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תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
בענין הגרסאות מתוך הכת"י נראה שהדפוס שלה תיקונים שיש לפנינו
זה ל"ד מה שהיה לגר"א ,אבל נראה שהיה לו של מנטובא ,אבל תיקונו תיקונים
על פי האר"י גם
עי' נג ע"א ד"ה וענויא דשכינתא שהגר"א מביא שיש לתקן אבל לא מתקן ,וצ"ע.

2

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א

éáø ùéøôã 3(àúééøåàì) ïéôðà 2ïéòáù
éøúñî úéùàøá úìîá éàçåé øá ïåòîù
éî÷ ïéìéî çúôà ïåòîù éáø íå÷) àúééøåà
4
(øîàå çúô àúðéëù

1שבעים פנים )לתורה( שפירש
רבי שמעון בר יוחאי במלת
"בראשית" מסתרי תורה )קם רבי
שמעון פתח מילים לפני השכינה פתח
ואמר(.
כתוב "והמשכילים יזהירו כזוהר
'åâå òé÷øä øäæë åøéäæé íéìéëùîäå áéúë
הרקיע וגו'"" ,והמשכילים" אלו רבי )ïåòîù éáø ïéìà íéìéëùîäå (â áé ìàéðã
שמעון וחבריו" ,יזהירו" כשנכנסו
àøåáç éàä ãáòîì åùðëúà ãë åøéäæé àéøáçå
להם
לעשות את החיבור הזה ניתנה
רשות ,ולאליהו עמם ,ולכל הנשמות ìëìå 6ïåäîò åäéìàìå 5ïåì áéäéúà àúåùø
של הישיבות לרדת ביניהם ,ולכל ìëìå åäééðéá àúçðì 7ïàúáéúîã ïéúîùð
המלאכים בסתר ובדרך שכל .ועלת ìò úìòå ìëù çøàáå àéñëúàá 8àéëàìî
על הכל ניתן רשות לכל השמות ïééåä ìëìå ïéùéã÷ ïäîù ìëì åùø áéäé àìë
הקדושים ,ולכל ההויות ,ולכל íù ìë ïéøéîè ïéæø ïåì äàìâì ïééåðë ìëìå
הכנויים ,לגלות להם סודות נסתרים,
ïøéôñ øùòì áéäé àúåùøå äéìéã àâøãá
כל שם בדרגתו .ורשות ניתנה לעשר
ספירות לגלות להם סודות נסתריםåùø áéäéúà àìã ïéøéîè ïéæø ïåì äàìâì ,
9
שלא נתנה רשות לגלות להם עד àçéùî àëìîã àøã éúééã ãò äàìâì
שיבא דורו של מלך המשיח.
10
באתכסיא ובאורח שכל  -ר"ל שלא ראו אותם בחוש ,אלא בהשגתם  :לכל שמהן קדישין -
הן עשרה שמות של הספירות :11ולכל הויין  -ר"ל הן עשרה הויות המנוקדין בט' מיני נקודות,
 - ïå÷éúä øéàî 1לשאול להרב שליט"א שלא עשיתי יח ע"א שזה לא של הגר"א אבל אולי ההתחלה כן
 2ז' נתיבות שבראש הם נגד ז' שערים שבראש וכו' שכלל כולם ,הן ע' ,ע' אנפין של התורה,
שנגדן סידר רשב"י ע' תיקונים על בראשית שהיא חכמה כידוע ,ראשית חכמה ע' שמות של הקב"ה
)בהגר"א בס"י ה ע"ב(.
(à"øâä úåäâä) ÷çîð 3
(à"øâä úåäâä) ÷çîð 4
 5עי' לש"ו ביאורים ח"א כ ע"ד שאז לא היה שום שער נעול לפניהם ,ולכן אין הגבול של כי
שאל נא ,רק עד ז"ת ,וע"ש עוד שמביא דברי הגר"א בת"ז מד ע"ב שכל מה שיהיה לעתיד יש עכשיו
לפרקים ,ע"כ מהלש"ו .אבל קשה מאד שהרי עי' בהגר"א בסד"צ כו ע"א ד"ה וכן תבין ,שיש את
האיסור הזה גם בסד"צ עצמו ,וע"ש איך שהסברנו.
 6עי' אד"ר )קמד ע"ב( שרשב"י התפלא למה אליהו לא הגיע ,וע"ש ב"ע רנט ע"א ,שאליהו נמצא
בכל מקום שמגלין רזין דאורייתא ,שאז הוא יכול להתלבש בתוך גוף ,עכ"ל.
 7עי' גר"א לקמן מב ע"ב שזה רשב"י וחביריו ,והם נוני ימא*.##
 8ור"ל שנתגלה להם גם אותן המלאכים שאינם מתלבשים ,ואינם מתגלים רק בהשגה ,עי' זהר
בראשית לד ע"א ,ורע"מ משפטים קטז ע"ב )לש"ו( ,וכן כתב בלש"ו דע"ה ח"ב כט ע"א ,וע"ש שזה
אלה שנבראו ביום ה' ונאמר בהם למינהו ,והם יצאו מהנשיקין הראשונים קודם שנברר זו"ן ,והם
מיכאל גבריאל ורפאל וכו'.
 9עי' תז"ח א ע"ג שהלשון קצת אחרת :והמשכילים יזהרו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים
ככוכבים לעולם ועד )דניאל יב &( והמשכילים אלין רבי שמעון וחברוי יזהרו כד אתכנשו למעבד
האי חבורא דאיהו מזיהרא עלאה דלעלא רעותא עלאה אתגליא רשותא אתיהיב לרבי שמעון
וחברוי לגלאה בה רזין סתימין עמיקין ולכל נשמתין דמתיבתא דלעלא ומתיבתא תתאה ולשבע
טורין עלאין דאנון תלת אבהן ורעיא מהימנא ואהרן ודוד ושלמה ואליהו עמהון ולכל נשמתין
דמתיבתאן דאזלין ערטילאין ומלאכין דממנן עליהו ואזלין ערטילאין בגיניהו דאנון )תהלים מה טו(
בתולות אחריה רעותיה דשכינתא דאיהי ערטילאה מנהון ואנון ערטילאין מנה והכי אנון חילין
דמלכא ערטילאין מנה דכתיב )ישעיה לג &( הן אראלם צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכיון
 10עי' רע"מ משפטים צט ע"ב )לש"ו( ,שכל נשמה מתלבש בלבוש המתאים לעולם שבו הוא
נמצא.
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13

והעשירית בניקוד צבאות :12ולכל כינויין  -הן עשרה מיני כינויין ,וע' בשערי אורה
ובשאר הספרים :לעשר ספירן  -הן ע"ס פנימיות ,14שהן יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,כמ"ש בהקדמה
שניה )יט ע"א(:
)נג ע"א(

פתח ר"ש ואמר "והמשכילים
åøéäæé íéìéëùîäå øîàå ù"ø 15çúô
יזהירו כזוהר הרקיע" שהוא כולל כל ïååâ ìë ìéìë åäéàã (â áé ìàéðã) òé÷øä øäåæë
צבע :זהר נסתר וגנוז ,זהר בהיר
÷éøæ øäæ íé÷çùá øéäá øäæ 16æéðâå øéîè øäæ
בשחקים ,זהר זורק ניצוצות ומבהיק

 - ïå÷éúä øéàî 11בליקוטים שבסוף ספר ביאורי אגדות )מג ע"ב( אמר רבינו ,עשרה שמות של הספירות שהם
הגוף ,עשרה הויו"ת המנוקדין בט' מיני נקודות הם הנפש ,ועשרה מיני כינויין הם הלבוש ,ע"ס
פנימיות שהם יו"ד ק"א וא"ו ק"א הם הרוח ]עי' לקמן קיב ע"א וגר"א קיא ע"ד שזה שייך לכתר[,
ועי' ס"י ד' ע"ד ,ויהל אור ח"א יג ע"ב )לש"ו(.
וז"ל בס"י ,השמות הן בגוף והן שבעה שמות שאינן נמחקין ,אהיה אל כו' צבאות שד"י אדנ"י,
והן כוללין כל השמות ,וכן כלל הספירות הן ז' ,וכו' ,ושמות הוי"ה הן בנשמה והוא בג' דרגין ,הוי"ה
א' כוללת כל ע"ס בפשיטותה בנפש ,ובמילואה ברוח ,ועשר הויות מנוקדות בנשמה ,וכינויין
המורין עליו ית' חנון כו' בלבושא כמו הלבוש שמצייר לאדם ]הוא נאה ללבושו ולבושו נאה לו[,
וכינויין אחרים כלחם כו' בהיכלא ,והן כל התורה והן ד' דרגין והכל יוצא משם הוי"ה נמצא כל
התורה הוא שמו ,עכ"ל.
ועי' יהל אור שהשמות בגוף הספירות ועשר הויו"ת מנוקודות ברוח של הע"ס ,ועי' זהר ח"ב מב
ע"ב וז"ל ,בתר דעבד האי דיוקנא דמרכבה דאדם עלאה ,נחית תמן ואתקרי בההוא דיוקנא יהו"ה,
בגין דישתמודעון ליה במדות דיליה בכל מדה ומדה וקרא אל אלהים שדי צבאות אהי"ה ,בגין
דישתמודעון ליה בכל מדה ומדה ,עכ"ל.
ומוזכר כאן שמות ,ומידות ,וכן בע"ח עגו"י א' ,יש שמות ומדות ,וכנראה שהמדות הם הכינוים,
וצ"ע*.##
עי' לש"ו כללים ח"א מט ע"ב שהי' אותיות של שם מ"ה הם הרוח הכללי והעיקרי ,והעשרה
הויו"ת המנוקדות בניקוד ט' נקודות כמש"כ כאן הם הנפש שברוח ,וכל זה הוא חלק הרוח שבז"א
מצד אבא ,אבל החלק הרוח שבצד אמא הם עשרה הויו"ת הנזכר בתקוני ז"ח לה ע"ג ,והם
מנוקדות בניקוד ד' תיבות הראשונות של העשרה מאמרות ,והנפש של אותו הרוח הם עשרה
שמות אלהי"ם אשר בעשרה מאמרות ,ועי' טנת"א ה' וביאורים שם אות נו ועט.
ועי' אד"א פ' תשא בסוד מסו"ה ובאר אברהם שם שמ"ה של מסו"ה הוא שם המפורש ואותיות
ס"ו הם נקודות הויה כסדר חושבנן ס"ו ]חולם צירי קמץ צירי יש ו' נקודות וו' אחת סה"כ ס"ו –
כללים ח"ב לד ע"ב[ ,וז"ל הגר"א וידוע שהנקודה הוא בתוך ופנימיות האותיות.
ועי' ביאורים ח"א כב ע"ב בדברי הגר"א הנ"ל.
 12שעה"כ פסח יא.
עי' ביאורים ח"ב פז ע"ד שטעם הדבר שהמלכות נקודתה בצבאו"ת שהיא כלולה מנה"י כדלקמן
יא ע"ב.
 13ז"ל:
שמאל
אמצע
ימין
אלהים
הוי”ה
אל
אדיר
נורא
גדול
שופט
נושא עוון
רחום
דיין
עובר על פשע
חנון
חזק
אמת
חסין
כביר כוח
מרום
ארך אפים
איש מלחמה
רם
רב חסד
גבור
נוצר חסד
קדוש
פוקד עון
שוכן עד
חסיד
משלם גמול
קדוש
סולח
 14עי' לקמן ט ע"ב ד"ה נקודי אדם.
 15הצינור של מעלה )הדרת מלך(.
 16עי' לש"ו כללים ח"ב קלב ע"ג ,שי' אלה הם י' ספירות שבכל אור ואור אשר מהמלכות
דאצילות עד מלכות דא"ס.
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כמו ברק לעינים ,זהר זוהר לבן
כלבנה ,זהר זוהר אדום כמו מאדים,
זהר מבהיק כולל ירוק כחמה ,זהר
ירוק ככוכב ,זהר כולל לבן ואדום ,זהר
זוהר לכל צד ,כמי שמכה בפטיש
וזורק ניצוצים לכל צד .כך מהזהר הזה
זוהרות כמה נשמות שהם }א ע"ב{
זוהרות כולן ברקיע.
17
כזהר הרקיע דאיהו כליל כל גוונין  -איהו יסוד )זהר ח"ג רלו ע"א( ולכן נקרא כל  :זהר
טמיר וכו'  -ע' תז"ח בהגה"ה )מג ע"ג( ,ובדפוס זאלקאווי בתיקונים כאן ,ותמצא נ"א ופירושה:
]א"ה וז"ל נוסחא אחרינא ,תאנא והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע ,דאיהו זהר טמיר וגניז דא
כת"ר ,זהר בהיר בשחקים דא חכמ"ה ,זהר זריק נצוצין ומבהיק כברק לעיינין דא בינ"ה ,זהר
חוורו כסיהרא דא גדול"ה ,זהר זהיר סומקא כמאדים דא גבור"ה ,זהר מבהיק כליל ירוקא כחמה
דא תפאר"ת ,זהר ירוק ככוכב דא נצ"ח ,זהר כליל אוכם וסומק דא הו"ד ,זהר זהיר לכל עיבר,
כמאן דמחא בפטיש וזריק שביבין לכל סטר דא יסו"ד[ :הכי מהאי זהר זהרין וכו'  -ר"ל כמו
מאן דמחי בפטיש כו' כן מהאי זהר כו':
18
]ובמ"א בליקוטיו וז"ל מצאתי כתוב ,נשתמין דמתיבתאן שהן במתיבתות הידועים ,שהן
נגד ו"ק כמ"ש בתז"ח )ה ע"ב( :ולכל שמהן  -כבר כ' )ע"ח דרושי אבי"ע פרק ב'( שהן ד' מדרגות,
לבוש והיכל וגוף ונשמה ,לבוש והיכל א' ,ונשמה ב' נפש ורוח :19טמיר וגניז  -כתר ,ובו ב'
מדריגות ,במפולא ממך ובמכוסה ממך וזה טמיר וגניז :20בהיר בשחקים  -חכמה ,שמשם אור
אוירא עלאה :21זריק ניצוצין כו'  -בינה ,שמשם בוצינא ,22דזריק ניצוצין כידוע .23שסוד נהורין
וניצוצין ,נהורים בחכמה ,וניצוצין בבינה ,שהן אוירא ובוצינא ,24וע' בתוספתא )ח"ב סח ע"ב(
מההוא נהירו נפקין נהורין ,וניצוין נפקין מאינון תרעין כו' :25חוורו כסיהרא  -חסד ששם
øååç øéäæ øäæ ïéðééòì ÷øáë ÷éäáîå ïéöåöð
÷éäáî øäæ íéãàîë à÷îåñ øéäæ øäæ àøäéñë
ìéìë øäæ áëåëë ÷åøé øäæ äîçë à÷åøé ìéìë
àçîã ïàîë øáéò ìëì øéäæ øäæ ÷îåñå øååç
éàäî éëä àøèñ ìëì ïéáéáù ÷éøæå ùéèôá
ïéøäæ {á"ò à} ïåðéàã ïéúîùð äîë ïéøäæ øäæ
òé÷øá åäìë

 - ïå÷éúä øéàî 17דהיינו רקיע היא יסוד והזהר רקיע היא הארה של היסוד )עי' בהגר"א בתז"ח יח ע"א ד"ה
זהר הרקיע( .עי' זהר ח"א יז ע"א שיסוד נקרא "כל".
 18עי' לקמן יט ע"א.
##* 19
 20עי' לקמן קלח ע"א ,ש"מופלא" עניינה אוירא ,ו"מכוסה" היא מו"ס ]אמנם עי' ביאורים ח"א
כ ע"ד שמשנה הגרסא שם ,שמכוסה למעלה ממופלא ,ועי' ס"י יד ע"ג שגורס כמו שכתוב
בביאורים ,וכן בתז"ח ג ע"א ד"ה דעליה[ ,ועי' אד"ר קכט ע"א לגבי שערות ראש א"א שהם סתים
וגניז ועי"ש בב"ע אוירא דע"ק נעלם מאד ומכונה )ז"ח ע ע"א( אוירא דלא אתפס .ולכן אמר כאן
שהעלמין "סתים וגניז"" ,סתים" ע"ש שנסתם תוך הקד"א" ,וגניז" בסוד חסד דרדל"א שמתלבש
באוירא והוא סוד האור של היום הראשון ,הרי הוא האור הגנוז ,אשר אינו יוצא ממנו כעת אלא
נהירו דקיק )ב"ע לז ע"ב( .ועי' אד"ז רפט ע"ב שכתר טמיר סתים וגניז.
ועי' בהגר"א על ספד"צ ב ע"ב שכך הוא מפרש המילים באד"ז הנ"ל כעין דו"נ.
 21עי' בהגר"א בסד"צ ד ע"ג וז"ל ,ואבא מקבל מחסד )דעתיק( ,ואמא מגבורה בוצינא
דקרדינותא ,לכן נקרא אבא אוירא דכיא ,ואמא אשא דכיא ,עכ"ל.
 22בוצד"ק ,היינו שורש הגבורות ,ול"ד בחי' בוצד"ק שהוא גבורות דדעת דעתיק )עי' בהגר"א
על ספד"צ ו ע"א והכלל(.
 23עי' זהר )ח"ב רנד ע"ב( ותא חזי רישא שירותא דמהימנותא גו מחשבה בטש בוצינא
דקרדינותא וסליק גו מחשבה ואפיק ניצוצין נציצין זריק לתלת מאה ועשרין עיבר ובריר פסולת
מגו מחשבה ואתבריר.
תרגום :ובא וראה ראש ראשית האמונה תוך המחשבה מכה הניצוץ החזק ועולה תוך המחשבה
)ומוציא( ניצוצות וזורק ניצוצות לשלש מאות ועשרים עברים ובורר פסלת מתוך המחשבה ונברר.
 24דהיינו בכל דרגה ודרגה ול"ד פרטים בא"א.
 25ז"ל בשלימות :לגו בגו אתטמר ואתגניז ההוא רשימו כיון דאתגניז ביה ועאל בגויה אתמליא
נהורא מההוא נהירו נבעין נהורין וניצוצין נפקין מאינון תרעין ונהרין כלא.
תרגום :לפני ולפנים נטמן ונגנז אותו רושם כיון שנגנז בו ונכנס לתוכו מתמלא באור מאותו
האור נובעים אורות וניצוצות יוצאים מאותם השערים ומאירים הכל.
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הסיהרא ,ברתא דאברהם ,26כמ"ש בתיקון סט )קנ ע"ב( ,27ובס"י )פ"ד מ"ח( ,ושם שמאדים
בגבורה :זהיר לכל עיבר כמאן דמחא פטיש כו'  -הוא יסוד ,שבו מכין האורות ונצצין ,שהוא
הרקיע המבדיל .28ומכח אור ישר מכין האורות וחוזרים באור חוזר ,כמ"ש בנע"ח .29ועוד
שבה"ס מתפשטים ה"ח ,וביסוד הגבורות ,30ושם נצצין} :31א ע"ב{ על צדיק דלעילא קאים
עלמא דאתכסיא כו'  -על דעת שהוא צדיק כמ"ש פ"א ,32קאים בינה בסוד ,אם אין דעת אין בינה
)אבות פ"ג מי"ז( ,והיא עלמא דאתכסייא כידוע )זהר ח"א קנד ע"א( :ועל 33צדיק דלתתא קאים
עלמא דאתגליא  -פי' על היסוד קאים מלכות ,והן שני עולמות ,עולם הזה ועוה"ב ,וכל עולם
בחי' נוק' כידוע )ע' זהר ח"א לד ע"א ,וע"ח שער הזיווגים פרקים ה ו( ,והן בינה ומלכות ,וקיימין
על ב' בריתות ברית הלשון ,סוד הדעת ,וברית המעור .34יוסף על דנטיר ברית זכה למלכות,
כמ"ש בזוהר )ז"ח לג ע"ד( ,35ובתורה זוכה לעוה"ב )אבות פ"ב מ"ז( מרבה תורה כו' .ואמר,
ומתמן ועמך כלם צדיקים כו' )ישעיה ס כא( שעליה קיימא ,לכן יורש הארץ .ולכן כשנכנסו לארץ
מל אותם יהושע ,ואמר )יהושע ג י( בזאת תדעון כי א"ל חי 36כו' :ואמר הרקיע כו' ואיהו רקיע
דאיהו לעיל מחיוון כו'  -והוא ברקיע ,צדיק דלתתא ,לעיל מד' חיוון .וכן הוא בצדיק דלעילא,
לעיל מחיוון כו' ,שהן חסד גבורה תפארת ,חיוון עלאין עם מלכות בין חג"ת לנה"י ,כמ"ש לקמן
)דף ד ע"א ע"ב( ,והוא זוהר הרקיע שאמר בתז"ח )פ ע"א כב ע"ד( וכדין כזוהר הרקיע רקיעא
סתימאה דלא אתגלייא כלל וקיימי על רישי דחיוון קדישין דקיימין ברזא דאבהן ,והאי רקיעא
 - ïå÷éúä øéàî 26עי' זהר )חלק א דף ריט ע"א( תניא אמר רבי יצחק כתיב )תהלים קיג ט( אם הבנים שמחה
הללויה אימא ידיעא הבנים מאן אינון אמר רבי שמעון הא תנינן תרין בנין אית לקב"ה חד דכר
וחד נוקבא דכר יהביה ליעקב דכתיב )שמות ד כב( בני בכורי ישראל וכתיב )ישעיה מט ג( ישראל
אשר בך אתפאר בת יהבה לאברהם דכתיב )בראשית כד א( ויהו"ה ברך את אברהם בכל בת היתה
לו לאברהם ובכל שמה.
תרגום :למדנו ,אמר רבי יצחק ,כתוב "אם הבנים שמחה הללויה" .האם הידועה .הבנים מי הם.
אמר רבי שמעון ,הרי שנינו שיש שני בנים לקדוש ברוך הוא ,אחד זכר ואחד נקבה .הזכר נתן אותו
ליעקב ,שכתוב "בני בכורי ישראל" ,וכתוב "ישראל אשר בך אתפאר" .בת נתן לאברהם ,שכתוב
"וה' ברך את אברהם בכל" ,בת היתה לו לאברהם ,ו"בכל" שמה.
 27עיי"ש שחוור שייך ללבנ"ה ,ואולי כוונתו לכמו שכתבתי ,עי' בהגר"א בסד"צ י ע"ד שכתוב
שאברהם תחילה היה במלכות ונהפך לחסד.
 28עי' זהר ח"ג רלו ע"א שיסוד הוא רקיע.
 29בנוף ע"ח עי' הק' ע"ח שזה ספר של הר' מאיר פאפירש שאין לנו.
##* 30
 31כדלעיל ד"ה זריק ,נהורין בחכמה וניצוצין בבינה.
 32והנה עי' יהל אור ח"א כד ע"ב ז"ל ,ענין הגולגלתא הוא יסוד דבינה דרדל"א ,והוא הדעת דז'
תיקונים דגולגלתא ,כי בתיקון השני שהוא אוירא שם מתלבש חסד דע"י ,ובו מתלבש יסוד דבינה
ונעשה לו דעת ,וכן הוא ענין הדעת .דע כי אמר בס"ד פ"א שתא נפקין מענפא דשרשא דגופא,
והענין כי הדעת הוא שר שז"ת כידוע כמו שכתר שורש כל הט,סכן הדעת שרש לז"ת ומתפשט
בה"ס ה,ג וה"ח כידוע ומתקבץ ביסוד והיסוד אינו שורש ונק' מוסף ונתוסף מכח הדעת והדעת
הוא יסוד דפרצוף שלמעלה כנ"ל וממנו נעשה פרצוף דלמטה לכן תמדי יסוד נק' שבת כי הוא ז'
בין מלמעלה למטה בין מלמטה למעלה והוא יסוד דבינה ובו יסוד דחכמה הנק' דעת כמ,ש בדעתו
תהומות נבקעו .וכו' וז"ש בתיקונים דף א על הצדיק דלעילא קיימא עלאמ דאתכסיי ,והוא הדעת
שהוא יסוד דחכמה עליו קיימא בינה בסוד אם אין דעת אין בינה ,ע"כ .עי' לקמן עב ע”א ד"ה
ואיהו ביה.
 33שייך לקמן א ע"ב.
 34עי' ס"י פ"ו מ"ז.
 35וז"ל ,ויוסף בגין דנטיר ברית ,אשתזיב מן גובא ,ומן נחשים ועקרבים דיליה .ולא עוד אלא
דזכה למלכות .וישראל דנטרין שבת ואות ברית מילה ,איתמר בהון כל ישראל בני מלכים ,ואלמלא
נטרין ישראל שבת אחד כהלכתה מיד נגאלין ,עכ"ל.
תרגום :יוסוף זכר ניצול מהבור ומן הנחשים שלו בגלל ששמר ברית ,ולא עוד אאל שזכה
למלכות .וישראל ששומרים שבת ואות ברית מילה נאמר בהם כל ישראל בני מלכים ואלמלא
שומרים ישראל שבת אחת כהלכתה מיד היו נגאלים.
 36עי' זהר ח"ג יא ע"א ששם א"ל חי שייך ליסוד.
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סתימא עלה קיימא עלייהו ,ואפיק מניה זוהר דנהיר וזהיר לכלהו חיוון .37והענין כי לעולם יסוד
בחינת רקיע )זהר ח"ג רלו ע"א( ,וכאן הוא יסוד דבינה ,ושם גנוז ה"ח וה"ג סוד הדעת ,38ומשם
מתפשט הדעת למטה .ודעת המתפשט הוא זוהר הרקיע של הדעת למעלה ביסוד ,39והוא דרגא
40
דמשה  ,שהוא דעת ,משה מלגאו כידוע )לקמן כט ע"ב( ,ולכן השיג למ"ט שערי בינה )ר"ה כא
ע"ב( ,וזהו בינה ,דרגא שהן נ' תרעין דמתפשטין מינה ,ושער החמישים דבוק בה ,ולכן לא
השיג .41וז"ש שם בז"ח )עח ע"ג טז ע"ד( כזוהר הרקיע ,ועל שמיה אתקרי ספר הזוהר כו'
ע"ש .42וכשם שביסוד קבועין שמשא וסיהרא וכוכבייא ומזלי ,כן בדעת נשמתין עלאין דחו"ב.
ושניהן מצדיקי הרבים ,על צדיק דלעילא קיימי אלין רבים דו"ק ,דהוא קיימא עלייהו ,וצדיק
דלתתא קיימי הרבים דשכינתא ,שהן גוונין דאתגליין בשכינתא ,43כמ"ש בפרשת בראשית )א
ע"ב( הנצנים אלין אבהן כו' עאל יוסף בארעא קדישא ונציב לון תמן וכדין נראו בארץ כו',44
45
ושם )בדף יח ע"א( את קשתי נתתי בענן מן יומא דאתברי עלמא כו'  ,ע"ש כל הענין .וזו )לקמן
בעמוד (46הלכה כרבים דא שכינתא ,שהיא כרבים דנראין בה ג' גוונין ,כרבים כנ"ל[.
 - ïå÷éúä øéàî 37תרגום :ואז כזוהר הרקיע ,רקיע סתומה שלא מתגלה כלל ,ועומד על ראשי החיות הקדושות
שעומדים בסוד האבות ,ורקיע הסתומה העליונה הזו ,עליו עומדת ,ומוציא ממנו זוהר שמאיר
וזוהר לכל החיות.
 38עי' יהל אור ח"א כד ע"ג הנ"ל הערה .32
 39עי' לעיל הערה .17
 40עי' ע"ח זיווגים ו' ,וכן מתבאר בפת"ש א"א יב ,שהכוונה כאן ליסוד דבינה דרדל"א .ועי'
בבהגר"א על תז"ח יח ע"א וז"ל ,כי משה דרגא דהתפשטות בינה בעד"א וזהו בינה לבא בגו גופא
עד"א.
 41כמש"כ ותחסרהו מעט מאלקים )ר"ה כא ע"ב( ,לא השיג הבינה אלא רק דעת המתפשט
שהוא מה שיצא מיסוד דבינה.
 42ז"ל :קמו כלהו ממארי מתניתין ומלאכין ואמרו מאי ניהו דגלי רזין אלין אלא ודאי דא איהו
דאתקרי ספר הזהר בדרגא דילה דאיהו בדיוקנא דמארה דאתמר בה )דניאל ד( רבא אילנא ותקיף
דברגלוהי תטלל חיות ברא דאנון חיות הקדש ובענפוהי ידדון צפרי שמיא דאנון נשמתין עלאין
ומנה יתזן כל בשרא דא ישראל לתתא
תרגום :קמו כל הבעלי המשנה ומלאכים ואמרו מיהו שגילה סודות אלה ,אלא ודאי זהו שנקרא
ספר הזהר במדרגתו שהוא בדמות אדונו שנאמר בו אילן הגדול והחזר שברגליו צל החיות חוץ
שהם חיות הקודש ובענפיו ידדון? צפרי שמים שהם נשמות עליונות וממנה יזון כל בשר זה ישראל
שלמטה.
 43דהיינו החג"ת שבנוק' עם המלכות שבה.
 44ז"ל בשלימות :הנצנים אלין אינון אבהן דעאלו במחשבה ועאלו בעלמא דאתי ואתגניזו תמן
ומתמן נפקו בגניזו ואטמירו גו )נ"א בהו( נביאי קשוט אתיליד יוסף ואטמרו ביה עאל יוסף בארעא
קדישא ונציב לון תמן וכדין נראו בארץ ואתגלו תמן ואימתי אתחזון בשעתא דאתגלי קשת
בעלמא דהא בשעתא דקשת אתחזי כדין אתגליין אינון.
תרגום) :דבר אחר( "הנצנים" ,אלו הם האבות שעלו במחשבה וגם נכנסו לעולם הבא ונגנזו
שם ,ומשם יצאו בהסתר ,ונסתרו בתוך )בהם( נביאי האמת .נולד יוסף ונגנזו בו ,נכנס יוסף לארץ
הקודש ונטע אותם שם ,ואז "נראו בארץ" ונגלו שם .ומתי הם נראו ,בשעה שהתגלתה הקשת
בעולם ,כי בשעה שנראית הקשת אז הם מתגלים.
 45ז"ל בשלימות :את קשתי נתתי בענן דא מלכות נתתי מן יומא דאתברי עלמא ביומא דעיבא
דאתחזי קשת )דאתער שמאלא לאתתקפא( מראה דמות כבוד יהו"ה )יחזקאל א כח( אתער
שמאלא לאתתקפא נפקת רחל ותקש בלדתה מיכא"ל בסטרא דא רפא"ל בסטרא דא גבריא"ל
בסטרא דא ואינון גוונין דאתחזיין בההוא דמות חיור וסומק וירוק כן מראה הנגה סביב נהירו
דאתכסייא בגלגולא דחיזו דעינא הוא מראה דמות כבוד יהו"ה גוונין דאתיחדא יחודא תתאה לפום
יחודא דאתייחד יחודא דלעילא יהו"ה אלהינ"ו יהו"ה גוונין סתימין דלא אתחזן ואתקשרן אל
מקום אחד יחודא חדא בעלאה גוונין בקשת לתתא לאתיחדא בהו חוור סומק וירוק כגוונין
סתימין ואינון יחודא אחרא רזא ושמו אחד בשכמל"ו יחודא דלתתא יחודא עלאה )דברים ו ד(
שמע ישראל יהו"ה אלהינ"ו יהו"ה אחד דא לקביל דא יקוו מדידו דקו ומשחתא הכא שית תיבין
והכא שית תיבין משחתא בוצינא דקרדינותא דכתיב )ישעיה מ יב( מי מדד בשעלו מים ודא איהו
)בראשית א ט( יקוו המים הכא שעורא דיוצר עלמין יו"ד ה"א וא"ו ה"א קדו"ש קדו"ש קדו"ש
)ישעיה ו ג( דא איהו יקוו המים יהו"ה צבאות דא איהו אל מקום אחד ברזא דשמא דא מלא כל
הארץ כבודו דא ותראה היבשה רזא גליפא שמא דיחודא כוז"ו במוכס"ז כוז"ו.
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מאלו
נשמות
הם
ואלו
המשכילים שיש בהם שכל לדעת
בסודות רבונם ,כולם רשומים
ומצוירים במלכות הרקיע ,ככוכבים
שמאירים ברקיע ,והיינו "יזהירו
כזוהר הרקיע" )דניאל יב ג( .מה
הרקיע שמאירים בו )אף אלה(
הנשמות של המשכילים ככוכבים
ברקיע ,כך מאירים בכסא .וכולם
פורחות מן הרקיע וזה צדיק חי
עולמים שממנו פורחות נשמות
הצדיקים ומאירות בלבנה ,ועליהם
כתוב "ויתן אותם אלהי"ם ברקיע
השמים וכו'".
49
כולהון רשימין כו'  -ר"ל שיוצאים מן יסוד ונקבעין במלכות  :מה הרקיע דנהרין ביה כו' -
ר"ל ,לא שנמשלין לרקיע ,אלא לאותן שמזהירין ברקיע ,והן הכוכבים אף הן מאירין במלכות:
וכולהו פרחין כו'  -ר"ל לכך דימה אותן לכוכבי רקיע ,הואיל ופרחין מניה ,50אבל הן נהרין
בסיהרא :ועלייהו כתיב כו'  -קודם דפרחין מניה:
úéàã íéìéëùî ïéìàî ïéúîùð ïåðéà ïéìàå
åäìë ïåäéøàîã ïéæøá àòãåîúùàì ìëù ïåäá
àéáëåëë àòé÷øã àúåëìîá ïéøééåöîå ïéîéùø
éàî òé÷øä øäæë åøéäæé åðééäå àòé÷øá ïéøäðã
ïéúîùð (ïéìà óåà) äéá ïéøäðã òé÷øä
ïéøäð éëä òé÷øá àéáëåëë íéìéëùîã
éç ÷éãö àãå òé÷ø ïî ïéçøô åäìëå àéñøåëá
àé÷éãöã 48ïéúîùð ïéçøô äéðîã 47íéîìåò
íúà ïúéå áéúë åäééìòå àøäéñá ïéøäðå
(æé à úéùàøá) 'åëå íéîùä òé÷øá í"éäìà

והוא הרקיע שמעל לחיות זהו
שכתוב "וממעל לרקיע אשר על
ראשם" .והפך רקי"ע ותמצא אותו
עיק"ר ויסוד המרכבה )עליונה( ,שעליו
עומדים החיות וכסא המרכבה
)העליונה( ,ועליו נאמר "וצדיק יסוד
עולם" .על הצדיק שלמעלה עומד

àåä àãä ïååéçî ìéòì åäéàã òé÷ø åäéàå
ìà÷æçé) íùàø ìò øùà òé÷øì ìòîîå áéúëã
àãåñéå ø"÷éò äéì çëùúå ò"é÷ø êåôäå (åë à
ïååéç ïéîéé÷ äéìòã 51(äàìò) àúáëøîã
øîúà äéìòå (äàìò) àúáëøîã àééñøëå
÷éãö ìò (äë é éìùî) íìåò ãåñé ÷éãöå

 - ïå÷éúä øéàîתרגום" :את קשתי נתתי בענן" ,זו מלכות ,נתתי מיום שנברא העולם .ביום מעונן ,כשנראית
הקשת )כשמתעורר השמאל להתגבר( מראה דמות כבוד ה' ,מתעורר השמאל להתגבר .יוצאת רחל
ותקש בלדתה .מיכא"ל בצד זה ,רפא"ל בצד זה ,גבריא"ל בצד זה .והם הצבעים שנראים באותה
דמות ,לבן ואדום וירוק" .כן מראה הנוגה סביב" ,האור שהתכסה בגלגול מראה העין ,הוא מראה
דמות כבוד ה' .הצבעים שהתייחדו היחוד התחתון הם לפי היחוד שהתייחד יחוד עליון" .ה' אלהינו
ה'" .צבעים סתומים שלא נראים ומתקשרים אל מקום אחד .יחוד אחד בעליון ,הצבעים בקשת
למטה להתייחד בהם ,לבן אדום וירוק ,כמו צבעים סתומים ,והם יחוד אחר ,סוד ושמו אחד" .ברוך
שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ,היחוד שלמטה .יחוד עליון "שמע ישראל יהו"ה אלהינו יהו"ה
אחד" .זה כנגד זה" .יקוו" ,מדידות של קו ומדה ,כאן שש תיבות וכאן שש תיבות .מדידת הנר
החזק ,שכתוב "מי מדד בשעלו מים" ,וזהו "יקוו המים" .כאן שיעור של יוצר העולמות ,יו"ד ה"א
וא"ו ה"א" .קדוש קדוש קדוש" זהו "יקוו המים"" .ה' צבאות" ,זהו "אל מקום אחד" ,בסוד של שם
זה" .מלא כל הארץ כבודו" ,זה "ותראה היבשה" ,סוד חקיקת שם היחוד כוז"ו במוכס"ז כוז"ו.
##* 46
 47עי' שער הכוונות דרושי סדר שבת דרוש א שזה כינוי למידת היסוד .וכאן הגרסא "חי
עולמים" ]וכן הוא במנטובא[ )לפי הספרדים חי מנוקד בפתח ,שמשמעותו חי לעולם ,אמנם לפי
הניקוד של האשכנזים בצירי משמע שהוא מחיי את העולמות ,וכן הוא המשמעות עם יש ה' נוסף
על "עולמים"( .ולמעשה זה נוסח של הס"י פ"א מ"ט ,ושם הנוסח הוא חי העולמים ,וכן הוא בגר"א
לקמן מב ע"ב בגרסת התיקו"ז כאן ,וכן הוא לקמן ג ע"ב ]וכן הוא בדפוס מנטובא[.
 48עי' לקמן גר"א סוף מט ע"א שזה מושרש בבינה.
 49היינו בזיווג שביניהם.
 50כלומר עפים ולאו דווקא למעלה.
##* 51עי' יהל אור ח"א ב ע"ד שיש מרכבה עלאה ותתאה ועלאה של חג"ת ותתאה של נה"י
ומציין לכא וצ"ע לגבי הגרסא
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העולם המכוסה ,ועל הצדיק שלמטה
עומד עולם הנגלה .והיינו "מצדיקי
הרבים" תלויים מאותו צדיק של
העולם ,מי הם "הרבים" ,אלו שנאמר
עליהם "הלכה כרבים" ,שהם מצד
האבות שאין רבים פחות משלש,
הלכה כרבים זו שכינה .ומשם "ועמך
כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ" ,זו
שנאמר בה "והארץ הדום רגלי" ,זו
השכינה שהיא כלולה מעשר ספירות,
ומשם נקראו ישראל :מלכים ,צדיקים,
חוזים ,נביאים ,בעלי תורה ,גבורים,
חסידים ,נבונים ,חכמים ,ראשי אלפי
ישראל.

ìòå [á"ò à] àéñëúàã àîìò àîéé÷ àìéòìã
åðééäå àéìâúàã àîìò àîéé÷ àúúìã ÷éãö
à÷éãö àåääî (â áé ìàéðã) íéáøä é÷éãöî
åäééìò øîúàã ïéìà íéáøä éàî ïééìú àîìòã
úéìã ïäáàã àøèñî ïåðéàã íéáøë äëìä
àúðéëù àã íéáøë äëìä úìúî úåçô íéáø
õøà åùøé íìåòì íé÷éãö íìë êîòå ïîúîå
)íåãä õøàäå äá øîúàã éàä (àë ñ äéòùé
àìéìë éäéàã àúðéëù àã (à åñ äéòùé) éìâø
íéëìî ìàøùé åàéø÷úà ïîúîå ïøéôñ øùòî
}äøåú éøàî íéàéáð íéæåç íé÷éãö {à"ò á
éôìà éùàø íéîëç íéðåáð íéãéñç íéøåáâ
ìàøùé

ואיהו רקיע דאיהו לעיל מחיוון  -שחיות הקודש הן במלכות ,ד' רגלי המרכבה ,מסטרא
דתלת אבהן ,והד' מסט' דילה כידוע ,52כמ"ש בתיקון א' )יט ע"ב( ציור דאדם תמן כו' ע"ש ,והוא
מרכבתא עילאה :על צדיק דלעילא  -הוא יסוד :קיימא עלמא דאתכסיא  -הוא מלכות דאצילות:
ועל צדיק דלתתא  -הוא מט"ט :53קיימא עלמא דאתגליא  -הוא עולם היצירה ,ששם ראה
יחזקאל כדלקמן )ב ע"ב( :והיינו מצדיקי  -לשון רבים על שם ב' צדיקים כנ"ל :מההוא צדיקא
דעלמא תליין  -פי' אותן הרבים ,שהן כל הנשמות ,תליין מההוא צדיקא ,ואותן 54ששרשן
מיצירה תליין בצדיק דלתתא :מאי הרבים  -ר"ל למה נקראו רבים :אלין דאתמר עלייהו כו' -
ר"ל אלין שנשמתן ושרשן מג' אבהן ,לפיכך זכו שהלכה כמותן ,שהלכה היא השכינה ,והיא
מקבלת מן הג' אבות ,כמ"ש בזהר )ח"ב קצז ע"ב( ע"פ כרוה נדיבי העם כו' :55ומתמן ועמך כו'
 ר"ל מיסוד :56דאיהו כלילא מע"ס ומתמן אתקריאו כו'  -ר"ל שלכך ירשו השכינה ,שהיא - ïå÷éúä øéàî 52עי' לעיל בליקוט ד"ה ואמר הרקיע.
 53יסוד דיצירה עי' בהגר"א בסד"צ יג ע"ד ד"ה ואמר והחיות ,ועי' רע"מ ח"ג רפג ע"א שזה יסוד
דבריאה ,ועי' לקמן הערה  ,124ולקמן הערה ##*.376
 54עי' אד"ז רצד ע"ב וז"ל כל ההוא דמגלה רזין ,בידוע דנשמתא לאו איהו מגופא דמלכא
קדישא* .##עי' לקמן הערה  258בשם ע"ח שער כח.
 55ז"ל :כל נדיב לבו אלין אינון ארבע משריין עלאין דבכללא דלהון כלילן כל אינון שאר משריין
ואלין אינון דנפקן באבהן עלאין דאקרון נדיבים כמה דאוקמוה דכתיב )במדבר כא יח( כרוה נדיבי
עם אלין אבהן
יביאה יביאוה לא כתיב אלא יביאה ליחדא כלא כחדא וכן יביא לא כתיב אלא יביאה לסלקא
לה לגבי בעלה ביקרא כמה דאצטריך את תרומת יהו"ה את לאסגאה כל אינון משריין עלאין
אחרנין לאתחברא כלא כחדא ואינון תריסר בכללא חדא זהב וכסף ונחושת תכלת וארגמן ותולעת
שני ושש ועזים וערת אילים מאדמים וערת תחשים ועצי שטים ושמן למאר ובשמים המשחה
ולקטרת הסמים אלין אינון תריסר משריין עלאין דכלילן כלהו כחדא בכללא דארבע דאקרון חיות
הקדש כמה דאתמר
תרגום :כל נדיב לבו אלו אותם ארבעה מחנות עליונים שבכללם כלולים כל אותם שאר
המחנות ואלה הם שיוצאים באבות העליונים שנקראים נדיבים כמו שבארוה שכתוב כרוה נדיבי
העם אלו האבות.
יביאה לא כתוב יביאוה אלא יביאה ליחד הכל כאחד וכן לא כתוב יביא אלא יביאה להעלותה
לבעלה בכבוד כמו שצריך את תרומת ה' את לרבות כל אותם המחנות העליונים האחרים לחבר
הכל כאחד והם שנים עשר בכלל אחד זהב וכסף ונחשת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים
וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת
הסמים אלו הם שנים עשר מחנות עליונים שכלם כלולים כאחד בכלל של ארבעה שנקראו חיות
הקדש כמו שנתבאר.
 56לאפוקי הגוים שיוצאים מהקלי' דהיינו מהסיגים של המלכות )עי' אד"ר קמג ע"א לגבי שורש
נשמת קין והבל( ,וכן לאפוקי הע"ר שהם יוצא מטפ"ק ,עי' בהגר"א בסד"צ ב ע"ב ד"ה לא הוו.
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כלולה מכולם ,ומתמן נקראו צדיקים ,ולכך ירשו אותה ,וכן כל המדות נקראו על שמה :57מלכים
צדיקים כו'  -הן כסדר ע"ס מלמטה למעלה ,וכולן על }ב ע"א{ הע"ס שכלולין בשכינה ,כל א'
נקרא על שם שרשו ותיקונו ,והכל בשכינה ,וז"ש ומתמן אתקריאו וכו' ,שכולן בה כנ"ל.
ורשות נתנה לנשמות הללו
שגורשו ממקומן אחר הקב"ה
ושכינתו ,לקנן בחבור הזה ,שנאמר בה
"כצפור נודדת מן קנה כן איש נודד
ממקומו" ,ואין צפור אלא שכינה
שהיא מגורשת ממקומה ,זהו שכתוב
"שלח תשלח את האם ואת הבנים
תקח לך"" .את" לרבות שכינה
תחתונה ,האם ,שכינה עליונה ,זהו
שכתוב "ובפשעיכם שולחה אמכם",
ששתיהן גורשו ממקומן ,ולכן "שלח
תשלח" ,שני שלוחים ,אחד מבית
ראשון ואחד מבית שני ,לקיים בו
"אני יהו"ה הוא שמי וכבודי לאחר לא
אתן" ,שכינה עליונה" .ותהלתי
לפסילים" שכינה תחתונה" .כן איש
נודד ממקומו" זה הקב"ה שנאמר בו
"ה' איש מלחמה" שגורש אחריהן.

ïéúîùð
ïéìàì
áéäéúà
àúåùøå
àåä êéøá àùãå÷ øúá åäééøúàî åëøúúàã
äá øîúàã 59àøåáç éàäá àðð÷ì 58äéúðéëùå
åîå÷îî ããåð ùéà ïë äð÷ ïî úããåð øåôöë
)éäéàã 60àúðéëù àìà øåôö úéìå (ç æë éìùî
çìù áéúëã àåä àãä àäøúàî àëøúúî
íéøáã) êì ç÷ú íéðáä úàå íàä úà çìùú
íàä äàúú àúðéëù úåáøì úà (æ áë
íëéòùôáå áéúëã àåä àãä äàìò àúðéëù
åëøúúà åäééåøúã (à ð äéòùé) íëîà äçìù
ïéçåìù ïéøú çìùú çìù àã ïéâáå ïåäéøúàî
äéá àîéé÷ì éðù úéáî ãçå ïåùàø úéáî ãç
íù) ïúà àì øçàì éãåáëå éîù àåä é"é éðà
íéìéñôì éúìéäúå äàìò àúðéëù (ç áî
àã åîå÷îî ããåð ùéà ïë äàúú àúðéëù
÷äîçìî ùéà é"é äéá øîúàã àåä êéøá àùãå
)åäééøúáà êøúúàã (â åè úåîù

ורשותא אתיהיב כו'  -חוזר למעלה )א ע"א( כד אתכנשו וכו' :לקננא בהאי חבורא -
דבלימוד הקבלה יש מנוח לשכינתא 61ולכל דאזלין בתרה כדלקמן :דאתמר בה  -ר"ל בשכינה:
חד מבית ראשון  -שאז בבית ראשון שכינה עילאה שרתה בישראל ,ובבית שני שכינה תתאה
כידוע )זהר ח"א רנג ע"ב( :לקיימא ביה אני כו'  -ר"ל ,אעפ"י שגלו ,מ"מ לא שלטו בהם
הקליפות ח"ו ,כמ"ש בתיקונים לקמן )כג ע"א* ,(##ומביא זה הפסוק לראיה ששניהם גלו:
ועוד "כן איש נודד ממקומו" ,זה
משה ,שכתוב "והאיש משה עניו מאד"
)במדבר יב ג( ,שגו62רשה רוחו
אחריהם .ועוד "כן איש נודד ממקומו",
מי שהוא איש צדיק שהולך נע ונד
ממקומו בשכינה שנאמר בה "ולא
מצאה היונה מנוח" ,שכך פרשוהו

äùî àã åîå÷îî ããåð ùéà ïë ãåòå
äéçåø êøúúàã ãàî åðò äùî ùéàäå áéúëã
ïàî åîå÷îî ããåð ùéà ïë ãåòå åäééøúáà
äéøúàî ãðå òð ìæàã ÷éãö ùéà åäéàã
äðåéä äàöî àìå äá øîúàã àúðéëùá
ïðáø 64åäåî÷åà éëäã (è ç úéùàøá) 63çåðî

 - ïå÷éúä øéàî 57עי' ביאורים ח"א ב ע"א ,שכל שם בעצם היא כדי שיקראוהו בשם זה ושייך רק שהגילוים
בבריאה יקראו לו למלכות.
 58עי' לקמן ג ע"א ד"ה והכא בכל אתר.
 59עי' תז"ח א ע"ד ד"ה דבגין האי חיבורא שזה הולך על הזהר בכללות ולא דווקא התיקו"ז.
 60לש"ו דעה ח"ב ס"ג ע"ב שכל הנוקבין הן רחל ,והן לאה וכן לצד הקלי' נקראים צפורים.
 61עי' הקדמת הגר"א לאד"ר שרק קבלה מתקן חד סמכא להיות תיקון של מתקלא.
 62אולי חירק?*##
 63דע"ה ח"א עז ע"ד ז"ל :גם המלכות דבריאה ,הנה בחובין דישראל יכילת לאתחללא בין אומין
דעלמא ,אך מלכות דאצילות עליה נאמר )ישעיה מב ח( אני ה' הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן
)מקורו כאן ולקמן ד' ע"א ,י' ע"א ,כ"ג ע"א ע"ב ,וברע"מ כי תצא דף רעח ע"א ושם רעז ע"ב(.
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רבותינו )ברכות נח ע"ב( ,בזמן שנחרב
בית המקדש גזר על בתי הצדיקים
שיחרבו ,שהולכים כל אחד נודד
ממקומו ,שדיו לעבד להיות כרבו .וסוד
הדבר "נודד הוא ללחם איה" ,אי"ה
שמרחם עליו ,אף כך "אין מנהל לה
וגו'" ,ולכן דיו לעבד להיות כרבו ,ואין
לחם אלא תורה ,זה גורם לבעלי
התורה שהולכים מגורשים.
דא משה  -כי רוחו מתלבש בכל דור ודור בצדיקים ובעלי תורה )שעה"ג הק' כ( ,כמו אור
השמש שזורק בלילה בכוכבים ,ויסורי הצדיקים וגלותן הן יסוריו וגלותו ,שעליו נאמר )ישעיה
נג ה( והוא מחולל וכו' :דאתמר בה ולא כו'  -דמפסוק דלעיל לא משתמע אלא דאיהי בגלותא,
אבל כאן מביא ראיה דאיהי אזלא נע ונד :אי"ה דמרחם עלה אוף כו'  -פי' שאין מרחם על
הצדיקים ,כמו שאין מרחם על השכינה ,כמ"ש אין מנהל לה.
éúá ìò øæâ àùã÷î éá áøçúàã àðîæá
åîå÷îî ããåð ãç ìë ïéìæàã åáøçéã íé÷éãöä
àåä ããåð äìîã àæøå äéáøë éåäîì ãáòì åéãã
äéìò íçøîã ä"éà (âë åè áåéà) äéà íçìì
ïéâáå (çé àð äéòùé) 'åâå äì ìäðî ïéà éëä óåà
àìà íçì úéìå äéáøë éåäîì ãáòì åéã àã
ïéìæàã äøåú éøàîì íøâ éàä àúééøåà
ïéëøúúî

אשרי הוא בעלי הישיבה בעלי
המדרש בעלי התורה ,ש"גם צפור
מצאה בית" ,בית שנשמעים בו דברי
תורה .שבמקום שיש שם תורה שהוא
עמוד האמצעי גם צפור מצאה בית
שם ,ולכן פרשוה רבותינו )סנהדרין
צב ע"א (65כל בית שאין נשמעים בו
דברי תורה לסוף תחרב .ואלו
שנשמעים בהם דברי תורה נקראו:
ביצים ,אפרוחים ,בנים .ביצים בעלי
מקרא ,אפרוחים בעלי משנה ,בנים
בעלי קבלה .ועליהם נאמר "והאם
רובצת על האפרוחים או על הביצים",
"שלח תשלח" מהם ,אבל על בעלי
קבלה נאמר "לא תקח האם על
הבנים" שאין תבונה לדעת את
השכינה כאותם בעלי קבלה ואלו
עושים לה דירה ולקדוש ברוך הוא
ופורחים עמה בכל מקום שהיא
עמה
נודדים
כולם
פורחת,
בשליחותה ,אבל האפרוחים אין
כנפיהם שלמים שפורחים בהם ,שהם
מצוות עשה ,כל שכן ביצים .ולכן
נאמר עליהם כלפי האם "שלח תשלח
את האם".

ùøãî éøàî àúáéúî éøàî åäéà äàëæ
) úéá äàöî øåôö íâã äøåú éøàîתהלים פד
ד( øúàáã àúééøåà éîâúô äéá ïéòîùðã úéá
íâ àúéòöîàã àãåîò åäéàã äøåú ïîú úéàã
ïðáø äåî÷åà àã ïéâáå ïîú úéá äàöî øåôö
óåñì äøåú éøáã åá ïéòîùð ïéàù úéá ìë
ïåäá äøåú éøáã ïéòîùðã ïéìàå áøçú
éøàî íéöéá íéðá íéçåøôà íéöéá åàéø÷úà
éøàî íéðá 66äðùî éøàî íéçåøôà àø÷î
÷ìò úöáåø íàäå øîúà åäééìòå äìá
) íéöéáä ìò åà íéçøôàäדברים כב ו( çìù
àì øîúà äìá÷ éøàî ìò ìáà åäééðî çìùú
åðúìëñ úéìã íéðáä ìò íàä ç÷ú
äìá÷ éøàî ïéìàë àúðéëùá òãåîúùàì
àåä êéøá àùãå÷ìå äøéã äì ïéãáò ïéìàå
åäìë úçøô éäéàã øúà ìëá äîò ïéçøôå
éçåøôà ìáà äìéã àúåçéìùá äîò ïéããðî
ïåðéàã ïåäá ïéçøôã ïéîéìù ïåäìã ïéôãâ úéì
øîúà àã ïéâáå íéöéá ïëù ìë äùòã éãå÷ô
úà {á"ò á} çìùú çìù àîéà éáâì åäééìò
67
(æ íù) íàä

 - ïå÷éúä øéàî 64עי' לקמן י"ז ע"ב שכל אוקמוה בזהר היא בגמ'.
 65ז"ל :אמר רבי אלעזר כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה אש אוכלתו
 66עי' לקמן כד ע"א שאפרוחים מצד הבינה ,וביצים מצד המלכות
 67צ"ע אם יש משמעות שאין גלות אצל הבעלי הקבלה ,ועי' פיסקא הבאה.
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69

בית דנשמעין כו'  -ר"ל גוף האדם שנשמע בו ד"ת ,68כמ"ש לקמן בסמוך ,ואילין עבדין
דירה כו' :כל בית כו'  -ר"ל על הגוף כנ"ל .דאינון פקודין דעשה  -שנקראו כנפים כמ"ש )שבת
מט ע"א( מה יונה כנפיה כו' ,ולימוד תורה הוא ממצות עשה} .70ב ע"ב{
עד שאמר דברים אלו ,הנה זקן
ïîãæà 71àáñ àä ïéìà ïéìî øîàã ãò
הזדמן לו ואמר ,והרי כתוב "ואת øîà êì ç÷ú íéðáä úàå áéúë àäå øîàå äéì
הבנים תקח לך" .אמר לו ,זקן כל
øîà àì àã ïéâáå ééåáøì ïéúà ìë àáñ äéì
האתין לרבות ,ולכן לא אמר "והבנים
תקח לך" אלא "ואת" לרבות אפרוחיםíéçåøôà úåáøì úàå àìà êì ç÷ú íéðáäå ,
אבל לא אמר "והבנים תקח לך" .אמר êéøá äéì øîà êì ç÷ú íéðáäå øîà àì ìáà
לו ברוך אתה נר קדוש שכך זה ודאיíéðáå 73éàãå àåä éëäã 72àùéã÷ àðéöåá úðà .
והבנים הם ודאי תחת האם העליונהäàìò àîéà úåçú éàãå ïåðéà ,
חסידים גבורים בעלי תורה חוזים
נביאים צדיקים.
חסידים מצד החסד ,דרגתו של
íéàéáð íéæåç äøåú éøàî íéøåáâ íéãéñç
אברהם ,ובארו עליו אין חסיד אלא íäøáàã àâøã ãñçã àøèñî íéãéñç íé÷éãö
המתחסד עם קונו ,שעושה לו קן
íò ãñçúîä àìà ãéñç ïéà 74äéìò äåî÷åàå
שהוא אכסניה שלו .וזו השכינה ,שהיא
הקן שלו ,הבית שלו ,ההיכל שלוàãå äéìéã àéðñëà åäéàã ï÷ äéì ãéáòã åðå÷ ,
המלון שלו .ובארץ הקדושה היא יחודו äéìéã úéá äéìéã ï÷ éäéàã [à"ò á] àúðéëù
וביתו ולא מלון ואכסניה ,אלא כפי éäéà àùéã÷ àòøàáå äéìéã ïåìî äéìéã ìëéä
אותו האיש שתקן אותה ,ולכן נתן íåôë àìà àéðñëàå ïåìî åàìå äéúéáå äéãåçé
מדת החסד לאברהם.
úãî áéäé àã ïéâáå äì ïé÷úã ùð øá àåää
גבורים מצד הגבורה שנותנים כח
לרבונם ,לכבוש עבד תחת רבו ,ושפחה
תחת גברתה .בקשר של תפילין ,שמי
שאין לו תפילין בשעת קריאת שמע,
מהצד שלו שולט עבד ושפחה על
העולם .ובאותה שעה רוגזת השכינה,
זהו שכתוב "תחת עבד כי ימלך ושפחה
כי תירש גברתה".

íäøáàì ãñç
àô÷åú ïéáäéã äøåáâã àøèñî íéøåáâ
äçôùå åáø úçú ãáò ùåáëì ïåäéøàîì
úéìã ïàîã ïéìôúã àøåù÷á äúøéáâ úåçú
äéìéã àøèñî òîù úàéø÷ úòùá ïéìéôú äéì
àúòù àåääáå àîìò ìò äçôùå ãáò èéìù
éë ãáò úçú áéúëã àåä àãä àúðéëù àæâø
) äúøéáâ ùøéú éë äçôùå êåìîéמשלי ל כג(

 - ïå÷éúä øéàî 68עי' לקמן ו ע"ג ד"ה אם ה' .ועי' עירובין דף נג ע"ב :ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה
קא גריס בלחישה בטשה ביה אמרה ליה לא כך כתוב ערוכה בכל ושמורה אם ערוכה ברמ"ח
אברים שלך משתמרת ואם לאו אינה משתמרת ,ע"כ.
 69נוסף שם "לה" ,וצ"ע אם לתקן הגרסא שם##*.
 70היינו ,גם המצות חסרים למארי משנה.
 71עי' תז"ח י ע"ג ז"ל ,סבא כו'  -ר"ל אדה"ר שהוא דרגא דחכמה ישראל סבא ,ועי' עוד שם לט
ע"ב .עי' תז"ח מט ע"א וז"ל סבא עילאה  -אדה"ר כמ"ש לקמן והוא עילאה על כל ,עכ"ל.
עי' שער מאמרי רשב"י )יב ע"ב( :דע כי כאשר האדם עוסק בתורה כראוי לשמה זוכה להשיג
שיתגלה אליו איזה צדיק מאותם שהם משורש נשמתו ויבא ויתלבש דוגמת מלאכי אברהם אבינו
ומגלה לו רזי תורה בהיותו מתלבש בההוא חלוקא דרבנן אשר לו כנודע וזהו סוד אותו הסבא דפ'
משפטים והמקומות אחרים הרבה בכל ס' התקונין שהיה יורד ומדבר עם רשב"י והיה מגלה לו רזי
תורה ודע כי לפעמים אותה הנפש של הצדיק ההוא מתלבשת בההוא חלוקא דרבנן ולפעמים
מתלבש גם הרוח .ולפעמים גם הנשמה .ואמנם בהיותו בא בבחי' נפש בלבד אז הוא בצורת טעין
חמרי כי הוא רמז אל הנפש שמעולם העשיה.
 72רשב"י נקרא בוצינא קדישא ר"ל ניצוץ קודש )דרך אמת זהר בראשית רסה ע"ב(.
 73עי' לקמן מג ע"ב ד"ה ויך את המצרי ובג"ד שהלשון "ודאי" הוא כמו "כידוע".
 74זהר ח"ב קיד ע"ב ,וח"ג רכב ע"ב ורפא ע"א.
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ואת לרבות אפרוחים  -דבלא"ה ה"א 75ששלח לא קאי אלא על ביצים דסמיך ליה :תחות
אימא עילאה  -ר"ל ,השכינה:76
דעביד ליה קן  -ר"ל ,שלכך אמר עם קונו ,לשון קן :דאיהו אכסניא דיליה  -ר"ל ,שהקב"ה
הוא אכסניא של האדם בעני ֹו ,ועושה לו ית' קן ,ומאי הוא הקן ואמר דא שכינתא ,ר"ל ,שמייחד
אותו ית' בשכינה :ובארעא קדישא וכו'  -ר"ל ,מה שאמרתי בית דיליה היכל דיליה ,לא אמרתי
אלא בארעא קדישא ,אבל בגלותא קן ומלון :ולאו מלון ואכסניא כו'  -ר"ל ,מ"ש דעביד ליה קן
כו' ,מה צריך למעשיו של אדם לקן ,הא אמרת דשכינתא איהי קן דיליה ומלון ,לכך אמר דלאו
איהי מלון לקב"ה אלא כפום דתקין לה בר נש ,77וזהו חסיד כו' :ובגין דא יהיב כו'  -לפי שכל
מעשיו לעשות חסד כידוע ,ואכסניא היה:
בקישורא דתפילין  -כמש"ל דבתפילין של ראש קושר עבד תחת רבו ,ובשל יד שפחה כו':
מסט' דיליה כו'  -פי' מצד נשמתו ,שכל הפגמים בא מצד נשמתו :שליט עבד ושפחה  -ר"ל ס"ם
ולילית :78הה"ד תחת עבד וכו'  -ושם נאמר )משלי ל כא( תחת שלש רגזה ארץ ,דהיא שכינתא.
וכמו כן היא רוגזת יותר "על נבל
כי ישבע לחם" ,שנאמר בו "לכו לחמו
בלחמי" שהוא קמצן נבל בממונו ,נבל
שמו ,שאינו נדיב ואינו מזרע האבות,
שנאמר עליהם "נדיבי עמים נאספו".
שהרי קמצן הוא עני הדעת ,אחר שלא
עושה טוב לבעלי תורה להיות מחזיק
בידיהם ,ותורה ללא מצוות אינה
תורת יהו"ה.

òáùé éë ìáð ìò øéúé àæâø éäéà éëä óåàå
åîçì åëì äéá øîúàã (áë ì éìùî) íçì
äéðåîîá ìáð ïöî÷ åäéàã (ä è éìùî) éîçìá
àòøæî åäéà åàìå áéãð åäéà åàìã äéîù ìáð
åôñàð íéîò éáéãð åäééìò øîúàã ïäáàã
)øúá úòãä éðò åäéà ïöî÷ àäã (é æî íéìäú
÷éæçî éåäîì äøåú éøàîì åáéè ãéáò àìã
åäéà åàì àéãå÷ô àìá àúééøåàå åäééãéá
é"é úøåú

ואוף הכי איהי כו'  -לפי שהתחיל לפרש ג' דברים ,מפרש כל הג' דברים :דאתמר בי' לכו
וכו'  -ר"ל ,על הקמצן שאינו מחזיק ידי לומדי תורה ,והוא בעצמו לומד תורה ,ששונא אותו ואת
תורתו ,כמ"ש בגמ' )יבמות קט ע"ב( כל האומר אין לי אלא תורה אף תורה אין לו ,וכן אמרו
במסכת ע"ג )יז ע"ב( כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלו"ה ע"ש :79נבל שמיה -
כמו נבל בעלה של אביגיל :דהא קמצן איהו עני הדעת  -נותן טעם למה נקרא קמצן נבל ,וקאמר
דאיהו עני הדעת ,ועני הדעת נקרא נבל ,כמ"ש )דברים לב ו( עם נבל ולא חכם :ואורייתא בלא
פקודי' כו'  -לכך אינו מרוצה בתורתו ,אחר שאין חפץ במעשים ,לחזק ידי ת"ח:
בעלי תורה מצד עמוד האמצעי,
àúéòöîàã àãåîòã àøèñî äøåú éøàî
שבו חצות לילה היה קם דוד לחבר äéì àøáçì ãåã í÷ äåä äìéì úåöç äéáã
אותו לשכינה שנקראת לילה ,והוא
äî øîåù åäéàå äìéì úàéø÷úàã àúðéëùá
"שומר מה מלילה ליל ה'"" ,ליל
àåä íéøåîù ìéì (àé àë äéòùé) 'ä ìéì äìéìî
 - ïå÷éúä øéàî 75לתקן למעלה" ,דבלאו הכי הייתי אומר"
##* 76
 77עי' רע"מ ויקרא יז ע"א שכלל ישראל נקראין איברין דשכינתא.
 78עי' לקמן ס ע"ד ד"ה ועוד וימן שזה דו"נ דסט"א.
 79ז"ל :כשנתפסו רבי אלעזר בן פרטא ורבי חנינא בן תרדיון אמר ליה רבי אלעזר בן פרטא
לרבי חנינא בן תרדיון אשריך שנתפסת על דבר אחד אוי לי שנתפסתי על חמשה דברים אמר ליה
רבי חנינא אשריך שנתפסת על חמשה דברים ואתה ניצול אוי לי שנתפסתי על דבר אחד ואיני
ניצול שאת עסקת בתורה ובגמילות חסדים ואני לא עסקתי אלא בתורה ]בלבד[ וכדרב הונא דאמר
רב הונא כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה שנאמר וימים רבים לישראל ללא אלהי
אמת ]וגו'[ מאי ללא אלהי אמת שכל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה ובגמילות
חסדים לא עסק והתניא רבי אליעזר בן יעקב אומר לא יתן אדם מעותיו לארנקי של צדקה אלא
אם כן ממונה עליו תלמיד חכם כרבי חנינא בן תרדיון הימנוה הוא דהוה מהימן מיעבד לא עבד.
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שמורים הוא ליהו"ה" ובגללה נאמר
)חגיגה יב ע"ב( כל העוסק בתורה
בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של
חסד ביום ,שנאמר "יומם יצוה ה'
חסדו ובלילה שירה עמי".

÷ñåòä ìë øîúà äðéâáå (áî áé úåîù) é"éì
åéìò êùåî àåä êåøá ùåã÷ä äìéìá äøåúá
åãñç é"é äåöé íîåé øîàðù íåéá ãñç ìù èåç
(è áî íéìäú) éîò äøéù äìéìáå

דביה חצות לילה כו'  -מביא ראיה שהתורה מסטרא דעמודא דאמצעיתא ,שלכך היה קם
בלילה לעסוק בתורה ,לחבר מדת לילה למדת התורה :ואיהו שומר כו'  -מביא מג' פסוקים
שלילה נקרא השכינה ,שומר מה מלילה ,שאנו אומרים להקב"ה ,מה תהא משכינתא ,מתי תיפוק
מגלותא ,ועוד פי' לילה ,ר"ל שהיא ליל ה' ,וכן ליל שימורים :ובגינה  -ר"ל בשביל השכינה
שעסק הלילה בגינה.
חוזים נביאים מצד של נצח והוד,
שבהם כלולים שני שמות שהם
יאהדונה"י ,שבהם שמונה אותיות
כנגד שמונה ספרי נביאים .ונביאים
שנים הרי עשר ,כנגד עשר ספירות.
כנגדו ראה יחזקאל עשר מראות,
צדיקים מצד של הצדיק ,ועל כל אלו
נאמר "לא תקח האם על הבנים".

ïåäáã ãåäå çöðã àøèñî íéàéáð íéæåç
ïåäáã é"÷ðåã÷àé ïåðéàã ïäîù ïéøú ïìéìë
íéàéáð éøôñ àéðîú ìá÷ì ïååúà àéðîú
ïøéôñ øùò ìá÷ì øùò àä ïéøú íéàéáðå
íé÷éãö úåàøî øùò ìà÷æçé àæç äéìá÷ì
ç÷ú àì øîúà ïéìà ìë ìò 80÷éãöã àøèñî
) íéðáä ìò íàäדברים כב ו(

דבהון כלילין כו'  -מביא ראיה דנו"ה 81אינון לקבליה דנביאיה :ונביאים תרין כו'  -עוד
ראיה על הנ"ל :תרין  -נביאים ראשונים ואחרונים :ולקבליה חזא כו'  -שנתנבא מנו"ה והן
כלולין מעשר כנ"ל.
ועוד אלו שעוסקים בתורה לשמה
ושומרים מצוותיה ,שהן תרי"ג מצוות
שתלויים משם יהו"ה כענבים
באשכול ,כדי לייחד בהם את שם
יהו"ה עם השכינה ,כאדם שמתיחד עם
בת זוגו בכל איבריו להוציא זרע
מעולה .נאמר בהם "לא תקח האם על
הבנים" ,ואלו שלא עוסקים בתורה
לשמה נאמר בהם "שלח תשלח את
האם"" ,את" לרבות שם יהו"ה
שהסתלק עמה מאותו האיש.

äîùì àúééøåàá ïé÷ñòã ïéìà ãåòå
ïééìúã úåöî â"éøú ïåðéàã àäãå÷ô ïéøèðå
ïåäá àãçéì éãë àìëúàá ïéáðòë ä"åäé íùî
úá íò ãçééúîã ùð øáë äðéëùá 'ä íùì
àòøæ à÷ôàì äéìéã ïéøáà {à"ò â} ìëá äéâåæ
) ïåäá øîúà àéìòîדברים כב ו( ç÷ú àì
àúééøåàá éìãúùî àìã ïéìàå íéðáä ìò íàä
íàä úà çìùú çìù ïåäá øîúà äîùì
)דברים כב ז( ÷ìúñàã 'ä íù úåáøì úà
ùð øá àåääî äîò

דעסקין באורייתא לשמה  -ר"ל בשביל השכינה ,82לייחד אותה עם התורה .והענין של
לשמה ,שלומד על מנת לקיים מצותיה של התורה ,83והמצות הן בשכינה אם כן הוא לשמה:
 - ïå÷éúä øéàî 80עי' דע"ה ח"ב ס ע"ג מראה יחזקאל היה ביצירה כמ"ש כאן והרב בקליפת נוגה )ריש פרק ב(
 81עי' לקמן לב ע"ב שנביא מסטרא דנצח וחוזה מסטרא דהוד ,ועי' גר"א משלי כב יב ז"ל :הכל
א' אבל השכל צריך להיות בב' דברים הנ"ל ולכן ברא הקב"ה באדם ב' עיניים א' לחכמה בתורה
וא' לענייני העולם כנ"ל והפה הוא א' וכן בנביאים הי' במדרגת העיניים ב' רואה וחוזה והם
נביאים ראושנים ונביאים אחורנים כי הראשונים ראו באספקלריא המאירה לכן היו נקראים
רואים כמ"ש לפנים היו קורין לנביא רואה ונביאים האחרונים ראו באספקלריא שאינה מאירה לכן
כתיב בנבואתם חזון שהוא תרוגם של מראה ופחות ממנו.
והרי"נ ציין לביאורי אגדות ב"ב יד ע"ב כתוב בספרו טו ע"ב אבל לא מצאתי גר,א על ב"ב.
 82צ"ע אם זה המשך של הלימוד קבלה או שזה לימוד קבלה לשם השכינה.
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ונטרין פקודהא  -של השכינה :דתליין משם ה' כו'  -כדלקמן )ו ע"א( ו"ה עם זכרי רמ"ח כו':
כדי לייחדא לשם כו'  -דתרי"ג מצות אינון בה ,ותליין בשם ה' :בכל אברין דיליה  -שתרי"ג
מצות הן נגד איבריו של אדם ,מצות עשה נגד רמ"ח איברים ,ומצות לא תעשה נגד שס"ה גידין,
וע"י עסק התורה שהוא }ג ע"א{ שם ה' לקיים המצות ,שהוא בשכינה ,מתיחדים :לאפקא זרעא
מעליא  -שע"י הזרע ההוא מתייחדים שניהם ,כן הקב"ה ושכינתא מתייחדים ע"י ,ור"ל ולכן
נאמר על הבנים ,והוא נקרא בן :84לרבות שם ה' כו'  -ר"ל ,אע"פ שעוסק בתורה שהוא שם ה',
מ"מ הואיל ושכינתיה לא אשתכחת תמן ,אסתלק שם ה' ,ג"כ דשכינתא איהי קן דיליה ומלון
וכנ"ל )ב ע"ב(.
ועוד אלו שמכבדים שבתות
וימים טובים ,עליהם נאמר "לא תקח
האם על הבנים" ,שעושים מעשה של
בנים עם שבת המלכה ועם הקב"ה
שהוא יום השבת .מי שקיים בו
"וכבדתו מעשות דרכיך" ,זהו "כבד את
אביך ואת אמך וגו'" .ששלשה עולמות
הן ,שנים יורש בכבוד אב ואם,
והשלישי יורש בתורה ,שכולל אותם,
ב"ן י"ה .זהו שכתוב "כי הוא חייך
ואורך ימיך"" ,כי היא חייך" בעולם
הזה )זהר ח"ג רמה ע"ב( ,זה הגן
שלמטה" .ואורך ימיך" ,זה העולם
הבא ,העולם הארוך" .על האדמה
אשר יהו"ה אלהי"ך נתן לך" ,העולם
השפל.

ïéáè ïéîåéå úåúáù ïéø÷åàã ïéìà ãåòå
) åäééìò øîúàדברים כב ו( ìò íàä ç÷ú àì
àúëìî úáù íò ïéðáã àãáåò ïéãáòã íéðáä
ïàî úáùä íåé åäéàã àåä êéøá àùãå÷ íòå
çð äéòùé) êéëøã úåùòî åúãáëå äéá íéé÷ã
'åâå êîà úàå êéáà úà ãáë åäéà éàä (âé
)úéøé ïéøú åäðéð ïéîìò úìúã (áé ë úåîù
àúééøåàá úéøé äàúéìúå íàå áà ãåáëá
àéä éë áéúëã àåä àãä ä"é ï"á ïåì ìéìëã
) êéîé êøåàå êééçדברים ל כ( êééç àéä éë
àã êéîé êøåàå àúúìã ïâ àã äæä íìåòá
'ä øùà äîãàä ìò àëéøà àîìò éúàã àîìò
äìôù àîìò êì ïúåð êé÷ìà

ועוד אלו שקושרים את השכינה
עם הקב"ה בקשר של תפילין ,עליהם
נאמר "לא תקח האם על הבנים".
ואלו שלא קושרים אותם יחד ,בהם
נאמר "שלח תשלח את האם".
ועוד אלו שמייחדים אותם יחד
אל העמוד האמצעי והשכינה
התחתונה ,בקריאת שמע ,עליהם
נאמר "לא תקח האם על הבנים".
ואלו שלא מייחדים אותם ביחוד של
קריאת שמע ,בהם כתוב "שלח תשלח
את האם") .בכל מקום את לרבות,
וכאן לרבות חכמה העליונה ,אב
)האמונה( שהיא בינה ,ועליה נאמר

àùãå÷ íò àúðéëùì ïéøù÷ã ïéìà ãåòå
åäééìò øîúà ïéìéôúã àøåù÷á àåä êéøá
)ïåðéàå íéðáä ìò íàä ç÷ú àì (å áë íéøáã
çìùú çìù ïåäá øîúà àãçë ïåì ïéøù÷ àìã
íàä úà
àãåîòì àãçë ïåì ïéãçéîã ïéìà ãåòå
òîù úàéø÷á äàúú àúðéëùå àúéòöîàã
ïéìàå íéðáä ìò íàä ç÷ú àì åäééìò øîúà
áéúë òîù úàéø÷ã àãåçéá ïåì ïéãçééî àìã
úà øúà ìëá) íàä úà çìùú çìù ïåäá
áà äàìò äîëç úåáøì àëäå úåáøì
)àì àëä øîúà äìòå äðéá éäéàã 85(äðåîàä

 - ïå÷éúä øéàî 83עי' נפה"ח שער ד' פרק ג' שמשמע שלימוד התורה צריך להיות לשם הבנת תורה ולא לשם
השכינה ,וצ"ע אם עומק כוונתם לא' שעצם ההבנה היא קיום המצוה .ועי' לקמן נ ע"ג זכאין אינון
אם כו' ,ר"ל שלומדים לשמה כמש"ל דמשתדלין באורייתא כו' לשמה והנה ב' תורות שבכתב
ובע"פ הם חו"ב ימינא ושמאלא והנה לשמה הוא בעמודא דאמצעיתא כליל שניהם והוא דחילא
ורחימא דאו"א דעמודא דאמצעיתא כוללם והם ד' עטרין דכולל חג"ת כמ"ש בזהר חדש שיה"ש
והם יראה ואהבה ותורה שבכתב ובע"פ ד' אותיות הוי"ה.
.##*?? 84
.(à"øâä úåäâä) íàä 85
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כאן "לא תקח האם שלח תשלח את íà éë ã"ää íàä úà çìùú çìù íàä ç÷ú
האם" ,זהו שכתוב "כי אם לבינה àúééøåà éäéàå (â á éìùî) àø÷ú äðéáì
תקרא" ,והיא התורה שלמעלה
êîà úøåú ùåèú ìàå äá øîúàã àìéòìã
שנאמר בה "אל תטוש תורת אמך"(.
86
)((ç à éìùî
87

דעבדין עובדין דבנין  -ר"ל שלכך נקראו בנים ,דשבת מלכתא שהיא השכינה )זהר ח"ג כט
ע"א ,רמג ע"ב( ,ויום השבת שהוא הקב"ה ,הן אב ואם ,ולכך צריך לכבדם כמ"ש )שמות כ יב( כבד

את אביך כו' :דתלת עלמין כו'  -ר"ל ,סיפא דקרא דכבד ,למען יאריכון ימיך ,88ששם נאמר שני
דברים בלבד ,אבל בתורה נאמר ג' דברים ,כי הוא חייך וגו' )דברים ל כ( :89תרין ירית  -נגד
או"א :ותליתאה ירית  -ר"ל ,בתורה זוכה לכל הג' דברים :דכליל לון בן י"ה  -ר"ל ,שז"א נקרא
בן י"ה ,כמ"ש בתיקונים לקמן )טו ע"א( ,כי הוא בן או"א שנקרא י"ה ,י' אבא ה' אמא ,והוא כליל
לון ,לפיכך נקרא יה"ו ,לפיכך זוכה על ידי התורה שהיא ז"א לג' עולמות :הה"ד כי כו'  -דקאי
על התורה :בעוה"ז דא גן כו'  -שהן ג' עולמות שנר"ן שוכנים בתוכם ,נפש בעולם הזה ,ורוח
בגן עדן ,90ונשמה בצרורא דחיי שהוא עלמא אריכא ,ונקרא אריכא דשם אריכא דאנפין שאין
שם דין כלל.
91
בקישורא דתפילין  -שהקשר הוא יסוד ,שקושר תפילין נוקבא עם הרצועה שהוא וא"ו
כדלקמן )ד ע"א( ,ובכולהון צריך קישורא דתרווייהו ,כדלקמן בסמוך ,דלא ישתכח בכל יום
פחות מתרוייהו.
הברית
אות
ששומרים
ועוד אלו
äéîåçúá úéøá úåà ïéøèðã ïéìà ãåòå
בתחומה ,שהם שמונה ימים ,ושומרים äéîåçúá úáù úåà éøèðå íéîé äðåîù åäéàã
אות שבת בתחומה שהם י"י מן
äåî÷åà åäééðéâáã é"÷ðåã÷àé ïî é"é ïåðéàã
יאהדונה"י ,שבגללם בארו בעלי
המשנה שלא נמצא איש פחות úåçô ùð øá çëúùà àìã ïéúéðúî éøàî
משניהם )* ,(##כתוב "לא תקח האם íàä ç÷ú àì (å áë íéøáã) áéúë åäééåøúî
על הבנים" ,ואותם שלא נמצאים בכל àîåé ìëá åçëúùà àìã ïåðéàå íéðáä ìò
יום עם שני האותות האלו שהם אות úåàå ïéìéôú úåà ïåðéàã åìà úåúåà éúùá
תפילין ואות ברית מילה ובשבת אות úåàå úéøá úåà úáùáå äìéî [á"ò á] úéøá
ברית ואות שבת כתוב בהם "שלח
íàä úà çìùú çìù ïåäá áéúë úáù
תשלח את האם".
ואם תאמרו ,למה צריכים להיות
שניהם בכל אדם בכל יום ,כדי שלא
תמצא השכינה שהיא יו"ד מן אדנ"י,
יחידה בלי הקב"ה ,שהוא יו"ד מן
הוי"ה .וצריך אדם שלא ימצא בכל יום
פחות משניהם ,ואם לא עליו נאמר,
"ונרגן מפריד אלוף" ,שהפריד אלופו
של עולם מהשכינה ,הנקבה נאמר בה
"אות הוא לעולם" ,הזכר הוא "ברית

)(æ áë íéøáã
åäééåøú éåäîì ïéëéøö éàîà ïåøîú éàå
çëúùú àìã ïéâá àîåé ìëá ùð øá ìëá
àìá äãéçé é"ðãà ïî 92ã"åé åäéàã àúðéëù
÷êéøöå ä"åäé ïî ã"åé åäéàã àåä êéøá àùãå
åäééåøúî úåçô àîåé ìëá çëúùé àìã ùð øá
éìùî) óåìà ãéøôî ïâøðå øîúà äéìò àì éàå
àúðéëùî àîìòã äéôåìà ãéøôàã (çë æè
àì úåîù) íìåòì àéä úåà äá øîúà àá÷åð

 - ïå÷éúä øéàî.(à"øâä úåäâä) ù"ùîë 'åë ï÷ ìòå íãå÷ ïî÷ì ì"ö – êîà ãò 'åë ìëá 86
 87היינו ליל שבת &
 88דברים )ה טז( כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך ה' אלהיך למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך
על האדמה אשר ה' אלהיך נתן לך:
 89לאהבה את ה' אלהיך לשמע בקלו ולדבקה בו כי הוא חייך וארך ימיך לשבת על האדמה אשר
נשבע ה' לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם:
 90שהוא גן דלתתא *.##
 91כל זה בתפילה של יד.
 92דע"ה ח"א נה ע"ג ד"ה אמנם##*.
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מלח עולם הוא" ,ולכן זה אות תפילין.
נקבה אות הברית זכר וסוד הדבר "מי
יעלה לנו השמימה" בראשי תיבות
מילה ,ובסופי תיבות יהו"ה .בתפילין
נקבה זהו שכתוב "והיה לאות על
ידכה" יד כהה )מנחות לז ע"א(.

çé øáãîá) àåä íìåò çìî úéøá àøåëã (æé
úéøá úåà àá÷åð ïéìéôú úåà àã ïéâáå (èé
äîéîù"ä åð"ì äìò"é é"î äìîã àæøå àøåëã
)éôåñáå ä"ìéî ïéáéú éùàøá (áé ì íéøáã
áéúëã àåä àãä àá÷åð ïéìéôúá ä"åäé ïéáéú
ääë ãé (æè âé úåîù) äëãé ìò úåàì äéäå

בתחומי' שאיהו ח' ימים כו'  -דתחום שבת הוא ח' אלפים אמות ,וכן מילה לח' ימים,
ואינון ביסוד שהוא ח' לחכמה ,93שהיא ראשית ,כמ"ש )תהלים יב א( על השמינית .94דאינון י' י'
 דתרווייהו הן אותות דקאמר אות ברית ואות שבת ,דכל אות היא י' דאיהו יסוד ,95יו"דזעירא :96מן יאקדונק"י  -אות ברית יו"ד מהוי"ה דאיהו זכר ,ואיהו סליק עד מוחא דאיהו חכמה,
שלכך נקרא משכיל ,97ואות שבת היא נוקבא ,כמ"ש )שמות לא יז( אות היא לעולם ,ולכך היא
יו"ד מן אדנ"י ,יסוד דידה אות אחרון מן אדנ"י:
יד כהה  -דאיהי נקראת יד והיא כהה דהיא אספקלריא דלא נהרא.98
בכל מקום "את" לרבות ,וכאן
לרבות חכמה עליונה ,אב .האם שהיא
בינה ,ועליה נאמר כאן "לא תקח
האם ,שלח תשלח את האם" זהו
שכתוב "כי אם לבינה תקרא" ,והיא
תורה שלמעלה ,שנאמר בה "ואל
תטוש תורת אמך".

úåáøì àëäå úåáøì úà øúà ìëá99
äìòå äðéá éäéàã íàä áà äàìò äîëç
) àëä øîúàדברים כב ו-ז( íàä ç÷ú àì
íà éë áéúëã àåä àãä íàä úà çìùú çìù
) àø÷ú äðéáìמשלי ב ג( àúééøåà éäéàå
êîà úøåú ùåèú ìàå äá øîúàã 100àìéòìã

)משלי א ח(
ועל קן צפור הזה נאמר "וסוכה
תהיה לצל יומם וגו'" ,והוא לשון סכך,
שמסוככת בו האם על בניה,
האפרוחים שלה ,שלשה הדסים ,ושני
בדי ערבות ,ולולב" .או ביצים" )דברים
כב ו( ,אלו הם אתרוגים ,שכל אחד
שיעורו בכביצה ,ואלו שרשומים בהם,

äéäú äëåñå øîúà àã àøåôöã ï÷ ìòå
) 'åâå íîåé ìöìישעיה ד ו( êëñ ïåùì åäéàå
äìéã íéçåøôà äéðá ìò àîéà äá úëëñîù
åà {á"ò â} áìåìå úåáøò éãá éøúå íéñãä úìú
äéøåòéù ãç ìëã éâåøúà ïåðéà àã íéöéá
åäééìò áéúë 101ïåäá ïéîéùøã ïéìàå äöéáëá

 - ïå÷éúä øéàî 93כאשר מתחילים בגלוי אז זה מתחילה בחכמה והשמינית היא יסוד ,וכן הוא לקמן יז ע"ד
ד"ה ח' ,עי' יב ע"ג ומאן דנטיר.
 94עי' מנחות מג ע"ב שזה הולך על מילה.
 95עי' זהר ח"ג עד ע"ב שאות י' היא יסוד ,ועי' שם רנז ע"א שאות היא יסוד.
כל פעם שמתגלה מעולם אחד לשני זה דרך נקודה ,והוא אות י' ,וזה רק דרך היסוד.
 96עי' זהר ח"ג נז ע"ב :ותנינן ברזא דמתניתין תרי זוג פן חס והא אתמר יו"ד זעירא ביני אתוון
דפינחס דהאי יו"ד כליל תרי כחדא ודא הוא רזא דמלה
תרגום :ושנינו בסוד המשנה ,שנים זוג פן חס ,והרי נתבאר יו"ד קטנה בין אותיות פינחס,
שהרי יו"ד כוללת שנים כאחד ,וזהו סוד הדבר ]אולי המילה*.[##
ועי' לקמן ט ע"ב שזה שכינה.
 97היסוד הוא עולה למעלה בסוד משכיל לאיתן )עי' זהר ח"ב קי ע"ב(.
 98עי' זהר ח"א רלח ע"א שמלכות נקראת אספקלריא דלא נהרא ,ועי' בהגר"א בתז"ח יח ע"א
וז"ל דלא אנהיר סיהרא אספקלריא כו'  -כי אין השגה לשום בריה רק בשכינה כידוע רק שמרע"ה
אנהיר לה בדרגיה ועביד לה אספקלריא דנהרא ,עכ"ל .דהיינו שכולם רק משיגים מהמלכות אבל
ההפרש היא אם זה המלכות מאירה בגלל זיווגא בז"א או לא
.(à"øâä úåäâä) ìéòìã êîà ãò 'åë ìëá êééù ïàë 99
 100עי' לקמן ק ע"א ענין תורה דלעילא.
 101עי' זהר )חלק א דף צה ע"א( :ויאמר אליו אני אל שדי מאי משמע דעד השתא לא קאמר
אני אל שדי אלא הכי תאנא עבד קב"ה כתרין תתאין דלא קדישין לתתא וכל אינון דלא אתגזרו
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כתוב עליהם "לא תקח האם על
הבנים" ,ששלשה הדסים רומזים
לשלשה האבות .שני בדי ערבות ,לשני
נביאי אמת .לולב" ,צדיק כתמר יפרח".
אתרוג רומז לשכינה .סוכה רומזת
לאם שמסככת עליהם ,הרי הם שמונה
כנגד יאהדונה"י ,שהוא חשבון סוכ"ה,
כנגד כ"ו ה"ס .ושני שמות כנגד כתר
חכמה ,ולהיות כולם עשר ספירות בכל
נענוע ונענוע של הלולב ומיניו ,וכן
בכל מצוה ומצוה .ואלו שלא נוטלים
הסימנים הללו בידיהם ,בהם כתוב
"שלח תשלח את האם" )דברים כב ז(,
בכל מקום את לרבות חכמה עליונה.
והכא בכל אתר את כו'  -הכא מפרש דכל מקום שאומר בכ"מ שלח כו' ,על קב"ה
ושכינתיה 103מן האדם ,הוא הדין דקאי על או"א מן בנים דאינון זו"ן ,104והולך ומפרש כאן
)דברים כב ו( úìúã íéðáä ìò íàä ç÷ú àì
úåáøò éãá éøú ïäáà úìúì ïéæéîø íéñãä
çøôé øîúë ÷éãö áìåì èåù÷ éàéáð éøúì
)תהלים צב יג( äëåñ àúðéëùì æéîø âåøúà
ïåðéà àä åäééìò úëëñîã àîéàì àæéîø
ïáùåç åäéàã é"÷ðåã÷àé ìá÷ì àéðîú
ìá÷ì ïäîù ïéøúå ñ"ä å"ë ìá÷ì 102ä"ëåñ
òåðòð ìëá ñ"ò åäìåë éåäéîìå äîëç øúë
àãå÷ôå àãå÷ô ìëá ïëå åéðéîå áìåìã òåðòðå
áéúë åäééãéá ïéðîéñ ïéìà ïéìèð àìã ïéìàå
úåáøì úà øúà ìëá íàä úà çìùú çìù
äàìéò äîëç

 - ïå÷éúä øéàîיסתאבון בהון ורשימין בהון ומאי רישומא אית בהון דאתחזי בהו שי"ן דל"ת ולא יתיר ובגין כך
אסתאבון בהו ואתדבקון בהו בתר דאתגזרו נפקין מאלין ועאלין בגדפוי דשכינתא ואתגליא בהו
יו"ד רשימא קדישא את קיימא שלים ואתרשים בהו שד"י ואשתלים בקיומא שלים ועל דא כתיב
בהאי )בראשית יז א( אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים שלים דהשתא את חסר ברשימא דשי"ן
ודל"ת גזר גרמך והוי שלים ברשימא דיו"ד ומאן דאיהו ברשומא דא אתחזי לאתברכא בשמא דא
דכתיב )בראשית כח ג( ואל שדי יברך אותך מהו אל שדי ההוא דברכאן נפקן מניה הוא דשליט על
כל כתרין תתאין וכלא מדחלתיה דחלין ומזדעזעין בגין כך מאן דאתגזר כל אינון דלא קדישין
אתרחקן מניה ולא שלטין ביה ולא עוד אלא דלא נחית לגיהנם דכתיב )ישעיה ס כא( ועמך כלם
צדיקים וגו' )כל אינון דאתגזרו אקרון צדיקים ובגין כך לעולם יירשו ארץ דלא ירית האי ארץ אלא
ההוא דאקרי צדיק אוף הכא ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ וגו'( א"ר אבא זכאין אתון
בעלמא דין ובעלמא דאתי זכאה חולקי דאתינא למשמע מלין אלין מפומיכון כלכו קדישין כלכו בני
אלהא קדישא עלייכו כתיב )שם מד ה( זה יאמר ליהו"ה אני וזה יקרא בשם יעקב וזה יכתוב ידו
ליהו"ה ובשם ישראל יכנה כל חד מנכון אחיד ואתקשר במלכא קדישא עלאה ואתון רברבין ממנן
תריסין מההיא ארץ דאקרי ארץ החיים דרברבנוהי אכלין ממנא דטלא קדישא.
תרגום" :ויאמר אליו אני אל שדי" .מה משמיע שעד עכשיו לא אמר אני אל שדי .אלא כך
שנינו ,הקדוש ברוך הוא עשה כתרים תחתונים שאינם קדושים למטה ,וכל אותם שלא נמולים
נטמאים בהם ,ורשומים בהם .ומה הרשום שיש בהם ,שנראה בהם שי"ן דל"ת ולא יותר ,ולכן
נטמאים בהם ונדבקים בהם .אחר שנמולים יוצאים מאלו ,ונכנסים בכנפי השכינה ,ומתגלה בהם
יו"ד הרישום הקדוש ,אות הברית השלם ,ונרשם בהם שד"י ,ונשלמים בקיום שלם .ועל כן כתוב
בזה "אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים" ,שלם .שכעת אות חסרה ברישום של שי"ן ודל"ת .מול
את עצמך ,והיה שלם ברישום של יו"ד .ומי שהוא ברישום הזה ,ראוי להתברך בשם הזה ,שכתוב
"ואל שדי יברך אותך" .מה זה "אל שדי" ,ההוא שממנו יוצאות הברכות ,הוא ששולט על כל
הכתרים התחתונים ,והכל פוחדים מיראתו ומזדעזעים .לכן מי שנימול ,כל אותם שאינם קדושים
מתרחקים ממנו ולא שולטים בו .ולא עוד ,אלא שלא יורד לגיהנם ,שכתוב "ועמך כולם צדיקים
וגו'") .כל אותם שנמולו נקראים צדיקים ,ולכן "לעולם יירשו ארץ" ,שאין יורש את הארץ הזו אלא
ההוא שנקרא צדיק .כמו כן" ,ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ וגו'"( .אמר רבי אבא ,אשריכם
בעולם הזה ובעולם הבא .אשרי חלקי שבאתי לשמוע את הדברים הללו מפיכם .כלכם קדושים,
כלכם בני האלוה הקדוש .עליכם כתוב "זה יאמר לה' אני וזה יקרא בשם יעקב וזה יכתוב ידו לה'
ובשם ישראל יכנה" .כל אחד מכם אחוז וקשור במלך הקדוש העליון ,ואתם גדולים ממונים ,בעלי
מגינים ,מאותה הארץ שנקראת ארץ החיים ,שגדוליה אוכלים מן המן של הטל הקדוש.
היינו שנתגלה בהם הארה
òåðòðå òåðòð ìëá ñ"ò åäìåë éåäéîì äîëç øúë ìá÷ì ïàäîù ïéøúå ñ"ä å"ë ìá÷ì äëåñ 102
úà çìùú çìù éáúë åäééãéá ïéðîéñ ïéìà ïéìèð àìã ïéìàå àãå÷ôå àéãå÷ô ìëá ïëå åéðéîå áìåìã
.(à"øâä úåäâä) äàìò äîëç úåáøì úà øúà ìëá íàä
 103כלומר בחי' ז"א ונוק'.
 104עי' לקמן כו ע"ב לא פרחה לעילא.
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דשלח קאי על אב ואם ,ולמטה הוא מפרש )ג ע"א( ועל קן דציפורא כו' דבנים ואפרוחים וביצים
הם זו"ן :ואיהי אורייתא כו'  -הוא עוד ראיה דהיא אם שידוע ,דהיא אורייתא ,כמ"ש )ר"ה כא
ע"ב( חמשים שערי בינה כו' ,וכתיב )משלי א ח( תורת אמך.
ועל קן דציפורא דא  -מה שאמרנו עכשיו שהציפורים הן זו"ן ,והקן המסכך עליייהו אימא
עלאה ,דעלה נאמר לא תקח וכו' .וכן אמר בתיקון ו' )כב ע"ב( דקן ציפור היא סוכה ,אימא עילאה
כו' ,ע"ש :אינון אתרוגי דכל חד כו'  -שגם היא כלולה מו"ק ,ור"ל ,שלכך נאמר ביצים }ג ע"ב{
לשון רבים :כתמר  -דאיהו לולב כפות תמרים )ויקרא כג מ( :תמניא לקבל כו'  -דזו"ן הן הוי"ה
אדנ"י ,והן כלולין באימא עילאה :105שלח תשלח כ"ח - 106ואת האם 107היא אימא עילאה :ובכל
פקודא ופקדוא  -ר"ל ,וכן בכל פקודא צ"ל 108ע"ס כלילין בה.
ועל הצפור הזו רמזו רבנן באגדה
של בבא בתרא )עג ע"ב( ,109שרבה בר
בר חנה שהיה הולך בספינה ,וראה את
אותה ציפור של הים מגיעה עד
קרסוליו ,ומיהו הצפור כאן ,אחד
מהאפרוחים הללו ,או מאותם ביצים.
אפרוחים כמו פרחים ,שאינם גמר
פרי ,מלמטה למעלה ,או ִמ ֵשש הבנים
שהם מלמעלה למטה תחת האם
העליונה ,שהרי הביצים הם מצד האם
התחתונה ,שהיא ביצה .האפרוחים
מצד של הצדיק מלמטה למעלה ,אלא
לא היה אלא מהאפרוחים הללו,
וצדיק שמו .עמוד אחד מהארץ עד
לרקיע ,והים מגיע עד קרסוליו ,אלו
נצח והוד ,שהאם העליונה היא ים
שמתפשט לחמישים שערים ,עד
קרסולי אותו העוף.
כדוגמא זה ,יו"ד הוא עשר ,ה'
øùò ùîç 'ä øùò åäéà ã"åé àã àðååâë
חמש ,עשר פעמים ה' הם חמשיםäøéôñ ìëá øùò ïéùîç ïåðéà ùîç ïéðîæ ,
עשר בכל ספירה מחמש האלו מחסד
ïåì ìéèð ãåñé 110ãåä ãò ãñçî ùîç ïéìàî
עד הוד ,היסוד לוקח את כולם ונקרא
כ"ל ,כלול מהחמשים הללו ,והכסא àéñøåëå ïéùîç ïéìàî ìéìë ì"ë éø÷éàå åäìë
ïéã àñë çìîä íé àúúìã
שלמטה ים המלח ,כסא הדין.
111
דבתרא  -פי' דמסכת ב"ב :אזיל בספינתא  -פי' שירד אל הים שהוא ים החכמה  :ומאן
ציפור כו'  -הזוהר שאיל על איזה ספי' מזו"ן הוא רומז כאן :כגון פרחים כו'  -ר"ל ,ו"ק הכלולין
äãâäá ïðáø åæéîø à÷ øåôö éàä ìòå
ìéæà äåäã àðç øá øá äáøã àøúáã
ãò àèî àîéã àøôö àéääì àæçå àúðéôñá
÷åà éçåøôà ïéìàî ãç àëä øåôö ïàîå éåìåñø
ïåðéà åàìã íéçøô ïåâë íéçåøôà íéöéá ïåðéàî
ïåðéàã úéù íéðáî åà àìéòì àúúî éøô øîâ
íéöéá àäã äàìò àîéà úåçú àúúì àìéòî
äöéá éäéàã ïåðéà äàúú àîéàã àøèñî
àìà àìéòì àúúî ÷éãöã àøèñî íéçåøôà
äéîù ÷éãöå éçåøôà ïéìàî àìà äåä àì
ãò éèî àîéå àòé÷ø ãò àòøàî àãç àãåîò
÷éäéà äàìò àîéàã ãåäå çöð ïéìà éåìåñø
éåìåñø÷ ãò ïéòøú ïéùîçì úèùôúàã àîé
àôåò àåääã

 - ïå÷éúä øéàî 105עי' הגה"ה של הגר"א )הערה  (102וזה הסיבה לעשות לולב בסוכה.
 106כתר חכמה.
 107כתוב בכת"י ואת האם היא ד"ה הבאה##*.
 108צריך להיות*##
 109ב"ב עג ע"ב :רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה אזלינן בספינתא וחזינן ההוא ציפרא דקאים
עד קרצוליה במיא ורישיה ברקיע ואמרינן ליכא מיא ובעינן לחות לאקורי נפשין ונפק בת קלא
ואמר לן לא תיחותו הכא דנפלת ליה חציצא לבר נגרא
תרגום :רבה בר בר חנה פעם אחת היה הולך בספינה וראה אותו ציפור שעומד עד && של
המים וראשו ברקיע ואומרים אין מים וצריכים לחות? לכבדו נפשות ויצא בת קול ואמר לנו לא
תפחד כאן שנפלת לו ? מחוץ ל?
 110עי' רע"מ פנחס רכג ע"ב .ועי' לקמן נא ע"ד ד"ה מסטרא שמשמע שזה תמידי ויסוד מקבל
בשעת הזיווג.
 111עי' לקמן מד ע"ג היינו בינה שנקרא ים שמתמלאת מחכמה.
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ביסוד ,דתרין ווי"ן הן ת"ת ויסוד )זהר בראשית יח ע"א( ,ובת"ת הן באור ישר מעילא לתתא,
וביסוד מתתא לעילא באור חוזר :דהא ביצים כו'  -הוא ראיה לדבריו דבנים הם תחות אימא
עילאה ,ע"כ יש לספק מאן :או מבנים ,דגם הם ציפורים .ומה דלא קראן אפרוחים ,דאפרוחים
הן דלאו גמר פרי .או מאפרוחים ומפרש ,אלא לא הוי כו'  -ויש לפרש הכל על רבב"ח ,דרבב"ח
מפרש שלא תטעה דציפרא הוא מבנים ,לכך קאמר דימא מטי כו' ,דקאי על צדיק כמו שמפרש
והולך :עמודא חדא כו'  -דרבב"ח קאמר שם ורישיה מטא לשמיא :מארעא עד רקיע  -דכן כתיב
)דבה"י א' כט יא( כי כל בשמים ובארץ ומתרגמינן דאחיד כו' :112איהו ימא  -ים מגימ' חמישים.
כגוונא דא כו'  -דהיא 113נקראת י"ה על שם או"א ,דהיא כלולה משניהם :כל  -ג"כ גימ'
נו"ן :וכרסיא דלתתא  -היא מלכות ,ור"ל כאן דקאי ג"כ על מט"ט 114דימא ,דמטי עד קרסולוי
היא שכינתא תתאה ,שג"כ נקראת ים כמו שמפרש והולך ,והוא ג"כ מארעא עד רקיע ,שהיא
מרכבה לתרוייהו כמ"ש והולך ,והוא בדמותא דצדיק ,דבחול ע"י מתייחדין ,ובשבת ע"י צדיק
ח"י עלמין :115ים המלח  -דמלח הוא דין כידוע 116והוא מלכות ,וז"ש כסא דין ,דתרין כסאות,
כסא רחמים וכסא דין ,והן אימא עילאה ואימא תתאה ,117והן ג"כ תרין ימים ,דים דומה לרקיע
כו' עד דומה לכסא הכבוד )מנחות מג ע"ב( ,וז"ש ים המלח כסא דין.
העוף שהוא הצפור שלו ,הוא
מטטרו"ן ,עליו נאמר "כי עוף השמים
יוליך את הקול" ,הקול של קריאת
שמע ,שהוא כולל ששת ימי החול,
ושולט עליהם ,ונוטל אותו הקול
ופורח בו עד העמוד האמצעי ,שהוא
"קול יהו"ה על המים" ואין מים אלא
תורה )ב"ק יז ע"א( ,והוא "קול יהו"ה
בהדר" ,עד ששה קולות ,והוא השביעי
להם באם.
"ובעל כנפים יגיד דבר" זו תפלה,
שמגיעה לה עד צדיק ח"י העולמים,
כולל שמונה עשרה ברכות ,שבהם
נאמר "וברכות לראש צדיק" ,חי
העולמים .ותפלה היא דיבור שרוכבת
עליו ,והוא מרכבה אליה בימות החול,
וזו שכינה ,וזה אדנ"י .קול רוכב בפיו,
זה יהו"ה ,וסוד הדבור "אדנ"י שפתי
תפתח וגו'" ,והוא מרכבה לשניהם,
כדוגמא זה יאהדונה"י .וכך עולה
מלא"ך כחשבון שני שמות כאחד ,ולכן

ï"åøèèî åäéà äéìéã øåôö åäéàã óåò
ìå÷ä úà êéìåé íéîùä óåò éë øîúà äéìò
)÷ìéìë åäéàã òîù úàéø÷ã ìå÷ (ë é úìä
ìå÷ àåää ìéèðå åäééìò èéìùå ìåçã ïéîåé úéù
'ä ìå÷ åäéàã àúéòöîàã àãåîò ãò äéá çøôå
äøåú àìà íéî úéìå (â èë íéìäú) íéîä ìò
åäéàå ïéì÷ úéù ãò (ã íù) øãäá 'ä ìå÷ åäéàå
àîéàá ïåì äàòéáù
àã (ë é úìä÷) øáã ãéâé íéôðë ìòáå
é"ç ìéìë ïéîìò é"ç ÷éãö ãò äì éèîã àúåìö
÷éãö ùàøì úåëøáå ïåäá øîúàã ïàëøá
)øåáã éäéà àúåìöå 119íéîìåòä éç (å é éìùî
ïéîåéá äáâì äáëøî åäéàå äéìò úáéëøã
áéëø ìå÷ é"ðãà àãå àúðéëù àãå ìåçã
éúôù é"ðãà øåáãã àæøå ä"åäé àã éåîåôá
äáëøî åäéàå (æé àð íéìäú) 'åâå çúôú
÷éìñ éëäå é"÷ðåã÷àé àã àðååâë åäééåøúì

 - ïå÷éúä øéàî 112התרגום של הפסוק בידינו :וסביל כל מה די בשמיא וכל מה די בארעא* .##אמנם בזהר ח"ב
קטז ע"א :כי כל בשמים ובארץ ,ותרגם יונתן ,דאחיד בשמיא ובארעא.
שמיא וארעא ,כלומר באור חוזר
 113אימא עלאה עי' לקמן יז ע"ב בסוף.
 114עי' א ע"ב והערה .53
 115עי' פסקא הבאה.
 116עי' שער מאמרי רשב"י כד ע"ד ז"ל :כסא דין ים המלח מלח הוא ברית קדש וים אינון דרגין
היוצאין על ידו.
 117עי' שעה"פ חיי שרה שזה מלכות ,ועי' אפיקי ים ב"ב עג ע"ב וז"ל ,אימא תתאה דמתפשטא
בי' עד הוד דילי' ,שכמו באצי' אימא עילאה בינה מתפשטת בז"א עד הוד והם נ' תרעין דילה ,כמו
כן אימא תתאה מלכות דאצי' הוא י"ם חמשים תרעין מתפשטת במט"ט דאגנות עולי' עד הוד שלו
שמטטרו"ן כולל ו"ק כידוע ,עכ"ל.
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נקרא מלאך ,שר הפְ נים ,118שעל ידי
שליח זה מתייחדים בששת ימי החול.
אבל ביום שבת ,לא עולים שני שמות
אלו שהם עמוד האמצעי ושכינה ,ולא
מתייחדים על ידי שליח אלא בצדיק
חי העולמים ,ועליו נאמר "כי עוף
השמים יוליך את הקול" ,הקול של
קריאת שמע" .ובעל כנפים יגיד דבר"
דיבור של תפלה .ולא על ידי שליח,
ולכן "צדיק יסוד עולם" הוא" .ויכולו",
שהוא כולל הכל ,ובו מתייחדים שני
שמות אלו ,ועל שני שמות אלו נאמר
"אז ירננו עצי היער" .ונענה מלאך
מתוך אש משמים ואומר "הן הן
מעשה מרכבה" )חגיגה יג ע"א( ,והיו
מתקבצים מלאכי השרת כמו בשמחת
חתן וכלה .אמר רועה הנאמן ברוך
יהיה הנר הקדוש שאמר דברים אלו,
לייחד בהם את הקב"ה עם שכינה.

àã ïéâáå àãçë ïäîù ïéøú ïáùåçë ê"àìî
àã àçéìù éãé ìòã íéðôä øù êàìî éø÷úà
àîåéá ìáà ìåçã ïéîåé úéùá ïéãçéúî
ïåðéàã ïéìà ïäîù ïéøú ïé÷ìñ àì àúáùã
ìò ïéãçééúî àìå àúðéëùå àúéòöîàã àãåîò
øîúà äéìòå ïéîìò éç ÷éãöá àìà çéìù éãé
[à"ò â] ìå÷ ìå÷ä úà êéìåé íéîùä óåò éë
øåáã øáã ãéâé íéôðë ìòáå òîù úàéø÷ã
ãåñé ÷éãöå àã ïéâáå çéìù éãé ìò àìå àúåìöã
(à á úéùàøá) åìåëéå àåä (äë é éìùî) íìåò
ïäîù ïéøú ïéãçééúî äéáå àìë ìéìë åäéàã
ìë åððøé æà øîúà ïéìà ïäîù ïéøú ìòå ïéìà
àùà åâî êàìî äðòðå (áé åö íéìäú) øòéä éöò
ååäå 120äáëøî äùòî ïä ïä øîàå àéîùî
éèåîæîáë {à"ò ã} úøùä éëàìî ïéöá÷úî
àäé êéøá 122àðîéäî àéòø øîà 121äìëå ïúç
àãçéì ïéìà ïéìî øîàã 123àùéã÷ àðéöåá

 - ïå÷éúä øéàî 118מלקמן קמח ע"ב משמע הפַ נים*##
 119עי' לעיל הערה .47
 120עי' הקדו"ש ז ע"ג ז"ל :נקל להבין עד"ז תוספת המעלה והקדושה אשר לעוסק באורות
האצילות עצמו אשר למעלה מהעולמות בי"ע ,והנה מתדבק בזה באור קדושתו עצמו בלתי
התלבשות כלל ,ונעשה הוא גופה מקום ומעון לשכינת עוזו ית"ש .וכמו שאמרנו לעיל פ"ז כי
השכל והמשכיל והמושכל אחד הוא .ועי' דע"ה ח"א נז ע"ב ז"ל :ע"י דרשת הרשב"י בעניינים הללו
נעשו ונבנו אותן העניינים למעלה .וזהו כל עיקר תיקון לימוד הקבלה יותר מכל שאר חלקי
התורה .כי שאר כל חלקי התורה הרי מלובש בנושאי העניינים אשר בעוה"ז ,משא"כ לימוד הקבלה
ובפרט דברי האריז"ל אשר הם בנויים על האדרות וספד"צ ועמקי סתרי הזוה"ק ,הוו כל נושאי
העניינים רק באצילות ובעולמות דאור א"ס ,ולכך נקרא חכמת הקבלה בשם נסתר ,משום שכל
נושאי העניינים שאנו מדברים בהם הוא מעולמות העליונים אשר למעלה למעלה אשר אין השגה
ותפיסה בזה לשום בריה ,והרי הוא נעלם ונסתר מהכל .ועי' כללים ח"א ג ע"ד ז"ל :ומה גם כי הרי
גם כל גילוייו ית"ש אשר באצילות שהם כל שמותיו יתברך וכל אורם וגילויים הוא ג"כ רק ע"י
הצדיקים וכמ"ש בספרי ברכה בהפסוק ויהי בישרון מלך וכן הוא במדרש שמואל רבתי פרשה ה'
בפסוק כי לה' מצוקי ארץ תני ר' שמעון בן יוחאי כל זמן שישראל עשוין אגודה אחת מלכות שמים
במקומה שנאמר ויהי בישרון מלך אימתי בהתאסף ראשי עם יחד כו' .ועי' באד"ר )קלה ע"א( כי ע"י
דרשת הרשב"י ותלמידיו בהי"ג תיקונים הנה נתגלו והאירו בזוהר אורם למעלה וכו' .ועי' זוה"ק פ'
בחקותי קי"ג סע"א בסוד הכתוב )שמואל ב' ח'( ויעש דוד שם ,ועי' ביאורים ח"א ג ע"ג ז"ל :וזהו
עיקר גדול מעלת לימוד הקבלה ,לדבר הכל באצילות ולהשתמש רק באותן הדברים והלשונות
אשר דיברו ונאמרו בזוה"ק ובדברי האריז"ל ,כי בזה מעורר באותן הדברים למעלה שיתפשטו
ויתגלו ושייצאו מהעלם אל הגילוי ,ולהוסיף בהם אור ע"י היחוד דאור א"ס שבהם.
עי' חגיגה יד ע"ב :פתח רבי אלעזר בן ערך במעשה המרכבה ודרש וירדה אש מן השמים
וסיבבה כל האילנות שבשדה פתחו כולן ואמרו שירה מה שירה אמרו הללו את ה' מן הארץ
תנינים וכל תהומות עץ פרי וכל ארזים הללויה נענה מלאך מן האש ואמר הן הן מעשה המרכבה.
ועיי"ש בתוס' שמביא מהירושלמי )חגיגה פ"ב ה"ב( שמביא מקורו מהפסוק אז ירננו כל עצי היער.
 121עי' לש"ו כללים ח"א ג ע"ד שמביא מסוף ג' ע"ב שכל גילוים של אצילות הם עבור בי"ע
וצ"ע אם כוונתו לכאן*.##
 122עי' יהל אור ח"א ל ע"ד ז"ל :רעיא מהימנא  -דבכל דור ודור ניצוץ א' ממשה רבע"ה מאיר
לחד בדור והוא מאיר לכל בני דורו אך דהרשב"י זכה לדבר עמו היינו עם הניצוץ וכל העומדין
אצלו בשעה שסדרו התיקונים כי רעיא מהימנא שייך לתיקונים זה משה רבינו.
 123רשב"י כנ"ל הערה .72
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äéúðéëùå àåä êéøá àùãå÷ ïåäá

עליה אתמר כי כו'  -מביא ראיה דמט"ט נקרא צפור :שית יומין דחול  -הן ו"ק דיצירה:
דאיהו קול  -מביא ראיה דקול הוא עמודא דאמצעיתא ,דו"ק הן תורה :ואיהו שביעאה לון -
ר"ל ,מט"ט הוא קול השביעי לו"ק ,דאיהו שליט עליייהו כנ"ל :באימא  -ר"ל ,מצד אימא
התחתונה ,הוא קול השביעי ,דלכך נאמר )תהלים כט ט( יחולל אילות.124
דבר דא צלותא  -דצלותא היא מלכות שנקראת דבר ,כמ"ש לקמן )* :(##דמטי לה כו' -
שמשם זיווג השכינה :ורזא דדיבור אדנ"י כו'  -שמשם הדיבור ,ולכך אומרים אותו קודם
התפלה שהיא דיבור :125כגוונא דא כו'  -שע"י מתייחדים :שר הפנים  -דאיהו כדוגמת הצדיק
בין זו"ן :אז ירננו  -דאז בגי' ח' ,דהן ח' אותיות דתרין שמהן הנ"ל :ירננו  -הן קול ודיבור :עצי
היער  -שהן נקראין עץ החיים ועץ הדעת :126ונענה מלאך  -הוא מט"ט כנ"ל :מגו אשא משמיא
 הוא זו"ן ,שז"א נקרא שמים )זהר בראשית דף טו ע"ב( ,ושכינה נקראת אשא )לקמן ח ע"א(:ואמר הן }ד ע"א{ הן כו'  -שאלו הב' שמות הן מעשה מרכבה ,שנעשה 127מרכבה לתרוייהו
כנ"ל :והוו מתקבצי מה"ש  -דבשעת היחוד ופניהם וכנפיהם כו' כמ"ש לקמן :כבמזמוטי חתן
וכלה  -הן יחוד תרין שמהן הנ"ל ,שנקראו חתן וכלה כידוע )לקמן כו ע"א(:
קום אליהו הנביא לכבוד הקב"ה
ושכינתו ,ויתעוררו עמך שאר
הנביאים ,ועשה לו קן בחבור הזה,
ולכל המחנות שהולכים מגורשים
אחר הקב"ה ושכינתו ,לחברם בחבור
הזה ,שתמצא בו מנוחה למחנות הללו
של הנשמות ,שהולכים מגורשים
מהשכינה ,שהיא יחידה "איכה ישבה
בדד" ,ולהמצא בו מנוחה למחנות
הקב"ה ,שנאמר בהם "הן אראלם
צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכיון",
ואין שלום אלא הקב"ה.
קום לחברם בחבור הזה ,שהרי
כשיש בישראל משכילים מאלו
שנאמר בהם "והמשכילים יזהירו
כזוהר הרקיע" ,זה שנקרא ספר הזהר,
שיודעים לעבוד את רבונם ,ולהוציא
אזכרות של השמות של הקב"ה
ושכינתו בכוונה ,ולחברם בקול של
קריאת שמע ובדיבור של תפלה ,שהם
שני השמות יאהדונה"י ,שבהם
כלולים כל ההויות והכנויים ועשר
הספירות ,כמה מלאכים שהם חיות
המרכבה ,ושרפים ואופנים וכל עשר

÷êéøá àùãå÷ã àø÷éì äàéáð åäéìà íå
ãéáòå éàéáð øàù êîò ïåøòúéå äéúðéëùå àåä
ïéìæàã ïééøùî ìëìå àøåáç éàäá àð÷ äéì
äéúðéëùå àåä êéøá àùãå÷ øúá éëøúúî
äéá àçëúùàì àøåáç éàäá ïåì àøáçì
ïéëøúúî éìæàã ïéúîùðã ïééøùî ïéìàì àçééð
ããá äáùé äëéà äàãéçé éäéàã àúðéëùî
)ïééøùîì àçééð äéá àçëúùàìå (à à äëéà
íìàøà128 ïä ïåäá øîúàã àåä êéøá àùãå÷ã
âì äéòùé) ïåéëáé øî íåìù éëàìî äöåç å÷òö
àåä êéøá àùãå÷ àìà íåìù úéìå (æ
÷ãë àäã àøåáç éàäá ïåì àøáçì íå
ïåäá øîúàã ïéìàî íéìéëùî ìàøùéá úéà
) òé÷øä øäåæë åøéäæé íéìéëùîäåדניאל יב ג(
çìôîì ïéòãéã øäæä øôñ éø÷úàã àã
àùãå÷ã 129ïäîùã úåøëæà à÷ôàìå ïåäéøàîì
ìå÷á ïåì àøáçìå äðååëá äéúðéëùå àåä êéøá
ïéøú ïåðéàã àúåìöã øåáãáå òîù úàéø÷ã
ïééåðëå ïééååä ìë ïìéìë ïåäáã é"÷ðåã÷àé ïäîù
ïååéç ïåðéàã ïéëàìî äîë ïøéôñ øùòå
úåúë øùò ìëå íéðôåàå íéôøùå àúáëøîã

 - ïå÷éúä øéàî 124לקמן נב ע"א כתוב שיחולל אילות היא במלכות ,ועי' בהגר"א בסד"צ ל ע"ב שמט"ט היא
דכר דבריאה ,ועי' ליקוטי תורה בראשית מט"ט ראשו הוא בבריאה וגופו ביצירה ורגליו בעשיה.
 125ועי' עוד בשער היחודים )פרק ב( שאמר שם ,כי הנה הבל וקול ודבור הנה ההבל הוא
במלכות לבד ,והקול הוא ת"ת לבד ,והדבור הוא במלכות בהצטרפה עם הת"ת ,ע"ש.
 126עה"ח ז"א ועה"ד נוק' עי' ריש שעה"פ.
 127המט"ט*.##
 128דע"ה ח"א עז ע"ד סוף*##
 129עיקר כוונת הם בשמות.
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הכתות ,שכלולים בהם ,שמשמשים
את עשר הספירות כולם ,ופניהם
וכנפיהם פרודות לפיו כנגד האזכרות
הללו ,שהן יאהדונה"י ,בין בקריאת
שמע בין בתפלה ,בין בשירות
ותשבחות והודאות ,שבכל אזכרה
שיוציא מפיו בכל מקום ובכל דיבור,
צריך לכוון הדבור באדנ"י ,וקול
ביהו"ה ,וליחדם כאחד ביחוד ,שהוא
יחיד נעלם שמחבר אותם ומיחד
אותם כאחד ,ובו צריך הכוונה שלא
תלוי לומר בו קול ודבור אלא
מחשבה.
דאיהו יחיד נעלם  -ר"ל א"ס כמ"ש בהקדמה ב' )יט ע"א( ולית דידע בך כלל ובר מינך כו':

åäìë úåøéôñ øùòì ïéùîùîã ïåäá ïìéìëã
ïéìà ìá÷ì éåîåôì úåãåøô íäéôðëå íäéðôå
òîù úàéø÷á ïéá é"÷ðåã÷àé ïåðéàã úåøëæà
úåàãåäå úåçáùúå úåøéùá ïéá àúåìöá ïéá
ìëáå øúà ìëá éåîåôî ÷åôéã äøëæà ìëáã
ä"åäéá ìå÷ é"ðãàá øåáéã àðååëì êéøö ììîî
íìòð ãéçé åäéàã àãåçéá àãçë ïåì àãçééìå
äðååëä êéøö äéáå àãçë ïåì ãçéîå ïåì øáçîã
àìà øåáãå ìå÷ äéá øîéîì àéìú àìã
130
àúáùçî

כשיורד הקב"ה בקריאת שמע,
נאמר בחיות "ואשמע את קול
כנפיהם" ,בעשרה מיני הלולים :בשיר
פשוט שהוא י' ,כת"ר .כפול ,שהוא
י"ה ,חכמ"ה ובינ"ה .משולש ,ביה"ו
שהוא חס"ד גבור"ה תפאר"ת .מרובע
ביהו"ה ,שהוא נצ"ח הו"ד יסו"ד
מלכו"ת .ששומרים את הצפור
הקדוש ,ישראל ביניהם ,וקוראים בה
לישראל שהוא העמוד האמצעי.
והיינו" ,שמע ישראל" ,הרי יורד אליה,
צריך לקשרו עמה וליחדם ביחוד אחד
ללא פרוד כלל ,ולכן מי ששח ביניהם,
אותה שיחה עבירה היא בידו) .ולמה(
קושרים אותו עמה ,לא"ח עם ד',
כלולה מארבע פרשיות ,כדי שלא יהיה
פורח ממנה ,ותשאר יחידה" ,איכה
ישבה בדד" .ולכן קושרים אותו עמה
בכמה קשורי תפילין ,בכמה קשורי
ציצית ,שלא יזוז ממנה .וכל קשר הוא
מצד של האות י' .ושני קשרים הם,
שהם קשר של ראש ,הקשר של זרוע

òîù úàéø÷á àåä êéøá àùãå÷ úéçð ãë
) íäéôðë ìå÷ úà òîùàå ïåéçá øîúàיחזקאל א
כד( 'é åäéàã èåùô øéùá íéìåìä éðéî øùòá
ùìåùî äðéáå äîëç ä"é åäéàã ìåôë øúë
òáåøî úøàôú äøåáâ ãñç åäéàã å"äéá
ïéøèðã úåëìî ãåñé ãåä çöð åäéàã ä"åäéá
äá ïàø÷å åäééðéá ìàøùé àùéã÷ àøôö
òîù åðééäå àúéòöîàã àãåîò åäéàã ìàøùéì
) ìàøùéדברים ו ד( êéøö äáâì úéçð àä
àãç àãåçéá ïåì àãçéìå äãäá äéì àøù÷ì
íéúðéá çùã ïàî àã ïéâáå ììë àãåøéô àìá
131
(éàîàå) äçéù àéää åãéá àéä äøéáò
÷òáøàî àìéìë 132'ã íò çàì äãäá äéì ïéøù
úøàúùàå äðéî çøô àäé àìã ïéâá ïééùøô
) ããá äáùé äëéà àãéçéאיכה א א( àã ïéâáå
÷äîëá éìôúã éøåù÷ äîëá äãäá äéì ïéøù
÷åäéà øù÷ ìëå äðéî æåæé àìã úéöéöã éøåù
ïåðéàã ïåðéà ïéøù÷ ïéøúå 133'é úàã àøèñî
÷'é 'é ïåðéàå àìàîù àòåøãã øù÷ àùéøã øù

 - ïå÷éúä øéàî 130עי' לש"ו הקדו"ש מב ע"ד ,תחילת הכוונה מוכרח להיות דווקא לשם הוי"ה ואם בא להוסיף
בכוונה יכול להוסיף שהוא עצמות א"ס יחיד פשוט המתגלה בשם זה ,ומכאן רואים שתחילת
הכוונה בכל האזכרות הוי"ה אדנ"י והם נעשים משולבות ע"י אור א"ס שבהם כי א"ס עצמו נתגלה
בשם הזה הנכתב בהוי"ה ונקרא באדנ"י ע"י התלבשו ויחודו באצילות כדי לברוא העולמות ולקבל
העבודה מברואיו.
גם בתפילה שהוא בקול ודיבור ובזו"ן צריך להעלות בהכוונתו למעלה למעלה עד רום המעלות
כי אין לזו"ן אלא מה שנמשך להם מלמעלה כי הם כולם א' )דע"ה ח"ב קלח ע"ב(
(à"øâä úåäâä) éàîáå 131
 132עי' לקמן מב ע"א ד"ה דאיהי וז"ל קוצא שהיא משלמת לעשרה א"ח ד' גבוה עשרה ורחבו ד'
במילואו ופשוטו וכו' והוא זנב ופרצוף זנב בקוצא של ד' זנב לאריות דנכללת בדכורא וד' עצמה
היא פרצוף וכו'.
 133דהיינו קוצא של ד' עי' גר"א הערה הקודמת.
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שמאל ,והם י' י' מן יאהדונה"י .יהו"ה,
ארבע פרשיות התפילין" ,וראו כל עמי
הארץ כי שם יהו"ה וכו'" .אדנ"י,
ארבעה בתי התפילין" ,אהי"ה אשר
אהי"ה" ,מבפנים של התפילין,
בעשרים ואחד אזכרות התפילין של
ראש ,ובעשרים וא' אזכרות התפילין
של יד ,וזו האם העליונה ,תפילין של
רבונו של עולם ,קוראים לו תפילין על
ראש העמוד האמצעי ,מכסה אותו
האם בכנפיה שהן רצועות התפילין,
וקושרים אותו ישראל עם השכינה
התחתונה בתפילין של יד ,ולו אומרים
"שמע ישראל" ,הבן של זקן הזקנים,
וזו חכמה עליונה ,ועל שמו נקרא
העמוד האמצעי ישראל ,שיר א"ל,
שיר משמאל ,שיר של לוים ,א"ל
מימין ,של הכהנים .העמוד האמצעי
ישראל ,כולל את שניהם.
צריך לקשרא ליה כו'  -שצריך מקודם להניח תפילין ,דבשעת ק"ש יהיה קשור בתפילין
ומייחד בק"ש :ואמאי קשרין  -צ"ל "ובמאי" ,ור"ל כיצד קושרין :אדנ"י ד' בתי דתפילין  -הוא
בשל יד 136כדלקמן )ח ע"ב י ע"א* (##ע"ש ,ולא נחית הכא אלא לפרושי שם הוי"ה ואדנ"י
דאיתנייהו בתפילין ,ומפרש והולך דתפילין דרישא הוא דז"א הוי"ה ,ודיד דנוקבא .והתפילין
דז"א הוא אימא עילאה ,137וזהו תפילין של ראש ותפילין של יד אנו מניחין לקשר זו"ן :138ודא
אימא כו'  -ר"ל ,השם אהי"ה :וקשרין ליה ישראל כו'  -ר"ל ,דתפילין דרישא אנו מניחים
בבחינת ז"א שהוא מניח ,139אבל תפילין של יד אנו מניחין בבחינת עצמנו לקשר זו"ן :ברא
דסבא  -לפי שנאמר )שמות ד כב( בני בכורי ישראל ,והוא בכור שנוטל ב' חלקים דידיה
ודנוקבא :140דסבא דסבין  -שחג"ת נקראו סבין :141שיר דלוים  -שהוא גבורה :אל מימינא -
חסד:
åàøå éìôúã ïééùøô òáøà ä"åäé é"÷ðåã÷àé ïî
) 'åëå 'ä íù éë õøàä éîò ìëדברים כח י(
ä"éäà øùà ä"éäà ïéìôúã éúá òáøà éðãà
)שמות ג יד( úåøëæà à"ëá ïéìôúã åàâìî
ãéã ïéìéôúã úåøëæà à"ëáå àùéøã ïéìéôúã
ïðéø÷ àîìò éøàîã éìôú äàìò àîéà àãå
éñë àúéòöîàã àãåîòã àùéø ìò ïéìéôú äéì
ïéìôúã ïéòåöø ïåðéàã àäôãâá àîéà äéì
ïéìéôúá äàúú àúðéëùá ìàøùé äéì ïéøù÷å
àáñã àøá ìàøùé òîù ïéøîà äéìå ãéã
éø÷úéà äéîù ìòå äàìò äîëç àãå 134ïéáñã
øéù ìà øéù 135ìàøùé àúéòöîàã àãåîò
àéðäëã àðéîéî ìà íéåìã øéù àìàîùî
ìéìë ìàøùé [á"ò â] àúéòöîàã àãåîò
åäééåøú

 - ïå÷éúä øéàî 134עי' א"ז רפח ע"ב שע"ק נקרא סבא דסבין.
 135דהיינו ישראל סבא )עי' דברינו בהגר"א בסד"צ א ע"ג על המילים כנשר יעיר קנו ,שזה דעת
המתשפט בו"ק( ,וזה מה שכתוב שמע ישראל ,ישראל סבא ,עי' יהל אור ח"א ל ע"ב שה"ישראל"
המוזכר בשמע ישראל הוא כל ישראל יחד וזה היחוד ,ועי' לקמן קלט ע"א שישראל סבא היא ת"ת
לאפוקי יסוד שזה נער ישראל
 136הרי כתוב לחלק בין פרשיות לבתים? ועוד אין ד' בתים בשל יד? עי' לקמן י ע"ב שזה הבית
החמישי*##
 137הם מוחין דז"א והם באים מיסוד דאו"א ולכן נקראים לפעמים על שם אמא.
עי' זהר ח"ב צא ע"ב :נדר איהו לעילא ,ואינון חיי מלכא ,רזא דרמ"ח שייפין ותריסר קטירין
כחושבן ונד"ר ,ועל דא חמיר משבועה ]תרגום :נדר הוא למעלה ואלה הם חיי המלך ,סוד של רמ"ח
אברים ושנים עשר קשרים כמנין 'ונד"ר' ולכן חמור הוא )הנדר( משבועה[ ,עכ"ל .ועי' זהר פנחס
רנה ע"א :כל הנשבע כאילו נשבע במלך עצמו ,וכל הנודר כאילו נודר בחיי המלך ,המלך עצמו אדנ-
י חיי המלך יהו"ה ובגין דא )שם ל( כי ידור נדר ליהו"ה ,ע"כ .וע"ש רנה ע"ב :כל הנודר בהוי"ה
דאיהו תפארת ,כאילו נודר בחכמה דאיהו יו"ד ה"א וא"ו ה"א חיי המלך ,וכל הנשבע באלקים
כאילו נשבע במלך עצמו ,ע"כ.
 138לכן התפילין הם בחי' יסוד עי' לקמן י ע"א.
 139זה דמרא עלמא ,קב"ה.
 140דהיינו ז"א לוקח ב' חלקים של הדעת עי' אד"ז רצא ע"א :וכד נהרין אלין אב ואם עליה,
כלהו אקרון תפילין דרישא וכלא נטיל בן דא וירית כלא והאי ירית לברתא וברתא מניה אתזן
ועכ"פ מכאן ברא ירית ולא ברתא ,ברא ירית לאבוי ולאמיה ולא ברתא ,ומניה אתזן ברתא ,כמה
דכתיב )דניאל ד( ומזון לכלא ביה )ואי תימא כל האי והאי אקרון צדיק וצדק בחד אינון וחד כלא(.
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החכמה יורדת בברכת הכהן
בימין ,ובו הרוצה להחכים ידרים )ב"ב
כה ע"ב( .האם יורדת בקדושת הלוים
משמאל ,ובו הרוצה להעשיר יצפין
)שם( .עמוד האמצעי ,הקשר של
שניהם ,היחוד של שניהם ,אף כך
יסוד חי העולמים .הקשר של העמוד
האמצעי והשכינה התחתונה באיזה
מקום ,בתפלה ,שבו כלולים שמונה
עשרה ברכות ,ובו מתייחדים שני
שמות כאחד ,הם יאהדונה"י .וחבורם
של שני השמות צריכים ]לעשות[
בחשאי .וסוד הדבר "בעמדם תרפינה
כנפיהן" ,בעמדם ישראל בתפלת
העמידה ,החיות תרפינה כנפיהם,
שלא להשמיע בהם קול ,ששם "קול
דממה דקה" ,קדש הקדשים ,שהוא
בעמידה ,משום ששם בא המלך.
שהרי ברוח גדולה וברעש ובאש,
שנשמעים בהם כנפי החיות ,לא בא
המלך אלא בקול דממה דקה ,שהיא
אחר רוח רעש ואש ,והיא רביעית
להם ,ועליהם אמר יחזקאל "וארא
והנה רוח סערה באה מן הצפון ,ענן
גדול ואש מתלקחת" ,הרי הם שלש
שרוכבים בהם שלש האותיות הו"ה.
קול דממה דקה זו י' מן הוה"י ,והיא י'
מן אדנ"י ,שם בא המלך שהוא יהו"ה,
שכל הוי"ה ששולטת ה' על ו' ,ה' על
י' ,היא נקבה ,ההוי"ה ,כמו טפה של
נקבה ,כששולטת על הטפה של זכר
היא בת.
בא אליהו וכל ראשי הישיבה
והשתטחו לפניו ,ואמרו ,סיני סיני מי
יכול לומר דברים לפניך ,אלא בקול
דממה דקה שבפיך בא המלך .קום
אליהו ,תתקן לבושי המלך והמלכה,
שאתה כהן ,שתתקן לקדוש ברוך הוא

äéáå àðéîéá àðäëã äëøáá úéçð äîëç
äùåã÷á úéçð àîéà íéøãé íéëçäì äöåøä
ïéôöé øéùòäì äöåøä äéáå àìàîùî éàåéìã
àãåçé åäééåøúã àøåù÷ àúéòöîàã àãåîò
àøåù÷ ïéîìò é"ç ãåñé éëä óåà åäééåøúã
ïàá äàúú àúðéëùå àúéòöîàã àãåîòã
äéáå ïàëøá é"ç ïìéìë äéáã àúåìöá øúà
ïåðéà àãçë ïäîù ïéøú {á"ò ã} ïéãçééúî
éàùçá ïéëéøö ïäîù ïéøúã àøåáçå é"÷ðåã÷àé
à ìà÷æçé) ïäéôðë äðéôøú íãîòá äìîã àæøå
ïåéç äãéîòã àúåìöá ìàøùé íãîòá (ãë
ïîúã àì÷ ïåäá òîùîì àìã íäéôðë äðéôøú
÷ùã÷ (áé èé 'à íéëìî) ä÷ã äîîã ìå
éúà÷ ïîúã ïéâá äãéîòá åäéàã íéùã÷ä
àëìî
ùàáå ùòøáå äìåãâ çåøá àäã
àëìî àúà àì ïååéç éôãâ ïåäá ïåòîúùàã
ùòø çåø øúá éäéàã ä÷ã äîîã ìå÷á àìà
) ìà÷æçé øîà åäééìòå ïåì äàòéáø éäéàå ùàא
ד( ïðò ïåôöä ïî äàá äøòñ çåø äðäå àøàå
ïéáéëøã úìú ïåðéà àä úç÷ìúî ùàå ìåãâ
ïî 'é àã ä÷ã äîîã ìå÷ ä"åä ïååúà úìú ïåäá
àëìî àúà à÷ ïîú é"ðãà ïî 'é éäéàå é"äåä
'ä 'å ìò 'ä èéìùã ä"éåä ìëã 142ä"åäé åäéàã
ãë àá÷åðã äôè ïåâë ä"éåää éäéà àá÷åð 'é ìò
éäéà úá àøåëãã äôè ìò èéìù

åçèúùàå àúáéúî éøàî ìëå åäéìà àúà
÷ïéìî øîéîì ìéëé ïàî éðéñ éðéñ åøîàå äéî
÷éúà à÷ êîåôáã ä÷ã äîîã ìå÷á àìà êî
àëìî éùåáì ïé÷ú åäéìà íå÷ àëìî
àùãå÷ì äéì ïé÷ú àðäë úðàã àúéðåøèîå

 - ïå÷éúä øéàîתרגום :וכשמאירים אלה או"א עליו ,כלם נקראים תפלין של ראש .והבן הזה לוקח את כולם
ויורש את הכל ,ואת זה הוא מוריש לבת ,והבת ממנו נזונית .ועל כל פנים נשמע מכאן שהבן יורש
ולא הבת ,הבן יורש את אביו ואמו ולא הבת ,וממנו נזונית הבת כמו שנאמר "ומזון לכלא ביה"
]מזון לכל בו[) .ואם תאמר כל זה וזה נקרא צדיק וצדק ,באחד הם ואחד הכל(.
 141עי' לקמן מא ע"ב וגר"א מא ע"ג שזה שם לכל הו"ק אחרי התיקון ולאו"א לפני כן ,ועי'
לקמן קלט ע"א וז"ל ,התיקונים מדת יום שכינתא עלאה מאי יום עמודא דאמצעיתא דמניה יומין
ארוכין וכו' וביאר הגר"א דת"ת נק' אריך אנפין ישראל סבא ויסוד זעיר אנפין נער ישראל ואוהבו
סבין הן בחג"ת אברהם זקן כי זקן יצחק אבל זקן כי כבדו ונה"י נערים כידוע
 142עי' לקמן כו ע"ב גדול העונה.
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ארבעה בגדי לבן ,וארבעה בגדי זהב áäæ éãâá òáøàå ïáì éãâá òáøà àåä êéøá
למלכה ,שנאמר בה "כל כבודה בת êìî úá äãåáë ìë äá øîúàã àúéðåøèîì
מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה".
) äùåáì áäæ úåöáùîî äîéðôתהלים מה יד(

להעשיר יצפין  -שנאמר )איוב לז כב( מצפון זהב יאתה ,והוא 143מסט' דבינה :קשורא
דתרוייהו  -בתפילין דרישא :144יחודא דתרוייהו  -בק"ש ,וזהו }ד ע"ב{ יב"ק ,145וע"כ הוא סוד
ק"ש .ועכשיו הוא מפרש סוד תפלה :בחשאי  -דבור בלא קול :146קדש הקדשים  -יסוד דנוקבא
ומל' דידה:
דהא ברוח כו'  -אינון ג' ספירות חג"ת דילה ,דאינון כנפי ג' החיות אריה שור נשר :אלא
בקול כו'  -דאיהו דמות אדם רביעאה :ועלייהו כו'  -רוח מסט' דת"ת ,ענן מסט' דחסד כמ"ש
בתז"ח )ד ע"ב( ,ולכך כתיב גדול ,ואש מסט' דגבורה :קול דממה כו'  -דבה הוי"ה מהופכת
כדלקמן :כגון טיפה כו'  -שלכך איש מזריע תחלה יולדת נקבה )נדה דף לא ע"א( ,דאז נקבה
שליט על דכורא:
147
סיני  -הוא רעיא מהימנא :
ארבעה בגדי לבן כולם רחמים
בשם של יהו"ה ,ואין מי שמוחל
]מכפר[ בהם עריות אלא הוא.148
ארבעה בגדי זהב ,כולם דין ,מצד של
אדנ"י ,ואין מי שמוחל על עבודה זרה
אלא היא ,ששולטים שפחה במקום
גברתה .כשמו כן כסאו כן לבושו.
ובלבושים הללו לא מתלבש עד כעת
מיום שנחרב בית המקדש ,שהרי
כתוב "אלביש שמים קדרות",
ובשכינה נאמר "אל תראני שאני
שחרחורת" ,משום שהיא בגלות,
והכסא שלה פגום בחטאי ישראל,

ä"åäéã àîùá éîçø åäìë ïáì éãâá òáøà
òáøà åäéà àìà ïééøò ïåäá ìéçîã ïàî úéìå
ïàî úéìå é"ðãàã àøèñî àðéã åäìë áäæ éãâá
ïàèìùã éäéà àìà äøæ äãåáò ìò ìéçîã
ïë äééñøë ïë äéîùë äúøéáâã øúàá äçôù
ïòë ãò 149ùáìúà àì ïéùåáì ïéìàáå äéùåáì
ùéáìà áéúë àäã àùã÷î éá áøçúàã àîåéî
äá øîúà àúðéëùå (â ð äéòùé) úåøã÷ íéîù
ïéâá (å à ù"äéù) úøåçøçù éðàù éðåàøú ìà
ïéáåçá àîéâô äìéã àéñøëå àúåìâá éäéàã
àã ïéâáå ìàøùéã ïéúîùð ïîúã ìàøùéã

 - ïå÷éúä øéàî 143צפון ,וכן עי' זהר ח"ג רכד ע"א ,וכן ע"ח אצילות ב'.
 144וזה שכתוב לעיל רק חכמה דהיינו חכמה עם הבינה נכללת בו ,ועי' יהל אור ח"א כד ע"ג
שתמיד כאשר יש דו"נ אין הנוק' מוזכרת בשם .הוא מסתמא מהזהר ח"ב לח ע"ב ועי' שעה"כ ב
ע"ב בענין ליל לילה
 145יחוד ברכה קדושה ,עי' זהר ח"ב קטז ע"א ופע"ח שער התפילה ז ,ועי' לקמן סוף לא ע"ד.
עי' זהר ח"ג רטז ע"ב :מאי להצהיל פנים משמן אינון י"ב פנים ד' דאריה ד' דשור ד' דנשר
ַהו"ה(
דאינון מיכאל אריה ארבע אנפין דיליה )יֶה ֶֹו"ה( ה' ארבעה אנפין דשור ואיהו גבריאל ואינון )י ַ ֹ
יוד ד' אנפין דנשר ואיהו נוריאל ואינון )י ְִה ֹו"ה( יהו"ה ואינון ממנן תחות חס"ד פח"ד אמ"ת דרגין
דתלת אבהן ואוקמוה רבנן האבות הן הן המרכבה וסלקין )ס"א נקודין( נהורין לחשבן יב"ק ואינון
מלך מלך ימלוך יהו"ה אהי"ה אדנ"י סך הכל יב"ק:
תרגום :מה זה "להצהיל פנים משמן" אלו שנים עשר פנים ,ארבעה של אריה ,ארבעה של שור,
ארבעה של נשר ,שהם מיכאל אריה ארבע פנים שלו יהו"ה ,ארבע פני שור והוא גבריאל והם
יהו"ה ,ארבע פני נשר והוא נוריאל והם יהו"ה ,והם ממונים תחת חס"ד פח"ד אמ"ת ,דרגות שלשת
האבות ,ופרשוה רבותינו האבות הן הן המרכבה ,ועולים )נקודים( האורות לחשבון יב"ק ,והם מלך
מַ לַך ימלך ,יהו"ה אהי"ה אדנ"י ,סך הכל יב"ק.
ועי' רכט ע"א :יב"ק בחושבן אדני במעשה יהו"ה בדבור אדיד במחשבה.
 146ועי' לעיל ג ע"ב שדיבור הוא מלכות וקול הוא ו"ק.
לאפוקי ק"ש זה בקול רם ,וכן חזרת הש"ץ *##
 147עי' לעיל ריש ד ע"א.
 148עי' ירושלמי יומא לח ע"א שמכנסים מכפרים על העריות.
 149השפחה לא יכולה לשלוט בהוי"ה אבל באדנ"י יכולה הן בשם הן בכסא והן בלבוש )עי' מב
ע"א ד"ה עקר ביתא(.
הרב אמר שבכסא ובלבושים הם אותם שמות של אצילות ,ועכ"ז אפשר לשלוט.
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ששם הנשמות של ישראל .ולכן אשרי
מי שמתקן לה כסא בתפלתו במצות
שלו ,מאחר שהוא כסא פגום בגללם,
ומסתלק שם יהו"ה משם ,שהוא לא
שורה במקום פגום ,זהו שכתוב "כל
אשר בו מום לא יקרב" ,כמו כן כאן
לא שורה בנשמה פגומה.
אשרי מי שמשלים נשמתו
להשרות בה שם יהו"ה ועושה לו
כסא אליו .ואשרי הפה שמתחבר בו
הקב"ה עם שכינתו ,שהיא תורת
יהו"ה .ואשרי הוא מי שמלביש המלך
והמלכה בעשר הספירות של בריאה
שכלולים בשם יאהדונה"י ,כשמו כן
לבושיו .ומי שמתקין לו סוסה,
שנאמר בה "לסוסתי ברכבי פרעה
דמיתיך רעיתי" ,שהיא מרכבה שלו,
שבימי השבתות וימים טובים הוא
לבוש בלבושי מלכות ,שהן עשר
ספירות של בריאה .ובימות החול
לבוש בעשר כתות של מלאכים
שמשמשים אותם את עשר ספירות
הבריאה ,שעשר ספירות של האצילות

äéúåìöá àéñøåë äì ïé÷úã ïàî åäéà äàëæ
íéâô àéñøåë åäéàã øúá äéìéã ïéãå÷ôá äéìéã
àì åäéàã ïîúî ä"åäé íù ÷ìúñàå åäééðéâá
øùà ìë áéúëã àåä àãä íéâô øúàá àéøù
) 150áø÷é àì íåî åáויקרא כב כ( éëä óåà
àééøù àì àîéâô àúîùðá
àéøùì äéúîùð íéìùàã ïàî åäéà äàëæ
äàëæå äéáâì àéñøåë äéì ãéáòå ä"åäé íù äéá
íò àåä êéøá àùãå÷ äá øáçúîã àîåô
ïàî åäéà äàëæå 'ä úøåú åäéàã äéúðéëù
ïøéôñ øùòá àúéðåøèîå àëìî ùéáìã
ïë äéîùë é"÷ðåã÷àé íùá ïìéìëã äàéøáã
äá øîúàã 151àéñåñ äéì ïé÷úã ïàîå éäåùåáì
) éúéòø êéúéîã äòøô éáëøá éúññìשיה"ש א
ט( ïéîåéå úåúáùã éîåéáã äéìéã äáëøî éäéàã
øùò ïåðéàã àúåëìî éùåáì ùéáì åäéà ïéáè
øùò ùéáì ìåçã éîåéáå 152äàéøáã úåøéôñ
ïøéôñ øùòì ïåì éùîùîã 153àéëàìîã úåúë
àëìî úåìéöàã úåøéôñ øùòã äàéøáã
ïåðéà ïåäá ãç 156155ïåäéîøâå åäéà 154ïåäá

 - ïå÷éúä øéàî 150צ"ל תקריבו.
 151עי' לקמן כב ע"
 152דהיינו כאן הלבוש עי' בהגר"א בסד"צ כט כד חב אדם אתפשט וכו'.
 153עי' לש"ו דע"ה ח"א נג ע"ד וז"ל ,בימי החול וכן בכל משך זמן הגלות יורדים ומתלבשים
הז"א ונוק' דאצילות במט"ט ומתייחדים שם.
עי' לש"ו כללים ח"ב צח ע"א וז"ל הם נקראים בשם מלאכים כי הם משמשמין לי' ספירן
דבריאה.
 154דרושי אבי"ע פ"ה ובספר הכללים כלל י"ג ענף ב' ושם כלל ז' ענף ב' )לש"ו(.
ז"ל הע"ח ובזה תבין למה האצילות עצמות וכלים אינון חד כמ"ש בהקדמת תקונים )דף ג' ד
ע"ב( ,וחיוהי וגרמוהי חד בהון ,לפי שגרמוהי שהם כלים דאצילות ,הם בחי' רוחניות גמור הנקרא
נפש רוח נשמה של כל העולמות ,ואינן נקראים כלים אלא לגבי חיה הנקרא חיוהי ,וזהו חיוהי
וגרמוהי לרמז אל החיה הנ"ל ,והבן זה היטב.
]וזה תמצית לשון בכללים שם )כלל ז( דף כה ע"ג הנ"ל[ י' ספירות דאצילות מלכא בהון
)שמלכות דא"ס מתלבש בהם ומתייחד עמהם( איהו וגרמיהון חד בהון )גרמיהון ר"ל עצמותם
שהוא כחם ואורם אשר מהם הם מתהווים ועל זה אמר שאור א"ס ית"ש הוא מתייחד עם
עצמותם ונעשה לאחד עם כל עצמותם( אינון וחייהון חד בהון )ר"ל שהרי כל פרצוף הוא מיוסד
באור וכלי גוף ונשמה וע"ז אמר שהם כולם חד כי הכל הוא אלקות גמור יחיד ומיוחד והוא על ידי
אור א"ס שמתייחד עם כולם(.
וז"ל כלל יג :הנה הענין בכ"ז הוא ,כי הנה משום שרצונו ית"ש הנה היה להמציא ולהוציא את
כל העולמות בי"ע במציאות כזה שיהיו הם במציאות עולמות נפרדים והם נבדלים מאלהות לגמרי,
וכמ"ש בהקדמת תיקונים )דף ד' סע"ב( )הגהה עי' אב"מ אשר בתחילת הספר בהקדמה לסי' ח'
בההגה שם בארוכה בזה( דלאו אינון וחייהון חד )שחיותם המחיה אותם שהוא אורו ית"ש אינו
מתייחד עמהם להיות חד עמו( ,לאו אינון וגרמיהון חד ,גרמיהון הם הכלים כמ"ש הרב בשער
דרושי אבי"ע )פרק ה( .והוא ע"פ מה שנודע בשער השמות )פ' א' ב'( ובכ"מ שגם הרוח ונפש דבי"ע
הם ג"כ אינם אלהות ,ועכ"ז הנה גם הם אינם אחד עם הכלים שלהם ,וכמו שאנו רואין גם בעוה"ז,
שהגוף הוא אינו אחד עם הרוח והנפש שבו ,הגם שהוא כולו חי על ידם ,עכ"ז הנה הוא עומד
לעולם במציאות גשם וחומר .וזהו שאמר כי בהעולמות בי"ע הנה לבד מה שהם אינם אחד עם
אור אלהותו ית"ש אשר בפנימיותם ,הנה הם אינם אחד גם עם הרוח והנפש שלהם ,הגם שהם ג"כ
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úåøéôñ øùòá éëä åàìã äî ïåäá ãç 157éåééçå
ïåðéà åàì ãç ïåäééçå ïåðéà åàìã äàéøáã
øùòá øéäð àåä àìë ìò úìòå ãç ïåäéîøâå
äàéøáã úåøéôñ øùòáå úåìéöàã úåøéôñ
éìâìâ øùòáå àéëàìîã úåúë øùòá øéäðå
158
øúà ìëá éðúùà àìå òé÷øã

הוא המלך בהם ועצמותם אחד בהם,
הוא וחייו אחד בהם .מה שאין כן
בעשר הספירות של הבריאה ,שהם
וחייהם אינם אחד ,שהם ועצמותם
אינם אחד .ועילת על הכל הוא מאיר
בעשר ספירות של אצילות ובעשר
הספירות של בריאה ,ומאיר בעשר
כתות של מלאכים ,ובעשרה גלגלי
הרקיע ,ולא משתנה בכל מקום.
כשמיה כן כו'  -ר"ל ,דאע"ג דאני ה' לא שניתי כו' )מלאכי ג ו( ,מ"מ בכרסיא ,שם שליט
שפחה ח"ו ,כמו שמפרש והולך לקמן בסמוך :כן לבושי'  -ואקרון בשמיה ד' בגדי לבן הוי"ה,
 - ïå÷éúä øéàîאינם אלהות .משא"כ באצילות ,איהו וגרמיהון חד בהון ,שאור א"ס ית"ש מתייחד שם גם עם
הכלים עד שנעשים כולם אלהות גמור על ידו ,אינון וחייוי חד בהון ,כי הכלים הם אחד עם אור
החיות שלהם ,ולא נקראו כלים אלא בערך בחי' אור החיה שבהם )שהוא חכמה כי על ידו הוא
היחוד דאור א"ס כמ"ש בסוף שער השמות וכנודע( .אבל הם עצמם הם ג"כ נר"ן ,כי הם נר"ן
להעולמות בי"ע כמ"ש הרב שם בדרושי אבי"ע )פרק ה( ע"ש.
איהו וגרמיהון )שהוא התהוותם העצמיי( חד בהון )שמתייחד עם כל התהוותם ומציאותם
להיות חד עמהם והגם שהם בבחי' גבול נגדו עכ"ז הנה הוא מצטמצם להיות חד עמהם והרי הוא
כביכול בבחי' ירידה אצלו( אינון וחייוי )שהוא אור המאציל ית"ש המחייה אותם שהוא מתלבש
בהם לבחי' נשמה ולכן אמר בלשון יחיד כי שם הוא האחדות עצום למאד( חד בהון שהם נעשים
מיוחדים בו ונתעלו עי"ז למדרגת אלהות כי הם חד עמו והם אלהות גמור על ידו וכ"ז הוא רק
בעולם אצילות )דעה ח"א ח"ב מט ע"ב(.
כללים ח"ב קכז ע"א וזהו שאמרו בהקדמת תיקונים דף ד' סע"ב כי בעשר ספירן דבריאה לאו
אינון וחייהון חד )שאינם אחד עם חייהון שהוא אלהו"ת שבהם כי הרוח ונפש שבהם הם לעולם
בבחי' נפרדים נבריאים נוצרים נעשים( לאו אינון וגרמיהון חד גרמיהון הם הכלים כמ"ש האריז"ל
בדרושי אבי"ע פ"ה ע"ש ובעולמות בי"ע הרי הוא הרוח ונפש עם הגוף וכלים שני מציאיות כי
הרוח ונפש הם חיות רוחני והגוף וכלים הם בבחי' גשם חומרי וזהו שאמר לאו אינון וגרמיהון חד
והרי הוו בעולמות בי"ע ג' בחי' מיוחדים הנשמה הכללי שבהם הוא אלהו"ת ית"ש לעולם הרוח
ונפש הם לעולם נפרדים אלא שהם חיות רוחני הכלים הם גוף וחומר והרי הם ג' מציאיות אשר
גם בגילויים הנה עומד כל א' על תכונתו לעולם והם דחוקים זה מזה גם בגילויים הרבה מאד כי
זה הוא אלהו"ת וזה הוא אינו אלהו"ת כלל וכלל ח"ו וזה הוא רוחני וחיות וזה הוא רק חוסר עכור
וזהו שאמרו כי בעשר ספירין דבריאה לאו אינון וחייהון חד לאו אינון וגרמיהון חד ,ושם קכח ע"א
וזהו שאמר בהקדמת תיקונים דף ד' סע"ב כי בעשר ספירן דאצילות מלכא בהון ר"ל המלכות דא"ס
ע"י שהוא מתלבש באצילות ומתייחד עם כל האצילות איהו וגרמיהון חד בהון מ"ש איהו ר"ל על
האור דהשם הו"ה שהוא הנר"נ דאצילות עיקר כל האצילות הנה הוא חד עם גרמיהון שהם הכלים
וחם הנשמה לכל העולמות בי"ע כללות גילוי אלהות"ו ית"ש המתפשט ומאיר בבי"ע מהשם
אלהי"ם הכלול בהכלים דהאצילות הנה הוה השם הוי"ה ב"ה חד בהון ומשם הוא מתגלה כי יהו"ה
הוא האלהי"ם אין עוד מלבדו וז"ש איהו וגרמיהון חד בהון והוא היחוד דהוי"ה אלהי"ם שהוא ע"י
א"ס המייחדם וכמ"ש מלכא בהון ואמר עוד אינון וחייוי חד בהון מ"ש אינון ר"ל על איהו וגרמיהון
שאמר מקודם כי איהו וגרמיהון הם כללות השמות דהוי"ה אלהי"ם והם הפנימית והחיצוניות
דהאצילות שהוא עיקר האצילות עצמו והם חד ע"י אור א"ס המיוחדם וכנז' ועתה אמר כי הם
אחד גם עם אור א"ס עצמו כי מ"ש וחייוי הוא על אור א"ס שבפנימיותם וכמ"ש אליהו זל"ט אנת
הוא כו' דאשקי לאילנא בההוא נביעו וההוא נביעו איהו כנשמתא לגופא דאיהו חיים לגופא ואמר
שם עוד ואנת הוא ממלא כל שמהן כו' וכד אנת תסתלק מנהון אשתארון כלהו שמהן כגופא בלא
נשמתא והרי לנו כי אור א"ס הנה הוא החיים לכולם ר"ל שהוא מתגלה בהם לאור החיים וזולתו
הם כגופא בלא נשמתא בלא חיות כלל וזהו שאמר אינון ר"ל איהו וגרמיהון שאמר מקודם שהם
כל האצילות בכללו החיצוניות והפנימית שבו הנה' אינון וחייוי שהוא אור א"ס שבו חד בהון כי
א"ס מתייחד בכל האצילות ונעשה כולו חד אחד יחיד ומיוחד.
.(àáåèðî) äéîøâå 155
 156כלומר הכלים )ע"ח שער מב פרק ה(.
.(àáåèðî) åééçå åäéà 157
 158עי' הערה .121
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ד' בגדי זהב אדנ"י כנ"ל :159דתמן נשמתין כו'  -ולפיכך מטי תמן פגימא מסט' דנשמתין:
ואסתלק שם ה'  -דאיהו כלל אצילות ,דתמן לא מטא פגימא:160
דכלילין בשם יאקדונק"י  -כנ"ל )ב ע"ב( דכל ע"ס כלולין בשני שמות אלו ,וז"ש כשמיה
באצילות ,כן לבושיה בבריאה :ועילת על כולא כו'  -בכל ד' עולמות אבי"ע חייהון אלקות,161
ולא אשתני כלל ,ואין פגימה שולט:
קום יחזקאל הנביא לגלות את
המראות הללו לפני השכינה ,שנאמר
בהם "ודמות החיות מראיהם כגחלי
אש" ,בנקודי התורה .וטעמי התורה
שעל האותיות ,נאמר "ודמות החיות
מראיהם כגחלי אש" ,אלו הם
הנקודות" .בוערות כמראה הלפידים"
אלו הטעמים ,ובהם "והמשכילים
יזהירו כזוהר הרקיע"" .והמשכילים",
אלו האותיות" ,יזהירו" ,אלו הנקודות
שמאירות בהם" ,כזוהר" ,אלו
הטעמים .והשכינה כלולה מכולם,
עליה נאמר "היא מתהלכת בין
החיות" ,שהן החיות העליונות של
נקודות הטעמים ,וחיות התחתונות
של נקודות האותיות ,כמו זה  ,והם
סגולת"א למעלה ,שלש חיות עליונות
שרמוזות י' י' י' ,בראשי תיבות יהו"ה
יהו"ה יהו"ה ,והם יהו"ה מלך יהו"ה
מלך יהו"ה ימלך ,פני שלשת החיות
העליונות ,שהן חסד גבורה תפארת.
ולמטה סגול ,שהם החיות התחתונות,
פני נצח יסוד והוד ,שרמוזים ביברכך
יאר ישא ,הנקודה של האמצע חיה
ששמה אדם ,כדוגמא זה  ,היא
מתהלכת בין החיות ,שהם שלש
למעלה ושלש למטה ,כדוגמא זה ,
היא רביעית לכל השלש ושביעית
לשש ,והסוד של שלש החיות

]ïéìà äàìâì äàéáð ìà÷æçé íå÷ [à"ò ã
úåîãå ïåäá øîúàã àúðéëù éî÷ úåàøî
) ùà éìçâë íäéàøî úåéçäיחזקאל א יג(
åäééìòã àúééøåàã éîòèå àúééøåà éãå÷ðá
éìçâë íäéàøî úåéçä úåîãå øîúà ïååúàã
äàøîë úåøòåá ïéãå÷ð ïåðéà ïéìà ùà
) íéãéôìäשם( íéìéëùîäå ïåäáå éîòè ïéìà
) òé÷øä øäåæë åøéäæéדניאל יב ג( íéìéëùîäå
ïåäá ïéøäðã ïéãå÷ð ïéìà åøéäæé ïååúà ïéìà
äìò åäìëî àìéìë àúðéëùå éîòè ïéìà øäæë
) úåéçä ïéá úëìäúî àéä øîúàיחזקאל א יג(
ïåéçå éîòèã éãå÷ðã ïéàìò ïåéç ïåðéàã
ïåðéàå
àã àðååâë ïååúàã éãå÷ðã 162ïéàúú
'é 'é ïéæéîøã ïéàìéò ïåéç úìú àìéòì à"úìåâñ
{à"ò ä} ä"åäé ä"åäé ä"åäé ïéáéú éùàøá 'é
) êìî ä"åäé ïåðéàåתהלים י טז( êìî ä"åäé
)תהלים צג א( ) êìîé ä"åäéשמות טו יח( éôðà
úøàôú äøåáâ ãñç ïåðéàã ïéàìéò ïååéç úìú
çöð éôðà ïéàúú ïååéç ïåðéàã ìåâñ àúúìå
äãå÷ð àùé øàé êëøáéá ïéæéîøã ãåäå ãåñé
164
'ä àã àðååâë íãà äîùù 163äéç àúéòöîàã
àìéòì úìú ïåðéàã úåéçä ïéá úëìäúî àéä
ìëì äàòéáø éäéà àã àðååâë àúúì úìúå
ïååéç úìúã àæøå úéùì äàòéáùå úìú
íéùìùá éäéå æéîø à÷ åäéà åäééìò 165ïéàúú

 - ïå÷éúä øéàî 159זה ההוי"ה באצילות ואדנ"י בבריאה כדלקמן ד"ה דכלילין*##
 160עי' לקמן י ע"א לא יגורך רע.
 161עי' ע"ח שער השמות פרק ב' שבעולם העשיה בחי' יחידה הוא אלקות גמור ,ובעולם
היצירה חיה אלקות גמור ,ובעולם הבריאה נשמה אלקות גמור.
 162עי' לש"ו כללים ח"ב צח ע"א וז"ל ,חיוון עליאין הם בבחי' הגלגלים שהם ד' יסודות
העליונים והחיוון תתאין הם בחי' הד' יסודות ארמ"ע שהם הד' יסודות התחתונים דיצירה
דע"ה ח"ב כב ע"ד ז"ל :הנה"י הם בסוד בהמה ,וכמ"ש בסתרי תורה )פ' ויצא קנא ע"ב( בסוד
)בראשית כט ב( והנה שלשה עדרי צאן רובצים עליה ,אבל בהחיות עלאין שבהחג"ת ,שם שורה
האור דשם מ"ה גימט' אדם והוא רוח האדם העולה למעלה.
" 163חיה" נמחק וצ"ל "דא" )בהגר"א בס"י טז ע"א(
 164לשאול אם להוסיף נקודות
 165עי' לעיל הערה .162
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התחתונות עליהם ,הוא רומז "ויהי
בשלשים שנה" ,ועל הנקודה שבאמצע
רומז ברביעי ,שהוא ארבע פני אדם,
חכמה עליונה כ"ח מ"ה ,שנאמר בו
"דמות כמראה אדם עליו מלמעלה",
úàã
והכל בסוד הנקודות של אות .
אלין מראות  -שנאמר )יחזקאל א א( ואראה מראות כו' :דעלייהו דאתוון אתמר ודמות
החיות  -דאינין מרובעין :167מראיהון כגחלי אש אלין כו'  -דאינון עגולין כמ"ש לקמן )ה ע"ב(:
ובהון והמשכילים כו'  -ר"ל ,ועל האותיות ונקודות וטעמים נאמר והמשכילים כו' :חיון עילאין
כו'  -כמ"ש 168סגולתא דטעמין לעילא ,וסגול דנקודות לתתא ,והכל על אות ה"א ,ומפיק שבתוך
הה"א ,169היא הנקודה המתהלכת בין החיות :דרמיזיין י' י' י'  -והוא סגולתא }ה ע"א{ וכן
לקמן :נקודא דאמצעיתא כו'  -היא מלכות שמתחלת בסוף הת"ת :170ששמה אדם  -דתלת חיוון
הנ"ל ,אינון אריה שור נשר :חכמה עילאה  -ר"ל ,דהיא אתנטלית מחכמה ,כמ"ש )משלי ג יט(
בחכמה יסד ארץ ,וחכמה נקראת ,דביה אותיות כ"ח מ"ה ,כ"ח הוא כ"ח אתוון דמילוי המילוי
דשם מ"ה ,והשם בעצמו הוא מ"ה גי' אדם:
) äðùיחזקאל א א( à÷ àúéòöîàã àãå÷ð ìòå
äîëç íãà éôðà òáøà éäéàã éòéáøá æéîø
äàøîë úåîã äéá øîúàã 166ä"î ç"ë äàìò
éãå÷ðã àæøá àìëå (åë íù) äìòîìî åéìò íãà

"בחמשה לחודש" זו האות ה',
שהיא אלהי"ם ,כנוי לשם יהו"ה ,והיא
הכסא ,שכך עולה הכס"א בגימ'
אלהי"ם .והיא כתר עליון ,חמישית
לארבע החיות העליונות ,וחמישית
לארבע התחתונות ,והיא כסא לרבון
הכל ,אדון על הכל שהוא נסתר ונגנז.
ואם תאמר ,שסוד זה ראה יחזקאל,
לא היה אלא דמות החיות האלה ,ולא
שראה חיות ,אלא כמו מלך ששלח
שטר בחותמו ודמות המלך רשום על
שעוה .מחותמו שבספירות האצילות
הוא דמות המלך ממש ,ובספירות
הבריאה חותם המלך ,ובספירות

) ùãçì äùîçáיחזקאל א א( 'ä úà àã
àéñøåë éäéàå ä"åäé íùì éåðë í"éäìà éäéàã
éäéàå í"éäìà ïáùåçë à"ñëä ÷éìñ éëäã
ïéàìò ïååéç òáøàì äàùéîç ïåéìò øúë
àéñøåë éäéàå ïéàúú òáøàì äàùéîçå
æéðâå øéîè åäéàã àìë ìò ïåãà àìë éøàîì
àìà äåä àì ìà÷æçé àæç àã àæøã àîéú éàå
àëìîë àìà ïååéç àæçã àìå ïååéç ïéìàã úåîã
àîéùø àëìîã àð÷åéãå äéîúåçá øèù çìùã
åäéà úåìéöàã ïøéôñáã äéîúåçî äåòù ìò
äàéøáã ïøéôñáå ùîî àëìîã àð÷åéã
ïéëàìîáå äøéöéã ïøéôñáå àëìîã àîúåç

 - ïå÷éúä øéàî 166עי' ביאורים ח"ב מח ע"א ז"ל :הז"א אשר הוא נקרא אדם ,והוא ע"י נשמת הפנימיות שלו
שהוא השם מ"ה ,וכנודע מהתיקונים הנה הוא ג"כ משום שאותו המ"ה הוא החכמה דז"א והחיה
שבו ,כי החכמה עלאה דאבא הוא ע"ב דיודי"ן ,אבל החכמה דז"א הוא השם מ"ה דאלפי"ן .וזהו ג"כ
אשר נקרא מ"ה שהוא החכמה דאבא והוא האותיות מ"ה מתיבת חכמה ,כי כן הוא מלת חכמה
ג"כ ,שהוא כח מ"ה )זהר ח"ג כח ע"א( .ועכ"פ הוא כי השם מ"ה שהוא שלימות הז"א ופנימיותו
הנה הוא החכמה והחיה שבו ,כי לעולם הוא שרק החכמה והחיה הוא הפנימיות .וכו' המוחין
דגדלות שבו אשר מצד אבא שהוא עיקר המוחין דהחיה שבו ,הוא לעולם רק השם ע"ב וכמ"ש
בעגו"י )ענף ה( שהחכמה דכל פרצוף הוא השם ע"ב וכנודע.
מה שמבואר בתיקונים שהשם מ"ה דאצילות הוא השלימות דז"א דאצילות ,עי' הקדמת
תיקונים )דף ה' ו' ז'( ועוד בכ"מ הכוונה הוא על הנרנח"י דהמ"ה עצמו ,והם ג"כ ד' שמות עסמ"ב
שבו כי כל א' הוא כלול מעסמ"ב כנודע .וכשמקבל הז"א הע"ב דהמ"ה שהוא בחי' חיה שבו והוא
הגדלות שני ,אז הוא חוזר פב"פ.
 167עי' לקמן ה ע"ב שאותיות הם מרובעות ,ונקודות הם עיגולים.
 168כמו שידוע*##
 169אין מפיק ה' כדאי להוסיף?*##
 170עי' לקמן נ ע"ד שכותב שת"ת נגמר בטבור ומשם ולמטה מעוי וכו' וכן התחלת הנוק' שם
שהיא נגד נה"י כי שם הדעת שהוא ביסוד וב' כליות ,ומשם מתחיל בנין הכתר דז"א }דנוק'*.{##
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היצירה ובמלאכים שהם חיות הציור
של החותם בשעוה ,ולכן נאמר
במראות יחזקאל "דמות כמראה אדם"
"ודמות החיות" ,ולא החיות ממש.
]משל[ למי שכל ימיו לא ראה מלך
והיה בן כפר ,ושאל בשבילו ורושמים
לו על טבלה או על ניר את דמותו
)חגיגה יג ע"ב(.
בחמשה לחודש כו'  -שעד כאן הוא בנקודות ,ועכשיו הוא מדבר באות ה' :דאיהי אלקים -
דאית בה ה' אותיות :כנוי  -בגי' אלהי"ם :לשם ה'  -דארבע חיות הנ"ל הן ד' אותיות הוי"ה:
ואיהי כרסיא  -ר"ל מלכות ,173שעכשיו מדבר בבחינה אחרת ,ד' חיון עילאין הן ח"ב ג"ג ,174וד'
חיון תתאין הן תנה"י כמ"ש בתיקוני ז"ח )דף עג :(175ואיהי כתר כו'  -ר"ל ,שמרמז ג"כ על כתר,
כמ"ש בהקדמה שניה )יט ע"א( כתר מלכות ,ועלה אתמר כו' ע"ש :176ואיהי כרסיא  -ר"ל ,לכך
נקרא אלהי"ם כנ"ל :למארי כולה  -הוא א"ס.
ïéâáå 171äåòùá àîúåçã àøåéö ïååéç ïåðéàã
äàøîë úåîã ìà÷æçé úåàøîá øîúà àã
úåéçä àìå (âé íù) úåéçä úåîãå (åë íù) íãà
ïá äåäå àëìî àæç àì éåîåé ìëã ïàîì ùîî
åà àìáè ìò äéì ïéîéùøå äéðéâá ìéàùå øôë
172
éð÷åéã øééð ìò

)ויש נקודה שכל העולם תלוי
)äúåçú àéìú àîìò ìëã äãå÷ð úéàå
תחתיה ,כמו השמש אל התחתונים àùð éðáì àéæçúà ïéàúú éáâì àùîù ïåâë
נראית לבני אדם תחת הרקיע כנקודת
áø ïéðîæ äîë åäéàå õî÷ úãå÷ðë òé÷ø úåçú
קמ"ץ ,והיא גדולה מכל הארץ )נ"א
אותיות( כמה פעמים ,כל שכן נקודות ïéãå÷ð ïëù ìë [àòøà à"ð] (ïååúà) ìëî
התורה ,לגבי גובהם ונראות לנו ïì ïééæçúàå ïåäìã äáåâ äéáâì àúééøåàã
177
הנקודות(.
(ïéãå÷ð
,
"
כבר
נהר
על
הגולה
בתוך
"ואני
à ìà÷æçé) øáë øäð ìò äìåâä êåúá éðàå
זה נהר דינור ,שנמשך ויוצא מלפניוóìà éäåîã÷ ïî ÷éôðå ãéâð øåðéã øäð àã (à ,
אלף אלפים ישמשו אותו ,ורבוא
àéëàìîã ïååáø àåáøå äéðåùîùé ïéôìà
רבבות של מלאכים עומדים לפניו,
"דינא יתיב וספרין ביה פתיחו" ]הדין ÷åçéúô äéá ïéøôñå 178áéúé àðéã ïåîå÷é éäåîã
יושב ,והספרים נפתחו בו[ ,שהם )ùàøá ïéçúôðã ïéøôñ úìú ïåðéàã (é æ ìàéðã
שלשת הספרים שנפתחים בראש øåðéã øäð éàäá ïéúîùð ïéìáè äéáå äðùä
 - ïå÷éúä øéàî 171כללים ח"ב צח ע"א ז"ל :ד' חיות שהוא בבחי' הד' יסודות הכלליים ויש חיוון עלאין וחיוון
תתאין )וכמ"ש בהקדמת ת"ז ה' ע"א ובכ"מ( והחיוון עלאין הם בבחי' הגלגלים שהם הד' יסודות
העליונים דהיצירה והחיוון תתאין הם בחי' הד' יסודות ארמ"ע שהם הד' יסודות התחתונים
דהיצירה ועל שם הפרטים שבו הנה נקרא הוא בשם עולם היצירה כי שם הוא כחות הציורים של
כל הנמצאיים כולם דעולם העשיה וכן הוא הציור דכל האורות הנעלמים שבעולם הבריאה וכמ"ש
בהקדמת תיקונים שם שהוא ציורא דחותמא בשעוה אך הפרטים עצמן דהיצירה אשר הם כבחי'
כל חלקי הדצח"מ בכל פרטיהם ופרטי פרטיהם הנה הם נקראים בשם מלאכים כי הם משמשין
לעשר ספירן דבריאה וכמ"ש בהקדמת תיקו' שם דף ד' ע"ב והם מלאכים ושלוחים לכל הכחות
ופעולות הנעשים בעולם העשיה.
 172חגיגה יג ע"ב )לש"ו(.
 173ועי' בהגר"א בסד"צ כט ע"ג וז"ל כלל האצילות הוא יה"ו ובחינת התפשטות של מלכות
למטה הוא ה' כמ"ש למטה ובכסא שם אלקים שהוא ע"ה טו"ר ששם אלקים משתתף במלאכים
ובכל העולמות ובבני אדם ואפילו בס"א אלהים אחרים
 174כלומר חכמה בינה גדולה גבורה .אמנם מאד קשה שזה יהיה שם הוי"ה אלא אם כן נגיד
שזה באמת חו"ב ות"ת ועט"י ,או שזה עטרין דחו"ב והדעת? ועי' לעיל א ע"ב שחיות הם במלכות,
עו"ש שהם ג' מצד האבות ,וא' מצדה*##
##* 175
 176שהגר"א שם כותב שהכתר של עולם א' היא באמת המלכות של עולם שלמעלה ממנו.
.(à"øâä úåäâä) ù"ùîë á"ò æ ïî÷ì ì"ö øâñåîä 177
 178עי' יהל אור ח"ג יב ע"ד ,ועי' בהגר"א בסד"צ ז ע"ד שדינא יתיב שייך בפרט לרעוא דרעוין
שהוא הצניעותא ,ושם משייך את זה בפרט למתקלא השרשי
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השנה )ר"ה טז ע"ב( ,ובו טובלות
הנשמות מזוהמתן בנהר דינור הזה,
שמזוהמים בעולם השפל ,וזה
מטטרו"ן ,בדמות של צדיק יסוד
עולם ,שהוא נהר דינור מצד הגבורה,
"נהר פלגיו" מצד החסד" ,פלגי מים",
וזהו "על נהר כבר" .מה זה כבר ,זה
מטטרו"ן ,רכב לעמוד האמצעי" .וירכב
על כרוב ויעף" ,והוא "רכב אש וסוסי
אש" ,כולל ששים רבוא מרכבות,
ומצד של צדיק חי העולמים ,הוא
כולל שמונה עשר רבוא מרכבות ,וזהו
"רכב אלהי"ם רבותיים אלפי שנאן".
ובעלי המשנה פרשוה )ע"ז ג ע"ב( ,שני
)אלפים( שאינם משני רבוא ,שהם כל
רבוא עשרת אלפים ,רבותים עשרים
אלףְ ,ש ַנ ִים שאינן ,נשארו שמונה
עשר ,שיורדים עם מטטרו"ן לקבל
שמונה עשרה ברכות של תפילות
ישראל ,להעלותם לפני הקב"ה בחי
העולמים צדיק יסוד עולם ,ברכות
לראש צדיק.

ïåøèèî àãå äìôù àîìòá ïéîäåæîã ïúîäåæî
øåðéã øäð éäéàã àîìò ãåñé ÷éãöã àð÷åéãá
(ä åî íéìäú) åéâìô øäð äøåáâã àøèñî
éàäå (â à íù) 179íéî éâìô ãñçã àøèñî
áëø ïåøèèî àã øáë éàî øáë øäð ìò åäéà
óòéå áåøë ìò áëøéå àúéòöîàã àãåîòì
)ùà éñåñå ùà áëø åäéàå (àé çé íéìäú
)úåáëøî àåáø ïéúù ìéìë (àé á 'á íéëìî
àåáø ç"é ìéìë àåä ïéîìò éç ÷éãöã àøèñîå
éôìà íéúåáø íé÷ìà áëø åðééäå úåáëøî
ïéúéðúî éøàî äåî÷åàå (çé çñ íéìäú) ïàðù
ìë ïåðéàã àåáø ïéøúî ïðéàù (éôìà) éøú
íéôìà íéøùò íéúåáø íéôìà úøùò àåáø
ïéúçðã éôìà éøñ éðîú åøàúùà ïðéàù éøú
ïéúåìöã ïàëøá ç"é àìá÷ì ïåøèèî íò
àåä êéøá àùãå÷ éî÷ ïåì à÷ìñì ìàøùéã
(äë é éìùî) íìåò ãåñé ÷éãö ïéîìò é"çá
(å íù) ÷éãö ùàøì úåëøá

ג' ספרי'  -חג"ת 180כמ"ש לקמן בסמוך דאיהו נהר כו' :וירכב כו'  -דכרוב ורכב וכבר הן
שוין באותיותיהן :וסוסי אש  -כנ"ל )ד ע"ב( דתקין לי' סוסי' כו' :181שיתין רבוא  -מסט' דו"ק:
"ואני בתוך הגולה" זו שכינה,
"נפתחו השמים" ה' ]פעמים מוזכר[
רקיע של היום השני ,ה' של השמים
שבה רשומים החיות שמקורם יו"ד
ה"י וי"ו ה"י ,יהו"ה" ,ואראה מראות
אלהי"ם" ,חמשה אור של יום
הראשון ,כנגד ה' ראשונה ,כלולה

) äìåâä êåúá éðàåיחזקאל א א( àã
àîåéã òé÷ø 'ä (íù) íéîùä åçúôð àúðéëù
)÷ïéîéùø äáã íéîùäã 'ä [á"ò ã] 182(äàîã
ä"åäé 183(à"ä å"àå à"ä ã"åé) ïåäéøå÷îã ïååéç
àîåéã øåà ùîç í"éäìà úåàøî äàøàå
÷øåà ùîçî àìéìë äàîã÷ 'ä ìá÷ì 184äàîã

 - ïå÷éúä øéàî 179עי' לקמן כח ע"ג וכן כב ע"ד שזה גם מ"ד וגם מ"ן גם מים עלינוים וגם תחתונים?
 180דבריאה
 181דהיינו שהם אותיות לנקודות נוק' לז"א ,עי' לקמן מה ע"ג
.(à"øâä úåäâä) àðééðú 182
.(à"øâä úåäâä) é"ä å"éå é"ä ã"åé 183
 184ביאורים ח"א נה ע"א ז"ל] :ו[ וז"ש בתיקונים כו'  -עי' הקדמת תקונים )דף ה רע"ב( ובתיקון
עי' )דף קס ע"א( ושם אמר כי אימא עלאה איהי חותם ,כי בה נחתמין ונחקקים ומצטיירים הכל,
והוא ע"י הנה"י שבה ,שבהם הוא ג' שמות אהי"ה דיודי"ן דאלפי"ן דההי"ן ,שהם קס"א קמ"ג קנ"א,
והם גימט' תנ"ה ,והוא כמנין חותם עם הכולל .וכשמתלבשין הנה"י שבה בז"א בסוד מוחין,
נפתחין ונחתמין בו הה' מוצאות הפה ,וכללות כל הפה כולה מהחותם שבה ,והם נעשים מהה"ג
שביסוד שבה ,כי מתנוצצים הה"ג ומזהירים בו בחמשה מיני אור ,שהם :אָ אֵ אֹ ִא אֻ  ,שעליהם
נאמר )יחזקאל א א( נפתחו השמים ואראה מראות אלהים ,כי כל א' הוא אור ,והם החמשה אור
הנאמר ביום ראשון ,כמ"ש בתיקונים שם )דף ה ע"א( .והנה הם מנוקדות בניקוד קמץ צירי חולם
חירק שורק ,והם החמש נקודות דפיתוחי חותם ,כי השורק הוא שורק גדול שהוא בו' ,ומאלו
החמשה נקודות יוצאים ונעשים החמשה אותיות מנצפ"ך ,שהם השורש דכל הה' מוצאות הפה ,כי
מהם יוצאים כל החמשה מוצאות שהם :אחה"ע בומ"פ גיכ"ק דטלנ"ת זסשר"צ ,ועי' עוד בתיקונים
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מחמשה אור ,שהוא אָאֵ ִאאֹאֻ " ,פתוחי
חותם קודש ליהו"ה" ,וכל אל"ף מראה
אהי"ה .ונקודות אלו עולות אלהי"ם,
שבהם שבע נקודות ,שלש למעלה,
שלש למטה ,חולם באמצע ,ורקיע
אחד שמיני להם ,שנאמר בו "ויתן
אותם אלהים ברקיע השמים".

È åç éçeú
Å ôÄ {á"ò ä} àË àÉ àÄ àÅ àÈ åäéàã
ùã÷ 185íúÉ
) 186'äìשמות כח לו( ä"éäà éæçà ó"ìà ìëå
ïéãå÷ð òáù ïåäáã í"éäìà ïé÷ìñ ïéìà ïéãå÷ðå
àúéòöîàá í"ìç àúúì úìú àìéòì úìú
ïúéå äéá øîúàã ïåì äàðéîú àòé÷ø ãçå
) íéîùä òé÷øá í"éäìà íúåàבראשית א יז(

 - ïå÷éúä øéàî)תיקון ה דף כא ע"א ,וסוף תיקון יח דף לה ע"ב וריש תיקון יט דף לו ע"א( ,ואלו החמשה נקודות
והה' אותיות מנצפ"ך והחמשה מוצאות הפה ,הם כולם מהה"ג שביסוד דאימא ,וכל גבורה הוא
בחי' נוק' כנודע .ומהם נתגלה אלינו כל הכ"ז אותיות ,אשר הם כולם מהמלכות נוק' וכנ"ל אות א',
אבל הה' חסדים אשר להז"א עם כל תוצאיהם הם נגנזו ממנו לגמרי ,אמנם מתפשט הארתם
ומתלבש בהכ"ז אותיות שבמלכות ,ונעשים גם הם עי"ז כלולים מחסדים וגבורות עכ"פ וכנ"ל אות
ה'.
ומ"ש הרב שהיסוד שבה הוא הנקרא חותם ,הגם שהחותם הרי הוא נעשה רק ע"י כל הנה"י
כולן כנ"ל ,אך הנצח הוד הם סתומים לעולם ,וגילויים הוא רק ביסוד כנודע .ועומק הטעם בזה
הוא בסוד הצמצום ,כי נצטמצם שלא להריק השפע שבכל התנהי"ם דז"א להמלכות נוק' אלא רק
דרך קו אחד ,שהוא היסוד .וכן עד"ז מכל התנהי"ם דכל פרצוף עליון להתחתון אינו יורד ונמשך
אלא רק מהיסוד דהעליון ,וכמ"ש הגר"א בספד"צ )פרק ג דף כה ע"ד בד"ה כתיב ויאמר( עש"ה ,וכן
הוא בענינינו ,כי לא נתגלה כל השפע מההתלבשות דהנה"י דאימא בז"א אלא רק מהיסוד דאימא,
ולכן }נה ע"ב{ נעשה כל החותם רק ביסוד .וגם משום שהוא הקו האמצעי ,והוא כולל את כולם,
ולכך נקרא ונעשה כל החותם רק ביסוד ,ועי' עוד בענין החותם בכוונת נעילה )שעה"כ דרושי
יוה"כ דרוש ג( ובכוונת הושענה רבה ).(#
ועי' עוד כ"ז בפע"ח )שער ספירת העומר פרק ג( שאמר שם כי ע"י שהאורות החו"ג שבהיסוד
דאימא הם אורות רבים וגדולים ,ולכן כשנכנס יסוד דאימא בז"א ,הנה כאשר הגיע להגרון שהוא
מקום צר מאד ,מתפשטים האורות ובוקעים ויוצאים לחוץ ,וזה סוד בקיעת הפה שבאדם ,כי
נבקעו ע"י רבוי האורות ההם ,ואז יוצאין קצתן ונעשין מקיפים מבחוץ ,וקצתם נשארו מבפנים.
ועיקר מה שיוצא מבחוץ הוא הגבורות ,כי מרוב חמימותם ואישם הגדולה ,הם יוצאים לחוץ
ונעשים אור מקיף ,ומן החסדים הוא האור פנימי ,וזה סוד ה' מוצאות הפה שהם ה"ג מנצפ"ך ,והם
נקראו בתיקונים פיתוחי חותם ,כי מקום הנפתח ונתגלה עתה בפה הוא נמשך מאימא עלאה
הנקראות חותם ,כי עטרה דגבורה הוא גנוז באימא ,וחותם האימא הוא ה"ג שביסוד שבה ,ואז
יוצאים הכ"ב אותיות ,כי סוד האותיות נפקי מבינה שהם הה"ג ,אחע"ה בומ"ף כו' ,ולפי שהם
באים מסוד הגבורות שהם עטרה דגבורה דנוק' מלכות הנקראת נפש ,לכן בתיקונים קורא נפש אל
אותיות ,עכ"ל פע"ח שם ע"ש.
ועי' עוד זוה"ק ויקהל ר"ח ע"א )ביאורים ח"א עד ע"א(.
 185דע"ה ח"ב קמא ע"א ז"ל :והבינה שהיא הה' דהשם ,הנה היא מתפתחת בהה' נקודות
דפתוחי חותם )כמ"ש בתיקונים דף ה סע"א ,ודף קס ע"א ,ודף כא ע"א ,ובריש תיקון יט דף לו
ע"א( והם ה' אורות המתגלים מהה' גבורות שבה ,שהם מנצפ"ך הכפולים ,שהם השורש דה'
מוצאות הפה כמ"ש בטנת"א )פרק ג( ובדרושי הצלם )דרוש ב( ,והוא ענין הפ"ר שהם הגימ'
דמנצפ"ך ,והם נמשכים ומתגלים ממוח הבינה דכל פרצוף.
 186ביאורים ח"א נה ע"א ז"ל :עי' הקדמת תקונים )דף ה רע"ב( ובתיקון עי' )דף קס ע"א( ושם
אמר כי אימא עלאה איהי חותם ,כי בה נחתמין ונחקקים ומצטיירים הכל ,והוא ע"י הנה"י שבה,
שבהם הוא ג' שמות אהי"ה דיודי"ן דאלפי"ן דההי"ן ,שהם קס"א קמ"ג קנ"א ,והם גימט' תנ"ה,
והוא כמנין חותם עם הכולל )ע"ח שער תיקון הירח פרק ג'( .ושם ע"ב ,לא נתגלה כל השפע
מההתלבשות דהנה"י דאימא בז"א אלא רק מהיסוד דאימא ,ולכן נעשה כל החותם רק ביסוד .וגם
משום שהוא הקו האמצעי ,והוא כולל את כולם ,ולכך נקרא ונעשה כל החותם רק ביסוד ,ועי' עוד
בענין החותם בכוונת נעילה )שעה"כ דרושי יוה"כ דרוש ג( ובכוונת הושענה רבה וכ'ו עיקר מה
שיוצא מבחוץ הוא הגבורות ,כי מרוב חמימותם ואישם הגדולה ,הם יוצאים לחוץ ונעשים אור
מקיף ,ומן החסדים הוא האור פנימי ,וזה סוד ה' מוצאות הפה שהם ה"ג מנצפ"ך ,והם נקראו
בתיקונים פיתוחי חותם ,כי מקום הנפתח ונתגלה עתה בפה הוא נמשך מאימא עלאה הנקראות
חותם ,כי עטרה דגבורה הוא גנוז באימא ,וחותם האימא הוא ה"ג שביסוד שבה ,ואז יוצאים הכ"ב
אותיות ,כי סוד האותיות נפקי מבינה שהם הה"ג ,אחע"ה בומ"ף כו' ,ולפי שהם באים מסוד
הגבורות שהם עטרה דגבורה דנוק' מלכות הנקראת נפש ,לכן בתיקונים קורא נפש אל אותיות.
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ה' רקיע דיומא תניינא  -כצ"ל ,שנאמר ביום השני ה' פעמים רקיע ,וביום הראשון ה'
פעמים אור :דבה רשימין חיון  -ר"ל ,ה' תניינא דאיהי מלכות ,דבה אינון חיות :187דמקוריהון
יו"ד ה"י וי"ו ה"י יהו"ה  -כצ"ל ,דחיות אינון יודי"ן כנ"ל )ד ע"ב ,(188וד' חיות אינון ד' יודי"ן
דמילוי ע"ב ,189וההיא חי"ה דעל כולהון 190רמיזא ביו"ד דהוי"ה פשוטה :חמש אור  -דבהון
רואין ,לכך נקראין מראות :ה' קדמאה  -בינה :דאיהו א' כו'  -סדרן צ"ל :קמץ} ,ה ע"ב{ צרי,
חירק ,חולם ,שורק :פתוחי כו'  -אע"ג דשם בשור"ק בוא"ו ,תירץ רשב"י בתיקון ע' )קס ע"א(191
ע"ש :וכל אל"ף כו'  -ר"ל ,אותיות של נקודות הן א' של אור :192אחזי אהי"ה  -דאיהו בבינה:
ונקודין אלין סלקין אלקי'  -דכל נקודה עשר ורקיע ו' )כמ"ש בתיקונים ח ע"ב( :אלקים  -שלכך
אמר מראות אלקים :193דבהון שבע נקודין  -ר"ל ,אותן שהן נקודות לבד ,משא"כ בקמץ :תלת
לעילא  -ר"ל ,קודם לחולם :194ולתתא  -אחר החולם :דאתמר בי' ויתן כו' - 195שכללן בנקודה
א' שהוא הניצוץ של הקמץ :וקבען ברקיע  -שהוא הפתח של הקמץ:196
ושבעה ניצוצות של נקודות
אָאֵ ִא ֹאאֻ  ,כנגד שבעה כוכבי לכת,
שלשה מכאן ושלשה מכאן חמה
באמצעיתו ,רביעי לכל השלשה,
ושביעי לששה ,והיא בצורת חולם.
באלו החמש "וקמץ הכהן משם מלא
קומצו" .קמץ הוא י' ,כשנפתח בחמש
נקודות הוא ה' ,חמש אצבעות ,שבהן
נפתח קומץ שהוא י' לחמשים שערי
חירות .ואותיות י"ה כחשבון חולם,
שהוא אמצעי ,וחירק כחשבון ו"ה ,ו'
זרוע ,ה' כתף .קמץ י"ד פרקי
האצבעות ,וזהו "ויאמר כי י"ד על כס
י"ה" ,והם רמוזים ב"יהו"ה אלהינ"ו
יהו"ה" ,ובחמש אצבעות של יד
שמאל ,י"ד פרקים רמוזים ב"כוז"ו
במוכס"ז כוז"ו" ,והם כ"ח שנאמר

òáù ìá÷ì àË àÉ àÄ àÅ àÈ éãå÷ðã éöåöð òáùå
äîç ïàëî úìúå ïàëî úìú 197úëì éáëåë
äàòéáùå úìú ìëì äàòéáø äéúéòöîàá
õî÷å ùîç ïéìàá í"ìç úøåöá éäéàå úéùì
) åöî÷ àìî íùî ïäëäויקרא ה יב( ÷'é åäéà õî
ùîç 'ä åäéà ïéãå÷ð ùîçá çúôúà ãë
ïéùîçì 'é éäéàã õîå÷ çúôúà ïåäáã ïàòáöà
åäéàã í"ìç ïáùåçë ä"é ïååúàå åøéçã ïéòøú
óúë 'ä àòåøã 'å ä"å ïáùåçë ÷"øçå éòöîà
÷éë øîàéå åäéà éàäå ïàòáöàã ïé÷øô ã"é õî
) ä"é ñë ìò ã"éשמות יז טז( ä"åäé ïéæéîø ïåðéàå
) 198ä"åäé å"ðéäìàדברים ו ד( ïàòáöà ùîçáå
æ"ñëåîá å"æåë ïéæéîø ïé÷øô ã"é àìàîù ãéã
àð ìãâé äúòå åäééìò øîúàã ç"ë ïåðéàå å"æåë

 - ïå÷éúä øéàî 187עי' א ע"ב ד"ה ואיהו ,שכל החיות הם במלכות.
 188בסגולתא
 189המילוי הראשון הוא בגימ' י'.
 190נוריאל או מט"ט עי' בהגר"א בסד"צ יג ע"ד ד"ה ואמר והחיות ,ועי' תז"ח מב ע"א
 191ז"ל :אמר ליה רבי אלעזר והא הכא שור"ק בנקודה חדא בפתוחי חותם והכא בתלת נקודין
באתריה אמר ליה באתר דאית ו' איהו שור"ק בנקודה חדא באתר דלית ו' איהו שור"ק בתלת
נקודין באתריה עלאה ואמצעיתא ותתאה.
תרגום :אמר ליה רבי אלעזר והרי כאן שורק בנקודה אחת בפתוחי חותם וכאן בשלש נקודות
במקומות .אמר לו במקום שיש ו' הוא שורק בנקודה אחת ,ובמקום שאין ו' הוא שורק בג' נקודות,
במקומו עליון אמצע ותחתון.
##*ó"øúú éáâì à"øâä éøáã ïáåî äæ éôìå ,úåãå÷ð ìù 'é é÷åôàì 192
 193החיות הם במלכות פרטי של הבינה
 194עי' לקמן קנא ע"א שחולם היא ת"ת ,ועי' לעיל ה ע"א ריש העמוד שזה בסוף הת"ת ,ועי'
ס"י פ"ד מ"ד שהיכל הקודש היא במקום הת"ת .עי' לעיל ה' ע"א ה עם סגול וסגולתא.
 195והבינה שם אותם בתוך הרקיע*.##
 196וזה ו' יחד עם הנקודה שבו זה י' ואז הוא בגימ' אלקים ,והנקודה היא הדעת המתפשט
שכולל כל הנקודות ,והפתח היא מקומם עי' לקמן ד"ה באלין חמש ,ועי' לקמן ט ע"א ד"ה מ"ב
שכתוב שקמץ זה חכמה.
 197עי' ס"י )פ"ד מ"ז( שבעה כוכבים בעולם שבתאי צדק מאדים חמה נוגה כוכב לבנה.
 198י"ד אותיות
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עליהם "ועתה יגדל נא כ"ח יהו"ה") é"é ç"ë ,במדבר יד יז( ç"ë ä"åà ä"éà ÷éìñ éëäå
וכן עולה אי"ה או"ה כ"ח ,שרמוזים ) ïåùàøî íåøî ãåáë àñëá ïéæéîøãירמיה יז

ב"כסא כבוד מרום מראשון".
מיד שהסתלקו "וילכו בלא כח
לפני רודף" ,ולכן פרשוה בעלי
המשנה ,כל האומר אמן יהא שמיה
רבא בכל כחו קורעים לו גזר דינו של
שבעים שנה )שבת קיט ע"ב( ,שהם
שבעים שנים אחר אלף ומאתים
שנים שנחרב בית המקדש ,ויש מי
שהוסיף וב' שהוא ע"ב ,ויש מי
שחושב אותם משביטל התמיד,
משום שבדרגת יעקב תלוי קץ
הגאולה ,שדרגתו אמת ,זהו שכתוב
"תתן אמת ליעקב" ,שהוא סימן אלף
מאתים ותשעים" ,קרוב יהו"ה לכל
קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת",
"לדעת בארץ דרכך" ,אף כך ארץ ,א',
אל"ף ,ר"ץ ,מאתים ותשעים ,לקיים
בהם "אמת מארץ תצמח" ,כשיהיו
בחוץ כחשבון אר"ץ ,אבל גזר דינם
שבעים שנה.

יב(
óãåø éðôì ç"ë àìá åëìéå å÷ìúñàã ãéî
)איכה ו א( ìë ïéúéðúî éøàî äåî÷åà àã ïéâáå
ïéòøå÷ åçë ìëá 199àáø äéîù àäé ïîà øîåàä
ïéðù ïéòáù ïåðéàã äðù íéòáù ìù åðéã øæâ åì
àùã÷î éá áøçúàã ïéðù ïúàîå óìà øúá
áéùçã úéàå á"ò àåäã 'á óéñåîã úéàå200
àéìú á÷òéã àâøãáã ïéâá 201ãéîúä ìèåáùî
÷áéúëã àåä àãä úîà äéâøãã àð÷øåôã õ
) á÷òéì ú"îà ïúúמיכה ז כ( óìà ïîéñ åäéàã
ìëì åéàøå÷ ìëì 'ä áåø÷ 203202íéòùúå íéúàî
) úîàá åäåàø÷é øùàתהלים קמה יח( úòãì
) êëøã õøàáשם סז ג( óìà 'à õøà éëä óåà
ú"îà ïåäá àîéé÷ì íéòùúå íéúàî õ"ø
) çîöú õ"øàîשם פה יב( ïáùåçë øáì ïåäé ãë
íéðù íéòáù íðéã øæâ ìáà õ"øà

ואיהו בצורת  -ר"ל ,החמה :באלין חמש כו'  -ר"ל ,אלה ה' נקודות הן סתימין בחכמה,
ששם קמץ 204דרמיזין בקומץ דיד בסתימו ,כעין יו"ד דאיהי בחכמה ,ובבינה הן פתוחין ששם
פתח ,ושם פתוח לה' נקודות כל אחד בפרט ,ורמיז לה' אצבעין בפתיחת היד ,ורמיז לה' דאיהי
בבינה :הכהן  -כנ"ל )ד ע"א( דחכמה נחית בברכה דכהנא :כחשבן  -ר"ל ,חשבון דנקודין הוא
במספר קטן :205כי יד כו'  -י"ד פרקין :על כס יה  -דבהון אותיות י"ה כנ"ל )* :(##אי"ה או"ה -
והן א' בחולם דהוא י"ה והוא אי"ה ,וא' בחירק הוא או"ה ,ושניהם בגי' כ"ח :דרמיזין בכסא כו'
 עד מקדשנו ,כ"ח אותיות עם יו"ד אחר שי"ן במקדשנו:מיד דאסתלקו  -פי' דאתפגם הכסא ,ואסתלק מינה שם הוי"ה כנזכר לעיל ,דהוא אי"ה
או"ה :ואית דחשיב כו'  -כלומר שחושב עשרים שנה קודם החורבן ,206דס"ל דעשרים שנה
קודם החורבן בטל התמיד ,והוי ליה משבטל התמיד אלף מאתים ותשעים ,כמ"ש )דניאל יב יא(
ומעת הוסר התמיד כו' :ואית דמוסיף בי' ב' כו'  -כמ"ש בתז"ח )עג ע"ב ג ע"ד( בתר אלף
ומאתן ,207וע"ב הוא לתשלום המאה של החורבן שהיה בפרט קטן ,תתקכ"ח ,208והקץ הוא מאה
 - ïå÷éúä øéàî 199יש בו כ"ח אותיות.
 200לבדוק שתקנתי הגרסא בצדק*.
 201עי' דניאל ח יד ,וז"ל ויאמר אלי עד ערב בקר אלפים ושלש מאות ונצדק קדש .אולי כוונתו
לדניאל יב יא וז"ל ,ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם ימים אלף מאתים ותשעים )לש"ו(*.
היינו מבית שני )דלא כרמב"ם תענית ה ב( ,ועי' ירושלמי תענית ד ה.
 202עי' דניאל ח יד:
ãéîúä ìèåáùî áéùçã úéàå ë"çàå á"ò àåäã 'á óéñåîã úéàå ì"ö íãå÷îã ïàëá ñ"è 203
.(à"øâä úåäâä) (à"òäá î"ë) òåãéë ãéîúä ìèá ïáøåçä íãå÷ íéðù é"ç úîàáã
 204וכן הוא לקמן ט ע"א ,ועיי"ש גר"א ד"ה מ"ב ,ודלא כמ"ש לקמן בדף קנא ע"א ,וכן עי' בגר"א
קמז ע"ג.
 205עי' שער המצות פרשת ואתחנן דף לג שכל מספר קטן הוא ביצירה ובמט"ט.
 206לפי הד"ה אין מקום לתיקון הגרסא הנ"ל*##
 207צ"ע למה לא הבאתי לשון התז"ח.
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לאלף הששי מכוון ,כמ"ש בתז"ח )ג ע"ג( ותנוח כו' לקץ הימין דאיהו ימינא ,והוא חסד דיסוד,
מאה דאלף הששי ,וע"ש כמה קיצין :אבל גז"ד כו'  -דהוא חבלי משיח ,דבאמן יהא שמיה
רבא 209ינצל מהן:
דבר אחר "והמשכילים" ,הם
שמאירים
"יזהירו"
הנקודות,
באותיות ,שהם נקודות עגולות,
אותיות מרבועות ,שבאותיות נבראו
ארבע חיות הכסא ,שנאמר עליהם
בענינו של יחזקאל "ודמות החיות
מראיהם כגחלי אש" ,אלו הם נקודות
התורה ,שהן תשע ,שבהן נבראו
תשעה גלגלי הכסא .הכסא הוא
עשירי לתשעה גלגלים ,שמאירים
בהם עשר האותיות שהן יו"ד ה"א
וא"ו ה"א ,ובהם נבראו .וארבע
האותיות שהן יהו"ה מאירות בארבע
החיות ,ובהן נבראו .ושם יהו"ה הוא
העמוד האמצעי ,אמת .ושכינתו תורת

) íéìéëùîäå øçà øáãדניאל יב ג( ïåðéà
210
ïéãå÷ð ïåðéàã ïååúàá ïéøäðã åøéäæé éãå÷ð
òáøà åàéøáúà ïååúàáã ïéòáåøî ïååúà ïéìåâò
ìà÷æçéã àðéðòá åäééìò øîúàã àéñøëã ïååéç
) ùà éìçâë íäéàøî úåéçä úåîãåיחזקאל א יג(
äòùú ïåðéàã àúééøåàã éãå÷ð ïåðéà ïéìà
àéñøåëã éìâìâ äòùú åàéøáúà ïåäáã
ïéøäðã íéìâìâ äòùúì äàøéùò éäéà àéñøåë
à"ä å"àå à"ä ã"åé ïåðéàã ïååúà øùò ïåäá
ä"åäé ïåðéàã ïååúà òáøàå åàéøáúà ïåäáå
ä"åäé íùå åàéøáúà ïåäáå ïååéç òáøàá ïéøäð
úøåú àúðéëùå úîà àúéòöîàã àãåîò åäéà
í"éäìà éäéàã àéñøåë 211úàéøáúà äá úîà

 - ïå÷éúä øéàîעי' זהר ח"ב ט ע"ב ז"ל :רזא דרזין לחכימי לבא אתמסר עשר שבטין אלף שנין תרין שבטין
מאתן שנין שארו דמעין למנפל פתח ואמר )איכה א ב( בכה תבכה בלילה ודמעתה על לחיה לסוף
תריסר שבטין דגלותא ליליא יתחשך לישראל עד דיתער וא"ו לזמן שתין ושית שנין לבתר תריסר
שבטין דאינון אלף ומאתן שנין דגלותא ולבתר )עד( שתין ושית שנין בחשוכא דליליא כדין )ויקרא
כו מב( וזכרתי את בריתי יעקב דא אתערותא דאת ו' דאיהו נפש דבית יעקב ורזא דא )בראשית מו
כז( כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה וגו' ששים ושש ואיהו ו' נפש דבית שני רזא דה' תתאה ודא ו'
רזא דששים ושש ששים לאתערותא דיעקב ושש לאתערותא דיוסף ועל דא איהו ו"ו דאינון תרין
בחבורא חדא ורזא חדא מתמן ולהלאה יתער קב"ה לאינון נסין ואתין דקאמרן ויתערן על ישראל
אינון עקתין דקאמרן וכדין )ס"א ורזא דא( ואף את בריתי יצחק ולבתר כד יגיח מלכא משיחא
קרבין בכל עלמא בימינא דקודשא בריך הוא כמה דאת אמר )שמות טו ז( ימינך יהו"ה נאדרי בכח
כדין ואף את בריתי אברהם אזכור ולבתר והארץ אזכור דא ה' בתראה בההוא זמנא כתיב )זכריה
יד ט( והיה יהו"ה למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה יהו"ה אחד ושמו אחד:
תרגום :סוד הסודות לחכמי הלב נמסר עשרה שבטים אלף שנים שני שבטים מאתים שנה
התחילו הדמעות ליפול פתח ואמר בכה תבכה בלילה ודמעתה על לחיה לסוף שנים עשר השבטים
של הגלות הלילה נחשך לישראל עד שיתעורר וא"ו לזמן ששים ושש שנה .לאחר שנים עשר
שבטים שהם אלף ומאתים שנות גלות ואחר )עד( ששים ושש שנה בחושך הלילה אז וזכרתי את
בריתי יעקוב זו התעוררות האות ו' שהיא נפש של בית יעקב וסוד זה כל הנפש הבאה ליעקב
מצרימה וגו' ששים ושש והוא ו' נפש של בית שני סוד של ה' תחתונה וזה ו' סוד של ששים ושש
ששים להתעוררות יעקב ושש להתעוררות יוסף ולכן הוא ו"ו שהם שנים בחבור אחד וסוד אחד.
משם והלאה יתעורר הקדוש ברוך הוא לאותם נסים ואותות שאמרנו ויתעוררו על ישראל אותן
צרות שאמרנו ואז )וסוד זה( ואף את בריתי יצחק אחר כך מלך המשיח ילחם קרבות בכל העולם
בימין הקדוש ברוך הוא כמו שנאמר ימינך ה' נאדרי בכח אז ואף את בריתי אברהם אזכור ואחר כך
והארץ אזכר זו ה' אחרונה באותו זמן כתוב והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד
ושמו אחד.
 208חרבן היה בתתכ"ח עוד ע"ב זה תתק ,ועוד מאה זה תת"ר והוא הפקידא הראשונה
 209שהוא גילוי הכס"א הנ"ל
 210עי' לקמן ז ע"ב ש@.
 211כללים ח"א יט ע"ד ז"ל :היא ג"כ ראשית לנבראים ,כי ממנה נברא הכל כמ"ש בהקדמת
תיקונים )דף ה' סע"ב ודף י"ב סע"ב( ,וכן היא שוכן בכולם בבחי' נשמה לנשמה ,והוא שכינת עוזו
ית"ש אשר מלא כל הארץ כבודו ,ושוכן גם למטה ,ואפס זולתה כלל וכלל ,כי כל כוונתו ורצונו
ית"ש וראשית גילויו בהקו וצמצום ,ובא"ק ,ובכל האצילות כולו ,וכן בכל המציאות דהעולמות
בי"ע ,הוא הכל רק גילוי כבודו ומלכותו ית"ש ,והוא ג"כ שכינת עזנו השוכן בישראל ,והוא שמו
ורצונו שהם במספר שוה )שעה"פ יתרו( ,כי שמו גימ' רצון ,ונעשה הכל לגילוי כבודו ומלכותו

36

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
אמת ,בה נברא הכסא שהוא אלהי"ם(à à úéùàøá) í"éäìà àøá úéùàøá åðééäå .
והיינו "בראשית ברא אלהים" ,בתורה éäéàã àéñøåë àøá úéùàø éäéàã àúééøåàá
שהיא ראשית ,ברא הכסא שהוא
212
í"éäìà ïáùåçì à"ñëä ÷éìñ éëäã í"éäìà

אלהי"ם ,שכך עולה הכס"א לחשבון
אלהי"ם.
ויש תורה של בריאה ותורה של
אצילות ,תורה של בריאה "ה' קנני
ראשית דרכו" ,ותורה של אצילות
"תורת יהו"ה תמימה" ,ובה "תמים
תהיה עם יהו"ה אלהיך" .ומן הצד
שלה נאמר על ישראל "בנים אתם
לה'" .ומנין לנו שתורה של אצילות
היא תורת ה' ,שתלויה בשמו ,אלא כך
פרשוה "זה שמי לעלם" ,שמי עם י"ה
שס"ה ,זכרי עם ו"ה רמ"ח .תורה
בחשבון אותיותיה תרי"א ,ועם אנכי
ולא יהיה לך ,היא תרי"ג .והיינו ב'
שנתוספה בתורה" ,זאת התורה
אדם" ,זה יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,ומשום
זה "כבוד חכמים ינחלו" ,ופרשוהו

àúééøåàå 213äàéøáã àúééøåà úéàå
úéùàø éðð÷ 'ä äàéøáã àúééøåà úåìéöàã
) åëøãמשלי ח כב( úøåú úåìéöàã àúééøåàå
) äîéîú 'äתהלים יט ח( 'ä íò äéäú íéîú äáå
) ê"éäìàדברים יח יג( ìò øîúà äìéã àøèñîå
) 'äì íúà íéðá ìàøùéשם יד א( å} ïì àðîå
àéìúã 'ä úøåú éäéà úåìéöàã àúééøåàã {à"ò
íìòì éîù äæ äåî÷åà éëä àìà äéîùá
)שמות ג טו( ä"å íò éøëæ ä"ñù ä"é íò éîù
éëðà íòå à"éøú éååúà ïáùåçá ä"øåú ç"îø
'á åðééäå â"éøú éäéà êì [à"ò ä] äéäé àìå
) íãà äøåúä úàæ äøåúá úôñåúàãבמדבר יט
יד( ãåáë àã ïéâáå à"ä å"àå à"ä 214ã"åé àã

 - ïå÷éúä øéàîית"ש ,כי הם כולם מאור המלכות דא"ס ,אלא שגילוי כל תחתון הוא ע"י הצמצום שבכל א' כנ"ל,
כי המלכות דא"ס אשר תואר המלכות הוא על בחי' המלכה ועצה ,הנה שם הוא הרצון על כולם על
כל גילויו הפרטיים דכל הנאצלים ,ומתגלה רצונו בכל א' מהם בבחי' יציאה מן הכח אל הפועל ע"י
צמצומים כנז'.
 212הקדו"ש דף נא ע"ג ז"ל :כמו שנאמר בכל מעשה בראשית רק השם אלהי"ם ,כי בו נתגלה
בהעולמות בי"ע .ולכן הוה שם אלהי"ם גימט' הכסא ,שהוא עולם הבריאה ,מפני ששם הוא
מתפשט ומתגלה ,וכמ"ש בהקדמת תיקונים )ה סע"ב( וכן הרב ז"ל )בלק"ת ריש פרשת בראשית(.
 213עי' פת"ש נתיב אבי"ע כ"ו ז"ל :אנכי הוא תחלת גילויו של השם שתחלה בבריאה ,וכל
התורה שנתנה לישראל נקראת אורייתא דבריאה ,והטעם כי שם התורה והמצות פועלים בעצם,
משא"כ אצילות שם נאמר )מלאכי ג ו( אני ה' לא שניתי )איוב לה ז( אם צדקת מה תתן לו וגו'.
ועי' תז"ח מא ע"ג ז"ל :אמר חבריא מן הדין הוה למברי לה בגין דאוריתא בגינה אתבריאת
דכתיב בה אגרא לצדיקיא וענשא לרשעים )ולא הוה אגרא לצדיקיא וענש לרשיעיא( אלא בגין
אדם דבריאה לא תהו בראה לשבת יצרה אמרו ודאי כען שמענא מה דלא שמענא עד השתא דודאי
לא ברא קודשא בריך הוא מלתא דלאו הוא צריך ולא עוד אלא אוריתא דבריאה איהי לבושא
דשכינתא אם אדם לא הוה עתיד למברי הות שכינתא בלא כסויא כגונא דעני ובגין דא כל מאן
דחב כאלו בפשיט לשכינתא מלבושהא והאי איהו עונשא דאדם וכל מאן דמקים פקודי דאוריתא
כאלו הוא לביש לשכינתא במלבושהא ובגין דא אוקמוה בכסויא דציצית )שמות כב( כי היא
כסותה לבדה היא שמלתו לעורו במה ישכב בגלותא והא אוקמוה
תרגום :אמר החברים מעיקר הדין היה לברא אותה בגלל התורה בגללה נבראה ,שנאמר בה
שכר לצדיקים וענוש לרשעים )ואל היה שכר לצדיקים ועונש לרשעים( אלא בגלל אדם דבריאה,
לא תהו בראה לשבת יצרה ,אמרו ודאי עתה שמענו מה שלא שמענו עד עתה ,שודאי לא ברא
הקב"ה דבר שלא לצורך ,ולא עוד אלא תורה דבריאה היא לבוש השכינה אם אדם לא היה עתיד
לברא היה השכינה ללא כיסוי כדוגמת עני ולכן כל מי שחוטא כאילו מפשיט לשכינה מלבושה וזהו
עונשו של אדם וכל מי שמקיים מצות התורה כאילו הוא לבוש לשכינה במלבושיו ולכן בארנו
בכסוי הציצית כי היא כסותה לבדה היא שמלתו לעורו במה ישכב בגלות והרי בארנו
עי' בהגר"א בתז"ח מ"ט ע"ב וז"ל ,ואורייתא טפילה כו' שאורייתא הוא בבריאה שלכן בה שכר
ועונש ע"ה טו"ר כמש"ל ונשמה מאצילות וכו' ,עכ"ל .עי' בהגר"א בסד"צ כט ע"א וז"ל ובבריאה
ע"ה טו"ר וכו' ולכן כל החטאים בנפש וכו' שבאצילות לא יגורך רע )תהלים ה'(.
 214ביאורים ח"ב מח ע"ב ז"ל :אך מה שנראה לי בזה הוא ,כי מה שמבואר בתיקונים שהשם
מ"ה דאצילות הוא השלימות דז"א דאצילות ,עי' הקדמת תיקונים )דף ה' ו' ז'( ועוד בכ"מ הכוונה
הוא על הנרנח"י דהמ"ה עצמו ,והם ג"כ ד' שמות עסמ"ב שבו כי כל א' הוא כלול מעסמ"ב כנודע.
וכשמקבל הז"א הע"ב דהמ"ה שהוא בחי' חיה שבו והוא הגדלות שני ,אז הוא חוזר פב"פ והוא כמו
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רבני המשנה )אבות פ"ו מ"ג( ,אין
כבוד אלא תורה .ויש כבוד נברא ,ויש
כבוד נאצל .מצד של תורה של
בריאה ,נאמר בישראל "כי לי בני
ישראל עבדים" ,ומצד של אצילות
"בנים אתם ליהו"ה וגו'" ,ומעל לכל,
עילת על הכל ,שאין אלוה עליו ולא
תחתיו ולא לארבעת צדדי העולם,
והוא ממלא כל העולמות.

) åìçðé íéîëçמשלי ג לה( ïðáø åäåî÷åàå
ãåáë úéàå äøåú àìà ãåáë ïéà ïéúéðúîã
àúééøåàã àøèñî ìöàð ãåáë úéàå àøáð
ìàøùé éðá éì éë ìàøùéá øîúà äàéøáã
) íéãáòויקרא כה נה( íéðá úåìéöàã àøèñîå
215
) 'åâå 'äì íúàדברים יד א( àìë ìò àìéòìå
äéúåçú åàìå äéìò äåìà úéìã àìë ìò úìò
ìë àìîî åäéàå àîìò éøèñ òáøàì åàìå
ïéîìò

ד"א והמשכילים אינון נקודי – דלעיל )ד ע"ב( דריש והמשכילים על אותיות :נקודין עגולין
אתוון מרובעין  -כמ"ש והולך ,דחיות אינון מרובעין וארבעה פנים כו' ,וגלגלי 216דכורסיא אינון
עגולין ,וגלגלי הכסא עם הכסא הן נשמות החיות דאינון לבושין לכסא ,וכן הנקודין לאותיות,
וכן שם מ"ה לשם הוי"ה :217ושם ה' כו'  -כאן מפרש האיך איתברי בשם הוי"ה הכסא:
ואית אורייתא כו'  -ר"ל ,דלא תיקשי היאך אמר אורייתא איהי שכינה ,הא אורייתא איהי
בבריאה ,לכך אמר ואית כו' :ראשית דרכו  -דאיהי ראשית לנבראים )לקמן יב ע"ב( :תורת ה'
תמימה  -תורת ה' כנ"ל )ד ע"ב( תמימה ,שאין שולט שם שום פגם ,ועלה נאמר )שיה"ש ד ז( כלך
יפה רעיתי ומום כו' :ובה תמים כו'  -כמ"ש לעיל )ד ע"ב( דבנשמתא פגימה לא שריא כו' :ה'
אלקיך  -זו"ן 218אורייתא דאצילות :ומנ"ל כו' }ו ע"א{ -אע"ג דכתיב תורת ה' ,מ"מ מנ"ל
דתליא בשמיה :219ועם אנכי כו'  -עיין בגמרא דמכות בסופה )כג ע"ב( :220והיינו ב' דאתוספת -
ב' דבראשית :זאת התורה אדם כו'  -ר"ל ,ראיה דשכינה איקרי תורה ,דכתיב זאת 221התורה,
וראיה דתליא בשמיה ,דכתיב אדם בגימ' מ"ה ,דא יו"ד כו' :ובגין דא כבוד כו'  -ר"ל ,דאמרנו
דאית אורייתא דאצליות דשכינה דנקראת כבוד א"ל )זהר ח"א ח ע"א( ,ואורייתא דבריאה
דנקראת כסא הכבוד :ואית כבוד נברא כו' עד אסחר  -כפול לקמן )ז ע"ב( בהגהה ,ואית כבוד
נברא כגוונא דכבוד כו' ,וכאן שייך כל המאמר דשם כולו:
והוא מקיף ומקבל בה יסורים
ומחלות ומכאובים ביראת רבונו,
אהבה בסופה ,כדוגמא שבארוה בעלי
המשנה על בעלי הקשיות והמחלוקות
הללו "את והב בסופה" ,ופרשוה

ïéòøîå ïéøåñé äá ìá÷îå øçñà åäéàå222
àðååâë äôåñá äáäà éøàîã åìéçãá ïéáåàëîå
ïééùå÷ éøàî ïéìà ìò 223ïéúéðúî éøàî äåî÷åàã
) äôåñá áäå úà ú÷åìçîåבמדבר כא יד( äåî÷åàå

 - ïå÷éúä øéàîשבארנו בספר הקדו"ש שער ג' ,שעיקר כל פרצוף הוא הרוח שבו ,וכשנשלם לו כל הנרנח"י דהרוח
אז הוא תכלית שלימותו.
 215דהיינו א"ק ,עי' לקמן קלח ע"א.
 216הם מעבירים את גילוי הכסא.
 217עי' רפ"ח ב' שהכל מושרש בשם הוי"ה פשוטה.
 218דהיינו זה חיבור של הוי"ה ואלקים והוא החיבור של קב"ה ושכינתא המוזכר ד ע"ב.
 219דהיינו הקשר בין תורה דאצילות למעשה מצוה ושם נמצא שם ,ושמי וזכרי הם הוי"ה
אלקיך*.##
 220וז"ל דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה וכו' אמר רב המנונא
מאי קרא תורה צוה לנו משה מורשה תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי אנכי ולא יהיה לך
מפי הגבורה שמענום.
 221עי' זהר ויחי רטו ע"ב ורטז ע"א ש"זאת" היא מידת המלכות .וכן עי' זהר ח"ב לז ע"ב.
 222בדפוס מנטובא איתא מעל מילים אלה :הגהה שמצאתי בספר אחר.
 223עי' גמ' קידושין )ל ע"ב( וז"ל ,לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער מאי את אויבים בשער
אמר רבי חייא בר אבא אפי' האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים אויבים
זה את זה ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה שנאמר את והב בסופה אל תקרי
בסופה אלא בסופה ,עכ"ל.
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)קידושין ל ע"ב( אהבה בסופה שכן מה
שהיתה להם השכינה סוף כל הדרגות,
קושיא ודין מצד הגבורה ,חזרה להיות
להם אהבה מצד הימין ,אהבת חסד.
ולכן )אבות פ"ד מ"ט( כל המקיים את
התורה מעוני סופו לקיימה מעושר,
וזהו אהבה בסופה ,וכל מי שאינו
מקיימה מעושר לא יקיימה מעוני.
פרשוה
דרגה חמישית ביראת ה',
éøàî åäåî÷åà 'ä úàøéá äàùéîç àâøã
226
בעלי המשנה )אבות פ"ג מ"ט(  ,כל åúîëç åúîëçì åúàøé íãå÷ä ìë ïéúéðúî
הקודם יראתו לחכמתו חכמתו
ïéà åàèç úàøéì åúîëç íãå÷ä ìëå úîéé÷úî
מתקיימת ,וכל הקודם חכמתו ליראת
חטאו אין חכמתו מתקיימת .שכל äîì åúàøéì åúîëç íãå÷ä ìëã úîéé÷úî åúîëç
הקודם חכמתו ליראתו למה הוא àìå íééîéðôä úåçúôî åì åøñîù éîì äîåã àåä
דומה ,למי שמסרו לו מפתחות çøàáå 227ñðëé äîá íééðåöéçä úåçúôî åì åøñî
הפנימיים ולא מסרו לו מפתחות ïåðéà ïååúà òáøà ïéìàå 'ä úàøé 'é ïîú é"ðãà àæø
החיצוניים במה יכנס .ובדרך סוד äîëç éäéà ä"åäé ïî 'é äìéã íééðåöéçä úåçúôî
אדנ"י ַשם י' יראת ה' ,ואלו ארבע
íééîéðôä úåçúôî ïåðéà àîù éàäã ïååúà òáøàå
האותיות הן מפתחות החיצוניים שלה,
י' מן יהו"ה היא חכמה ,וארבעת çúôú éúôù é"ðãà àúåìöá åîéã÷à àã ïéâáå
אותיות של השם הזה הן מפתחות )תהלים נא יז( ä"åäé íùá äì ïéîúç øúáìå
הפנימיים ,ולכן הקדימו בתפלה "אדנ"י íéã÷à éëä óåàå íäøáà ïâî ä"åäé äúà êåøá
שפתי תפתח" ,ואחר כך חותמים אותה éäéàã äáäàì 228ä"ÉÈåäÀé íùá äàøé éäéàã à"áù
בשם יהו"ה ,ברוך אתה יהו"ה מגן ÷'ä ùàá éë äøåáâã àøèñî à"áù 229éîçø õ"î
אברהם .ואף כך הקדים שב"א שהיא
יראה בשם יהו"ה ,לאהבה שהיא קמ"ץ ) èôùðישעיה סו טז( ÷ïäëä õî÷å àðéîéî õ"î
רחמים ,שב"א מצד הגבורה" .כי באש ) íùîויקרא ה יב(àìå ùã÷á ïéìòîã ïéâá 230
ה' נשפט" ,קמ"ץ מימין" ,וקמץ הכהן ïåðéàã äùòú àì ä"ñù åîéã÷à àã ïéâáå ïéãéøåî
משם" ,משום שמעלין בקודש ולא àåä àãä åîéçø ïåðéàã ïéãå÷ô ç"îøì åìéçã
מורידין .ולכן הקדימו שס"ה לא תעשה ) 'åëå íìòì éîù äæ áéúëãשמות ג טו( íò éîù
שהם יראה ,לרמ"ח מצוות שהם
.ç"îø ä"å íò éøëæ ä"ñù ä"é
אהבה ,זהו שכתוב "זה שמי לעולם
וכו'" ,שמי עם י"ה שס"ה ,זכרי עם
ו"ה ,רמ"ח.
*ומקבל בה כו'  -כאן הוא ההגהה וחסר 231ארבעה דרגין ביראת ה' ,וזהו סיומא דדרגא
רביעאה :ומקבל בה  -ר"ל ,באהבת השכינה :אהבה בסופה  -כמ"ש )איוב ח ז( ואחריתך ישגה
מאד ,כמ"ש )ב"ר פס"ו פ"ד( צדיקים תחילתן כו':232
ìëã óåñ àúðéëù ïåì úåäã äîã äôåñá äáäà
ïåì úøæçúà 224äøåáâã àøèñî ïéãå àéùå÷ ïéâøã
ìë àã ïéâáå ãñç úáäà 225àðéîéã àøèñî äáäà
øùåòî äîéé÷ì åôåñ éðåòî äøåúä úà íéé÷îä
äì íéé÷î àìã ïàî ìëå äôåñá äáäà åäéà éàäå
éðåòî äîéé÷é àì øùåòî

 - ïå÷éúä øéàî 224כל חסרון של לימוד תורה שמחייב פלפול היא בגלל הגבורות ,והצמצום עי' לקמן קסט ע"ב
ד"ה ופסקי שזה דרך של כל הלימוד עד שיבא משה פעם שנית .נצרך?
 225דהיינו שזה נתקן ונכלל בימין ,וזה מדבר בשכינה .נצרך?
 226ז"ל :רבי חנינא בן דוסא אומר ,כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו ,חכמתו מתקימת .וכל
שחכמתו קודמת ליראת חטאו ,אין חכמתו מתקימת .הוא היה אומר ,כל שמעשיו מרבין
 227עי' גמ' שבת לא ע"ב ,שהתיקו"ז מערבב משנה באבות עם גמ' בשבת.
 228לגבי ניקוד הוי"ה עי' גר"א ס"י כב ע"א בסוף משנה ו'.
 229עי' לקמן דף קנא ע"א ששב"א גבורה ,וקמץ כתר ,ועי' ח ע"א אחרת ואין הבדל.
 230עי' ויקרא ב ב וז"ל ,והביאה אל בני אהרן הכהנים וקמץ משם מלא קמצו ,ועי' שם ה יב
וז"ל ,והביאה אל הכהן וקמץ הכהן ממנה מלוא קמצו
 231דהיינו נמחק לנו מהת"ז
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ובארח רזא כו' – דהוי"ה הוא תורה ,ואדנ"י הוא יראה :באש  -אותיות שב"א:
דרגה ששית ביראת ה'" ,והיה
אמונת עתיך וכו'" ,אמונת סדר זרעים
)שבת לא ע"א( ,עתיך סדר מועד ,חסן
סדר נשים ,ישועות סדר נזיקין ,חכמה
סדר קדשים ,ודעת סדר טהרות .אם
יש יראת ה' ,כן ,ואם לא לא .וסימן
זמ"ן נק"ט .ואלו ששת סדרי המשנה
בדרך סוד הם מעמוד האמצעי שכולל
ששה סדרי משנה ,ומי שרוצה לקחתו
ללא שכינתו שהיא יראת ה' ,עליו
נאמר "ונרגן מפריד אלוף" ,כאלו עשה
קצוץ ופירוד בין הקב"ה לשכינתו .וכדי
שלא יעשו פירוד ,אף על גב שלמד
אדם ששה סדרי משנה ולא הקדים לו
יראת ה' שהיא שכינתו ,הקב"ה לא
שורה עליו .ולכן אם יש יראת ה' כן,
ואם לא לא ,כאלו לא היה כלום בידו.
אמונה היא האֵ ם העליונה ,מצד
החסד שבה קריאת שמע שהיא
אמונה ,והיא "עתיך" מצד הגבורה,
שבו נאמר "ואל יבא בכל עת אל
הקדש וגו'" .חוסן הוא מצד של העמוד
האמצעי .ישועות נקראת מצד של
נצח" ,וגם נצח ישראל לא ישקר ולא
ינחם" ,חכמה היא סדר קדשים שהוא
הוד ,ודעת הוא יסוד שהוא סדר
טהרות.
ויש שיאמר בהפוך ,מצד השכינה
התחתונה היא אמונה ,ומצד של צדיק
שבו כלולים שני שמות אמ"ן ,שהם
יאהדונה"י ,ובצדיק "עץ פרי עושה פרי
למינו אשר זרעו בו על הארץ" ,ולכן
נקרא סדר זרעים .עתיך הוא מצד של
הוד ,שהוא סדר מועד ,שבו )פסחים יא
ע"ב( אוכלים כל ארבע ותולים כל
חמש ושורפים בתחלת שש .חוסן הוא
מצד של העמוד האמצעי ,שבו סדר
נשים .ישועות הוא סדר נזיקין מצד
הגבורה ,שמשם כל הדינים יוצאים,
למי שעושה נזק לחבירו .חכמה

êúò úðåîà äéäå 'ä úàøéá äàúéúù àâøã
) 'åëåישעיה לג ו( øãñ êúò íéòøæ øãñ úðåîà
äîëç ïé÷éæð øãñ úåòåùé íéùð øãñ ïñç ãòåî
'ä úàøé àëéà éà úåøäè øãñ úòãå íéùã÷ øãñ
éøãñ úéù ïéìàå è"÷ð ï"îæ ïîéñå àì àì éàå ïéà
ìéìëã àúéòöîàã àãåîòî ïåðéà àæø çøàá äðùî
àìá äéì àìèðì éòáã ïàîå 233ïéúéðúî éøãñ úéù
ãéøôî ïâøðå øîúà äéìò 'ä úàøé åäéàã äéúðéëù
) óåìàמשלי טז כח( ïéá ãåøôå õåö÷ ãéáò åìàë
÷ïåãáòé àìã ïéâáå äéúðéëùå àåä êéøá àùãå
äðùî éøãñ úéù íãà óéìåàã áâ ìò óà àãåøô
àùãå÷ äéúðéëù éäéàã 'ä úàøé äéì íéã÷à àìå
úàøé àëéà éà àã ïéâáå äéáâì àéøù àì àåä êéøá
äéãéá íåìë äåä àì åìéàë àì àì éàå ïéà 'ä
ãñçã àøèñî 234äàìò àîéà éäéà úðåîà
êúò éäéàå äðåîà éäéàã òîù úàéø÷ äáã
) øîúà äéáã äøåáâã àøèñîויקרא טז ב( àáé ìàå
àãåîòã àøèñî åäéà ïñç 'åâå ùã÷ä ìà úò ìëá
íâå çöðã àøèñî úééø÷úà úåòåùé àúéòöîàã
) íçðé àìå ø÷ùé àì ìàøùé çöðשמואל א' טו
כט( úòãå ãåä åäéàã íéùã÷ øãñ 235éäéà äîëç
.úåøäè øãñ åäéàã ãåñé åäéà
äàúú àúðéëùã àøèñî àëåôäá àîééã úéàå
ïéøú ïìéìë äéáã ÷éãöã àøèñîå äðåîà éäéà
äùò éøô õò ÷éãöáå é"÷ðåã÷àé ïåðéàã ï"îà ïäîù
õøàä ìò åá åòøæ øùà åðéîì [á"ò ä] éøô
)בראשית א יא( íéòøæ øãñ éø÷úà àã ïéâáå
äéáã ãòåî øãñ éäéàã ãåäã àøèñî éäéà êúò
úìçúá ïéôøåùå ùîç ìë ïéìåúå òáøà ìë ïéìëåà
{á"ò å} àúéòöîàã àãåîòã àøèñî åäéà ïñç ùù
àøèñî ïé÷éæð øãñ éäéà úåòåùé íéùð øãñ äéáã
÷æð ãéáòã ïàîì ïé÷ôð ïéðéã ìë ïîúã äøåáâã
äáã ãñçã àøèñî úàéø÷úà äîëç äéøáçì

 - ïå÷éúä øéàî 232ז"ל :רבי יצחק בר רבי חייא אמר הרשעים ע"י שתחלתן שלוה וסופן יסורין פותחין בברכה
וחותמין בקללה מברכיך ברוך ואורריך ארור הצדיקים ע"י שתחלתן יסורין וסופן שלוה הם פותחין
בקללה וחותמין בברכה אורריך ארור ומברכיך ברוך:
 233כאן פנימיות הגמ' בשבת ,שללא תיקון השכינה אין תיקון
 234כאן רואים גילוים של אימא בתוך הו"ק כפנימיותם.
.(úîà êøã) åäéà 235
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נקראת מצד החסד ,שבה )ב"ב כה ע"ב(
הרוצה להחכים ידרים ,והוא סדר
קדשים ,ועמו נצח זהו שכתוב "נעימות
בימינך נצח" .דעת שהוא סדר טהרות,
והם ששה סדרי משנה ,בסוד של "להט
החרב המתהפכת" ,מרחמים לדין,
ומדין לרחמים.
ובגין דלא יעבדון פירודא  -ר"ל ,דלא שריא קב"ה בלא שכינתיה :דבה ק"ש  -דק"ש איהי
בהיכל אהבה כידוע )שעה"כ שער ק"ש פרק ו' ,פע"ח שער ק"ש פרק כז( ,שהוא חסד ,שנאמר בה
ואהבת ,וכן אומרים מקודם אהבה רבה :דאיהי אמונה  -דק"ש איהי אמונה ,שצריך להאמין
אחדות השם ,וקיבול מצותיו ,שלכך אומרים אח"כ אמת כו' :דבי' אתמר ואל כו'  -ר"ל שלא
יבא בעת דדינא שליט ,אלא בשעת החסד ,ולכך צריך ללבוש בגדי לבן :חסן כו'  -כמ"ש לקמן:
חכמה איהו סדר קדשים  -כמ"ש בעירובין )נג ע"ב( עלץ בנערה אהרונית עירנית כו' :236ודעת
איהי יסוד  -דכל ידיעה ביסוד ,כמ"ש )בראשית ד א( והאדם ידע כו' ,וכל יסוד הוא דעת של
פרצוף שלמטה כו':237
מסט' דשכינתא כו'  -שהיא נקראת אמונת ישראל :238ומסט' דצדיק כו'  -ר"ל ,דמסט'
דתרוייהו נקראת אמונה ,דמלכות כלולה ביסוד :239דבי' אוכלין כו'  -ר"ל ,דבסדר מועד מיתניא
האי מתניתין :כל ארבע כו'  -הו"ד היא אותיות דה"ו ,ארבע וחמש ושש ,וסוד דמתניתין מפ'
בתיקונים )כט ע"ב( דתולין כל חמש הוא גלות אלף החמישי ,ושורפין בתחילת שש החמץ
דאינון הקליפות ,וע"ז נאמר למועד קץ כו' ,וזהו סדר מועד :חוסן כו'  -דשם מתחלת נוק',240
ואשתו של אדם מעמידתו על רגליו ,כמ"ש }ו ע"ג{ ביבמות )סג ע"א( ,שלכך נאמר עזר כנגדו:
äéîòå íéùã÷ øãñ éäéàå íéøãé íéëçäì äöåøä
) çöð êðéîéá úåîéòð áéúëã àéä àãä çöðתהלים
טז יא( éøãñ úéù ïåðéàå úåøäè øãñ åäéàã úòã
) úëôäúîä áøçä èäìã àæøá ïéúéðúîבראשית ג
כד( .éîçøì àðéãîå àðéãì éîçøî

 - ïå÷éúä øéàî 236ז"ל בשלימות :אמרו ליה רבנן לרבי אבהו הצפיננו היכן רבי אלעאי צפון אמר להן עלץ
בנערה אהרונית אחרונית עירנית והנעירתו אמרי לה אשה ואמרי לה מסכתא.
פי' רש"י :הצפיננו  -הראנו ,לשון צופיה הליכות ביתה )משלי לא( :צפון  -הוה מתחבא ,דלא היו
יודעים התלמידים להיכן היה ,והיו שואלים ממנו :עלץ בנערה אהרונית אחרונית עירנית והנעירתו
 שמח הלילה בנערה אהרונית ועכשיו הוא ישן :אמרי לה אשה  -אהרונית בת כהן ,אחרונית מתהאשתו ראשונה וזו אחרונה :עירנית  -בעלת חן וחריפה כאדם ער ,והנעירתו לא היה יכול לישון:
מסכתא  -אהרונית מסדר קדשים ,עבודת אהרן ,אחרונית סיים אחרת והתחיל בזו ,עירנית עמוקה
וחמורה ומעוררת לומדיה:
 237כתוב בדפוס וילנא בגלון "פי' מדה" ולא הבנתי .לא מובן לי ה'כו'' ,יסוד הוא דעת של
פרצוף למטה עי' בהגר"א בס"י ב ע"ג ,ובהגר"א בסד"צ כו ע"ב ד"ה ובכללא .ועי' לקמן פא ע"א ד"ה
ביה איהו ז"ל ,והכל אחד כשזה נפתח זה נפתח ,ודעת ויסוד הוא א' ,ע"כ.
 238עי' ביהל אור ח"ב יט ע"א שהאריך בעניין זה וז"ל ,ענין מהימנותא אמור בכ"מ על ו"ק,
והענין כי כל אמונתינו הוא בשם הוי"ה ,ובזה אנחנו נבדלים מן האומות ,כי כל האומות משיגין
את שמו ית' ]עי' לש"ו כללים ח"א לא ע"ב שזה ההבדל בין אצילות לבי"ע[ ,כמ"ש גדול שמי בגוים
ובכ"מ כו' ,רק שאין משיגין את שם הוי"ה ,רק בשאר השמות וכולם אינן שם העצם רק שמות
משותפים ,לכן אינן דבקין בו ית' רק עובדין אותו בשיתוף ,כי כל השמות אינן רק משותפין
ומושאלין מפעולותיו ,לא כאלה חלק יעקב ,שהם דבקין בשם זה ,ולכן הם דבקים בגוף האילן,
משא"כ האומות בענפין ועלין שהן כינויין ,ולכן מרע"ה לא הזכיר לפרעה רק שם הוי"ה ,ודא אקשי
ליה מכלהו ,וז"ש ה' אלקינו ,אלקינו לבד ,והוא שם העצם שאינו מושאל מפעולה רק מורה על
הויותו תמיד ,והויותו מעצמו ונתחלף היו"ד לוא"ו להיות שם כמו חוה ,וכן הוא ניקו' הוא"ו קמץ
על שם זה ,וזהו מהימנותא ועיקר השם הוא בו"ק כידוע ,ששם נתגלה הויותו ,שלכן נקרא ו"ק
מהימנותא ,ואף אם יקרא לכל ע"ס מהימנותא לפי שכולם בכללות נכללו בשם הוי"ה כידוע ,עכ"ל.
אמנם הדבר צ"ע ,שכן עי' ברע"מ פנחס רלט ע"א ובזהר בראשית טז ע"ב שם כתוב בפירוש
שאמונה ענינה מלכות דאצילות ,וכן איתא בבהגר"א על ת"ז ו ע"א ד"ה מסט' דשכינתא ,שאמונת
ישראל עניינה מלכות.
והנראה ,שבאמת אמונה עניינה הזיווג של ז"א ונוק' ,שהרי אין לנוק' גילוי מצד עצמה אלא רק
מצד מה שמקבלת מז"א .אמנם ההשגה שלנו היא לעולם דרך המלכות בלבד.
 239וזה עיקר שם היסוד שלא בשעת זיווג הוא אבר מת ,עי' לקמן נא ע"ב ד"ה ואמר איהו.
 240עי' לקמן נ ע"ד שהתחלת הנוק' וכן התחלת הנוק' שם שהיא נגד נה"י כי שם הדעת שהוא
ביסוד וב' כליות נו"ה
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ישועות כו'  -דגבורות נקראין ישועות כידוע :241ידרים  -דחסד נקרא דרום :ועמיה נצח  -דנקרא
דעת 242ג"כ מטעם הנ"ל ,הרוצה להחכים כו' ,וז"ש נעימות בימינך כו' :ברזא דלהט כו'  -דאינון
טהור וטמא ,אסור ומותר:243
דרגה שביעית ביראת ה' ,כל מי
שיש בו יראת ה' בארנו בעלי המשנה
שאין לו חוסר ,244זהו שכתוב "יראו
את ה' קדושיו כי אין מחסור ליראיו",
לא יהיה מאותם שנאמר בהם "וחושך
מיושר אך למחסור" ,ולא יהיה לו
חוסר בתורה אם הוא בעל תורה,
שבלי תורה אין יראה ,כמו שנאמר
)אבות פ"ב מ"ה( אין בור ירא חטא.
וכדוגמא שאין תורה בלי יראה ,כמו כן
אין יראה בלי תורה ,ולא יהיה חסרון
בביתו ולא במשנתו ,לא יהיה חסרון
בנשמתו ולא יהיה חסרון במעשיו
הטובים ,שאין חוסר ועניות כחוסר
של תורה ומצוות טובות ,כמו
שבארוהו בעלי המשנה )נדרים מא
ע"א( 245אין עני אלא מתורה ומן
המצוות ,שגוף הוא מעשה ידי האדם
שאין חסר רב ממנו אחר שאינו
מעשה הקב"ה ,זהו שכתוב "אם ה' לא
יבנה בית שוא עמלו בוניו בו" ,וזה
גרם שיחרב בית המקדש שלא היה
מעשי ה'.
דרגה שמינית ביראת ה' ,להיות
לו בושת פנים ,מי שיש לו בושת פנים
שלא לעשות עבירה שבאה לידו בגלל
יראת הקב"ה ,כאלו בו נברא העולם.
ומשום זה בראשי"ת ,יר"א בש"ת .הרי
יראה עם בושת ,הכל אחד .ומי שאין
לו בושת פנים ,פרשוהו בעלי המשנה
)נדרים יט ע"א( ,בודאי שלא עמדו
רגלי אבותיו על הר סיני .והפך ֹבּשת

äéá úéàã ïàî ìë 'ä úàøéá äàòéáù àâøã
øñåç äéì úéìã ïéúéðúî éøàî åäåî÷åà 'ä úàøé
øåñçî ïéà éë åéùåã÷ 'ä úà åàøé áéúëã àåä àãä
ïåäá øîúàã ïåðéàî àäé àì (é ãì íéìäú) åéàøéì
àäé àìå (ãë àé éìùî) øåñçîì êà øùåéî êùåçå
åàìáã äøåú éøàî àåä íà àúééøåàá øñåç äéì
àðååâëå àèç àøé øåá ïéà à"ãë åìéçã úéì àúééøåà
àìá åìéçã úéì éëä óåà åìéçã àìá àúééøåà úéìã
äéúðùîá àìå äéúéáá ïåøñç àäé àìå 246àúééøåà
éåãáåòá ïåøñç àäé àìå äéúîùðá ïåøñç àäé àì
àéãå÷ôå àúééøåàã øñåçë úåéðòå øñåç úéìã ïéáè
àìà éðò ïéà ïéúéðúî éøàî åäåî÷åàã äîë ïéáè
ùð øáã éåãé éãáåò åäéà àôåâã úåöîä ïîå äøåúî
éåãáåò åäéà åàìã øúá äéðî éâñ øñåç úéì
äðáé àì 'ä íà áéúëã àåä àãä àåä êéøá àùãå÷ã
íøâ àãå (à æë÷ íéìäú) åá åéðåá åìîò àåù úéá
'ä éãáåò äåä àìã àùã÷î éá áøçúàã

úùá äéì éåäîì 'ä úàøéá äàðéîú àâøã
ãáòîì àìã ïéôðà úùá äéì úéàã ïàî ïéôðà
àåä êéøá àùãå÷ã åìéçã ïéâá éåãéì éúàã äøéáò
à"øé ú"éùàøá àã ïéâáå àîìò éøáúà äéá åìàë
äéá úéìã ïàîå ãç àìë úùá íò äàøé éøä ú"ùá
àìù éàãåá ïéúéðúî éøàî åäåî÷åà ïéôðà úùá
çëùúå ú"ùá êåôäå éðéñ øä ìò åéúåáà éìâø åãîò
äéì ììçú àìã ú"áù à"øé ú"éùàøá åðééäå ú"áù

 - ïå÷éúä øéàî 241עי' לקמן צה ע"ב ד"ה משום )לש"ו(.
 242עי' שער מאמרי רשב"י ד ע"ג.
 243עי' לקמן לז ע"ג ד"ה אינון ברזא.
 244עי' לקמן הערה .245
 245ז"ל :אמר אביי נקטינן אין עני אלא בדעה במערבא אמרי דדא ביה כולא ביה דלא דא ביה
מה ביה דא קני מה חסר דא לא קני מה קני.
 246עי' אבות פ"ג מי"ז :רבי אלעזר בן עזריה אומר ,אם אין תורה ,אין דרך ארץ .אם אין דרך
ארץ ,אין תורה .אם אין חכמה ,אין יראה .אם אין יראה ,אין חכמה .אם אין בינה ,אין דעת .אם
אין דעת ,אין בינה .וכו' .וצ"ע למה לא הביא את המשנה הזאת? ואולי בגלל שבדרגא עשיראה
הביא את המשנה הנ"ל.
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äéì éåå ïéôðà úùá äéá åàìã ùð øáë 247àéñäøôá
äéì ãáòîì ùã÷ åäéàã àúëìî úáù ììçîã ïàî
àâúá ùîúùîä ìë ïéúéðúî éøàî åäåî÷åàã ìåç
úáùá ïëù ìë úåëìä äðåùù éîá ùîúùîä äæ óìç
íðäéâì íéðô æò ïãò ïâì íéðô úùåá ãåòå àúëìî
ïéôðà úùá ïåì úéìå äîø ãéá äøéáò ïéøáòã ïåðéà
'ä èéáä íéîùî äéá øîúàã àåä êéøá àùãå÷î
äéá øîúàå (âé âì íéìäú) íãàä éðá ìë úà äàø
ùôç äéá øîúàå (â å äéòùé) åãåáë õøàä ìë àìî
äéîøé) áìå úåéìë äàåø (æë ë éìùî) ïèá éøãç ìë
á÷ò áéúëã àåä àãä åìéçãá àøéè÷ äåðòå (áé ë
'ä úàøé äéá úéàã ïàî (ã áë éìùî) 'ä úàøé äåðò
úàøéã äàìò àúðéëù éäéàã äåðò éãéì äéì éúééà
248
äéá øîúàã
äùîã àâøã àãå äáâì á÷ò 'ä
éäéàã ïéâáå (â áé øáãîá) ãàî åðò äùî ùéàäå
äàøé ïéúéðúî éøàî äåî÷åà äáâì á÷ò äàøé
äùî éáâì àéä éúøèåæ àúìî

ותמצא שבת ,והיינו בראשית יר"א
שב"ת ,שלא תחלל אותה בפרהסיא,
כבן אדם שאין לו בושת פנים .אוי לו
למי שמחלל שבת המלכה ,שהיא
קודש לעשות אותה חול ,שבארוהו
בעלי המשנה )אבות פ"א מי"ג( ìë
] óìç àâúá ùîúùîäכל המשתמש בכתר
ימות[ ,זה המשתמש במי ששונה
הלכות ,כל שכן בשבת המלכה .ועוד
)אבות פ"ה מ"כ( בושת פנים לגן עדן,
עז פנים לגיהנם .אותם שעוברים
עבירה ביד רמה ואין להם בושת פנים
מהקדוש ברוך הוא ,שנאמר בו
"משמים הביט יהו"ה ראה את כל בני
האדם" ,ונאמר בו "מלא כל הארץ
כבודו" ,ונאמר בו "חופש כל חדרי
בטן"" ,רואה כליות ולב" .וענוה
קשורה ביראה ,זהו שכתוב "עקב ענוה
יראת יהו"ה" ,מי שיש בו יראת יהו"ה
היא מביאה אותו לידי ענוה ,שהיא
שכינה עליונה .שיראת יהו"ה עקב
לגביה ,וזו דרגת משה ,שנאמר בו
"והאיש משה עניו מאד" ,ומשום
שהיראה היא עקב אליה ,פרשוה בעלי
המשנה )ברכות לג ע"ב( יראה דבר
קטן היא לגבי משה.
דבלאו אורייתא כו'  -ר"ל ,ראיה דעל כרחך לית ליה חוסר באורייתא :כגוונא דלית כו' -
הוא ראיה לדבריו ,דבלאו אורייתא לית דחילו :דלית אורייתא כו'  -כמ"ש לעיל )ו ע"א( אי איכא
יראת ה' אין כו' :חסרון בביתי'  -הוא הגוף ,כמ"ש בסמוך ,אם ה' לא יבנה כו' :אם ה' לא כו' -
ר"ל ,אם שם ה' לא שריא בגוף ,שהוא בלא תורה ומצות ,שוא עמלו בוניו בו ,אביו ואמו
הגופנים ,כמ"ש לעיל )ב ע"ב( כל בית שאין נשמעין כו' וז"ש ודא גרם כו':
ובגין דא בראשית כו'  -ר"ל ,דבשביל ירא בשת ,ברא אלקים כו':249
דרגה תשיעית ביראת ה' ,כל מי
שיש בו יראת יהו"ה יתהלל .וכי יש
לאדם לשבח את עצמו ,אלא הוא
משובח לפני יהו"ה ,וזהו שכתוב "שקר
החן והבל היופי וגו'" ,זה דורו של
חזקיהו )סנהדרין כ ע"א( ,שביראת ה'
בא בן אדם לקיים תרי"ג מצוות ,כמנין
בירא"ת.
דרגה עשירית ביראת ה' ,יש יראה

äéá úéàã ïàî ìë 'ä úàøéá äàòéùú àâøã
äéîøâ àçáùì ùð øáì úéà éëå ììäúé 'ä úàøé
ø÷ù áéúëã àåä àãä 'ä íã÷ çáåùî åäéà àìà
åäé÷æçã àøã àã (ì àì éìùî) 'åâå éôåéä ìáäå ïçä
úåöî â"éøú àîéé÷ì ùð øá éúà à÷ 'ä úàøéáã
ú"àøéá ïáùåçë
úéàå äàøé úéà 'ä úàøéá äàøéùò àâøã

 - ïå÷éúä øéàî 247החומרא בחילול שבת בפרהסיא מוזכר בחולין ה ע"א ,וכנראה שזה קשור בדווקא לחסרון
בושה עי' אד"ר קכט ע"א שכאשר המצח ז"א מתגלה יש חוצפה.
 248עי' ע"ח זיווגים ו' ,וכן מתבאר בפת"ש א"א יב ,שהכוונה כאן ליסוד דבינה דרדל"א .ועי'
בבהגר"א על תז"ח יח ע"א וז"ל ,כי משה דרגא דהתפשטות בינה בעד"א וזהו בינה לבא בגו גופא
עד"א.
 249ואולי כך כוונת הגר"א בלשון ביה אתבריא עלמא וצ"ע.
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ויש יראה ,לא כל הפנים שוים ,יש
יראה שפוחד אדם מהקדוש ברוך הוא
כדי שלא ילקה ברצועה ,שנאמר בה
"והארץ היתה תהו ובהו" ,מצד של
העץ של טוב ורע ,שהיא ארץ ריקה,
שפחה רעה ,כדוגמא שאחד מארבעה
אבות נזיקין )ב"ק ב ע"א( שהוא הבור,
וכדוגמת הבור של יוסף ,שבארו )שבת
כב ע"א( עליו "הבורה והבור ריק וכו'",
הבורה נקבה רעה ,בור זכר ,ובור
משום שהוא משם פרשוהו עליו
)אבות פ"ב מ"ה( ,אין בור ירא חטא,
מאחר שאין בו יראת ה'.
250
והארץ היתה כו'  -דאינון ד' אבות נזיקין} ,ו ע"ד{ תהו ובהו וחשך ותהום ד' קליפין :
כגוונא דחד  -נקט בור משום דלקמן אין בור כו' :ובור בגין כו'  -דכתיב והבור רק מתורה ,אין
בו מים של תורה )עי' זהר ח"ג רעט ע"א(:
ùð øá ìéçãã äàøé úéà ïéåù àéôà ìë åàì äàøé
äòåöøá äéì ä÷ìé àìã ïéâá àåä êéøá àùãå÷ì
åäáå åäú äúéä õøàäå äá [à"ò å] øîúàã
)éäéàã òøå áåèã àðìéàã àøèñî (á à úéùàøá
òáøàî ãçã àðååâë àùéá äçôù àéð÷éø àòøà
óñåéã øåáã àðååâëå øåáä åäéàã ïé÷éæð úåáà
æì úéùàøá) 'åëå ÷ø øåáäå äøáä äéìò åäåî÷åàã
åäéàã ïéâá øåáå àøåëã øåá àùéá àá÷åð äøáä (ãë
úéìã øúá àèç àøé øåá ïéà äéìò åäåî÷åà ïîúî
'ä úàøé äéá

מי שהוא פוחד מתוך תורה שהיא
תפארת ,שממנו יצאה ,כגון זו היא
שקולה אליו .ומשום זה אין כל יראה
שוה ,שהרי יראת ה' היא מלכותו,
כלולה מכל מצוות התורה ,משום
שהיא יראה שיוצאת מתוך תורה,
שהוא עמוד האמצעי ,שהוא יהו"ה,
שבגללה פרשוה בעלי המשנה
)קידושין מ ע"ב( גדולה תורה שמביאה
אדם לידי מעשה ,שאם אדם לא יודע
את התורה ושכר מצוותיה ועונשים
שלה למי שעובר על המצוות ,ומיהו
שברא את התורה ,ומיהו שנתנה
לישראל ,איך יפחד ממנו וישמור
מצוותיו.
ולכן אמר דוד לשלמה "דע את
אלהי אביך ועבדהו" ,שאם אדם לא
מכיר את אותו שנתן לו תורה וצוה
אותו לשמרה ,איך יפחד ממנו ויעשה
מצוותיו ,ולכן פרשוהו רבנן )אבות
פ"ב מ"ה( ולא עם הארץ חסיד ואין
בור ירא חטא .משום שתורה שהיא
תרי"א משתי דרגות ,נתנה מחסד
וגבורה ,שמשם שתי מצוות ,אהבת
חסד ויראת גבורה שהיא יראה ,שבהם
השתלמו תרי"ג מצוות .ומשום שכל
התורה ומצוותיה משני צדדים נתנו,
פרשוהו רבנן ולא עם הארץ חסיד
ואין בור ירא חטא.
ואם תאמר ,הרי חסד וגבורה

úøàôú éäéàã àúééøåà åâî ìéçã åäéàã ïàî
àã ïéâáå äéáâì äìå÷ù éäéà àã ïåâë ú÷ôð äéðîã
äéìéã úåëìî àéä 'ä úàøé àäã äåù äàøé ìë ïéà
ú÷ôðã äàøé åäéàã ïéâá àúééøåà éãå÷ô ìëî àìéìë
ä"åäé åäéàã àúéòöîàã àãåîò åäéàã äøåú åâî
äøåú äìåãâ ïéúéðúî éøàî åäåî÷åà äðéâáã
òãé àì ùð øá éàã äùòî éãéì íãàì äàéáîù
ïàîì äìéã ïéùðåòå äìéã àéãå÷ôã àøâàå àúééøåà
ïàîå àúééøåà àøáã àåä ïàîå àéãå÷ô ìò øáòã
éåãå÷ô øéèðå äéì ìéçã êéà ìàøùéì äì áäéã àåä

é"äìà úà òã åðá äîìùì ãåã øîà àã ïéâáå
àì ùð øá éàã (è çë 'à íéîéä éøáã) åäãáòå êéáà
äéì éðîå àúééøåà äéì áäéã àåää òãåîúùà
àã ïéâáå äéãå÷ô ãéáòå äéðî ìéçã êéà äì àøèðì
àøé øåá ïéàå ãéñç õøàä íò àìå ïðáø åäåî÷åà
ïéâøã ïéøúî à"éøú éäéàã àúééøåàã ïéâá àèç
úáäà ïéãå÷ô ïéøú ïîúîã äøåáâå ãñçî úáéäééúà
åîéìúùà ïåäáã äàøé éäéàã äøåáâã åìéçãå ãñç
ïéøúî àäãå÷ôå àúééøåà ìëã ïéâáå íéãå÷ô â"éøú
ãéñç õøàä íò àìå ïðáø åäåî÷åà úáéäéúà ïéøèñ
àèç àøé øåá ïéàå
éäéà úåëìî ïîúîã äøåáâ ãñç àä àîéú éàå

 - ïå÷éúä øéàî 250עי' תז"ח י ע"ב.
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שמשם מלכות ,היא אהבה ויראה ,איך
פרשוהו חכמים )קידושין מ ע"ב(
גדולה תורה שמביאה לאדם לידי
מעשה ,שמכאן משמע )אבות פ"ג
מ"ט( שכל הקודם יראתו לחכמתו
חכמתו מתקיימת .אלא הכל אמת,
תפארת נקרא אדם ,כדוגמתו היה
אדם הא שלמטה ,שבארו עליו שהיה
ראשון למחשבה ואחרון למעשה ,ולכן
פרשוהו חכמים )ב"ר פ"א סי' ד(
ישראל עלה במחשבה לבראת ,שנאמר
עליהם "אדם אתם" ,אף כך תפארת
שהוא יהו"ה ,הוא ראשון למחשבה
שהיא חכמה עליונה ,ואחרון למעשה
שהיא י' מן אדנ"י ,חכמה תחתונה,
יראת יהו"ה ,מלכות שלו.
ולכן נאמר בה "אשה כי תזריע"
אשה יש לה להקדים בכל המצוות,
שנאמר בה "אשה יראת ה' היא
תתהלל" .ולכן "מצא אשה" בתחלה
"מצא טוב" ,שנאמר בו "טוב יהו"ה
לכל" .ואם הקדים אותה בתפלה ,כמו
שבארו "אדנ"י שפתי תפתח" ,מיד
"ויפק רצון מה'" ,ולכן הכוונה שהיא
מחשבה צריך להקדים למצוה ,ולכן
ַֹשמו חכמים כוונת מחשבת התפלה
בברכה הראשונה ,שכך פרשוהו
)ברכות לד ע"ב( ,252אם לא כוון בברכה
ראשונה חוזר לראש.
ולכן צריך להקדים יראה מצד
השכינה בין בתורה בין במצוות ,אבל
מצד של הקדוש ברוך הוא ,צריך
להקדים תורה ליראה בכל המצוות,
שיראה של תורה יש שנקראת הנקבה,
תורה שבעל פה ,שבשבילה נאמר שם
"אז ירננו עצי היער".

éë (á áé àø÷éå) äùà äá øîúà àã ïéâáå
øîúàã àéãå÷ô ìëá àîã÷àì äì úéà àúúà òéøæú
ïéâáå (ì àì éìùî) ììäúú àéä 'ä úàøé äùà äá
(áë çé íù) áåè àöî àúéîã÷á äùà àöî àã
éàå (è äî÷ íéìäú) ìëì 'ä áåè äéá øîúàã
éúôù é"ðãà 253åäåî÷åàã äîë àúåìöá äì íéã÷à
(áë çé éìùî) 'äî ïåöø ÷ôéå ãéî (æé àð íù) çúôú
äåöîì äîã÷àì êéøö äáùçî éäéàã äðååë àã ïéâáå
äëøáá àúåìöã àúáùçî ïååë ïðáø åàéåù àã ïéâáå
÷äðåùàø äëøáá ïååë àì íà åäåî÷åà éëäã äàîã
ùàøì øæåç
àøèñî äàøé àîã÷àì êéøö àã ïéâáå
àøèñî ìáà àéãå÷ôá ïéá àúééøåàá ïéá àúðéëùã
äàøéì àúééøåà àîã÷àì êéøö àåä êéøá àùãå÷ã
àá÷åð éø÷úàã úéà àúééøåàã äàøéã àéãå÷ô ìëá
éöò åððøé æà ïîú øîúà äðéâáã äô ìòáù äøåú
(áé åö íéìäú) øòéä

ענה מלאך מן השמים ואמר ,הן
הן מעשה מרכבה .מן הא"ז ]הזה[
תלויים בו ע"ב שמות ,שהיינו חסד
שבו צריך להתקין כסא לרבונו בכנפי
מצוה" ,וישב עליו באמת" .עשור
אמת ,מ"ה ,יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,מוריד
הטל להאיר אל הה"א ,שהוא כולל

äùòî ïä ïä øîàå íéîùä ïî êàìî äðò
ãñç åðééäã ïäîù á"ò ïééìú æ"à éàäî äáëøî
254
äåöî éôðëá äéøàîì àéñøåë àð÷úàì êéøö äéáã
ä"î úîà øåùò (ä æè äéòùé) úîàá åéìò áùéå
à"ä éáâì àøäðàì ì"èä ãéøåî à"ä å"àå à"ä ã"åé
úìúå àúåìöã ïéàîã÷ ïàëøá úìú ìéìë åäéàã

äøåú äìåãâ ïðáø åäåî÷åà êéà äàøéå äáäà
ìëã òîùî àëäîã äùòî éãéì íãàì äàéáîù
àìë àìà úîéé÷úî åúîëç åúîëçì åúàøé íãå÷ä
÷íãà äåä äéìéã àðååâë íãà éø÷úà úøàôú èåù
ïåùàø äåäã äéìò {à"ò æ} åäåî÷åàã àúúìã àä
ïðáø åäåî÷åà àã ïéâáå äùòîì ïåøçàå äáùçîì
íãà åäééìò øîúàã úåàøáéì äáùçîá äìò ìàøùé
åäéàã úøàôú éëä óåà (àì ãì ìà÷æçé) íúà
äàìò äîëç éäéàã äáùçîì ïåùàø åäéà ä"åäé
äàúú äîëç é"ðãà ïî 'é éäéàã 251äùòîì ïåøçàå
äéìéã úåëìî 'ä úàøé

 - ïå÷éúä øéàî 251על שניהם נאמר כולם בחכמה עשית )דע"ה ח"ב צג ע"א(.
 252זה לא לשון הגמ' וצ"ע.
 253לעיל דרגא חמישאה ביראת ה' לעיל ו ע"א.
 254עי' לקמן כו ע"א שכנפים היינו גדפין הם מצות.
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שלש ברכות ראשונות של התפלה,
ושלש אחרונות ,וזה עשר ספירות בלי
מה )ס"י פ"א מ"ב( ,שהם כנגד שני
שמות יהו"ה אדנ"י ,ושמונה אותיות
שהם "עשרה עשרה הכף בשקל
הקדש" ,וזה כ' מן כתר ,עשרה
מהשכינה התחתונה אדנ"י מלמטה
למעלה ,מן אנ"י עד אי"ן ,עשרה
מלמעלה למטה ,מעמוד האמצעי
שהוא יהו"ה ,ומשום זה כ' כולל
אותם.
256
איהי שקולה לגביה  -ר"ל ,דהיא שוה לו  ,לכך מתקיימת בו:
דבהון אשתלימו תרי"ג כו'  -דתורה בגי' תרי"א כנ"ל )ו ע"א( דאינון ב' פקודין צריך
לאקדמא:257
ואי תימא הא כו'  -ר"ל ,דלעיל אמר דצריך להקדים התורה ליראה ,גדולה תורה כו' ,דתורה
קודם ליראה ,מלמעלה למטה ,דמיניה נפקת ,וכאן אמר דיראה ואהבה נפקו מחו"ג דהן קודמים
לתורה דהוא ת"ת :דמהכא משמע כל כו'  -דמחו"ג יראה ואהבה ,שהן קודמין ,שתורה דאיהי
ת"ת מינייהו נפיק :אלא כלא קשוט כו'  -ר"ל ,דבשם הוי"ה ,היוד קודם שהוא חכמה ,תורה,
ובאדנ"י היוד חכמה הוא אחרון ,לפיכך מסט' דקב"ה צריך להקדים תורה ליראה ,ומסט'
דשכינה צריך להקדים יראה לתורה :תפארת איקרי אדם }ז ע"א{  -ר"ל ,כמו אדם ,דראשון
למחשבה כו' ,כן ת"ת שנק' אדם :איהו ראשון כו'  -ר"ל ,יו"ד דהוי"ה הוא חכמה דהוא ראשון:
ובגין דא אשה כי תזריע  -ר"ל ,דהיא מזרעת קודם :258ובגין דא כוונה כו'  -דמסט' דשכינה
דאיהי נקראת מצוה ,היראה דאיהי מחשבה קודם:
דיראה דאורייתא אית כו'  -ר"ל ,דגם מסט' דקב"ה יש יראה ,והוא יראה דאורייתא ,והוא
תורה שבע"פ ,נוקב' דז"א ,וכולא בקב"ה דאיהו תורה ,דתרין נוקבין ,חד בשכינתא תתאה
מלכות ,259וחד נוקבא דז"א והיא ה' דהוי"ה :אתמר תמן כו'  -ר"ל ,גם בז"א יש ב' שמות הוי"ה
אדנ"י ,דהן ח' אותיות מנין א"ז ,וז"ש מלאך ,דהוא בגי' ב' שמות הנ"ל:
åäééìá÷ì ïåðéàã äî éìá úåøéôñ øùò àãå ïéàøúá
äøùò ïåðéàã ïååúà àéðîúå é"ðãà ä"åäé ïäîù ïéøú
ïî 'ë àãå (åô æ øáãîá) ùã÷ä ì÷ùá óëä äøùò
àúúî é"ðãà äàúú àúðéëù [á"ò å] ïî äøùò øúë
àúúì àìéòî äøùò ï"éà ãò é"ðà ïî 255àìéòì
ìéìë 'ë àã ïéâáå ä"åäé åäéàã àúéòöîàã àãåîòî
.ïåì

 - ïå÷éúä øéàî 255ביאורים ח"ב לט ע"ב ,שמציין לקמן לד ע"א ולה ע"א ,ועי' שער מ"ד ומ"ן פרק טו.
 256היראה שוה לתורה אצלו ,היינו זיווג פב"פ בגדלות שני עי' זהר ח"א כ ע"א שני מאורות
הגדולים.
 257עי' לעיל ו' ע"א שאלה ב' המצות הם במל' דאצילות ,וכאן רואים הקשר בין תורה דאצילות
למעשים ,וכאן הם אהבה ויראה ,וצ"ע .ועוד מכאן משמע שהם מידות .ועי' לקמן כו ע"ב וז"ל,
חכמה ובינה אינון נסתרות במוחא ולבא ברחימו ודחילו ,ואורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת
לעילא ,ופי' הגר"א שם כו ע"ג לא פרחת לעילא ,ר"ל לאו"א שהן לעילא וכו' ,עכ"ל .ועי' פת"ש
פרצוף ז"א פתח כג וז"ל ,וכלל כל מצוה הוא מתחלק לג' מדרגות מחשבה דבור ומעשה וכו' ואם
]מקיים המצוה במחשבה שהוא[ בדחילו ורחימו הוא מתקן המצוה בגדלותה ובשלמותה הוא בסוד
מוחין בחינת נשמה שבו ,עכ"ל.
 258עי' לעיל ד ע"ד ד"ה כגון טיפה
זה הגילוי העיקרי כאשר יש בן – עי' קידושין & אשרי מי שבניו זכרים אוי למי שבניו נקבות.
עי' ע"ח שער העיבורים פרק א' ז"ל :כי נשמת הזכרים מז"א ונשמת הנקבות מנוקבא דזעיר
אנפין ,באופן כי כל נשמות הצדיקים הם יותר פנימים מהמלאכים כולם.
 259עי' זהר תרומה קמח ע"א .וכן יעוי' בז"ח עא ע"ב :דרעותך למהוי ראש לשועלים ,זילי
ואזעירי גרמיך ]תרגום :רצונך להיות ראש לשועלים ,לכי והמעיטי את עצמך[ ,ע"כ .ללמדך שבחינת
"ראש לשועלים" עניינו מיעוט הירח .וכן הוא בספד"צ כו ע"א בדברי ביאור רבינו ז"ל ,את המאור
הגדול שמשא ,ואת המאור הקטן סיהרא במיעוטה ,שנעשית ראש לשועלים ,ונקראת שם אלקים,
דבאצילות נקראת ה"א אחרונה של הוי"ה ,זנב לאריות ,ובירדה בבריאה נעשית ראש לשועלים
לעולמות בי"ע ,ששם שועלים מחבלים כרמים ,דבאצילות לא יגורך רע כמ"ש בתיקו"ז ובתז"ח
בכמה מקומות ,עכ"ל.
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מן השמים  -ר"ל בז"א :מעשה מרכבה  -כנ"ל )ג ע"ב( דמט"ט 260מרכבה לז"א ,כמ"ש לעיל
)ה ע"ב( ואיהו רכב לעמודא דאמצעיתא :מהאי אז תליין כו'  -כמ"ש בתז"ח )ב ע"ד( דס"ד
261
כנפים וח' דא"ז הוא ע"ב ,וזהו חסד ח' וס"ד :דבי' צריך וכו'  -דהם במל' ,ולכך נאמר )ישעיה
טז ה( והוכן בחסד כסא ,וסיפא דקרא וישב עליו ,וז"ש וישב כו' :עשור אמת מ"ה  -דעשור א'
הוא ג"כ א' ,דאין פחות מא' :מוריד הטל  -ר"ת מ"ה ,וטל גי' יו"ד ה"א וא"ו ,וז"ש לאנהרא כו':
דאיהו כליל  -דה"א גימ' ו' ,והשם מ"ה הוא בת"ת ,ששניהם הם זו"ן ,דכלולין בהן ע"ס ,וז"ש
עשר ספירות בלי מה ,מ"ה בז"א ,ובל"י במלכות ,כמ"ש בתיקון ד' )כ ע"א( דשם מ"ב הוא
במלכות ,ל"ב נתיבות ועשר אמירן ,וזה בל"י ,וז"ש דאינון לקיבלייהו כו' :עשרה עשרה הכף -
כמ"ש לקמן יו"ד מעילא לתתא יו"ד מתתא לעילא ,וזה הכף וז"ש ודא כו' :כ' מן כתר  -דמן
כתר ולתתא עשר ,וכן למפרע עשר עד כתר ,לכך בו נכללין כ' :עשרה מן כו'  -כמ"ש לעיל,
דבזו"ן בשניהם שני שמות הנ"ל שהן עשרה ,לכך בכל א' מהן עשרה ,רק דבז"א מעילא לתתא,
ובשכינה מתתא לעילא ,כמ"ש לעיל )ד ע"ב( דבנוק' הוי"ה מהופכת:
ובקץ הגאולה "מדלג על ההרים",
זה מ"ה ,ואין הרים אלא האבות ,שהם
מרכבתו .כמו כן כאן "מקפץ על
הגבעות" הן האמהות ,אהי"ה אדנ"י.
באותו זמן "א"ז ישיר משה וכו'" ,והכל
נקשר ונכלל בח"י ברכת התפילה
שכלולים בח"י העולמים ,זהו שכתוב
"ברכות לראש צדיק" .ויש כבוד נברא
כדוגמת כבוד נאצל ,מצדו של כבוד
נברא אומרים ישראל אל אדון על הכל
"אם כעבדים" )תפילת ימים נוראים(,
ומצד של כבוד נאצל נאמר בהם "אם
כבנים" ,הוא עלת על הכל ,אין אלוה
עליו ולא תחתיו ולא לארבעה צדדים,
הוא ממלא כל העולמות.
265
מדלג כו'  -ר"ל מדלג ההרים ר"ת מ"ה ,וכן מקפץ הגבעות ,כנ"ל דבתרווייהו שם מ"ה :
אינון אמהן  -שכינה עילאה ותתאה ,ור"ל דלכך נאמר גבעות בלשון רבים :הה"ד וברכות לראש
צדיק  -כאן סיום ההגהה:

(ç á ù"äéù) íéøää ìò âìãî àð÷øåôã õ÷áå
äéúáëøî ïåðéàã ïäáà àìà íéøä úéìå ä"î àã
ä"éäà ïäîà ïåðéà úåòáâä ìò õô÷î éëä óåà
(à åè úåîù) 'åëå äùî øéùé æà àðîæ àåääá é"ðãà
ïìéìëã àúåìöã ïàëøá é"çá ìéìëúàå øù÷úà àìëå
262
÷éãö ùàøì úåëøá áéúëã àåä àãä ïéîìò é"çá
)ìöàð ãåáëã àðååâë àøáð ãåáë úéàå (å é éìùî
ìò ïåãà éáâì ìàøùé ïéøîà àøáð ãåáëã àøèñî
øîúà ìöàð ãåáëã àøèñîå 263íéãáòë íà àìë
äéìò ÷åìà úéì àìë ìò úìò åäéà íéðáë íà ïåäá
ìë àìîî åäéà ïéøèñ òáøàì àìå äéúåçú àìå
264
ïéîìò

והוא סובב את כל הצדדים ,שלא
ïéèùôúî àìã ïéøèñ ìëì øçñà åäéàå266
מתפשטים יותר מהגבול ששם לכל ãç ìëì éåùã äãîå ãç ìëì éåùã ìåáâî øéúé
אחד .והמדה ששם לכל אחד .וכולם
é"ðãà ãéçéä úåùøá äéìéã åùøá åäìëå
 - ïå÷éúä øéàî 260המט"ט הוא המלאך או שזה השם אדני כאן ,וצ"ע.
 261המצות
 262עי' גר"א שמשמע שמכאן צריך לחזור לאותיות אחרות*##
 263עי' זהר בהר קיב ע”א שמחלק בין לומדי נסתר ששייך לבנים
 264עי' זהר ח"ג פנחס )רכה ע"א( איהו סובב על כל עלמין ולית סובב לון לכל סטרא עילא
ותתא ולארבע סטרין בר מניה ולית מאן דנפיק מרשותיה לבר איהו ממלא כל עלמין ולית )ס"א
אלהא כו' לון בר מניה( אוחרא ממלא לון .איהו מחיה לון ולית עליה אלהא אחרא למיהב ליה חיין
הה"ד ואתה מחיה את כלם ,עכ"ל.
תרגום :הוא סובב על כל העולמות ואין סובב לו לכל צד ,עליון ותחתון ולד' צדדים חוץ ממנו
ואין מי שיוצא מרשותו לחוץ .הוא ממלא כל את העולמות ואין אחר ממלא אותם ,הוא מחיה
אותן ואין עליו אלוה אחר ליתן לו חיים ,והוא הנאמר "ואתה מחיה את כלם".
 265היינו גם ז"א וגם נוק' ,או ???
 266בדפוס מנטובא זה נדפס ליד ההגה לעיל ו ע"א.
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ברשותו ,ברשות היחיד ,אדנ"י מרכבה
ליהו"ה ,ובה התעטף .וכמו כן כאן,
אהי"ה מתעטף ביהו"ה לברא עולם,
ששם יהו"ה הוא מרכבה לרבונו,
לכתר עליון ,ולכן "אין קדוש כיהו"ה",
עילת על הכל ,נסתר ונסתם בכתר,
וממנו מתפשט אורו על יהו"ה ,שהיא:
י' חכמה ,ה' בינה ,ו' כולל שש
ספירות ,ה' מלכות .וזוהי התפשטותו
מלמעלה למטה .וכמו כן כאן,
מתפשט אורו על י' מן אדנ"י מלמטה
למעלה עד אין סוף .שנרמז באדנ"י
אי"ן ,ומשום זה י' י' מן יאהדונה"י,
"עשרה עשרה הכף" ,זה כ' מן כתר,
ואדון הכל אין בו ציור של אות
ונקודה ,זהו שכתוב "ואל מי תדמיוני
ואשוה"" ,ואל מי תדמיון א"ל ומה
272
)ישעיה מ יח(
דמות תערכו לו".
ברשות היחיד  -יחידו של עולם ,דהוא א"ס ,דהוא אדון על כלא עלת על כלא :ובג"ד אין
קדוש כה'  -ר"ל אין קדוש ,דהוא עלת על כלא ,דמתפשט נהוריה על "כה'" ,כ' כתר ,הוי"ה
מחכמה ולמטה ,כמו שמפרש והולך :ומאריה דכלא  -א"ס:273
ä"éäà éëä óåàå óèòúà äáå ä"åäéì àáëøî
ä"åäé íùã 267àîìò éøáîì ä"åäéá óèòúà
àã ïéâáå äàìò 268øúëì äéøàîì äáëøî åäéà
) 'äë ùåã÷ ïéàשמואל א' ב ב( àìë ìò úìò
ìò äéøåäð èùôúà äéðîå øúëá 269æéðâå øéîè
úéù ìéìë 'å äðéá 'ä äîëç 'é éäéàã ä"åäé
äéúåèùôúà åäéà éàäå úåëìî 'ä ïøéôñ
'é ìò äéøåäð èùôúà éëä óåàå àúúì àìéòî
æéîøúàã 270óåñ ïéà ãò àìéòì àúúî é"ðãà ïî
é"÷ðåã÷àé ïî 'é 'é àã ïéâáå 271ï"éà é"ðãàá
øúë ïî 'ë àã (åô æ øáãîá) óëä äøùò äøùò
àãä äãå÷ðå úåàã øåéö äéá úéì àìëã äéøàîå
î äéòùé) äåùàå éðåéîãú éî ìàå áéúëã àåä
åì åëøòú úåîã äîå ì"à ïåéîãú éî ìàå (äë

הוא צייר בשתי אותיות שני
úàá ïéîìò ïéøú ïååúà ïéøúá øééö åäéà
עולמות ,באות י' צייר העולם הבאàãä ïéã àîìò 'ä úàáå éúàã àîìò øééö 'é ,
ובאות ה' העולם הזה ,זהו שכתוב "כי
äéòùé) 274íéîìåò øåö 'ä ä"éá éë áéúëã àåä
ביה ה' צור עולמים" ,והמקורות של
כל השמות הם יהו"ה ,יו"ד ה"י וי"ו é"ä ã"åé ä"åäé ïåðéà ïäîù ìëã ïéøå÷îå (ã åë
ה"י ,יהו"ה ,יו"ד ה"א וא"ו ה"א .כל éäéà ã"åé ìë à"ä å"àå à"ä ã"åé ä"åäé é"ä å"éå
יו"ד מראה יהו"ה ,כל א' מראה אהי"ה é"ðãà àìéòì ä"éäà éæçà 'à ìë 275ä"åäé éæçà
 - ïå÷éúä øéàî 267עי' לקמן קלח ע"ד ע"א )לש"ו(.
.(à"øâä úåäâäá óñåð) ä"éäà íù àåäã 268
 269עי' לעיל א ע"א ד"ה טמיר וגניז ,והערה .20
האור חוזר אשר הוא מתתא לעילא הנה הוא ג"כ ע"י האור דא"ס שבאדנ"י ,ושם מתחיל הכתר
דאו"ח והוא בהקוץ י' דאדנ"י ,וכן הוא מרומז באי"ן דאדנ"י ,ועולה מתתא לעילא עד הכתר דאור
ישר ושם הוא המלכות דאור חוזר )ביאורים ח"ב לט ע"ג(.
 270עי' בהגר"א בסד"צ ד' ע"ד ד"ה ביה סליקו ,ושם זהר ח"ב רלט ע"א עד היכן מגיע מ"ן עד
א"ס ,שהא"ס שם היא או עתיק או אוירא ,וזה כדי ליצור זיווג מוחין דא"א להוריד שפע ,ועי' לש"ו
כללים ח"א לב ע"ג שכל שפע מגיע עד סוף עולם העשיה ,וכאשר מתברר בסיגיו אז אפשר להעלות
עוד פעם.
 271שדווקא מתוך שם אדנ"י אפשר לחזור לא"ס ,ועי' לקמן קמח ע"ב ,וז"ל אי"ן א' כתר עלאה
י' חכמה ן' בינה ,ועי' בהגר"א בסד"צ יח ע"ג ד"ה ואמר.
 272לשון הזהר ח"ב מב ע"ב ,ועיי"ש בגר"א שמלכות לא נראה אלא בגילוי להמלך על הנבראים.
 273דהיינו למעלה מכתר דאצילות ,או שזה אוירא או עתיק ,עי' זהר ח"ב רלט ע"א מובא לעיל
הערה .235
 274עי' לעיל הערה .214
 275דע"ה ח"א נה ע"ג ז"ל :אמנם שם אדני שהוא במלכות הנה מותר בו התפילה בודאי ,וכמ"ש
משרבע"ה )שמות ד י( בי אדני וכנז' .והוא משום כי כל בניינו הוא רק מהשמות דאהיה והויה,
וכמ"ש ברע"מ )פ' תצא רעא ע"א( אדני א' אהיה י' הויה ,וכן הוא בהקדמת תיקונים )ז' ע"א וכן שם
ג' ע"א( ובכ"מ .וכן האותיות ד"נ מאדני הוא כללות נ"ד צרופי הויה שהם שפע הקיום דכל
הנמצאים ,וכמ"ש בשערי אורה שער א' ובפרדס שער השמות פ"י ושער פרטי השמות פ' י"א ,ושם
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למעלה ,אדנ"י למטה .כך שם יהו"ה
הוא בכנויו אחד ,משום שממנו נמצא
כנויו .אבל מצד של עשר הספירות של
בריאה ,אין שם יהו"ה בכנויו אחד,
זהו שכתוב "כל הנקרא בשמי ולכבודי
בראתיו וכו'" ,הרי שיש ספירות
שנקראו בשם יהו"ה ובשם אדנ"י,
ואותם של אדנ"י נבראו.

ïéâá ãç 276äééåðëá åäéà ä"åäé íù àëä àúúì
øùòã àøèñî ìáà äééåðë çëúùà äéðîã
àãä ãç äééåðëå ä"åäé íù åàì äàéøáã ïøéôñ
åéúàøá éãåáëìå éîùá àø÷ðä ìë áéúëã àåä
åàéø÷úàã úåøéôñ úéàã éøä (æ âî íù) 'åëå
é"ðãàã ïåðéàå é"ðãà íùáå ä"åäé íùá
277
åàéøáúà

ולכן יש שמות דומים לחותם
המלך ,שבהם ניכר דמות המלך
והמלכה ציור ממש ,ויש שמות שהם
כדוגמת של רושם של ציור של חותם
בשעוה ,וכך פוחדים מאותו רושם,
כאילו היה המלך ממש .אבל אדון על
הכל ,אין לו מכל הציורים הללו כלל,
זהו שכתוב "ואל מי תדמיון א"ל וכו'".

ïééîã ïäîù úéà àã {á"ò æ} ïéâáå
àð÷åéã òãåîúùà ïåäáã 278àëìîã àîúåçì
ïäîù úéàå ùîî àøåéö àúéðåøèîå àëìîã
àîúåçã àøåéöã åîéùøã àðååâë ïåðéàã
äåä åìéàë åîéùø àåääî ïéìéçã éëäå äåòùá
ìëî äéì úéì àìë ìò ïåãà ìáà ùîî àëìî
éî ìàå áéúëã àåä àãä ììë ïéøåéö ïéìà

 - ïå÷éúä øéàîח"ב ק ע"ב ז"ל :הנהגת כל העולמות בי"ע הוא ע"י שם אדני ,אדון כל הארץ ,והא' דאדני הוא מן א'
דאהיה ,והי' דאדני הוא מהי' דהויה וכמ"ש ברע"מ פנחס )רפא ע"א( וכן בהקדמת תיקונים )ז ע"א(,
ושורשם הוא בא' י' דהג' רישין עלאין כנז' ,וכאשר נתעלם אור הגנוז למעלה ונסתלק מלמטה ,הרי
נעשה פגם בא' י' למעלה ,והוא חסרון היחוד דהג' רישין עלאין ,ופגם בא' י' דאדני ואשתאר דן.
 276וכנוייה*##
 277הקדו"ש דף נא ע"ג ז"ל :וכן הוא גילויו ית"ש בעולם הבריאה בשם אדנ"י וכמ"ש בהקדמת
תיקונים )ז' סע"א( ואינון דאדנ"י אתבריאו ,שהי' ספי' דשם אדנ"י ,הנה הם מתפשטים בהעולמות
בי"ע ומתגלים שם ,וכן אמר הרב בשער הכוונות )ראש השנה צג ע"ג( ,כי כשיורדת המלכות בהיכל
קודש קדשים דבריאה ,נקרא בשם אדנ"י כי גילויו ית"ש בהעולמות בי"ע הוא רק בהשמות
דאלהי"ם ואדנ"י ,והם לבושים להאור דהשם הוי"ה ב"ה שהוא בפנימיותם ,והוא נעלם ,ודע"ה ח"ב
סט ע"ב ז"ל :בסוד המלכות היורדת בבריאה ,ששם היא נקראת בשם אדני ]וכמ"ש בהקדמת
תיקונים )ז סע"א( ואינון דאדני אתבריאו ,וכן הוא בפע"ח )סוף שער הקריאת שמע פרק כט( וכן
הוא בשער הכוונות )צג ע"ג( וכן בשער כסא הכבוד )סוף פרק ד([.
 278עי' כללים ח"א קד ע"א ז"ל :והנה ענין ירידת אותן החיצוניות דהכלים שאמרנו הנה הוא
מאותו הענין ג"כ אשר אמר הרב בשער השמות פ' א' ב' כי מהג' כלים חיצון תיכון פנימי דכל
פרצופי האצילות הנה נעשו העולמות בי"ע אמנם הם נמשכים כולם ע"י הזו"ן ע"י הזווג שלהם כי
בטיפת הזווג דמ"ד ומ"ן שלהם הנה ממשיכים מלמעלה למעלה שהוא מכל פרצופי העליונים כולם
ונכללו כולם בהם וכן כל מה שמקבל הז"א הנה נכלל בהנוק' וממנה נתהווה כל העולמות בי"ע
מהג' כלים חיצו' תיכון פנימי שבה ע"י שכלול בה מכל הפרצופיה העליונים כולם וכ"ז הנה הוא
ע"פ מה שאמרנו כי ביום הראשון דמעשה בראשית אחר שנגנז האור הראשון והיו הזו"ן אחור
באחור הנה ירדו החיצוניות דהפנים של שניהם בהיכל קה"ק דהבריאה ושם נזדווגו והנה נקרא
זווג זה )הגם שהוא מהפנים( בשם זווג דאב"א משום שהוא רק מהחיצוניות דהכלים ]והנה הוא
ע"ד בחי' הזווג דיעקב ורחל אשר בברכת השכיבנו בשעה"כ דף נ"ב ע"ג ע"ש ועי' דברינו בספר
הקדו"ש בליקוטים ליקוט ב' סי' ג' דף ק"ב ע"א[ ומן הזווג הזה הנה יוצאין טיפין וניצוצין )כמ"ש
בפנימיות וחיצוניות דרוש י'( ובהם נכללין כח והארה מכל הג' כלים דחיצון תיכון פנימי דכל
פרצופי האצילות כולם והנה הם נכללים כולם בטיפת הזווג הזה אשר מהחיצוניות דהפנים דהזו"ן
כנז' והם ג"כ סוד הניצוצין שאמר הרב בשער השמות )פרק א( בתחילתו והכוונה הוא על סוד
הטיפין והניצוצין אשר מסוד הזווג הנז' וכמ"ש בפנימיות וחיצוניות דרוש י' ועי' עוד באנ"כ פ"י
ואמר בשער השמות שם עוד כי אלו הניצוצין הנה הם סוד החותם שהם הי' ספי' דבריאה ור"ל
כמ"ש בשעה"ק דף מ' סע"ב שכוונתו הוא ע"פ מה שאמרו בהקדמת תיקונים דף ז' רע"ב כי הי'
ספי' דבריאה הנה הם בבחי' חותם מהי' ספי' דאצילות וכן הוא ג"כ בתיקון ס"ט קי"ט ע"ב והכוונה
הוא כי מהארת הניצוצין אשר מהזווג דירידת החיצוניות הנז' הנה נחתמו הי' ספי' דבריאה
מהאצילות והם מהארת הפנימיות דהכלים וכן נחתמו מהם אח"כ בבחי' חותם ונחתם הי' ספי'
דהיצירה מהארת התיכונית דהכלים וכן הי' ספי' דהעשיה מהארת החיצוניות }קד ע"ב{ דהכלים
וכמבואר כ"ז בשער השמות שם.
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) 'åëå ì"à ïåéîãúישעיה מ יח(

ומצד של ציורי השעוה ,ראה
יחזקאל כל המראות הללו שראה.
ולכן נאמר בהם "ודמות כמראה
אדם" ,ולא מראה אדם ממש" ,כמראה
חשמ"ל" ,ולא חשמל" .כמראה אש
בית לה סביב" ,הוא מראה דמות כבוד
יהו"ה ,ולא כבוד יהו"ה ממש ,אלא
מראה ציור שלו.
באת יו"ד כו'  -ר"ל ,בינה דהיא עלמא דאתי )זהר ח"ב קטו ע"ב( ,נבראת מחכמה דהיא אות
יו"ד ,והעוה"ז דהוא עולם השפל ,עולם העשיה נברא בה' 281אחרונה ,282דמל' מקננא באופן
)לקמן כד ע"ב( :ומקורין דכל כו'  -ר"ל ,מילוי ע"ב ומילוי מ"ה ,מילוי ע"ב הן דיודי"ן ,מרמז על
שם הויה ,מילוי מ"ה דאלפי"ן מרמז על אהי"ה אדנ"י כמו שמפרש והולך ,ואלו הג' שמות הן
יסוד כל האצילות וכל השמות אהי"ה כולל ג' ראשונות ,הוי"ה ו"ק ,אדנ"י מלכות )עי' לקמן קמב
ע"ב( :הכא  -ר"ל ,באצילות :הרי ספי' כו'  -ר"ל דהכי פירושו 283של הפסוק ,כל הנקרא בשמי,
בין הנקרא בהוי"ה בין }ז ע"ב{ הנקרא באדנ"י ,אבל ולכבודי ,אותן דאדנ"י שנקראו כבודי,
בראתיו ,הרי נשתנו:
אית שמהן דמיין לחותמא  -והן דבריאה :ואית שמהן דאינון כו'  -והן דיצירה:
ודמות כמראה כו'  -ר"ל ,ודמות הוא רושם דבשעוה הנחתם מחותם דהוא כמראה ,אבל
החותם הוא מראה 284ממש ,כמ"ש לעיל )ראש העמוד( לחותמא דמלכא דבהון אשתמודע כו':
הוא מראה כו'  -ר"ל ,אותה שראיתי הוא בעצמו מראה כו' ,דמרשימו דציורא בשעוה הבין
הציורא בחותם עצמו ,אבל לא ראה החותם עצמו ,דבכלם אמר שראה ,אבל בכאן לא קאמר
דראה ,אלא שהבין ואפ"ה לא הבין רק החותם.
ìë ìà÷æçé àîç äåòùã ïéøåéöã àøèñîå
ïåäá øîúà àã ïéâáå àîçã 279úåàøî ïéìà
äàøî àìå (åë à ìà÷æçé) íãà äàøîë úåîãå
àìå (æë íù) ì"îùç äàøîë 280ùîî íãà
àåä (íù) áéáñ äì úéá ùà äàøîë ì"îùç
àìà ùîî 'ä ãåáë àìå 'ä ãåáë úåîã äàøî
äéìéã øåéö äàøî

פתח ואמר ,יחזקאל הנביא ,קום
משנתך לגלות כאן המראות שהתגלו
לך ,שכולם אליך בדרך נסתר בהסתר
ובהתגלות ,בהתגלות ציורים ,אבל
בסתימות העיניים דמות של המלך
והמלכה כל שכן ,וכל שכן אותו שאין
לו דמות ,שבגללו נאמר פסוק זה ,למי

êúðéùî íå÷ äàéáð ìà÷æçé øîàå çúô
êáâì åäìëã êì ïééìâúàã úåàøî àëä äàìâì
àéìâúàá àéìâúàáå àéñëúàá íéúñ çøàá
àëìîã àð÷åéã ïéðééòã åîéúñá ìáà ïéøåéö
äéì úéìã àåää ïëù ìëå ïëù ìë àúéðåøèîå
øééöã ïàîì àø÷ éàä øîúà äéðéâáã àð÷åéã

 - ïå÷éúä øéàî 279עי' דע"ה ח"ב ס ע"ג מראה יחזקאל היה ביצירה כמ"ש בהקדמת תיקונים )ב ע"ב( והרב
בקליפת נוגה )ריש פרק ב(.
 280כללים ח"ב נב ע"ד ויחזקאל שהוא ראה ביצירה עתיק יומין דיצירה אמר הוא ועל דמות
הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה ואמר כמראה אדם ולא מראה אדם ממש ואמר אח"כ עוד
הוא מראה דמות כבוד ה' ולא כבוד ה' ממש.
 281יש לדייק שעולם הזה נברא במלכות ועולם הבא מחכמה.
 282הרי בפשטות זה ה' ראשונה??
עי' זהר ח"ג רצח ע"א :בה' בראם היינו והארץ וכלא חד מלה .א"ל ודאי הכי הוא והא אוליפנא
דכתיב אלה תולדות השמים והארץ .ותנינן העולם הזה נברא בה' דכתיב בהבראם .ועי' ז"ח  :אלא
הקב"ה נותן לו מעשר .נוטל אות א' מתחת כסא הכבוד ,ונותן אותה עטרה על הנשמה ,שהוא
אברם .ואיזו היא אות אחת .אות ה' .כאשר נברא העולם בה ,להיות צרורה בצרור החיים ,ונשלמת
בהשלמתו .הה"ד ,ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם ,וזהו המעשר שנתן לו
הקב"ה?????:
 283פתחתי ראשי תיבות
 284עי' לעיל הערה .280
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שצייר בו דמות "ארור האיש אשר
יעשה פסל וכו' ושם בסתר" ,בסתרו
של עולם .ואפלו מכל מה שאדם יכול
להסתכל בעין ,ואפילו מכל הדמויות
שהראה לנביאים.
צורת הדמות שכלולה מכמה
אורות ,אחד" ,וממעל לרקיע אשר על
ראשם כמראה אבן ספיר" ,שמתכסה,
זו אבן ספיר ,דמות כסא ,והוא למעלה
כדוגמא זה " .ותחת רגליו כמעשה
לבנת הספיר" ,כדגומא זה  ,והכל
א' .נקודה זו היא כמו חול"ם למעלה,
כתר עליון ,שרוכב על י"ה ,שהם
חכמה ובינה ,כחשבון חלם .ותחת
רגליו כמעשה לבנת הספיר ,חירק ,וזו
מלכות" ,והארץ הדום רגלי" ,היא
תחת ו"ה ,שהיא חשבון חר"ק ,וכך
עולה א' ,יהו"ה ,יו"י.

ìñô äùòé øùà ùéàä øåøà 285àð÷åéã äéá
íìåò ìù åøúñá (åè æë íéøáã) øúñá íùå 'åëå
àìëúñàì ìéëé ùð øáã äî ìëî åìéôàå
éàéáðì éæçàã ïéð÷åéã ìëî åìéôàå àðéòá
ãç ïéøåäð äîëî àìéìëã àð÷åéã úøåö
ïáà äàøîë íùàø ìò øùà òé÷øì ìòîîå
øéôñ ïáà àã àéñëúîã (åë à ìà÷æçé) øéôñ
úçúå
àã àðååâë àìéòì åäéàå àñë úåîã
ãë úåîù) øéôñä [à"ò æ] úðáì äùòîë åéìâø
ïåâë àåä àã äãå÷ð 286'à àìëå àã àðååâë (é
ä"é ìò áéëøã 287ïåéìò øúë àìéòì í"ìç
åéìâø úçúå í"ìç ïáùåçë äðéáå äîëç ïåðéàã
úåëìî àãå ÷"øéç øéôñä úðáì äùòîë
úåçú åäéà (à åñ äéòùé) éìâø íåãä õøàäå
ä"åäé 'à ÷éìñ éëäå ÷"øç ïåáùåç åäéàã ä"å
288
é"åé

מראות דאיתגליין לך  -הן ט' מראות מן )יחזקאל א כו( וממעל לרקיע עד סוף הפרשה ,נאמר
שם ט' פעמים מראה ,ועשירית )שם כח( ואראה ואפול וכו' ,דלא יכיל להסתכל ,כמ"ש לקמן:
באיתגליי' ציורין  -ר"ל ספירין דבריאה ,289דאיתגליי' לי' מתוך השעוה ,אע"ג שלא ראה
החותם :אבל בסתימו כו'  -ר"ל ,באצילות :ואפי' מכל דיוקנין דאחזי לנביאי  -ר"ל ,אפי' אותו
דיוקן באצילות שהבין בסתימו דעיינין מתוך השעוה ,אין לומר בא"ס כלל:

 - ïå÷éúä øéàî 285הקדו"ש טל ע"ג הנה נתגלה ומתראה הוא עצמו ע"י האצילות בהשם הזה ,בגין דישתמודעון
ליה ,כדי להתגלה ולהוודע עי"ז למטה וע"ש כל הענין ,וכן בתפילת אליהו ובהקדמת תיקונים )ז'
ע"ב(.
הקדו"ש סג ע"א ז"ל :ואין להרהר הלא בענינינו שהוא בהמלכות דא"ס ית"ש ,איך שייך לכנות
שם י' ספי' כלל ,כי הספי' הם נתגלו רק באצילות אבל לא בא"ס ח"ו ,וכמ"ש בהקדמת תיקונים )דף
ז ע"ב( בענין המראות דיחזקאל ,ע"ש חומר האיסור בזה ,ומה שאנו קוראים בשם מלכות הוא
מהטעם שאמרנו לעיל רפ"ג ע"ש ,אבל הי' ספי' הנה הם לא נתגלה עדיין כלל וכלל.
דע"ה ח"א נד ע"ב :כשם דכל מאן דמצייר דיוקנא דבי"ע באצילות הנה הוא בכלל מ"ש )דברים
כז טו( ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה מעשה ידי חרש ושם בסתר ,שהוא בסתרו של עולם
)וכמ"ש ג"כ באד"ר קכ"ז סע"ב( כן הוא ג"כ מי שמצייר הדיוקן דאצילות בא"ס עצמו אשר למעלה
מהאצילות ,הנה הוא ג"כ בכלל אותו הארור רח"ל .והרי לנו מכ"ז חיוב ההבדל אשר אנו מחויבים
לדעת ולהבין בין כל דרגא ודרגא אשר גם באצילות גופה ,ומכש"כ מהאצילות ולמעלה ,הגם שהוא
באמת כולו חד.
 286זה אות א' או אחד?*##
 287ביאורים ח"ב קד ע"ג ז"ל :עי' רע"מ פנחס )רמ"ז ע"ב( ,הרי שאמר ג"כ כתר עליון ולא אמר
כתר סתם ,והוא משום כי הכתר דהנקודות הרי הוא רק נקודת הקמץ ולא החולם ,כי החולם הוא
רק בהת"ת דהנקודות ,אלא שעכ"ז יש בו מעלה גם על נקודת הקמץ משום שנשמת פנימיות שבו
הוא מלמעלה ולמעלה ,שהוא מהכתר עלאה שעל כל הנקודות כולם ,והיינו מהת"ת דא"ק וכנז',
וזהו בכלל העולמות.
 288עי' עוד י"ז ע"א וכן בתיקון ה' )דף כא ע"א( ובתיקון י' )דף כה ע"ב( )ביאורים ח"א עד ע"א(.
עי' אד"ז )רצ"ו ע"א( והוא הי' דאדנ"י ,והו' שבתוך הא' הוא הדעת ות"ת ,ועי' תיקו"ז י' )כ"ה
ע"ב( )ביאורים ח"א פז ע"ב(.
 289עי' ע"ח קלי' נוגה ב שיחקאל ראה ביצירה ,ועי' לעיל א ע"ב בהגר"א שיחזקאל ראה
ביצירה* ##אז כנראה שהחותם הוא הוא בריאה והשעוה הוא יצירה.
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צורת דיוקין דכלילא מכמה נהורין  -קאי אדלעיל דקאמר באתגלי' ציורין ,וקאמר שראה
דיוקן א' שכולל כל הט' מראות ,כמ"ש לקמן ,שראה מתוך מט"ט ,דאיהו כליל כל המראות:290
דא אבן ספיר דמות כסא איהו לעילא כו'  -ר"ל ,דאבן הוא ניצוץ ,יו"ד ,ורקיע הוא ו' כנ"ל,291
והאבן הוא למעלה מן רקיע ,א"כ הוא כזה  :ותתת רגליו כו'  -אע"ג דאינו כתוב כאן משום
דכבר כתוב בתורה :איהי תחות ו"ה  -שה' אחרונה שבשם היא נוקבא דז"א ,אבל מלכות הפרטי
של ע"ס שהיא השכינה היא תחתם ,והיא שם אדני ,292דכתר ומלכות ,זה שרש השם ,וזה כליל
מכל השם:
ועוד רקיע ,זה עמוד האמצעי
שכולל שם יהו"ה ,והוא כולל שש
ספירות באמצע ,שעליו נאמר "נטוי
על ראשיהם מלמעלה" שעליו נאמר
"נוטה שמים כיריעה" ,כדוגמא זה \
באמצע א" ,נוטה שמים לבדי" ,מי נטה
אותו ,עילת על הכל לבדו ,יחיד בלי
שני לעזור לו.

ìéìëã àúéòöîàã àãåîò àã òé÷ø ãåòå
àúéòöîàá ïøéôñ úéù ìéìë åäéàå ä"åäé íù
äìòîìî íäéùàø ìò éåèð øîúà äéìòã
)íéîù äèåð øîúà äéìòã (áë à ìà÷æçé
'à òöîàá àã àðååâë (á ã÷ íéìäú) äòéøéë
äéì äèð ïàî (ãë ãî äéòùé) éãáì íéîù äèåð
øæòîì àðééðú àìá àãéçé åãáì àìë ìò úìò
äéì

ועוד רקיע דא כו'  -ר"ל ,האיך כולם מרומזים בא' ,ואמר דעמודא דאמצעיתא כליל כל
השם הוי"ה ,בין י"ה דחו"ב ,בין ו"ה ,והוא רקיע שבתוך הא' ,כמו שמפרש והולך ,וכתר הוא
הנקודה שעל הרקיע של הא' ,ומלכות הוא נקודה שתחתיו כנ"ל :דכליל שם כו'  -כידוע דירית
לאו"א 293ונוקבא כליל בו :ואיהו כליל כו'  -ר"ל ,לכך הוא רקיע דהוא ו' כנ"ל :דעליה אתמר
כו'  -מביא ראיה דהוא נקרא רקיע דכתיב נטוי כו' ,וכתיב נוטה שמים כו' ,ואיהו נקרא שמים,
ש"מ 294דהאי נטוי קאי עליו ,והענין הוא דחיות קבועין במלכות כנ"ל ,295ואיהו נטוי על
ראשיהם :כגוונא דא כו'  -ר"ל הו' שבאמצע הא' הוא פרוס כיריעה ,והוא ראיה דהוא רקיע
שבאמצע הא' :נוטה שמים לבדי  -היא עוד ראיה דנוטה קאי עליו :מאן כו'  -מפ' 296המקרא
וג"כ חיזק לדבריו הראשונים ,ור"ל ,הואיל והוא כולל כל האצילות ,דאף כתר נכלל בי"ה
בחולם ,ומלכות בו"ה בחירק ,הרי כולם נכללין בו :מאן נטה לי' עלת כו'  -וכל זה המראה הוא
א' ,ולקמן )ח ע"א (297מפרש באיזה ספי' רומז הא':
השני" ,ועל דמות הכסא דמות
כמראה אדם עליו מלמעלה" ,זהו י ְ ֶֹו"ד
ִה"אֻ וֵאַ "ו הָ "א ,כולל תשע נקודות,
ועשירי שכינה כלולה מכולם ,והכל
]אות[ א' ,שאין אדם בלי א' ,והכל

äàøîë úåîã àñëä úåîã ìòå àðééðú
åäéà àã (åë à ìà÷æçé) äìòîìî åéìò íãà
äàøéùòå ïéãå÷ð òùú ìéìë à"äÈ å"àÇ eÅ àË "äÄ ã"ÉÀåéÆ
íãà úéìã 'à àìëå åäìëî àìéìë àúðéëù
åäéà àúéòöîàã àãåîò åäéà àìëå 'à àìá

- ïå÷éúä øéàî -

 290עי' לעיל הערה  .124עי' תז"ח ה ע"ב ד"ה דאתמר :מראה שכולל כל מראות ,כמ"ש בהקדמת
תיקו"ז )ז ע"ב( צורת דיוקנא דכלילא כו' ,והוא מט"ט בדרגא דמשה ,ר"ת מ"ט"ט ש"ר ה"פנים.
 291ה ע"ב ד"ה וקבען ברקיע.
 292עי' בהגר"א בסד"צ כו ע"ג ד"ה חיה טבא.
 293עי' אד"ז רצא ע"א וז"ל :הני ירותא דאבוה ואמיה ירית מאי ירותא דא תרין עטרין דהוו
גניזין בגווייהו ואחסינו לבן דא
תרגום :אלה ,ירושה של אבא ומא יורש ,מהו הירושה ,זהו שני כתרים שהיו גנוזים בתוכם
והורישו לבן זה.
 294שמעת מינה*##לשים למעלה?
 295לעיל א ע"ב ד"ה ואיהו רקיע.
 296מפרש המקרא?*##
##* 297
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הוא עמוד האמצעי ,שהוא יהו"הùøôî àîù åäéàå 'à {à"ò ç} ìéìëã ä"åäé ,
שכולל א' ,והוא השם המפורשãçàì áåù êáì õø íàã äàæçàì 'à ìéìëã ,

298

299

שכולל א' להראות ,שאם רץ לבך שוב
לאחד )ס"י פ"א מ"ח(.
תניינא כו'  -דכל שנאמר מראה ,הוא מראה בפ"ע ,כמו שמפרש והולך :דא איהו יו"ד כו' -
גי' אד"ם :כליל תשע כו'  -כמש"ל )ה ע"ב( אלין אינון נקודי כו' דנהרין בהון כו' :וכלא א' -
ר"ל ,דכולן נכללין בא' שבמילוי הוא"ו ,300שהוא תפארת דז"א :דלית אדם בלא א'  -כי תחילתו
של השם הוא ו"ו בלא א' ,כי נעשה מאחוריים דאהי"ה ,שהוא גי' דם ,ואח"כ נכנס בו א'
דאהי"ה ,שהוא כלילת הפנים דאהי"ה בתוך מילוי הוא"ו ,ונעשה אדם ,וכולא ע"י האל"ף,
שממנו נעשה אדם ,אבל תחלתו דם לבד ,הרי הכל נכלל בא' :301וכלא איהו עמודא דאמצעיתא -
דאיהו א' כנ"ל ,וכן הוא כאן :איהו הוי"ה דכליל 302ואיהו כו'  -ר"ל ,שלמעלה במראה הראשונה
אמרנו שכלא נכלל בו מצד הוי"ה פשוטה ,שהוא מצד אותיות כנ"ל )ה ע"ב( דבאתוון אתבריאו
חיוון כו' ובהון נהרין ד' אתוון כו' ,והוא בחיצוניות ,וכאן כולא נכלל בו מצד מילוי דמ"ה ,והוא
מצד נקודות כנ"ל ,מצד פנימיותו ,והכל נכלל בא' ,וז"ש לאחזאה ,דאם רץ לבך שוב לאחד ,ר"ל
שאם תהרהר ח"ו מצד מספרן שוב לאחד ,שהוא }ח ע"א{ א' שכולן נכללין בו להורות שכולן
א':303

השלישי :כמראה אש בית לה
סביב ,וזו השכינה ,שכך פרשוהו
חכמים )פסחים ח ע"א( ,שהנשמות
דומות לפני שכינה כנרות לפני
האבוקה ,ולכן ,כמראה אש בית לה,
והיא בית הכנסת שלמעלה .א"ש נג"ה,
כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים,
והיא אש בית לה ,מצד הגבורה ,שהיא
ב' ,היום השני ,שבו נברא גיהנם
)שמ"ר פט"ו סי' כב( .א' יום ראשון
שנברא בו גן עדן ,וזה חסד .שהעמוד
האמצעי ,כמראה אדם הכולל שניהם,
וא"ו לימין ,אח"ד ל"ב לשמאל ,יו"ד
ה"א ה"א.
ודא שכינתא דהכי כו'  -מביא ראיה שהיא נקראת אש ,וז"ש בגין דא כמראה אש :בית לה
ואיהי כו'  -שנקראת כנסת ישראל ,דכניש כולא בה :אש נוגה כי כו'  -עכשיו הוא מביא ראיה
מפסוקים אש נוגה ,כמ"ש לקמן )ח ע"א( דנקראת נוגה ,304כי ביתי כו' ,והיא נקראת תפילה
כמ"ש )תהלים סט יד( ואני תפלתי כו' :305ואיהי אש בית כו'  -עכשיו הוא מפרש כל הג' מראות:
íù) áéáñ äì úéá ùà äàøîë äàúéìú
ïéúîùðã ïðáø åäåî÷åà éëäã àúðéëù àãå (æë
ïéâáå ä÷åáàä éðôì úåøðë àúðéëù íã÷ ïéîåã
àúùéðë éá éäéàå äì úéá ùà äàøîë àã
äìéôú úéá éúéá éë (íù) ä"âð ù"à àìéòìã
úéá ùà éäéàå (æ åð äéòùé) íéîòä ìëì àø÷é
àðééðú àîåé 'á éäéàã äøåáâã àøèñî äì
éøáúàã äàîã÷ àîåé 'à íðäéâ äéá éøáúàã
àúéòöîàã àãåîò ãñç àãå ïãò ïâ äéá
ã"çà àðéîéì å"àå åäééåøú ìéìë íãà äàøîë
à"ä à"ä ã"åé àìàîùì á"ì

 - ïå÷éúä øéàî 298עי' זהר ח"ג כט ע"ב ששם מ"ה היא שם המפורש.
 299ז"ל בשלימות :עשר ספירות בלימה ,בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר ,ואם רץ פיך לדבר
ולבך להרהר שוב למקום ,שלכך נאמר )יחזקאל א יד( והחיות רצוא ושוב ועל דבר זה נכרת ברית.
##* 300עי' שער הכללים פרק ט.
 301עי' כ"ז בשעה"כ ספירת העומר ט' ,מבו"ש מח ע"א ומט ע"ב שער המצות נח.
 302בתיקו"ז נוסף כאן א' וצ"ע אם היות שלא מופיע כאן הוא בדווקא או ט"ס.
 303עי' לקמן יט ע"א והערה .791
 304וכן עי' )זהר ח"ג רפב ע"א( ושכינתא נגה ונגה לאש ומהכא קרו לבי כנשתא אש נוגה אש
מאדים.
 305עי' זהר )ח"ג מט ע"ב( שומע תפילה עדיך וגו' ,שומע תפלה ,דא קודשא בריך הוא .רבי
חזקיה אמר ,שומע תפלה ,שומע תפילות מבעי ליה ,מהו שומע תפלה ,אלא תפילה דא כנסת
ישראל ,דאיהי תפלה ,דכתיב )שם קט ד( ואני תפלה) ,ס"א )שם סט יד( ואני תפלתי( ודוד בגין
כנסת ישראל קאמר לה.
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מראה הראשונה ,ראה בצורת א' ,והוא יום א' שהוא חסד כמו שמפרש והולך ,אע"פ שאמר דא'
שראה הוא ת"ת ,ראה אותו מסט' דחסד .מראה הב' ,ראה ב' ,שהוא גבורה כמו שמפרש והולך,
וכן ראה בשכינה מסט' דגבורה כנ"ל .והענין כי ת"ת הוא בסט' דחסד ,ומלכות בסט' דגבורה.306
ומראה הג' ,ראה ת"ת מצד עצמו דכולל חו"ג כנ"ל ,דאיהו יחודא דתרווייהו ,וראה ת"ת בין
חו"ג כסדר מימין לשמאל ,דהוא בין חו"ג :דאיהו ב' כו'  -ר"ל לכך קאמר אש בית ,בית הוא ב',
יומא תניינא ,ואש דאיתברי בו גיהנם :א' יומא קדמאה כו'  -דא' איהו אור כמ"ש לעיל )ה ע"א(,
ואיהו גן עדן שגנזו לצדיקים :עמודא דאמצעיתא כמראה אדם  -כמ"ש לעיל )ו ע"ב( תפארת
אקרי אדם :כליל תרווייהו  -דשם מ"ה שהוא גימ' אדם כולל חו"ג :307וא"ו לימינא  -דוא"ו גימ'
אחד לימינא שהוא א' כנ"ל :ל"ב לשמאלא יו"ד כו'  -בית לה ר"ת ל"ב ,ואינון ל"ב אלהים שהם
מסט' דגבורה במעשה בראשית ,308אע"ג דהן בחכמה ,309מ"מ הן בבוצינא דקרדוניתא שהוא
גבורה דעתיק כידוע:310
ממראה מתניו ולמעלה וממראה
שתי
אלו
ולמטה,
מתניו
שוקים/רגלים* ,##שני נביאי אמת.
והם רביעי וחמישי לחסד ,שמשם בנין
העולם ,זהו שכתוב "עולם חסד יבנה".
ה' עליונה מתפשטת עד הוד ,חמשים
שערים ,ולכן רומז עליה ,ראיתי
כמראה אש ,ובה שש מראות.
ממראה מתניו ולמעלה וממראה כו'  -כמ"ש בתז"ח )ג ע"ב( דממראה מתניו ולמעלה נצח
וממראה מתניו ולמטה הוד ,כידוע דבו"ק נקר' נצח מעלה והוד מטה ,כמ"ש לקמן )טז ע"ב( ירכא
ימינא ואסתכל לעילא כו' ירכא כו' לתתא .והענין כמ"ש לקמן )י ע"ב( ,והאחת גבוהה מן השנית
ע"ש :דמתמן בנינא דעלמא  -ר"ל ,דלכך מתחיל מחסד המראות ,דמתמן בנינא שהן שבעת ימי
בראשית ,משא"כ למעלה בג' ראשונות שאינן אלא במחשבה :313ה' עילאה כו'  -ר"ל שמראה
הששית הוא בינה וראה אותה בששית ,314שהתחלת ראייתו הוא מחסד ,שלמעלה אין ראיה
שולט ,315אלא שראה הבינה באתפשטותא למטה בה' ספירין ,לפיכך אחר שהזכיר ה' ספי' הזכיר

åéðúî äàøîîå äìòîìå åéðúî äàøîî
èåù÷ éàéáð ïéøú ïé÷åù ïéøú ïåðéà äèîìå
àðéðá ïîúîã ãñçì äàùîçå äàòéáø ïåðéàå
äðáé ãñç íìåò áéúëã àåä àãä àîìòã
311
)ãåä ãò úèùôúà äàìò 'ä (â èô íéìäú
éúéàø äìò æéîø à÷ àã ïéâáå ïéòøú ïéùîç
úåàøî úéù äáå 312(äì úéá) ùà äàøîë

 - ïå÷éúä øéàî 306עי' בהגר"א לס"י ו ע"א שמביא ת"ז )לד ע"א( ת"ת נטל לימינא ויסוד לשמאלא.
 307נראה שכוונתו לומר שמ"ה נחלק לב' הוי"ה ומילויו ,והוי"ה שייך לדכר ,והמילוי בגימ' חו"ה
)עי' ע"ח שער התיקון פרק ג( .עי' )זהר ח"ב לח ע"ב( שבמקום הזכר הנוק' לא נזכרת בשם.
 308עי' לקמן כז ע"ב .ועי' ע"ח טנת"א ה' שזה קטנות,
 309נראה שכוונתו לל"ב נתיבות החכמה )עי' ס"י פ"א מ"א( ,ועי' בהגר"א שם ב ע”א ז"ל והם
)הל"ב נתיבות החכמה( בשמות ,ל"ב אלהי"ם דמעשה בראשית של ששת ימים עד ויכולו.
 310גבורה דעתיק מתלבש במו"ס )עי' בהגר"א בסד"צ ד ע"א והענין(
 311עי' לעיל הערה .110
.(à"øâä úåäâä) áéáñ åì äâðå 312
 313עי' לקמן יט ע"א והנסתרות שייך לג"ר והנגלות לו"ק.
 314היינו רואים התפשטות הבינה בפנימיות הה' קצוות הראשונות ,אבל עי' יהל אור ח"א כד
ע"ב ז"ל ,ענין הגולגלתא הוא יסוד דבינה דרדל"א ,והוא הדעת דז' תיקונים דגולגלתא ,כי בתיקון
השני שהוא אוירא שם מתלבש חסד דע"י ,ובו מתלבש יסוד דבינה ונעשה לו דעת וכו' .עיקר
הדעת הוא יסוד דחכמה ,וקאים בתוך יסוד דבינה דלא מתפרשין ,לכן נק' על שמה .והתגלות
הבינה בז"ת אינו אלא בדעת יסוד שלה ,עכ"ל .שנראה כוונתו באומרו בינה לדעת המתפשט ,ועי'
לקמן נה ע"א :תבונה רוח תפארת ואיהו דעת כליל תרוייהו עליה אתמר ובדעת חדרים ימלאו.
ועי' לקמן ק ע"ד ז"ל :מתפשט מאימא והוא דעת המתפשט שנק' עד"א בכל מקום דמאימא
שהוא לבא אתמשך לגופא.
עי' לקמן פא ע"א ד"ה ביה איהו ז"ל ,והכל אחד כשזה נפתח זה נפתח ,ודעת ויסוד הוא א' ,ע"כ.
 315עי' בהגר"א על ספד"צ כב ע"ד ,ואמר ברח לך כו'  -שאם רוצה להיות פתוח שעה אחת
נאמר ברח לך כו' כנ"ל ,ואם רץ לבך להרהר שוב למקום ,ואמר שם )ס"י פ"א מ"ח( ועל זה נכרת
ברית ,ר"ל שנאמר )איוב לא א( ברית כרתי לעיני ,שלא להסתכל מה שאין מגיע לו.
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הבינה בהתפשטותה ,ואח"כ ליסוד כסדר :ה' עילאה כו'  -ר"ל שהיא באות ה' שהתפשטותה
בה' ספי' ,ובה נ' תרעין ,עשר לכל ספי' ,כמ"ש לקמן )י ע"ב( ,ואתפשטותא דה"א עילאה עד הוד
כו' :בית לה  -צ"ל ונגה לה סביב ,ר"ל שמשם מתחלת השכינה שנקראת נגה כידוע ,316שבסיום
האימא מתחלת ,וכמראה אש קאי על אימא עילאה ,דמינה מתערין :317ובה שית מראות  -ר"ל
שהיא המשלמת לששה שהיא הששית:
השביעי ,כמראה הקשת ,הקשת
הוא "צדיק יסוד עולם" ,כמראה שלה
למטה מטטרו"ן ,זה ראה יחזקאל
שהוא כולל כל המראות.
המראה השמיני ,כן מראה הנגה
סביב ,זו שכינה תחתונה ,שנאמר בה
"נקבה תסובב גבר" ,ולכן" ,כן מראה
הנגה סביב אש נגה".
התשיעי ,הוא מראה דמות כבוד
יהו"ה ,חכמה עליונה ,הדמות שלה
ראה יחזקאל למטה ולא חכמה.

÷éãö àã úù÷ä úù÷ä äàøîë äàòéáù
) àîìò ãåñéמשלי י כה( äéìéã äàøîë
ìéìë åäéàã ìà÷æçé àæç àã ï"åøèèî àúúì
úåàøî ìë
àã áéáñ äâðä äàøî ïë äàðéîú åæéç
ááåñú äá÷ð äá øîúàã äàúú àúðéëù
äâðä äàøî ïë àã ïéâáå (àë àì äéîøé) øáâ
318
äâð ùà áéáñ
319
'ä ãåáë úåîã äàøî àåä äàòéùú
àúúì ìà÷æçé àæç äìéã úåîã äàìò äîëç
äîëç àìå

דא צדיק  -שעל הקשת נאמר
המראות ראה מתוך מט"ט 320שכולן נכללין בו:
דאתמר נקבה תסובב גבר  -ר"ל שהיא מסובבת היסוד ,321ולכך נאמר סביב ,ר"ל סביב
הקשת :אש נגה – ראיה ,שעלה אומר שהיא נקראת אש נגה:
חכמה עילאה  -שנקרא כבו"ד ,גי' ל"ב ,נתיבות חכמה :322דמות דילה  -ר"ל שנאמר מראה
דמות ,משמע אף המראה שראה ביצירה לא ראה כבוד ה' בעצמו אלא דמות דילה ,והוא
בשכינה ,323שכל הספי' נכללין בה ,ולכך ראה חכמה אחר השכינה ,כנ"ל בינה אחר ה"ס ,כי
חכמה למעלה במקומה אף ביצירה אין ראיה שולט שם ,ולכך ראה אותה במלכות ,ובינה בז"א,
כי אבא יסד ברתא )זהר ח"ג רנח ע"א( כמ"ש )משלי ג יט( ה' בחכמה יסד ארץ ,שמשם הוא גילוי
החכמה כידוע ,ואימא יסד ז"א כמ"ש )שם( כונן שמים בתבונה:
)בראשית ט יב(

וכשהגיע לדמות הכתר ,שהוא
הדרגה העשירית ,ראה מה כתוב בו
"ואראה ואפול על פני" ,שלא יכל
לסבול .ואם המראות שלמטה כך ,כל
שכן וכל שכן מראות העליונות של

אות ברית :דאיהו כליל כו'  -ר"ל שכל

àâøã åäéàã øúë úåîãì àèî ãëå
) äéá áéúë äî éæç äàøéùòיחזקאל א כח(
íàå ìáñîì ìéëé àìã éðô ìò ìåôàå äàøàå
úåàøî ïëù ìëå ïëù ìë éëä àúúìã úåàøî
ïëù ìëå ïëù ìë äàéøáã úåøéôñã ïéàìò

 - ïå÷éúä øéàî 316עי' לעיל הערה .265
 317עי' זהר ויחי רכ ע"ב ואחרי מות סה ע"א שמסטרהא דינין מתערין.
 318לשה"פ )יחזקאל א ד( וארא והנה רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונגה לו
סביב ומתוכה כעין החשמל מתוך האש.
 319דע"ה ח"ב דף פח ע"ב ז"ל :מראה דמות כבוד ה' ,כי אז היא מתלבשת בלבושי יקר דמלכו
ומתחזי קמי מלכא בלבושין וקישוטין דגוונין נהירין ,שהם הג' גוונין דקשת.
 320יסוד דיצירה עי' בהגר"א בסד"צ יג ע"ד ד"ה ואמר והחיות ,ועי' לעיל הערה .124
 321עי' לעיל הערה .319
עי' דע"ה ח"ב קסג ע"א ז"ל :הכתוב )ירמיה לא כא( נקבה תסובב גבר ,סודו הוא על בחי' הזווג,
שהוא מסובב ממנה ,אבל בשאר בחי' תואר וצורת כל פרצוף הם שוים ,משא"כ העגולים עם
היושרים ,הם בשני צורות לגמרי ע"ד כל קו ועגול.
 322עי' ס"י פ"א מ"א.
 323עי' ע"ח בדרושי הצלם פרק א' שדמות הוא בחי' המלכות.
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ספירות הבריאה ,כל שכן וכל שכן úåìéöàã úåàøî

מראות של אצילות.
וכד מטא לדמות כתר כו'  -ר"ל שרצה לראות כתר היצירה לא במקומה אלא למטה
במלכות היצירה ששם נכלל כנ"ל )ד"ה דמות דילה( :דלא יכיל למסבל  -לכך לא נאמר בו מראה:
ואם מראות דלתתא כו'  -ר"ל ,אם כתר דיצירה ורק דמות דידה ,כ"ש וכ"ש לכתר דבריאה
במקומה למעלה .וז"ש ומראות עילאין ,ר"ל למעלה ,ז"ס דבריאה ,ר"ל שהן שני עילויין ,וז"ש
כ"ש וכ"ש ב"פ .וכן באצילות כתב למעלה ב"פ כ"ש וכ"ש ,שעד כאן הוא סיום השגה:
ובסוד של האות א' תמצא חל"ם
÷"øåù ÷"øéç í"ìç çëùú 'à úàã àæøáå
חיר"ק שור"ק ,כדוגמא זה
êôäúàã ìâìâ åäéàå 324ÉÄe
ִ ֹוּàã àðååâë ,
והוא גלגל שמתהפך לששה צדדיםïéøèñ òáøàìå àúúìå àìéòì ïéøèñ úéùì :
למעלה ,ולמטה ,ולארבעה צדדים.
úéìã àìë úìò ìò ãéäñå àðéîéì êôäúà
מתהפך לימין ומעיד על עלת על הכל,
שאין אלו"ה אחר לימין העולםàìàîùì êôäúà àîìòã àðéîéì àøçà ÷åìà .
מתהפך לשמאל ,ומעיד עליו ,וכך לכל äéãåçé ìò ãéäñ àøèñ ìëì éëäå äéìò ãéäñå
צד מעיד על יחודו ,שאין אלו"ה אחר }òáøàìå àúúå àìéò àøçà ÷åìà úéìã {á"ò ç
למעלה ולמטה ולארבעה צדדים .זהו éãë ïéúéðúî éøàî åäåî÷åàã åäéà éàä ïéøèñ
שבארוהו חכמים בעלי המשנה òáøà ìòå õøàä ìòå íéîùä ìò åäëéìîúù
)ברכות יג ע"ב( כדי שתמליכהו על
השמים ועל הארץ ועל ארבע רוחות íìåòä úåçåø
àúúå àìéò ïéãå÷ð úìú ìéìë ÉÄe
העולם.
 ÉÄeכולל שלש נקודות ,מעלה ומטה åäééúåçú ïéãäñ úìúå) ïéãäñã àúéòöîàå
ואמצע ,שמעידים )ושלש עדים ïåùàø åäéàã àìë ìò úìò ìò 325(àúúì
מתחתיו למטה( על עלת על הכלìéìë 326(åäéàã) í"éäìà ïéà åéãòìáîå ïåøçàå ,
שהוא ראשון ואחרון ומבלעדיו אין àìë ìò úìò ìò ïéãäñã 'å ïáùåçë ïéãå÷ð úéù
אלהי"ם) ,שהוא( כולל שש נקודות
àä àåä àìà ïéøèñ úéùì àøçà ÷åìà úéìã
כחשבון ו' ,שמעידים על עלת על
הכל ,שאין אלו"ה אחר לששה צדדים äéá 'à úàå 'à ïî 'å úàá ïìéìëã ïéãå÷ð òùú
אלא הוא .הרי תשע נקודות הכלולות ãç øúàì ïéìæà åäìë äéáå øùòì åîéìúùà
באות ו' מן א' ,והאות א' ,בה àæøá [á"ò æ] ìà÷æçéã àðééðáã àæø àëä àä
השתלמו לעשר ,ובו כולם הולכים ïéãå÷ðã
למקום אחד ,הרי כאן סוד הבנין של
יחזקאל בסוד הנקודות.
וברזא דאות א' כו'  -לפי שאמר למעלה )ז ע"ב( דשמא מפרש כליל תשע נקודין ועשירית
כליל מכלהו ,וכולהו כלילין באות א' ,אמר כאן שכל העשר מראות נכללין בא' ,ברזא דט' נקודין
ועשרית כלילא מכולהו )לקמן קלד ע"ב ,(327ובו כל המראות חוזרין לא' כנ"ל .וז"ש תשכח חלם
כו' די' שעל הא' הוא חולם על הו' שבאמצע הא' ,וי' שתחתיו הוא חירק ,והו' הוא שורק :ואיהו
}ח ע"ב{ גלגל כו'  -דוא"ו הוא ג' נקודין ראש תוך סוף ,וג' נקודין שבו חולם חירק שורק הוא
רומז לו"ק :סהיד על יחודא  -ר"ל אות א' דהוא אחד :כדי שתמליכהו כו'  -באחד דהוא א':
ו' כליל תלת כו'  -הן חולם חירק שורק הנ"ל שעל הו' :ובי' כולהו כו'  -כנ"ל דנכללין בא'
שהוא אחד בחושבן אותיותיו ,328כל בחושבן האמור כאן הכל הוא במספר קטן:
 - ïå÷éúä øéàî 324עי' לקמן לח ע"א ד"ה בני קדם.
.(à"øâä úåäâä) ç÷îð øâñåîä 325
.(à"øâä úåäâä) åäéàå 326
 327לבדוק עוד פעם@
 328א' ל' פ' שהוא א' ג' ח' במספר קטן )להוריד מעשיריות לאחדים ,וכן ממאות לאחדים( זה
י"ב ,ועוד א' שהוא האות עצמה סה"כ י"ג שהוא כמנין אח"ד )מקור*?(##
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ועוד הסוד של הנקודות צריך
לחזר עליהם .פתח בחשבון אותיותיו,
הוא יו"ד ,וכתוב פותח את ידך
ומשביע לכל חי רצון .ופרשוהו אל
תקרי ידך אלא יודי"ך ,והם י"י מן
יאהדונה"י .ובאיזה מקום נפתחים,
ברקיע ,שהוא פתח ,והוא מפתח
הכולל אהדונ"ה ,שש אותיות באמצע
י"י ,ושני יודי"ם עם רקיע שהוא ו'
עולה לחשבון יהו"ה.
איהו יו"ד  -ר"ל יו"ד מלא :אלא יודיך ואינון כו'  -דבקמץ אינון סתימין באות יו"ד דאיהי
קמץ כמ"ש לעיל )ה ע"ב( ,והיא חכמה יו"ד עילאה ,331יו"ד של המילוי דבה תרין יודין ,ואינון
חכמה עילאה חכמה תתאה 332דאבא יסד ברתא )זהר ח"ג רנח ע"א( ,וז"ש ואינון י"י מן כו'
ומתפתחין בפתח שהיא הבינה :ובאן אתר מתפתחין  -דביו"ד איהו סתים בקמץ כמ"ש לעיל:

åäééìò àøæçàì êéøö éãå÷ð àæø ãåòå
çúåô áéúëå ã"åé åäéà åéúåéúåà ïáùåçá çúô
(æè äî÷ íéìäú) ïåöø éç ìëì òéáùîå êãé úà
ïåðéàå ê"éãåé àìà êãé éø÷ú ìà 329åäåî÷åàå
àòé÷øá ïéçúôúî øúà ïàáå é"÷ðåã÷àé ïî é"é
úéù ÷"ðåã÷à ìéìë çúôî åäéàå çúô åäéàã
'å åäéàã òé÷ø íò ïéãåé ïéøúå é"é òöîàá ïååúà
330
'ä ïáùåçì ÷éìñ

קמץ ,רקיע וניצוץ ,הם י"ו .הוא
÷ìë õîå÷ åäéà å"é ïåðéà õåöéðå òé÷ø õî
קומץ כל הנקודות ,שהן שש עשרהïéôðà éøñ úéù ïáùçë éøñ úéù ïåðéàã ïéãå÷ð ,
כחשבון שש עשרה פני החיות ,ולכן
ïéãå÷ð ìë õîå÷ åäéà àã ïéâáå ïåéçã

הוא קומץ כל הנקודות.
הצדי
ותחת
,
'
ו
צֵ ִרי הוא חשבון ו'
ïéøú éãö úçúå 'å 'å ïáùåç åäéà é"øö
שני ניצוצות ,שהם י' י'" ,את שני íéìåãâä úåøåàîä éðù úà 'é 'é ïåðéàã ïéöåöð
המאורות הגדולים" .והם ו' ו' י' י'
)בראשית א טז( ïåðéàå á"ì ïé÷ìñ 'é 'é 'å 'å ïåðéàå
עולים ל"ב ,והם ל"ב נתיבות פליאות
חכמה )ס"י פ"א מ"א( .ונקודה תחת ר' 'ø úåçú äãå÷ðå äîëç úåàéìô úåáéúð á"ì
מן צר"י שהיא י' ,עשר ספירות ,הרי ïéâáå á"î éøä úåøéôñ øùò 'é éäéàã éøö ïî
מ"ב .ולכן צרי ,בו צייר העולמותäéá é"øö ïîú øöééå ïéîìò øééö äéá é"øö àã ,
וייצר ,שם צר"י ,בו צייר אדם ,הרי סוד úìúå á"î éøÄ öÅ ãå÷ðã àæø éøä íãà øééö
הנקוד צרי מ"ב ,ושלש אותיות ,הרי íãà ïáùåçë ä"î éøä ïååúà
מ"ה כחשבון אדם.
איהו קומץ  -כי כולם בחכמה עשית )תהלים קד כד( והן סתימין שם ,וז"ש קומץ :כל נקודין
כו'  -דניצוצין של הט' נקודות הן ששה עשר :334שית סרי אנפין דחיוון  -שנאמר )יחזקאל א ו(
וארבעה פנים לאחת:335
את שני כו'  -שת"ת מקבל מחו"ג 336וכן מלכות מחו"ג כמ"ש לעיל )* ,(##ולכך בצרי
ובשבא הן שני המאורות ת"ת ומלכות ,337רק כי הגבורות מקבלות 338מאימא ע"י ת"ת ,339אבל
333

 - ïå÷éúä øéàî 329לא מצאתי במקור אחר חוץ מהתיקו"ז.
 330מה ענין של הנקודות האלה? אולי פעמים  26הוי ,עי' לקמן כב ע"א
ול"נ* ##שזה פעמיים י' ופעמיים קמץ ,וצ"ע.
 331עי' לקמן ט ע"א שקמץ היא חכמה ובינה היא פתח ,ואילו קנא ע"א כתוב שקמץ היא כתר,
ופתח היא חכמה ,אבל שניהם אמת ועיי' שם ושם שדברנו על זה.
 332היינו מלכות עי' זהר ח"א רכג ע"ב.
 333במספר קטן ,היינו ט )צ'( ב )ר'( א' )י'( סה"כ י"ב.
 334קמץ )ו' ונקודה( פתח )ו'( צרי )ב' נקודות( שבא )ב' נקודות( סגול )ג' נקודות( חולם )נקודה
א'( חירק )נקודה א'( שורק )ג' נקודות( שורק גדול )נקודה א'( .סה"כ י"ד נקודות וב' ווי"ם ואם
מחשבים הו' כנקודה יש שש עשרה.
 335היינו בחיות המרכבה כל א' כלול מד'.
 336עי' לקמן קמז ע"ג ד"ה קמץ שצרי היא דעת.
 337עי' זהר ח"א כ ע"א ,שהם שוים.
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החסדים מקבלים מאבא שלא ע"י ,340כידוע בסוד אבא יסד ברתא )זהר ח"ג רנח ע"א( ,לכך בצרי
שהוא חסד הן שוין ,341ובשבא שהוא גבורה )בראשית א טז( את המאור הגדול כו' :342ואינון ל"ב
כו'  -כנ"ל )ד ע"א( דהרוצה להחכים ידרים )ב"ב כה ע"ב( :343הרי מ"ב  -דז' ספירן מחו"ג שהן
תחילת הבנין הן בשם מ"ב ,ובהון אצטיירו כמ"ש בתיקון ד' )כ ע"א( וז"ש ובגין דא כו' :ובגין
דא צרי כו'  -דבשם מ"ב צייר עלמא ,מ"ב דמעשה בראשית :344בי' צייר כו'  -לשון צרי :וייצר
תמן צרי  -ר"ל דבתיבת וייצר יש שם אותיות צרי ,וכן בכל מקום שאומר בתיקונים תמן ,אינו
דורש כל התיבה כמ"ש לקמן בתיקונים :בי' צייר אדם  -דוייצר קאי על אדם ,וע"כ הולך ומפרש
חושבן אדם :ביה צייר אדם  -ר"ל ,שמא מפרש 345שהוא בפנים הספירות כנ"ל ,346וז"ש הרי כו'
וז"ס )ס"י פ"א מ"ד( ע"ס בלי מה ,מ"ב מלבר ,מ"ה מלגאו .וכל זה הוא ג"כ בשב"א ,כי הוא ג"כ
התחלת הבנין ,זה מימין וזה משמאל ,אלא שהתחלת הציור הוא בחסד שלמעלה הן במחשבה,
ולכך הוא שם צרי צייר כו':
שבא ,כמו כן כאן" ,את המאור
הגדול לממשלת היום ואת המאור
הקטן וכו'" ,ובו סוד מ"ב ,ובו סוד של
אדם .כדוגמא זה ,חשבון שבא ו',
ושלש ניצוצות ,ורקיע ,י' י' י' ו',
שחשבונם ל"ו ,הרי מ"ב ,ושלש
אותיות שב"א ,הרי מ"ה .וסוד הדבר,
ואמרו לי מה שמו מ"ה אומר אליהם,
ונקוד שב"א נקוד בשם יהו"ה בתורה.
348
את המאור הגדול כו'  -דבצרי שניהם שוין אבל כאן א' גבוה מחבירו  :ובי' רזא כו'  -לפי
שנקודותיו שוות לצרי ,מפרש כל עניניו כמו בצרי ,לכך קאמר אוף הכי את כו' :ורזא דמלה כו' -
ר"ל דכתיב שמו מ"ה ,דבשמו מרומז מ"ה ,והוא באחד מנקודותיו והוא שב"א:
úìùîîì ìåãâä øåàîä úà éëä óåà àáÈ LÀ
(æè à úéùàøá) 'åâå ïè÷ä øåàîä úàå íåéä
àã àðååâë íãàã àæø äéáå á"î àæø äéáå
å"ééé òé÷øå úåöåöéð úìúå 'å àáÈ LÀ ïáùåç
à"áù ïååúà úìúå á"î éøä å"ì ïåäðáùåçã
ä"î åîù äî éì åøîàå äìîã àæøå ä"î éøä
ãå÷ð à"áù ãå÷ðå (âé â úåîù) íäéìà øîåà
347
àúééøåàá ä"åäé íùá

סגול :שמונה עשר חשבונו ,והוא
ו' ו' ו' מן ו'יסע ו'יבא ו'יט .ו]עם[ שלש
נקודות י' י' י' ,הוא ח"ם ,וארבע
אותיות מן סגו"ל ,הוא חמ"ד ,והתיבה,
הרי הם חמ"ה ,פני משה כפני חמה
)ב"ב עה ע"א(.

òñé'å ïî 'å 'å 'å åäéàå äéðáùåç é"ç ìåâñ
'é 'é ïéãå÷ð úìúå (àë - èé ãé úåîù) èé'å àáé'å
ã"îç åäéàå ì"åâñ ïî ïååúà òáøàå í"ç åäéà 'é
349
äîç éðôë äùî éðô ä"îç ïåðéà àä äáéúå

 - ïå÷éúä øéàî 338עי' בהגר"א על ספד"צ יא ע"א ז"ל :וזהו סוד השבת ,אלא ששבת אינה חוזרת לשרשה אל
בינה ,אלא בינה מאיר לה שלא ע"י ו"ק ,ששת ימי המעשה ,והיא שוה לגביה ,לכן זמן הזיווג בו.
 339היינו כאשר הם בבחי' מאור הגדול ומאור הקטן ,אז הוא בבחי' גבורות ,ומקבלים דרך ת"ת,
אבל כאשר זה בבחי' חסדים שהוא שני המאורות הגדולים ,אז אפילו המלכות מקבלת ישיר
מהאבא*.##
 340על ידו.
 341בבחי' המאורות הגודלים.
 342לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ,ועי' זהר בראשית שם.
 343עי' זהר )ח"ג כח ע"א( אבא ,דאיהו לימינא חסד ,דביה הרוצה להחכים ידרים ,מתמן חכמ"ה
כ"ח מ"ה ,וכאן אשר הוא בבחי' חסדים היינו ב' מאורות הגדולים אז יש נתיבות חכמה.
 344עי' זהר ח"ג רנ"ו ע"ב ,ועי' ע"ח מ"ן ומ"ד פרק יד.
 345לקמן כתוב שמ"ה היא שם המפרש ,ועי' כח ע"ב ששם ס"ג היא שמא סתים.
 346עי' לקמן יט ע"א שקיו דאילנא.
 347היינו בניקוד אדנ"י אבל מחליפים חטף פתח של הא' לשבא?*##
 348עי' לעיל ד"ה את שני.
 349עי' לקמן הערה  370שיש דברי הגר"א השייך לכאן ונדפס שלא במקומו.
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חלם חסר ו' ,חשבונו י"ה ,ושלש
ניצוצות י' י' י' ,הרי הם מ"ה ,השם
המפורש ,יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,ועם
שלש אותיות ותבה ,הרי הוא מ"ט,
כחשבון מ"ט אותיות של "שמע ישראל
וכו'" ברוך שם כבוד מלכותו וכו'.
ופרשוהו חכמי המשנה )ר"ה כא ע"ב(
חמשים שערי בינה נבראו בעולם,
ונתנו למשה חוץ מאחד ,שנאמר
ותחסרהו מעט מאלהי"ם .ולמטה
במלאכים הם מ"ט פנים טהור
ממטטרו"ן ,שהיא חל"ם במלאכים.

'é úåöåöéð úìúå ä"é äéðáùåç 'å øñç íìç
å"àå à"ä ã"åé ùøôî àîù ä"î ïåðéà àä 'é 'é
è"î åäéà àä äáéúå ïååúà úìú íòå à"ä
å íéøáã) 'åëå ìàøùé òîù ïååúà è"î ïáùåçë
ïðáø åäåî÷åàå 'åëå ãåáë íù êåøá (ã
íìåòá åàøáð äðéá éøòù íéùîç ïéúéðúîã
åäøñçúå øîàðù ãçàî õåç äùîì åðúðå
è"î ïåðéà íéëàìîá àúúìå í"éäìàî èòî
íéëàìîá í"ìç åäéàã ï"åøèèî ïî øåäè íéðô

איהו חמ"ד  -ר"ל סגול ,דסגל לשון חמד:350
ולתתא במלאכים  -ר"ל מִ דרגת משה :חולם במלאכים  -ע"ג כל המלאכים
ע"א{ דאיהו ע"ג כל נקודין:352
חר"ק עם חשבון אותיות הוא
א"ם .חירק חשבונו ו"ה ,ושלשה
ניצוצות י' י' י' שלשים ,הרי הוא א"ם.
שרק הוא חשבון אותיותיו ו',
וחמשה ניצוצות חמשים ,הרי נ"ו,
]ועם[ שלש אותיות והתיבה ,הרי הם
ס'" ,סוד יהו"ה ליראיו" .ובו "ר'נו
ליעק'ב ש'מחה" נוטריקון שור"ק.
שכל הנקודות מתפשטים מחכמה
עליונה ,תשעה עד מלכות .והטעמים
מכתר עד מלכות .ושורק "צדיק יסוד
עולם" ,בו סוד שורק שני בתוספת ו',
מ"ב.
ועוד קמ"ץ פרשוהו בעלי
הדקדוק ,שהוא תנועה גדולה ,משום
שהוא ראשון לכל הנקודות של
הספירות ,אף על גב שכולם שמות
קדושים נעשו זה כסא לזה ,כמו בן
שצריך לעבוד את אביו ואת אמו,
ולעשות את עצמו עבד אליהם ,ושמש
וכסא ומצב 355תחתיהם ,כך הן

351

כחולם} ,ט

÷øÅ çÄ í"à åäéà ïååúà ïáùåç íò ÷"øç
àä ïéúìú 'é 'é 'é úåöåöð úìúå ä"å äéðáùåç
í"à åäéà
{à"ò è} ùîçå 'å éååúà ïáùåç åäéà ÷øÅ L
Ë
àä äáéúå ïååúà úìú å"ð àä ïéùîç úåöåöéð
äéáå (ãé äë íéìäú) åéàøéì 'ä ãåñ 'ñ ïåðéà
ïå÷éøèåð (å àì äéîøé) ä"çîù á"÷òéì å"ðø
÷"øù
ïàèùôúî äàìò äîëçî éãå÷ð ìëã
úåëìî ãò 353øúëî éîòèå úåëìî ãò äòùú
ãåñ äéá (äë é éìùî) àîìò ãåñé ÷éãö ÷øåùå
354
á"î 'å úåôñåúá àðééðú ÷øåù
åäéàã ÷åã÷ã éøàî åäåî÷åà õ"î÷ ãåòå
ïéãå÷ð åäìëã äàîã÷ åäéàã ïéâá äìåãâ äòåðú
ïéùéã÷ ïäîù åäìëã áâ ìò óà ïàøéôñã
êéøöã àøá ïåâë 356àãì àñë àã åãéáòúà
åäééáâì äéîøâ ãáòîìå äéîàìå éåáàì çìôîì
ïåðéà éëä åäééúåçú áöîå àéñøëå ùîùå ãáòë

 - ïå÷éúä øéàî 350עי' )שמות יט ה( והייתם לי סגלה ,ות"א :ותהון קדמי חביבין.
 351עי' שער הגלגולים  -הקדמה לח ז"ל :ואמנם חנו"ך שהוא מטטרו"ן ,להיות שנטל גם זיהרא
עילאה דאדם ,שהיא נשמה דאצילות ,היה מלאך גדול מאליהו ,כי אליהו לא היה יכול להשיג רק
עד נפש דאצילות ,וז"ס בספר הזהר אליהו לתתא ,ועי' ר' בחיי שמות יב יב .ועי' לעיל הערה .124
 352וזה נצח שהוא מעלה )כלפי מטה(.
 353עי' לקמן תיקון עי' )קמט ע"ב( כתרא דתמן טעמי.
 354שורק במספר קטן היא י"ב עם ג' נקודות ל' סה"כ מ"ב.
? 355נ"ל שלשון המצב היא כ"מקום" עי' יהושע ד ט ,פת"ש גדלות דז"א סד.
 356עי' רמב"ן בראשית )א ח( כי יש שמים לשמים וכסא לכסא.
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הספירות זו לזו ,ולכן יש נקודה מלךàëìî äãå÷ð úéà àã ïéâáå àãì àã ïøéôñ ,
ויש נקודה עבד אליו ,כמו שב"א åäéàã à"áù ïåâë äéáâì àãáò äãå÷ð úéàå
שהוא עבד לקמ"ץ ,ורץ בשליחותו
ìáà åéøçà áðæîå äéúåçéìùá õøå õ"î÷ì ãáò
ומזנב אחריו ,אבל במקומו הוא מלך.
åäéà àëìî äéøúàá

סוד ה' כו'  -דבי' כל רזין גניזין :357ובי' רנו כו'  -כמ"ש בתז"ח )ג ע"ג (358דכמה קיצין הן,
כל א' כפי מדה דתליא ביה ,ונ"ו הוא ביסוד ,דעד הוד אתפשטותא דנ' תרעין ,359ויסוד הוא ו'
זעירא ,כמ"ש בזהר שמות )קטו ע"ב (360הרי נ"ו :ובי' רנו כו'  -ר"ל דאית כמה קיצין ,כמ"ש
בתז"ח )דף עג ג ע"ד (361ואית קץ רנ"ו ,והוא נ"ו אחר אלף ומאתן הכתוב לעיל )ו ע"א( ,וזהו רנו
ליעקב שמחה ,והוא מספר נ"ו הנ"ל בשורק:
362
דכל נקודי כו'  -שבתחלה ביאר נו"ן  ,ועכשיו מבאר ס' הוא סוד ,ואמר דכל נקודי כו',
וא"כ שורק ביסוד וביה אותיות סוד ,וז"ש )משלי י כה( צדיק יסוד עולם ,בי' סוד :363שורק
תניינא כו'  -הוא שורק גדול ,וז"ש בתוספת ו' :364מ"ב  -ר"ל בגי' מ"ב שהוא במלכות ,ושם
במלכות כליל שם מ"ב כמ"ש בתיקון ד' )כ ע"א( ,וכאן חושב הנקודות מחכמה עד מלכות,
וסדרן :קמץ ,פתח ,צרי ,365שבא ,סגול ,366חולם ,367חירק ,שורק ,שורק גדול ,368כסדר מחכמה.
ואל תיקשי שבתיקון ע' )קנא ע"א( קא חשיב מכתר עד יסוד ,כבר תירץ האר"י ז"ל ,369וכן שם
מונה סגול קודם לשבא ,וכולא חשיב כאן כסדר רק הפתח שמתחיל משום דמפרש בי' קרא:
 - ïå÷éúä øéàîעי' ספר הפליאה  :ע"י ת"ת ישראל נזונים כולם וזהו והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע
השמימה והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו וסלם בחסרון הו' הוא גלות הארוך ויעקב בחסרון
הו' והסלם עומדת במדה אחרונה הוא הצינור האמצעי ומגיע עד אהי"ה הוא כתר עליון ,ואמר
השמימה ה' ראשונה להרמיז בה' ידיעה השמים עליונים שמים לשמים.
ועי' שם  :החכמה היא ארץ לכתר והבינה לחכמה וכן כולם וכן שמים לשמים וכסא לכסא
 357היינו מידת היסוד כדלקמן.
עי' זהר )חלק ג דף צא ע"ב( רבי שמעון אמר סוד יי' ליראיו ובריתו להודיעם .סוד יי' ליראיו דא
כנסת ישראל .ובריתו להודיעם דא צדיק יסוד ,ועי' זהר ח"ג )דף רלו ע"א( צדיק יסוד ביה סוד
דאיהו יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית.
 358ז"ל :אית בכל דרא ודרא כפום זכון דילהון בכל מאריה דדרא כפום דרב דרא נוטים אבתרה
ואם חובין מתרבין עלה אמר רבי חיא פרקנא עד דרא אחרא ובגין דא כל הקצין כלו וכלא תליא
בתיובתא ובזכון דמדות
תרגום :יש בכל דור ודור כפי זכות שלהם בכל אדון דדור כפי הרב של הדור נוטים אחריו ,ואם
חטאים מתרבים עלה אמר רבי חייא גאולה עד דור האחרון ,ולכן כל הקיצין כולם והכל תלוי
בתשובה ובזכות המדות.
 359עי' לעיל הערה .110
 360עי' זהר ח"ג עד ע"ב וז"ל :יסוד ו' זעירא הוא וקב"ה ו' רברבא עלאה וע"ד כתיב וו' תרין ווין
כחדא ורישא דהאי יסוד י' הוא.
תרגום :יסוד הוא ו' קטנה ,והקדוש ברוך הוא )ת"ת( ו' גדולה עליונה ,ולכן כתוב ו"ו שתי ווי"ם
כאחד ,והראש של היסוד הזה הוא י'.
היינו שהו' מילוי ו' אם כן ו' שהוא הת"ת מילויו היא היסוד.
 361וז"ל ג ע"ד ,ואית ע"ב בתר אלף חמישאה כפום ההיא מדה ואית ע"ב בתר אלף ומאתן כפום
ההיא מדה ואית מאתן וחמשין ושית דנח דילה כי עין בעין יראו
תרגום :ויש ע"ב אחרי אלף החמישי כפי אותה מידה ויש ע"ב אחר אלף ומאתיים כפי אותו
מידה ויש מאתים וחמישים ושש שמנוחה שלה כי עין בעין יראו.
 362נ"ו )לש"ו(.
##* 363
 364היינו וּ במקום ֻ.
 365חסד
 366ת"ת
 367נצח
 368מלכות
 369עי' לקמן קמז ע"ג ד"ה קמץ  -שזה תלוי אם מונים כתר או דעת במקומו.
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]*370ואיהו וו"ו מן ויסע כו'  -שהוא בת"ת כליל מג' אבהן :371ותלת נקודין יי"י  -הן
אותיות שניות של ויסע כו' :פני משה  -ת"ת וכן חמה:372
הא אינון מ"ה כו'  -דאיהו 373בנצח ,וכן משה בנצח כידוע )זהר ח"ג רמג ע"א ,(374וז"ש נ'
שערי בינה כו' ,375וכן ביצירה מט"ט ,376שהוא דוגמת הת"ת ,וז"ש ולתתא כו':
 - ïå÷éúä øéàîבכוונת ברכת אתה חונן שאמר שם כי הגם דאין ניקוד בהמלכות אך ע"י ז"א כאשר הוא מאיר
לה הנה יש בה כל הנקודות כולם כמו בז"א ע"ש ונודע הוא כי התחלתה הוא מחכמה כי עטרה
שלו הוא כתרה וא"כ הרי הוה הט' נקודות בה מחכמה עד מלכות )לש"ו( ,אם כן כאן מדובר בנוק'
ושם בז"א.
 370שייך לדף ח ע"ב *##אולי כדאי לשים במקומו?
 371עי' זהר )חלק א דף קח ע"ב( שמים דאינון עי' רזא יהו"ה ,דא איהו ברזא דשבעין ותרין
שמהן ,ואלין אינון דנפקי מן ויסע ויבא ויט:
וה"ו יל"י סי"ט על"ם מה"ש לל"ה אכ"א כה"ת הז"י אל"ד לא"ו הה"ע ,חלק ראשון .יז"ל מב"ה
הר"י הק"ם לא"ו כל"י לו"ו פה"ל נל"ך יי"י מל"ה חה"ו ,חלק שני .נת"ה הא"א יר"ת שא"ה רי"י או"ם
לכ"ב וש"ר יח"ו לה"ח כו"ק מנ"ד ,חלק שלישי .אנ"י חע"ם רה"ע יי"ז הה"ה מי"ך וו"ל יל"ה סא"ל
ער"י עש"ל מי"ה ,חלק רביעי .וה"ו דנ"י הח"ש עמ"ם ננ"א ני"ת מב"ה פו"י נמ"מ יי"ל הר"ח מצ"ר,
חלק חמישי .ומ"ב יה"ה ענ"ו מח"י דמ"ב מנ"ק אי"ע חב"ו רא"ה יב"ם הי"י מו"ם ,חלק ששי.
בשכמל"ו .אלין אינון שבעין שמהן ,דשלטין על שבעין דרגין תתאין רזא ויהו"ה ,אלין שבעין שמהן
יהו"ה רזא דאקרי שמים.
תרגום :שמים שהם שבעים סוד יהו"ה ,זהו בסוד שבעים ושנים שמות ,ואלו הם שיוצאים מן
ויסע ויבא ויט.
וה"ו יל"י סי"ט על"ם מה"ש לל"ה אכ"א כה"ת הז"י אל"ד לא"ו הה"ע .חלק ראשון יז"ל מב"ה
הר"י הק"ם לא"ו כל"י לו"ו פה"ל נל"ך יי"י מל"ה חה"ו .חלק שני נת"ה הא"א יר"ת שא"ה רי"י או"ם
לכ"ב וש"ר יח"ו לה"ח כו"ק מנ"ד .חלק שלישי אנ"י חע"ם רה"ע יי"ז הה"ה מי"ך וו"ל יל"ה סא"ל
ער"י עש"ל מי"ה .חלק רביעי וה"ו דנ"י הח"ש עמ"ם ננ"א ני"ת מב"ה פו"י נמ"מ יי"ל הר"ח מצ"ר.
חלק חמישי ומ"ב יה"ה ענ"ו מח"י דמ"ב מנ"ק אי"ע חב"ו רא"ה יב"מ הי"י מו"ם .חלק ששי ברוך
שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
ואלו הם שבעים שמות ששולטים על שבעים דרגות תחתונות סוד ויהו"ה ,אלו שבעים שמות
יהו"ה ,סוד שנקרא שמים ,שבעה רקיעים הם שעולים לשבעים שמות שם קדוש ,וזהו ויהו"ה
המטיר מאת יהו"ה מן השמים.
ועי' זהר )ח"ב קיט ע"ב( מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים וגו' ,בגין דתפארת דרגא
דמשה ,גופא ,וחסד דרועא דיליה ,ומשה אתקשר בע"ב דאיהו חסד דרגא דאברהם ,דהכי סליק
בחושבן ח"י וו"ו מן ויסע ויבא ויט ,תלת ענפי אבהן ש' דאתקשר בש' של משה
תרגום :ובה מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים וגו' משום שתפארת היא דרגת משה
הגוף וחסד זרועו ומשה נקשר בע"ב שהוא חסד דרגתו של אברהם שכך עולה בחשבון ח"י וו"ו מן
ויסע ויבא ויט שלשת ענפי האבות ש שנקשרה בש' של משה
 372עי' זהר בהערה הקודמת.
 373חולם.
 374עי' ע"ח שער שער הארת המוחין זו"ן פרק ו ,כי אורות הימינים דיסוד אבא יוצאין לצד
שמאלי ואורות השמאל יוצאין לצד ימין ,נמצא כי משה כלול בימין ובשמאל ,וכן אהרן כלול
משניהן .וז"ס שאמרו בזוהר פרשת וארא הוא משה ואהרן הוא אהרן ומשה לומר ששניהם
שקולים לאכללא אשא במיא ומיא באשא והבן זה .אמנם אני מסופק איך שמעתי ממורי זלה"ה
איזה משניהם הוא עיקרו בימין ואיזה משניהם עיקרו בשמאל ,ונלע"ד ששמעתי ממנו כי הנה
משה גדול מאהרן ועיקרו הוא בימין היסוד ממש ,לכן הוא חתום במדת הנצח העומד בימין היסוד
אבא שבתוך הז"א ,ומצד הימין הזה נמשך המן שהיה בזכות משה כנודע ,אבל יצא וניתן בצד
שמאל כנודע ,ע"כ .אם כן משמע שמשה רבינו שייך לנצח הוא לא הנצח של קומת האצילות ,אלא
נצח של קומת אבא שהוא שורש האצילות ,וצ"ע*.##
ולכן מובן למה זה שייך לשם מ"ה שהוא שייך למשה.
 375עי' ר"ה כא ע"ב :חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחד שנאמר
ותחסרהו מעט מאלהים .והיינו הה"ח ובגלל האר"י בהערה הקודמת נו"ה הם באותו דרגה.
 376עי' שער הפסוקים פרשת תשא ,משה השיג תחלה כל האלף .ואח"כ לא השיג מן הבריאה,
רק מן מטטרון וסנדלפו"ן ,שהם כנגד זו"ן ,שהם כנגד ב' אותיות אחרונות ו"ה של ההוי"ה כנודע,
וז"ס מסו"ה ,כי ר"ת מ"ס ,מטטרו"ן סנדלפו"ן ,ומקום אחיזתם הוא בשתי אותיות ו"ה ,וחבורם
מסוה ,ע"כ .ועי' ע"ח שער מו פרק ז.
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חרק חושבנא ו"ה  -דנו"ה הן תרי פלגי דגופא )רע"מ פנחס רלו ע"א ,(377ובהון הוי"ה אחת,
י"ה בנצח ו"ה בהוד ,378וכן איהו בנצח ואיהי בהוד ,379וי"ה הוא בשמים ,ו"ה בארץ כמ"ש
)תהלים צו יא( י'שמחו ה'שמים ו'תגל ה'ארץ )לקמן יא ע"א( ,לכך חלם בגי' י"ה ,חרק ו"ה :איהו
אם  -דאיהי בהוד ,והוא אם דאלקים .380דמ"ה הוא בנצח כנ"ל והוא אותיות לה"י 381מן אלקים,
הרי הוי"ה אלהים מתחלק בהן ,דהן תרי פלגי דגופא כנ"ל[.
דאיהו תנועה גדולה  -ר"ל מלך :382בגין כו'  -לפיכך הוא מלך על כולם :אע"ג דכולהו כו'
 ר"ל אע"ג דכולהו הוו מלך זה לזה ,מ"מ איהו מלך על כולם ,דהוא ראשית דכולהו :כגון ברא - ïå÷éúä øéàîעי' פת"ש נתיב אבי"ע כ ז"ל :הנהגת עוה"ז הוא ע"י נו"ה שהם בסוד ב' צבאות מעלה ומטה,
והם ב' כרובים מט"ט וסנד"ל שהם בשמים ובארץ כמ"ש )יחזקאל א טו( והנה אופן אחד בארץ,
שבהם צריך המדות להיות ממוזגים בסוד צדיק ורע לו כו'.
 377עי' בהגר"א על ספד"צ ז ע"ג ,שמביא מקור לדבריו אלו מתז"ח בסופו )נא ע"ד(' :כל
אומנותיה דחבריה איהו עביד'.
 378עי' ע"ח שער רפ"ח פרק ד' ,נודע כי נ"ה הם ב' פלגי דגופא כנ"ל לכן אין הוי"ה גמורה בכל
א' מהם רק הוי"ה א' בין שניהם נמצא כי חצי הוי"ה הוא אור של נצח וחצי הוי"ה הוא אור של
הוד ופשוט כי כשהוי"ה נחלקת לב' אינה עולה בשם בפ"ע רק חצי העליון שהם ב' אותיות י"ה
כמ"ש כי יד על כס י"ה כי ב' אותיות ו"ה אינן שם בפ"ע נמצא כי נצח נקרא י"ה וכן ההוד וכן
היסוד י"ה כי היסוד אינה בחי' בפ"ע רק הארה כלולה
עי' שער השמות פרק ו :נצח והוד דז"א ,דע כי נו"ה דז"א הוא סוד חד גופא בבחי' חיצונים,
אבל בבחי' פנימי' הם תרי פלגי גופא כנזכר בזוהר )פנחס רלו ע"א( .וכ'ו ובזה תבין למה נו"ה נקרא
תרי פלגי גופא ,כי לפי שמצד פנים נקרא שוקי האיש והם נפרדות ,ומצד אחור הם גוף א' של
הנוקבא ,ובזה תבין איך נו"ה דז"א בסוד האחוריים הם מחוברים ובסוד הפנים הם נפרדים.
 379עי' ע"ח אנ"כ ט' .והנה ביטוי זה נזכר בכמה מקומות בשם הזהר ולא מצאתי.
מושג זה של "איהו בנצח ואיהי בהוד" מובא בע"ח אנ"כ ט' ועוד כמה מקומות בשם הזהר,
אמנם חפשתי בספרי הזהר המצויים בידינו ולא מצאתי .איברא עי' לש"ו כללים ח"ב לב ע"ג,
שמביא מקור לזה מתיקו"ז לד ע"א וז"ל התיקו"ז ,תא חזי יקו"ק אדנ"י איהו קודשא בריך הוא
ושכינתיה בתרין שוקין יקו"ק לימינא אדנ"י לשמאלא ואינון אספקלריא המאירה ואספקלריא
שאינה מאירה בצדיק תרוייהו חד יאקדונק"י ]תרגום :בא וראה הוי"ה אדנ"י הוא הקב"ה ושכינתו
בשני שוקים הוי"ה בימין ואדנ"י בשמאל ,ואלו הן המראה המאירה והמראה שאינה מאירה ,בצדיק
שניהם יחד יאקדונק"י[ ,עכ"ל .וז"ל רבינו בביאורו שם ד"ה והיא משבחת כו'  -ר"ל בהוי"ה אקי"ק.
והענין ,כי הוי"ה אקי"ק שרשם בחו"ב והוי"ה אדנ"י שרשם בנו"ה ,כי איהו בנצח ואיהי בהוד .וז"ש
בפנים ת"ח הוי"ה אדנ"י איהו קב"ה ושכינתיה בתרין שוקין כו' ,עכ"ל) .הערת העורך  -ואולי מכאן:
איהו לח מסטרא דחכמה איהו קר מסטרא דאימא איהו בחמימו סגי בגין דאויר קדמאה נטיל
בעמודא דאמצעיתא ונטיל בצדיק ,וחכמה ,דאיהו קר ,נטיל בחסד ונצח ,ואימא ,דאיהי חמימא,
נטילת בגבורה והוד] .תרגום :הוא לח מצד החכמה הוא קר מצד אימא .הוא בחמימות מספיקה,
בגלל שהאויר הקדמון לקח מעמוד האמצעי ולקח בצדיק .וחכמה הוא קר ,לקח בחסד ונצח.
ואימא שהיא חמה ,לקחה גבורה והוד[ -תיקו"ז קכד ע"ב(
עי' יהל אור ח"ב לב ע"ד ז"ל ,או"א )דאצילות( הן בב' ידים )דא"א( כידוע ,וכמ"ש בתיקונים )ד
ע"א( חכמה נחית בימינא ואמא נחית בשמאלא וזו"נ ברגלין איהו בנצח ואיהי בהוד ,עכ"ל )עי'
לש"ו כללים ח"ב טז ע"א לגבי עניין איהו בנצח ואיהי בהוד ,דעיקר יניקת הנוק' לעולם הוא
מההוד ,ואפילו כשזו"ן נמצא בכל רוחב נה"י דא"א( .הנה נתבאר כאן שזו"ן מתלבשים על הרגלין.
והנה בבחינה זו אורך הרגלים שווה ,ועומדים הם א' מול השני .משמע ,ש'איהו בנצח ואיהי בהוד'
הוא מציאותם של נו"ה כאשר זו"ן הם פב"פ ,וקומת נוק' כקומתו של ז"א .אמנם עי' בבהגר"א על
תיקו"ז )קג ע"ב ד"ה לזמנין( ,שבחינת "איהו בנצח איהי בהוד" הוא דווקא כאשר ז"א ונוק' עומדים
בצורה של המאור הגדול והמאור הקטן )כלומר העמדת זו"ן בצורה בה א' נמצא למעלה מהשני(,
ולא בבחינת ב' המאורות הגדולים )כלומר כאשר הם עומדים פנים בפנים( .ולכאורה הדברים
נראים כסותרים זה את זה.
והנראה אולי לחלק ,שהיהל אור מדבר בנו"ה דא"א ,שם אין בחי' מאור גדול ומאור קטן ממילא
הם תמיד עומדים פב"פ ובאותה הקומה ,ואילו בביאור התיקו"ז מדבר על נו"ה דאצילות שם יש
עליות וירידות .ולכן שם "איהו בנצח ואיהי בהוד" הוא דווקא כאשר הם זה למעלה מזה .אמנם
צריך אני לרב בזה וצ"ע.
 380עי' לקמן יג ע"א וכן לקמן ריש תיקון נג דף צט ע"ב.
 381עי' שעה"כ פסח דרוש יב לגבי שם אכדטם ,וכן לקמן יג ע"א ,אבל חסר מקור.
 382הפך עבד )ועי' לקמן הערה  ,386שיש ה' מלכים וד' עבדים )עי' ע"ח נקודות א'(.
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כו'  -ר"ל אע"ג דכולהו באצילות ,מ"מ הוה זה לזה כסא ,383כגון ברא כו' :כעבד ושמש כו' -
חשיב ד' דברים ,שהן כנגד ד' פרצופין או"א וזו"ן ,384שהן כולן כסאות זה לזה ,עד א"א,
וקחשיב ממטה למעלה :כגון שבא כו'  -ר"ל בחטף קמץ:385
וסוד הקמ"ץ ,חשבון קמ"ץ י"ד
ושלש ניצוצות ורקיע ,נ' מ' שהוא מלך,
הם רמוזים בארבע יודי"ם מן יו"ד ה"י
וי"ו ה"י ,ולא לחנם נאמר בו מלך,
שהוא מלך גדול על כל המלכים.

úìúå ã"é õîÅ ÷È ïáùåç õ"î÷ã àæøå
ïéæéîø ïåðéà 386êìî åäéàã 'î 'ð éòé÷øå éöåöéð
åàìå 387é"ä å"éå é"ä ã"åé ïî ï"éãåé òáøà
ìò ìåãâ êìî åäéàã êìî äéá øîúà àðâîì
ïéëìî ìë

ורזא דקמץ  -חוזר ומפרש כאן קמץ פתח ,משום דבכל נקודות מפרש למעלה אותיותיהן
ונקודותיהן ,אבל בקמץ לא פירש רק הנקודה ,ובפתח רק האותיות ,לפיכך חוזר ומפרש כאן
בשניהם האותיות עם הנקודות :מ' דאיהו מלך כו'  -ר"ל דקמץ איהו בחכמה ,ושם הוא מילוי
דיודי"ן ע"ב ,ובפנימיות מילוי דאלפי"ן מ"ה ,388כ"ח מ"ה )זהר ח"ג כח ע"ב( ,ובהן ה' יודי"ן,
כמנין קמץ 389עם נקודותיו נ' ,והיא ל"ך ,של מלך .וד' יודי"ן של ע"ב מילוי דיודי"ן שהוא חכמה
הוא מ' של מלך :דאיהו מלך גדול  -כנ"ל דאיהו ראשית לכל:
פת"ח הוא מ"ב .חשבון של פת"ח
הוא כ' ,וניצוץ ושני רקיעים ,וו"י ,הרי
מ"ב" .כ"י ב"י חשק ואפלטהו"" .פתחו
לי שערי צדק אבא בם וכו'" .ב"ם
ארבעים ושתים" .כי בי חשק

'ë åäéà çúÈ ôÇ ïáùåç á"î åäéà ç"úô
÷ùç é"á é"ë á"î àä é"åå éòé÷ø ïéøúå õåöéðå
÷ãö éøòù éì åçúô (ãé àö íéìäú) åäèìôàå
ïéøúå íéòáøà í"á (èé çé÷ íù) 'åëå íá àáà

 - ïå÷éúä øéàîעי' תז"ח יז ע"ג :והמשכילים עשר נקודין דקימין לאענאה ה' מימינא וה' משמאלא אורחא
דאלין לקבל אלין חמש אנון רברבין בההוא גונא זעירין אָ אֵ אֹ אוּ ִא ימינא אַ אֶ אֳ אֻ ְא ,עכ"ל ]אוּ
היא לא מופיע בפירוש בתז"ח והוספתי מסברא[.
המלכים הם תנועות גדולות והעבדים הם תנועות קטנות ,והם נכללים בד' ,הרי הם פתח סגול
קובוץ חטף קמץ .שוא לא נחשב כאחד מי' התנועות ונקרא "עבד לעבדים" )עי' פרדס שער
הנקודות( .עי' לקמן הערה .670
 383עי' ספר הפליאה  :ע"י ת"ת ישראל נזונים כולם וזהו והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע
השמימה והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו וסלם בחסרון הו' הוא גלות הארוך ויעקב בחסרון
הו' והסלם עומדת במדה אחרונה הוא הצינור האמצעי ומגיע עד אהי"ה הוא כתר עליון ,ואמר
השמימה ה' ראשונה להרמיז בה' ידיעה השמים עליונים שמים לשמים.
ועי' שם  :החכמה היא ארץ לכתר והבינה לחכמה וכן כולם וכן שמים לשמים וכסא לכסא
ועי' תיקו,ז )ט ע"א( :ועוד קמ"ץ אוקמוהו מארי דקדוק דאיהו תנועה גדולה בגין דאיהו קדמאה
דכלהו נקודין דספיראן אף על גב דכלהו שמהן קדישין אתעבידו דא כסא לדא כגון ברא דצריך
למפלח לאבוי ולאמיה ולמעבד גרמיה לגבייהו כעבד ושמש וכרסיא ומצב תחותייהו הכי אינון
ספירן דא לדא ובגין דא אית נקודה מלכא ואית נקודה עבדא לגביה כגון שב"א דאיהו עבד לקמ"ץ
ורץ בשליחותיה ומזנב אחריו אבל באתריה מלכא איהו
תרגום :ועוד קמ"ץ פרשוהו בעלי הדקדוק ,שהוא תנועה גדולה ,משום שהוא ראשון לכל
הנקודות של הספירות ,אף על גב שכולם שמות קדושים נעשו זה כסא לזה ,כמו בן שצריך לעבוד
את אביו ואת אמו ,ולעשות את עצמו עבד אליהם ,ושמש וכסא ומצב תחתיהם ,כך הן הספירות זו
לזו ,ולכן יש נקודה מלך ,ויש נקודה עבד אליו ,כמו שב"א שהוא עבד לקמ"ץ ,ורץ בשליחותו ומזנב
אחריו ,אבל במקומו הוא מלך.
 384עבד נוק' ,שמש ז"א ,כסא אימא ,ומצב אבא*##
 385עי' לעיל הערה .382
 386עי' לעיל הערה .382
 387כך גירסת התיקונים של הגר"א ,אבל נ"ל על פי פירוש הגר"א לגרוס יו"ד ה"י וי"ו ה"י יו"ד
ה"א וא"ו ה"א ,שגירסת הישן כתוב יו"ד ה"י וא"ו ה"י יו"ד ה"א וא"ו ה"א.
 388עי' לעיל ח ע"ב ד"ה ביה צייר##*.
 389במספר קטן ,א' )ק( ד' )מ( ט' )צ'( ,סה"כ ט"ו ,יחד עם צירי שהוא פעמיים יו"ד ,וקמץ שהוא
יו"ד וו' )רקיע( סה"כ ל"ו וט"ו נ"א שהוא נ' עה"כ*.##
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ואפלטהו" ,חשק ,חריק ,שבא ,קמץ,
מן אבגית"ץ .קמץ ,קומץ סתום באות
יו"ד .פתח ,נפתח בו בחמש אצבעות,
שהם ה' .וכמה סודות בנקודות ,וזהו
אבא בם אודה י"ה .ופתח ,עליו נאמר,
פתחו לי וכו' זה השער ליהו"ה.

õ"î÷ à"áù ÷"éøç ÷"ùç åäèìôàå ÷ùç éá éë
úàá íéúñ [à"ò ç] õîå÷ õ"î÷ 390õְúÄ
È éâÇ aÀ àÈ ïî
ïåðéàã ïòáöà ùîçá äéá çúôúà ç"úô ã"åé
äãåà íá àáà åäéà éàäå éãå÷ðá ïéæø äîëå 'ä
øòùä äæ 'åëå éì åçúô øîúà äéìò ç"úôå ä"é
(ë íù) 'äì

כי בי  -גי' מ"ב :פתחו לי כו'  -מביא הפסוקים ששם מרומז מ"ב ,ואח"כ מפרש פסוק
ראשון ואח"כ השני .וז"ש כי בי כו' ,ור"ל דשם אב"ג ית"ץ ד' נקודות בו ,קמץ על א' ,שבא על
ב' ,חירק על ג' ,פתח על ת' ,וכן בכל הז' שמות של מ"ב :391כי בי  -הוא פתח כנ"ל :חשק  -הוא
ג' נקודות האחרים בשם זה .אפלטהו ואשגבהו כי ידע שמי כו' :קמ"ץ קומץ כו'  -עכשיו מפ' פ'
שני ,ור"ל דקמץ סתים ביו"ד ואתפתח בה' ,כנ"ל שהן חו"ב ,וא"כ בפתח כלול י"ה .וז"ש אבא
ב"ם ,שהוא הפתח ,אודה י"ה ,דבפתח אתפתח השער ,392ובי' פותח את ידך )תהלים קמה טז(,
שמשם ממלאין שאלתו ,לפיכך אודה י"ה .וז"ש ופתח עליה כו' ,ר"ל דלשון פתחו הוא פתח,
דקרא מיירי בו ,ופתח השער הוא ג"כ בפתח ,דכתיב זה השער לה' ,ופתח בו השם הויה כמ"ש
לעיל ,דפתח סליק לחושבן הוי"ה ,וז"ש זה השער לה' :393וכמה רזין בנקודי  -לפי שסיים כאן
רזי דנקודין ,אלא שמפרש הפסוק פתחו לי שהתחיל בו ,אמר שיש עוד כמה רזין בנקודין:
מלאכים יש שמשמשים לנקודות
הללו ,והם האותיות שהם כמו סוסים
לנקודות ,והטעמים מנהיגים אותם,
ואותם תנועות אליהם ,כמו על פי
יהו"ה יחנו ועל פי יהו"ה יסעו ,ואותם
נקודות אל הטעמים ,כמו צאן אחר
הרועים שמנהיגים אותם לכל צד
לעלות ולרדת ,מעלה ומטה ,ולהנהיג
אותם לכל צד ,לימין ושמאל לפנים
ולאחור.
והטעמים הם נשמות ,והנקודות
ïååúàå ïéçåø ïéãå÷ðå ïéúîùð ïåðéà éîòèå
395
אלו
רוחות ,והאותיות נפשות,
øúá ïéìàå ïéìà øúá ïéâäðúî ïéìà ïéùôð

394

ïéãå÷ð ïéìàì ïéùîùîã úéà ïéëàìî
éîòèå éãå÷ðì ïååñåñë ïåðéàã ïååúà ïåðéàå
éô ìò ïåâë åäééáâì úåòåðú ïåðéàå ïåì éâéäðî
ïåðéàå (çé è øáãîá) åòñé 'ä éô ìòå åðçé 'ä
ïéâéäðàã ïééòø øúá àðàòë éîòè éáâì ïéãå÷ð
àúúå àìéò àúçðìå à÷ìñì àøèñ ìëì ïåì
àìàîùå àðéîéì àøèñ ìëì ïåì àâäðàìå
àøåçàìå àî÷ì

 - ïå÷éúä øéàîית"ץ
 390נ"ל שמנוקד לא טוב בתיקונים אלא כמש"כ בפירוש הגר"א  -אָבְ גִ ַ
 391עי' קנט ע"א.
 392בבינה*##
 393כל זה קצת חלש אצלי##*.
 394עי' ביאורים ח"א עב ע"א ז"ל :קורא התיקונים להאותיות בשם מלאכים משום שהם למטה
במדרגה מהנקודות ,והנקודות מתגלים בהם ,ומשתמשים על ידיהם .ועי' ביאורים ח"ב ע ע"ג ז"ל:
כל אור תחתון הוא בבחי' מלאך להאור העליון ,וכנודע בסוד המלאך הגואל ]עי' עבודת הקודש
חלק ב פרק כה ז"ל :פתח ]משה[ נבואתו היתה באספקלריא שאינה מאירה ,בתחלה וירא אליו
מלאך יי' סוד המלאך הגואל ,ואחר הרגילו לאטו עלה אל מעלת הנבואה בשם הגדול אשר לא עלה
אליה שום נברא .ועי' זהר ח"א דף סא ע"א וכן ח"א דף רה ע"ב ,וכן ח"ג רסט ע"ב ורע ע"א .ורמב"ן
שמות ג ב[.
 395עי' ביאורים ח"א מג ע"ד ז"ל :התיקונים )סוף תיקון ה דף כב ע"א( שאמר שם טעמי אינון
מן כתרא ,נקודין מן מוחא ,וכן בתיקון עי' )דף קמט ע"ב( ובכ"מ ,חכמה דמתמן נקודין כתרא דתמן
טעמי ,ומבואר שם ושם כי אתוון הם בבינה אימא .אמנם הוא כי ע"ד שהם בהג"ר הנה מתפשטין
אח"כ בבינה וזו"ן ,וכמ"ש ג"כ בהקדמות תיקונים )דף ט סע"א( טעמי אינון נשמתין ,נקודין רוחין,
ואתוון נפשין .והתגין אינו חושב שם התיקונים כלל ,כי הם משתתפין ומתחברים עם האותיות,
כמ"ש הרב לקמן פ"ה ,ולכן אינו חושב אלא רק הטעמים נקודות ואותיות ,ואמר שהם הג"ר ,וכן
הם ג"כ בינה וזו"ן כנז'.
ביאורים ח"א ס ע"ג ז"ל :אמרו בפירוש בתיקונים )דף יו והוא לפנינו בדף כב רע"א בתיקון ה'
וכן הוא ג"כ בתיקון סט דף קכה ע"ב( שאמרו שם ואתוון אינון לגבי נקודין כגופא לגבי רוחא ,אבל
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מתנהגים אחר אלו ,ואלו אחר אלו.
האותיות מתנהגות אחר הנקודות,
והנקודות אחר הטעמים ,כי גבוה מעל
גבוה שומר .ועוד ,אותיות הן אש,
נקודות רוח ,אל אשר יהיה שמה,
הרוח ללכת ילכו ,והם כמעינות המים
שנאמר עליהם ,המשלח מעינים
בנחלים ישקו כל חיתו שדי וגו' ,אלו
האותיות .ויש ששם אותם לאותיות
מים אש רוח ועפר ,ארבע רגלי הכסא,
הנקודות אדם לשבת על הכסא.
ואינון תנועות לגבייהו  -ר"ל הטעמים תנועות לנקודות :כגון עפ"י כו'  -ר"ל דכן ע"פ
הטעמים יחנו בטעמים המפסיקים כגון אתנחתא סוף פסוק ,ויסעו בטעמים המשרתים :דאנהיגין
לון כו'  -הן ניגון הטעמים ,והן מפרשים המשך המאמר ,לפניו או לאחריו ,וכל ענין המאמר
מתפרש על ידן ,ועיין בכוזרי באריכות )* :(##אתוון מתנהגין כו'  -דבלא נקודות אין יכול לדבר
כלל האות ,ולפיכך הן רוח האותיות :כי גבוה כו'  -שהן הנקודות ע"ג }ט ע"ב{ האותיות,
וסיפי' 398דקרא ,וגבוהים עליהם ,דאל תיקשי לך ,הלא הנקודות הם תחת האותיות וגם הן קטנים
מן האותיות ,והיאך קאמר כי גבוה כו' ,לכך קאמר )לעיל ה ע"א( ואית נקודה דכל עלמא תליא:
אינון אש  -כנ"ל )לעיל ה ע"ב( החיות מראיהן כגחלי אש :נקודי רוח  -כנ"ל פנימיות ,שבהן
399
רוח :ואינון כמבועי כו'  -כמ"ש בהקדמה שניה )יט ע"א( דשמא מפרש איהו שקיו דאילנא
כמיא כו' :כל חיתו שדי  -אלין אתוון כנ"ל :ואית דשוי לון כו'  -שהן ד' אותיות הוי"ה כנ"ל
או"א זו"ן :נקודי אדם  -הוא א"א שמתלבש בהם בפנימיותם ,והוא שמא מפרש ,400והוא היושב
על הכסא ,שהן כולם כסא לי' 401כנ"ל:
øúá éãå÷ðå éãå÷ð øúá éâäðúî ïååúà ïéìà
øîåù äåáâ ìòî {á"ò è} äåáâ éë éîòè
)÷ìà çåø éãå÷ð ùà ïåðéà ïååúà ãåòå (æ ä úìä
à ìà÷æçé) åëìé úëìì çåøä äîù äéäé øùà
çìùîä åäééìò øîúàã àéî éòåáîë ïåðéàå (áé
'åâå éãù åúéç ìë å÷ùé 'åâå íéìçðá íéðéòî
)ïåì éåùã úéàå ïååúà ïéìà (àé - é ã÷ íéìäú
ïéìâø òáøà øôòå çåø ùà íéî ïååúàì
àñëä ìò úáùì íãà éãå÷ð àéñøåëã

397396

מצד של האמא ההי"ן למעלה,
מצד של הבת ההי"ן למטה ,מצד של
האבא יודי"ן למעלה ,מצד הבת יודי"ן
למטה ,מצד הבן ווי"ם למעלה כמו זה
וו"י ,מצד האבא ווי"ם למטה כמו זה
יו"ו ,ההי"ן של האם כמו זה הה"ו
הה"י ,ההי"ן של הבת כמו זה יה"ה
וה"ה ,וכן בכל הויה והויה.

àøèñî àìéòì ï"éää àîéàã àøèñî
ï"éãåé àáàã àøèñî àúúì ï"éää àúøáã
àøèñî àúúì ï"éãåé àúøáã àøèñî àìéòì
àáàã àøèñî é"åå àã àðååâë àìéòì ï"éåå ïáã
àîéàã ï"éää å"åé àã àðååâë àúúì ï"éåå
àðååâë àúøáã ï"éää é"ää å"ää àã àðååâë
402
ä"éåäå ä"éåä ìëá éëäå ä"äå ä"äé àã

 - ïå÷éúä øéàîבמקומות אחרים ,והוא בהקדמת תיקונים )דף ט סע"א( אמר שם טעמי אינון נשמתין נקודין רוחין
ואתוון נפשין ,וכן הוא בהמאמר דלעיל אות י"ג ,ונפשא איהי כללא דאתוון כו' .והרי הוא בפירוש
להיפוך שהאותיות הם נפש .אך הענין בכ"ז הוא כמו שאמרנו לעיל וכמו שמפרש והולך ,כי הגם
שהאותיות הם באמת רק בחי' הגוף וכלים ,אך משום שהנפש הנה הוא מתעצם עם הגוף מראשית
התחלתו ואינו נפרד ממנו לעולם לגמרי ,הרי נעשים שניהם לאחד ,ולכן קורא התיקונים לפעמים
את האותיות ג"כ בשם נפש.
 396כאן להכניס ההערה בדף ה ע"א*##
øâñåîä – ïéãå÷ð ïì ïééæçúàå ãò 'åë àùîù ïåâë äúåçú àéìú àîìò ìëã äãå÷ð úéàå – øîåù 397
.(à"øâä úåäâä) ïàë êééù 'æ úåà à,ò ã ìéòì
 398נדצ"ל וסיפא.
 399עי' לקמן נח ע"ד ד"ה כנור – שהשקיא דאילנא שהוא השם מ"ה הוא בחי' הדעת.
 400עי' לעיל הערה  ,345היינו הוא עיקר גילוי של האצילות כדלקמן יט ע"א ,וכאן שהוא גילויו
בבריאה הא"א שבו הוא הגילוי מאצילות.
 401ליה*##
 402עי' לקמן הערה .418
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מסט' דאימא ההי"ן כו' – שעד כאן פירש הנקודות ,ועכשיו מפרש אותיות השם שהם ד'
יסודות כנ"ל ,והד' יסודות מתהפכין ,פעם מים למעלה ,פעם אש למעלה ,פעם המים גוברין,
פעם אש .וכן בכל הד' יסודות שמהן מזגי כל הטבעים ורחמי ודיני ,הרוחנים ונטייתם לצד זה או
לצד זה ,ועניינם כפי הוי"ה ,אם היו"ד למעלה מים למעלה ,וכן בכולם ואם שני יודי"ן וה"א,
כגון יי"ה המים גוברין וכן בכולם:
ועוד מי שלומד את ההויות הללו,
צריך ללמד אותם לבנות בנין לקדוש
ברוך הוא ,שנאמר בו "וירפא את מזבח
ה' ההרוס" .וסוד הדבר שיכולים
להרוס באותיות שמו ,זהו שכתוב" ,פן
יהרסו אל ה'" ,ולכן כשיהרסו אותם
בחטאיהם ,צריך לבנותם בתפלותיהם.
שאות י' היא אבן יסוד הבנין ,י"י מן
יי"ה מן יי"ו מן וי"י בהם" ,אבנים
שלמות תבנה את מזבח יהו"ה אלקיך",
זה ה' .ו' זו קורה ועמוד לסמוך עליה
את הבית .ולכן חבור של שלש אותיות
בית ,ב' בנין ,י' יסוד בנין ,ת' תפארת.
והם :ב' מלכות ,י' יסוד ,ספירה
תשיעית שהוא סומך גאולה לתפילה,
ובו "סומך יהו"ה לכל הנפלים" ,ת'
תפארת שנאמר בו "כתפארת אדם
לשבת בית" .ובו כל הזוקף זוקף בשם
)ברכות יב ע"א( .אבל אל היסוד ,כל
הכורע כורע בברוך ,זהו שכתוב,
"ברכות לראש צדיק".

êéøö ï"ééåä ïéìà óéìåàã ïàî ãåòå
êéøá àùãå÷ì àðéðá ïåäá éðáîì ïåì àôìåàì
ñåøää 'ä çáæî úà àôøéå äéá øîúàã àåä
)ñøäîì ïéìëéã äìîã àæøå (ì çé 'à íéëìî
ìà åñøäé ïô áéúëã àåä àãä äéîùã éååúàá
ïåì åñøäéã àã ïéâáå (àë èé úåîù) 'ä
'é úàã ïåäúåìöá ïåì éðáîì êéøö åäééáåçá
ïî å"éé ïî ÷"éé ïî é"é àðéðáã àãåñé ïáà åäéà
'ä çáæî úà äðáú úåîìù íéðáà ïåäá é"éå
äøå÷ àã 'å 'ä àã (å æë íéøáã) ê"é÷ìà
àøåáç àã ïéâáå úéá äìò êåîñì àãåîòå
'ú àðéðá ãåñé 'é àðéðá 'á úéá ïååúà úìúã
äøéôñ ãåñé 'é úåëìî 'á ïåðéàå úøàôú
äéáå äìôúì äìåàâ êîåñ åäéàã äàòéùú
'ú (ãé äî÷ íéìäú) íéìôåðä ìëì 'ä êîåñ
úáùì íãà úøàôúë äéá øîúàã úøàôú
íùá ó÷åæ ó÷åæä ìë äéáå (âé ãî äéòùé) úéá
àãä êåøáá òøåë òøåëä ìë ãåñé éáâì ìáà
(å é éìùî) ÷éãö ùàøì úåëøá áéúëã àåä

למבני בהון כו' – כמו שמפרש והולך דיה"ו איהו ביתא :דאת י' כו'  -דיסוד איהו י'
זעירא :403י"י מן יי"ק כו' אבנים שלמות  -ר"ל דלכך כתיב לשון רבים :404תבנה כו' דא ה'  -היא
מלכות שנק' בית ,כמ"ש לעיל )ח ע"א( כי ביתי כו' :ו' דא קורה  -שעל הבית :ועמודא כו'  -הן
 - ïå÷éúä øéàî 403כמו יו"ד של צור ילדך תשי )דברים לב יח( .ועי' זהר ח"ג נז ע"ב ,ועי' לקמן שזה שכינה.
עי' זהר )ח"ג דף רנז ע"א( תקינו למגזר לתמניא דאיהו תמן חכמ"ה עד יסוד לקבלא בהון י'
זעירא לסלקא לה עד כתר למהוי עטרה על ראשיהון.
תרגום :ותיקנו למול לשמונה שהם ח' ,מחכמה עד יסוד ,לקבל בהם י' קטנה ,להעלות אותה
עד כתר ,להיות עטרה על ראשם.
עי' לקמן עב ע"ב ,אדהכי הא סבא קא נחית לגביה כמלקדמין פתח ואמר רבי רבי )י'( ברית
איהו ודאי צדיק ח"י עלמין ,דאיהי י' זעירא מסטרא דחכמה דלעילא ,דכד נחתא י' לגביה ,אף על
גב דבאתריה י' עלאה אתקרי ,כד נחית לגבי צדיק י' זעירא אתקרי ,ואת ו' אף על גב דאיהו ו'
עלאה באתריה בעמודא דאמצעיתא
תרגום :בין כך הנה הזקן הזה ירד אליו כמו מקדם פתח ואמר רבי רבי )י'( הברית הוא ודאי
צדי"ק ח"י העולמים שהוא י' קטנה מצד החכמה העליונה שכשיורדת י' אליו אף על גב שבמקומו
י' עליונה נקראת כשיורדת לצדיק נקראת י' קטנה והאות ו' אף על גב שהיא ו' העליונה במקומה
בעמוד האמצעי
 404שכל אבן יהיה לו שורש בחכמה ,ועי' לקמן עב ע"ב הובא בהערה הקודמת.
ועי' ס"י )פ"ד מט"ז( ב' אבנים בונות ב' בתים ,שלש אבנים בונות ששה בתים ,ארבע אבנים
בונות ארבעה ועשרים בתים ,חמש אבנים בונות מאה ועשרים בתים ,שש אבנים בונות שבע
מאות ועשרים בתים ,שבע אבנים בונות חמשת אלפים וארבעים בתים ,מכאן ואילך צא חשוב מה
שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע.
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העמודים שהבית נכון עליהם ,והוא ת"ת שעל הבית ובתוכו ,כמ"ש 405מלכא בביתי' כו' :ספירה
תשיעאה כו'  -דהוא סמיך למלכות שהיא עשירית :דאיהו סומך גאולה לתפלה  -שיסוד נק'
גואל ,406ומלכות תפלה ,407לפיכך הוא יסודא דבנינא שכל הבית נסמך עליו :וביה סומך כו' -
דת"ת 408סומך ע"י 409למלכות :כתפארת אדם  -שנקרא אדם כמ"ש לעיל )* :(##לשבת  -כנ"ל
)* :(##ובי' כל הזוקף זוקף בשם  -דהוא ת"ת שהוא קורה ועמוד :410אבל לגבי יסוד כו'  -שהוא
למטה ,יסוד הבנין ,והענין כי יסוד כורע להקים המלכות ,וזוקפין אותן בשם אל הת"ת ,וזה
סומך ה' כו' :הה"ד ברכות כו'  -ראיה שצדיק הוא ברוך:411
והוא עירוב ,שבו ישפיל הקורה
אם היא למעלה מעשרים )עירובין ב
ע"א( ,שהיא יו"ד ,שלמעלה מעשרים
שהוא כ' כתר ,הוא עלת העלות על
הכל ,שאין העין שולטת עליו .ומשום
זה מבוי ,שהוא שכינה תחתונה ,שהיא

àéä íà äøå÷ä äéá ìéôùéã áåøò åäéàå
'ëî àìéòìã ã"åé éäéàã íéøùòî äìòîì
úéìã àìë ìò úåìòä úìò åäéà øúë 'ë åäéàã
éäéàã éåáî àã ïéâáå äéìò èéìù àðéò
íéçôè äøùò àøéòæ 'é éäéàã äàúú àúðéëù

 - ïå÷éúä øéàî 405עי' שמואל ב' )ז א( ויהי כי ישב המלך בביתו וה' הניח לו מסביב מכל איביו .תרגום :והוה
כד יתיב מלכא בביתיה וה' אניח ליה מסחור סחוש מכל בעלי דבבוהי .וזה בהתלבשות ת"ת
במלכות.
 406שעה"כ עמידה ג' ,ועי' זהר )ח"א רכח ע"ב( :והטוב בעיניך עשיתי דסמך גאולה לתפלה והא
אוקימנא והא אוקמוה חברייא דאתכוון ליחדא יחודא כדקא יאות ובגין כך )ישעיה לח ג( ויבך
חזקיהו בכי גדול דלית תרעא דקיימא קמי דמעין גאולה דא הוא מלאך הגואל דדא איהו דאשתכח
בכל פרוקא דעלמא והא אוקימנא:
המלאך הגואל אותי מכל רע )בראשית מח טז( רבי אלעזר אמר כיון דבריך יעקב ואתכוון
מתתא לעילא כדין אמשיך מעילא לתתא דכתיב )שם טו( האלהי"ם הרועה אותי כיון דאיהו נטיל
יהיב ברכאן להאי אתר כיון דאמטי ברכאן להאי אתר כדין פתח ואמר המלאך הגואל וגו'
תרגום" :והטוב בעיניך עשיתי" ,שסמך גאולה לתפילה ,והרי בארנו .והנה פרשוה החברים,
שהתכוון לייחד יחוד כראוי ,ולכן "ויבך חזקיהו בכי גדול" ,שאין שער שעומד לפני דמעות.
"גאולה" ,זה המלאך הגואל ,שזהו נמצא בכל גאולה שבעולם ,והרי בארנו.
"המלאך הגואל אותי מכל רע" .רבי אלעזר אמר ,כיון שברך יעקב והתכוון מלמטה למעלה ,אז
המשיך מלמעלה למטה ,שכתוב "האלהים הרועה אותי" .כיון שהוא לקח ,נתן ברכות למקום זה.
כיון שהברכות הגיעו למקום הזה ,אז פתח ואמר "המלאך הגואל" וכו'.
ועיי"ש )רל ע"א( :פתח ואמר המלאך הגואל אותי מכל רע )בראשית מח טז( האי קרא אית
לאסתכלא ביה )ס"א ל"ג דהא כתיב( הגואל אשר גאל מבעי ליה מאי הגואל בגין דהוא משתכח
תדיר לגבי בני נשא ולא אעדי מבר נש זכאה לעלמין תא חזי המלאך הגואל אותי דא שכינתא
דאזיל עמיה דבר נש תדיר ולא אעדי מניה כד בר נש נטיר פקודי אורייתא ועל דא יזדהר בר נש
דלא יפוק יחידאי בארחא מאי יחידאי דיזדהר בר נש למטר פקודי דאורייתא בגין דלא תעדי מיניה
שכינתא ויצטריך למיזל יחידאי בלא זווגא דשכינתא תא חזי כד נפק בר נש לארחא יסדר צלותא
קמי מאריה בגין לאמשכא עליה שכינתא ולבתר יפוק לארחא וישכח זווגא דשכינתא למפרק ליה
בארחא ולשזבא ליה בכל מה דאצטריך מה כתיב ביעקב )שם כח יט( אם יהיה אלהי"ם עמדי דא
זווגא דשכינתא ושמרני בדרך הזה למפרק לי מכלא.
תרגום :פתח ואמר" ,המלאך הגואל אותי מכל רע" .בפסוק זה יש להתבונן בו) ,שהרי כתוב(
הגואל ,היה צריך לכתוב אשר גאל ,מה זה הגואל .משום שהוא תמיד נמצא אצל בני אדם ,ולא זז
מאדם צדיק לעולמים .בא וראה" ,המלאך הגואל אותי" ,זו השכינה שהולכת עם בן האדם תמיד,
ולא זזה ממנו כשבן האדם שומר מצוות התורה .ועל זה יזהר בן אדם שלא יצא יחידי בדרך .מה זה
יחידי ,שיזהר בן אדם לשמור מצוות התורה כדי שלא תזוז ממנו שכינה ,ויצטרך ללכת יחידי בלי
זווג השכינה .בא וראה ,כשיוצא בן אדם לדרך ,יסדר תפלה לפני רבונו כדי להמשיך עליו שכינה,
ואחר כך יצא לדרך ,וימצא זווג השכינה לגאול אותו בדרך ולהצילו בכל מה שיצטרך .מה כתוב
ביעקב" ,אם יהיה אלהים עמדי" ,זה זווג השכינה" .ושמרני בדרך הזה" ,לפדות אותי מהכל.
 407עי' לעיל הערה .305
 408שהוא הוי"ה
 409על ידו ,היינו על ידי היסוד.
 410היינו צורת ו' .קשה שהרי עמוד הוא מעלה מטה וקורה שוכב ,כמש"כ לעיל וצ"ע.
 411עי' לקמן קמב ע"ב.
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י' קטנה ,עשרה טפחים ,שיעורה בו
צריך להשפיל את הקורה שהיא ו',
אבל לגבי סוכה שהיא אמא ,ששעורה
יו"ד ,שהוא כ' כתר ,מעל לכתר אין
אדם של מרכבה דר בו תוך סוכה,
שאין העין שולטת עליו.
ואיהו ערוב כו'  -ר"ל יסוד ,שמבוי הוא שכינה כמו שמפרש והולך ,וקורה הוא ת"ת כנ"ל,
והעירוב הוא להניח הקורה על המבוי ,והוא ע"י יסוד :דישפיל ביה הקורה כו'  -רצונו לתרץ
כאן קושית הגמרא )ערובין ב ע"א סוכה ב ע"א( מ"ש גבי סוכה דתני פסולה ,ומ"ש גבי מבוי דתני
ימעט .ומתרץ ,דימעט הוא עד שיעוריה ,דהיינו דלכתחילה יניח למעלה מי' טפחים ,אבל גבי
סוכה אין קפידא ,רק שלא יהיה למעלה מכ' אמה .והענין כי סתם מחיצות הוא י' טפחים ,ובמבוי
צריך להניח הקורה על גבי מבוי ,אבל בסוכה מחיצות שאין מגיעות עד הסכך כשירה :לית אדם
דמרכבה  -ר"ל שמא מפורש 412מלגאו לאצילות ,413שהתחלתו מכתר ,ושם יה"ו ,הוא ביסוד
ומלכות ותפארת מלמטה למעלה ,דמלכות היא בין הת"ת ויסוד ,שמתחלת בסיום הת"ת ,וזהו
בית של מטה ,אבל בביתא דלעילא שהוא ה' עילאה כנ"ל ,בית ראשון בית שני ,הוא מלמעלה
למטה ,י' חכמה ,ה' בינה ,ו' ת"ת ,ג"כ אבן ובנין וקורה:
'å åäéàã äøå÷ä ìéôùäì êéøö äéá äøåòù
äìéã øåòéùã àîéà éäéàã äëñ éáâì ìáà
íãà úéì øúëî àìéòì øúë 'ë åäéàã ã"åé
èéìù àðéò úéìã äëñ åâ äéá øã äáëøîã
äéìò

והמקור של ההויות הללו כחשבון
חסד ,שבהם צריך לבנות בנין זה,
שהם מחסד שמקור הויה שלו ,הוא
יו"ד ה"י וי"ו ה"י שעולים לשבעים
ושתים הויות ,כחשבון חס"ד .כולם
אבן וקורה ובנין ,שנבנה בשניהם,
ואלה הם ע"ב הויו"ת שיוצאים מן
יו"ד ה"י וי"ו ה"י
שם יהו"ה י' שלו בראש החרב,
מרגלית מלא סגולות בראש החרב,
שאין מי שמנצח ודאי לבעלי החרב
הזו ,ובה מנצח את כל הצדדים
האחרים ,ואין אחד עומד לפניה .גוף
החרב הזאת ו' ,אשרי מי שיודע
להניפה בידו לכל צד :למעלה ,ולמטה,
ו]אף[ ארבעה צדדים ,בשש ספירות.
שתי פיפיות שחותך בהם מעלה ומטה
משני צדדים ,הם ה"ה ,ונקוד אלהי"ם,
והיינו הנרתיק שלו ,ולכן בינה נקודה
אלהי"ם כדוגמא זה יֱה ִ ֹוה כמו שנאמר.

ïåäáã ãñç ïáùåçë ï"ééåä ïéìàã øå÷îå
øå÷îã ãñçî ïåðéàã àã àðéðá éðáîì êéøö
á"òì é÷ìñã é"ä å"éå é"ä ã"åé åäéà äéúééååäã
àðéðáå äøå÷å ïáà åäìë ãñç ïáùåçë ï"ééååä
ï"ééååä á"ò ïåðéà ïéìàå åäééåøúá éðáúàã
[á"ò ç] 414é"ä å"éå é"ä ã"åé ïî ïé÷ôðã
àáøçã àùéøá äéìéã {à"ò é} 'é ä"åäé íù
úéìã àáøçã àùéøá ïúìåâñ àéìî úéìâøî
çöð äáå àã àáøç éøàîì 415éàãå çöðã ïàî
àôåâ äî÷ àîéé÷ ãç úéìå ïéðøçà ïéøèñ ìëì
óéðàì òãéã ïàî åäéà äàëæ 'å àáøç éàäã
òáøàå àúúå àìéò àøèñ ìëì äéãéá äéì
ïåäá êéúçã úåéôéô ïéøú ïøéôñ úéùá ïéøèñ
äãå÷ðå ä"ä ïåðéà ïéøèñ ïéøúî àúúå àìéò
äðéá àã ïéâáå äéìéã ÷úøð åðééäå í"éäÄ ìÉ à
Á
øîúàã äîë äÉåÄ äÁé àã àðååâë í"éäÄ ìÉ à
Á äãå÷ð

וזהו שבארו בעלי המשנה )ברכות
ìë ïéúéðúî éøàî åäåî÷åàã åäéà éàäå
ה ע"א( ,כל הקורא קריאת שמע כאלו úåéôéô áøç æçåà åìàë òîù úàéø÷ àøå÷ä
אוחז חרב פיפיות בידו .והרי פרשוהו
ïé÷éæîä ïî ïâäì åúèî ìò åäåî÷åà àäå åãéá
 - ïå÷éúä øéàî 412גי'מ אד"ם.
 413עי' לעיל הערה  ,345ועי' לקמן יט ע"א.
 414בכל ספרי הת"ז נדפס כאן סדר הע"ב שמות בנוסחאות מנוסחאות שונות ויען שהגר"א
סדרן ורשמן באופן אחר כמ"ש בביאורו )ואף שלא זכינו לראות סידורו בכ"י עכ"ז המעיין בנקל יבא
מתוך ביאורו על סדרן הנכון( לזאת השמטתים בדפוס מפני כבוד שמו ית' ויעויין עוד סדרן בתז"ח
)עז ע"ד-טו ע"א( ובפרדס שער השמות )גליון( ,עי' לקמן הערה .418
 415עי' לקמן מג ע"ב ד"ה ויך את המצרי שהלשון "ודאי" הוא כמו "כידוע".
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על מטתו ,להגן מן המזיקים .אבל
בקריאת שמע של התפלה ,אדון
המזיקים קשור ,אין לו רשות לברוח.
ואשרי מי ששוחט אותו באותו זמן,
לקיים בא להרגך השכם להרגו )שם
נח ע"א( בתפלה ,שנאמר בה ,וישכם
אברהם בבוקר ,כל שכן מי שלא
חושש לכבודו לשחוט את יצרו
ושונאו ,שאין שונאו לחוד אלא שונאו
של הקדוש ברוך הוא ,שבכל יום תובע
את חטאי בניו לשחוט אותם.
וכמו כן כאן צריך להעבירו מן
השמים והארץ ,כמו שהעבירו משמש
והלבנה ,וכמו כן כאן צריך להעביר
אותו ואת בת זוגו משני כסאות ,זהו
שכתוב "כסא כבוד מרום מראשון",
ששם הקדוש ברוך הוא ושכינתו בשני
כסאות ,ושם הקדוש ברוך הוא
ושכינתו כמו השמש והלבנה ,ועל
שמם נקרא" ,כי שמש ומגן יהו"ה
אלהי"ם" ,ובאותו זמן יתקיים בו" ,לא
יבוא עוד שמשך וירחך לא יאסף".

ïé÷éæîä ïåãà àúåìöã òîù úàéø÷á ìáà
÷ïàî åäéà äàëæå çøáîì åùø äéì úéì øåù
êâøåäì àá íéé÷ì àðîæ àåääá äéì èéçùã
íëùéå äá øîúàã àúåìöá åâøäì íëùä
ïàî ïëù ìë (æë èé úéùàøá) ø÷áá íäøáà
äéàðùå äéøöé àèçùì äéø÷éì ùùç àìã
êéøá àùãå÷ã äéàðù àìà ãåçì äéàðù úéìã
ïåì àèçùì éåðáã ïéáåç òáú àîåé ìëáã àåä
àéîùî äéì àøáòàì êéøö éëä óåàå
àøäéñå àùîùî äéøáòàã àðååâë àòøàå
416
äéâåæ úáìå äéì àøáòàì êéøö éëä óåàå
ãåáë àñë áéúëã àåä àãä ïééñøë ïéøúî
àùãå÷ ïîúã (áé æé äéîøé) ïåùàøî íåøî
ïîúå ïééñøë ïéøúá äéúðéëùå àåä êéøá
÷[à"ò è] àùîùë äéúðéëùå àåä êéøá àùãå
'ä ïâîå ùîù éë éø÷úà åäééîù ìòå àøäéñå
íéé÷úé àðîæ àåääáå (áé ãô íéìäú) í"éäìà
óñàé àì êçøéå êùîù ãåò àáé àì äéá
)(ë ñ äéòùé

ואלין הוויין כו'  -נ"ל סדרן כמו שרשמתי ,417ושרשן נ"ד הוויות מד' אותיות ,י"ב שה'
כפול בהן ,י"ב שיו"ד כפול ,י"ב שוא"ו כפול ,ו' שי"ק כפולים ,ו' שי"ו כפולים ,ו' שה"ו
כפולים .418והן רמוזים באותיות ד"ן שבאדנ"י כידוע .419ותחסר אות הרביעי מכל הוי"ה ,שכל
ע"ב הווין הוא מג' אותיות ,ועוד ח"י הוויות מג' אותיות :ג' של יה"ה ,ג' של יו"ו ,ג' של הי"י ,ג'
של הו"ו ,ג' של וי"י ,ג' של וה"ה ,והן ע"ב הוויין .420ויש עוד ששה הויות של צירוף יה"ו ,רק
שאין חושב כאן בין שהשורש מד' אותיות ,בין מג' ,רק שכפול אות בהן ,כמ"ש לעיל )ט ע"ב(
מסט' דאימא 421כו' .וכשתראה בע"ב צירופים ,תמצא כ"ד צירופים של הוויין מג' אותיות ,והן
ח"י הנ"ל ,שאות א' כפול ,וששה של יה"ו הן כ"ד ,ותמצא שכל צירוף בהם ג"פ ,והוא ג' כ"ד
הידועים נגד שלש אותיות יה"ו הנ"ל:
שם יהו"ה י' כו'  -שע"כ פי' ג' אותיות הו"י ,ועכשיו הולך ומפרש כל הד' אותיות .ועל ג'
אותיות פירש פסוק אבנים כו' )דברים כז ו( ,וכן בס"פ יתרו )כ כב( לא תבנה אתהן גזית} .422י
ע"א{ וכתיב בסיפי' דקרא )שמות כ כב( כי חרבך כו' ,דהאי חרבא הוא על המזיקין ,כמו שמפרש
 - ïå÷éúä øéàî 416עי' לקמן שזה נחש.
 417עי' הערה .414
 418עי' פרדס פרטי השמות יא ,ז"ל :יהו"ה יוה"ה יהה"ו יוה"ו יהו"ו יוו"ה יוה"י יהו"י יוי"ה.
והי"ה ויה"ה והה"י הוי"ו היו"ו הוו"י יוי"ה ויה"ו יהי"ו ההו"י ההי"ו היו"ה ווה"י ויה"ו ויו"ה ויי"ה
והי"י ויה"י היו"ה היה"ו הוה"י היו"ו הוי"ו ווי"ה הוי"י היו"י היי"ו ויו"ו יוי"ו יוו"י ייה"ה יהי"ה יהה"י
ווה"ה והו"ה והה"ו ווי"י ויי"ו ויו"י ההי"י היי"ה היה"י ההו"ו הוה"ו הוו"ה.
 419פרדס שם.
 420עי' הקדו"ש מו ע"ד :הג' תגין שבכל עין והם ע"ב תגין שם הוא רמוז הע"ב צירופי הוי"ה
 ,ועי' תיקו"ז קמט ע"א וע"ח שער הנקודות פרק א'

אשר כל א' בג' אותיות ,וזה ציורו:
עי' בתז"ח )טו ע"א( שם נמנו הצירופים.
 421כפילות זה במלכות ,וללא כפילות זה מסט' דבינה )הרב?* ##מה"ת אולי בפרדס שם(.
 422אלא יחד עם ההוי"ה העליון*##
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והולך :ברישי' דחרבא  -מקום אחיזת החרב :דלית מאן דנצח כו'  -שכאן אין כלל אחיזה
לחיצונים ,כי אף שגם בבינה אין להם אחיזה ,מ"מ דינין מתערן מינה )זהר ח"א רכ ע"ב( :לכל
סטרא  -דהוא 423ו"ק ,וז"ש בשית ספירן :אינון ה"ה  -דכל פה הוא בה' ,שקבועין בה ה'
מוצאות ,424לכך נקרא פה מלכות ,כמ"ש בהקדמה שניה )יט ע"א( ,וכן בינה כידוע :425ובג"ד
בינה בו'  -דשם הוי"ה 426הוא בבינה כנ"ל בנקודת פתח ,427ומסט' דילה החרב על הס"א:
הקורא ק"ש בו'  -דד' 428פרשיות בק"ש כנגד ד' אותיות הוי"ה :אדון המזיקין קשור  -דהוא
סמ' כמ"ש לקמן )* ,(##דהוא קשור בתפילין ברצועין על קרנוי :דאתמר בה וישכם כו'  -ר"ל
השכם 429כנ"ל :בבקר  -שהיא תפלת שחרית כמ"ש בגמ' )ברכות כו ע"ב( :כ"ש מאן בו' -
שלמעלה אמר שישחוט אותו משום הבא כו' ,כ"ש מי שעושה בשביל כבוד השם כמו שמפרש
והולך :דבכל יומא תבע כו'  -דבאצילות לא שליט ,430רק דשם תובע חובין כמ"ש לקמן:
משמיא וארעא  -הוא זו"ן דעשיה :משמשא וסיהרא  -הוא זו"ן של יצירה :מתרין כורסיין -
הוא זו"ן של בריאה ,כסא דין וכסא רחמים :431ותמן קב"ה ושכינתיה כו'  -קאי על יצירה :ועל
שמייהו  -ר"ל על שם שמש וירח שביצירה :שמש ומגן כו'  -מגן מצד הירח דהיא חפיא עלנא
בגדפהא :ה' אלקים  -אינון קב"ה ושכינתיה :432לא יבוא עוד כו'  -דעכשיו מכסה לפעמים
הס"א ,כמ"ש )תהלים פא ד( בכסה כו' ,וכן העננים נאמר )איכה ג כד( סכותה בענן ,וז"ש )ישעיה
נט ב( כי עונותיכם מבדילים כו':
של
משמאלו
וכך צריך להעבירו
àìàîùî äéì àøáòàì êéøö éëäå
הקדוש ברוך הוא שהיא גבורהïîúîã äøåáâ åäéàã àåä êéøá àùãå÷ã ,
שמשם "מצפון תפתח הרעה" ,ושם
éúéé ïîúå (ãé à äéîøé) äòøä çúôú ïåôöî
יבא לתבוע חטאים מאלו שנאמר
433
íéðá ïåäá øîúàã ïéìàî ïéáåç òáúîì
בהם" ,בנים אתם ליהו"ה אלהיכ"ם".
משם ואילך אותם שרים ועבדים(à ãé íéøáã) í"ëéäìà 'äì íúà ,
מצד של חיות הכסא שרים וממונים,
àøèñî íéãáòå íéøù ïåðéà êìéàå ïîúî
434
àøèñî
מצד של הכוכבים שמאירים בשמים ïðîîå íéøù àéñøåëã ïååéçã
ובארץ ,עבדים .וזהו אם כבנים אם éàäå ïéãáò àòøàå àéîùá ïéøäðã àéáëåëã
כעבדים )תפילת ר"ה( .וזהו שצריך
åäéà éàäå íéãáòë íà íéðáë íà 435åäéà
להניף אותו חרב לששה צדדים ,שהם
שמים וארץ ,שמש ולבנה ,כסא דין ïåðéàã ïéøèñ úéùì àáøç äéì àôðàì êéøöã
וכסא רחמים ,להעביר סמא"ל ונחש àñëå ïéã àñë àøäéñå àùîù àòøàå àéîù
מהם ,שמצדם שולט סמא"ל ובת זוגוåäééðî ùçðå ìàîñ àøáòàì 436íéîçø .
וצריך לקשר אותו ברצועות åâåæ úáå ì"àîñ èéìù ïåäìã àøèñîã
התפילין ,שנים בשני קרניו ,ואחד
 - ïå÷éúä øéàî 423זו"ן דבי"ע כלדקמן *.##
 424עי' ס"י &.
 425אות ה' גדול*##
 426בנקוד אלקים
 427ח ע"ב )לש"ו( .ולא מצאתי באף א' מהם הוי"ה בניקוד אלקים *.##
 428צ"ע *##עי' כו ע"ב שיש ד' פרישות בק"ש ,ועי' כו ע"ג בגר"א שיתכן שזה אל מלך נאמן או
ה' אלקיכם אמת.
 429להרגו.
 430עי' רע"מ פנחס רכה ע"א ולקמן קכו ע"א לא יגורך רע.
 431עי' זהר ח"ג לד ע"א.
 432עי' זהר ח"א טו ע"ב שאלקים דבראשית היא מלכות.
 433עי' לעיל & אם כבנים.
 434צ"ע מה החילקו בין שרים וממנן לעבדין ,וכן החילוק בין חיות לכוכבים ,עי' לעיל * לגבי
מצב*.##
 435עי' לעיל ז ע"א שבנים שייך לאצילות ,ועבדים שייך לבריאה ,ועי'י שם הערה &
 436עי' לעיל בעמדו בגר"א
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בזרוע .ואחר כך ישחוט אותו בקריאת
שמע ,כדי שלא יתקרב לצד הגבורה.
אבל מצד של הספירות וההויות
שלהן ,נאמר "לא יגורך רע"" ,והזר
הקרב יומת".
ועוד ה' של יד כהה )מנחות לז
ע"א( שהיא יונה קדושה ,מצפצפים
לה בניה בכמה צפצופים של זמירות
שירות ותשבחות והודאות ,עד
שמורידים אותה אליהם .הרי
כשמורידים אותה אליהם ,קושרים
אותה ברצועה שהיא ו' ,שש תיבות
היחוד .והיינו הסוד של "והיה לאות
על ידכה" ,הקשר של שניהם זה י' ,וזה
יחוד .ולכן בקשר של שניהם ,מי ששח
שיחה ביניהם ,שהיא שיחת חולין,
עבירה היא בידו )מנחות לו ע"א(,
שעשה בה פרוד בין ו"ה שהוא עמוד
האמצעי ומלכותו.
תפילין של ראש של הקדוש ברוך
הוא שהוא ו' ,היא ה' עליונה ,האם
העליונה ,עטרת תפארת ,עליה נאמר
פארך חבוש עליך אלו תפילין שבראש
)ברכות יא ע"א(.
ותמן ייתי כו'  -ר"ל דשם אין שליטה ,רק דתבע כו' :437מאלין דאתמר כו'  -שנשמתן
מאצילות:
דמסט' דלהון  -ר"ל מג' עולמות הנ"ל:
בתרין קרנוי  -דלא ישלוט ויפגום בזו"ן של עולמות הנ"ל :וחד בדרועא  -כמו שמפרש
והולך ,בגין דלא יתקרב לסט' דגבורה ,והוא מסט' דלהון ,והן ג' רצועות של תפילין ,ב' של
ראש ,וא' בזרוע שמאל שהוא גבורה:
אבל מסט' כו'  -ר"ל דלכך א"צ אלא לו' סטרין:
ועוד ה' דיד כהה  -הוא ה' אחרונה שבשם כמ"ש לקמן )י ע"ב( ,ואמר ,ועוד משום דלמעלה
קמפרש ד' אותיות הוי"ה משום ה' אחרונה כנ"ל ,ועכשיו מפרש והולך ג"כ כל השם :מצפצפאן
כו'  -הן פסוקי דזמרה :קשרין לה ברצועה  -ר"ל כאן סוד תפילין וק"ש ,דאינון ברזא חדא
דנחתין לה בברכה 438דתפלה של יד ,וקשרין לה ברצועה שהיא ו' ,והקשר הוא י' שהוא יסוד,
והוא היחוד בין זו"ן .וכן בק"ש דנחתין לה כנ"ל ,וקשרין בשית תיבין ,זהו שמע ישראל )דברים ו
ד( .והקשר הוא אחד ,439שהוא היחוד והוא יסוד ,שהיא תיבה ששית משית תיבין ,וכנגד תפילין
של ראש שהוא ו' ,הוא ח"י ברכאין .לפיכך שניהם 440מעומד ,כמ"ש בזהר )במדבר קכ ע"ב(,
שצריך לאחזאה בעובדא ובמילולא :ובגין דא כו'  -ר"ל עד שיניח של ראש ,וכן בין גאולה
לתפלה:
עטרת תפארת  -ר"ל שהיא עטרת }י ע"ב{ על תפארת מצד הכתר ,כמ"ש לקמן )יב ע"ב(
מעוטר בכתר על רישיה :עלה אתמר פארך כו'  -ר"ל פארך תפילין של ראש ,שהוא ו' ,תפארת
חבוש עליך ,ר"ל על האדם:
ïéøú ïéìôúã ïéòåöøá äéì àøù÷ì êéøöå
äéì èåçùé øúáìå àòåøãá ãçå éåðø÷ ïéøúá
àøèñì áéø÷úé àìã ïéâá òîù úàéø÷á
ïåäìã ú"åéåäå ïøéôñã àøèñî ìáà äøåáâã
áø÷ä øæäå (ä ä íéìäú) òø êøåâé àì øîúà
(àð à øáãîá) úîåé
àùéã÷ äðåé éäéàã ääë ãéã 'ä ãåòå
úåøéîæã ïéôåöôö äîëá àäðá äì ïàôöôöî
äì ïéúçðã ãò úåàãåäå úåçáùåúå úåøéù
äì ïéøù÷ åäééáâì äì éúçð àä åäééáâì
åðééäå àãåçéã ïéáéú úéù 'å éäéàã äòåöøá
àøåù÷ (æè âé úåîù) äëãé ìò úåàì äéäå àæø
àøåù÷á àã ïéâáå ãåçé àãå 'é àã åäééåøúã
éäéàã åäééðéá äçéù çùã ïàî åäééåøúã
àãåøô äá ãáòã åãéá àéä äøéáò ïéìåç úçéù
äéúåëìîå àúéòöîàã àãåîò éäéàã ÷"å ïéá
åäéàã àåä êéøá àùãå÷ã äéùéøã ïéìéôú
úøàôú úøèò äàìò àîéà äàìò 'ä éäéà 'å
ìà÷æçé) êéìò ùåáç êøàô øîúà {á"ò é} äìò
ùàøáù ïéìéôú åìà (æé ãë

 - ïå÷éúä øéàî 437עי' לעיל ד"ה דבכל יומא.
 438בבית )לש"ו(.
 439עי' סוף הק' לאד"ר שזה לימוד נסתר ,העד"א המקשר בין שמים לארץ.
 440גם תפילת י"ח וגם תש"ר.
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וזהו סוד הויה ,שנאמר בו "הנה
יד יהו"ה הויה וכו'" ,ולכן פרשוהו
בעלי התלמוד הירושלמי הויות
באמצע.
יד יהו"ה מימין ,שנאמר בה "וירא
ישראל את היד הגדולה" מצד החסד.
יד רמה מצד התפארת ,שנאמר בה
"ובני ישראל יוצאים ביד רמה" .יד
חזקה באמצע ,שהיא יד יהו"ה הויה
להיות רחמים מכל צד ,דין כבוש
באמצע .יד רמה ,עליה נאמר "והיה
יהו"ה למלך על כל הארץ" ,ושלש
פעמים י"ד הם מ"ב אזכרות של
תפילין של יד ותפילין של ראש.
י"ד שכינה התחתונה היא היד
הגדולה מימין של חסד ששם חכמה,
יד החזקה מצד של גבורה ששם בינה,
יד רמה מצד של עמוד האמצעי
מעוטר בכתר על ראשו ,תפילין של
רבונו של עולם.
והאי איהו הויה  -ה' על ו' ,תש"ר ,443ו' קשור באת יוד עם ה' תתאה :דאתמר ביה הנה כו' -
כמ"ש לקמן )יא ע"א( ,ועיקר תפילין משמאלא כו' ,444ויד ה' הויה הוא מסט' דשמאלא ,כמו
שמפרש והולך :ובג"ד אוקמוהו כו'  -ר"ל שיהיה הדין באמצע כמו שמפרש והולך :וירא
ישראל את היד הגדולה כו'  -דגדולה היא חסד ,וכתיב אשר עשה יהו"ה :445דאתמר בה ובני כו'
ãé äðä äéá øîúàã äéåä àæø åäéà éàäå
) 'åëå äéåä 'äשמות ט ג( åäåî÷åà àã ïéâáå
442
òöîàá ú"åéåä 441éîìùåøé àãåîìúã éøàî
ìàøùé àøéå äá øîúàã àðéîéî ä"åäé ãé
) äìåãâä ãéä úàשם יד לא( ãé ãñçã àøèñî
éðáå äá øîúàã úøàôúã àøèñî äîø
) äîø ãéá íéàöåé ìàøùéשם ח( ä÷æç ãé
)דברים ז יט( äéåä ä"åäé ãé éäéàã àúéòöîàá
ùåáë àðéã àøèñ ìëî éîçø éåäîì
êìîì 'ä äéäå øîúà äìò äîø ãé àúéòöîàá
ïåðéà ã"é ïéðîæ úìúå (è ãé äéøëæ) õøàä ìë ìò
àùéøã ïéìôúå ãéã ïéìôúã úåøëæà á"î
äìåãâä ãéä éäéà äàúú àúðéëù ã"é
àøèñî ä÷æçä ãé äîëç ïîúã ãñçã àðéîéî
àãåîòã àøèñî äîø ãé äðéá ïîúã äøåáâã
éìéôú äéùéø ìò øúëá øèåòî àúéòöîàã
àîìò éøàîã

 - ïå÷éúä øéàî 441עי' בהגר"א על תז"ח יד ע"א )לש"ו( ,ז"ל :דבגין דלא בקיאין כו'  -ר"ל שאמרו בירושלמי
הויות באמצע והן אין מבינים על מה רמזו וסוברין שב' הפרשיות והיה כי יביאך דהיה אם שמוע
באמצע כמ"ש בתוספת והכל בגין דלא ידעין ברזא דא.
 442דהיינו תפילין דר"ת עי' תז"ח מו ע"ג ז"ל בגר"א שם :ואיהו עיקרא דתפילין כו'  -ר"ל כמ"ש
ע"ג מחלוקת דאיהו בין חבר בתפילין כו' בימינא ושמאלא איהו אבל בעד"א לית תמן מחלוקת בגין
דאיהו עיקרא דגמרא כו' ור"ל מחלוקת שהוא בין רש"י ור"ת בתפילין הוא בימינא ושמאלא
שימינא הוא דעת רש"י כסדר ושמאלא הוא דעת ר"ת הוויות באמצע כמ"ש בתיקונים שהוויות
באמצע הוא בשמאלא ע"ש אבל בעד"א אין שם מחלוקת כי הוא מכריע והוא מכריע לימין כידוע
והוא כדעת רש"י וז"ש כאן ואיהי עיקרא דתפילין וביה צריך לסדרא לון כגוונא דא כו' וכן הוא בכל
מחלוקת כמו ב"ש וב"ה כאלו ואלו דברי אלקים חיים והלכה כב"ה שב"ה מימין וב"ש משמאל
כמ"ש לעיל ובימינא ושמאלא מחלוקתן ואלו ואלו דברי אלקים חיים בינה שמשם אצילתן אבל
הלכה בעד"א ששם מקומה של הלכה כב"ה שהוא נוטה לימין כנ"ל דף פ"ה בספירות מסט' דימינא
כו' ומסט' כו' ואי לא אסתכמו תרווייהו בעד"א כו' דאינון במותב תלתא כו' וכמ"ש הלכה כרבים
אין רבים אלא שלשה בשער בת רבים בת ג' אבהן בת עין וכ"ה בכל מחלוקת של תנאים כל שהוא
מסט' דנוקבא נוטה לשמאל ומשט' דדכורא לימין כמש"ל או טפה דדכורא גוברת כו' ע"ש ,ועי'
לש"ו כללים ח"ב ט ע"ב ז"ל :סוד קרקפתא דתפילין דא"ק והם בסוד תפילין דר"ת שהם אורות
דאבא כי הרי הם מהאבא שבו ר"ל האבא שבהע"ב דענינינו )והוא בתוך הס"ג דאות ב' סוד תפילין
דרש"י וכנודע כי תפילין דר"ת הם תוך תפילין דרש"י(.
 443היינו כלשון תשר"ק שהאותיות הולכים בהיפוך חוץ מהי' שקשור עם הו' ולכן הוא הויה
ולא הוהי .עי' פת"ש או,א ט"ז שזה בסוד נוק'.
אולי זה תפילין של ראש ,ואינו קטע חדשה?*##
 444עי' שעה"כ ב ע"ד.
 445לאפוקי אלקים שהוא בחי' דין ,ועי' הערה  446בענין עד"א שאולי כוונתו לדעת המתפשט,
ועי' הערה  448שאולי זה לאפוקי הויה.
עי' זהר )ח"ב נג ע"ב( וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה יהו"ה במצרים ,וכי השתא עשה,
והא מקדמת דנא אתעביד ,מאי את היד הגדולה אשר עשה יהו"ה ,אלא יד לא אקרי פחות מחמש
אצבעאן ,הגדולה ,דכלילן בה חמש אצבעאן אחרנין ,ואתקרון כדין גדולה ,וכל אצבעא ואצבעא
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 וכתיב בעמוד ענן "יומם" שהוא עמודא דאמצעיתא ,446וכתיב וה' הולך כו' )שמות יג כא(:דאיהי יד ה' הויה  -וכתיב דבר כבד מאד ,447והא דכתיב יד ה' ,הכי פי' דרשעים מהפכין מדת
הרחמים למדת הדין )במ"ר פ"י סי' ה( ,וז"'ש יד ה' הויה :448עלה אתמר והיה  -ר"ל דיד רמה הוא
שם והיה .449מסט' דחסד דאיהו בימינא דתמן חכמה כמ"ש לקמן בסמוך ,והחכמה הוא יהו"ה י'
ברישא ,ומסט' דשמאלא דאיהי בינה ה' ברישא ,ומסט' דתפארת ו' ברישא :למלך על כו'  -שאז
בני ישראל יצאו ביד רמה :יד שכינתא כו'  -עכשיו מפרש יד מש"ל )י ע"א( ה' דיד כהה ,ולקמן
 - ïå÷éúä øéàîסליק לחושבנא רבא ,וקודשא בריך הוא עביד בהו )ס"א השתא ניסין( ניסין וגבורן ,ובהאי אתעקרו
כלהו דרגין משלשוליהון .מכאן אוליפנא דא ,דבחמש אצבעאן קמאי כתיב ויחזק לב פרעה ,כיון
דאשתלמו אינון חמש ,תו לא הוה מלה ברשותיה דפרעה ,כדין כתיב ויחזק יהו"ה את לב פרעה,
ועל דא וירא ישראל את היד הגדולה וגו'.
תרגום :וירא ישראל את היד הגדלה אשר עשה ה' במצרים וכי עכשיו עשה והרי מקדם לכן
נעשה מה זה את היד הגדלה אשר עשה ה' אלא יד לא נקראת פחות מחמש אצבעות הגדולה
שכלולים בה חמש אצבעות אחרות ואז נקראים גדולה וכל אצבע ואצבע עולה לחשבון גדול
והקדוש ברוך הוא עשה בהם )כעת נסים( נסים וגבורות ובזה נעקרו כל הדרגות מהשתלשלותם.
מכאן למדנו זה שבחמש האצבעות הראשונות כתוב ויחזק לב פרעה כיון שנשלמו אותן חמש שוב
לא היה דבר ברשות פרעה ואז כתוב ויחזק ה' את לב פרעה .ועל זה וירא ישראל את היד הגדולה
וגו' ויאמינו בה' וכי עד עכשיו לא האמינו בה' והרי כתוב ויאמן העם וישמעו וגו' והרי ראו כל
אותם גבורות שעשה להם הקדוש ברוך הוא במצרים אלא מה זה ויאמינו אותו הדבר שאמר
ויאמר משה אל העם אל תיראו התיצבו וראו וגו'.
ולא ברור לי שהזהר קשור.,
 446עי' זהר )ח"א השמטות דף רנב ע"ב( יעקב דאתלבש מתרווייהו באור דימינא ובחשך
דשמאלא ובתרווייהו עמודא דאמצעיתא איהו עמודא .עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני
העם???.
עי' ע"ח שער כה דרוש ב' כללי חוג כלל ז' ז"ל בענין החסד הנקרא יומם משום דאזיל עם כולהו
יומין .ועיי"ש עוד כלל ח'.
ועי' שעה"כ )דרושי הפסח דרוש י( שבעה ימי השבוע וכ"א נק' יום אחד אבל החסד הא' נקרא
יומם ולא יום ופירושו יום הכולל ימים רבים כי כל שאר החסדים אין להם שורש ומעבר אלא בו.
וז"ס ויסע עמוד הענן יומם כי שבעה עננים היו אבל הא' שבכולם נק' יומם ולכן הוא לבדו נזכר
והשאר נכללין בו ובזה תבין פ' הנז' של יומם יצוה ה' חסדו כי ע"י יומם והוא החסד הא' שבכולם
ע"י הוא מפקיד שאר החסדים בידו שיהיה הוא פקיד עליהם והרשות בידו להוציאם ולהוריד
ולפשט אותם למטה כפי רצונו.
עי' ת"ז עה ע"ב וז"ל וכלא ]כל הז"ת[ אתכליל בשביעית ,דאיהי מלכות השביעי ,ה' ודאי בכל
שביעיות כלילא ,ואיהי ה' דיום הששי ,יום דא צדיק ,עליה אתמר והיה ה' למלך על כל הארץ וגו',
איהו יום הששי ויום השביעי ,יום דכלהו יומין ,ועליה אתמר שכבי עד הבקר ,ודא הוא בקר
דאברהם ,דכתיב וישכם אברהם בבקר ,וישכם לפורקנא ,וביה הבקר אור ,דאתמר ביה ותורה אור,
והאי איהו אור דאתמר ביה ולכל בני ישראל היה אור ,ואיהו פסח דרועא ימינא ,וביה עתידין
ליגאל ]תרגום :והכל נכלל בשביעית שהיא מלכות השביעי .ה' ודאי בכל השביעיות נכלל ,והוא ה'
של יום הששי ,יום זה צדיק ,ועליה נאמר והיה ה' למלך על כל הארץ וכו' הוא יום השישי ויום
השביעי ,יום של כל הימים ,ועליה נאמר שכבי עד הבקר וזה הוא בקר של אברהם שכתוב וישכם
אברהם בבקר וישם לגאולה ובו הבוקר אור ,שנאמר בו ותורה אור ,וזה הוא אור שנאמר בו ולכל
בני ישראל היה אור והוא פסח יד ימין ובו עתידים להגאל[ ,עכ"ל .ועי' שם בבהגר"א ז"ל ,וענין
יומא דכולא יומין שאמר כאן ובזוהר בכמה מקומות על החסד ,ואמר דאזיל בכלהו ,כי יום נק' ע"ש
האור כמ"ש ויקרא אלקים לאור יום ואור הוא בחסד וכל ו"ק שנק' יום ע"ש שמקבלין החסדים על
ידו ה"ח ונק' כ"א יום באורו וזהו יום דכתיב בכל מעשה בראשית ,עכ"ל .והנה חסד זה אינו החסד
הפרטי שבז"ת אלא התפשטות השפע מהבחינות העליונות הנקרא חסד המתפשט ביסוד דבינה
)וכן משמע מבהגר"א בספד"צ סוף י ע"ד ,וכן משמע במבו"ש לב ע"א וע"ח שער הזווגים ה'(.
 447היינו שזה מכה ,ואיך מתגלה שם יהו"ה שהוא רחמים.
 448יהו"ה רחמים והוי"ה דין
 449האם צריך כאן גרשיים? אין למעלה ואפילו בתיקונים עצמו?*##
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מפ' ה' דכהה :450איהי היד כו'  -מ"ש לעיל יד ה' מימינא כו' ,הכל עלה אתמר :451מעוטר בכתר
 ר"ל דתמן כתר:452שין של תפילין הלכה למשה מסיני
)שבת כח ע"ב( ,ש של שלש ראשים,
של ארבע ראשים ,כנגד "שבע
הנערות הראויות לתת לה מבית
המלך" .והם בשחר שתים לפניה ואחת
לאחריה ,ובערב שתים לפניה ושתים
לאחריה )ברכות יא ע"ב( .וכנגד השבע
האלה ,יש שבע "רואי פני המלך
היושבים ראשונה במלכות".
ותפארת הוא כבוש באות יו"ד עם
ה' התחתונה ,ונפשו קשורה בנפשו,
והוא חבוש עם אות י' מצד של ה'
העליונה ,ומשום זה אין חבוש מתיר
עצמו מבית האסורים )ברכות ה ע"ב(
שהוא בגלות עם ישראל זהו שכתוב
"בכל צרתם לו צר"] ,קרי[ בו'] ,כתיב[
לא צר בא' .באותו זמן שהוא עם
ישראל ודאי לא צר ,ואין צר אלא יצר
הרע ,ש"הזר הקרב יומת".

'ù éðéñî äùîì äëìä ïéìôú ìù ïéù
òáù ìá÷ì ïéùàø òáøàã
ïéùàø úìúã
êìîä úéáî äì úúì úåéåàøä úåøòðä
)אסתר ב ט( úçàå äéðôì íéúù øçùá ïåðéàå
äéøçàì íéúùå äéðôì íéúù áøòáå äéøçàì
êìîä éðô éàåø äòáù úéà äòáù ïéìà ìá÷ìå
) úåëìîá äðåùàø íéáùåéäאסתר א יד(
'ä íò ã"åé úàá ùåáë åäéà úøàôúå
(ì ãî úéùàøá) åùôðá äøåù÷ åùôðå äàúú
ïéâáå äàìò 'äã àøèñî 'é úà íò ùåáç åäéàå
ïéøåñàä úéáî åîöò øéúî ùåáç ïéà àã
áéúëã àåä àãä ìàøùé íò úåìâá åäéàã
) øö åì íúøö ìëáישעיה סג ט( øö àì 'åá
øö àì ìàøùé íò åäéàã àðîæ àåääá 'àá
áø÷ä øæäã òøä øöé àìà øö úéìå 453éàãå
) úîåéבמדבר א נא(

תפילין דמארי עלמא  -ר"ל דתפילין דקב"ה הוא ו' כנ"ל )ד ע"א* ,(##ועטרת שעליו הוא
כתר כנ"ל )ד"ה הקודמת* .(##והענין כמ"ש לקמן )סג ע"א( דד' בתי דרישא אינון אהי"ה ,והוא
בינה מצד כתר ,454ובהן חבוש ד' פרשיין דאינון הוי"ה כמ"ש לקמן ,והוא עמודא דאמצעיתא:
שין של תפילין כו' – שעד כאן פירש בתפילין מ"ב אזכרות שהיא בשכינה ,455מסט' דג'
ראשונות כח"ב ,456ועכשיו מפרש ז' אחרונות דידה :הלכה למשה מסיני  -ר"ל בז' תחתונות
דידה ,דאיהי הלכה 457כמ"ש לקמן )* ,(458##והוא מסט' דז' תחתונות ,מ"ט פנים טהור כו':459
 - ïå÷éúä øéàî##* 450לא מובן כל כך.
 451היינו גילוים של החג"ת לשכינה ,או החג"ת שבשכינה?*##
עי' לקמן ד"ה שין של תפילין.
 452היינו באמצע.
 453עי' לקמן מג ע"ב ד"ה ויך את המצרי ובג"ד שהלשון "ודאי" הוא כמו "כידוע".
 454עי' לקמן לו ע"א ד"ה ואינון חמש.
 455עי' זהר ח"ב קפז ע"א ,מ"ב קשה ודינא איהו ודאי) ,ולבתר רך( ,כגוונא דא יומא דראש
השנה מ"ב ,דהא במ"ב )וברזא דמ"ב( אתוון אתברי עלמא ,ועל דא אתברי בדינא.
 456עי' ע"ח שער או"א פרק ה ,הנה תבין היטב כי אבא הוא כללות או"א והם הוי"ה ע"ב
ואהי"ה דיודין בפנים וכן באחוריים ואמא כוללת יש"ס ותבונה והם הוי"ה דס"ג ואהי"ה דיודין
בפנים שלהם וכן באחוריים ותראה במ"א שאין כל זה רק בז"ת של כ"א מהן אך בג"ר של כ"א מהם
הוא מ"ב אתוון שהם ד' י' כ"ח ומספרם וחשבונם הם מ"ב במלכות של כ"א מהם וכן במ"ה וכן
בב"ן וכן בזו"ן ד' פרצופים וענינם )הוא( כך בשם ע"ב וממנו תבין לכל השאר ,ע"כ .וצ"ע אם כן אם
כוונתו למ"ב אחרת##*.
 457שהוא השכינה
 458יש בדף טו ע"ב ויותר טוב א ע"ב.
 459עי' זהר )ח"ב דף קכג ע"א( ואפיקת חמש נהורין) ,ד"א מאינון חמש( ,ומאינון חמש נהורין,
אתגליפו חמשין תרעין דנהורין סגיאין ,חמשין אינון ,לקבליהון מ"ט פנים טהור מ"ט פנים טמא
באורייתא .אשתאר חד ,והאי חד אתנהיר בכלא.

74

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
לקבל שבע כו'  -ר"ל שבע היכלות 460דאינון עולימין דאזלין בתרה ,כמ"ש לקמן
דהלכה עולימא דמטרוניתא ע"ש :461ואינון בשחר כו'  -דא איהו במילולא 462כנ"ל :אית שבעה
רואי כו'  -ואינהו ז' אחרונות של עצמה ,463והם רואי פני המלך דאיהו קב"ה :464היושבים
ראשונה כו'  -קודם הנערות הנ"ל ,ואינון דכורא לגבי הנערות שהן בבריאה ,כמ"ש בזהר )ח"ב ד
ע"א( ואע"ג דאיהי נוקבא איהי דכורא לגבי דלתתא ע"ש .465וכ' שם עוד ,וכל דמקבל מאחרא
איהו ביתא כו' ,466ולכך אצל הנערות כתיב מבית המלך ,ורואי הנ"ל יושבים במלכות :ותפארת
כבוש כו'  -כמ"ש לעיל )י ע"א( דאנן קשרין לה' תתאה באות ו' שהוא הרצועה ,והקשר הוא
יו"ד ,וז"ש האיש מצווה לכבוש ,467שהוא כובש אותה להיות עמנו ,468אבל אין האשה מצווה
לכבוש ,שהיא אינה כובשת אותו .ובמה כובש אותה באות יו"ד ,ואז הוא ג"כ כבוש עם היו"ד
דרצועה ,איהי קשורה עם הקשר ,וכן ו' עם יו"ד קשור תמיד ,גוף וברית .469וכשהברית מתייחד
עמה ,אז הוא ג"כ קשור עמה ,דכל חמודיה ביה .470וז"ש ונפשו קשורה בנפשו ,הרי שהוא"ו
כובש הה' להיות ,471אבל מי כופה אותו להיות עמה ,אימא עילאה ,בתפילין של ראש ,דשם איהו
חבוש כו' ,פרשיות בתוך ד' בתים ,שהוא ו' בתוך ה' עילאה כנ"ל ,ואז חבוש עמנו ,עם היו"ד
שהוא יסוד ,בתחילה כובשין אותה בו ,ואח"כ חובשין אותו ,ואז הם עמנו ,וז"ס תפילין של
ראש ,ותפילה של יד :ובג"ד אין חבוש כו'  -שהוא עצמו עמנו בגלות ,עד דהיא מפקא אותו,
דבידה תרעין דחירו :לא צר בא'  -מפרש הכתוב :לא צר ודאי כו'  -דנשמתא מסט' דאצילות אין
יצה"ר שולט כנ"ל )י ע"א ד"ה דבכל יומא(:
)טו ע"ב(

וסוד הדבר" ,כי בי חשק
ואפלטהו" ,כי בי בגימטריא מ"ב
אזכרות של תפילין" .אשגבהו כי ידע
שמי"" .יקראני" ,בקריאת שמע,
"ואענהו" ,זהו שכתוב "אז תקרא וה'

íéìäú) åäèìôàå ÷ùç éá éë äìîã àæøå
éìôúã úåøëæà á"î àéøèîâá éá éë (ãé àö
òîù úàéø÷á éðàø÷é éîù òãé éë åäáâùà
ä"åäéå àø÷ú æà áéúëã àåä àãä åäðòàå
éìôúã éúá òáøàá ä"åäé (è çð äéòùé) äðòé

 - ïå÷éúä øéàîתרגום :והוציא חמשה אורות )מאותן חמש( ומאותם חמש אורות נתלבשו חמשים שערים
שמאירים הרבה חמשיים הם וכנגדם מ"ט פנים טהו רומ"ט פנים טמא בתורה ונשאר אחד וזה
ההאחד מאיר בכולם.
עי' לקמן לז ע"ג.
 460דבריאה.
 461עיי"ש ד"ה דירית לה ,שכל לימוד נגלה שייך להיכלות דבריאה.
 462לאפוקי הצורת שי"ן שהיא במעשה
 463של השכינה.
 464לאפוקי היכלות דבריאה שלא רואים
 465ז"ל :המלך סתם ,מלך דא אף על גב דאיהו מלך עלאה ,איהו נוקבא לגבי נקודה עלאה
סתימא דכלא ,ואף על גב דאיהו נוקבא ,איהו דכורא לגבי מלך דלתתא ,ובגין כך כלא כגוונא דא,
ועל דא תתאי ברזא דא כתיב בהו איש וביתו באו.
תרגום :המלך סתם מלך זה אף על גב שהוא מלך עליון הוא נקבה אל נקודה העליונה סתומה
מכל ואף על גב שהוא נקבה הוא זכר למלך שלמטה ולכן הכל כדוגמא זה ועל זה תחתונים בסוד
זה כתוב בהם איש וביתו באו.
 466ז"ל :מהו דכתיב איש וביתו באו ,אמר ליה ודאי הכי הוא ,אלא הא תנינן ,כל דמקבל
מאחרא איהו ביתא מההוא דיהיב ,ועל דא איש וביתו באו.
תרגום:
 467עי' קידושין לה ע"א האיש דרכו לכבוש.
עי' ב"ר פ"ח סי' יב :וכבשוה וכבשה כתיב האיש כובש אשתו שלא תצא לשוק שכל אשה
שיוצאה לשוק סופה להכשל.
 468עמו )לש"ו(.
כל כלל ישראל
 469עי' זהר ויקרא ד ע"א .עי' לקמן מ ע"ב ועו ע"ב.
 470כל תאותה אל הברית.
 471עמו עמנו )נוסף בלש"ו – יש ב' גרסאות א' עמו וא' עמנו(.
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äðòé 'äå 472ä"éäà ïååúà òáøà ïåðéàã àùéøã
é"ðãà ïåðéàã ãéã ïéìôúã éúá òáøàá ä"åäé
ãçà úéá àìà ãéá ïåðéà åàì àîéú éàå
éäéàã 473éàãå àåä éëä ääë ãé äàùéîç
äàòéáø äàòéáø éäéàå [á"ò è] äàùéîç
ïáùåçì ÷éìñå ä"éäà åäéà å"÷é ääë ãé å"÷éì
ä"åäé ïî 'ä ä"ë ììëá ïååúà òáøàå à"ë
òáøà åäéàã ä"éäàì äàùéîçå å"÷éì äàòéáø
äàùéîç úéá åäéàå éúá

יענה" ,יהו"ה בארבע בתי התפילין של
ראש ,שהם ארבע אותיות אהי"ה.
"ויהו"ה יענה" יהו"ה בארבע בתי
התפילין של יד ,שהם אדנ"י .ואם
תאמר אינם ביד אלא בית אחד.
חמישי ,יד כהה )מנחות לז ע"א( ,כך זה
ודאי ,שהיא חמישית והיא רביעית,
רביעית ליה"ו ,יד כהה ,יה"ו הוא
אהי"ה ועולה לחשבון כ"א .וארבע
אותיות בכלל כ"ה ,ה' מן יהו"ה,
רביעית ליה"ו ,וחמישית לאהי"ה,
שהיא ארבע בתים והוא הבית
החמישי.
ורזא דמלה  -ר"ל דתפילין וק"ש מרומז בפסוק א' :ידע שמי  -הן ד' אותיות הוי"ה שמפרש
לקמן אז ואענהו ,כמ"ש )תהלים צא טו( וה' יענה ויקראני בק"ש ,וז"ש תקרא וה' יענה :וה' יענה
כו' דאינון אדנ"י  -ר"ל דלכך כתיב וה' בו' ,כמ"ש )זהר ח"א סד ע"ב( הוא ובית דינו ,הוא
בתפילין של ראש ,ובית דינו בתפילה של יד :וד' אתוון בכלל כ"ה  -ר"ל דלכך נקראת כה"ה עם
ה' דילה:
ועוד ,אהי"ה אדנ"י עולים
לחשבון אלהי"ם ,שהוא הכלל של
חמשה בתי תפילין .יהו"ה ,ארבע
פרשיות :י' ,קדש לי ,וזו חכמה .ה',
והיה כי יביאך ,וזו בינה .והם לימין
ושמאל שהם חסד וגבורה .ו' ,שמע
ישראל )דברים ו ד( ,תפארת ,כולל שש
תיבות היחוד .ה' ,והיה אם שמוע,
מלכות ,שכינה תחתונה.
שלש רצועות :נצח הוד ויסוד.
יסוד רצועה שקושרת וא"ו עם ה' ,כי
כל בשמים ובארץ ,שמחבר בשמים
ובארץ ,שתי רצועות נצח והוד
שאחוזים בה' עליונה .והקרנים
גבוהים ,והאחת גבוהה מן השנית.
כמו כן כאן ,שתי רצועות אחת
ארוכה ואחת קצרה ,קצרה עד החזה,
ארוכה עד הטבור.
והתפשטות של ה' העליונה עד
הוד ,באות י' היא ,שהוא הקשר של
תפילין של ראש ,שהיא ה' עליונה,
עולה לחמשים .חמש פעמים עשר
באות י' ,והיינו ה"י מן אלהי"ם ,חמש
פעמים ה' באות י' ,חמשים בחמש

í"éäìà ïáùåçì é÷ìñ é"ðãà ä"éäà ãåòå
òáøà ä"åäé éìôú éúá äùîçã àììë åäéàã
'ä äîëç àãå (á âé úåîù) éì ùã÷ 'é ïééùøô
àðéîéì ïåðéàå äðéá àãå (àé íù) êàéáé éë äéäå
ìàøùé òîù 'å äøåáâ ãñç ïåðéàã àìàîùå
)àãåçéã ïéáéú úéù ìéìë úøàôú (ã å íéøáã
àúðéëù úåëìî (âé àé íù) òîù íà äéäå 'ä
äàúú
äòåöø ãåñé ãåñéå ãåäå çöð ïéòåöø úìú
ìë éë (àé èë 'à é"äáã) 'ä íò å"àå øéù÷ã
ïéøú 474àòøàáå àéîùá ãéçàã õøàáå íéîùá
íéðø÷äå äàìò 'äá ïãéçàã ãåäå çöð ïéòåöø
úéðùä ïî ääåáâ úçàäå (â ç ìàéðã) úåäåáâ
äøö÷ ãçå äëåøà ãç ïéòåöø ïéøú éëä óåà
÷àøåáè ãò äëåøà äæçä ãò äøö
'é úàá 475ãåä ãò äàìò 'äã àúåèùôúàå
'ä éäéàã àùéøã ïéìôú ìù øù÷ åäéàã åäéà
'é úàá øùò ïéðîæ ùîç ïéùîçì ú÷éìñ äàìò
}'ä ïéðîæ ùîç í"éäìà ïî é"ä åðééäå {à"ò àé
ïåì ìéèð ì"ë ãåñé ïøéôñ ùîçá ïéùîç 'é úàá

 - ïå÷éúä øéàî 472עי' שעה"כ תפילין ב :ד' בתים כנגד ד' אותיות של שם אהיה ,ובהם ד' פרשיות כנגד ד'
אותיות של שם הויה.
 473עי' לקמן מג ע"ב ד"ה ויך את המצרי ובג"ד שהלשון "ודאי" הוא כמו "כידוע".
 474עי' לעיל הערה .112
 475עי' לעיל הערה .110
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ספירות ,יסוד כ"ל ,נוטל כולם ומוריש ä"ìë ì"ë åðééäå äìëì ïåì úéøéå åäìë

אותם לכלה ,והיינו כ"ל כל"ה.
באות ה' תחתונה קרן אחת ,וסוד
הדבר פרשוהו רבותינו )שבת כח ע"ב(
שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת
היתה לו במצחו ,שנאמר "משור פר
מקרן מפריס" ,מקרן חסר יו"ד כתוב
)שתפילין של רבונו של עולם כ' כתר
של רבונו של עולם( הוא שמו
התפילין ששם .אבל כתר תפילין
עליו ,וסוד הדבר "אין קדוש כה' כי
אין בלתך" ,אין מצוה שלא כלולים
בה עשר ספירות.
478
דאיהו כללא כו' הויה ד' פרשין  -וזהו שמא שלים  ,יהו"ה אלקים ,יהו"ה בד' פרשיות,
אלקים בה' בתים :קדש כו'  -עכשיו מפ' כל הע"ס בתפילין :ואתפשטותא כו'  -ר"ל שכל
האורות ,וכן ה"ח וכן ה"ג ,479כלולין בתחילה בחכמה שהיא יו"ד ,ושם הוא עשר באת י' .ואח"כ
בבינה נחלק לה' ,והן ה' פעמים עשר ,ונחלקין אח"כ בה"ס חג"ת נ"ה ,ותפילין של ראש ,הבתים
הן ה' עילאה ,והקשר יו"ד עילאה ,שכל קשר הוא יו"ד כנ"ל )ד ע"א( ,ומן התפילין מתפשטין ב'
הרצועות באות יו"ד ,ויורדין למטה והן נו"ה :והיינו ה"י מאלקים  -דאלקים כולל }יא ע"א{
ט"ס כמו הוי"ה ,רק כי הו"ק שבהוי"ה כלול בו' ,כאן נחלק לב' ה"י ,ה' לה"ס ,יו"ד יסוד כנ"ל )ט
ע"ב( .ולפיכך הן ה' בתים :א' ,חכמה כנ"ל )טז ע"ב (##*480דאיהו אַ ֶלף אדם ,481והוא בסוד
פלא ,482פליאות חכמה )ס"י פ"א מ"א( .ל' ,בינה ,מגדל הפורח באויר ,483היתר נדרים כו' .484ה"י,
ו"ק כנ"ל .מ' ,מלכות .וז"ש ה"י מן אלקים דמתחלקין בה"ס ונכללין ביסוד ,וכן בתפילין של
ראש עם הקשר :כלה  -עם ה' תתאה :כ' כתר  -ר"ל כ' של כה' כמ"ש לקמן :דמארי עלמא איהו
שמיה  -ר"ל דמארי עלמא הוא שמו ד' אותיות הוי"ה ,והוא תפילין דשוי ,ר"ל הוא התפילין
שמניחן וכתר עלי' .וגירסא הנכונה ודא רצועה כו' )ועי' בהגהות(:
äìîã àæøå úçà ïø÷ äàúú 'ä úàá
ïø÷ ïåùàøä íãà áéø÷äù øåù ïðáø åäåî÷åà
ïø÷î øô øåùî øîàðù åçöîá åì äúéä úçà
éìôúã) ã"åé øñç ïø÷î (áì èñ íéìäú) ñéøôî
åäéà 476(àîìò éøàîã øúë 'ë àîìò éøàîã
äéìò 477ïéìôú øúë ìáà éåùã ïéìôú äéîù
éë 'äë ùåã÷ ïéà (á á 'à ìàåîù) äìîã àæøå
øùò äéá ïìéìëúà àìã àãå÷ô úéì êúìá ïéà
ïøéôñ

 - ïå÷éúä øéàî.(à"øâä úåäâä) 'åë åäéà àîìò éøàîã àîìò éøàîã ïéìéôúã øúë 'ë ãéã äàòåöø àãå 476
 477עי' למקן יט ע"א ד"ה ואיהו קרקפתא.
 478עי' זהר ח"א כ ע"א.
 479אורות היינו הי"ס וה"ח וה"ג הם בחי' הדעת שבפנימיות הספירות.
 480י"ק תלתין ותרין זמנין בתלתין ותרין אלקי"ם ,אינון ל"ב נתיבות חכמה א' עם י"ק אי"ה
מקום כבודו:
##*?? 481
 482עי' גר"א לקמן קלח ע"א.
 483עי' פת"ש א"א יח ,שעניין מגדל הפורח באוויר )חגיגה טו ע"ב( הוא עליית יסוד לחסד
דרדל"א הגנוז באוירא ,ועי' לש"ו כללים ח"ב לג ע"ג ,שיסוד דז"א ועטרת היסוד יחד המה בסוד
מגדל הפורח באויר ,שכן הם עומדים בין ז"א לנוק' ,ואינם סמוכים על שום דבר או מקום וכאילו
מצויים "באויר" .ועי' ע"ח שער דרושי הצלם פרק א' ,שהוא הנה"י דתבונה השלישית ,הרי היא ל'
דצלם )ועי' שער הנסירה פרק ה' שהוא הארת יסוד דא"א הנכנס בבינה דז"א ,וע"ש עוד שזהו גם
כן כינוי לבינה( ,ועי' זהר יתרו צא ע"א.
 484עי' שער מאמרי רשב"י נג ע"א ,והיותו ]היסוד[ נקרא פורח באויר ואינו נקר' נופל ,הוא כי
היה מן הראוי לפול למטה במקום שעומדין ארבע פרקין תתאין דנצח והוד דא"א ,שהוא במקום
שש קצוות דז"א .אבל ההארה הנמשכת לו מלמעל' ,מאותם תרין פרקין קדמאין שנשארו באבא
ואימא ,הם המעמידין אותו בבינה דז"א ,ושם אינו לא למעלה במקומו הראוי לו ,ולא למטה עם
שאר פרקין דנצח והוד .אבל נשאר תלוי ופורח באויר בבינה דז"א כנז' ,מחמת ההארה והשפע
הנמשך לו מאותם תרין פרקין עלאין הנז' ,וממשיכין אותו שם אעפ"י שאינו עולה ממש עמהם
במקומם .ובחי' אותו האור העליון הנקרא בחינת אויר הנמשך לו מהם נשאר תלוי ופורח באויר.
גם בזה תבין ענין בינה הנקראת גם כן מגדל הפרח באויר ,בסוד היתר נדרים פורחין באויר ,ואין
להם על מה שיסמוכו ,והנדרים הם בבינה .והענין הוא כי היסוד דאריך הוא בבינה דז"א ,ולכן
היסוד והבינה שניהם נקראים בשם זה.
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 ולכן,ועיקר של התפילין משמאל
,"נשבע יהו"ה בימינו" זו תורה
"ובזרוע עזו" אלו תפילין )ברכות ו
,' ה' תפילין על ו, ומצד השמאל.(ע"א
 זהו, משום שבה נבנה,אם על בנה
, אבא,' י."שכתוב "כונן שמים בתבונה
 זהו, שבו נבנית,' ה,תפילין על הבת
 וזהו,"שכתוב "יהו"ה בחכמה יסד ארץ
 וזה סוד ארבע משמרות הוה,הוי"ה
.(הלילה )ברכות ג ע"א
 כמו,ויש אומרים הויו"ת באמצע
àã àðååâë òöîàá ú"åéåä øîàã úéàå
éë äéäå 'ä 'ä (á âé úåîù) éì ùã÷ 'é å"ääé  והיה כי, ה"ה. קדש לי,' י. יהה"ו,זה
 שמע,' ו. והיה אם שמוע,יביאך
'å (âé àé íéøáã) òîù íà äéäå (àé íù) êàéáé
' ה, יהה"ו. ו' י' באמצע, הוי"ה.ישראל
àúéòöîàá é"å ä"éåä (ã å íéøáã) ìàøùé òîù
.ה' באמצע
òáùð êë ïéâáå àìàîùî ïéìôúã ø÷éòå
åæò òåøæáå äøåú åæ (ç áñ äéòùé) åðéîéá 'ä
'å ìò ïéìôú 'ä àìàîùã àøèñîå ïéìôú åìà
àåä àãä éðáúà äáã ïéâá äøá ìò àîéà
àáà 'é (èé â éìùî) äðåáúá íéîù ïðåë áéúëã
àåä àãä úàéðáúà äéáã 'ä àúøá ìò ïéìôú
ä"éåä àåä àãå õøà ãñé äîëçá 'ä áéúëã
äìéì äéåä úåøîùî òáøà àæø àåä àãå

àúéòöîàá ä"ä å"ääé
åäìë åòãåîúùà ïééååä á"éã óåøéöáå
íùá éæéîøã ä"äåé å"ääé ä"åäé ïåðéà ïéìàå
ïååúàã àøå÷î àîù éàä é"ä å"éå é"ä ã"åé
åçîùé ä"ÃåäÄ
Ç é éãå÷ðá éàø÷á ïåäìã àøå÷îå
àøå÷î (àé åö íéìäú) õøàä ìâúå íéîùä
òåãéå ìëùä ììäúîä ììäúé åÀ ÷Ç ÷Ä
Ç é ïî éãå÷ðã
ïëùîä òìöìå åéúåãé ä"äåé (âë è äéîøé)
(ë - èé åë úåîù) úéðùä
é"ä å"éå é"ä ã"åé àîù éàäá ï"éåå úìú
äúåà åàøéå ïåäìã ïéãå÷ðå ä"äéå é"÷÷å ä"éäå
ùáã'å é"÷÷å ä"éäå (åè áé úéùàøá) äòøô éøù
ä"äéå (æè - åè åë íéøáã) äåä"é äæ'ä íåé'ä
(àé ð úéùàøá) éðòðë'ä õøà'ä áùå'é àøé'å
äæ ìëå é"äåä ïåäìã àøå÷î å"éää ä"åéä é"äåä
åðøéî'é øî'ä ä"åéä (âé ä øúñà) éì äåù åððéà
ä'÷øùìå ä'øéò å"éää (âì æë àø÷éå) àå'ä äéä'å
é"åää ä"éåä å"äéä (àé èî úéùàøá) å'ðúà é'ðá
ãì íéìäú) å'îù ä'îîåøðå é'úà ä"åäéì å"äéä
é"åää (â è úåîù) äéåä 'ä ãé äðä ä"éåä (ã
(äë å íéøáã) é'ë å'ðì ä"éäú ä'÷ãöå
éùàøá ïéìà ï"ééåä ïééúà à÷ã ïéàø÷ ìëå
ïî ïéá äøåúä ïî ïéá ïååúà éôåñá åà ïååúà
ïåì àã÷ðì ìéëé íéáåúëä ïî ïéá íéàéáðä
ïééúà à÷ã ï"ééååä ìë éëä óåà åäééãå÷ðá
÷Ä "÷Ä
À é ïåâë ïéàø÷á ïåäìã äãå÷ð ïååúà úìúî
äéäé ä"åäé éë (åë â éìùî) äéìéã àøå÷î
ä"éåäì ïéáéú éùàøî ïåì ãé÷ðã úéàå êìñëá
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ובצרוף של שתים עשרה הויו"ת
, יהה"ו, יהו"ה: ואלה הם,נודעו כולם
 שרמוזים בשם יו"ד ה"י וי"ו,יוה"ה
, השם הזה מקור האותיות.ה"י
,והמקור שלהן בפסוקים בנקודות
." "ישמחו השמים ותגל הארץ,יִהַ ֳו"ה
 "יתהלל, ְמקור הנקודות מן י ִַק ַקו
 "ידותיו, יוה"ה."המתהלל השכל וידוע
."ולצלע המשכן השנית
 יו"ד ה"י:שלשה ווי"ם בשם הזה
. ויה"ה, והה"י, והי"ה:וי"ו ה"י
."ונקודותיהם "ויראו אותה שרי פרעה
והו"ה והה"י" "ו"דבש ה"יום ה"זה
 "וירא יושב הארץ, ויה"ה."יהו"ה
 מקורם, הוה"י היו"ה ההי"ו."הכנעני
, היו"ה." "וכל זה איננו שוה לי,הוה"י
 "עירה, ההו"ו.""המר ימירנו והיה הוא
 היה"ו הוי"ה."ולשרקה בני אתנו
 "ליהו"ה אתי ונרוממה:ההו"י היה"ו
." "הנה יד יהו"ה הויה, הוי"ה."שמו
." "וצדקה תהיה לנו כי,ההו"י
וכל הפסוקים שבאים ההויו"ת
הללו בראשי אותיות או בסופי
 בין מן התורה בין מן,אותיות
 יכול לנקד,הנביאים בין מן הכתובים
 כל, כמו כן כאן.אותם בנקודיהם
,ההויו"ת שבאות משלש אותיות
,הנקודה שלהם בפסוקים כמו ִי ְה" ִה
 ויש."מקורו "כי יהו"ה יהיה בכסלך
 להוי"ה,שמנקד אותם מראשי תיבות
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שבסופי תיבות ,ואם הוי"ה בראשי äãå÷ð ïéáéú éùàøá ä"éåä íàå ïéáéú éôåñáã
תיבות ,הנקוד שלו בסופי התיבות.
ïéáéú éôåñá äéìéã

ודא הוא רזא כו'  -ר"ל ,דלילה דהוא מסט' דשמאלא .ד' אותיות של השם ,שהוא נגד ד'
משמרות ,הוי סדרן הוי"ה ,וזהו הויה לילה ,485ר"ל דה' דהלילה ,שדי למלת הוי ,דהלילה הוא ה'
תתאה ,והוא חוזר ומפרש כאן מה שאמר דבתפילין ,הויה באמצע ,וחוזר ומפרש בדרך אחר,
וז"ש ואית דאמר כו' :הוי"ה ו"י כו'  -ר"ל דלכך קרא ה"ה שבאמצע הויות ,מלבד הטעם שכתב
התוס' ) (486שפרשיות הן והיה ,מ"מ למה קרא הוי"ה בסדר הזה ,אמר דהויה הוא ו"י באמצע,
והוא מסט' דאות ה' ,לכך קראן ה"ה שבאמצע הויה ,וז"ש יהה"ו ה' ה' באמצע :487דרמיזי בשם
יו"ד ה"י וא"ו ה"י - 488ר"ל ג' יודין ,והוא רומז על ג' הויות שהתחלתן ביו"ד ,ומקורן ג"כ
יו"ד :489תלת ווין כו'  -ר"ל במילוי דע"ב ,ג' ווין ,והוא מילוי יודין ,וכן נמי במילוי הנ"ל דס"ג,
יש ג' ווין ,וכן בכל הד' מילויין ,רק שכל א' מפרש מקורו ממילוי אחר ,ומקור דו' ההין 490נ"ל
ממילוי דמ"ה ומילוי דב"ן ,כי נגד ב' ההין ב' מילויין:
ויש נקוד בסוד אחר ,כדוגמא זה:
יהו"ה מלך ,יהו"ה מלך ,יהו"ה ימלך.
השמות למעלה ,הנקודות שלהם
כתובות תחתיהם .ארבעה שמות
תלויים מכל שם ושם ,ועליהם נאמר
"וקרא זה" ,כנגד שתים עשרה פני
שלש החיות" .אל זה" ,שתים עשרה
כנפי שלש החיות .ועל כולם פני אדם,
ותפילין הוא פני אדם .ציצית פני
החיות וכנפי החיות .ופרשוהו רבותינו
שם בן שתים עשרה ,כל היודעו
והזהיר בו ,כל תפילותיו מתקבלות.
ומקורו יו"ד ה"י וא"ו ה"י ,כל י' הוא
פני יהו"ה א' "ודמות פניהם פני אדם",
כאן בשם הזה הסוד של תפילין
וציצית.
שמהן לעילא  -ר"ל ,שנקודות ג' הויות מנקודות מֶ ֶלך מָ ָלך ִימל ֹוך :ד' שמהן כו'  -ר"ל מכל
אות תולה שם א' ,והן י"ב צירופים הנ"ל ,ג' שתחילתן יו"ד ,מג' יודין של ג' שמות אלו וכן
כולם :וקרא זה כו'  -גימ' י"ב :דתלת חיון  -נגד ג' הויות הנ"ל ,ומלך מלך ימלוך הן ג"כ מרומז
בג' הויות ,שהן היה והוה ויהיה .492תצרף הג' תיבות ויבאו ג' הויות ,והן י"ב גדפין דתלת חיון,

àðååâë [à"ò é] àøçà àæøá äãå÷ð úéàå
âö íù) êÀ ìÈ îÈ ä"åäé (æè é íéìäú) êÀ ìÆ îÆ ä"åäé àã
àìéòì ïäîù (çé åè úåîù) 491êÀ ìÉ îÀ éÄ ä"åäé (à
ïäîù 'ã åäééúåçúã ïéáéúë ïåäìã àãå÷ð
äéòùé) øîúà åäééìòå àîùå àîù ìëî ïééìú
ìà ïåéç úìúã ïéôðà á"é ìéá÷ì äæ àø÷å (â å
íãà éðô åäìë ìòå ïåéç úìúã ïéôãâ á"é äæ
éôãâå ïåéç éðô úéöéö íãà éðô àåä ïéìéôúå
åòãåéä ìë á"é ïá íù ïðáø åäåî÷åàå ïåéç
ãåé åøå÷îå úåìá÷úî åéúåìôú ìë åá øéäæäå
÷à ìà÷æçé) 'à äåäé éåôðà åäéà 'é ìë é÷ åàå é
àæø àîù éàäá àëä íãà éðô íäéðô úåîãå (é
úéöéöå ïéìéôúã

 - ïå÷éúä øéàî 485עי' דע"ה ח"ב כד ע"ד שזה כאשר בריאה נפרד מאצילות ,ואז רואים באצילות אש ,ובבריאה
רוח ,ומים רק רואים ביצירה.
##* 486
?? 487
 488דלא כמש"כ בזהר עצמו שזה שם ע"ב* ,##וכן מודגש בביאורים ח"א נה ע"ג
 489בפסוקים.
 490מקור מתחיל בו' או בה'*##
 491ביאורים ח"א פג ע"ב ז"ל :שורש השרשים דכל הי"ב הוא במחשבה מ"ס ,אשר שם הוא שם
ס"ג כמ"ש בתיקונים )תיקון עי' קמא ע"ב( ,ויש בו ג' יודי"ן אשר מהם יוצא השם בן י"ב ,שהוא ג'
הויו"ת דמלך מלך ימלוך וכמ"ש כאן.
 492עי' בהגר"א בסד"צ ד ע"ב בהגה"ה וז"ל ,הן ג' הויו"ת שבמ"ס ,וכן הי"ה והו"ה ויהי"ה ג'
הויו"ת ,והן מנצפ"ך בוצינא ,ועי' זהר בראשית לד ע"א ז"ל ,תרין עלמין נינהו עלמא עלאה ועלמא
תתאה ,תתאה כגוונא דלעילא דכתיב )ד"ה א טז לו( מן העולם ועד העולם ,מלך עלאה ומלך תתאה
)תנינן( ,כתיב יהו"ה מלך יהו"ה מלך יהו"ה ימלוך לעולם ועד ,יהו"ה מלך לעילא יהו"ה מלך
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וז"ש אל זה כו' :ועל כולהו פני אדם  -הוא שמא מפרש ,493גי' אדם ,שהוא אדם על הכסא,
שהויה שלו הוא פנים הרביעי ,והוא פני אדם ,שד' חיות הן ,ובא' ד' פנים כולן של אדם ,ובשני
כולן של נשר :494ותפילין הוא כו'  -שתפילין הוא ד' אותיות הויה כנ"ל :ציצית פני כו'  -כמ"ש
בתיקונים )כו ע"א( שית סרי פנים ושית סרי גדפין הן ל"ב חוטין בכל ציצית ,ד' פנים וד' גדפין,
וחי' הרביעית היא כלולה מכל הג' חיות ,ולכך לא חשיב אלא ג' חיון .ועיין כל זה בתיקון א' )יט
ע"ב( ,וז"ש לעיל )ז ע"א( כורסיא למריה בכנפי מצוה וישב עליו באמת .מ"ה שהוא תפילין,
דתפילין איהו בז"א שהוא אדם כנ"ל ,כמ"ש )ישעיה סב ח( נשבע ה' כו' ,וציצית היא במלכות:
בא ראה ,כל הוי"ה שהיא ה' על י',
'å ìò 'ä 'é ìò 'ä éäéàã ä"éåä ìë ç"ú
ה' על ו' ,נקבה .כל הוי"ה ששני ההי"ן òöîàá àãçë ï"éää ïéøúã ä"éåä ìë àá÷åð
כאחד באמצע ,הן אחיות ,כמו זה
å"é ä"éåä ìë å"ääé àã àðååâë 495úåéçà ïåðéà
 - ïå÷éúä øéàîבאמצעיתא יהו"ה ימלוך לתתא ]תרגום :ושני עולמות הם ,עולם עליון ועולם תחתון ,תחתון כמו
הצורה שלמעלה ,שכתוב "מן העולם ועד העולם" ,מלך עליון ומלך תחתון) .שנינו( כתוב "ה' מלך
ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד"" .ה' מלך" למעלה" ,ה' מלך" באמצע" ,ה' ימלוך" למטה[ ,ע"כ .זו היא
הפעם היחידה שנזכר 'מלך מלך ימלוך' )חוץ ממה שתקנו הקדמונים פסוקי דזמרא ב'יהי כבוד'( .עי'
פת"ש א"א כב ,שהזמן מתחלק לג' בחינות והם היה הוה ויהיה .טעם הדבר ,שכן חילוק הזמן אף
היא בסוד המתקלא שנותן משקל וגבול לאורות להאיר בהדרגה .ושורשו בג' הויות של המו"ס הרי
הוא תחילת האצילות )עי' לעיל ג ע"ב( .עי' לש"ו כללים ח"ב לה ע"א ,שכל השלשה הם למעשה
אותו הגילוי ,הרי הוא מלכותו ית' )מֶ לֶך( ,ושהוא ית' לבדו סיבת הכל )מָ לָך( ,ושרק הוא לבד תכלית
הכל )ימלוך(.
 493עי' לעיל הערה .345
 494עי' בהגר"א בסד"צ יג ע"ב ,ועי' לקמן יד ע"ד ד"ה דמות א' לארבען ,ועי' תיקון א' יט ע"ב ,ועי'
ע"ב.
עא
בראשית
זהר

מח ע"א

 495הקדו"ש מו ע"ב ז"ל :ורחל הקטנה דענינינו הוא הה' אחרונה שבה ,המתגלה בשם אדנ"י,
והנה היא יוצאת מהה' ראשונה שבה שהיא בינה אימא עלאה ,וכשמתראה ביחודה למעלה ,הנה
מתייחדת הה' תתאה בהה' עלאה ,שהוא מלכות בבינה ,רחל בלאה ,ובסוד ותלכנה שתיהם )רות א
יט( וכמ"ש בתיקונים )תיקון ס"ט קלג ע"א( דבקדמיתא ותלכנה שתיהן ה' ה' ,ובתר דאסתלק ה'
עלאה אשתארת ה' תתאה בתראה )ר"ל רחל הקטנה וז"ש תתאה בתראה( ,יחידה איכה ישבה בדד
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יהה"ו .כל הוי"ה י"ו כאחד באמצע,
היו"ה )הוי"ה( הם אחים "כי ישבו
אחים יחדיו" .שני ההי"ן כאחד,
"ותלכנה שתיהן" .י"ו רחוקים זה מזה
או קרובים זה מזה ,עליהם נאמר
"שלום שלום לרחוק ולקרוב וכו'",
היינו קרבן עולה ויורד.

àé} íéçà ïåðéà (ä"éåä) ä"åéä òöîàá àãçë
ïéøú (ä äë íéøáã) åãçé íéçà åáùé éë {á"ò
å"é (èé à úåø) ïäéúù äðëìúå àãçë ï"éää
àã ïî àã íéáåø÷ åà àã ïî àã íé÷åçø
'åâå áåø÷ìå ÷åçøì íåìù íåìù øîúéà åäééìò
)ãøåéå äìåò ïáø÷ åðééäã (èé æð äéòùé

אינון אחיות  -ר"ל שמתחברין הההי"ן }יא ע"ג{ ביחד ,אבל אינן בזיווג עם היו"ד והוי"ו.
וכן אינון אחים כו' :תרין ההין כחדא כו'  -ר"ל ששניהם נתרחקו ,משא"כ לעיל דלא נתרחקו,
וכאן הוא כזה יוה"ה ,שה' ראשונה נתרחק מן היו"ד ,וה' אחרונה מן הו' ,ושתיהן צריך עלייה:
י"ו רחוקים או קרובים כו'  -עכשיו מפרש הוויות דלעיל ,דאחים ואחיות :שלום לרחוק כו' -
שצריך לקרב את הקרובים לגבי רחוקים כמו שמפרש והולך ,יהה"ו ,שצריך ליחד ה' עם יו"ד ,ה'
עם ו' :קרבן עולה ויורד  -דאימא עילאה היא נקראת עולה כמ"ש בר"מ )צו דף כז ע"א( ,ומלכות
נקראת חטאת כמ"ש )דף כח ע"א( ,ואצל העולה כתיב היא העולה ,דסלקא .ואצל חטאת ,כתיב
וירד ,כמו שמפרש והולך ,דנחתא ,וזה עולה ויורד:
יהה"ו ,ה' שהיא אם ,עולה ,עולה אל
à÷éìñ äìåò àîéà éäéàã 'ä å"ääé
י'" ,היא העולה" .ה' שהיא בת ,יורדת אל éäéàã 'ä (á å àø÷éå) äìåòä àéä 'é éáâì
הו'" ,וירד מעשות החטאת"" .על כן יעזב
úàèçä úåùòî ãøéå 'å éáâì úúéçð àúøá
איש את אביו ואת אמו" ,וזהו קרבן
עולה ויורד חמש אשות עולות וחמש )úàå åéáà úà ùéà áæòé ïë ìò (áë è íù
ïáø÷ åäéà éàäå (ãë á úéùàøá) 'åâå åîà
יורדות
ïéúçð ùîçå ïé÷ìñ úåùà ùîç ãøåéå äìåò

ע"כ יעזב כו'  -דלא צריכין אלא דברתא נחתא לגבא ו' ,אע"ג דו' אינו אצל י"ה ,דהוא אביו
ואמו ,אין חוששין ,דע"כ יעזב כו' :חמש אשות כו'  -הן ב' ההי"ן ,וז"ש היא העולה בה' ,וכן
וירד מעשות החטאת בה' .וע' בר"מ שם ענין חמש אשות דסלקין ונחתין:496
 - ïå÷éúä øéàîע"ש ,וכן שם בתיקון ל"א )פד ע"א( ותלכנה שתיהם בשכינתא עלאה ותתאה ,וכן שם בהקדמת
תיקונים )י"א סע"א( דתרי ההי"ן כחדא אינון אחיות.
 496ז"ל :פקודא לעשות העולה כמשפטה ועלה אתמר זאת תורת העולה וגו' )ויקרא ו ב( חמש
אשים הוו נחתין על קרבנא אש אוכל ואינו שותה אש שותה ואינו אוכל אש אוכל ושותה אש
אוכל לחים ויבשים אש שאינו אוכל ואינו שותה לקבלייהו אינון זאת תורת העולה חד הוא העולה
על מוקדה ב' על המזבח תלת כל הלילה ד' ואש המזבח תוקד בו )ויקרא ו ב( ה' ואוקמוה מארי
מתניתין עולה כולה סלקא לגבוה ודא בינה ה' ה' מראות דילה י' בת יחידא )שמות כד יז( ומראה
כבוד יהו"ה כאש אוכלת ו' אור דבת עינא והיא אש שותה כל מיין דאורייתא ואוכלת כל קרבנין
דצלותא ואוכלת לחין ויבשין אינון פשטי דאורייתא דאינון כעצים יבשים ורזי אורייתא אינון
כעצים לחים והאי איהו אש אוכלת לחין ויבשין ועוד אוכלת לחים כל קרבנין דהוו קרבין בצלותא
על מצות עשה ויבשין כל קרבנין דהוו קרבין בצלותא על מצות לא תעשה והאי איהו סקילה
שריפה הרג וחנק על מצות עשה ועל מצות לא תעשה אלין אינון קרבניא דשכינתא צלותא
דפקודין דעשה ולא תעשה ולקבל ה' מראות אלין תקינו ה' צלותי ביומא דכפורי ולקבל בת עינא
אינון עשרת ימי התשובה י"ה לקבל אור דבת עינא ה' ענויין לקבל ה' בתראה:
תרגום :מצוה לעשות העולה כמשפטה ,ועליה נאמר זאת תורת העולה וגו' .חמשה אשים היו
יורדים על הקרבן ,אש אוכל ואינו שותה ,אש שותה ואינו אוכל ,אש אוכל ושותה ,אש אוכל לחים
ויבשים ,אש שאינו אוכל ואינו שותה .כנגדם הם :זאת תורת העולה אחת ,היא העולה על מוקדה
שתים ,על המזבח שלש ,כל הלילה ארבע ,ואש המזבח תוקד בו חמש .ופרשוה בעלי המשנה,
העולה כולה ,עולה לגבוה ,וזו בינה ,ה' ,ה' מראות שלה ,י' בת יחידה) .שמות כג( ומראה כבוד ה'
כאש אוכלת ,ו' אור של בת עין והיא אש שותה כל המים של התורה ,ואוכלת את כל הקרבנות של
התפלה ,ואוכלים לחים ויבשים ,אותם פשטי התורה שהם כמו עצים יבשים ,וסודות התורה הם
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אין הוי"ה שלא מראה על סוד עליון.
הוה"י ,כשהנקבות שולטות על הזכרים,
הדין נראה בעולם ,ומיתה ועני .וזה הוא
סוד שהפך משה שמו והרג את המצרי,
שנאמר בו "ואמרו לי מה שמו מה",
ומשה הפך אותו כמו זה "מה שמו מה
לי" הוה"י .ונקודה הָ וְ הָ ִי .מצרי שמזלזל
בשמו ואמר "מה שמו" מה יכול לעשות
לי ,להרג אותו בו .ואם האותיות בסופי
תיבות ,הנקודות הם מראשית תיבות.

äàìò àæø ìò éæçà àìã ä"éåä úéì
àðéã ïéøåëã ìò ïéèìù ïéá÷åð ãë é"äåä
àæø àåä àãå éðåòå äúéîå àîìòá éæçà
øîúàã éøöîì ìè÷å äéîù äùî êôäã
(âé â úåîù) 'äî 'åîù 'äî éì åøîàå äéá
éìÄ äîÈ åÉ îLÀ äîÈ àã àðååâë äéì êôä äùîå
äéîùá ìæìæîã éøöî éÄ äÀ
È åäÈ äãå÷ðå é"äåä
ìéè÷ì éì ãáòîì ìéëé äî åîù äî øîàå
ïéãå÷ð úåáéú éôåñá ïååúà íàå äéá äéì
ïéáéú éùàøî ïåðéà

הוה"י כד כו'  -עכשיו מפרש שם ראשון הנ"ל שאמר לעיל נוקבא :מצרי דמזלזל כו'  -ר"ל
שדן אותו מדה כנגד מדה ,דמצרי הפך שמיה מה שמו מה לי ,כמו שמפרש והולך ,מה יכיל
למעבד לי ,וזלזל ג"כ בשם עצמו ,מה שמו ,והוא הויה מהופכת בסופי תיבות ,באותו הויה עצמו
דן אותו :ואם אתוון כו'  -ר"ל דכאן אעפ"י שהוא בס"ת ,מ"מ הנקודה היא מר"ת ,כי הראש הוא
בעצמו הסוף ,כי אין בכל התיבות כי אם נקודה א' בכל תיבה חוץ תיבת שמו ,ומ"מ הוא תנועה
א' ,השבא עם החולם דמשמש ליה כנ"ל )* .(##ואם תחשוב מספר הנקודות ,תמצא ע"ב ,וזה
שם ע"ב שהרג המצרי] :497הגהה )ולפה"נ היא מתלמידו הרמ"ש ז"ל( צ"ע דהנקודות שבר"ת
עולין ב"ן ולא ע"ב .ובאמת ז"ש שבשם ע"ב הרג את המצרי ,אעפ"י שכ"כ בילקוט ראובני בשם
כוונת האר"י ,הנה בכוונת האר"י עצמו כתוב בשם מ"ב ,וכ"כ בילקוט ראובני שם בשם הבחיי,
ואפשר שגם כאן צ"ל כן ,והיינו שאינו חושב השבא שתחת השי"ן ,וחושב במקומו החולם
לבדו ,שעל ס"ת 498שמו ,והוא כמו ר"ת ,וכמ"ש כאן ,שהשבא עם החולם אינם רק תנועה אחת
שמשמש ליה ,ר"ל שהשבא משמש לחולם ,ולפ"ז יהיה עולה הנקודות מ"ב :[.499וז"ש ונקודי
הָ וְ הָ ִי ,ר"ל דעם הנקודה הרג המצרי .ו"י קרובים דא לדא ,הוא הענין כמו ה"ה קרובים דא לדא,
אבל תרי ההי"ן כחדא צריך עלייה לשתיהן:
תקון ה' .בראשית ,ב"ת ראש"י,
"אלה ראשי בית אבותם" ,בת ,עליה
בארו בעלי המשנה ,בת בתחלה סימן
יפה בנים )ב"ב קמא ע"א( ,והיא י' מן
אדנ"י .מרגלית יקרה כלולה מכל
הצבעים ,שאות י' מן יהו"ה לא נתפס
בו צבע כלל ,זהו שכתוב "אני יהו"ה
לא שניתי" ,לא ישתנה בשום צבע
כלל ,אלא מאיר מבפנים של הצבעים

äìà éùàø úá úéùàøá 'ä àðå÷éú
äìò úá (ãé å úåîù) íúåáà úéá éùàø
äôé ïîéñ äìçúá úá ïéúéðúî éøàî äåî÷åà
àìéìë àø÷é úéìâøî é"ðãà ïî 'é éäéàå íéðáì
ïååâ äéá ñéôú àì ä"åäé ïî 'é úàã ïéðååâ ìëî
éúéðù àì 'ä éðà áéúëã àåä àãä ììë
)àìà ììë ïååâ íåùá éðúùé àì (å â éëàìî

 - ïå÷éúä øéàîכמו עצים לחים ,וזוהי אש האוכלת לחים ויבשים .ועוד אוכלת לחים ,כל הקרבנות שהיו קרבים
בתפלה על מצוות עשה ,ויבשים כל הקרבנות שהיו קרבים בתפלה על מצוות לא תעשה ,וזהו
סקילה שרפה הרג וחנק ,על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה ,אלו הם הקרבנות של השכינה,
תפלה ,על מצוות עשה ולא תעשה .וכנגד חמש המראות הללו תקנו חמש תפלות ביום הכפורים.
וכנגד בת עין ,אותם עשרת ימי תשובה ,חמש עשרה כנגד האור של בת עין ,חמשה ענויים כנגד ה'
אחרונה.
 497תנחומא שמות י – הרגו בשם המפורש .אמנם עי' ר' בחיי ב יב שזה שם מ"ב ,וכן הוא
בשער הגלגולים לו.
 498סופי תיבות*##
 499הגהה זו הוא תמוה והעיקר הוא שחושב השבא ג"כ והם ה' נקודות והגימ' הוא ע"ב במכוון
ומ"ש רבינו דמשמש ליה בא לתרץ בזה במה שחושב כל הה' נקודות כי לא צריך להיות אלא ד'
נקודות על זה כאמר שהם באמת רק ד' נקודות כי השבא הוא משמש להחולם והם שניהם רק
נקודה אחת והם ד' נקודות ולד' אותיות השם )לש"ו(.
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שם יהו"ה ,כמו נשמה בגוף האדם ,או àôåâá àúîùðë ä"åäé íùã ïéðååâã åâìî øéäð
כנר בהיכל.
àìëéäá àâøùë åà ùéðéàã

והאות י' מן אדנ"י ,הוא ספיר,
נוטל צבע תכלת ושחור מצד הדין,
ומאיר בו אור לבן מצד הרחמים .והוא
אות י' מן אדנ"י .אודם מצד הגבורה,
פטדה מצד הימין ,ברקת מצד העמוד
האמצעי ,היא אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד
כלולים משנים עשר צבעים ,וכולם
משולשים באבות ,משלשים בכהנים
לוים וישראלים ,קדושה לך ישלשו
)נוסח הקדושה לנוסח ספרד(.
כל אבן שהצבע שלה לבן ,נוטלת
מחסד ,והיא ,הסגולה שלה אהבה,
וסוד הדבר "ואהבת עולם אהבתיך על
כן משכתיך חסד" .אבן אדומה נוטלת
מגבורה ,והסגולה שלה להיות אימתו
מוטלת על בריות העולם .האבן כלולה
משני צבעים ,לבן ואדום ,היא מעמוד
האמצעי ,ירוק כזהב מצד האם
העליונה ,שהיא תשובה ,קו ירוק
שמקיף כל העולם.

ïååâ ìéèð øéôñ åäéà é"ðãà ïî 'é úàå
àøåäð äéá øéäðå àðéãã àøèñî íëåàå úìëú
é"ðãà ïî 'é úà åäéàå éîçøã àøèñî àøååç
àðéîéã àøèñî äãèô äøåáâã àøèñî íãåà
ó"ìà åäéà àúéòöîàã àãåîòã àøèñî ú÷øá
åäìëå ïéðååâ á"éî ïìéìë ã"åé ï"åð ú"ìã
íéåì íéðäëá ïéùìåùî ïäáàá ïéùìåùî
åùìùé êì äùåã÷ íéìàøùéå
ãñçî úìéèð øååç äìéã ïååâã ïáà ìë
äéîøé) äìîã àæøå åîéçø äìéã äìåâñ éäéàå
êéúëùî ïë ìò êéúáäà íìåò úáäàå (á àì
äìåâñå äøåáâ ïî úìéèð à÷îåñ àðáà ãñç
àîìòã ïééøá ìò úìèåî åúîéà éåäîì äéìéã
åäéà ÷îåñå øååç ïéðååâ ïéøúî àìéìë àðáà
àøèñî áäæë ÷åøé àúéòöîàã àãåîòî
øçñàã 500÷åøé å÷ äáåùú éäéàã äàìò àîéàã
àîìò ìë
ãò òáåøî ùìåùî ìåôë èåùô ïååâ úéàå
ïååúà øùò ïåäá ïéøéäð ïéðååâ äøùòì ÷éìñã
á"òì øùò ïéìà ïé÷ìñå ä"åäé å"äé ä"é 'é ïåðéàã
ïéðååâ á"òá ïéøäðã ïéøåäð

ויש צבע פשוטה ,כפול משולש
מרובע ,עד שעולה לעשרה צבעים,
שמאירים בהם עשר אותיות ,שהן י'
י"ה יה"ו יהו"ה ,ועשרה אלה עולות
לע"ב אורות שמאירים בע"ב צבעים.
הם
חש"ק :חל"ם ,שב"א ,קמ"ץ,
ãå÷ð ïåðéà õ"î÷ à"áù í"ìç ÷"ùç
נקוד ְצבָ א ֹו"ת .נצח ,והוד ,יסוד ,וכולם àðáàá ïéøäð åäìëå 501ãåñé ãåäå çöð ú"åÉ àáÈ öÀ
מאירים באבן הנכבדה מלכות ,כלולה
ïååâ à"áù 502úåìåâñ ìëî àìéìë úåëìî àøé÷é
מכל הסגולות .שב"א גון אדום של
גבורה ,שנוטל ממנה הוד .קמ"ץ צבע øååç ïååâ õ"î÷ ãåä äéðî ìéèðã äøåáâã ÷îåñ
לבן ,ולא צריך להאריך בהם ,שהרי àìéòì åøîúà àäã ïåäá àëøàì êéøö àìå
נאמרו למעלה.
תקונא ה' כו'  -סדרו כאן שגם זה מיירי בד' אותיות הוי"ה ,וד' אותיות אדנ"י ,והוי"ה
בהיפוכא :תקונא ה'  -ר"ל בתיקונים הראשונים היה זה תיקון ה' ,וכן לקמן בסדר תיקון ו' ז' כו':
בראשית  -שכל השבעים תיקונים הוא על תיבת בראשית ,ע' פנים לאורייתא כמנין סו"ד ,503והן
 - ïå÷éúä øéàî 500קו ירוק כו' ר"ל ת"ת מסט' דתשובה שאמרו בגמ' קו ירוק שמקיף ר"ל מסט' דבינה
שתשובה מקיף כו' )גר"א תז"ח יא ע"ד(.
 501השוא קודם שהיא מסט' דגבורה ]כדלקמן מא ע"ב[ )ביאורים ח"ב פז ע"ד( ,ואחר כך קמץ
שהיא הכתר ,ואח"כ חולם שהוא בת"ת כי ממנו היא לוקחה .
 502לאחר התיקון ,הוה נקודתה בניקוד צבאות ,משום שהיא כלולה מנה"י כמ"ש בהקדמת
תיקונים )י"א סע"ב( כי נצח הוא כלול מחסד ועולה עד הכתר שהוא קמץ ,והוד הוא כלול מגבורה
שהוא שבא ,ויסוד הוא כלול מת"ת שהוא חולם ,והוא שבא קמץ חולם שהוא ניקוד צבאות.
וקדמה בה השבא משום שהיא מסטרא דגבורה )ביאורים ח"ב פז ע"ד(.
 503עי' לעיל שורה ראשונה של הספר.
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תיקוני השכינה 504דאיהי }יא ע"ד{ קבלה כדלקמן )* :(##בת ראשי  -פי' שאלו השתי מלות הן
506
אותיות בראשית ,וכן בכל השבעים תיקונים ,במקום שלא יאמר תמן 505כו' ,דורש כל המלות
בראשית .ור"ל כאן "בת" מלכות" ,ראשי" חג"ת ,דאינון ראשין דמתמן מתחיל בניינא דעלמא
כנ"ל )ח ע"א( ,והיא בת של הראשים כמ"ש )במדבר כא יח( כרוה נדיבי עם כו' .507וכולם מסט'
דילה ,חגת"ם שבמלכות ,והן ד' רגלי המרכבה ,ד' חיות ,ד' אותיות אדנ"י כמו שמפרש והולך:
אלה כו'  -מפרש ד"ראשי" הן חג"ת ג' אבהן ,דכתיב )שמות ו יד( ראשי בית אבותם ,וכן "אלה"
הוא בג' אבות ,כמ"ש בתז"ח בתחלתו )א ע"א( אלה הם מועדי ,ע"ש :508בת עלה כו'  -עכשיו
מפרש מלת "בת" ,ולמה הוא קודם ל"ראשי" במלת בראשית :ואיהי יו"ד כו'  -ר"ל מלכות
שבמלכות ,הוא יו"ד 509כנ"ל :מרגלית כו'  -דג' אותיות הראשונות מן אדנ"י הן ג' גוונין מג'
אבות ,אבל אות הרביעי כלולה מכולם :גוון תכלת ואוכם כו'  -ר"ל תכלת מסט' דילה עצמה,510
ואוכם מסט' דגבורה ,דינא קשיא )זהר ח"א רלח ע"א( דינא רפיא )זהר ח"א קפ ע"א( :את יו"ד מן
אדנ"י כו'  -דבה ג' אותיות יו"ד כמו שמפרש והולך ,וכן הוא בכל הארבעה אותיות מן אדנ"י:
כלילא מי"ב גוונין  -כנ"ל ,דכל אות במילואו כלילא מג' גוונין של חג"ת ,אלא דג' גוונין של
אות א' אין דומה לג' גוונין של אות אחר ,דהכל לפי המקבל ,כדמיון השמש כידוע .511והי"ב
גוונין הן י"ב אבנים של החושן ,ובו ארבעה טורים נגד ד' אותיות הנ"ל ,כל א' מג' ,וז"ש וכולהו
משולשים כו' :באבהן  -הן חג"ת ,וכן בכהנים לוים וישראלים :ורזא דמלה ואהבת כו'  -ר"ל
ראיה דחסד הוא לאהבה :ואית גוון פשוט כפול כו'  -ר"ל דיש שאין בה אלא גוון א' ,ויש שיש
בה ב' גוונין ,ויש ג' כו' :עד דסליק כו'  -ר"ל ,שכל הארבעה ביחד הם עשרה :נהירין כו' -
כמ"ש לעיל )* (##דאותיות אדנ"י הן גוונין ,ואותיות הוי"ה הן נהורין .והגוונין הן לפי הנהורין,
דמלכות לית לה מגרמה כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( ,אלא לפום הנהורין דמקבלת מז"א ,שהוא
הוי"ה ,הכי איתעבידת גוונין .באות פשוט דאיהו יו"ד ,איתעבידת גוון א' .באות כפול י"ה ,ב'
גוונין ,חיוור וסומק .ובאות פשוט חיוור לבד ,וכן בכולם :לע"ב כו'  -דעשרה אותיות הנ"ל גימ'
ע"ב :חש"ק כו'  -הואיל ופי' לעיל האבות ,פי' חשק ,שנא' )דברים י טו( באבותיך חשק ,ר"ל
וחש"ק שהן נה"י ,כלילן באבותיך כמו שמפרש והולך :אינון ניקוד צבאות  -כמ"ש חש"ק ה'
צבאות ,512ה' הוא ת"ת דכליל מג' אבהן )זהר ח"ב קעה ע"ב( ,וזהו באבותיך חש"ק ,דאינון חג"ת.
נה"י הוא הוי"ה צבאות ,513הוי"ה בחג"ת ,צבאות בנה"י כמו שמפרש והולך :קמץ וכו'  -כמ"ש
 - ïå÷éúä øéàî 504שהיא בגלות.
 505עי' לעיל ח ע"ב תמן צרי.
 506נדצ"ל מילה או כל המילים הכלולים בבראשית##*.
 507עי' זהר )ח"ג דף קנ ע"א( באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם .באר דא כנסת ישראל חפרוה
שרים דא אבא ואמא דאולידו לה .כרוה נדיבי העם אלין אבהן דכתיב נדיבי עמים נאספו עם אלקי
אברהם וגו'.
תרגום" :באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם" ,באר זו כנסת ישראל ,חפרוה שרים זה אבא
ואמא שהולידו אותה .כרוה נדיבי העם ,אלו האבות שכתוב "נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם
וגו'
ועי' תרגום אונקלוס )במדבר כא יח( בירא דחפרוה רברביא כרוה רישי עמא ספריא בחטריהון
וממדברא אתיהיבת להון.
 508ז"ל :אלה מועדי ה' ומאי אנון מועדי ה' אלין אנון חג המצות וחג השבועות וחג הסכות הרי
תלת תלת אחרנין ראש השנה חנכה פורים תלתא מנהון איקרון מועדי ה' ואינון מקראי קדש
תלתא אחרנין אקרון אלה הם מועדי ולקבליהון אתמר )איוב לג( הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש
עם גבר.
תרגום :אלה מועדי ה' ומהם מועדי ה' אלו הם אנון חג המצות וחג השבועות וחג הסכות הרי
שלש .שלש אחרים ראש השנה חנכה פורים .שלשה מהם נקראים מועדי ה' והם מקראי קדש שלש
אחרים נקראים אלה הם מועדי וכנגדם נאמר )איוב לג( הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר.
 509דאדנ"י.
 510היינו כל הגוונים אלה פרטים במלכות ,וכאן מלכות דמלכות.
##* 511
 512היינו צבאות הוא ניקוד של חש"ק .ניקוד הוי"ה הוא בניקוד צבאות עי' &.
 513עיין לקמן לד ע"א )הקדו"ש כה ע"ב(.
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לעיל )ו ע"א( וקמץ הכהן ,וחולם הוא ת"ת דנטיל מיניה יסוד ,וכאן משמע דחולם הוא ת"ת,
וצריך לומר דסגול הוא נצח ,וז"ש לעיל )ח ע"ב( דמט"ט הוא חולם במלאכים דאיהו רכב
לעמודא דאמצעיתא:
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ועוד תקון ו'" .והמשכילים
) åøéäæé íéìéëùîäå 'å àðå÷ú ãåòåדניאל
במצוה
יזהירו" ,אלו הם שיודעים סוד
יב ג( àãå÷ôá àæø ïéòãéã ïåðéà {à"ò áé} ïéìà
השניה במלת בראשית ,שהיא אהבה,
é] éäéàã ä"áäà éäéàã úéùàøá úìîá àðééðú
שהיא בחשבון קטן בראשית) ,והם(
עולים במשקל אחד ,וזו אהבת חסדàãç àì÷úîá úéùàøá øéòæ ïáùåçá [á"ò ,
שהיא ע"ב בחשבון ,כנגד השם ïáùåçá á"ò éäéàã ãñç úáäà àãå ïé÷ìñ
המפורש ויסע ויבא ויט ,שבו וא"ו å"àå äéáã èéå àáéå òñéå ùøôî àîù ìá÷ì
כחשבון אחד ,שהיינו מאמר אחד åäéàã ãçà øîàî åðééäã ãçà ïáùåçë
שהוא בראשית ,שבארוה עליו ,והלא ãçà øîàîá àìäå äéìò åäåî÷åàã úéùàøá
במאמר אחד יכול להבראת )אבות
ïàî äéøàîã éåîéçø åäéà éàäå úåàøáäì ìåëé
פ"ה מ"א( ,וזהו אהבת רבונו .מי
שמוסר נפשו באחד ,באהבת רבונוïéâáå äéøàîã éåîéçøá ãçàá äéùôð øñîã ,
ומשום זה "ואהבת את ה' אלהי"ך"åìéôà (ä å íéøáã) ê"éäìà 'ä úà úáäàå àã ,
אפילו נוטל את נפשך )ברכות סא àôåâî äéùôð äéìò áéáç íàã êùôð úà ìèåð
ע"א( ,שאם חביבה עליו נפשו יותר äéôåâ äéìò áéáç íàå êùôð ìëáå øîàð êëì
מגופו ,לכך נאמר "ובכל נפשך" ,ואם áéáç íàå êááì ìëá øîàð êëì äéðåîîî
חביב עליו גופו מממונו ,לכך נאמר
"ובכל לבבך" ,ואם חביב עליו ממון êãàî ìëá øîàð êëì àôåâî àðåîî äéìò
מגוף ,לכך נאמר "בכל מאדך" ,במה êøàîã åîéçøá äéì øåñî êìò áéáçã äîá
שחביב עליך מסר אותה באהבת äøö úòá
רבונך בעת צרה.
וזהו הנסיון שעתידים ישראל
להתנסות בשבעים השנים של הגלות
האחרונה ,שעני חשוב כמת )נדרים
סד ע"ב( ,וכאלו נוטלים נפשו )ב"מ
קיב ע"א( .גוף ,ונפש ,וממון ,כולם
שקולים ,במה שחביב עליו ,מסור
אותו באהבת רבונו ,ובאותו זמן נקשר
במלת אהבה ,שהיא בראשית ,וכאילו
בו ברא את העולם .ומי שלא מוסר
נפשו או גופו או ממונו באהבת רבונו
בשעת הצרה ,כאלו מחזיר את העולם
לתהו ובהו ,ומשום זה הכתוב סמוך
לו" ,והארץ היתה תהו ובהו".

äàñðúàì ìàøùé ïéãéúòã ïåéñð åäéà àãå
úîë áåùç éðòã äàøúá úåìâã ïéðù ïéòáùá
åäìë àðåîîå àùôðå àôåâ äéùôð ïéìèð åìàëå
åîéçøá äéì øåñî äéìò áéáçã äîá ïéìå÷ù
äáäà úìîá øù÷úà àðîæ àåääáå äéøàîã
ïàîå àîìò àøá äéá åìàëå ú"éùàøá éäéàã
åîéçøá äéðåîî åà äéôåâ åà äéùôð øñî àìã
åäúì àîìò øæçà åìàë äøö úòùá äéøàîã
äúéä õøàäå äéì êéîñ àø÷ àã ïéâáå åäáå
(á à úéùàøá) åäáå åäú

ואהבת ה' היא המלכות ,כלולה
מכל הספירות ,והיא מצות הקדוש
ברוך הוא בכל תרי"ג מצוות ,ובגללה
נאמר "מדוע אתה עובר את מצות
המלך" ,והיא בנין עולם .השפחה
הרעה היא חרבן עולם ,ולכן נאמר בה
"והארץ היתה תהו ובהו" ,והיא
רצועה ביד הקדוש ברוך הוא להלקות
בה את הרשעים.

ïøéôñ ìëî àìéìë úåëìî éäéà 'ä úáäàå
äðéâáå ïéãå÷ô â"éøú ìëá ä"á÷ã àãå÷ô éäéàå
úåöî úà øáåò äúà òåãî (â â øúñà) øîúà
éäéà àùéá äçôù àîìò ïéðá éäéàå êìîä
äúéä õøàäå äá øîúà àã ïéâáå àîìò ïáøåç
êéøá àùãå÷ã àãéá äòåöø éäéàå åäáå åäåú
àéáééç äéá äà÷ìàì àåä

ולכן ,מי שאוהב את הקדוש ברוך
àåä êéøá àùãå÷ì íéçøã ïàî àã ïéâáå
הוא מתוך נפשו או גופו או ממונוäéì øéèðéã äéðåîî åà äéôåâ åà äéùôð åâî ,
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שישמור אותו הקדוש ברוך הוא .הרי
אהבתו תלויה באותה שנתן לו ,ואינה
עיקר אהבתו ,הוא )לא( האהבה הזה,
שאם נטל ממונו או גופו )או נפשו(
כופר בו ,אינו עיקר האהבה עד
שמוסר נפשו באהבת רבונו .ואם כל
השלש שקולים אצלו ,ימסור את
כולם על קדושת שמו באהבה ,וזהו
עיקר האהבה ,שהיא אהבת ה',
מלכות ,שהיא אהבת חסד ,שיראה
היא מצד הגבורה .ומחסד היא מלכות,
אהבת ה' ,כמו שנאמר מגבורה היא
יראת ה'.

÷äéåìú äéìéã åîéçø àä àåä êéøá àùãå
(åàìã) åîéçø ø÷ò åàìå äéì áéäéã àéääá
åà) äéôåâ åà äéðåîî ìèð íàã åîéçø éàä åäéà
ãò åîéçø ø÷ò åäéà åàì äéá øôë (äéùôð
úìú ìë íàå äéøàîã åîéçøá äéùôð øñîã
úùåã÷ ìò åäìë ïåì øåñîé äéáâì ïéìå÷ù
éäéàã åîéçøã àø÷ò åäéà éàäå åîéçøá äéîù
äàøéã ãñç úáäà éäéàã úåëìî 'ä úáäà
úåëìî éäéà ãñçîå éäéà äøåáâã àøèñî
'ä úàøé éäéà äøåáâî øîúàã äîë 'ä úáäà

והתורה שהיא תרי"א משניהם
נתנה לישראל ,וזה עמוד האמצעי,
מצדו נקראת המלכות "תורת ה'"
והיא מצוה שלו בכל תרי"ג מצוות
שתלויים משמו ,שהם שמ"י עם י"ה,
שס"ה .זכרי עם ו"ה ,רמ"ח .היא
"בצלמו כדמותו".
ועוד וכו' והמשכילים  -שהתחלת הקדמה הוא בפסוק זה }יב ע"א{ :בפקודא תניינא כו' -
עיין בהקדמת הזהר )יא ע"ב( בפקודין ,ותמצא פקודא קדמאה במלת בראשית היא יראה ,ושאר
פקודין שם משאר פסוקים .וכאן דורש גם שאר פקודין ,וקצת מאותן פקודין ,הכל במלת
בראשית .ופקודא קדמאה לא אמר כאן ,לפי שאמר שם .ומ"מ כלול כאן בתקון דלעיל שדרש
בראשית על מלכות כנ"ל ,והיא יראת ה' ,וע"ש בפקודא קדמאה ,וכן בפקודא תניינא הוא ג"כ
פקודא ב' דשם ע"ש ,אלא שדרש שם מפסוק אחר :לחשבון זעיר  -ר"ל מספר קטן :דביה וא"ו -
ר"ל דהתחלת הפסוקים הם בוא"ו ,ואיהו מקור השמות דשם ע"ב 516הוא בת"ת ,והוא וא"ו
דשמא מפרש ,והוא אחד כמש"ל )* ,(##והכל מסט' דחסד כמ"ש לעיל )ח ע"א( א' יומא קדמאה
כו' :ואיהו 517מצוה - 518ר"ל מצד עצמה ,רק שתלויה בשמיה ,והן ד' דרגין כנ"ל:519
åäééåøúî à"éøú éäéàã àúééøåàå
àúéòöîàã àãåîò àãå ìàøùéì úáéäéúà
éäéàå 'ä úøåú úåëìî úàéø÷úà äéøèñî
äéîùî ïééìúã éãå÷ô â"éøú ìëá äéìéã äåöî
ç"îø ä"å íò é"øëæ ä"ñù ä"é íò 514éîù ïåðéàã
) 515åúåîãë åîìöá àéäבראשית א כו(

ועוד
יזהירו",

תיקון ז'" .והמשכילים
ìàéðã) åøéäæé íéìéëùîäå 'æ àðå÷ú ãåòå
אלה שיודעים
במלת àãå÷ô úéùàøá úìîá ïéòãéã ïéìà (â áé

 - ïå÷éúä øéàî 514עי' שמות )ג טו( זה שמי לעלם וזה זכרי לדר דר ,ועי' זהר ח"ג רעג ע"ב :תורה כליל תרי"ג
פקודין הה"ד זה שמי לעולם וגו' .שמ"י עם י"ה שס"ה .זכרי עם ו"ה רמ"ח.
 515לשון הפסוק :בצלמנו כדמותנו.
 516עי' זהר וירא קח ע"ב לגבי שם ע"ב ושם מוזכר שזה באמת עי' .ועי' לעיל הערה .371
אלא עי' לקוטי תורה ספר תהלים ,לשמרך בכל דרכיך ס"ת גימ' עי' והם עי' סנהדרין ומשה
ואהרן הם גי' ע"ב כמנין חסד וזהו ]ע"י[ יוה"ך .ועי' גר"א שיה"ש א ב – בכ"מ שחושב עי' ,להם ב'
כוללים ,כמו עי' אומות עם עשו וישמעאל ,וכן עי' שמות הכוללים אנ"י וה"ו שהם ראשים וכוללים
לכולם .לפי זה מובן דברי הזהר )ח"ג רמה ע"ב( תרין גוונין חוור וסומק יין עי' אנפין הא ע"ב ולקבל
תרין גוונין דיין איהי זכור ושמור דשבת ועי' תיבין דקדוש .אמנם מהלקוטי תורה בראשית והערת
הזהר בפרשת וירא קח ע"ב משמע שע"ב שייך לקדושה ועי' לתחתונים .ולענין העי' שמות עי'
בהגר"א בסד"צ ט ע"ג שמציין לפ' משפטים )קכג ע"א( עי' נהירו דעי' ענפין דאתזנו מהאי רוחא
דנפיק מן פומא ,והוא ת"ת כמ"ש שם ,כדין עי' שמהן לקבלהון בארעא כל הנפש כו' ע"ש .וכן עי'
בהגר"א על ספ"י ג ע"ג.
 517נדצ"ל ואיהי.
 518מלכות היא מצוה.
##* 519
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בראשית ,מצוה שלישית ,שהיא ברית
מילה ,והיינו בראשית ,ברי"ת א"ש.
וברית היא י' ,ועם א"ש נעשה אי"ש.
וכמו כן כאן ,האות ה' עם אש ,היא
נקבה ,ועל שתי האשות נאמר בתחלה
"כתנות אור" ,שבהן עקבו מכהה גלגל
חמה )ויק"ר פ"כ סי' ב(.
והיינו בורא מאורי האש שהם
בהבדלה ,י"ה מן איש ואשה ,אחר
שחטאו "ויעש יהו"ה אלהי"ם לאדם
ולאשתו כתנות עור וילבשם" ,והיינו
בורא מאורי האש )אשה( .וזה עור של
נחש להטהר ,במה שחטא ,ומשום זה
צדיקים ששומרים הברית שוב לא
חוזרים לעפרם ,שהוא עור הנחש
שנברא מעפר ,שנאמר בו "ונחש עפר
לחמו".
ולכן מי שלא שומר הברית נדון
בחבוט הקבר ,באותו עפר ,ואלו הם
שגופם הוא קבר להם בחייהם,
שדוחקים להם את השעה בכל יום,
ובמלאכתם מתבקע דם בצפרניהם,
ולכן תקנו להראות הצפרנים בהבדלה,
שהיה אדם מלובש בכתנות צפרנים,
שהיו מאירים כמו ענני כבוד ,והוא
בהבדלה ,מהם "וידעו כי ערומים הם",
מהם בגוף ונשמה ורוח ונפש ,ערומים
מכתנות אור ,שהם מאורי האש.

úéùàøá åðééäå äìéî úéøá éäéàã äàúéìú
ãéáòúà ù"à íòå 'é éäéà úéøáå ù"à ú"éøá
ìòå àá÷åð éäéà ùà íò 'ä úà éëä óåàå ù"éà
øåà úåðúë àúéîã÷á øîúà úåùéà ïéøú
äîç ìâìâ ääëî åá÷ò ïåäáã
ïåðéàã 520ùàä éøåàî àøåá åðééäå
ùòéå åáàçã øúá äùàå ùéà ïî ä"é äìãáäá
íùéáìéå øåò úåðúë åúùàìå íãàì í"éäìà 'ä
)ùàä éøåàî àøåá åðééäå (àë â úéùàøá
)äîá äàëãúàì 522ùçð ìù øåò àãå 521(äùà
íðéà áåù úéøá éøèðã íé÷éãö àã ïéâáå áàçã
àéåçã àëùî øåò åäéàã ïøôòì íéøæåç
åîçì øôò ùçðå äéá øîúàã àøôòî éøáúàã
)(äë äñ äéòùé
ïãúà úéøá øéèð àìã ïàî àã ïéâáå
àôåâã ïåðéà ïéìàå àøôò àåääá øá÷ä èåáçá
ïåì ïé÷çåãã ïåäééçá øá÷ ïåì ïåðéà ïåäìã
ò÷áúàã ïåäìã äëàìîáå àîåé ìëá àúòù
äàæçàì åðé÷ú àã ïéâáå ïåäéðøôöá àîã
úåðúëá ùáåìî íãà äåäã äìãáäá íéðøôö
åäéàå [à"ò àé] ãåáë éððòë ïéøäð ååäã íéðøôö
íä íéîåøò éë åòãéå åäééðéî äìãáäá
)àçåøå àúîùðå àôåâá åäééðî (æ â úéùàøá
éøåàî ïåðéàã øåà úåðúëî íéîåøò àùôðå
ùàä

פקודא תליתאה כו'  -אע"ג דבפקודין דשם הוא פקודא שביעאה ,כאן אמר אותן שבמלת
523
בראשית :ברית אש  -דנפקא מאשא דיצחק ,ק"ץ ח"י  ,מסט' דבינה דאיהי אשא כנ"ל )ח
ע"א ,(524ועיין בזוהר )ויקהל רח ע"א .(525וכן נוקבא ג"כ נפקא מתמן ,כידוע )עי' ח ע"א* :(##ועל
תרין כו'  -ר"ל ,י"ה דהם אורות של אשות האלו :כתנות אור  -לאדם ולחוה :דאינון בהבדלה
י"ה מן איש ואשה בתר דחאבו  -ר"ל ,אחר שחטאו נלקח מהם י"ה ,דהן מאורי האש ונעשה
במקומם כתנות עור :וילבישם  -כצ"ל ,וילבישם ודא עור של נחש ,והיינו בורא מאורי האש,
 - ïå÷éúä øéàî 520אור הוא בבינה ,מאורי האש ,ה' פעמים אור של מעשה בראשית ,ה' ראשונה של השם
וכמ"ש בזוה"ק ויקהל ר"ח ע"א ובהקדמת תיקו"ז כאן ודף יב ע"א )ביאורים ח"א עד ע"א(.
וכשמתייחדים זב"ז הנה חוזר כל א' לשורשו ,ונעשה האש לילה לאור יומם ,וזהו היחוד דאיש
ואשה שהם אש ואש וי"ה עמהם ,ונעשו שניהם עי"ז למאורי האש ,וכמ"ש בהקדמת תיקונים )יב
ע"א( ,כי ברית איהו י' ועם אש אתעביד איש ,ואוף הכי את ה' עם אש איהי נוקבא ,ועל תרין
אישות אתמר בקדמיתא כתנות אור כו' והיינו בורא מאורי האש כו' ע"ש )ביאורים ח"א עז ע"ב(.
.à"øâá ÷çîð (äùà) ùàä éøåàî àøåá åðééäå 521
.(à"øâá óñåð) ùàä éøåàî àøåá åðééäå 522
 523עי' זהר ח"א השמטות רנב ע"ב.
 524כתוב שם מלכות?*##
 525ז"ל:
תרגום:
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לאתדכאה כו' ,ור"ל שלכך מברכין בורא כו' ,להפשיט עור של נחש ולהתלבש במאורי האש:
ואלין אינון כו'  -שהרשעים בחייהם קרויין מתים )ברכות יח ע"ב( ,והגוף שלהם שהוא עור נחש,
הוא קבר להון :דדוחקין לון שעתא }יב ע"ב{ כו'  -ר"ל ,לאחר מיתתן כמו שהיו מלובשין
בההוא עור כל שעתא ולא פירשו ממנו :ובמלאכא דילהון  -ר"ל ,מלאך הממונה על חיבוט
הקבר שהלך אחריו כל ימיו :דאתבקע דמא בציפרניהון  -כמו שמפרש והולך ,דהצפרנים הם
שיורי מאורי האור ,526והן הלבישו עור הנ"ל ,לכך אתבקע דמא דהוא מדוריה דיצר הרע
בצפרנים :ערומים הם מינייהו בגופא  -ר"ל ,דגופא שלהן היה מלובש בכתנות צפרנים :ונשמתא
כו'  -שהנר"ן היה מלובש במאורי האש ,ובשבת האדם מתלבש במאורי האש ,ואחיזתן בצפרני
האדם ,ולכך במוצאי שבת שמסתלקין מברכין בורא כו' ,כדי להשאיר השארת מאורי האש
ורואין בצפרנים להשאיר מן הצפרנים לגוף:
ומשום שבשבת נראה להם
בהדלקת נר שבת בשתי פתילות של
אש ,ובמוצאי שבת יעברו מהם ,תקנו
לומר במוצאי שבת הבדלה באש.
ומשום שבשבת וימים טובים
מתלבשות הנשמות בכתנות אור ,אמר
הנביא "על כן בָּ אֻ ִרים כַּבְּ דוּ ה'",
ופרשוהו רבותינו )שבת קיט ע"א(
כבדהו בכסות נקיה.

àâøù ú÷ìãàá ïåì àæçúà úáùáã ïéâáå
úáù éàöåîáå ùàã úåìéúô ïéøúá úáùã
úáù éàöåîá øîéîì åðé÷ú åäééðî ïåøáòúé
ùàá äìãáä
ïéùáìúî ïéáè ïéîåéå úáùáã ïéâáå
ïë ìò àéáðä øîà øåà úåðúëá ïéúîùð
) 'ä åãáë íéøåàáישעיה כד טו( åäåî÷åàå
äé÷ð úåñëá åäåãáë ïðáø

 - ïå÷éúä øéàî 526עי' זהר )ח"א כ ע"ב( ויעש אלהי"ם את שני המאורות )בראשית א טז( דא מאור ודא מאור
בגין כך אינון נהורין דסלקי לעילא אקרון מאורי אור ואינון נהורין דנחתו לתתא אקרון מאורי אש
דאינון דרגין לתתא ושלטי כל יומוי דחול ועל דא כד נפיק שבתא מברכין על שרגא דהא אתיהיב
לון רשו לשלטאה אצבען דבר נש אינון סתרא דדרגין ורזין דלעילא ואית בהו פנימאין ואחורים
אחורים אינון לבר ואינון רמז לטופרין דאצבען ובגין כך אית רשו לאסתכלא בטופרין במוצאי שבת
דהא נהרין מההוא שרגא ונהרין מההוא אש לשלטאה אלין אתחזיין אצבען לגו לא אית רשו
לאתחזייא בההוא שרגא דהא מלעילא נהרין ואקרון פנים פנימאין ורזא דא וראית את אחורי ופני
לא יראו דלא יסתכל בר נש במוצאי שבת באצבען לגו בשעתא דאמר בורא מאורי האש )שמות לג
כג( וראית את אחורי אלין פנים דלבר דאתרמיזו בטופרי )שם( ופני לא יראו אלין אצבען לגו אלין
שלטי בשבתא ואלין שלטי בחול וביומא דשבתא קב"ה שליט בלחודוי באינון פנים פנימאין על
כורסי יקריה וכלהו אתכלילן ביה ושלטנותא דיליה איהו ובגין כך אחסין נייחא לכל עלמין וירתין
ירותא דיומא דא עמא קדישא דאקרון עמא חד בארעא מאורי אור מסטרא דימינא דאיהו אור
קדמאה דהוה ביומא קדמאה דביומא דשבתא נהרין אינון מאורי אור בלחודייהו ושלטין ומנייהו
נהרין כלהו לתתא וכד נפיק שבתא גניזין מאורי אור דלא אתגליין ומאורי האש שלטין כל חד וחד
על דוכתייהו אימתי שלטין במוצאי שבת עד מעלי יומא דשבתא ועל דא אצטריכו לאתנהרא
מההוא שרגא במוצאי שבת.
תרגום" :ויעש אלהים את שני המאורות" ,זה מאור וזה מאור .לכן אותם מאורות שעולים
למעלה נקראים מאורי אור ,ואותם מאורות שירדו למטה נקראים מאורי אש ,שהם דרגות למטה
ושולטים כל ימי החול .ועל כן כשיוצאת השבת מברכים על הנר ,שהרי נתנה להם רשות לשלוט.
האצבעות של בן אדם הם סתר של דרגות וסודות שלמעלה ,ויש בהם פנימיים ואחוריים .אחוריים
הם לחוץ ,והם רמז לצפרני האצבעות .ולכן יש רשות להסתכל בצפרנים במוצאי שבת ,שהרי
מאירים מאותו הנר ומאירים מאותה אש לשלוט .אלה נראים ,אבל אצבעות שבפנים אין רשות
להראות באותו נר ,שהרי מלמעלה מאירים ונקראים פנים פנימיות ,וזה סוד "וראית את אחורי
ופני לא יראו" ,שלא יסתכל אדם במוצאי שבת באצבעות בפנים בשעה שאומר בורא מאורי האש.
"וראית את אחורי" אלו פנים שבחוץ שנרמזו בצפרנים" .ופני לא יראו" אלו האצבעות בפנים ,אלה
שולטים בשבת ,ואלה שולטים בחול .וביום השבת ,הקדוש ברוך הוא שולט לבדו באותם פנים
פנימיים על כסא כבודו ,וכולם נכללים בו ,והשלטון הוא שלו .ולכן מוריש מנוחה לכל העולמות,
ויורשים ירושה של יום זה העם הקדוש שנקראים עם אחד בארץ .מאורי אור מצד הימין שהוא
אור ראשון שהיה ביום הראשון ,שביום השבת מאירים אותם מאורי אור בלבדם ושולטים ,ומהם
כולם למטה מאירים .וכשיוצאת שבת ,נגנזים מאורי אור שלא מתגלים ,ומאורי האש שולטים כל
אחד ואחד על מקומם .מתי שולטים ,במוצאי שבת ,עד ערב יום השבת .ועל זה צריכים להיות
מוארים מאותו הנר במוצאי שבת.
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מיד כשאמר דברים הללו,
äéî÷ åçèúùà ïéìà ïéìî øîàã ãéî
השתטחו לפניו כל בני הישיבה ,שאין äåãçë åäééðéá äåãç úéìã àúáéúî éðá åäìë
חדוה ביניהם כמו החדוה כשמתחדש
àúééøåàã àæø åäééðéá ùãçúà ãë

ביניהם סוד של תורה.
ולכן מי ששומר ברית אש נקרא
איש צדיק תמים ,ואות י' של שד"י
היא חוליה על צואר השד ,יצר הרע,
חולית השלשלת .ולכך רשום שד"י
בברית ,ורשום במזוזה ,שכולם
מזדעזעים מהשלשלת הזאת ,שהיא
אות שבת ,אות ברית ,אות ימים
טובים ,אות תפילין.
ומיד שהוא תופס בה יצר הרע,
שהוא ש"ד ,לוקח האיש חרב שנאמר
בה "רוממות אל בגרונם" ,שהוא י'
ראש החרב ,ו' גוף החרב ,ה"ה שתי
פיפיות שלה ,ושוחט אותו .ובגללו
נאמר )ברכות נח ע"א( הבא להרגך
השכם להרגו בתפלה ,שנאמר בה
"וישכם אברהם בבקר".
527
דבשבת אתחזא לון  -ר"ל כמו )ירמיה לא ב( מרחוק ה' נראה לי  :בתרין פתילות דאש -
שהם כנגד איש ואשה ,מאורי הנ"ל ,528וכמ"ש אחד נגד זכור ואחד נגד שמור כידוע )*:(##
בכסות נקי'  -דהוא כתנות הנ"ל :כלא מתיבתא – דנחתו ,כמ"ש בתחלת הקדמה )א ע"א(:
חוליא  -דהוא כעין יו"ד :נטיל בר נש חרבא כו'  -ר"ל ,דבעובדא קושרין אותו ,ובדבור דק"ש
ותפלה הורגין אותו ,ולכך מניחין תפילין ,ואח"כ קוראין ק"ש :דאתמר בה כו'  -ראיה דבמילולא
קטלין בחרבא ,דכתיב רוממות כו' וחרב פיפיות בידם ,ולכך אמר לשון נטיל כו' :דאיהו יו"ד כו'
 כנ"ל שהן ד' פרשיות של ק"ש:éø÷ ùà úéøá øéèðã ïàî àã ïéâáå
)éãùã 'é úåàå íéîú ÷éãö ùéà (è å úéùàøá
àéìåç òøä øöé ã"ùã øàåö ìò àéìåç éäéà
úéøáá é"ãù íéùø àã ïéâáå äàìùìùã
éàäî ïåäìë ïéòæòãæîã äæåæîá íéùøå
úåà úéøá úåà úáù úåà éäéàã äàìùìù
ïéìéôú úåà ïéáè ïéîåé
åäéàã òøä øöé äéá ñéôú åäéàã ãéîå
úåîîåø äá øîúàã àáøç ùð øá ìéèð ã"ù
àùéø 'é åäéàã (å èî÷ íéìäú) íðåøâá ì"à
äìéã úåéôô éøú ä"ä àáøçã àôåâ 'å àáøçã
íëùä êâøäì àáä øîúà äéðéâáå äéì èéçùå
íäøáà íëùéå äá øîúàã àúåìöá åâøäì
(æë èé úéùàøá) ø÷áá

ועוד ,קריאת שמע היא רומח,
כלולה משש תיבות היחוד ,וממאתים
ארבעים ושמונה תיבות עם יהו"ה
אלהיכ"ם אמת ,והוא קלע .והרי
נתבאר חמש אבנים ,ה' שנעשו אבן
אחת באות י' ,והורג בה יצר הרע.
ובאיזה מקום הוא הקלע ,בתפילין,
חוט של הקלע שכורך ביד ,זו רצועה
של יד ,שהוא חוט של ז ְַר ָקא֮ ,והיא
קריאת שמע ,קשת שזורקת חצים
מצד של ברוך שם כבוד מלכותו,
וברכות לראש צדיק ,שהוא קשת
הברית.
רומח זה העמוד האמצעי ,בחמש
ùîçá àúéòöîàã àãåîò àã àçîåø
,
האצבעות של היד ,שהיא ה' תחתונה àðéîéì éäéàå äàúú 'ä éäéàã ãéã ïàòáöà
והיא לימין ,החסד ,הדרגה של
'å íòå ç"îø äéðáùåçã íäøáàã àâøã ãñçã
אברהם ,שחשבונו מאתים ארבעים

àìéìë çîåø éäéà òîù úàéø÷ ãåòå
'ä íò ïéáéú ç"îøîå àãåçéã ïéáéú úéùî
ùîç øîúà àäå àèøé÷ àåäå úîà í"ëé÷ìà
'é úàá àðáà ãç {á"ò áé} åãéáòúàã 'ä ïéðáà
àèøé÷ éäéà øúà ïàáå òøä øöéì äá ìè÷å
ãéã äòåöø àã ãéá êéøëã òì÷ã èåç ïéìéôúá
úù÷ òîù úàéø÷ éäéàå à÷øæã èåçë åäéàã
åúåëìî ãåáë íù êåøáã àøèñî íéöç ÷éøæã
úù÷ åäéàã (å é éìùî) ÷éãö ùàøì úåëøáå
úéøáä

 - ïå÷éúä øéàî 527עי' זהר ח"א ו ע"א שזה חו"ב היינו חכמה בהיכל הבינה .ועי' למקן מו ע"א שזה מדבר על
ת"ת בזמן הגלות.
 528האור עי' לעיל הערה .526
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ושמונה ,ועם ו' של עמוד האמצעי 'ä òì÷ ç"îåø ãéáòúà àúéòöîàã àãåîòã
נעשה רומ"ח .קלע ,ה' עליונה ïéìéôúã ä"é òì÷ã àðáà 'é àìàîùì äàìò
לשמאל ,י' אבן הקלע ,י"ה של תפילין.
ç"îø ä"å íò é"øëæ ä"ñù é"îù íò ä"é àìëå

והכל י"ה עם שמ"י ,שס"ה .זכר"י עם
ו"ה ,רמ"ח.

ומי ששומר י' בשמונה ימים של
מילה ,בשמונת אלפים תחום שבת,
בשמונה פרשיות התפילין ,הוא שמור
מכל המזיקים שתחת יד היצר הרע,
שהוא ממונה על ששים רבוא .כל שכן
מי שקושר אותו בשלשלאות והורג
אותו.

äìéîã ïéîåé àéðîúá 'é øéèð åäéàã ïàîå
ïééùøô àéðîúá úáù íåçú éôìà àéðîúá
øöéã àãé úåçúã é÷éæî ìëî øéèð åäéà éìôúã
ïàî ïëù ìë àåáø ïéúù ìò àðîî åäéàã òøä
äéì ìéè÷å ïéàìùìùá äéì øéù÷ã

ועוד ק"ש כו'  -למעלה אמר שק"ש הוא חרב ,ועכשיו פי' שהוא ג"כ רומח וקירטא וקשת,
והן נגד ד' אותיות הוי"ה :כלילא משית כו'  -אע"ג דהששה תיבין הן בכלל רמ"ח ,מ"מ בהם
בחי' בפ"ע :והוא קירטא  -ר"ל שק"ש הוא קלע :חמשא אבנין כו'  -ר"ל הן ה' אורות }יב ע"ג{
שמתפשטין בה' ספירות חג"ת נ"ה ,ונכללין ביו"ד יסוד ,כמ"ש )י ע"ב( דה' עילאה כו' .529יו"ד
יסוד נטיל כולא ,ובו נעשין כל הה' אורות א' .וכן בק"ש ,בפסוק ראשון ,ה' תיבות נגד ה"ס,
ונכללין בתיבה הששית שהוא אחד :וקטיל בה ליצה"ר  -כמ"ש לעיל )יב ע"א( דיוד הוא החוליא
בעובדא ,ועכשיו במילולא קטיל ליה :ובאן אתר כו'  -ר"ל הק"ש הוא אבני הקלע שנאמר אצל
דוד )שמואל א' יז מ( ויבחר לו חמשה חלוקי אבנים ,ואח"כ כתיב )שם מט( ויקח משם אבן,
שנעשו כולם אבן אחת .אבל היכן הוא הקלע עצמו ,ואמר בתפילין .וז"ש )שם נ( ויחזק דוד כו'
בקלע ובאבן ,530דהוא תפילין וק"ש :דאיהי כחוט דזרקאי  -דזרקא הוא קלע דזריק אבנין ,כמ"ש
בתיקונין לקמן )מא ע"א( :ואיהי ק"ש קשת  -ר"ל דהיא 531לשון קשת :מסט' דברוך כו'  -דברוך
הוא צדיק ,כמ"ש )משלי י ו( וברכות לראש כו' ,532והוא קשת הברית ,יורה כחץ :533רומחא כו' -
לפי שפי' באיזה ספי' הוא הקשת ,עכשיו פי' באיזה הן רומח וקלע .ואמר שהרומח הוא בעמודא
דאמצעיתא ,ואוחז הרומח ביד ,בה' אצבעות שהוא מלכות ,מסט' דחסד שהיא בת היתה
לאברהם ובכל שמה )ב"ב טז ע"ב .(534וז"ש ואיהי לימינא כו' ,והוא ו"ה של השם ,רמ"ח ,ה' ו' של
רומח ,535ו' והוא מסט' דימינא :קלע ה' כו'  -ר"ל הקלע והאבן הן י"ה ,חו"ב ,והן י"ה
שבתפילין ,תפילין של ראש הוא ה' עילאה ,והקשר של ראש הוא יו"ד ,והן י"ה של השם ,והוא
מסט' דשמאלא ,כנ"ל )יא ע"א( דתפילין מסט' דשמאלא ,וז"ש וכלא י"ה עם כו' ,ר"ל דמסט'
די"ה שהן לשמאלא אינון ל"ת ,ומסט' דו"ה דאינון לימינא אינון מ"ע ,וקלע עם הרומח הוא שם
הוי"ה :536ומאן דנטיר כו'  -שהיא ספי' הח' מחכמה כמ"ש לעיל )ט ע"א :(537דאיהי ממנא כו' -
 - ïå÷éúä øéàî 529ואתפשטותא דה' עלאה עד הוד באת י' איהו
 530ז"ל הפסוק :ויחזק דוד מן הפלשתי בקלע ובאבן ויך את הפלשתי וימיתהו וחרב אין ביד
דוד.
 531זרקא?*##
 532עי' ז"ח סז ע"א ,והמלך שלמה ברוך אמאי איקרי הכי ,אלא והמלך שלמה ,מלכא דשלמה
דיליה ,דהא בכמה אתרי כתיב המלך סתם ,ולא כתיב המלך שלמה אלא המלך סתם ,על בית דוד
קאמר המלך שלמה ,על מלכא דשלמא דיליה קאמר ]תרגום :והמלך שלמה ברוך ,ולמה נקרא כך?
אלא "והמלך שלמה" ,מלך שהשלום שלו ,שהרי בכמה מקומות נאמר המלך סתם ולא כתוב המלך
שלמה ,אלא "המלך" סתם ,על בית דוד קאמר" .המלך שלמה" ,על מלך שהשלום שלו נאמר[ ,עכ"ל.
 533עי' גמ' חגיגה טו ע"א שזה לשון של הזרעת זרע.
 534היינו בתיקון ,ועי' דברינו ברמב"ן על בראשית כד א .ז"ל:
 535נדצ"ל הרומח.
 536י"ה משמאל וו"ה מימין עי' הק' שער המצות *##
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ר"ל ,והן המזיקין ,כמ"ש )ב"ב טז ע"א( הוא יצה"ר כו' :על שתין רבוא  -דזה לעומת זה כו'
)קהלת ז יד( ,והוא ובת זוגיה כנגד ת"ת ומלכות ,כמ"ש לעיל )י ע"א( צריך לאעברא ליה כו',
ובתפארת ו"ק שבו ,ששים רבוא נשמתין דישראל ,והוא נטיר מכולם בעובדא ,כנ"ל )יב ע"א(
דאיהי חוליא ,וכ"ש מי שעושה שניהם ,המעשה והדיבור שהורגו ג"כ כנ"ל )יב ע"א( ,וז"ש כ"ש
מאן כו':
ועוד ,הברית שתקנו לו כלי של
עפר ,לזרוק בעפר ,ודם שמטיפים
ממנו ,נחשב לו כאלו עשה אותו
עולה ,ואותו עפר לתקן בו מזבח
אדמה .ודם הברית ,כאלו זבח עליו
עולות ,זהו שכתוב "מזבח אדמה
תעשה לי וגו'" .ומציל אותו באותו
עפר מחבוט הקבר ,ובדם מילה מצילו
משחיטת מלאך המות.

àøôòá àðî äéì åðé÷úã úéøá ãåòå
äéðî ïéôéèàã íãå àøôòá äì àéãùì
àåääå äìåò äéì ãéáò åìàë äéì áéùçúà
úéøáã íãå äîãà çáæî äéá àð÷úì àøôò
úåîù) áéúëã àåä àãä ïååìò äìò çáã åìàë
äéì áéæùå 'åâå éì äùòú äîãà çáæî (àë ë
áéæù äìéî íãáå øá÷ä èåáçî àøôò àåääá
úåîä êàìî úèéçùî äéì

ואם אותו שקבל ברית )הנימול(
הוא ממזר ,אותו העפר תוקן לנחש,
שנאמר בו "ונחש עפר לחמו" ,והוא
"מן האדמה אשר אררה ה'" ,שנאמר
בה "ארורה האדמה" .והיא עפר מזה
שנאמר בה "והארץ היתה תהו ובהו",
שנאמר בה "והארץ כבגד תבלה" ,עמו
יהיה חלקו ,כאלו קשר אותו לעשות
עולה לעבודה זרה ,שאותו בן או בת
הם פסל ומסכה ,ועל זה נאמר "אשר
יעשה פסל ומסכה" ,ונאמר" ,ושם
בסתר" ,בסתרו של עולם" .ואמר כל
העם אמן" ,שאותו הבן הוא מהנחש
הקדמוני שגרם מות לאדם ולאשתו,
שנאמר בו "ארור אתה מכל הבהמה
וכו'".

àåää øæîî åäéà úéøá ìéá÷ã àåää íàå
øôò ùçðå äéá øîúàã àéåçì äéì ïé÷ú àøôò
øùà äîãàä ïî åäéàå (äë äñ äéòùé) åîçì
äøåøà äá øîúàã (èë ä úéùàøá) 'ä äøøà
øîúàã éàäî àøôò éäéàå (æé â íù) äîãàä
(á à úéùàøá) åäáå åäú äúéä õøàäå äá
(å àð äéòùé) äìáú ãâáë õøàäå äá øîúàã
ãáòéîì äéì øéù÷ åìàë äé÷ìåç àäé äéîò
ìñô ïåðéà úá åà ïá àåääã äøæ äãåáòì äìåò
äëñîå ìñô äùòé øùà øîúà àã ìòå äëñîå
)ìù åøúñá øúñá íùå øîúàå (åè æë íéøáã
ùçðî øá àåääã ïîà íòä ìë øîàå íìåò
äéúúàìå íãàì úåî íéøâã åäéà éðåîã÷ä
'åëå äîäáä ìëî äúà øåøà äéá øîúàã
)(ãé â úéùàøá
538
÷úìú äì úéà 'é ìò éñëã äìøòã äôéì
÷ïéôéì÷ ïåðéàå àã ìò àã íéìöá éãìâë éôéì
åäú äúéä õøàäå åäééìò øîúàã àæåâàã
)äàîã÷ äôéì÷ 539÷åøé å÷ àã (á à úéùàøá
äôéì÷ àã úåîìåôî íéðáà åäáå àæåâàã
äôéì÷ êùçå ïáàë äù÷ àæåâàã àðéðú

קליפת הערלה שמכסה על י' ,יש
לה שלש קליפות ,כמו גלדי בצלים זו
על זו ,והם כקלפות האגוז ,שנאמר
עליהם "והארץ היתה תהו" זה קו
ירוק ,הקליפה הראשונה של האגוז.
ובהו ,אבנים מפולמות ,זו הקליפה
השניה של האגוז ,קשה כאבן .וחשך,
קליפה שלישית .ובהם פרשוהו

 - ïå÷éúä øéàî 537אם כוונתו לדבריו של עצמו ולא של התיקו"ז זה גם בט' ע"א ד"ה מ"ב ,וכן ג ע"א ד"ה
בתחומין .עי' גליונות הלש"ו שמציין לדף ג ע"א.
 538הקליפה שמכסה על הקדושה )דע"ה ח"ב פח ע"א( ,שהוא עטרת הברית )שם ע"ב(.
עי' לקמן מג ע"ד ד"ה דהא רוח.
 539עי' חגיגה )דף יב ע"א( :תנא תהו קו ירוק שמקיף את כל העולם כולו שממנו יצא חשך
שנאמר ישת חשך סתרו סביבותיו בהו אלו אבנים המפולמות המשוקעות בתהום שמהן יוצאין
מים שנאמר ונטה עליה קו תהו ואבני בהו ,ויש גרוסים כך בס"י פ"א מ"י.
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רבותינו )חגיגה יב ע"א( אין דורשים
בעריות בשלשה" .שלש שנים יהיה
לכם ערלים" ,וכנגד המח הוא "ובשנה
הרביעית יהיה כל פריו קדש הלולים
לה'".
ובהם מצד של ערלה ,ארבעה
נכנסו לפרדס )חגיגה יד ע"ב( ,שלשה
אכלו מהקלפות הללו ומתו .הרביעי
אכל הפרי וזרק את הקליפות וחי .כמו
זה נאמר )שם טו ע"ב( רבי מאיר רמון
מצא תוכו אכל קליפתו זרק.

ïéà ïðáø åäåî÷åà [á"ò àé] ïåäáå äàúéìú
íëì äéäé íéðù ùìù äùìùá úåéøòá ïéùøåã
äðùáå åäéà àçåî ìá÷ìå (âë èé àø÷éå) íéìøò
'äì íéìåìä ùã÷ åéøô ìë äéäé úéòéáøä
åñðëð äòáøà äìøòã àøèñî ïåäáå
åúîå éôéì÷ ïéìàî åìëà äùìù 540ñãøôì
àã àðååâë éçå ïéôéì÷ ÷øæå àáéà ìëà äàòéáø
åúôéì÷ ìëà åëåú àöî ïåîø øéàî éáø øîúà
÷øæ

וכמו שהקלפות הללו הם
קושיות ,שמכסות על הלכה שהיא מח
מבפנים ,ואין אדם יכול לאכול בלחם
התורה ,שנאמר בה "עץ חיים היא",
עד שזורק קושיות מהלכות .ויש הלכה
שכל קשיותיה הם כאילן שקליפתו
וקנה שלו ועצים ועלים והפרי כולם
שוים למאכל ,ועליו נאמר "נרד
וכרכום וכו'" ,ולכן אין כל הקושיות
שוות.
ועוד ברית כו'  -חוזר לענינו הראשון :מנא בעפרא כו'  -ר"ל כלי עם עפר ליתן בתוכו
הערלה :אתחשב כאלו כו'  -ר"ל בשתיהן ,בדם ובעפר ,אתחשב כו' ,והולך }יב ע"ד{ ומפרש
וההוא כו' ודם כו' :ושזיב ליה כו'  -כי אות ברית הוא צדיק וצדק כמ"ש בר"מ )בראשית לב
ע"א ,(541זו"ן ,והן מאורי האור ,542י"ה ,כנ"ל .ובתר דחאבו אתמשך בערלה עליהון ,543עור של
ïééôçã ïééùå÷ ïåðéà ïéôéì÷ ïéìàã àðååâëå
ìéëé ùð øá úéìå åàâìî àçåî éäéàã äëìä ìò
íééç õò äá øîúàã àúééøåàã àîäðá ìëéîì
úåëìäî ïééùå÷ ÷éøæã ãò (çé â éìùî) àéä
àðìéàë ïåðéà äìéã ïééùå÷ ìëã äëìä úéàå
àáéàå ïéìòå åéöòå äéìéã äð÷å äéìéã äôéì÷ã
íåëøëå ãøð øîúà äéìòå ìëéîì ïéåù ïåäìë
ïéåù ïééù÷ ìë åàì àã ïéâáå (ãé ã ù"äéù) 'åëå

 - ïå÷éúä øéàî 540אמנם הנסיון לכנוס בזה }לדעת את הרע  -פי' ידיעת השדים{ הנה הוא גדול ורב ,והסכנה
בזה הוא נורא ועצום מאד מאד ,עד שכמעט שאין בכח אנושי לעמוד בזה ,כי הוא על דרך שבור
חבית ושמור יינה .הענין הוא כי הרי מטבע האדם הוא שבכל ענין שהוא משים את לבו להתבונן
בו ומכניס את שכלו ומחשבתו בזה ,הוא נעשה דבוק אליו ואוהב ומחבב אותו ,וכל מה שהענין
הוא יותר עמוק והעיון בו הוא יותר גדול דבק בו האדם ביותר ,ונותן את נפשו עליו עד שאינו
מניח לו לא לאכול ולא לישן ,וכל חפצו ותשוקתו הוא רק בזה ,עד שנעשה בו לקנין עצמי ,ונעשה
אחד עמו .וכנודע שהשכל והמשכיל והמושכל אחד הוא ,ובפרט כשאותו הענין יש בו גם חמדה
ותאוה ,והוא מתוק לחיך ,ומכל שכן כאשר אותו הדבר יש בו רוח חיים ג"כ ,ותשוקתו הוא ג"כ
תמיד להדבק אל האדם ,וכל חשקו ומלאכתו הוא למצוא חן בעיניו וקן בלבבו ,ולהעשות אליו
למשכן ולמעון ,ונותן כחו על זה להמשיך האדם אחריו .והרי עסוקים שניהם לענין אחד לקרב
ולהתקרב זה לזה ,ולהתקשר זב"ז ,והרי נמשך האדם אחריו כחושק אל תשוקתו ,ונמסר אליו בכל
כחו ונפשו ומאודו .והנה כל ענין הזה הנה הוא רחמ"ל וחלילה וחלילה לכל מי שמשים עיונו
להתבונן ולהסתכל בידיעות הסטרא אחרא בפרטי מציאותם וכחם באחיזתם ויניקתם במקומם
ופעולתם בשמות הטומאה ושימושיהם אשר בכל עניני הכשפים ,ומעשה שדים רוחין לילין
בשמותיהם למיניהם ,וחוקר ודורש בזה להכיר אותם ,ולדעת כל אופני שימושיהם .ובפרט
שכמשתמש בזה ונהנה מהם ,הנה האיש הזה הוא עושה את עצמו ממש כצאן לטבח יובל ,וכעכס
אל מוסר אויל ,ומפקיר את עצמו לאבד את עצמו משני עולמים .כי עלול הוא חלילה וחלילה
להיות עובד עבו"ז ממש ,ושיהיה אדוק בזה בכל כחו וכנז' ,כי הקליפה היא הומיה וסוררת להמשיך
את האדם אחריה תיכף כאשר מסתכל בה .ולא עוד אלא גם כשמתבונן האדם במקומות
התערובות ר"ל ,שאינו מסתכל בהרע עצמו אלא במקומות שיש שם תערובות ממנו ,גם זהו סכנה
גדולה עצומה ,כי עלול הוא שיטעה ולא יבחין ,והוא ענין הד' שנכנסו לפרדס ,כמ"ש בהקדמת
תיקונים )דף יב ע"ב( ועי' בתיקון נ"ח )בהגר"א דף קז ע"ד ד"ה ובג"ד( וכמו שיתבאר לפנינו בעה"י
לקמן ענף כ"ב בארוכה )דע"ה ח"ב פג ע"ג(
 541לא מצאתי ברע"מ ,ואולי זה כמו שכתבתי*.##
 542עי' יב ע"ב*##
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נחש ,ס"מ ונוקבא ,לכך צריך לידון בשחיטת מלאך המות ,ובעפר חיבוט הקבר כנ"ל .ובדם
הברית ובחיתוך הערלה ונתינתה בעפר ,ניצול משתיהם ,כי בדם הברית נתגלה היו"ד ,ובהסרת
הערלה הה"א ,וזהו עולה שהוא בז"א ,ומזבח בנוקבא :544ואם ההוא  -בזה מפרש הפסוק ואם
מזבח אבנים )שמות כ כב( ,שהוא 545מסט' דסמ' ונוקבא ,אבני נגף) 546ישעיה ח יד( לב האבן
)יחזקאל יא יט( ,547כי חרבך הנפת כו' )שמות כ כב( ,שאסור למול אותו :548תקין ליה כו'  -ר"ל,
שמתקן ליה מזבח ח"ו :ואיהו מן האדמה כו'  -ר"ל ,ההוא מזבח אדמה שעושה :ואיהי עפרא
כו'  -ר"ל ,העפר שמכין ,כבגד תבלה ותעשה עפר :עמיה יהא חולקי'  -ר"ל ,ההוא שעושה
המזבח הנ"ל :וכאלו קשיר כו'  -ר"ל ההוא דם דברית :פסל  -זכר :549ומסכה  -נקבה :אשר
יעשה כו'  -ר"ל אבוה דעביד ליה :ואתמר ושם בסתר כו'  -ר"ל ,ברית קודש ,דהוא בסתרו של
עולם ,דהוא בסתירו :דההוא בר כו'  -ר"ל ,דלכך כתיב ארור אשר יעשה כו' ,דהוא מסט' דארור:
דגרם מות כו'  -ר"ל ,דגרם לאדם ולאשתו ,זו"ן ,ולפיכך נקרא פסל ומסכה ,לפיכך אסור בי' דם
דברית ומנא עם עפרא ,להתגלות מאורי הנ"ל :דאתמר בה עץ כו'  -ר"ל דומיה דאילן שלש שנים
כנ"ל )לא ע"ב* (##ג' קליפין ,דחטה עץ היא ,כמ"ש )סנ' ע ע"ב( חטה היה ,וצריך לזרוק ממנה
מוץ ומורסן וסובין ,לבד התבן שהוא דומיא דעץ האילן ,וז"ש דקליפה וקנה ועצו ועלין כו':
ובגין דא לאו כו'  -וכן אצל הברית לאו כולן שוין ,שיש חילוקים כמ"ש בזוהר:550
מצוה רביעית במלת בראשית זו
תורה ,שנאמר בה "ה' קנני ראשית
דרכו" .וזו שכינה תחתונה ,שהיא
ראשית לנבראים ,והיא אחרית
לחכמה עליונה ,ובגללה נאמר "מגיד

àã úéùàøá úìîá äàòéáø àãå÷ô
åëøã úéùàø éðð÷ 'ä äá øîúàã àúééøåà
)éäéàã äàúú àúðéëù àãå (áë ç éìùî
äîëçì úéøçà éäéàå 551íéàøáðì úéùàø

 - ïå÷éúä øéàî 543עי' סנהדרין & משוך בערלתו היה.
 544עי' זהר ח"א מט ע"א.
 545ממזר.
 546עי' זהר ח"א קנא ע"ב.
 547עי' זהר ח"ג רסז ע"ב.
 548עי' שו"ע רסה ד ,ועיי"ש בגר"א סקי"ט שמציין ליבמות כב ע"א שכן מלים.
 549עי' לקמן קיג ע"א.
 550עי' לקמן סוף תיקון כד )לש"ו(.
 551עיקרם דהז"ת הוא ו' שהם חג"ת נה"י ,והם עצמם חסדים ,ובהמלכות דכל א' שם הוא
הגבורות שבהם ,וכללות המלכיות כולם היא הז' ,והיא ראשית לנבראים ,כי בה הוא השורש לכל
המציאות דהעולמות בי"ע ,ועל ידה הם מתנהגים )הקדו"ש כח ע"א( ,נקרא המלכות דאצילות
ראשית לנבראים ,וכמ"ש בהקדמת תיקונים )דף יב סע"ב( כי ממנה נברא הכל )שם לז ע"ב( .נקרא
המלכות דאצילות ראשית לנבראים ,וכמ"ש בהקדמת תיקונים )דף יב סע"ב( כי ממנה נברא הכל,
ונקרא עולם האצילות בכלל בערך עולם הבריאה בשם עולם המחשבה כנ"ל פ"ב ,ויצא ונעשה
עולם הבריאה מהמלכות דאצילות ע"י שירדה ונתפשטה המלכות ונתגלה למטה בבחי' ההרהור
המתפשט ומתגלה מהמחשבה ,והוציא והמציא את עולם הבריאה ,והנה היא שורה שם תמיד
בראש הבריאה ונעשה שם ראשית לנבראים ,ולכן נקרא עולם הבריאה כסא הכבוד ,משום שעליו
שורה המלכות דאצילות ,שהיא אור אלקותו ית"ש אשר באצילות )הקדו"ש לז ע"ב( ,ולכן כל
שימושי השמות הוא רק בה )הקדו"ש נד ע"ג( ,שימושי השמות שהם כולם בהמלכות ]וכמ"ש
בתיקונים סוף תיקון נ"ה וסוף תיקון ס"ו )הקדו"ש צה ע"א(.
עי' דע"ה ח"ב קא ע"ד שבאבא הוא ההתחלתה של המלכות בגלוי שהוא הראשית.
המלכות ,בשפע כל העליונים המתייחדים בה ,נבראו ונוצרו ונעשו כל העולמות בי"ע )דע"ה
ח"ב קיא ע"ב( .ונקראת כך משום שכל גילויה הוא בהעולמות בי"ע במציאותם ובהנהגתם )שם
קנה ע"ב(.
אותו הי' דאדני הוא ג"כ בחי' חכמה ,החכמה שבבריאה ,והוא נקרא ג"כ ראשית ,ראשית
לנבראים ,ועליה נאמר )בראשית א א( בראשית ברא ,והיא ג"כ סוד המחשבה ,עי' תיקונים )י"ב
סע"ב וכ"א סע"ב( ,והיא עומק ראשית ועומק אחרית לכל הבריאה כולה והנהגתה ,כי בה הוא כלול
הכל )כללים ח"א לב ע"ד( ,בה ניתגלה שורש הבריאה ונקראת ראשית לנבראים כמ"ש בהקד"ת י"ב
סע"ב אמנם היא עצמה הנה היא מאצילות לגמרי ואדרבא הוא שהיא כלל כל האצילות מעילא
לתתא ומתתא לעילא ובסוד אני ראשון ואני אחרון )שם ח"ב ע"ז ע"ד(.
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מראשית אחרית".

úéøçà úéùàøî ãéâî øîúà äðéâáå äàìò

)ישעיה מו י(
כשנטלה*##כשהיא נלקחת מכתר
נקראת עטרת תפארת ,עטרה בראש
כל צדיק )מגילה טו ע"ב( ,הכתר של
ספר תורה .ובגללה נאמר כל
המשתמש בתגא חלף )אבות פ"א
מי"ג( .כשנטלה מהחכמה העליונה
הזו ,שהיא ראשית ,נקראת על שמה.
וכשנטלה מבינה ,נקראת על שמה
תבונה .וכשנטלה מחסד נקראת תורה
שבכתב ,שנתנה מימין שכתוב
"מימינו אש דת למו" .וכשנטלה
מגבורה נקראת תורה שבעל פה ,שכך
פרשוה בעלי המשנה )עירובין נד ע"ב(
תורה שבעל פה מפי הגבורה נתנה,
ומשם גיבורים עומדים בפרץ )נוסח
נפילת אפים לספרדים* ,(##ולא יכול
לעמוד בה ,אלא גיבור במלחמתה של
תורה ,גיבור ביצרו.
וביום השלישי ירדה לעמוד
האמצעי על ידי משה ,זהו שכתוב
"ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר",
בשני לוחות אבנים ,נצח והוד ,זהו
שכתוב "כתובים משני עבריהם" ,והם
שני נביאי אמת ,ומצד של עמוד
האמצעי נקראו נביאי האמת .ושכינה
תורת אמת ,זהו שכתוב "תורת אמת
היתה בפיהו" .ונקראת מראה נבואה
ורוח הקדש מצד של שניהם.

úøèò úàéø÷úà øúëî úìéèðúà ãë
øôñã àâú ÷éãö ìë ùàøá äøèò úøàôú
óìç àâúá ùîúùîä ìë øîúà äðéâáå äøåú
úéùàø àéäã äàìò äîëç éàäî úìéèðúà ãë
äðéáî úìéèðúà ãëå 552äîù ìò úàéø÷úà
úìéèðúà ãëå äðåáú äîù ìò úàéø÷úà
úáéäéúàã áúëáù äøåú úàéø÷úà ãñçî
âì íéøáã) åîì úã ùà åðéîéî áéúëã àðéîéî
äøåú úàéø÷úà äøåáâî úìéèðúà ãëå (á
äøåú ïéúéðúî éøàî åäåî÷åà éëäã äô ìòáù
ïîúå {à"ò âé} äðúéð äøåáâä éôî äô ìòáù
äá í÷éîì ìéëé àìå õøôá íéãîåò íéøåáâ
553
åøöéá øåáâ äøåú ìù äúîçìîá øåáâ àìà

àãåîòì
úúéçð
äàúéìú
àîåéáå
éäéå áéúëã àåä àãä äùî éãé ìò àúéòöîàã
) ø÷áä úåéäá éùéìùä íåéáשמות יט טז(
áéúëã àåä àãä ãåäå çöð ïéðáà éçåì éøúá
) íäéøáò éðùî íéáåúëשמות לב טו( ïåðéàå
àãåîòã àøèñîå èåù÷ éàéáð ïéøú
àúðéëùå úîàä éàéáð åàéø÷úà àúéòöîàã
äúéä úîà úøåú áéúëã àåä àãä úîà úøåú
) åäéôáמלאכי ב ו( äàåáðã äàøî úàéø÷úàå
åäééååøúã àøèñî ùã÷ä çåøå
וביום השביעי נתנה ,זה "צדיק
íìåò ãåñé ÷éãö àã äðúéð éòéáùä íåéáå
המלכות
יסוד עולם" ,ובדרגה שלו
)ïåäîò ìéìî úåëìî äéìéã àâøãáå (äë é éìùî
הוא דיבר עימם .והרי פרשוהו לעשרה
øáãì åìëåé àì àîù ïéëìî 554'éì åäåî÷åà àäå
 - ïå÷éúä øéàî 552ישראל סבא?*##
 553עי' אבות &
 554עי' זהר )ח"ב דף רע ע"ב( דכלהו אמרינן כחדא מלתא כן כלהו כחדא מלתא אמרינן והוי
שבעה מאמרות בשבעה קולות וע"ד נאמר קול דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי
קול הא למדת דכלהו כחדא מחדא מלתא אמירן ובעבור שלא יטעו ישראל לומר אחרים יעזרוהו
מן המלאכים אך קולו לבדו לא יוכל להיות חזק כל כך בעבור כך חזר וכללם ד"א שלא יאמר
העולם הואיל והם עשרה מאמרות לעשר מלאכים שמא לא יוכלו לדבר על פה אחד כתיב ביה
אנכי וכלל כל העשרה ומאי עשרה מלכים שבע קולות ושלשה מאמרים ומאי אומרים דכתיב ויי'
האמירך היום ומאי נינהו שלשה דכתיב ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה כד"א
ונשמת שדי תבינם נשמתו של שדי היא תיבנם שלישית מאי הוי כדאמר ליה ההוא גברא סבא
לההוא ינוקא במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור במה שהרשיתיך התבונן אין לך
עסק בנסתרות תנא כבוד אלקים הסתר דבר מאי דבר כד"א ראש דברך אמת וכבוד מלכים חקור
דבר מאי דבר דכתיב דבר דבור על אפניו אל תקרי אפניו )בהיר כב(.

95

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
מלכים ,שמא לא יוכלו לדבר על פה,
אחד ונגע בבת ,וכלל בה כל העשרה,
וזו י' ב"ת ,אחת במקום הי' מן
אלהי"ם ,י' מן אדנ"י ,י' מן שד"י
כלולה מכל הכנויים ומכל ההויות,
כמו הוה"י או כמותו ,שיהיה י'
במקום ה' בכל שם של כנוי והוי"ה
היא נקבה

'é àãå 'éä ìë 555äá ììëå úáá òâð ãçà äô ìò
ïî 'é é"ðãà ïî 'é í"éäìà ïî 'ä úåçú úçà ú"á
é"äåä ïåâë ï"ééåä ìëîå ï"ééåðë ìëî àìéìë é"ãù
é"åðëã íù ìëá 'ä úåçú 'é àäéã äéúååë åà
àá÷åð éäéà ä"éåäå

ראשית לנבראים  -שממנה נברא הכל ,והיא ראש לשועלים )אבות ד טו ,(556כידוע ראש
הבריאה :557מגיד מראשית אחרית  -ר"ל שה' מליל הכל ע"י ,558כמ"ש לקמן נגע בבת כו' ,והיא
נקראת ראשית אחרית ,וז"ש מגיד כו' :כד כו'  -מפרש כאן למה נקראת ראשית ואחרית
)ואורייתא( :559עטרת כו' עטרת בראש כו'  -ר"ל באלו הג' שמות נקראת ,560שהיא עטרת בעלה
)משלי יב ד( ,וכן בראש צדיק יסוד ,ולכך היא תגא דס"ת עטרת בעלה} :יג ע"א{ ותמן גבורים -
ר"ל בתורה שבעל פה שעומדים בפרץ ,בפרצה של הלכה ,דאיהי קושיא ,קליפה דחפיא עלה,
וזהו מלחמתה של תורה :ע"י משה  -שהוא דרגא שלו :ומסט' דעמודא דאמצעיתא כו'  -נותן
טעם למה נקראו נביאי קשוט :ושכינתא תורת אמת  -חוזר לענינו הראשון ,דמסט' דעמודא
דאמצעיתא איתקריאת תורת אמת :ואתקרי' מראה כו'  -נבואה מסט' דנצח ,ורוח הקודש מסט'
דהוד כידוע :561וביום הז' נתנה  -חוזר למה שאמר תחלה ,וביומא תליתאה כו' האיך דנחתא
מדרגא לדרגא ומלילת עם ישראל ,שקיבלה ב' תורות מחו"ג ,וירדה ע"י משה דרגא דת"ת לב'
לוחות נו"ה ,וניתנה ביום הז' יסוד :562ובדרגא דילי' כו'  -חוזר לענינו הראשון ,דמסט' דצדיק
מליל עם ישראל ,דאינהו צדיקים :והא אוקמוהו לי' כו'  -הוא בספר הבהיר) 563אות כה( וע"ש:
לי' מלכין כו'  -ר"ל שהע"ס שא"א שידבר ע"י כולםַ ,כ ַלל במלכות כולם ,ודבר על ידה :ודא י'
בת  -הוא פי' עשרה מלכים שאמר בבת יו"ד כלילין בה :תחות ה' מן כו'  -כמו שמפרש והולך,
י' שאחר ה' הוא נוקבא :564כגון הוה"י כו' בכל שם כו' נוקבא  -הוא פי' על מה שאמר בתחלה,
כלילא מכל הויין כו':
 - ïå÷éúä øéàî 555היינו כלול בה' הז' קולות והעשרת הדברות )ביאורים ח"א עב ע"ג(.
 556עי' זהר ח"ב קמח ע"א ולקמן קיז ע"ב.
 557עי' שער הכוונות )דרושי סדר שבת דרוש א ענין קבלת שבת &( ג"ר דבריאה במלכו'
דאצילות .וענין זה יתבאר לך במה שהודעתיך כי ראש הבריאה הוא עצמו סוף האצילות.
 558הו"ק מדבר הכל על ידה.
 559כת"י?
 560ועי' פת"ש  :כלומר שיש ג' בחינות לעמידתה של ספירת המלכות ,או שהיא יכולה להיות
מתחת לו"ק בבחינת 'שמוש' ,או עומדת כנגדו ומתלבשת עליו בבחינת 'מאנא' דהיינו בגד ,או
למעלה ממנו כ'עטרה' ,עי' רע"מ ח"ב קנח ע"א ,כלומר שיש ג' בחינות לעמידתה של ספירת
המלכות ,או שהיא יכולה להיות מתחת לו"ק בבחינת 'שמוש' ,או עומדת כנגדו ומתלבשת עליו
בבחינת 'מאנא' דהיינו בגד ,או למעלה ממנו כ'עטרה' ועי' פת"ש א"א פתח מא ז"ל ,שורשה של
הנוקבא בד' מקומות :א' ,בחינת מלכות בעצמה .ב' ,נקודה בעטרת היסוד ,ג' ,בת"ת בחזה ,ד',
בדעת דיליה ,והם מקומות של נקבים ,בעטרת היסוד ,ובחזה בסוד הטבור ,ובפה סוד הדעת שהוא
סוד הצמצום והחסרון ,שמצד זה צריכה תיקון באלו הד' שרשים לפנות הדרך לפניו ,עכ"ל.
צריכים להביא את הזהר קנח?
 561עי' שער רוה"ק & אין נבואה אלא בנצח והוד אך במלכות או ביסוד הוא רוח הקדש .ועי'
שער מאמרי רשב"י הנקבה הם כתובים בסוד רוח הקודש שהיא המלכות ומצד הזכר נביאים נצח
והוד דנבואה היא בעלמא דדכורא כנודע?.
עי' ר' בחיי ויקרא ח ח שהחילוק בין נבואה לרוה"ק היא שבנבואה נתבטל כל רגשותיו ומופשט
מן החומר ומתבודד עם השכל ,ורוה"ק שלא בביטול הרגשותיו ,והוא ההבדל שבין נביאים
לכתובים .עי' לקמן הערה .2520
 562דהיינו בשבת ,עי' ש"א@
 563ו ע"א )לש"ו( ז"ל.@ :
 564עי' לעיל יא ע"ב.
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ומשום שהתורה נתנה ממנה,
אמר למשה "וראית את אחורי וכו'",
שאין נביא וחכם יכול להכנס למעלה
פחות מזה ,ולכן נקראים מפתחות
החיצוניים הפנים שלה ,ופנים שבפנים
מפתחות הפנימיים ,והרי נתבאר
למעלה שאם אין לאיש בידיו מפתחות
החיצוניים במה יכנס )שבת לא ע"ב(,
ומשום זה נאמר בה "זה השער
ליהו"ה".
ומשום שאין השגה לנביא וחוזה
וחכם פחות ממנה ,אמר הנביא "כה
אמר יהו"ה אל יתהלל חכם בחכמתו
וכו' כי אם בזאת יתהלל וכו' וידוע
אותי" ,ולכן יעקב למד אותה לבניו,
ונתן להם קבלה ממנה .זהו שכתוב
"וזאת אשר דבר להם אביהם" ,ודוד
שהיה לו קבלה ממנה ,אמר כלפיה
"אם תחנה עלי מחנה וכו'" ,רמז אותה
בכתר הזה ,והעלה מחשבתו אליה,
ואמר "לא יירא לבי וכו'".
ואהרן שהיה לו קבלה ממנה ,לא
היה נכנס לפני ולפנים פחות ממנה,
זהו שכתוב "בזאת יבא אהרן אל
הקדש" ,שהיה יודע שהיא עיקר של
הכל ,שהיא קרבן ליהו"ה ,עולה
ליהו"ה ,אשה ליהו"ה.
וישראל שהיה להם קבלה ממנה,
לא רצו מן הקדוש ברוך הוא משכון
אחר שיפדה אותם מהגלות בגללה
אלא זאת ,שכתוב "ואף גם זאת
בהיותם בארץ אויביהם וכו'" ,והנביא
אמר בשבילה כשראה בנבואה את
דוחקם של ישראל תקיף ,אמר "זאת
אשיב אל לבי וכו'"" .וזאת ליהודה
ויאמר".

øîà úáéäéúà äðéî àúééøåàã ïéâáå
(âë âì úåîù) 'åëå éøåçà úà úéàøå äùîì
ïî úåçô àìéòì àìàòì ìéëé íëçå àéáð úéìã
íééðåöéçä úåçúôî úàéø÷úà àã ïéâáå àã
íééîéðôä úåçúôî åàâìã ïéôðàå äìéã ïéôðà
éåãéá úéì ùð øá íàã 565ìéòì øîúà àäå
àã ïéâáå ìåòéé éàîá íééðåöéçä úåçúôî
(ë çé÷ íéìäú) 'äì øòùä äæ äá øîúà
íëçå äæåçå àéáðì 566äâùä úéìã ïéâáå
ììäúé ìà 'ä øîà äë àéáðä øîà äðéî úåçô
'åëå ììäúé úàæá íà éë 'åëå åúîëçá íëç
óéìåà á÷òé àã ïéâáå (áë è äéîøé) éúåà òåãéå
àåä àãä äðéî äìá÷ ïåì áéäéå éåðáì äì
úéùàøá) íäéáà íäì øáã øùà úàæå áéúëã
äáâì øîà äðéî äìá÷ äéì äåäã ãåãå (çë èî
äì æéîø (â æë íéìäú) 'åëå äðçî éìò äðçú íà
àì øîàå äáâì äéúáùçî ÷éìñå àâú éàäá
(íù) 'åëå éáì àøéé
ìàò äåä àì äðéî äìá÷ äéì äåäã ïøäàå
áéúëã àåä àãä äðéî úåçô íéðôìå éðôì
äåäã (â æè àø÷éå) ùã÷ä ìà ïøäà àáé úàæá
äìåò 'äì ïáø÷ éäéàã àìëã àø÷ò éäéàã òãé
'äì äùà 'äì
åòá àì äðéî äìá÷ ïåì äåäã ìàøùéå
[à"ò áé] àøçà àðåëùî àåä êéøá àùãå÷î
àåä àãä úàæ àìà àúåìâ ïî äðéâá ïåì ïåãôéã
íäéáéà õøàá íúåéäá úàæ íâ óàå áéúëã
àæç ãë äðéâá øîà àéáðå (ãî åë àø÷å) 'åëå
úàæ øîà àôé÷ú ìàøùéã à÷çåã àúàåáðá
äãåäéì úàæå (àë â äëéà) 'åëå éáì ìà áéùà
(æ âì íéøáã) øîàéå

היא מרגלית כלולה מכל הצבעים
המאירים ,שהם מאירים מעצמם,
וסגולתו בכל הנקודות של האותיות,
והטעמים בכל שם ושם מצד של
חולם היא סגולתא.
אחורי,
ַ
ובגין כו' וראית את אחורי  -ר"ל ,שלא תשיג את התורה ונבואה אלא ממנה ,שהיא
וז"ש דלית נביא וחכם כו' :ובגין דא בו'  -כמ"ש לעיל )ו ע"א( ,דרגא חמישאה ביראת ה' כו':
ïéøéäð ïéðååâ ìëî àìéìë úéìâøî éäéà
ìëá äéìéã äìåâñå äéîøâî ïéøéäð ïåðéàã
àøèñî íùå íù ìëá éîòèå ïååúàã ïéãå÷ð
àúìåâñ éäéà í"ìçã

 - ïå÷éúä øéàî 565ו ע"א )לש"ו( ז"ל.@ :
 566לקמן יז ע"א גורס לית רשו ולא לית השגה.
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לנביא וחכם וחוזה  -ג' מדרגות מג' אבהן חג"ת ,אלא בה ,וז"ש חכם בחכמתו כו' :ויהיב לון
קבלה מינה  -ר"ל ,דמסר לון מפתחות שלה :דזאת 567ליהודה ויאמר  -ר"ל ,דבריך ליה יעקב בה,
דהיא דרגא דיהודה ,כנודע )זהר ח"ב קד ע"א( :דאינון נהירין מגרמי'  -ר"ל מז"א ,דגוונין נהירין
מיניה ,כמ"ש לעיל )יא ע"ב( :וסגולה דילי' כו'  -ר"ל ,כי כל נקודות וטעמים של כל שם ושם יש
להם סגולה בפ"ע ,דא לרחימו כנ"ל ,וכל הסגולות הכל מסט' דילה ,כמו לרחימו איהי סגולה
לרחימו מסט' דחסד ,568וכן כולם :מסט' דחולם איהי סגולתא  -ר"ל ,מסט' דנקודת חולם היא
הסגולה כמו שמפרש והולך למחול }יג ע"ב{ עונות ולחלום :והתחיל לפרש ענין החולם עצמו
ואח"כ סגולתא דיליה:
עולה
בוא"ו
מלא
חול"ם
באותיותיו אהי"ה ,ושלשה ניצוצות י'
י' י' ,כחשבון יהו"ה ,שהוא כ"ו וארבע
אותיותיו .עולה לחשבון יהו"ה אהי"ה
נ"א ,בסוד יהו"ה כיהו"ה וסגולתו "א"ל
נא רפא נ"א לה"" ,אנא יהו"ה הושיעה
נא" ,אהי"ה כ"א ,כ' כתר ,א' אין סוף,
"אין קדוש כה' וגו'".
וחל"ם סגולתו לחלום ,שבו נאמר
"ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וכו'".
ועוד ,חול"ם מוחל עוונות ישראל.
חל"ם חסר הוא ה"י מן אלהי"ם ,שלשה
ניצוצות ל' מן אלהים ,נשאר א"ם,
שנאמר בה "כי אם לבינה תקרא" ,ולא
צריך להאריך בנקודות ,שהרי נתבארו.

ä"éäà éååúàá ÷éìñ å"àåá àìî íìåç
å"ë éäéàã ä"åäé ïáùåçë 'é'é'é ïéöåöéð úìúå
à"ð ä"éäà ä"åäé ïáùåçì ÷éìñ ïååúà òáøàå
àð ì"à äéìéã äìåâñå 569(é"ééã) ä"åäé àæøá
) äì à"ð àôøבמדבר יב יג( à"ð äòéùåä 'ä àðà
)תהלים קיח כה( óåñ ïéà 'à øúë 'ë à"ë ä"éäà
) 'åâå 'äë ùåã÷ ïéàשמואל א' ב ב(
øîúà äéáã àîìçì äéúìåâñ í"ìåçå
) 'åëå äöøà áöî íìñ äðäå íåìçéåבראשית כח
יב( øñç íìç ìàøùé úåðåò ìçåî í"ìåç ãåòå
ïî 'ì úåöåöéð úìú í"éäìà ïî é"ä åäéà
íà éë äá øîúàã í"à øàúùà í"éäìà
) àø÷ú äðéáìמשלי ב ג( àëøàì êéøö åàìå
åøîàúà àäã éãå÷ðá

ברזא הויה כיהוה  -כצ"ל ,ר"ל ,שאמר שהוא הויה אהי"ה ,570ואמר ברזא דהויה בלבד ,הוא
כיהו"ה ,שהוא עם הכולל נ"א ,כמו שמפרש והולך :וסגולה דיליה כו'  -ר"ל ,לרפואה
ולישועה :571אהי"ה כ"א בו'  -ר"ל ,שבו רומז כ' ואין סוף .והויה הוא ט' ספירות ,והוא הסולם
המוצב ארצה כו' ,כמו שמפרש והולך :אין קדוש כה'  -ר"ל אין הוא א"ס ,572כ' דכה' הוא
כתר ,573הויה הוא כל הספי' מחכמה עד מלכות ,או"א וזו"ן ,והכל הוא בחולם ,כנ"ל :אשתאר
אִ ם כו'  -ר"ל חרק דהוא הוד ,דנטיל מבינה כנ"ל )י ע"ב:(574
דבר אחר" ,והמשכילים" ,אלו
) íéìéëùîäå øçà øáãדניאל יב ג( ïéìà
במלת
שיודעים במצוה החמישית
à"øé úéùàøá úìîá äàùéîç àãå÷ôá éòãéã
בראשית ,יר"א שב"ת ,אזהרתו שלא
àúøá àììçì àìã äéìéã äøäæà ú"áù
לחלל את בת המלך בט"ל מלאכות,

 - ïå÷éúä øéàî 567וזאת.
 568כמ"ש בסוף תיקון יט ובכ"מ )לש"ו(.
.(à"øâä úåäâä) ä"åäéë 569
 570שהוא כיהו"ה כדלקמן.
 571עי' שעה"כ לו ע"ג :רפאינו כו' הוא בת"ת שבה ולכן הוית החתימה מנוקדת בחולם ,ע"כ.
ובברכה זו מוזכר גם רפואה וגם ישועה.
 572אד"ז רפח ע"ב ע"ק נקרא אין דביה תליא אין )רדל"א עי' בהגר"א בסד"צ א ע"ג(.
 573עי' זהר ח"ג רמז ע"א.
 574שם כתוב עד הוד אתפשטת.
ט ע"א בד"ר ע"ש )לש"ו(.
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שהן ארבעים מלאכות חסר אחת,
כנגד ארבעים מלקיות חסר אחת,
הרצועה להלקות ,היא שפחה רעה,
שעטנז ,כלולה משור וחמור ,שאמר
יעקב "ויהי לי שור וחמור"" ,על כל
דבר פשע ,על שור על חמור" .שאין
מלקין בשבת ,שלא שולטת השפחה
הרעה על העולם ,אוי למי שמשליט
אותה על העולם.
ומשום זה "את שבתותי
תשמורו" ,זו בת יחידה ,שהיא שמירה
אחת לשבתות הרבה .בה תלויים כל
שמירתן של עשר ספירות שנקראו
שבתות הרבה" ,ושמרו בני ישראל את
השבת" ,זו בת יחידה שהיא שמירה
לישראל בכל שבת ושבת .ומי שמחלל
אותה ,אינו שמור על ידי הקדוש ברוך
הוא .ולא עוד ,אלא שנאמר בה
"מחלליה מות יומת" ,מי שמכניס
ברשות שלה שפחה חללה זונה,
שרשות שלה הוא תחום שבת,
כדוגמת תחום וגבול של הים ,שנאמר
"שמתי חול גבול לים" ,ומי הוא,
"והיה מספר בני ישראל כחול הים",
ואין ים אלא תורה.
ושבת שקולה לכל התורה ,מי
שעובר עליה כאלו מחזיר את העולם
לתהו ובהו ,ולכן הכתוב סמוך לה
"והארץ היתה תהו ובהו" ,שהוא חול
לים ,כמו חוליה של שלשלת לכלב ,מי
שמוציא אותו משלשלאותיו ,גורם
כמה נשיכות של יסורים שנושך אותו,
ובגללו אמר דוד "הצילה מחרב נפשי
מיד כלב יחידתי" ,וזה סמא"ל שהוא
תפוס בקולר מצד של אלו שקושרים
אותו באות של תפילין ,ורצועה בקשר
על זרועו ,וקשור בשתי רצועות על
קרניו ,שהוא שור מועד.

íéòáøà ïåðéàã úåëàìî ì"èá àëìîã
øñç úåé÷ìî íéòáøà ìá÷ì 'à øñç úåëàìî
æðèòù àùéá äçôù éäéà äà÷ìàì äòåöø ãç
øåù éì éäéå á÷òé øîàã 575øåîçå øåùî àìéìë
) øåîçåבראשית לב ה( øåù ìò òùô øáã ìë ìò
) øåîç ìòשמות כב ח( àìã úáùá ïé÷ìî ïéàã
ïàîì äéì éåå àîìò ìò àùéá äçôù àèìù
àîìò ìò äì èéìùàã
) åøîùú éúåúáù úà àã ïéâáåויקרא יט ג(
úåúáùì úçà äøéîù éäéàã äãéçé úá àã
úåøéôñ øùòã ïúøéîù ìë ïééìú äá äáøä
ìàøùé éðá åøîùå äáøä úåúáù åàéø÷úàã
) úáùä úàשמות לא טז( éäéàã äãéçé úá àã
ììçîã ïàîå úáùå úáù ìëá ìàøùéì äøéîù
ãåò àìå àåä êéøá àùãå÷î øéèð åäéà åàì äì
) úîåé úåî äéììçî äá øîúàã àìàשמות לא
יד( äçôù äìéã úåùøá {á"ò âé} ìéòàã ïàî
úáù íåçú åäéà äìéã úåùøã äðåæ äììç
ìåç éúîù øîúàã àîéã ìåáâå íåçúã àðååâë
) íéì ìåáâירמיה ה כב( øôñî äéäå åäéð éàîå
) íéä ìåçë ìàøùé éðáהושע ב א( àìà íé úéìå
àúééøåà
øáòàã ïàî àúééøåà ìëì àìé÷ù úáùå
àø÷ àã ïéâáå åäáå åäúì àîìò øæç åìàë äìò
) åäáå åäú äúéä õøàäå äéì êéîñבראשית א ב(
àáìëì äàìùìùã àéìåçë íéì ìåç åäéàã
ïéëåùð äîë íéøâ äéàìùìùî äéì ÷éôàã ïàî
äìéöä ãåã øîà äéðéâáå äéì êéùðã ïéøåñéã
) éúãéçé áìë ãéî éùôð áøçîתהלים כב כא(
ïéìàã àøèñî øìå÷á ñéôú åäéàã ì"àîñ àãå
ìò øù÷á äòåöøå ïéìôúã úåàá äéì ïéøù÷ã
åäéàã éåðø÷ ìò ïéòåöø ïéøúá øåù÷å äéòåøã
ãòåî øåù

ירא שבת  -דתמן יראת ה' ,כמו שמפרש והולך ,ברתא דמלכא דלא לשלטאה יראה רעה,
דהיא רצועה לאלקאה ,כמ"ש בהקדמת הזוהר )יא ע"ב( בפקודין :576בט"ל מלאכות  -ר"ל,
דשבת איהו ט"ל דקדושה ,כמ"ש לקמן בסמוך :לקבל מ' מלקיות כו'  -כמ"ש בסמוך ,שלא
 - ïå÷éúä øéàî 575עי' יהל אור ח"ג דף ח ע"ג ז"ל :חשך ג' קליפות שור חמור כלב ,ומהן באה ש'כ'ח'ה' וכו'
ושור וחמור הן ב' מדות הכוללות הכל ,תאוני וכעסני שהן עשו וישמעאל ,ס"ם ונחש ,שהוא כועס
בכבד ,והיא מזנת בטחול ונותנת לו השירים וכו' ,וכלב בו שניהם ,כח הכעסני ברוח שבא מהגאוה,
רוח גבוה ,ותאוה בנפש ,נפש רחבה כי תאוה לנפשך.
 576וכן כאן דף ו' וז' ,שזה יראת העונש ביחס ליראת הרוממות.
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ישלוט רצועה רעה שפחה בישא על עלמא :שעטנז כו'  -ר"ל ,דהשפחה בישא היא שעטנז,
שט"ן ע"ז 577כידוע ,והיא כלילא משור וחמור ,דאינון תרין פגעין בישין ,שור מועד וחמור ,הוא
ידוע ,578ועליהם נאמר )דברים כב י( לא תחרוש בשור ובחמור כו' ,והרצועה שמלקין היא מעור
של שור וחמור ,579שהוא נגד השפחה הנ"ל :דאמר יעקב כו'  -ר"ל ,ששלח לעשו שתחת ידו
הוא השור והחמור הנ"ל ,לכך אל ילחם עמו ,כי כל סט' דעשו בידו :על כל דבר כו'  -ר"ל ,כל
פשע שבא מסט' דשור וחמור הנ"ל ,וכ"ז מביא ראיה דשור וחמור אינון סטרא בישא כנ"ל :דאין
מלקין כו'  -ר"ל ,משום דלא שלטא כו' ,ולפיכך מלאכות דאינון לקבל מלקות אסור ,וז"ש ווי
ליה למאן כו' :ובג"ד  -ר"ל ,בגין דא דאיהי ברתא דמלכא כנ"ל ,לכך נאמר את שבתותי כו',
ור"ל הגמ' דשבת )סט ע"ב( ,שאמר שם את שבתותי כו' שמירה א' כו' ,580ומפרש כאן שהכל קאי
עלה ,שעל ידה נשמרין כל הספי' ,שהיא שומר ישראל דלעילא ,דכשהיא נשמרת ,נשמרין כל
הספי' ,וכן היא שומר ישראל דלתתא ,שכל הספי' שומרים אותנו על ידה :וז"ש ומאן דמחלל בו'
 כיון שהיא אינה }יג ע"ג{ שומרת ,אז גם הקב"ה אין שומר ,ששמירתו על ידה :ברשות דילה -הן דיורין דשכינתא ,והן ג' עולמות בי"ע ,דבאצילות אין רע שולט כנ"ל )י ע"ב( והזר הקרב יומת
)במדבר א נא( ,רק שלא יכניס בג' עולמות הנ"ל ,וז"ש ג' שמות שפחה חללה זונה ,וחללה לשון
)שמות לא יד( מחלליה כו' :דרשות דילה כו'  -ר"ל ,דאינון נקראין תחום ,שאסור לצאת מהן
לס"א ,דלא 581שלטא בעלמא ,ואינון הגבול לה ,שלא יתקרב הס"א :ומאי ניהו והיה כו'  -ר"ל,
ישראל הן הגבול ששומרין את התורה ,ועי"ז אין מתקרב הס"א :ולית ים אלא אורייתא כו' -
ר"ל ,והן שומרים את התורה ,לפיכך הן גבול לתורה ,וכן לשבת כמו שמפרש והולך ,ושבת
שקילא לכל אורייתא )יג ע"ב( ,והיא ברתא דמלכא שנקרא אורייתא ושבת :דאיהו חול לים
כחולי' כו'  -ר"ל ,דחול לשון חוליה ,והוא שלשלת הכרוך על הצואר ,והחוליה הוא כל א'
מישראל ששומר את התורה ושבת :דאיהו שור מועד  -ר"ל ,לכך צריך שלשה קשרים ,582ולכך
צריך על קרניו שהוא נוגח בקרן ,וזה בחול .ובשבת ,שאין שם תפילין ,כנגדו אות שבת כנ"ל,
וז"ש ואיהו תפיס בקולר דשלשלאה דשבתא:
והוא תפוס בקולר של השלשלת
úáùã äàìùìùã øìå÷á ñéôú åäéàå
,
של שבת ,ושכינה שבת יחידה היא àãåçéã úåùø éäéà äãéçé úáù àúðéëùå
רשות של יחודו של העולם ,שהוא
ùøôî àîùã ïååúà øùò åäáâ åäéàã àîìòã
גבוה עשר אותיות של השם המפורש,
יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,ורחבו ד' יהו"הâ"ðò ä"åäé äòáøà åáçøå à"ä å"àå à"ä ã"åé .
583
àìå äéì úéàã ïàî

ò"âð àëåôäá úáù
 - ïå÷éúä øéàî 577עי' בהגר"א בסד"צ ג ע"א בהגה"ה וכמ"ש שהם ה"ג דהיינו חג"ת נ"ה דקלי'
 578עי' הערה .575
 579עי' מכות כב ע"ב :משנה כיצד מלקין אותו ,וכו' חזן הכנסת עומד עליו ורצועה בידו של עגל
כפולה אחד לשנים ושנים לארבעה ,ושתי רצועות של חמור עולות ויורדות בה ,ע"כ.
 580ז"ל :אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה תרי קראי כתיבי ושמרו בני ישראל את השבת וכתיב
ואת שבתותי תשמרו הא כיצד ושמרו בני ישראל את השבת שמירה אחת לשבתות הרבה ואת
שבתתי תשמרו שמירה אחת לכל שבת ושבת.
 581היינו כדי שלא##*.
 582דהיינו ג' רצועות ,שתים דראש וא' דיד ,כנגד ג' נגיחות.
 583עי' ס"י )פ"ב מ"ד( עשרים ושתים אותיות יסוד ,קבען בגלגל כמין חומה ברל"א שערים,
וחוזר הגלגל פנים ואחור ,וסימן לדבר אין בטובה למעלה מענג ואין ברעה למטה מנגע .וזהר ח"א
כו ע"א ז"ל :ומיד דיפקון ישראל מן גלותא עמא קדישא לחוד מיד נהר דהוה חרב ויבש אתמר ביה
)בראשית ב י( ונהר יוצא מעדן דא ו' להשקות את הגן ונהר דא עמודא דאמצעיתא יוצא מעדן דא
אמא עלאה להשקות את הגן דא שכינתא תתאה דבההוא זמנא אתמר במשה ובישראל )שם נח יד(
אז תתענג על יהו"ה בענג דאיהו עי' עדן נ' נהר ג' גן ואתקיים קרא )שמות טו א( אז ישיר משה וגו'
שר לא נאמר אלא ישיר ואתהפך לערב רב ענ"ג לנג"ע ולאומין דעלמא עעכו"ם כגוונא דפרעה
ומצראי דפרח בהון שחין אבעבועות אבל לישראל יהא ענ"ג:
תרגום :ומיד כשיצאו ישראל מהגלות ,העם הקדוש לחוד ,מיד נהר שהיה חרב ויבש נאמר בו
"ונהר יוצא מעדן" ,זה ו'" ,להשקות את הגן"" .ונהר" זה העמוד האמצעי" .יוצא מעדן" זו אמא
העליונה" .להשקות את הגן" זו שכינה תחתונה ,שבאותו זמן נאמר במשה ובישראל "אז תתענג על
ה'" ,בענג ,שהוא עי' עדן ,נ' נהר ,ג' גן .ויתקיים הכתוב "אז ישיר משה וגו'" ,שר לא נאמר אלא
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ענ"ג שבת ,בהפוך נג"ע ,מי שיש לו
ולא מקיים אותו מתהפך לו לנג"ע
צרעת ,שפחה שמחריבה ביתו" ,ונתץ
את הבית את איבריו ואת עציו",
וזוהי עניות שהיא במקום של נגע
צרעת .חזר בתשובה ,וטהרו הכהן ,זה
מיכא"ל כהן גדול ,ממונה תחת יד
החסד.
ענ"ג הוא "נהר יוצא מעדן
úà úå÷ùäì ïã"òî àöåé øä"ð åäéà â"ðò
להשקות את הגן" ,שהוא עדון øäð 'å ïéúîùð ïåãò åäéàã (é á úéùàøá) ï"âä
הנשמות ,ו' נהר שיוצא מעדן ,מבין
ïåéìò øúë àìà ïãò úéìå ä"é ïéáî ïãòî ÷éôðã
י"ה .ואין עדן אלא כתר עליון ,שהוא
מופלא ומכוסה ,ולכן נאמר בעדן "עין ïãòá øîúà àã ïéâáå 584äñåëîå àìôåî åäéàã
לא ראתה אלהים זולתך"" .להשקות (â ãñ äéòùé) êúìåæ í"éäìà äúàø àì ïéò
äàúú 'ä àã ïâä úà úå÷ùäì
את הגן" ,זה ה' תחתונה.
ארבעים מלקיות חסר אחת
ì"è ïáùåçë ãç øñç úåé÷ìî íéòáøà
,
כחשבון ט"ל ,מי ששומר אותה מהם åäéàã äéìò ì"è úéçð åäééðî äì øéèðã ïàî
יורד עליו ט"ל שהוא יו"ד ה"א וא"ו,
äéìòå íéúîä úåéçäì ì"è å"àå à"ä ã"åé
ט"ל להחיות מתים ,ועליו בארו
רבותינו של המשנה )כתובות קיא ìèá ÷ñåòä ìë 585ïéúéðúîã ïðáø åäåî÷åà
ע"ב( כל העוסק בטל תורה טל תורה åäééçî äøåú ìè äøåú
מחייהו.
ושכינתא שבת כו'  -נותן טעם על שאסור להוציא מרה"י לרה"ר ,שרה"ר הן הקליפות,586
עלמא דפירודא ,587והיא רה"י כמו שמפרש והולך :דיחודא דעלמא  -ר"ל ,שכל הספי' מתיחדים
בה :גבהו כו'  -כמ"ש לקמן )יד ע"ב( ,בגין דבה ארבעה אתוון כו' ואיהי דמות אדם דאיהו יו"ד
ה"א וא"ו ה"א ,גבהו מצד הפנימיות ,ורחבו מצד החיצוניות ,שהן אותיות ברחבן ,ונקודות 588כי
גבוה כו' כנ"ל )ט ע"א( :589דחריבת ביתיה  -ר"ל גופיה ,והוא מיתה ,וז"ש ונתץ כו' כי השפחה
היא חרבא דמלאך המות או עניות שעני חשוב כמת )נדרים סד ע"ב( :ענ"ג כו'  -ר"ל ר"ת עדן
נהר גן כסדר הילוכן ,ורוצה לפרש כאן הט"ל דקדושה שהוא מצד עונג שבת :דאיהו עדון
נשמתין  -ר"ל עונג שבת הוא עדון נשמתין ולכך מרומז בו עדן נהר גן ,דנפקין ומתמלאין מעדן:
ו' נהר כו'  -ר"ל שענ"ג הוא יה"ו שהן ט"ל כמו שמפרש והולך :מבין י"ה כו'  -ר"ל שהולך
מכתר בין חו"ב ,ולפיכך נקרא י"ה ,ונהר עצמו וא"ו :590דאיהו מופלא ומכוסה  -כמ"ש )חגיגה יג
ע"א( במופלא ממך כו' ובמכוסה כו' ,ובעדן כתיב )ישעיה סד ג( עין לא כו' ,והוא ראיה דכתר
איקרי עדן ,וז"ש ובג"ד אתמר כו' :טל להחיות את המתים  -ר"ל ,שבו עתידים להחיות }יג
ע"ד{ המתים ,כשעתיד להקים השכינה בטל דיליה ,ואז יקיצו וירננו שוכני עפר ,כמ"ש בסוף
äçôù úòøö ò"âðì äéì êôäúà äéì íéé÷î
úàå åéðáà úà úéáä úà õúðå äéúéá úáéøçã
) åéöòויקרא יד מה( åäéàã àúåéðò àåä àãå
ïäëä åøäèå àúáåéúá øæç úòøö òâðã øúàá
ãñç ãé úåçú àðîî ìåãâ ïäë ì"àëéî àã

 - ïå÷éúä øéàî"ישיר" ,ויתהפך לערב רב ענ"ג לנג"ע ולאומות העולם עובדי עכו"ם ,כמו שפרעה והמצרים שפרח
בהם שחין אבעבועות ,אבל לישראל יהיה ענ"ג.
ועי' לקמן סה ע"א.
 584עי' לקמן קיא ע"ד.
 585ז"ל :כל המשתמש באור תורה אור תורה מחייהו וכל שאין משתמש באור תורה אין אור
תורה מחייהו ,אמנם בילקוט שמעוני ישעיהו )פרק כו  -רמז תלא( גורס טל במקום אור.
 586עי' לקמן סד ע"ב וסז ע"א ,וע"ח שבירה ב.
 587עי' זהר בראשית כב ע"א שעולמות בי"ע המה עולמות הנפרדים ,וכן עי' שער השמות פרק
א'.
 588דהיינו המילוי ,עי' הערה הבאה##*.
 589ז"ל ,וטעמי אינון נשמתין ונקודין רוחין ,ואתוון נפשין ,אלין מתנהגין בתר אלין ,ואלין בתר
אלין אתוון מתנהגי בתר נקודי ,ונקודי בתר טעמי ,כי גבוה מעל גבוה שומר.
 590שהוא הדעת עי' בהגר"א בסד"צ טו ע"א.
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הקדמה שניה )יט ע"א( ,וכן הוא בשבת ,דמאן דלא נטיר לה איהו מת כנ"ל )* ,(##ומאן דנטיר
יורד הטל עליו :ועלה אוקמוהו כו'  -ושבת שקילא לאורייתא )לעיל יג ע"ב(:
ועוד "והמשכילים יזהירו" ,אלו
שיודעים במצוה הששית שנרמזה
במלת בראשית ,בי"ת ,שם שעליה
נאמר "גם צפור מצאה בית ודרור קן
לה" ,והרי תינוקות יודעים שדרור קן
לה ,ובא דוד ואמר ברוח הקודש .אלא
זו מצות קן צפור ,שיש בה כמה
סודות ,ועליה נאמר "גם צפור מצאה
בית" ,שכתוב בשבילה "כי ביתי בית
תפלה" ,זה בית הכנסת ,ודרור קן לה,
זה בית המדרש" .אשר שתה
אפרוחיה" ,אלו בעלי תורה ,בעלי
משנה ,בעלי קבלה ,שבגללם לא זזה
שכינה מישראל.
בראשית ברא אלהי"ם ,פתח רבי
שמעון ואמר" ,והמשכילים יזהירו
כזוהר הרקיע"" .והמשכילים" אלו
האותיות שהן לבושי התורה ,רקומים
מכל צבעי האש :לבן ,אדום ,ירוק
ושחור ,ומהם נפרדים לכמה צבעים.
וכל הצבעים הם מרוקמים בעור של
גוף האדם שהוא בגן עדן והרקיע,
באלו האותיות מצויר ומרוקם משום
שהוא נברא בהם.
"יזהירו" ,אלו הנקודות שמאירות
באותיות ,ובהם מאירים כוכבים
ברקיע בגן עדן ,וכולם מאירים בעיני
הגוף בגן עדן.
"כזוהר" ,אלו טעמי התורה,
שבהם מנהגים אותיות ונקודות,
ובאותו גוף של הגן" .כזוהר" ,זו
הנשמה ,שהיא תנועה של אותיות,
ונקודות שמאירות בפנים ובעינים.
והנפש היא כלל האותיות ,והיא שותף
של הגוף הרוח ,היא כלל הנקודות

]ìàéðã) åøéäæé íéìéëùîäå ãåòå [á"ò áé
äàúéúù àãå÷ôá ïéòãéã ïéìà (â áé
øîúàã ïîú ú"éá úéùàøá úìîá úæéîøúàã
íéìäú) äì ï÷ øåøãå úéá äàöî øåôö íâ äìò
ãåã éúàå äì ï÷ øåøãã ïéòãé ïé÷åðé àäå (ã ãô
øåôö ï÷ úåöî àã àìà àùãå÷ çåøá øîéîì
øåôö íâ øîúà äéìòå ïéæø äîë äéá úéàã
äìéôú úéá éúéá éë äðéâá áéúëã úéá äàöî
)éá àã äì ï÷ øåøãå àúùéðë éá àã (æ åð äéòùé
(ã ãô íéìäú) äéçåøôà äúù øùà àùøãî
äìá÷ éøàî äðùî éøàî äøåú éøàî ïéìà
ìàøùéî àúðéëù äææ àì ïåäðéâáã
(à à úéùàøá) í"éäìà àøá úéùàøá
øäæë åøéäæé íéìéëùîäå øîàå ïåòîù éáø çúô
591
ïååúà ïéìà íéìéëùîäå (â áé ìàéðã) òé÷øä
àðååâ ìëî ïî÷øî àúééøåàã ïéùåáì ïåðéàã
ïåäðîå íëåàå ÷åøéå ÷îåñå øååç àøåðã
ïî÷øî ïåðéà ïéðååâ åäìëå ïéðååâ äîëì ïùøôúà
ïãòã àúðâá åäéàã ùð øáã àôåâã àëùîá
ïéâá í÷åøîå øééåöî åäéà ïååúà ïéìàá àòé÷øå
éøáúà ïåäáã
ïåäáå ïååúàá ïéøäðã ïéãå÷ð ïéìà åøéäæé
åäìëå ïãòã àúðâá àòé÷øá àéáëåë ïéøéäð
ïãòã àúðâá àôåâã ïéðééòá ïéøéäð
ïéâäðúî ïåäáã àúééøåà éîòè ïéìà øäæë
àã øäæë àúðâã àôåâ àåääáå éãå÷ðå ïååúà
ïéøäðã éãå÷ðå ïååúàã äòåðú éäéàã àúîùð
ïååúàã àììë éäéà àùôðå ïéðééòáå ïéôðàá
àììë éäéà àçåø 592àôåâã àôåúù éäéàå
ïéðééòá ïéøäðã 593éãå÷ðã

 - ïå÷éúä øéàî 591ר"ל אילין היודעים בחכמתא דאתוון וכן כל והמשכילים שלקמן בתיקונים וזה למדתי
מדברי הגר"א בדף יז ע"ב סוד"ה לחכימא ]עי' לקמן תז"ח בהערה &[ )לש"ו(.
 592פשטות הדברים הוא כי האותיות הם הנפש המשתתף עם הגוף ,והוא רק הנפש החיוני וכו',
כי היא משתתף עם הגוף ומתערב עמו מתחילת מציאותו ,ונעשים שניהם לאחד וכנז' )ביאורים
ח"א ס ע"ג(.
 593הנקודות הם בחי' הרוח ,והוא רוח האדם ,אשר על ידו נעשה למדרגת אדם )ביאורים ח"א
ס ע"ג( ,ולגבי מדריגת אדם עי' ליקוטי הגר"א בסוף סד"צ ל"ז ע"ד וז"ל ,והענין כי הרוח באדם הוא
האדם ,אבל הנפש הוא המדרגה למטה ממנו ,והנשמה למעלה ממנו והוא מדרגת מלאך כידוע,
עכ"ל .ועי' יהל אור ח"א כ"ח ע"ד ,ז"ל ,הענין של נר"נ ,נשמה היינו השכל אינו בגוף האדם אלא

102

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
שמאירות בעינים
כי ביתי כו'  -ר"ל ,ביתי הוא המלכות ,בית הכנסת :ודרור – בינה ,בית המדרש ,עלמא
דחירו )זהר ח"ב קפו ע"א( ,וכן התורה חרות ,אל תקרי חרות אלא חירות )אבות פ"ו מ"ב( :מארי
תורה כו'  -ר"ל ,מקרא ,משנה ,קבלה ,594שעליהן קאי והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע כמ"ש
לקמן )טו ע"ב( .וכן כאן ,והמשכילים ,הוא בית הכנסת ,יזהירו ,אלין מארי תורה כו' ,כזהר
הרקיע ,הוא בי מדרשא ,שהן כנגד נר"ן ,אותיות נקודות וטעמים כנ"ל :דבגינהון כו'  -ר"ל ,כמו
הצפור שאינה מנחת הקן בשביל האפרוחים ,כן השכינה את ישראל בשביל מארי תורה כו' ,וזה
גם צפור מצאה בית ודרור כו' בשביל אשר שתה כו':
פתח ר"ש כו'  -כלל הענין הוא ,והמשכילים הן אותיות ונפשא דמשותף עם גופא ושכינתא,
דאיהי כלילא ד' גוונין ,חיוור ,וסומק ,שהן חו"ג ,ירוק ,ואוכם ,שהן ת"ת ומלכות ,ד' אותיות
השם ,ורקיע דג"ע ,וגופא דבר נש בג"ע ,שבהן מצטיירין האותיות והגוונין :יזהירו  -הן נקודות
ורוחא וקב"ה ונהורא דגוונין ,דקב"ה וכוכביא דרקיע דג"ע ,ועיינין דב"נ דג"ע ,שבהן נהרין
הנהורין והנקודות :כזהר  -הן הטעמים ונשמתא ואימא עילאה וכורסיא דנשמתין ביה,
ואספקלריא דאנפין ,דנהרא בעיינין ואנפין:
קם זקן אחד ,פתח ואמר ,נר
הקדוש ,כמה חיילות שומרים עליך בגן
עדן ,כמה מחנות מלאכים מסתכלים
ממשקופי הרקיע בגן בזמן שתכנס
לשם ,וכולם מסתכלים בך וצבעי
הרקיע יזהירו בך ,משום שבך מאירה
השכינה ,שהיא זהר הרקיע ,והגן הוא
נסתר וחתום ,עד שתכנס בו שכינה
זהו שכתוב "גן נעול אחותי כלה".
והצבעים לא מאירים ברקיע עד
שיכנס לשם הקדוש ברוך הוא ,ומיד
כשיכנס לשם נאמר בהם" ,נפתחו
השמים ואראה מראות אלהי"ם" ,מה
זה "מראות" ,אלא מ"ר או"ת ,מר
שנאמר בו "מלאכי שלום מר יבכיון",
והוא אות בצבא שלו ,לו נפתחים
הרקיעים ,ובו מאירים כל הצבעים
שלהם .וכעת נר הקדוש ,קום ותאיר
את צבעי הרקיע באותיות התורה,
ותאיר הכוכבים בהם בנקודות .כמו
הזהר הזה כסא הכבוד ,שכל הנשמות
הקדושות נגזרו משם.

÷àùéã÷ àðéöåá øîàå çúô ãç 595àáñ í
äîë ïãòã àúðâá êì ïéøèð ïéìééç äîë
òé÷ø éôå÷ùîî ïéìëúñî ïéëàìîã ïééøùî
ïéìëúñî åäìëå ïîú ìåòúã àðîæá àúðéâá
àøäð êáã ïéâá åøéäæé êá àòé÷øã ïéðååâå êá
íéúñ åäéà ïâå òé÷øä øäæ éäéàã àúðéëù
àåä àãä àúðéëù äéá ìåòéúã ãò íéúçå
äìë éúåçà ìåòð ïâ (áé ã ù"äéù) áéúëã
ïîú ìåòéã ãò àòé÷øá ïéøäð àì ïéðååâå
÷ïåäá øîúà ïîú ìåòéã ãéîå àåä êéøá àùãå
)úåàøî äàøàå íéîùä åçúôð (à à ìà÷æçé
øî ú"åà ø"î àìà úåàøî éàî í"éäìà
äéòùé) ïåéëáé øî íåìù éëàìî äéá øîúàã
ïéçúôúî äéì äéìéã àáöá úåà åäéàå (æ âì
}ïåäìã ïéðååâ ìë ïéøäð äéáå ïéòé÷ø {à"ò ãé
àòé÷øã ïéðååâ øéäð íå÷ àùéã÷ àðéöåá ïòëå
éãå÷ðá ïåäá àéáëåë øéäðå àúééøåàã ïååúàá
ïéùéã÷ ïéúîùð ìëã àø÷é àéñøåë àã øäæë
åøæâúà ïîúî

 - ïå÷éúä øéàîמזלו ושורה עליו ,והרוח הוא כח ההרגש שבאדם ,והנפש הוא כח החיוני הצומחת שבאדם ,עכ"ל,.
האותיות מתנהגים ע"י הנקודות כמו האדם שמתנהג ע"י ראיית העינים )ביאורים ח"ב פא ע"ג(.
 594עי' רע"מ ויקרא לג ע"ב וז"ל ,לכו לחמו בלחמי מימינא ובחמרא דאיהו יינא דאורייתא
משמאלא בנסוך המים ויין דאורייתא דבכתב ובעל פה מעמודא דאמצעיתא דכליל תרווייהו.
תרגום) :משלי ט( לכו לחמו בלחמי מימין ,וביין שהוא יין התורה משמאל ,בניסוך המים ויין
התורה שבכתב ובעל פה ,מהעמוד האמצעי שכולל את שניהם.
ועי' הערה .61
 595עי' לעיל הערה .71
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וגוונין לא נהרין כו'  -דמינה נהרין כנ"ל :נפתחו השמים  -כנ"ל ,דאיהו סתים כו' :ואראה
מראות כו'  -ר"ל ,הנהורין דנהרין בגוונין דהן בשכינה ,וזה מראות אלקים :596מר דאתמר כו' -
והוא יסוד שנקרא שלום )זהר ח"א נט ע"ב( ,ומלאכין מסט' דילי' בוכים על גריעותא דיליה ,דהוא
מר בגלות :אות בצבא דיליה  -שנק' אות כו' )זהר ח"א לב ע"א( :בצבא דיליה  -הן נו"ה ,שכולם
נקראו צבאות )זהר ח"ג יא ע"ב( .ועל מט"ט שהוא צדיק דלתתא ,597בדוגמא דיליה ,598אמרו
דאיהו אות כו' ,שארבעה שנכנסו לפרדס )חגיגה יד ע"ב( שהוא עולם היצירה ,ג' הציצו ,וכולם
הציצו במט"ט ,דאיהו כבוד אל ,כמ"ש במדרש הנעלם )ז"ח ט ע"ב ט ע"ב (599דמשה רבינו ע"ה
ביקש לראותו ולא ניתן לו ,אבל ר"ע לא ראהו ,וז"ש )חגיגה * (##ומאי דרש ,היכי ידע אותו ,אות
בצבא שלו כו' :לי' מתפתחין רקיעין ובי' כו'  -דהוא כליל }יד ע"א{ זו"ן ,לכך מתפתחין
ונהרין ,וז"ש נפתחו כו' ואראה כו' :וכען בוצינא כו'  -דאת בדרגיה דיליה ,כמ"ש לעיל )יג ע"ב(
כמה כו' ממשקופי רקיע ,ר"ל שכולם מתפתחין ,כמ"ש )שם( בגין דבך נהרא .ואמר ,וגוונין
דרקיע כו' מצד הקב"ה ,כמ"ש וגוונין לא נהרין כו' ,הרי כליל משניהם :קום נהיר כו'  -במילך:
קם הנר הקדוש ,פתח כמו
מקודם ,ואמר "והמשכילים יזהירו",
אלו האותיות ,שכולן כלולות באות ב'
של בראשית .ב' היא בית ,בית
המקדש ,ששם מאירות בה כל
האותיות .ראשית ,נקודה בהיכלו ,כמו äìò a àã àðååâë 603äéìëéäá äãå÷ð úéùàø

÷øîàå ïéîã÷ìîë çúô àùéã÷ àðéöåá í
ïååúà ïéìà (â áé ìàéðã) åøéäæé íéìéëùîäå
úéá éäéà 'á úéùàøá ïî 'á úàá ïìéìë åäìëã
602
ïååúà ìë ïéøäð äá ïîúã 601àùã÷î éá
600

 - ïå÷éúä øéàî 596עי' זהר ח"א טו ע"ב שאלקים דבראשית היא מלכות.
 597עי' לעיל א ע"ב ,והערה .53
 598עי' סנהדרין לח ע"ב שמו כשם רבו ,עי' לקמן יד ע"ב ד"ה לעילא ותתא.
כלומר הדעת מתלבש בת"ת ואז הת"ת נקרא אותו שם ]הרב שאל למה קשרתי את זה לדעת
ולא לת"ת[ ,ואפילו שפשטות ההבנה של שמו כשם רבו מדבר על יסוד דאצילות מתלבש במט"ט
)אפיקי ים סנ' צד ע"א( ,ואפילו היסוד שם יכול להיות ת"ת שהיסוד מגלה מה שיש בת"ת .ועי'
סתרי תורה ויצא קמט ע"א שזה שם הוי"ה.
ועי' ת"ז טז ע"א איך שיש מציאות של מט"ט כאשר האצילות מתלבש בו ,ויש שלא*
ועי' בהגר"א בת"ז קו ע”א וז"ל ,אף שאמר שם מט"ט הנה מט"ט כולל כל הג' עולמות ראשו
בבריאה גופו ביצירה כו' אלא שנקרא היצירה על שמו לפי שגופו שם וכמו שכל האצילות נקרא
ע"ש ז"א כ"ה בעולמות ושמו כשם רבו
 599ז"ל ,ועוד אריב"ז ,כמה נצטער ההוא גברא ,דכתיב ביה ,לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן
הוא ,למחזי חד שמשא דמשמשא קמיה ,ולא איתיהיבת ליה רשותא ,דכתיב הראני נא את כבודך.
אריב"ז ,הוא דכתיב ביה כבוד א"ל .סבר דכדאי הוא למישאל דא .וכו' ומה אתיב ליה .לא תוכל
לראות את פני ,הוא מאריה דאפייא ,ולא יהיב ליה רשותא ,עד דנפק נשמתיה ,לקיים מה שנאמר
כי לא יראני האדם וחי .וכל נשמתא דצדיקיא ,אתיהיב ליה רשותא למנדע ,ולאדבקא מה דלא יכיל
בעלמא דין.
תרגום :ועוד אמר רבן יוחנן בן זכאי כמה נצטער אותו איש שכתוב בו )במדבר יב( לא כן עבדי
משה בכל ביתי נאמן הוא לראות שמש אחד שמשמש לפניו ולא נתנה לו רשות שכתוב )שמות לג
יח( הראני נא את כבודך אמר רבן יוחנן בן זכאי הוא שכתוב בו )תהלים יט( כבוד אל והוא
מטטרו"ן שר הפנים .ואיך בקש משה לראות את זה .וכו' ומה השיב לו )שמות לג כ( לא תוכל
לראות את פני הוא בעל הפנים ולא נתן לו רשות עד שיצאה נשמתו לקים מה שנאמר כי לא יראני
האדם וחי וכל נשמות הצדיקים נתנה לו רשות לדעת ולהדבק מה שאין יכול בעולם הזה.
 600אלין היודעין ברזין דאתוון )ביאורים ח"א סב ע"א(.
 601בינה עי' בראשית כו ע"א ושמות ט ע"ב )ביאורים ח"א סב ע"א(.
 602ששם הוא השורש כל האותיות ,ומשם הם מאירים ומתגלים בהמלכות .ומשום ששורש
האותיות אינם מתגלים בבינה אלא רק בהז"ת שבה וכנ"ל אות ט"ו ,לכן אמר כפול לשון ,דתמן בה,
ור"ל לא בכולה אלא רק באיזה חלק ממנה ,שהוא בהז"ת שבה .וכן הוא מרומז במילת "בה" ,שהוא
גימט' ז' )ביאורים שם(.
 603והוא הנקודה שבתוך הב' דבראשית ,כי בתוך הב' יש דגש קל והוא נקודה ,והיא מחכמה י'
שבשם שנקרא ראשית .והחכמה הוא שורה בתוך הבינה ,שהבינה היא היכל דיליה בית דיליה ,שכל
נוק' היא היכל ובית להזכר .והנה נקרא החכמה בשם נקודה עלאה נקודה סתימא ,וכמו שאמרו
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זה בּ ,שעליה נאמר "כל כבודה בת íéìäú) 604äîéðô êìî úá äãåáë ìë øîúà
מלך פנימה" ,תשע נקודות תלויות øéôñ éäéàå äðéî ïééìú ïéãå÷ð òùú (ãé äî
ממנה ,והיא ספיר ,גזרתם עשירית
605
ïåì úéøéùò íúøæâ

להם.
ואלו הם שמאירים באות ב',
שהיא בית המקדש שלמעלה,
וספירים נקראו על שם "השמים
מספרים כבוד א"ל" .ואחרי שהם
מספרים כבוד א"ל ,נקראו עשר
ספירות בלי מה ,ויורד בהם יו"ד ה"א
וא"ו ה"א להאיר בהם ,שעל שמו
נקראו .וכולם מאירים באותיות אלו,

éá éäéàã 606'á úàá ïéøäðã ïåðéà ïéìàå
ìò 608åàéø÷úà íéøéôñå 607àìéòìã àùã÷î
èé íéìäú) 609ì"à ãåáë íéøôñî íéîùä íù
åàéø÷úà ì"à ãåáë íéøôñî ïåðéàã øúáìå (á
à"ä ã"åé åäá úéçðå 610äî éìá úåøéôñ øùò
611
åàéø÷úà äéîù ìòã ïåäá àøäðàì à"ä å"àå
éã ïååúàå ïøéôñ ïéìà 612ïååúàá ïéøéäð åäìëå

 - ïå÷éúä øéàîבזוה"ק פ' שמות )דף ד ע"א( משום שהוא סתים תמיד בהיכליה שהוא בינה )ביאורים שם( .עי'
לקמן כ ע"א ,וגר"א שם כ ע"ב.
 604כי אותה הנקודה הוא ג"כ שורש המלכות אדנ"י ,כי הי' דאדנ"י הוא מהי' דהוי"ה ,והיא
נקרא ג"כ חכמה ,חכמה זעירא ,כמ"ש בפ' אחרי )דף סא ע"א( וכן היא נקרא ג"כ ראשית ,ראשית
דרכו ,ראשית לנבראים ,כמ"ש בהקדמת תיקו"ז )כאן( ,ואותה הנקודה שבהב' דבראשית הוא נקודת
החכמה עלאה השורה בבינה ,והוא עטרת היסוד דאבא ,מלכות דידיה ,השורה בהאימא עלאה
תמיד ,והוא השביל דקיק פלא העליון כמ"ש בפרשת בראשית )דף יג ע"ב( ופ' בלק )דף קצג ע"ב(,
והוא נקודה בהיכליה ,וכן היא ג"כ שורש המלכות דאצילות ,נוק' דז"א ,וכמ"ש )משלי ג יט( ה'
בחכמה יסד ארץ וכנודע .וזהו שאמר ,עלה אתמר כל כבודה בת מלך פנימה )ביאורים שם(.
 605כי החכמה הוא נקרא נקודה סתימא ,כי הוא סתים ונעלם ,והוא נקודה עלאה שהוא
הראשית לכל .וכמו הנקודה שהיא השורש והראשית לכל דבר ,והשורש הראשון של כל דבר הוא
בבחי' נקודה פנימיות ,נקודה סתימא ,והוא הנקודה שבתוך הב' דבראשית ,שהיא הראשית
והשורש של כל בריאת שמים וארץ ,והוא נקודת החכמה ,וכמ"ש )תהלים קד כד( כולם בחכמה
עשית .והרי נקרא החכמה נקודה סתימא ,שהיא סתים בהיכליה כנז' ,והיא הנקודה עלאה סתימא,
וממנה הוא כל התשע נקודין שבתורה )ביאורים שם(
 606שכל התשע נקודין עם הנקודה סתימא שהיא עשירית לון ,שהם כולם מחכמה ,הם כולם
נהרין באת ב' )ביאורים שם(
 607בינה )שם(.
 608שכל אלו הנקודות הם נקראו ספירות ,שהם העשר ספירות העיקריים )שם(.
 609שהם מספרים ומזהירים ונהרין להמלכות )שם(.
 610ס"י פ"א מ"ב.
 611כי אחר שמאירים להמלכות ,הנה נתגלו בה ,כי כל האורות דאצילות הם מתגלים
בהמלכות ,ונתגלו בה אור דהי"ס ואתקריאו עשר ספי' בלימה ,כי הוראת תיבת בלימה הוא על אור
דל"ב נתיבות ועשר ספי' ,ושם מ"ה דנהור בהון .ולכן נקראו עשר ספי' בלי מ"ה ,כי הם מאירים
מהאור דהמ"ה ,ועל ידו נתקנו ונשלמו והאירו בפעולת כל הבריאה שנבראו בהל"ב נתיבות והעשר
ספי' ,והם מ"ב ,שהוא שם מ"ב שבו נברא העולם )זהר ח"ב דף רלד ע"א( .וכ"ז נעשה ע"י האור
דהמ"ה ,כי על ידו נתקנו כל העשר ספי' כנודע ,ונתגלו והאירו כולם בהמלכות דאצילות ,ובה נברא
הכל .והנה היא כבודה בת מלך פנימה הרמוז בהנקודה הפנימיות שבתוך הב' דבראשית ,ואותה
הנקודה היא השורש והראשית דכל הבריאה כולה )ביאורים שם(.
 612כי הרי מאותה הנקודה שבתוך הב' תליין כל התשע נקודין ,שהם בסך הכל העשר ספי'
בלימה ,שהם כל האורות הפנימים דאצילות כנז' .ומהאות ב' עצמו ,ממנו הוא כל האותיות כולם,
וכנ"ל שהאות ב' הוא מרמז על הבינה שבה ,הוא שורש כל האותיות ,והם החיצוניות דהאצילות,
והרי הוא כלול בהאות ב' והנקודה שבתוכה ,כל הפנימיות והחיצוניות כולם ,שהם כל האורות
והכלים ,כי הנקודה היא מחכמה שהוא הפנימיות ,והאות ב' הוא מבינה שהיא החיצוניות .ומהם
יצאו כל הפנימיות והחיצוניות דהאצילות ,ונתגלו כולם בהמלכות .ואח"כ נעשה על ידה כל
הפנימיות והחיצוניות דכל העולמות בי"ע .וכ"ז הוא ע"י האור הפנימי שמאיר בהחיצוניות ,והוא
הנקודה שבתוך הב' ,שבה תליין כל הנקודין ,שהם האור הפנימי ,והם מאירים באות ב' שבו תליין
כל האתוון ,שהם בחי' החיצוניות .וזהו שאמר התיקונים וכלהו נהירין באתוון ,שכל העשר ספי'
בלימה הכלולים בהנקודה פנימיות הם מאירין באתוון הכלולים באות ב' ,ומזה נבראו כל העולמות
בי"ע ,שהם חיצוניות לכולם )שם(.
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הספירות והאותיות ,שבהם נבניתåäéà àãå àã àðååâë 'á éäéàã úàéðáúà ïåäá ,
שהיא ב' כדוגמא זה ,וזהו סוד הדבר úéá äðáé äîëçá (â ãë éìùî) äìîã àæø

"בחכמה יבנה בית".

ולבית הזה יש שלשה גגות ,והם
שלשה עמודים התומכים אותה ,והם
ו' ו' ו' ,עליהם נאמר "ווי העמודים
וחשוקיהם כסף" ,שלשת העמודים
אלו שלשת האבות שתומכים לבית,
שהוא שכינה" .וחשוקיהם" ,אלו שני
עמודי אמת שנאמר בהם "יכין ובועז",
ועליהם הבית עומד" .והבריח
התיכון" ,זו נקודה מבפנים שנסתרת
מבפנים" .מבריח" ,זה ו' התפשטות
של אותה נקודה ,שהיא י' מבריח
ודאי" .מן קצה" זו ה"א עליונה" ,אל
הקצה" זו ה"א תחתונה .קשר של
שלשת העמודים ,שהם ווי העמודים,
זה ח"י העולמים ,שכך הם עולים
שלש ו' ו' ו' לחשבון שמונה עשרה,
שהוא "צדיק יסוד עולם" .ה' ה',
כשנוסעים מעמוד האמצעי שנקרא
הבריח התיכון ,נקראו אותם בריחים
על שמו ,זהו שכתוב "וחמשה בריחים
לקרשי צלע המשכן".
כו כז(
ב' איהו בית כו'  -ר"ל ,מלכות ,שבה כלולים כל האותיות :ראשית נקודה כו'  -שבתוך הב'
דגש קל ,והוא נקודה ,והיא ספי' הפנימית שבה כנ"ל )* ,(##והוא מסט' דחכמה כמ"ש לעיל )ט
ע"א( דנקודין מחכמה .והאי נקודה שבה כלולין תשעה נקודות ,והיא עשירית כמו האותיות:614
עלה  -ר"ל ,על הנקודה הפנימית :כל כבודה כו'  -ר"ל ,כבוד של בת מלך ,שהן ע"ס פנימים,615
שהן מסט' דחכמה ,שנקראת כבוד ,616ל"ב נתיבות ,617כלולין בנקודה של פנימה :618ספיר גזרתם
 דהיא אתנטלת מנהון )ע"ח שער מיעוט הירח א( :ואלין אינון דנהרין  -כנ"ל דנקודות נהריןבאתוון :וספירים אתקריאו כו'  -ר"ל ,הנקודות שהן ע"ס פנימים נקראו ספירות כמ"ש בהקדמה
שניה )יט ע"א( על שם דנהרין :מספרים  -ר"ל ,נהרין :כבוד אל  -ר"ל ,מחכמה כנ"ל :אתקריאו
ע"ס בלי מה  -ר"ל ,בלי ,ל"ב נתיבות שהוא בחכמה ,כבוד אל ,וע"ס .ומ"ה ,ע"ש דנהיר בהון
שם מ"ה ,619וז"ש ונחית בהו כו' :וכולהון נהירין באתוון  -ר"ל ,הנקודות ושם מ"ה שבתוכן:
úìú ïåðéàå ïéââ úìú äéì úéà àã àúéáå
éåå øîúà åäééìò 'å'å'å ïåðéàå äì ïéëîñã ïéãåîò
) óñë íäé÷åùçå íéãåîòäשמות כז י( úìú
éäéàã àúéáì ïéëîñã ïäáà úìú ïéìà íéãåîò
èåù÷ éëîñ ïéøú ïéìà íäé÷åùçå àúðéëù
(àë æ 'à íéëìî) æòåáå ïéëé ïåäá øîúàã
åë úåîù) ïåëéúä çéøáäå àîéé÷ àúéá åäééìòå
àã çéøáî åàâìî íéúñã åàâìî äãå÷ð àã (çë
'é éäéàã äãå÷ð àéääã [à"ò âé] àúåèùôúà 'å
ìà äàìò 'ä àã äö÷ä ïî 613éàãå çéøáî
íéãåîò úìúã àøåù÷ äàúú 'ä àã äö÷ä
ïåðéà êëã ïéîìò é"ç àã íéãåîòä éåå ïåðéàã
é éìùî) åäéàã é"ç ïáùåçì 'å'å'å úìú ïé÷ìñ
àãåîòî ïéìèð ãë 'ä 'ä íìåò ãåñé ÷éãö (äë
åàéø÷úà ïåëéúä çéøáä éø÷úàã àúéòöîàã
áéúëã àåä àãä äéîù ìò íéçéøá ïåðéà
) 'åëå ïëùîä òìö éùø÷ì íéçéøá äùîçåשמות

 - ïå÷éúä øéàî 613עי' לקמן מג ע"ב ד"ה ויך את המצרי ובג"ד שהלשון "ודאי" הוא כמו "כידוע".
.##* 614
 615עי' שם המפורש יג ע"ב.
 616גימ' ל"ב.
 617עי' ס"י פ"א מ"א ל"ב נתיבות חכמה.
ועי' זהר ח"ג רנו ע"ב ,בחכמה יסד ארץ באבא יסד ברתא ואיהו נתיב לא ידעו עיט דכליל ל"ב
נתיבות דאינון ל"ב אלקים מסטרא דאימא עלאה דאתקרי כבוד וכד אתכלילן בברתא אתקרי ל"ב.
ובגין דא כבוד לעילא ל"ב לתתא.
תרגום" :בחכמה יסד ארץ" ,באבא יסד הבת ,והוא "נתיב לא ידעו עיט" ,שכולל ל"ב נתיבות,
שהם ל"ב אלהים מצד האמא העליונה שנקראת כבוד ,וכאשר נכללים בבת נקראת ל"ב ,ומפני זה
כבוד למעלה ,ל"ב למטה.
 618עי' גר"א ס"י ה ע"ב שבל"ב נתיבות הראשון לא נכלל.
 619עי' הערה .615
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אלין ספירן ואתוון כו'  -ר"ל ,הב' מהאותיות והנקודה מספירות כנ"ל :בחכמה יבנה כו'  -ר"ל,
הנקודות דנהרין בה כנ"ל :דחשוקיהם אלין כו'  -כמ"ש לעיל )יא ע"ד( חש"ק הוא נה"י :דא
נקודה מלגאו כו'  -ר"ל ,חכמה דהיא יו"ד :מבריח כו'  -כל שם הוי"ה נכלל כאן ,שהוי"ה הוא
בת"ת )זהר ח"ג יא ע"ב( ,והן מרומזים בב' .י' הוא הנקודה שבה ,ו' הוא העמוד שבאורך מבריח
מן הקצה אל הקצה ,הוא מגג עליון לגג תחתון ,שהן ב' ההי"ן שנקראו ג"כ בריחים ,וז"ש לקמן
בסמוך ,ה' ה' כד נטלין כו' :קשורא דתלת כו'  -ר"ל ,היכן יסוד מרומז בב' ובמשכן :יסוד עולם
 ר"ל ,שעליו אתקיים עלמא דהוא חג"ת:620ותיקון המשכן היה ציור של
מעשה בראשית וגן עדן ,ובאלו
ִורקמת
הציורים של הנקודות
הצבעים ,ששם המשכילים יזהירו,
והכל בראשית ,ב' ראשית ,בה
"והמשכילים יזהירו"" .כזוהר" זה
אלהי"ם ,והוא בגימטריא הכסא.
בינתיים חזר הזקן כמקדם ,ואמר
נר הקדוש ,חזור בך ,נכנסת לגן
ונבהלת לצאת משם ,ומשם נכנסת
למשכן שהוא ציור של מעשה
בראשית ,ויצאת משם .יש לך לחזור
לשם ,שהרי כמה חיילות מהעם
הקדוש שומרים עליך ,לשמוע מי
הציורים ששם ,שהם כדוגמת דיורי
השכינה ,שנאמר בהם "ועשו לי מקדש
ושכנתי בתוכם" ,שודאי משכן ומנורה
ומקדש ומזבח ושלחן ,כולם הוא
דמות של דיורי השכינה למעלה
ולמטה.

àãáåòã àøåéö äåä àðëùîã àðå÷úå
ïéãå÷ðã ïéøåéö ïéìàáå ïãòã àúðâå úéùàøáã
àìëå åøéäæé íéìéëùîä ïîúã ïéðååâã åîé÷øå
åøéäæé íéìéëùîäå äá úéùàø 'á úéùàøá
àñëä àåäå í"éäìà àã (â áé ìàéðã) øäæë
àðáùåçì
621
ïéîã÷ìîë øæçúà
àáñ àä éëäãà
àúðâì úìàò êá øåæç àùéã÷ àðéöåá øîàå
úìàò ïîúîå ïîúî à÷ôðì úìéäáúàå
úéùàøáã àãáåòã øåéö åäéàã àðëùîì
äîë àäã ïîú àøæçàì êì úéà ïîúî ú÷ôðå
ïàî òîùîì àùéã÷ àîòî êì ïéøèð ïéìééç
àúðéëùã ïéøåéãã àðååâë ïåðéàã ïîúã ïéøåéö
íëåúá éúðëùå ùã÷î éì åùòå ïåäá øîúàã
)àúøðîå àðëùî 622éàãåã (ç äë úåîù
àð÷åéã åäéà åäìåë àøåúôå àçáãîå àùã÷îå
àúúå àìéòì àúðéëùã ïéøåéãã

המשכילים יזהירו  -כנ"ל ,המשכילים רקימו דגוונין יזהירו ציורין דנקודין :וכלא כו'  -ר"ל,
ב' הוא האותיות רקימו דגוונין ,ראשית הוא הנקודות מחכמה כנ"ל :כזהר דא אלקים  -ר"ל,
אלקים דבראשית }יד ע"ב{ ברא אלקים )בראשית א א( :עאלת לגנתא כו'  -ר"ל ,שהתחיל
לדרוש בעובדא דג"ע וסיים מהרה ,623וכן במשכן :כמה חיילין כו'  -ר"ל ,המתיבתא דנחתו כנ"ל
)א ע"א( :לעילא ותתא  -ר"ל ,בשכינה ומט"ט ,כמ"ש לקמן המשכן ,וכתב אח"כ על מט"ט
דאיהו מרכבה דילה ,ואיהו בדיוקנה:624
מיד פתח רבי שמעון ואמר
(ç åì úåîù) øîàå ïåòîù éáø çúô ãéî
המלאכה
"ויעשו כל חכם לב בעושי
ìë éàî 'åâå äëàìîä éùåòá áì íëç ìë åùòéå
וגו'" ,מה זה "כל חכם לב" ,אותו
á"ìáå äîëçá íëç åäéàã àåää áì íëç
שהוא חכם בחכמה ובל"ב נתיבות
שלה )ס"י פ"א מ"א( ,שהם כלולים éîåé úéùá ïìéìë ïåðéàã äìéã úåáéúð
בששת ימי בראשית .והיינו "שש ïåðéàã (à åë íù) øæùî ùù åðééäå úéùàøáã
משזר" ,שהם ששת ימי בראשיתá"ìå ïøéîà øùòî ïìéìë úéùàøáã éîåé úéù ,
 - ïå÷éúä øéàî 620עי' קכט ע"ד עלמא עלאה ,ונ"ל שזה ג"כ בדף א*##
 621עי' לעיל הערה .71
 622עי' לקמן מג ע"ב ד"ה ויך את המצרי ובג"ד שהלשון "ודאי" הוא כמו "כידוע".
 623עי' רצוא ושוב@.
 624עי' לעיל יג ע"ד ד"ה בצבא דיליה.
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כלולים מעשר אמירות ול"ב שביליםàãáåòá í"éäìà ïéðîæ á"ì ïåðéàã ïéìéáù ,
שהם ל"ב פעמים אלהי"ם שבמעשה úéùàøáã

בראשית.
"והמשכילים" ,בהם נודעים
האותיות ,שנאמר בהם יודע היה
בצלאל לצרף אותיות שבהן נבראו
שמים וארץ )ברכות נה ע"א( ,והם
כ"ח אותיות ,וארבע עשרה אחרות
גנוזות בהן .ואלו הן כ"ח אותיות
"בראשית ברא אלהים את השמים
ואת הארץ" ,ועליהן נאמר "כח מעשיו
הגיד לעמו" ,ובגלות הסתלק כ"ח זה
מהם ,ונאמר בהם "וילכו בלא כח
לפני רודף" ,ולכן אומרים בקדיש
"ועתה יגדל נא כח אדנ"י" ,כנגד כ"ח
אותיות אחרות שיש באלו שבע
התיבות שהן ,אמן ,יהא שמיה רבא
מברך לעלם ולעלמי עלמיא ,וזהו
העונה אמן יהא שמיה רבא בכל כחו
)שבת קיט ע"ב( .י"ד אחרות הם,
יהו"ה אלהינ"ו יהו"ה .וסימן )פסחים
ב ע"א( אור לארבעה עשר בודקין את
החמץ לאור הנר ,ובאלה הי"ד אותיות
שבועה ,זהו שכתוב "כי י"ד על כס
יה".

ïåäá (â áé ìàéðã) íéìéëùîäå
äéä òãåé ïåäá øîúàã ïååúà ïéòãåîúùà
íéîù åàøáð íäáù úåéúåà óøöì ìàìöá
ïéðøçà éøñ òáøàå ïååúà ç"ë ïåðéàå õøàå
úéùàøá ïååúà ç"ë ïåðéà ïéìàå ïåäá ïéæéðâ
úéùàøá) õøàä úàå íéîùä úà í"éäìà àøá
åîòì ãéâä åéùòî çë øîúà åäééìòå (à à
)ç"ë éàä ÷ìúñà àúåìâáå (å àé÷ íéìäú
óãåø éðôì çë àìá åëìéå ïåäá øîúàå åäééðî
)äúòå 625ùéã÷á ïéøîà àã ïéâáå (å à äëéà
ç"ë ìá÷ì (æé ãé øáãîá) é"ðãà çë àð ìãâé
ïåðéàã ïéáéú òáù ïéìàá úéàã ïéðøçà ïååúà
àéîìò éîìòì íìòì êøáî àáø äéîù àäé
åçë ìëá àáø äéîù àäé ïîà äðåòä åäéà àãå
ïîéñå ä"åäé å"ðéäìà ä"åäé ïåðéà ïéðøçà ã"é
øðä øåàì õîçä úà ïé÷ãåá øùò äòáøàì øåà
}àåä àãä äàîåà ïååúà ã"é ïéìàáå {á"ò ãé
) ä"é ñë ìò ã"é éë áéúëãשמות יז טז(

ההוא דאיהו חכם כו'  -וזהו חכ"ם 626ל"ב :בשית יומי  -ת"ת ,ו"ק :מעשר אמירן  -הן ע"ס
שכלולין בחכמה שהיא יו"ד ,והן י' מאמרות שבהן נברא העולם )אבות ה א( ,כמ"ש )תהלים קד
כד( כולם בחכמה עשית ,ולכך קורא אותן עשר אמירן .והכל הוא במעשה בראשית ובמשכן
)ומעשר אמירן( ,ר"ל דלכך נאמר )שמות כו א( עשר יריעות :בעובדא דבראשית  -ר"ל ,וזהו
בעושי המלאכה דו"ק ,הן היו אומנין במעשה בראשית ,כמ"ש )זהר ח"ב פט ע"ב( כי ששת ימים
עשה בששת לא כתיב כו' ,627וזהו חכם לב ,בעושי ל"ב ,שהוא בעושי ,והוא שש משזר ,ובו עשר
יריעות :בהון אשתמודעין אתוון  -ר"ל ,במעשה בראשית כנ"ל ,והמשכילים אינון אותיות כנ"ל
)ד ע"ב( ,וזהו חכם לב שהוא משכיל ,שהוא יודע האותיות דעובדא דמשכנא כעובדא דבראשית,
כמ"ש וז"ש יודע היה בצלאל כו' :ואינון כ"ח כו'  -ר"ל ,מ"ב אותיות ,כמ"ש לעיל דששת ימי
בראשית כלילן מעשר אמירן ול"ב שבילין ,שהן מ"ב ,וז"ש לצרף אותיות שנבראו בהן שמים
וארץ ,שהן ששת ימים הנ"ל ,וארץ כלולה מכל הו"ק כידוע )לקמן יד ע"ב( :כ"ח אתוון וארבע
סרי כו'  -כמו שמפרש והולך ,כ"ח דבראשית ברא כו' ,וי"ד דה' אלקינו ה' .כ"ח דבראשית הן
 - ïå÷éúä øéàî 625עי' שעה"כ סוף דרושי הקדיש שהאריז"ל לא היה אומרו ,והרח"ו מאיר אולי זה לא
מהתיקו"ז.
 626גרשיים*##עי' כת"י.
 627ז"ל בשלימות :תאנא כתיב )שמות לא יז( כי ששת ימים עשה יהו"ה את השמים ואת הארץ
ששת ימים ודאי ולא בששת והני יומין קדישין עלאין אקרון יומי דשמא קדישא אתכליל בהו
ואינון אתכלילן ביה זכאה חולקהון דישראל מכל עמין עעכו"ם עלייהו כתיב )דברים ד י( ואתם
הדבקים ביהו"ה אלהיכ"ם חיים כולכם היום.
תרגום :שנינו כתיב כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ ששת ימים ודאי ולא בששת
והימים הקדושים העליונים הללו נקראים ימים שהשם הקדוש נכלל בהם והם נכללים בו אשרי
חלקם של ישראל מכל העמים עובדי עבודת כוכבים ומזלות עליהם כתוב ואתם הדבקים בה'
אלהיכם חיים כלכם היום.

108

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
ו"ק דששת ימים ,וז"ש את השמים כו' כנ"ל ,אותיות שנבראו שמים וארץ .וי"ד דגניזין הן יה"ו
)ר"ל ה' אלקינו ה' שהם או"א ות"ת כדלקמן בסמוך הם יה"ו( ,628דכליל ו"ק שהוא בן י"ה .וזה
ה' אלקינו שהוא או"א ,יהו"ה ת"ת ,והן גניזין בכ"ח אותיות הנ"ל .בראשית חכמה ,אלקים בינה,
השמים ת"ת ,הארץ דכלילא מכולהון )שם( .וזה ענינו בראשית ,כלומר בחכמה ,ברא אלקים את
השמים ,דאלקים הוא ל"ב נתיבות ,ל"ב אלקים כמ"ש לעיל ,בחכמה ובל"ב כו' כלילין כו',
בחכמה דהוא כליל עשר אמירן ,אלקים ל"ב שבילין כנ"ל :כח מעשיו  -ר"ל ,כ"ח דמעשה
בראשית :וסימן אור כו'  -ר"ל ,באור הי"ד אותיות שהן יה"ו ,בודקין ומבערין החמץ מן ה'
בתראה ,שהיא אור הנר .וכן לאעברא עמלק משם ,שהוא כס י"ה ,כסא לאו"א ,וז"ש }יד ע"ג{
ובאלין י"ד כו':
קם הזקן ואמר ,נר הקדוש בודאי
אלו ארבעה עשר ]ימים[ של פורים,
הם בארבעה עשר בו ובחמשה עשר בו
)מגילה ב ע"א( ,זה י"ד י"ה .אבל
סימנים של כ"ח ,הם אור ארבעה עשר,
י"ד ראשונים של כ"ח ,י"ד השניים הם
"בראשון בארבעה עשר יום וכו'" ,והם
י"ד פרקי יד ימין ויד שמאל ,וי"ד פרקי
הגוף ,והם שלשה פרקים של זרוע
ימין ,ושלש של זרוע שמאל ,ושלש של
שוק ימין ,ושלש של שוק שמאל,
ושנים של הגוף .וסוד הדבר" ,ושלשה
פונים ימה ,ושלשה פונים נגבה" ,והכל
זה כדוגמת זה .תקון הגוף כתקון
המשכן ,הרי שלש פעמים ארבעה
עשר ,פורים בארבעה עשר בו ,פסח
אור לארבעה עשר ,שלישי בראשון
בארבעה עשר יום ,ועולים לארבעים
ושנים ימים ,וזהו "ויעשו כל חכם לב".

÷éàãåá àùéã÷ àðéöåá øîàå 629àáñ í
øùò äòáøàá ïåðéà íéøåôã éøñ òáøà ïéìà
ïéðîéñ ìáà ä"é ã"é àã åá øùò äùîçáå åá
ïéàîã÷ ã"é øùò äòáøà øåà ïåðéà ç"ëã
øùò äòáøàá ïåùàøá ïåðéà ïéðééðú ã"é ç"ëã
ã"éã ïé÷øô ã"é ïåðéàå (630ä è øáãîá) 'åëå íåé
ïåðéàå àôåâã ïé÷øô ã"éå àìàîù ã"éå àðéîé
àòåøãã úìúå àðéîé àòåøãã ïé÷øô úìú
à÷åùã úìúå àðéîé à÷åùã úìúå àìàîù
äùìùå äìîã àæøå àôåâã ïéøúå àìàîù
'à íéëìî) 'åëå äáâð íéðåô äùìùå äîé íéðåô
àôåâã àðå÷ú àãã àðååâë àã àìëå (äë æ
éøñ äòáøà ïéðîæ úìú àä àðëùîã àðå÷úë
äòáøàì øåà çñô åá øùò äòáøàá íéøåô
íåé øùò äòáøàá ïåùàøá äàúéìú øùò
áì íëç ìë åùòéå åäéà àãå ïéîåé á"îì ïé÷ìñå
(ç åì úåîù) 'åëå

אלין ארבע סרי דפורים  -ר"ל ,י"ד אתוון דה' אלקינו ה' שהוא בו"ק ,הן י"ד דפורים ,וי"ה
דכליל בו ,הוא בט"ו בו :דא י"ד י"ה  -י"ד וט"ו שהן בפורים ,למחות זכר עמלק ,וזהו כי י"ד
כו' ,631ולא כמ"ש י"ד דפסח הוא כי יד כו' ,שאין שייך לו אלא י"ד דפסח ,הוא דכ"ח כמ"ש אבל
כו' :אבל סימנין כו'  -ר"ל ,ארבעה עשר הוא הת"ת כנ"ל ,ואור י"ד הוא או"א וז"ש לעיל אור
לי"ד בודקין ,ר"ל עם י"ה כו' ,וזהו י"ד י"ה שקאמר שם .632וכן כאן אור י"ד ,אור או"א ,י"ד
ת"ת .וכן י"ד אותיות קדמאין הוא בראשית ברא אלקים הוא י"ד דאו"א ,633כנ"ל ראשית עם
אלקים ,י"ד תניינין את השמים כו' ו"ק :ואינון כו'  -ר"ל ,י"ד פרקי אצבעות שבשבילן נקרא יד:
ואינון ג' פרקין כו'  -מפרש י"ד פרקין דגופא :ורזא דמלה כו'  -והים עומד כו' ,הוא הגוף ,בו ב'
פרקין :וכולא דא כו'  -ר"ל ,אעפ"י שהים הוא בשכינה )ז"ח ח ע"ב( ,מ"מ דא כגוונא דא 634כמו
 - ïå÷éúä øéàî 628צ"ע אם זה גר"א או רש"ל.
 629עי' לעיל הערה .71
 630ויעשו את הפסח בראשון בארבעה עשר יום לחדש בין הערבים במדבר סיני ככל אשר צוה
ה' את משה כן עשו בני ישראל.
 631על כס י"ה.
##* 632
 633דהיינו או"א גם כן יש להם בחי' י"ד עכ"ל הרב ,ול"נ שזה עטרין דאו"א.
 634ו"ק כנוק'.
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שמפרש והולך ,שהמשכן שכינה כלולה מכולהו תקונין דגופא ,וז"ש תקונא דגופא כו' ,וענינו
לפרש פסוק כל חכם לב כמו שמפרש והולך :ודא איהו ויעשו כו'  -כנ"ל ל"ב ,ועשר יריען
דכלילן בשש משזר:
"ועשו ארון" ,זה שבת ,שמשכן
הוא "שש משזר" ,כולל ששת ימי
בראשית ,שהם שתי זרועות ,חסד
וגבורה ,וגוף העמוד האמצעי ,ושתי
שוקים שני נביאי אמת ,וצדיק אות
ברית ביניהם .המשכן שכינה
התחתונה ,כלולה מכל תקוני הגוף.
"צלע המשכן" זה מטטרו"ן ,שפחה של
המלכה ,עליה נאמר "עצם מעצמי",
"עצם השמים לטוהר" .ארון ודאי זה
לב ,אש דולקת ,כולל ל"ב נתיבות,
והוא שבת ,ובו שכינה עליונה שהיא
תורת חכם ,ובה לב מבין )ברכות סא
ע"א( .והיא נשמה יתרה של שבת,
והיא חירות של שבת ,שבגללה לא
שולטים בעלי הגיהנם על העולם.
ומי הוא הגיהנם בגוף ,זה הכבד,
והיא מזבח הנחשת ,להעבירו מן
העולם ,ובכבד מרה גיהנם שבוערת
בו.
כפורת ,הלב ,זו פרישת סוכת
שלום ,שנאמר בה )ברכת ק"ש שערב
של שבת ויו"ט( "הפורס סוכת שלום".
מנורה ,זה הראש .ושבעה נרותיה
עליה הם שתי אזנים ,ושתי עינים,
ושני נקבי החוטם ,ופה .ומנורה לימין,
ונאמר בה )ב"ב כה ע"ב( "הרוצה
להחכים ידרים" ,משום ששם המח
בראש ,והחכמה שורה בראש ,ובו
מאירה המנורה ,משום שהוא שמן
שנאמר בו "כשמן הטוב על הראש".
כנפי הריאה ,עליהם נאמר "ויהיו
הכרובים פורשי כנפים למעלה,
סוככים בכנפיהם על הכפורת" ,זו
כפורת ,הלב.

àðëùîã úáù àã (é äë úåîù) ïåøà åùòå
ïéîåé úéù ìéìë (à åë íù) øæùî ùù åäéà
äøåáâå ãñç ïéòåøã ïéøú ïåðéàã úéùàøáã
ïéøú ïé÷åù ïéøúå àúéòöîàã àãåîò óåâå
àðëùî åäééðéá úéøá úåà ÷éãöå èåù÷ éàéáð
àôåâã ïéðå÷ú åäìëî àìéìë äàúú àúðéëù
àúéðåøèîã äçôù ï"åøèèî àã ïëùîä òìö
á úéùàøá) éîöòî íöò øîúà [á"ò âé] äìò
éàãå ïåøà (é ãë úåîù) øäèì íéîùä íöò (âë
åäéàå úåáéúð á"ì ìéìë 635÷éìã øåð áì àã
íëç úøåú éäéàã äàìò àúðéëù äéáå úáù
åäéàå úáùã äøéúé äîùð åäéàå ïéáî áì äáå
íðäéâã éøàî ïéèìù àì äðéâáã úáùã åøéç
àîìò ìò
åäéàå ãáë àã àôåâá íðäéâ åäéð éàîå
äéá ãáëå àîìòî äéì àøáòàì úùçðä çáæî
äéá ãé÷åàã íðäéâ äøî
íåìù úëñã åùéøô àã áìä úøôë
íåìù úëåñ ñøåôä äá øîúàã
äéìò äéúåøð äòáùå àùéø àã àúøðî
éá÷åð ïéøúå ïéðééò ïéøúå ïéðãåà ïéøú ïåðéà
äá øîúàå àðéîéì àúøðîå àîåôå àîèåç
àùéøá àçåî ïîúã ïéâá íéøãé íéëçäì äöåøä
ïéâá àúøðî øéäð äéáå àéøù àçåîá äîëçå
ìò áåèä ïîùë äéá øîúàã àçùî åäéàã
(á âì÷ íéìäú) ùàøä
íéáåøëä åéäå øîúà åäééìò äàéø éôðë
ìò íäéôðëá íéëëåñ äìòîì íéôðë éùøåô
áìä úøôë àã (ë äë úåîù) úøôëä

 - ïå÷éúä øéàî 635הוא לשון הזוהר )פנחס דף רלד ע"א( לב איהו נורא דדליק ,וכן בתיקון י"ג )כט ע"א( לבא
איהו אש אכלה כו' ,ואי לאו כנפי ריאה דנשבין על לבא הוה אוקיד כל גופא ,וכן הוא ברע"מ
)פנחס דף רכז ע"ב( דאי לאו )כנפי ריאה( דנשיב בבתין דלבא הוה נורא דלבא אוקיד כל גופא .וע"ש
עוד )דף רלג סע"ב( כי מוח ולב הם מים ואש רחמי ודינא ,ועי' בהגר"א בתיקון כ"ה )דף עח ע"א( כי
הנורא דלבא הוא החום הטבעי שבלב ,וכמ"ש בסוף תיקון כא )דף כב ע"א( שהוא האש היסודי
דלבא ,ועל זה אמר הרב כי האש היסודי והחום הטבעי שהוא בלב הנה הוא מצד הל"ב אלהי"ם
דקטנות אשר מתקבץ הארתם בו וכנ"ל .ועי' עוד בהגר"א בספר יצירה )פרק א משנה ה בד"ה
ועומק אחרית( שאותו האש היסודי הוא סבת כל דבר וגמרו ,וכן על ידו ישוב כל דבר לשרשו ע"ש,
כי שרשו הוא מהבלי דגרמי שהוא הנפש דנפש ,ולכן הוא סבת כל דבר ושורשו כנ"ל אות מ"ו והבן
)ביאורים ח"א סט ע"ד(.
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שלחן זה הלב ,ונאמר בו "שלחן
בצפון" )ב"ב כה ע"ב( ,וזו השכינה
התחתונה ,היא מנורה ,כשנוסעת
מימין ושורה עליה חכמה ,ונאמר בה
"הרוצה להחכים ידרים" ,וכשנוסעת
משמאל שהיא גבורה ,נקראת שלחן,
ונאמר בה הרוצה להעשיר יצפין,
ושורה עליה בינה שנאמר בה "ברכת
יהו"ה היא תעשיר" ,וכשנוסעת מהגוף
שהיא עמוד האמצעי ,נקראת משכן,
כלול משניהם.
636
דא שבת  -ר"ל ,שכינה עילאה  ,כמ"ש דמשכן הוא שכינתא תתאה ,כלול מששת ימי
בראשית ,וארון כנגד שבת :דמשכנא איהו כו'  -שהיריעות שש משזר הן נקראין משכן ,כמ"ש
בפסוק בהדיא :איהו שש משזר כו'  -ר"ל ,שהיא השכינה ,מלכות ,דכלילא מו"ק כמו שמפרש
והולך ,וזהו שש משזר ,ששזורה מששה ,שבה כלולין ביחד :צלע המשכן כו'  -ר"ל ,שעליו
נאמר ויקח א' מצלעותיו )בראשית ב כא( ,הוא מט"ט .ויסגור בשר )שם( ,הוא השכינה כמ"ש שם
לזאת יקרא אשה )שם כג( ,בשר מבשרי )שם( .אבל הראשונה ,637שהיא השפחה ,עצם מעצמי ,לא
מצא עזר )בראשית ב כ( ,וזהו צלעות המשכן ,שהן קרשים דוגמא דעצמות הגוף שהן קשים .אבל
בשר הגוף הוא השכינה ,שהיא דוגמת היריעות ,ועצמות הן המרכבה לבשר ,ובבשר כלילן
אברים הפנימים 638שהן ו"ק ,וז"ש עלה אתמר כו' :עצם השמים לטוהר  -מביא ראיה שמט"ט
נקרא עצם ,שהוא היכל עצם השמים ,639שהוא יסוד דהיכלות ,640שהוא צדיק דלתתא כנ"ל:641
דא לב  -דלב הוא דבר א' ולבא הוא דבר אחר ,כמ"ש בזהר פנחס )רלג ע"ב( לב הא אוקימנא אבל
לבא כו' ,642דלבא הוא לב הגופני ולב הוא אש היסודי שבלב ,ועל לבא אמר לקמן שהוא פתורא,
ולב הוא ארון ,וזהו אם אין קמח 643כו' )אבות פ"ג מי"ז( .וז"ש לב נור דליק כו' ,ר"ל דארון הוא
אותיות נור ,וא' שבו הוא ל"ב נתיבות ,כידוע י"ו למעלה י"ו למטה ,644ולכך נקרא ל"ב ,ל"ב
נתיבות :ואיהו שבת  -כנ"ל :וביה שכינתא כו'  -ר"ל ,שהתורה שמונחת בארון היא השכינה
עלאה} ,יד ע"ד{ שהיא תורת חכם ,מחכמה ,ובלב הוא הבינה ,שבו מבין ,דהלב מבין .ובינה
ïåôöá ïçìù äéá øîúàå àáì àã àøåúô
àìèð ãë àúøðî éäéà äàúú àúðéëù àãå
äöåøä äá øîúàå äîëç äìò àéøùå àðéîéî
éäéàã àìàîùî àìèð ãëå íéøãé íéëçäì
äöåøä äá øîúàå àøåúô úàéø÷úà äøåáâ
äá øîúàã äðéá äìò àéøùå ïéôöé øéùòäì
)àìèð ãëå øéùòú àéä 'ä úëøá (áë é éìùî
úàéø÷úà àúéòöîàã àãåîò åäéàã àôåâî
åäééåøúî ìéìë àðëùî

 - ïå÷éúä øéàî 636עי' לקמן לג ע"א שזה בינה.
 637כאשר הם אב"א.
צ"ע למה מט"ט נקרא הראשונה ,כוונתו לומר שזה סדר הגידול בתחילת צלע ונוסף לזה בשר?
וכן הוא לקמן מו ע"ב ,ועיי"ש ד"ה דא סלע וד"ה דבגינה אתמר.
 638מוח לב כבד.
 639עי' יהל אור ח"א יב ע"ג.
 640פשטות דבריו דלא כאר"י ע"ח שער מו פרק ג ועוד שזה הוד ,אבל עי' יהל אור ח"ג לז ע"ג
וז"ל שם) :כאשר הזהר מדבר על ההיכלות כפי הספירות שונה מזה( הוא על כלילתן זה בזה דהיכל
הראשון כלול מהיכל השני ,דצדיק כלול בנוק' וכו' ,אבל עיקר ההיכלות הוא ראשון במלכות ושם
אשת חיל וכו' ,והיכל השני הוא יסוד לכן שם החיים וכו' ,ולכן נקרא עצם השמים .ועי' הערה .53
 641עי' לעיל א ע"ב ,והערה .53
 642ז"ל :אמר ר' אלעזר לאבוהי הא שמענא אלין שייפין אטימין ברזא דקרבנין שייפין אחרינן
רזא דלהון מאי א"ל רבי שמעון לר"א אלעזר ברי כל שאר שייפין דלגו רזא עלאה איהו ת"ח לבא
הא אתמר אבל לב דא איהו נורא דדליק ואלמלא דזמין לגביה מלכא עלאה כנפי ריאה דאתיין
לקמיה רוחא מרוחא דנשיב מגו בוסמין עלאין הוה אוקיד לעלמא ברגעא חדא.
תרגום :אמר רבי אלעזר לאביו ,הרי שמעתי על אלו האברים האטומים בסוד הקרבנות ,אברים
אחרים הסוד שלהם .מהו ,אמר לו רבי שמעון לרבי אלעזר ,אלעזר בני ,כל שאר אברים שמבפנים
סוד עליון הוא .בא וראה הלב הרי נאמר ,אבל לב זהו אש ששורף ,ואם לא שהזמין אליו המלך
העליון את כנפי הריאה שמביאים לפניו הרוח מרוח שנושבת מתוך בשמים עליונים ,היה שורף את
העולם ברגע אחד.
 643היינו אם אין הלב החיצוני שהוא הפתורא אין תורה שהוא אש הפנימי?
644
עי' ע"ח שער אח"ף פרק ה.
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הוא השכינה עילאה ,ובשבת הוא חירו כו' ,כנגד התורה שהיא חרות ,אל תקרי חרות כו'
פ"ו מ"ב( ,דאור של גיהנם אין שולט בת"ח כמ"ש בחגיגה )כז ע"א( ,וז"ש דבגינה לא שלטין כו',
ששבת שקולה ככל התורה כנ"ל )סד ע"ב(:
ומאי ניהו כו'  -ר"ל ,זה בשבת ,אבל בגוף ובמשכן היכן מרומז ,ואמר שהכבד הוא הגיהנם
)שהוא התאוה( ,ומרה הוא אש של גיהנם שהיא הקנאה ,שכל החלאין תלוין בה ,645כמ"ש על
פסוק )שמות כג כה( והסירותי מחלה כו' .646וז"ש ואחריתה מרה כו' עד יפלח חץ כבדו.647
ובמשכן ,הן מזבח הנחשת להעביר הגיהנם ,ואש של מזבח נגד אש של גיהנם להעבירו ,ולכך
לא תכבה ,דגיהנם אין לו כבייה )פסחים נד ע"א( .וכן בתורה נאמר )יהושע א ח( והגית בו כו',
)קהלת ט ח( ושמן על ראשך כו':
כפרת הלב כו'  -ר"ל ,כפרת ,הלב של האדם ,הוא במשכן ,כפרת שעל הארון ,ובשבת הוא,
פרישו כו'  -מאימא עילאה ,שהיא נקראת סוכה כנ"ל )ט ע"ב( ,כמו כפרת שהוא פרוש על הארון
והלב:
וחכמה במוחא כו'  -ר"ל ,שהמנורה היא חסד ,ובו המוח שהוא חכמה במוח ,וכן במנורה
השמן שבו האור ,וכן בשולחן הוא הגבורה ובו לב ,שבו הלב מבין ,ארון ותורה כנ"ל :דאיהו
משחא דאתמר כו'  -ר"ל ,המוח הוא השמן ,ושמן הטוב הוא מוח טוב ,שמוכן לחכמה ,וזהו
יורד על הזקן ,שזקן הוא שקנה חכמה כידוע )קידושין לב ע"ב(:
כנפי ריאה  -ר"ל ,האומות 648שהן ב' הערוגות הן ב' הכרובים :פורשי כנפים  -הן האונות:
ודא שכינתא כו'  -ר"ל ,לכך נאמר בצפון כו' ,כלומר שהוא בצפון כד נטלא כו' :ברכת ה' -
דבינה נקראת ברכה כידוע:649
)אבות

הכיור וכנו ,הם שתי כליות ,ובהם
שורים שני עמודי אמת .המח עליו
נאמר "ופני אריה אל הימין" ,ושם
דולקת המנורה הלב" .ופני שור
מהשמאל" ,ושם שלחן מתוקן ,משום
שלב הוא בשמאל .על הגוף ,נאמר
"ופני נשר" ,ושם המשכן מתוקן,
ושכינה שהיא "דמות אחד לארבעתן",
והיא ד' של אחד ,והיא ארבע הפנים
של כל חיה.
משום שבה מאירות ארבע
אותיות ,שהן יהו"ה ,והיא "דמות
אדם" ,שהוא יו"ד ה"א וא"ו ה"א.
ועשר אותיות אלו הן שעור קומה של
הגוף הזה ,שהוא משכן ,ועליהם
)ועליו( נאמר "עשר אמות אורך
הקרש"" .ואמלא אותו רוח אלהי"ם
בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל
מלאכה" ,בחכמה זו י' ,בתבונה זו ה',

ïééøù ïåäáå ïééìë ïéøú ïåðéà åðëå øåéë
à ìà÷æçé) øîúà äéìò àçåî èåù÷ éëîñ ïéøú
àáì ÷éìã àúøðî ïîúå ïéîéä ìà äéøà éðôå (é
ïéâá àð÷úúî àøåúô ïîúå ìàîùäî øåù éðôå
éðôå øîúà äéìò àôåâ àìàîùì åäéà àáìã
éäéà àúðéëùå àð÷úúî àðëùî ïîúå øùð
'ã éäéàå ãçàã 'ã éäéàå ïúòáøàì ãçà úåîã
äéç ìëã ïéôðà

ïéøéäð ïååúà òáøà {à"ò åè} äáã ïéâá
à"ä ã"åé åäéàã íãà úåîã éäéàå ä"åäé ïåðéàã
äîå÷ øåòù ïåðéà ïéìà ïååúà øùòå à"ä å"àå
(äéìòå à"ð) åäééìòå àðëùî åäéàã àã àôåâã
ùø÷ä êøà úåîà øùò (æè åë úåîù) øîúà
)äîëçá í"éäìà çåø åúåà àìîàå (â àì úåîù
'é àã äîëçá äëàìî ìëáå úòãáå äðåáúá
àã äëàìî ìëáå 'å àã úòãáå 'ä àã äðåáúá
 - ïå÷éúä øéàî 645עי' ב"ב נח ע"ב ,בראש כל מרעין אנא דם ,ועי' גר"א משלי לא יא :והנה ראש כל מדות
הרעות הוא מדות התאוה ,שהיא מביאתו לכל מדות הרעים שבעולם ,ובזה יובן מה שארז"ל )ב"ב
נח ע"ב( בראש כל מרעין אנא דם ,כי הדם הוא הנפש המתאוה ,כי תאוה נפשך כו' )דברים יב כ(.
 646עי' ב"ק צב ע"ב :והסירותי מחלה מקרבך ותניא מחלה זו מרה ולמה נקרא שמה מחלה
ששמונים ושלשה חלאין יש בה.
 647עי' לקמן נה ע"א.
 648האונות* ##לבדוק כת"י ,אמנם לקמן תיקון כ"ה כן איתא.
 649עי' פע"ח ברכות א :יסוד דאמא הנקרא גם היא ברכה ,יסוד של בינה הנקראת ברכה כנ"ל
שהיא ג"כ רל"ב כמנין ברכה עם ד' אותיות.
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ובדעת זה ו' ,ובכל מלאכה זו ה'.
דבר אחר" ,והמשכילים" ,אלו
ארבעת יסודות הגוף" .יזהירו" ,בהם
ארבע חיות ,שהן מזל אריה ,מזל שור,
מזל נשר ,מזל אדם ,שפרצופו של
אדם ניכר בהם בפני האדם ,וזוהי
"הכרת פניהם ענתה בם"" .כזוהר" ,זו
הנשמה" .ומצדיקי הרבים" ,באיברי
הגוף יהיו מאירים את מזלם ,ככוכבים
לעולם ועד.
דבר אחר "והמשכילים" ,אלו
ארבעת צדדי העולם" ,יזהירו" ,אלו
ארבעה מלאכים ,שהם מיכא"ל
גבריא"ל רפא"ל נוריא"ל" .כזוהר" ,זה
כסא הכבוד.

'ä
ïéìà (â áé ìàéðã) íéìéëùîäå øçà øáã
ïååéç òáøà ïåäá åøéäæé àôåâã ïéãåñé òáøà
íãà ìæî øùð ìæî øåù ìæî äéøà ìæî ïåðéàã
éåôðàá ïåäá úòãåîúùà ùð øáã àôåöøôã
íäéðô úøëä (è â äéòùé) åäéà àãå ùð øáã
íéáøä é÷éãöîå àúîùð àã øäæë íá äúðò
íéáëåëë åäééìæî ïéøäð ïåäé àôåâã ïéøáàá
ãòå íìåòì
éøèñ òáøà ïéìà íéìéëùîäå øçà øáã
ïåðéàã àéëàìî òáøà ïéìà åøéäæé àîìò
àã øäæë 650ì"àéøåð ì"àôø ì"àéøáâ ì"àëéî
àø÷é àéñøåë

תרין כליין  -שהן שופכין מי השפע לאמה :651ובהן שריין כו'  -שנצח נקרא מעלה ,והוד
מטה כנ"ל )טז ע"ב ,(652לכך הכיור על כנו :ופני אריה  -כמ"ש לקמן )* (##דאריה הוא ראיה,
שהוא באור ,וז"ש ותמן מנרתא דליק :ופני שור  -שנאמר )משלי יד ד( ורב תבואות בכח שור,
וז"ש ותמן פתורא כו' :ופני נשר  -שנאמר )דברים לב יא( כנשר ירחף כו' 653בגופא ,והוא כדמות
המשכן שפרוס מלמעלה ,654וז"ש ותמן משכנא מתתקנא :דמות א' לארבעתן  -כתיב אצל
האופנים שהן מסט' דילה ,ואצל 655החיות היא ד' אנפין דכל חיה ,שהן דמות א' בכל חיה ,והיא
דמות אדם חיה הרביעית ,וד' אנפין מסט' ד' אותיות הוי"ה ,ואדם מסטרא דשמא ,656ומפרש
שהיא כלולה מכולם ,והוא במשכן ,עשר אמות אורך כו' ,לא הקרשים אלא גובה המשכן מעל
הארץ ,והקרשים מרכבה לאותו גובה :ואיהי ד' דאחד  -שא' של אחד הוא כתר עליון ,וח' הוא
ח' ספירות מחכמה ,ד' מלכות משלמת לעשר ,לכך קאמר שהיא }טו ע"א{ יו"ד אתוון דשמא
מפרש ,657וכננד הד' בעצמו אמר ד' אתוון דהוי"ה ,והמנורה והשולחן והמשכן וקומה דמשכן הן
ד' חיות שם הוי"ה:
וז"ש ואמלא אותו כו'  -שידע כל האתוון על תיקונין למעבד המשכן על תיקונו:
ד"א והמשכילים אינון כו'  -שבהן הנפש ,שתופא דגופא )לעיל יג ע"ד( ,והן אותיות :יזהירו
כו'  -והוא הרוח שבא מהם נקודות :658דפרצופא כו'  -כמ"ש בתיקון ע' )קמ ע"ב( :659באברין
דגופא  -שהם רבים :ככוכבי' כו'  -שהן נקודות ,כמ"ש )יד ע"א( וז"ש נהרין מזלייהו:
 - ïå÷éúä øéàî.(à"øâ) ì"àéøåà 650
 651עי' רע"מ ח"ג רלה ע"א ז"ל :ותרין כוליין האופים דמבשלין הזרע דנחית מן מוחא.
 652ז"ל :ירכא ימינא ואסתכל לעילא.
 653לשון הפסוק היא :כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו.
 654כדלעיל ז ע"ב ד"ה כגוונא דא כו'.
 655עי' לעיל יא ע"ב על כולהו.
 656נוק'.
 657עי' לעיל יג ע"ב שזה שם מ"ה.
 658צ"ל מהנקודות )לש"ו(.
 659ז"ל :פתח ואמר זה ספר תולדות אדם זה ודאי כליל תרין עשר מזלות דאדם דלעילא דאתמר
עלייהו שבטי י"ה עדות לישראל זה ודאי אינון ארבע אנפין דאריה ארבע אנפין דשור ארבע אנפין
דנשר דבהון אשתמודעין פרצופין דבני נשא וכלהו אנפין אינון רשימין בארבע אתוון דאינון יהו"ה
מאי אדם יו"ד ק"א וא"ו ק"א ועליה אתמר כתפארת אדם.
תרגום :פתח ואמר זה ספר תולדות אדם זה ודאי כולל י"ב מזלות שהאדם למעלה שנאמר
עליהם שבטי י"ה עדות לישראל זה ודאי אותם ארבע פנים של האריה ,וד' פנים של השור ,וד'
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ד"א והמשכילים אילין ד' סטרי כו'  -ג"כ נגד ד' יסודין וד' חיות ונשמתא שאמר לעיל
בסמוך ,והן כנגד נר"ן ,אותיות נקודות טעמים ,כנ"ל )יג ע"ב( והכל הולך אל מקום א' :אלין ד'
מלאכים כו'  -שהם עומדים בארבע רוחות העולם ,כמ"ש בזהר )ח"ג קיח ע"ב( ועליהם הכסא:
מלאכי' כו'  -שהם עומדים בארבע רוחות :נוריאל  -צ"ל אוריאל ,כי נוריאל הוא על גביו,660
כמ"ש לקמן בתיקונים )קמח ע"ב( בסוד ארגמ"ן:
דבר אחר" ,והמשכילים" ,אלו
השפתים ,שנאמר בהם )תפילת
נשמת( "ושפתותינו שבח" ,ובהם
אחה"ע בומ"ף גיכ"ק דטלנ"ת זסשר"ץ
)ס"י פ"ב מ"ג( ,שמשמשים בפה
בעשרים ושתים אותיות ,ובהם חתוך
דיבור התפלה לשבח למלך" .יזהירו",
אלו העינים שנאמר בהם )תפילת
נשמת( "ועינינו מאירות כשמש
וכירח" .שבעת גלדי העין הם,
שמאירים בהם שבעה כוכבי לכת
ושמש ולבנה ,שנאמר בהם "ועינינו
מאירות כשמש וכירח" )שם( ,הרי
תשעה כמו תשע נקודות התורה ,והרי
חמה ולבנה בכלל שבעה כוכבים הם,
איך מחשיב אותם כתוספת על ז'.
אלא החמה היא נקבה לגבי השמש,
הלבנה נקבה לגבי ירח ,ושמש וירח
הם מאירים לשבעה כוכבי לכת שהם
כשבעת גלדי העין ,ושמש ולבנה ,הרי
תשעה" .בת עין" ,עשירית להםַ ,כּלָּה
שכלולה מכלם.
"כזוהר הרקיע" ,זו אספקלריה
המאירה בפני אדם ,שממנה תלויים
האזנים והעינים וחוטם ופה ,שהם
מנהיגי הגוף ואיבריו ,כמו שהטעמים
הם מנהיגי האותיות והנקודות
שבתורה ,כמו ששפתים ושנים וחיך
ולשון וגרון שם משמשים לאותיות,
כך כדוגמא זה כנפי העין ועפעפים של
העין ושלשת צבעי העין הם משמשים
את העין ,והכל נקשר בחמש נקודות

ïéìà (â áé ìàéðã) íéìéëùîäå øçà øáã
ïåäáå çáù åðéúåúôùå ïåäá øîúàã 661ïååôù
õ"øùñæ ú"ðìèã ÷"ëéâ ó"îåá ò"äçà
êåúç ïåäáå ïååúà á"ëá àîåôá ïéùîùîã
ïéìà åøéäæé àëìîì àçáùì àúåìöã àøåáã
ùîùë úåøéàî åðéðéòå ïåäá øîúàã ïéðééò
ïåäá ïéøäðã ïåðéà 662àðéò éãìâ òáù çøéëå
øîúàã àøäéñå àùîùå 663úëì éáëë äòáù
äòùú àä çøéëå ùîùë úåøéàî åðéðéòå ïåäá
äîç àäå àúééøåàã ïéãå÷ð òùúã àðååâë
áéùç êéà ïåðéà àéáëåë äòáù ììëá äðáìå
àá÷åð éäéà äîç àìà òáù ìò úôñåú ïåì
ùîùå çøé éáâì àá÷åð äðáì àùîù éáâì
ïåðéàã úëì éáëë äòáùì ïéøäð ïåðéà çøéå
äòùú àä àøäéñå àùîùå àðéò éãìâ òáùë
664
åäìëî àìéìëã äìë ïåì úéøéùò ïéò úá

àéøì÷ôñà àã [à"ò ãé] òé÷øä øäæë
ïéðãåà ïééìú äðéîã íãàã éåôðàá àøäðã
àôåâ éâéäðî ïåðéàã àîåôå àîèåçå ïéðééòå
éâéäðî ïåðéàã éîòèã àðååâë äéìéã ïéøáàå
ïéðéùå ïååôùã äîë àúééøåàã éãå÷ðå ïååúà
éëä ïååúàì ïéùîùî ïåðéà ïåøâå ïåùìå êéçå
úìúå àðéò éôòôòå 665àðéò éôðë àã àðååâë
àìëå àðéòì ïéùîùî ïåðéà àðéòã éðååâ

 - ïå÷éúä øéàîפנים של הנשר ,שבהם נודע פרצופים של בני אדם וכולם פנים הם רשומים בד' אותיות יהו"ה
מהו אדם יו"ד ק"א וא"ו ק"א ועליו נאמר כתפארת אדם.
 660עי' לקמן הערה .955
 661דהיינו כל הפה.
 662עי' בהגר"א בסד"צ לו ע"א ד"ה שבעה ,שזה מש"כ באד"ר קלו ע"ב ז' עיינין שמעידים על
מעשה בני אדם.
 663עי' ספר יצירה )פ"ד מ"ז( שבעה כוכבים בעולם שבתאי צדק מאדים חמה נוגה כוכב לבנה
שבעה ימים בשנה שבעת ימי השבוע שבעה שערים בנפש זכר ונקבה שתי עיניים שתי אזנים שני
נקבי האף והפה.
 664שאין לה ניקוד ,עי' קנא ע"א.
 665עי' לקמן קמט שכנפי עינא הם עפעפי עינא
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כדוגמא זה ִאאֻ אֵ אֹ אָ  ,אותיות ונקודות
חמש בתוך חמש ,ועליהם נאמר
"ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם
כל איש ישראל" ,הרי חמשה" .טפכם
נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך,
מחוטב עציך עד שואב מימיך" ,הרי
חמשה אחרים ,חמש בתוך חמש ,אלה
ה"ה ,ומהם נתנו עשרת הדברות ,זה י'
"וכל העם רואים את הקולות" ,מצד
של ו'.

àÈ àÉ àÅ àË àÄ àã àðååâë ïéãå÷ð ùîçá øù÷úà
øîúà åäééìòå ùîç åâá ùîç éãå÷ðå ïååúà
)דברים כט ט( íëéð÷æ íëéèáù íëéùàø
íëôè äùîç àä ìàøùé ùéà ìë íëéøèåùå
ãò êöò áèçî êðçî áø÷á øùà êøâå íëéùð
ùîç åâì ùîç ïéðøçà ùîç àä êéîéî áàù
'é àã ïøáã øùò åáéäééúà åäééðîå ä"ä ïéìà
)שמות כ טו( úåìå÷ä úà íéàåø íòä ìëå
666
'åã àøèñî

ד"א כו' ושפתותינו שבח  -והוא משכיל 667כמ"ש )תהלים עד א( משכיל לאסף )תהלים נב -
נה( משכיל לדוד ,כמה שבחים במשכיל :ובהון כו'  -ר"ל ,האותיות שנקראו והמשכילים כנ"ל )ד
ע"ב( ,ונותן טעם כאן לשבחא למלכא :יזהירו כו'  -לשון אור ,לכן נאמר ועינינו מאירות :ז' גלדי

כו'  -עכשיו מפרש יזהירו בעיינין ,מסט' דנקודות :דאתמר בהון ועינינו כו'  -ר"ל ,ז' גלדי עינא
מאירות מן האור שבעיינין ,כמו ז' כוכבים משמש וירח :אלא חמה כו'  -ולכך נאמר חמה ולבנה
בה' ,נקבה ,ושמש וירח לשון זכר הן ,לכך נקרא בפסוק פעם בלשון זכר ופעם בלשון נקבה ,כפי
הבחינה שמדבר ,ואנו רואין החמה והלבנה בכלל ז' כוכבי לכת :וכלא אתקשר כו'  -ר"ל ,חמשה
אלפין בחמשה המשמשין לפומא ,668שאלפין הן כלל האותיות ,669וה' נקודין הן ה' תנועות
גדולות ,שבהן נכללין כל הנקודות ,670הן ה' המשמשין לעין :חמש לגו חמש  -ר"ל ,שראשיכם
כו' ,הן המאירין בתוך טפכם ,שהן עיני העדה נגד העינים כנ"ל ,כמו נקודות בתוך אותיות ,והן
ב' ההי"ן ,ה' עלאה דנהרא בה' תתאה :ומינייהו כו'  -ר"ל ,מתוך הי' דנהיר בב' ההי"ן ניתן עשר
הדברות ,בב' לוחות נגד ב' ההין ,ה' דברות על לוח א' ,וכל א' מאיר לה' מעלות של ישראל,
ראשיכם כו' ,והלוח השני }טו ע"ב{ טפכם כו' :וכל העם בו'  -קול של עשרת הדברות ,ו' דנפיק
מן יו"ד ,וכן באדם בעיינין ופה הוא כולל כל השם הוי"ה ,י"ה בעינים ו"ה בפה ,יו"ד בעשר
נקודין כנ"ל ,ה' חמשה דברים המשמשין לעינים כנפי כו' ,ו' קול ,ה' בדיבור בחמשה מוצאות
כו':
דבר אחר "והמשכילים" ,אלו
) íéìéëùîäå øçà øáãדניאל יב ג( ïéìà
בעלי מקרא" ,יזהירו" ,אלה בעלי ïåðéàã äðùî éøàî ïéìà åøéäæé àø÷î éøàî
משנה ,שהם חכמי המשנה ,ארבעים
ïéôðà è"îå øåäè ïéôðà è"î ïéúéðúî éøàî
ותשעה פנים טהור וארבעים ותשעה
פנים טמא .ארבעים ותשעה פנים äùøôã ïååúà è"î ïåðéà øåäè ïéôðà è"î àîè
טהור הם ארבעים ותשע אותיות של ) ìàøùé òîù åäéàã äàìò àãåçéãדברים ו ד(
פרשת היחוד העליונה ,שהיא "שמע àãåçéã àðééðú äùøôã ïååúà ã"ëå ïååúà ä"ë
 - ïå÷éúä øéàî 666עי' בהגר"א בסד"צ א ע"ב הגה"ה וע"י חב"ד שב' לוחות שכתובים בהם עשרת הדברות הם
או"א ואמירתם היא דעת.
 667עי' לעיל הערה .97
 668דהיינו ה' מוצאות הפה.
 669עי' בהגר"א בספר יצירה ו' ע"א ז"ל :ואמר 'יסוד' כי התקונין והגוף נברא מהרבה אותיות
כמ"ש לקמן פ"ב )משנה ד'( רל"א שערים ,רק שכ"ב אותיות הם יסוד של כל רל"א שערים ,כי לכל
כ"א שערים אות א' הוא יסוד שלו ,כמו בכ"ב אותיות עצמן הכלל שלהם כ"א כמנין אהי"ה בינה
שממנה יצאו ,ואל"ף אינו במנינם רק שרש שלהם ,שלכן התחיל התורה בב' כידוע .והם יה"ו של
השם במספר עם קוצו של יו"ד שהוא שרשם נגד האל"ף כנ"ל ,שלכן נקרא אל"ף כידוע ,וה'
אחרונה ה' כפולות לכן היא ה"א כפולה בשם##*.
 670ישנם ה' תנועות גדולות וה' קטנות .אמנם העיקר הם רק ט' ,והעשירית נעלמת )ביאורים
ח"א סא ע"ג(.
המלכים הם תנועות גדולות והעבדים הם תנועות קטנות ,והם נכללים בד' ,הרי הם פתח סגול
קובוץ חטף קמץ .שוא לא נחשב כאחד מי' התנועות ונקרא "עבד לעבדים" )עי' פרדס שער
הנקודות(.
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ישראל" עשרים וחמש אותיות,
ועשרים וארבע אותיות של הפרשה
השניה של היחוד שהיא ברוך שם
כבוד מלכותו לעולם ועד .עשרים
וחמש אותיות שעליהן נאמר "כ"ה
תאמר לבית יעקב" .ובעשרים וארבע
אותיות שכלולים בהם עשרים
וארבעה ספרים ,שהם ַכּ"ד ששואב מי
התורה ,נאמר בהם "ותגיד לבני
ישראל" .ומי הוא ששואבים ממנו כ"ד
הללו ,שהיא שכינה כלולה מעשרים
וארבעה ספרי התורה ,זה צדיק שהוא
נהר שיוצא מעדן העליון ,משום
שיורד בו ו' ,שהוא בן י"ה.
ובגלות הסתלק ממנו ,ונאמר בו
"ונהר יחרב ויבש"" .יחרב" בבית
ראשון" ,ויבש" בבית שני ,והוא דך,
בעשרים וארבעה ספרים .ועם כל זה
שהוא חרב ויבש ,נאמר בו "אל ישוב
דך נכלם" ,אל ישוב דך שהוא צדיק,
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ,דך
בשכינה שהיא עשרים וארבע אותיות
היחוד ,עליה נאמר "והמלך שלמה
ברוך" .ועל אלו עשרים וארבע
האותיות נאמר "ושמתי כדכ"ד
שמשותיך וכו'" .העני הזה הוא ד"ך,
ובת זוגו דכ"ה ,והיא )והוא( "כד"ה על
שכמה" ,כ"ד ה' שהיא חמשה חומשי,
תורה והם ה' אצבעות ,שבהם נאמר
"ותמלא כד"ה ותעל".

ä"ë ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá éäéàã
) øîúà åäééìò ïååúàשמות יט ג( øîàú äë
ã"ë ïåäá ïìéìëã ïååúà ã"ëáå á÷òé úéáì
àúééøåàã àîé ïî áéàùã ã"ë ïåðéàã íéøôñ
åäéð éàîå ìàøùé éðáì ãéâúå (íù) ïåäá øîúà
àìéìë àúðéëù éäéàã ã"ë éàä äéðî ïéáàùã
øäð åäéàã ÷éãö àã àúééøåàã éøôñ ã"ëî
671
éäéàã 'å äéá úéçðã ïéâá äàìò ïãòî ÷éôðã
ä"é ïá

äéá øîúàå äéðî ÷ìúñà àúåìâáå
)úéáá áøçé ùáéå áøçé øäðå (672ä èé äéòùé
íéøôñ ã"ëá êã åäéàå éðù úéáá ùáéå ïåùàø
äéá øîúà ùáéå áøç åäéàã àã ìë íòå
)áåùé ìà íìëð ê"ã áåùé ìà (àë ãò íéìäú
íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá ÷éãö åäéàã êã
àãåçéã ïååúà ã"ë éäéàã àúðéëùá ê"ã ãòå
á 'à íéëìî) êåøá äîìù êìîäå øîúà äéìò
(áé ãð äéòùé) øîúà ïååúà ã"ë ïéìà ìòå (äî
åäéà éðò éàä 'åëå êéúåùîù ã"ëã"ë éúîùå
(åäéàå à"ð) éäéàå ä"ëã äéâåæ úáå ê"ã
)'ä ã"ë äîëù ìò ä"ãë (åè ãë úéùàøá
'ä ïåðéàå äøåú {á"ò åè} éùîåç äùîç éäéàã
ä"ãë àìîúå (æè íù) øîúà ïåäáã ïàòáöà
ìòúå

ד"א כו' מארי מקרא  -בעשיה :מארי משנה  -ביצירה ,וכזהר הלכה ,כמ"ש לקמן )טו ע"ב(,
כנגד אותיות נקודות טעמים ,נר"ן כנ"ל )יג ע"ב( :דאינון מ"ט מ"ט כו'  -הוא ראיה על מארי
מתני' דהיא ביצירה שהיא מ"ט אנפין כו' ,ומט"ט הוא מ"ט אנפין כו' ,כידוע בסוד מטה הנהפך
לנחש )זהר ח"ג רנה ע"א ופע"ח לולב ג( :דיחודא עלאה  -ר"ל ,פסוק ראשון :כה תאמר כו'  -ר"ל,
אמירה שהיא מסט' דבינה ,שהיא כ"ה ,כמ"ש לקמן )* :(##ובכ"ד  -הוא שכינה תתאה כמו
שמפרש והולך :ימא דאורייתא  -בינה כמ"ש לקמן )טו ע"ב( :ותגיד  -דהגדה היא מלכות כמ"ש
 - ïå÷éúä øéàî 671נדצ"ל דאיהו ,או כלומר בינה עי' אד"ז רצ ע"א ,שירותא דא אב לכלא אב לכלהו אבהן,
אתחברו דא בדא ,ונהירו דא בדא )חכמה אב בינה אם דכתיב כי אם לבינה תקרא )משלי ב(( כד
אתחברו אולידו ואתפשטת מהימנותא באגדתא דבי רב ייבא סבא הכי תאני מהו בינה אלא כד
אתחבר דא בדא ,יו"ד בה"א ,אתעברת ואפיקת בן ,ואולידת ובג"כ בינה אקרי בן י"ה שלימותא
דכלא אשתכחו ,תרווייהו דמתחברן ובן בגווייהו.
תרגום :זו ההתחלה ,אב לכל ,אב לכל האבות ,נתחברו זה בזה והאירו זה בזה )חכמה אב בינה
אם שנאמר "כי אם לבינה תקרא"( ,וכאשר נתחברו ,הולידו ,ונתפשטה האמונה .בספר אגדתא של
רב ייבא סבא למדנו כך :מהו בינה? אלא כשנתחברו זה בזה יו"ד בה"א ,ונתעברה והוציאה בן
והולידה .ולכך נקראת בינ"ה  -ב"ן י"ה ,שלימות הכל .נמצא ששניהם נתחברו ובן בתוכם.
 672אולי איוב יד יא.
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בתז"ח )* :(##ומאי ניהו כו'  -ר"ל ,ומי הוא הנהר ההולך מן הים ,שמן הנהר שואבת הכד ,ואמר
שהוא צדיק כו' :בגין דנחית כו'  -ר"ל ,אע"ג דהנהר אמרינן לעיל דהוא ת"ת ,לכך אמר בגין כו',
וא"כ הוא ג"כ נהר:
אסתלק  -ר"ל ,ת"ת :673בבית ראשון כו'  -שני בתים הן ב' ההי"ן ,בבית ראשון הוא חרב
שאינו הולך לשם ,ובבית שני יבש שאין משקה אותה :אל ישוב כו'  -מצאתי 674שהוא ר"ת
אדנ"י ,ונ"ל כי היא כלולה מכ"ד ספרים והוא כ"ד צירופי אדנ"י ,ור"ת הנ"ל הוא צירוף
החמישי ,כמ"ש לקמן כדה כ"ד ה' כו' :דאיהו צדיק כו'  -ר"ל ,טעם למה נקרא דך ,ואמר דך
בשכינתא ,ר"ל ,כי פסוק שמע ישראל הוא ת"ת ,וכ"ה אתוון הן בינה ,וברוך כו' ,הוא צדיק ,וכ"ד
אתוון הן מלכות ,וז"ש ד"ך בשכינתא :והמלך כו'  -ר"ל ,שלמה שהוא יסוד )זו"ח לב ע"ב( הוא
ברוך ,675ומביא ראיה שיסוד נק' ברוך :ושמתי כ"ד כ"ד  -ר"ל ,צדיק ומלכות ,דבגלותא נקראין
דך ,וז"ש האי עני כו' ,ר"ל דך לשון עני :דכ"ה  -שהיא ה' תתאה ,ור"ל שהיא דכה מן כ"ד
ספרים דשאבין מימא דאורייתא שהוא ה' חומשי תורה ,וז"ש דאיהי כדה כו' ,ר"ל ,בפורקנא:
כ"ד ה' כו'  -ה' עלאה הוא ה' חומשי תורה ,וה' תתאה נעשה כדה בזמן ששואבת כ"ד מה' ,וז"ש
לעיל תאמר ,שהתורה היא אמירה ,אבל כ"ד ספרים אין בהם מצוה לעשות רק הגדה }טו ע"ג{
לכן ותגיד ,וז"ש לעיל ,ובכ"ד כו' ספרים ,אתמר בהון ותגיד :ואינון ה' אצבעאן כו'  -ר"ל ,היכן
ה' מרומז בכד ששואבין ,ואמר בה' אצבעין ,וכן במלכות שהוא ה' תתאה ,ה' אצבעין ,כידוע
בסוד )מנחות לז ע"א ועי' לעיל י ע"ב( יד כהה ,ה' גבורות ,ובה' הזה מתמלא ונעשה כדה .וז"ש
ותמלא כדה ותעל ,שאז עלייה לה ,כידוע )עי' לעיל יד ע"ב(:
ומאין שואבים ,מעשרים וחמש
אותיות .וסוד הדבר "כ"ה תברכו את
בני ישראל"" ,את" ודאי ,במה מתברכת
ומתמלאת ,באות ו' ,שהוא כולל שש
תיבות היחוד ,שהם "שמע ישראל ה'
אלהינו ה' אחד" ,ובו היא נעשית אות.
כ"ה היא האם העליונה ,הים של
התורה .ו' ,נהר שיוצא משם ,וממנו
מתמלאת כ"ד ,שהיא שכינה תחתונה,
וממנו נשקית בגלות ,מה שהיה
בהתחלה ,היא השקתה ממנו .וסוד
הדבר "ותמהר ותרד כדה על ידה
ותשקהו" ,ועליה נאמר "ותאמר שתה
אדני" ,שהוא אדון שלה" .ותכל
להשקותו ,ותאמר גם לגמלי"ך אשאב",
אלו מאתים ארבעים ושמונה תיבות
של קריאת שמע ,שהם שקולות

äìîã àæøå ïååúà ä"ëî ïéáàåù ïéàîå
)úà ìàøùé éðá úà åëøáú ä"ë (âë å øáãîá
'å úàá úàéìîúàå úëøáúà éàîá éàãå
ïåðéàã àãåçéã ïéáéú úéù ìéìë åäéàã
)ãçà 'ä å"ðéäìà 'ä ìàøùé òîù (ã å íéøáã
úåà úãéáòúà äéáå
'å àúééøåàã àîé äàìò àîéà éäéà ä"ë
676
ã"ë úàéìîúà äéðîå ïîúî ÷éôðã øäð
àé÷ùúà äðîå äàúú àúðéëù éäéàã
àé÷ùúà àéä àúéîã÷á äåäã äî àúåìâá
) äìîã àæøå äðéîבראשית כד יח( øäîúå
(íù) øîúà äìòå åä÷ùúå äãé ìò äãë ãøåúå
(èé íù) äìéã ïåãà åäéàã éðåãà äúù øîàúå
áàùà ê"éìîâì íâ øîàúå åúå÷ùäì ìëúå
ïåðéàã òîù úàéø÷ã ïéáéú ç"îø ïéìà

 - ïå÷éúä øéàî 673עיקר כוונתו לו"ק או לנשמת הו"ק )שהוא הדעת המתפשט שנקרא ת"ת עי' בהגר"א בסד"צ
סוף יד ע"ד( ,שלא יהיה זיווג בין ו"ק לנוק'.
 674מגלה עמוקות ר"ו.
 675עי' ז"ח )סז ע"א( וז"ל ,כתיב ,והמלך שלמה ברוך אמאי איקרי הכי אלא והמלך שלמה ,מלכא
דשלמה דיליה דהא בכמה אתרי כתיב המלך סתם ,ולא כתיב המלך שלמה אלא המלך סתם ,על
בית דוד קאמר המלך שלמה ,על מלכא דשלמא דיליה קאמר.
תרגום :כתוב )מלכים א ב( והמלך שלמה ברוך למה נקרא כך אלא והמלך שלמה המלך
שהשלום שלו שהרי בכמה מקומות כתוב סתם המלך ולא כתוב המלך שלמה אלא המלך סתם על
בית דוד הוא אמר המלך שלמה על המלך שהשלום שלו הוא אמר.
 676נ.ב .ומיניה איתשקיא בגלותא כצ"ל וכן הגיה בכ"מ )כסא מלך( אות עי' עוד שם )תיקונים
שורה ט'( מה דהוי בקדמיתא היא איתשקיא מינה כו' ותורד כדה כו' ותשקיהו ,עיין בדברי רבינו
בדף נא ע"ד ד"ה סליקת וכן הוא כוונת ריבנו כאן בד"ה על ידה )לש"ו(.
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למאתים ארבעים ושמונה מצוות
התורה ,שבהן גמול"י חלב ,יונקים,
ועתיקי משדים ,שנאמר בהם "שני
שדיך כשני עפרים תאומי צביה" ,והם
שני לוחות התורה.
677
את ודאי  -ר"ל ,מלכות שנקראת את  ,דכלילן בה אתוון מא' עד ת' ,ולכן פושטין
האצבעות שעליהן תשרה הברכה :באת ו' כו'  -ר"ל ,שלכך אומרים ברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועד אחר שמע ישראל ,דכ"ד אתוון שואבין מכ"ה אתוון ,וז"ש לעיל מאין שואבין מכ"ה
אתוון ,במאי אתמליאת ,ואמר באת ו' ,שהוא הפסוק שמע ישראל ,שהוא ת"ת ,ושאיב מצדיק
שהוא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד כנ"ל ,ומיניה אתברכת ע"י כ"ה ,וזהו ברוך שם כו',
וז"ש במאי אתברכת ,וז"ש לעיל כה תברכו כו' :וביה איתעבידת אות  -שהיא נקראת "את"
קודם הברכה כנ"ל ,וזה אות ברית:
כ"ה איהי אימא כו'  -עכשיו מפרש כל מה שסתם למעלה :ימא דאורייתא  -שממנה ניתנה
התורה כידוע )שעה"כ נפ"א פרק ה( :היא אתשקיא מינה  -ר"ל ,שהיא היתה שותה קודם לו :על
ידה ותשקהו  -שהיה שותה ע"י :דאיהו אדון כו'  -ר"ל ,ת"ת :דבהון גמולי חלב כו'  -ר"ל ,בעלי
מצות אף שאינן בני תורה ,והן גמולי חלב :678ועתיקי כו'  -וכן בק"ש ,קודם פסוק ראשון שהוא
ו' כנ"ל ,כנגד בעלי תורה ,כי ו' הוא תורה ,ואח"כ לגמליך הן רמ"ח תיבות ,שהן כנגד רמ"ח
איברים דמלכא ,רמ"ח פיקודין ,גם לגמליך אשאב הן גמולי ,בעלי מצות:
ïåäáã àúééøåàã ïéãå÷ô ç"îøì ïéìé÷ù
øîúàã íéãùî é÷éúòå ïé÷ðé áìç é"ìåîâ
íéøôò éðùë êéãù éðù (ä ã ù"äéù) ïåäá
àúééøåà éçåì éøú ïåðéàå äéáö éîåàú

כ"ה היא השכינה העליונה ,שבה
יצאו ישראל ממצרים ,כמו שנאמר
"כה אמר יהו"ה כחצות הלילה וכו'".
היא עשרים וחמש אותיות של היחוד
של שחרית ,ועשרים וחמש אותיות
היחוד של ערבית" .ושמתי כ"דכ"ד
שמשותיך" ,זו שכינה תחתונה ,שהיא
כ"ד אותיות היחוד הראשון של
שחרית ,וכ"ד אותיות היחוד של
ערבית.
כ"ה כ"ד של שחרית הם ארבעים
ותשעה פנים למטה מצד של ישראל
הקטן שהוא מטטרו"ן ,והוא ארבעים
ותשעה פנים ,ובהם יזהירו בעלי
המשנה ,שהיא שניה להלכה ,השפחה
שלו ,משום "כי מרדכי היהודי משנה
למלך" ,כדוגמא זה משנה ,משנה
למלך ,ובו "יזהירו" בעלי המשנה.
"כזוהר הרקיע" זו הלכה ,שהיא קבלה
למשה מסיני ,וכמה נערות יש לה שהן
הלכות פסוקות ,שנאמר בהן "ועלמות
אין מספר" ,והיא עולה על כולם ,זהו
שכתוב "ואת עלית על כלנה" ,והיא
עם כולם ,כמו שבארוהו )ברכות ט
ע"א( הלכה כרבים.

å÷ôð äáã äàìò àúðéëù éäéà ä"ë
'ä øîà äë øîà úàã äîë íéøöîî ìàøùé
ä"ë éäéà (ã àé úåîù) 'åëå äìéìä úåöçë
àãåçéã ïååúà ä"ëå úéøçùã àãåçéã ïååúà
ãð äéòùé) êéúåùîù ã"ëã"ë éúîùå úéáøòã
ïååúà ã"ë éäéàã äàúú àúðéëù àã (áé
àãåçéã ïååúà ã"ëå úéøçùã äàîã÷ àãåçéã
úéáøòã
úéàå ïéôðà è"î ïåðéà úéøçùã ã"ë ä"ë
àèåæ ìàøùéã àøèñî àúúì ïéôðà è"î
åøéäæé ïåäáå ïéôðà è"î åäéàå ï"åøèèî åäéàã
äçôù äëìäì àðééðú éäéàã äðùî éøàî
êìîì äðùî éãåäéä éëãøî éë ïéâá äéìéã
)äðùî [á"ò ãé] äðùî àã àðååâë (â é øúñà
òé÷øä øäæë àúéðúî éøàî åøéäæé äéáå êìîì
äîëå éðéñî äùîì äìá÷ éäéàã äëìä àã
úå÷åñô úåëìä ïåðéàã äì úéà ïàúîéìåò
(ç å ù"äéù) øôñî ïéà úåîìòå ïåäá øîúàã
ìò úéìò úàå ã"ää åäìë ìò à÷ìñ éäéàå
äîë åäìë íò éäéàå (èë àì éìùî) äðìë
íéáøë äëìä åäåî÷åàã

 - ïå÷éúä øéàî 677עי' ליקוטי תורה וירא :שלח תשלח את האם א"ת אמא תתאה שכוללת אותיות מא' עד ת'
האם אמא עילאה.
 678עי' אד"ז רצ ע"ב תבונה אקרי בשעתא דינקא לתרין בנין ,ועיי"ש שזה בקטנות בדווקא.

118

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
כ"ה איהי כו'  -מביא ראיה כאן שכ"ה הוא שכינתא עילאה ,שנאמר כה אמר כו' ,ובבינה
יצאו ממצרים ,שהיא עלמא דחירו )זהר ח"ב קפ"ו ע"א( :איהי כ"ה כו'  -ר"ל ,שב' פעמים כ"ה
הוא נ' תרעין דחירו דילה ,שבהן יצאו ממצרים ,נ' פעמים יציאת מצרים בתורה )זהר ח"ג רנו
ע"ב(:
679
כ"ה כ"ד דשחרית כו'  -וכן דערבית ,והן כלולין בת"ת ,והן למעלה כולו טהור  ,אבל
במט"ט שהוא מרכבה לו ,נחלקין למ"ט טמא מ"ט טהור ,וז"ש ואית מ"ט כו' :דאיהו תניינא כו'
 ר"ל ,לכך נקרא משנה :שפחה דיליה  -ר"ל ,לכך נאמר משנה בה' ,נקבה ,כמ"ש דמט"ט הואשני למלך ,ומיט"ט 680הוא משנה למלך שהיא שפחה כו' :כגוונא דא משנה  -ר"ל ,משנה הוא
לשון משנה למלך :וביה יזהירו כו'  -ר"ל ,במט"ט :דא הלכה דאיהו קבלה  -ר"ל ,שמשנה שאין
מורין ממנה ,היא ביצירה ,והלכות פסוקות של הגמ' הוא }טו ע"ד{ בבריאה ,והלכה למשה
מסיני הוא בשכינה ,681וז"ש הלכה למשה שהיא כלת משה )עי' לקמן כח ע"א( :682דאיהי קבלה -
ר"ל ,שמקובלין איש מפי איש עד משה מסיני :וכמה עולימתאן  -ר"ל ,נערות הראויות לתת כו'
)אסתר ב ט( ,שהן בבריאה :683דאתמר בהון ועלמות אין מספר  -רישא דקרא ,ששים המה
מלכות ,שהן הלכות כמ"ש לקמן :הה"ד ואת כו'  -רישא דקרא ,רבות בנות כו' ,שהן הלכות
פסוקות ,שכתוב בהן "אין מספר" :ואיהי עם כלהו  -ר"ל ,שע"י נפסק הלכה פסוקה שהיא
הלכה :הלכה כרבים  -שהן נקראו "רבות" כנ"ל:
"ומצדיקי הרבים" בה יהיו
"ככוכבים לעולם ועד" ,ככוכבים ודאי,
שאין להם מספר ,שכל כוכב וכוכב
נקרא עולם יחיד ,וזהו "ועלמות אין
מספר" .ואלו העלמות ,אל תקרי
עלמות ,אלא עולמות .ומשום
שהצדיקים הם ככוכבים ,ולכל אחד
יש כוכב ,בגלל זה פרשוהו הראשונים
)שמ"ר פנ"ב סי' ג (684כל צדיק וצדיק
יש לו עולם בפני עצמו .וכל מי שזכה
להלכה אחת ,יורש עולם אחד ,כל
שכן מי שזוכה למסכת אחת ,או
שתים או לששים ,שנאמר בהם

ïåäé äá (â áé ìàéðã) íéáøä é÷éãöîå
ïåì úéìã éàãå íéáëåëë ãòå íìåòì íéáëåëë
àîìò éø÷úà àáëåëå àáëåë ìëã àðáùåç
(ç å ù"äéù) øôñî ïéà úåîìòå àåä àãå àãéçé
úåîìåò àìà úåîìò éø÷ú ìà úåîìò ïéìàå
äéì úéà ãç ìëå íéáëåëë ïåðéà àé÷éãöã ïéâáå
÷éãöå ÷éãö ìë ïéàîã÷ åäåî÷åà àã ïéâá áëåë
äëæã ïàî ìëå åîöò éðôá íìåò äéì úéà
äëæã ïàî ïëù ìë ãç àîìò úéøé ãç äëìäì
øîúàã ïéúùì åà ïéøúì åà àãç àúëñîì
ìëã (ç å ù"äéù) úåëìî äîä íéùù ïåäá

 - ïå÷éúä øéàî 679עי' בזה בדף לז ע"ג באריכות )לש"ו( .היינו באצילות ,ועי' לעיל הערה .124
 680עי' לקמן טז ע"א שזה בת זוגו של המט"ט.
 681זה מלכות דאצילות זה קבלה ,עי' מג ע"ג ,ועי' טו ע"ד ד"ה והא ,שזה אצילות.
 682וכן זהר ח"א רלו ע"ב ,ועי' שער מאמרי רשב"י הנה כנסת ישראל ירמוז לצלע שהיא נקודת
י' והיא כלת משה כי כמו שיש דעת מלגאו בסוד משה וישראל ות"ת מלבר בסוד יעקב כן יש כלת
משה מלגאו והיא כנסת ישראל ומלכות מלבר בסוד שכינה והיא רחל אשת יעקב ולפיכך אמר
דשושנה היא כנסת ישראל נקודה פנימית ויש עוד שושנה חיצונה .ועי' פת"ש )נתיב פרצופי לאה
ורחל פתח יב( ז"ל :ואלו הם ג' מקומות של הנוקבא א' בפה בדעת בסוד כלת משה בלאה שהוא
מקום גילוי הנפלאות ממדרגת ג"ר מאו"א מחו"ב שבו ,והוא סוד מ"ש במשה פה אל פה אדבר בו
וגו' ,והב' אחרים הם בטבור ובעטרת היסוד שהם ברחל בב' מדרגות שבה א' בסוד פרצוף נגד
החזה שהוא בערך תיקונים של הרוח דמ"ה דז"א שבזה שורש התחתונים מתוקן ומסודר כפי
מדרגת מ"ה והוא סוד פרצוף שלה ,והב' בסוד נקודה שלה נגד עטרת היסוד שהוא בערך
התחתונים בתחילת עלייתם משפל מדרגתם בסוד ב"ן לבד וכמשי"ת עוד בנתיב שאח"ז .וז"ס שם
של י"ב שהוא בג' הויות ובכל א' ה' אחרונה סוד מלכות שבו ה' דהוי"ה ראשונה בסוף ג"ר חב"ד
שהם יה"ו וה' אחרונה בפה מלכות רגל רביעי ,וכן בחג"ת נקב הטבור ד' בה' אחרונה .וכן בנה"י
הוי"ה ג' וה' אחרונה בעטרת היסוד מלכות למטה שכל ה' סוד שורש מלכות כוללת כל המדרגות
כמו שנתבאר.
 683עי' לקמן קעב ע"א ,ועי' ע"ח שער מו פרק ו.
 684ז"ל :וכי רואה אדם לחבירו לעוה"ב לא כל צדיק וצדיק הוה ליה עולם בעצמו ,שנאמר
)קהלת יב( כי הולך האדם אל בית עולמו.
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"ששים המה מלכות" ,שכל מסכת היא
מלכה בעצמה ,אשרי מי שיורש אותה
בעולם הזה ,שהלכה היא נערת
המלכה ,שהיא קבלה ,אשריהם אותם
שעוסקים בשכינה שהיא על כולם,
בהלכה ,להוציאה מהגלות ,שנאמר בה
"ובפשעיכם שולחה אמכם" ,ולהוליכה
אל בעלה ,שתהיה לה קבלה
בזרועותיו ,ולקיים בה "שמאלו תחת
לראשי וכו'".
שבגלות משנ"ה שהיא מטטרו"ן
àèìù ï"åøèèî éäéàã ä"ðùî àúåìâáã
שולט ,והוא משנה למלך ,במקום àáúé àúéðåøèîã øúàá êìîì äðùî åäéàå
שהמלכה יושב ,משנה .וזהו "ושפחה
äúøéáâ ùøéú éë äçôùå åäéà àãå äðùî
כי תירש גברתה" .ובימי משה לא
שלטה השפחה אלא המלכה ,אחרי )äçôù àèìù àì äùîã éåîåéáå (âë ì éìùî
שמשה מת וירש יהושע ,שהוא נער úéøéå äùî úéîã øúáì àúéðåøèî àìà
במקום המלכות ,שלטה השפחה ,כמו àèìù àúåëìî øúàá øòð åäéàã òùåäé
שנאמר "אני שר צבא יהו"ה עתה øù éðà (ãé ä òùåäé) øîà úàã äîë äçôù
באתי".
éúàá äúò 'ä àáö
ומצדיקי הרבים  -ר"ל ,העוסקים בהלכות פסוקות ,שנקראו רבים כנ"ל :בה יהון  -ר"ל,
בהלכה למשה ,שהיא עם הרבים כנ"ל ,הלכה כרבים :ככוכבים כו'  -כמו הכוכבים ברקיע ,כן
יהיו ,שהרקיע הוא הלכה למשה כנ"ל ,וז"ש בה יהון ככוכבים כו' :וכל חד אית ליה כו'  -ר"ל,
הלכה אחת :כל צדיק  -שנאמר )דניאל יב ג( ומצדיקי כו' ככוכבים :דכל מס' מטרוניתא  -ר"ל,
הלכה למשה של מס' אחת :דירית לה בהאי עלמא דהלכה  -ר"ל ,מי שזוכה למס' של הלכות
פסוקות ,זוכה לעולמות של מטרוניתא ,וז"ש עולימא דמטרוניתא :זכאין אינון כו'  -ר"ל,
בהלכה למשה מסיני :לאפקא לה כו'  -כמש"ל ,דבגלותא משנה שלטא :ולמיזל לה כו'  -ר"ל,
לפיכך נקרא קבלה:685
וביומי דמשה כו'  -דאז היו לומדים הכל בקבלה למשה מסיני ,ואז היתה קבלה בדרועוי,
לפיכך נקראת הלכה למשה ,דמשה הוא בדרגא דת"ת ,לפיכך היתה כלת משה :686יהושע דאיהו
נער  -ר"ל ,דוגמת מט"ט דאקרי נער )זהר ח"א קכו ע"א( ,וכן איקרי יהושע נער משה בפסוק
)שמות לג יא( ,כדוגמת מט"ט שהוא נער משרת לקב"ה ,כידוע בסוד )בראשית כד ב( עבדו זקן
ביתו )זהר ח"א קכו ע"ב( ,כן יהושע נער משה :שלטא שפחה  -ר"ל ,שאז היו צריכין למשניות ,כי
משנה וגמ' והלכות פסוקות היו בכל דור מימות יהושע ,כמ"ש על ריב"ז )סוכה כח ע"א( שלא
הניח כו' משנה הלכה גמרא כו' :שר צבא כו'  -שהוא מט"ט ,כמ"ש )חגיגה טז ע"א ,זהר ח"ג רכט
ע"ב( אות הוא בצבא שלו:687
åäéà äàëæ äîøâá éäéà àúéðåøèî àúëñî
àîéìåò äëìäã àîìò éàäá äì úéøéã ïàî
ïåðéà ïéàëæ äìá÷ éäéàã àúéðåøèîã
äëìäá åäìë ìò éäéàã àúðéëùá ïéìãúùîã
íëéòùôáå äá øîúàã àúåìâ ïî äì à÷ôàì
éáâì äì ìæéîìå (à ð äéòùé) íëîà äçìåù
äá íéé÷ì éåòåøãá äìá÷ äì éåäîì äìòá
(å á ù"äéù) 'åëå éùàøì úçú åìàîù

והרי בארנו שמטטרו"ן הוא
מעשה מרכבה ,ועליו נאמר )חגיגה יא
ע"ב( אין דורשין במרכבה ביחיד ,מה
זה "ביחיד" ,ביחידו של עולם ,אלא
אם כן היה חכם ומבין מדעתו .חכם
בחכמה ,ומבין בבינה ,ויודע בדעת,

äùòî åäéà ï"åøèèî àðîé÷åà àäå
{à"ò æè} ïéùøåã ïéà øîúà äéìòå äáëøî
àîìòã àãéçéá ãéçéá éàî ãéçéá äáëøîá
íëç 688åúòãî ïéáîå íëç äéä ïë íà àìà
ïåäá øîúàã úòãá òãåéå äðéáá ïéáîå äîëçá

 - ïå÷éúä øéàî 685שכל מציאותה רק לקבל ,ולכן נקראת נקבה על שם הנקב ,עי' ע"ח שער תיקון הנוק' פרק
ה .דהיינו שאי אפשר להבין את זה מתוך לימודים אלא רק לקבלו.
 686עי' לעיל הערה .682
 687היינו מט"ט במערכת של צבאות שהוא הנה"י.
 688ע'י ב"ע &
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שנאמר בהם "ואמלא אותו רוח
אלהים בחכמה בתבונה ובדעת",
משום שהוא משכן שהתמלא בשלשת
הדרגות הללו.
"ובכל מלאכה" זה מעשה
בראשית ,שכינה תחתונה ,שאין
דורשים לה במעשה בראשית בשנים,
אלא ביחוד של העולם ,המרכב"ה
שלה ,הוא מטטרו"ן ,גוף השכינה.
ושכינה היא נקראת ]שם[ מ"ה,
יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,משום שהיא
הכלל של עשר ספירות ,הרכב שלה
מטטרו"ן ,שעליו נאמר "רכב אלהי"ם
רבותים אלפי שנא"ן" .מה זה שנא"ן,
שור ,נשר ,אריה ,אדם .וזהו סוד
המרכבה ,רכ"ב מ"ה ודאי.
ומטטרו"ן הוא ארון ,גוף לתורה
שבכתב ,שהוא עמוד האמצעי ,והוא
שלחן ,שלחן השכינה ,שהיא ל"ב,
שנאמר בה )ברכות סא ע"ב( ל"ב מבין,
והוא לשמאל .ולכן אמרו בעלי
המשנה שלחן בצפון )ב"ב כה ע"ב(.
והוא מנורה ,אש דולקת ,מצד
השכינה ,שנאמר בה "נר יהו"ה" .וצריך
להיות לימין שיקבל שמן .ולכן ,מנורה
בדרום .זהו כלי לקבל פתילה ושמן
ואור .פתילה שכינה ,השמן שלה
צדיק ,שמן כתית ,האור שלה עמוד
האמצעי .כדוגמא זה ,הנפש שהיא
שותף הגוף ,היא פתילה .הרוח ,זה
השמן .האור ,זו הנשמה .הכלי זה
הגוף ,הוא עבד ,והוא רכב לשלשת
הצדדים הללו ,שהם קשר של יחוד
אחד ,שהם "נר יהו"ה נשמת אדם".

)שמות לא ג( äîëçá í"éäìà çåø åúåà àìîàå
éìîúàã àðëùî åäéàã ïéâá úòãáå äðåáúá
ïéìà ïéâøã úìúá
689
úéùàøá äùòî àã äëàìî ìëáå
àãáåòá äì ïéùøåã ïéàã äàúú àúðéëù
àîìòã àãåçéá àìà íéðùá úéùàøáã
àúðéëù óåâ ï"åøèèî åäéà äìéã ä"áëøî
à"ä å"àå à"ä ã"åé ä"î éäéà àúðéëùå
áëø ïøéôñ øùòã àììë éäéàã ïéâá úàéø÷úà
) øîúà äéìò ï"åøèèî äìéãתהלים סח יח(
ï"àðù éàî ïàðù éôìà íéúåáø í"éäìà áëø
ä"áëøî ãåñ åäéà àãå íãà äéøà øùð øåù
éàãå ä"î á"ëø
àúééøåàì àôåâ ïåøà åäéà ï"åøèèîå
ïçìù åäéàå àúéòöîàã àãåîò åäéàã áúëáã
äéá øîúàã 690á"ì éäéàã àúðéëùã àøåúô
éøàî åøîà àã ïéâáå àìàîùì åäéàå ïéáî á"ì
ïåôöá ïçìù ïéúéðúî
àúðéëùã àøèñî ÷éìã øåð äøåðî åäéàå
) äá øîúàãמשלי כ כז( éåäîì êéøöå 'ä øð
íåøãá äøåðî àã ïéâáå àçùî àìá÷ì àðéîéì
àøåäðå àçùîå äìéúô àìá÷ì àðàî åäéà àã
úéúë ïîù ÷éãö äìéã àçùî äðéëù äìéúô
àã àðååâë àúéòöîàã àãåîò äìéã àøåäð
çåø äìéúô éäéà àôåâã àôåúù éäéàã àùôð
àôåâ àã àðàî àúîùð àã àøåäð àçùî àã
ïåðéàã ïéìà ïéøèñ úìúì áëø åäéàå ãáò åäéà
÷íãà úîùð 'ä øð ïåðéàã àãç àãåçéã àøåèé

והא אוקימנא  -ר"ל ,במקום אחר ,שאמר עכשיו משה רבך לא רצה לקבלני ,691שאמר
)שמות לג טו( אם אין פניך כו' ,וכאן כל הד' עולמות מרומזים ,מקרא ,משנה ,הלכה פסוקה,
הלכה למשה ,692שהן בפסוק והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים )דניאל יב ג( .ואמר
 - ïå÷éúä øéàî 689עי' ליקוטי הש"ס מסכת חגיגה וז"ל :מעשה בראשית הם דרושי עולם התוהו שזה הי'
בבראשית קודם התיקון .מעשה מרכבה הם דרושי התיקון והתלבשות הפרצופים זה בזה ,ע"כ.
אבל לפי כאן משמע שמעשה בראשית נוק' ומעשה מרכבה היא ו"ק.
 690נדצ"ל לב.
 691עי' ילקוט שמעוני )שמות  -פרק כג  -רמז שנט( אבל יהושע ראה את המלאך ונפל על פניו,
מה אמר לו הלנו אתה אם לצרינו .כיון שאמר לו כן התחיל צועק מתחת צפרני רגליו שנאמר
ויאמר לא כי אני שר צבא ה' עתה באתי הרי שני פעמים באתי להנחיל את ישראל .אני הוא
שבאתי בימי משה רבך ודחה אותי ועתה באתי ,ויפל יהושע ראה אותו ונפל על פניו ,אבל משה
ראה אותו ודחה אותו ,אמר הקב"ה הנה אנכי שולח מלאך לפניך ,לכל מי שמשמר את התורה
כיוצא בך .ועי' לעיל טו ע"ב עתה באתי ,וגר"א שם.
 692דהיינו אצילות ,וזה תורה דאצילות ,קבלה עי' הערה .750
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קודם כזהר הרקיע ,דמצדיקי הרבים אי אפשר בלתי אותה ,שהיא הלכה כרבים ,693וז"ש ומצדיקי
הרבים בה כו' :מט"ט איהו כו'  -מפרש 694גלותא דשכינתא בשפחה כמ"ש לקמן בסמוך:
ביחודא דעלמא  -כמ"ש לקמן ,דאין הקב"ה מתיחד בו ,דאינו יחודו ,כמ"ש לעיל )סוף טו ע"ג(,
דעליה קאי )בראשית ב כ( לא מצא עזר} :טז ע"א{ אלא א"כ היה כו'  -דע"י מעשה הצדיקים
מתבני האי נער ברזא דשמא קדישא ,כמ"ש בזהר )* (##דאם האדם חכם כו' ,אז האי נער ג"כ
מתמלא בתלת דרגין אלין מסט' דהאי בר נש :דאתמר בהון ואמלא אותו בו'  -שאז היו ראוים
לעשות המשכן ,מט"ט ,שגם הוא מתמלא בג' דרגין .וז"ש בגין דאיהו כו'  -ר"ל ,מט"ט :ובכל
מלאכה דא כו'  -מפרש סוף הפסוק דלעיל ,שנתמלא בכל מלאכה כו' ,דאמר "ובכל" ,695משום
דאיהי כלילא דתלת דרגין כנ"ל ,ומשכנא דאתמלי כו' ,הוא דמתלבשא ביה ההיא דאיהי כלילא
כמ"ש לקמן ,ואז דורשין ביחיד ,דאז הקב"ה מתייחד בו ,בשכינתיה כמ"ש לקמן .וז"ש דאין
דורשין לה כו'  -ר"ל ,דבה מתייחד הקב"ה כמ"ש לקמן ,והוא מרכבה דילה ומתייחד בו ,וז"ש
מרכבה דילה כו' :גוף שכינתא  -ר"ל ,שכינה נפש והקב"ה נשמה ,והנשמה בלתי הנפש אינו
מתייחד בגוף כמ"ש לקמן :דשכינתא איהי כו'  -ר"ל ,למה נקרא מרכבה :איהי מ"ה כו'  -כמ"ש
לעיל )טו ע"א( דאיהי דמות אדם כו' :רכב אלקים  -ר"ל ,שכינה שנקראת אלקים :696רבותים
אלפי  -ר"ל ,כ"ב אלפים ,שאז שכינה שורה ,כמ"ש בגמ' )יבמות סד ע"א( שאין השכינה שורה
פחות מב' רבבות וב' אלפים ,וכן במט"ט כנ"ל )* ,(##והטעם ,דשכינה כלילא מכ"ב אתוון כנ"ל
)* :(##אדם  -הוא נ' פשוטה כמ"ש בזהר )ח"ג סו ע"ב(:
ומט"ט איהו כו'  -מפרש איך הוא רכב דילה כו' ,חיות שהן חג"ת ,ואיהי כלולה מכולם:
איהו ארון כו'  -ר"ל ,שהוא משכן תתאה עם כל הכלים :דאיהי לב  -כאן אמר לב ,דארון הוא
עמודא דאמצעיתא :נור דליק  -ר"ל ,דמנורה הוא אותיות נור מה :וצריך למהוי כו'  -וכן מ"ש
לב מבין ואיהו כו' ,הכל נתפרש לעיל :שמן כתית  -ר"ל ,זרע קודש ,הבא ממוח ,והוא ע"י
כתישה בצדיק ,כמ"ש בזהר )ח"ג רמז ע"ב( ,וזהו כתית :נהורא דילה עמודא דאמצעיתא  -כמ"ש
לעיל ) (##*697דאנהיר בגוונין דילה :ואיהו רכב כו'  -כמו שאי אפשר האור במנורה בלא שמן,
כן הקב"ה אינו מתייחד בההוא עבד בלא שכינתיה :דאינון נר  -ר"ת נפש רוח נשמה ,הן נר"ן:
ועבד זה ,הוא כנוי לכל השמות,
שנוי לכל השמות ,ובו מרכיבים כל
האילנות העליונים מצד של טוב.
המרכבות של צד הרע ,עליהם נאמר
)חגיגה יא ע"ב( "ולא בעריות
בשלשה" .מה זה עריות ,סמא"ל
ונח"ש .צריך שלא יהיה בשלשה,
שהם :משחי"ת ,א"ף ,וחמ"ה ,להיות
שלישי ביניהם ,שלא מתקשרים בהם,
אלא שיהיו שניהם בפירוד .ולכן אין
דורשין בעריות בשלשה ,ובמעשה
בראשית בהפוך ,אין דורשים במעשה

éåðù ïäîù ìëì àéåðë åäéà ãáò éàäå
ïéàìò ïéðìéà ìë ïéáéëøî äéáå ïäîù ìëì
åäééìò òøã àøèñã úåáëøî áåèã àøèñî
úåéøò éàî äùìùá úåéøòá àìå øîúà
ïåðéàã äùìùá éåäîì êéøö àì ùçðå ì"àîñ
äàúéìú éåäîì 698ä"îéçå ó"à ú"éçùî
ïåäéã àìà ïåäá ïéøù÷úî àìã åäééðéá
ïéùøåã ïéà àã ïéâáå àãåøôá [à"ò åè] åäééåøú
àëåôäá úéùàøáã àãáåòå àúìúá úåéøòá
àìã íéðùá úéùàøá äùòîá ïéùøåã ïéà

 - ïå÷éúä øéàî 693עי' לעיל טו ע"ד ד"ה הלכה כרבים ,וצ"ע שם.
##* 694
 695צ"ע אם כוונתו למידה "בכל".
 696עי' לעיל הערה .596
 697רק מצאתי לקמן כ' ע"ב.
 698עי' בהגר"א בסד"צ כג ע"ב ד"ה ואמר תלת ז"ל :ואמר תלת שלהובין כו'  -הוא עשן ואש
וגחלי אש ,שכנגדן הן אף וחמה ומשחית ,שכולן הן באף ,וכולן הן בפסוק )תהלים יח ט( עלה עשן
באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו ,ואע"ג דכתיב מפיו עקרא דרוגזא בחוטמא ,כמ"ש בא"ז
)רפט ע"א( חוטמא דז"א כמה דאוקימנא עד גו רחמי ,ושם )דף רצד ע"א( חוטמא דז"א תקונא עד
וכלא בז"א אתמר ,ובא"ר )דף קל ע"ב( חוטמא דז"א כתיב עד מההוא אשא ,וכן )קלז ע"ב וקלח
ע"א( חוטמא דז"א בחוטמא עד כלא בז"א אתמר ,ובפ' משפטים )קכב ע"ב( חוטמא עד ריח הניחוח.
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בראשית בשנים ,שלא יעשו פרודãç àãåçé åäéàã ãéçéá àìà àãåøô ïåãáòé ,
699
אלא ביחיד ,שהוא יחוד אחד .ולכןéøú äúùé àìå éøú íãà ìëàé àì àã ïéâáå ,

לא יאכל אדם שנים ולא ישתה שנים
)פסחים קי ע"א(.
ולא במרכבה ביחיד ,משום שיחיד
äéì úéì ãéçéã ïéâá ãéçéá äáëøîá àìå
אין לו שיתוף שהוא מטטרו"ן .כדוגמת úéìã àúîùðã àðååâë ï"åøèèî åäéàã óåúù
הנשמה אין לה שתוף בגוף .ולמה אמר
äéä ïë íà àìà øîà éàîàå àôåâá óåúù äì
)חגיגה יא ע"ב( "אלא אם כן היה חכם
ומבין מדעתו" ,כאן משמע שיש לו äéì úéàã òîùî àëä åúòãî ïéáîå íëç
מרכבה למעלה לקדוש ברוך הואåäéàã àåä êéøá àùãå÷ì àìéòì äáëøî ,
שהיא מלאכה שלו ,ומהי ,אותה àìéìë éäéàã àéää éäéà éàîå äéìéã äëàìî
שכלולה מחכמה בינה ודעת ,שהם úìúã äëàìî å"äé ïåðéàã úòãå äðéáå äîëçî
יה"ו .המלאכה של שלש אותיות ,היא úìúã åîéìù äàúú àúðéëù 'ä éäéà ïååúà
ה' ,שכינה תחתונה ,השלמות של שלש
) øîúà äìò ïååúàשמות לט לב( ìë ìëúå
אותיות ,עליה נאמר "ותכל כל עבודת
משכן וגו'" ,והיא ה' של היום הששי ïéâáå éùùä íåéã 'ä éäéàå 'åâå ïëùî úãåáò
)עי' שבת פח ע"א( .ולכן ,אף על גב äáëøîá ïéùøåã ïéà ïðéøîàã áâ ìò óà àã
שאומרים אין דורשים במרכבה ביחידïéáîå íëç äéä ïë íà àìà øîàå øæç ãéçéá ,
חזר ואמר אלא אם כן היה חכם ומבין äáëøîá ïéùøåã úìú ïéìàá éàãåã åúòãî
מדעתו ,שודאי באלה השלש דורשים äéìéã àãåçé åäéà åàì úìú ïéìà àìáå ãéçéá
במרכבה ביחיד ,ובלא אלו השלש,
אינו יחוד שלו ,וזהו סוד שהקדוש àìéòì àåä êéøá àùãå÷ åäéàã àæø åäéà àãå
äéúðéëùá ãç
ברוך הוא למעלה אחד עם שכינתו.
700
איהו כינוי כו' שנוי כו'  -כמ"ש לקמן )* (##שבו מחליפין אותיות של השמות ומרכיבין ,
וז"ש וביה מרכיבין כו'  -ור"ל ,דלכך נקרא מרכבה} :טז ע"ב{ מרכבות דסט' כו'  -עכשיו
מתחיל לפרש המתני' דאין דורשין :עלייהו אתמר בו'  -דמרכבה דס"א הוא לעומת הקדושה ג"כ
 - ïå÷éúä øéàî 699עי' פסחים )דף קי ע"א( תנא עשרה כוסות תיקנו חכמים בבית האבל ואי סלקא דעתך
עשרה כוסות יש בהן משום זוגות היכי קיימי רבנן ותקנו מילתא דאתי לידי סכנה אבל תמניא יש
בהן משום זוגות.
 700עי' יהל אור ח"א יג ע"ב ז"ל :וכל השמות אינן כתובים בתורה בפירוש רק אותן שבאצילות
וכן כל הכינויים שנק' בהם הקב"ה הן בלבושין וכנפים שבאצילות ששם יחוד שמו ית'.
כשאין זווג למעלה בז"א דאצילות ,יורד הז"א ביצירה ומתלבש במט"ט ,ושם מזדווג בנוק'
ונקרא מט"ט אז בשם מיט"ט בתוספת י' ,וכמ"ש בהקדמת תיקונים )דף טז( בארוכה עש"ה
ובהגר"א שם ,והנה נמשך אז כל השפע וההנהגה על ידו ,וכנ"ל דכל ספירין פועלים ביה בהאי
עלמא שפלה .ואין הכוונה ח"ו שהוא המנהיג ,אלא שהזו"ן מתלבשים בו ומתייחדים שם ונמשך
ההנהגה על ידו ,וכמו שמבואר כ"ז בפרדס שער אבי"ע פ' ד' ה' ,ובפע"ח )בסוף הקדמה בד"ה עשר
ספירות( ע"ש .והנה על היחוד הזה כאשר מתלבשים בו הזו"ן ומתייחדים שם ,הנה נאמר על זה כי
הנה ה' יוצא ממקומו )ישעיה כו כא( ,כי אז הוא כביכול לבר מאתריה ונשתנה בו ,וכמ"ש
בתיקונים )קיז ע"ב )וע"ש בהגר"א ד"ה שינוי השם( ושם צח ע"א( וכן ברע"מ )פ' תצא רפא ע"א(
ע"ש .והנה נאמר על זה ג"כ אל תמר בו אל תמירוני בו ,כי גם אפי' כשיורדים בו הזו"ן ומתלבשים
בו ומתייחדים שם כנז' ,הנה אינם מתייחדים עמו להעשות עמו לחד ,אלא הוא עומד לעולם
במדרגתו שהוא רק המלאך מיט"ט לבד ,והוא לעולם רק במדרגת בי"ע ,אשר הקב"ה אינו מתייחד
שם להעשות עמהם לחד כלל )דע"ה ח"א נג ע"ד(.
ועכ"פ הוא כי המטה משה הוא לעולם בסוד מט"ט ,אלא שהן המטה והן מט"ט הם לפעמים
בסוד עץ החיים ולפעמים בסוד עץ הדעת ,ומט"ט כשהוא בסוד עץ החיים נקרא מיט"ט בתוספת י'
וכנ"ל מתיקונים )דף מו ע"ב(] ,אמנם כי בהקדמת תיקונים )דף טז סע"א( שם משמע להיפך [.ועי'
בדברי הרב שער סדר אבי"ע )פ"ו( .אך מצאתי בספר קהלת יעקב להגאון בעל מלא הרועים ערך
מט"ט ,שאמר שם כי מיט"ט בתוספת י' הוא לפעמים למעליותא ולפעמים הוא לגריעותא ,כ"כ שם
בשם עמק המלך )דע"ה ח"ב קכח ע"ד(.
ועי' שער מז פרק ו :נשמה דז"א דיצירה הוא מטטרו"ן ,והרוח שלו הוא סנדלפו"ן ,ונפש שלו
הוא מיטטרו"ן בתוס' יו"ד.
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עיקרן ג' כמו בקדושה ,כמו שמפרש והולך :דאינון כו'  -והן המרכבה דס"א ,ועון הוא לעומת
חיה הרביעית דכלילא כנ"ל ,והן בש' ,701והוא רחום שאומרים קודם ערבית ,שאז שליטה דידהו,
ואומרים יכפר כו' :למהוי תליתאה  -ר"ל ,שלא יהיו הג' מרכבה להם 702דוגמת עבד בשלשה
חיות לקב"ה ושכינתיה ,וידוע דאין זיווג בלתי שלישי ,אמצעי ביניהם ,703וז"ש דיהון תרווייהו
בפירודא :ובגין דא לא כו'  -דתרי אינון בס"א כנ"ל )*:(##
כגוונא דנשמתא כו'  -שהנשמה בלא הנפש א"א להיות כלל בגוף ,ואינה מראה כחותיה,
וז"ש לקמן ,בלא שכינתיה אשתני ביה :דאית ליה מרכבה כו'  -ר"ל ,שמט"ט אית לו בו דבר
שהוא מרכבה אמיתית לקב"ה ,והיא השכינה ,כמו שמפרש והולך :דאיהו מלאכה דיליה  -ר"ל,
השכינה הכלולה מחב"ד ,ולכך נאמר לעיל בחכמה כו' ובכל מלאכה :שלימו דתלת אתוון -
שבה נשלם השם כמ"ש לקמן ,ובה אתקרי הוי"ה בשלימו :עלה אתמר ותכל כו'  -שבה נשלם
השם :ואיהו ה' כו'  -שששת ימי בראשית הוא ת"ת ,שכלול מיה"ו ,וה' דהששי משלמת ,שאז
ויכולו כו' )* ,(##כי המשכן ומעשה בראשית כגוונא חדא ,כנ"ל )יד ע"א( :ובלא אלין כו'  -ר"ל,
כשאין במט"ט ג"ד 704הנ"ל ,שהיא השכינה :קב"ה לעילא  -ר"ל ,במרכבה עליונה שהיא
שכינתיה ,וז"ש חד בשכינתיה:
וכשהוא למטה במטטרו"ן בלי
שכינתו ,משתנה בו )ממנו( ,ולכן אמר
אלישע ,אחר )חגיגה טו ע"א( שמא
חס ושלום יש שתי רשויות ,ולכן אמר
)סנהדרין לח ע"ב( אל תמירני בו" ,כי
שמי בקרבו" ,משום שמטטרו"ן הוא
שני למלך ,וכשהיא ,השכינה בלי
בעלה ,נקרא המלאך הזה משנה לה,
ומשתנית שלא נודע בה החיילות ומה
שהיא מלכה ,ובמה היא מתכסית,
באותה שנקראת אמה.
וזהו שאמר הכתוב "וכי ימכר
איש את בתו לאמה"" ,איש" ,זה
הקדוש ברוך הוא" .בתו" ,זו שכינה.
"לאמה" ,בת זוגו של מטטרו"ן ,שהיא
מיטטרו"ן בתוספת יו"ד ,ששפחה רעה
היא אמה של ערב רב .ומשום אותה

äéúðéëù àìá ï"åøèèîá àúúì åäéà ãëå
òùéìà øîà àã ïéâáå (äéðî à"ñ) äéá éðúùà
àã ïéâáå ùé úåéåùø éúù íåìùå ñç àîù øçà
úåîù) åáø÷á éîù éë åá 705éðøéîú ìà øîà
ãëå êìîì éðù åäéà ï"åøèèîã ïéâá (àë âë
êàìî éàä éø÷úà äìòá àìá àúðéëù éäéà
äá ïéòãåîúùà àìã úàéðúùàå äì äðùî
àéä éàîáå àúéðåøèî éäéàã äîå ïéìééç
äîà úàéø÷úàã àéääá àéñëúî
éëå (æ àë úåîù) àø÷ øîàã àåä àãå
àùãå÷ àã ùéà äîàì åúá úà ùéà øåëîé
äéâåæ úá äîàì àúðéëù àã åúá àåä êéøá
706
ã"åé úôñåúá ï"åøèèéî éäéàã ï"åøèèîã
ïéâáå áø áøòã 707äîà àéä àùéá äçôùã

 - ïå÷éúä øéàî 701עי' לעיל י' ע"ב בת"ז שמזכיר הש'.
 702צ"ע אם זה עומק של אד"ר קלה ע"א וימלוך באדום בלע בן בעור וימלוך באדום רזא חדא
הוא אתר דכל דינין מתקטרין תמן ותליין מתמן בלע בן בעור ,עכ"ל ,שהקשר היא הזיווג והמרכבה
כאן##*.
עי' זהר ח,ב & אל אחר אסתרס לא עביד פרין.
 703עי' נדה לא ע"א ,תנו רבנן שלשה שותפין יש באדם הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו אביו
מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וצפרנים ומוח שבראשו ולובן שבעין אמו מזרעת אודם שממנו
עור ובשר ושערות ושחור שבעין והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים וראיית
העין ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל.
עי' בהגר"א בסד"צ ב ע"א ד"ה וכן התחלת וז"ל :ע"ס והן שלשה והשלשה עיקרן הן שנים זו"נ
כי היסוד אינו רק להכריע ולכן הוא כולו טמיר.
 704ג' דברים?*##
 705ז"ל :אמר ליה זהו מטטרון ששמו כשם רבו דכתיב כי שמי בקרבו אי הכי ניפלחו ליה כתיב
אל תמר בו אל תמירני בו אם כן לא ישא לפשעכם למה לי אמר ליה הימנותא בידן דאפילו
בפרוונקא נמי לא.
 706עי' לעיל הערה .700
 707נ"א "אימא" וכן הוא בד"א )לש"ו(.
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שפחה רעה ובניה ,לא מוכרים בהïéòãåîúùà àì àäðáå àùéá äçôù àéääã ,
היא מכוסה בעבד שלה ,כמו הנשמה àúîùðë äìéã àãáòá àéñëúî éäéà äá
בגוף.
àôåâá

שמא ח"ו כו'  -שראה דאשתני ,והוא היה מקובל דאיהו כדוגמת הקב"ה ששמו כשם רבו,
לכך טעה כו' :אל תמירני  -ר"ל ,דלא אשתני ביה :708כי שמי בקרבו  -הוא השכינה :בגין
דמט"ט  -ר"ל ,מה שאמר וכד איהו לתתא כו' :דמה דאיהי מטרוניתא  -ר"ל ,שהיא בגלות ואינה
מולכת ,שאז )משלי ל כג( שפחה תירש כו' :היא אמה כו'  -ר"ל ,דלכך נקראת אמה :709ובנהא -
ר"ל ,האומות שהיו משעבדין בישראל ,ואין חוששין לה :710איהי מתכסיא כו'  -ר"ל ,בגאולת
מצרים ,אע"ג דלא נפקא מהאי גופא ,מ"מ יצאה ממנה ומתכסיא בעבדא ,שאז הכירו הכל כחה,
כמ"ש )שמות ז יז( בזאת תדע כו' :כנשמתא בגופא  -ר"ל ,כמו הנשמה }טז ע"ג{ בגוף ,אעפ"י
שאינה נראית מ"מ ניכר כחה ,אעפ"י דמתכסיא בעצמה:
ובגלות הראשונהְ ,שבת המלך לא
חזרה למלכותה ,ולא יצאה מאותו
הגוף ,לא יצאה חפשית ,ובגללה נאמר
בהם "עבדים היינו לפרעה במצרים",
משום שהיו תחת רשות אותו עבד,
לכן אמר פרעה במקום הזה "לא
ידעתי את יהו"ה וגם את ישראל לא
אשלח" .ולכן יצאו במנוסה ,כעבד
שאין לו כתב שחרור וברח מאדונו.
אבל בגאולה האחרונה ,לא
יוצאת הבת בעבד הזה כמו שפחה
אלא בקדוש ברוך הוא ,משום שתורה
שהיא חרות היא עמה בגלות
האחרונה ,שהיא החרות שלה ,מה
שלא היה כך בגאולה הראשונה ,שלא
היה לה ולבניה תורה שהיא חרות,
שתורה היא ודאי חרות במלכות שלה,
בכבוד שלה ,זהו שכתוב "יקרה היא
מפנינים" ,ולכן "לא תצא כצאת
העבדים" .וזה שאמר "כי לא בחפזון
תצאו ובמנוסה לא תלכון ,כי הלך
לפניכם יהו"ה" ,יהו"ה ודאי הוא יקים
אותם מהעפר ,והוא מאיר על פני
ישראל ,ובו נודעים כל העולמות שהם
"זרע ברך ה'".

àäúåëìîì úøæç àìã äàîã÷ àúåìâáå
àåääî {á"ò æè} ú÷ôð àìå àëìîã àúøá
ïåäá øîúà àäðéâáå úéùôç ú÷ôð àì àôåâ
)íéøöîá äòøôì åðééä íéãáò (àë å íéøáã
àã ïéâáå ãáò àåääã åùø úåçú ååäã ïéâá
éúòãé àì (á ä úåîù) øúà éàäá äòøô øîà
å÷ôð àã ïéâáå çìùà àì ìàøùé úà íâå 'ä úà
çøáå åøéç áúë äéì úéìã àãáòë äñåðîá
äéðåáøî
àúøá ú÷ôð àì äàøúá àð÷øåôá ìáà
àåä êéøá àùãå÷á àìà äçôùë àãáò éàäá
äîò 712(éäéà) åøéç 711(éäéàã) àúééøåàã ïéâá
àìã äî äìéã åøéç 713éäéàã äàøúá àúåìâá
àäðáìå äì äåä àìã äàîã÷ àúåìâá éëä äåä
éäéà éàãå àúééøåàã åøéç éäéàã àúééøåà
ã"ää äìéã àø÷éá äìéã àúåëìîá åøéç
)àã ïéâáå íéðéðôî àéä 714äø÷é (åè â éìùî
)àåä àãå íéãáòä úàöë àöú àì (æ àë úåîù
åàöú ïåæôçá àì éë (áé áð äéòùé) øîàã
ä"åäé 'ä íëéðôì êìåä éë ïåëìú àì äñåðîáå
ìò øéäð åäéàå àøôòî ïåì íé÷åé åäéà éàãå
ïéîìò ìë ïéòãåîúùà äéáå ìàøùéã éåôðà
.(è àñ äéòùé) 'ä êøá òøæ ïåðéàã

 - ïå÷éúä øéàî 708עי' קיז ע"ג ד"ה שינוי השם )לש"ו(.
 709מאחר והילדים לא מכירים אותה*.##
 710למיט"ט##*.
.(à"øâ) åäéàã 711
.(à"øâ) åäéàã 712
.(à"øâ) åäéà 713
 714יקרא ויקרה הם ב' מילים אבל שמעתי שהם מאותו מקור* ##ועי' גר"א תז"ח טז ע"א :יקרא
דיליה יקרה כו'  -מביא ראיה שהיא נקראת כבוד שנאמ' יקרה היא.
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ובגינהא אתמר כו'  -ר"ל ,שהיתה מתלבשת באמה ,וזהו שנאמר מבית עבדים ,ולכך היו
עבדים ,וז"ש עבדים היינו כו' :ובגין דא כו'  -ר"ל ,שאמר לעיל )טז ע"א( דבה בנהא לא
אשתמודעין :ובג"ד נפקו כו'  -ר"ל ,בגין דלא נפקת מהאי גופא אע"ג שניכרת בו כנ"ל ,מ"מ
נפקו כו' דהוא עבד :חירו דאורייתא  -כמ"ש )עירובין נד ע"א( חרות כו' :715חירו במלכותא -
שאז מל' יהיה בחירות ,וכן של ישרים 716למטה :הה"ד יקרה היא כו'  -ר"ל ,באורייתא היא
יקרה :ואיהו נהיר כו'  -כמ"ש )דברים כח י( וראו כל כו' כי שם כו' ,כמו הנשמה בגוף אינה
נראית רק כשמתפשטת ,כן השם אחר שיתפשט מהאי גופא וישרה בישראל ,שלא ע"י מט"ט:
והתפשט 717הקדוש ברוך הוא מכל
הכנויים ומרכבות של מטטרו"ן ,שהם
כוז"ו במוכס"ז כוז"ו ,מצפ"ץ .ונאמר
בו "ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך
רואות את מוריך" ,באותו זמן ,כי "עין
בעין יראו בשוב יהו"ה ציון" .והתפשט
ממרכבות שלמטה ,והתלבש במרכבה
שלו ,שהיא אדנ"י ,שם המרכבה ,הוא
יהו"ה .כנוי זה אלהי"ם שעולה
לחשבון אהי"ה אדנ"י ,והוא כנוי של
שני השמות הללו ,ובו הם מתכסים.
אהי"ה הוא יה"ו ,ו' שהוא כלל של
ששה צדדים ,שבהם חותם ששה
צדדים ,והם :יה"ו ,הו"י ,וה"י ,וי"ה,
הי"ו ,יו"ה .יה"ו נוטל לו ימין שהוא
חסד ,וחותם בו לחכמה ,ובו הרוצה
להחכים ידרים )ב"ב כה ע"ב( .הו"י נוטל
לשמאל שהוא גבורה ,וחותם בו
לעושר ,ובו הרוצה להעשיר יצפין.
וה"י פנה למזרח ,ונוטל לו עמוד

ïééåðë ìëî àåä êéøá àùãå÷ èùôúàå
å"æåë æ"ñëåîá å"æåë ïåðéàã ï"åøèèîã úåáëøîå
óðëé àìå (ë ì äéòùé) 718äéá øîúàå õ"ôöî
àéääá êéøåî úà úåàåø êéðéò åéäå êéøåî ãåò
(ç áð íù) ïåéö 'ä áåùá åàøé ïéòá ïéò éë àðîæ
719
ùáìúàå àúúìã úåáëøîî èùôúàå
àã äáëøîä íù é"ðãà éäéàã äéìéã äáëøîá
ä"éäà ïáùåçì ÷éìñã í"éäìà àã é"åðë ä"åäé
äéáå ïéìà ïäîù ïéøúã éåðë åäéàå é"ðãà
ïééñëúà
úéùã àììë åäéà 'å å"äé åäéà ä"éäà
é"åä å"äé ïåðéàå ïéøèñ úéù íéúç ïåäáã ïéøèñ
àðéîé äéì ìéèð 721720å"äé ä"åé å"éä ä"éå é"äå
äöåøä äéáå àúîëçì äéá íéúçå ã"ñç åäéàã
àìàîùì ìéèð é"åä [á"ò åè] íéøãé íéëçäì
äöåøä äéáå àøúåòì äéá íéúçå äøåáâ åäéàã
äéì ìéèðå çøæîì äðô 722é"äå ïéôöé øéùòäì

 - ïå÷éúä øéàî 715ז"ל :ואמר רבי )אליעזר( ]אלעזר[ מאי דכתיב חרות על הלוחות אלמלי לא נשתברו לוחות
הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל רב אחא בר יעקב אמר אין כל אומה ולשון שולטת בהן
שנאמר חרות אל תיקרי חרות אלא חירות ,ועי' עוד זהר חלק ב דף קפג ע"א.
 716נדצ"ל ישראל.
 717עתיד?
 718בתיקון העתיד שהוא בשליטת הע"ב וס"ג אשר יתחיל להתנוצץ מעת ביאת המשיח והלאה
הנה יתגלה לכל א' את אור קדושת הדברים אשר עסק בהם בעוה"ז הנה יאירו בו ויתגלה בו אור
קדושת מציאותם ויאירו בו ויתאחד עמהם וישיג אז גם את מהותם ג"כ כי יתבטל אז כל חשכת
ועביות וכל מסך מבדיל ויתעלה כל חומר לצורה ויזדכך כל גוף לנשמה וכן למעלה למעלה הנה
יתבטלו כל המסכים והלבושים מהאורות ויתגלה קדושת אמיתתן עצמן )כללים ח"ב קלב ע"ד(.
.ùáìúéå ñøåâù à"øâ 'ò 719
.(à"øâä úåäâä) íù ù"î 'òå äðåëð 'éâä íù é"ñ 'éòå úåòèá íéôøåéöä íéáåúë ïàë – 'åë é"å÷ 720
 721הנה הגרסא הכתוב כאן וכפי מה שהגהתי )הערות  (726 723 722הוא על פי גירסת האריז"ל
בכוונת הלולב בפע"ח פ"ג ובשער הכוונות שם ד"ה ע"ש אבל גירסא הגר"א בס"י הוא כפי מה
שכתוב בהנוסחא שלפנינו מעלה י' ה' ו' דרום י' ו' ה' ועי' רע"מ ח"ג רמג ע"ב) .לש"ו(.
עי' ס"י )פ"א מי"ג( בירר שלש אותיות מן הפשוטות בסוד שלש ִאמות אמ"ש ,וקבעם בשמו
הגדול ,וחתם בהם ששה קצוות .חמש חתם רום ופנה למעלה וחתמו ביה"ו ,שש חתם תחת ופנה
למטה וחתמו בהי"ו ,שבע חתם מזרח ופנה לפניו וחתמו בוי"ה ,שמונה חתם מערב ופנה לאחריו
וחתמו בוה"י ,תשע חתם דרום ופנה לימינו וחתמו ביו"ה ,עשר חתם צפון ופנה לשמאלו וחתמו
בהו"י.
 722צ"ל וי"ה )לש"ו(.
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האמצעי ,וחותם בו בנים .וי"ה נוטל
לו ירך ימין ,ומסתכל בו למעלה,
וחותם בו חיים .הי"ו נוטל לו ירך
שמאל ,ומסתכל למטה ,וחותם בו
מזונות ,מסתכל למעלה לחכמה,
ונקשר בירך ימין ,וחותם בו חיים,
משום שעל החכמה נאמר "והחכמה
תחיה בעליה" .מסתכל למעלה לאם
העליונה ונקשר בירך שמאל ,וחותם
בו מזונות .יו"ה פנה למערב בצדיק,
שהוא ערוב ,ששם מתערבים כל
החיילות ,ונכלל בשמונה עשרה
אותיות ,שהם :יה"ו הו"י וי"ה הי"ו
יו"ה וה"י ,אלו הן שמונה עשרה
אותיות שבהן ח"י העולמים נקרא,
וצדיק שבהן נקרא ח"י העולמים.

ìéèð ä"éå éðá äéá íéúçå àúéòöîàã àãåîò
àìéòì äéá ìëúñàå àðéîé àëøé 723äéì
àìàîù àëøé äéì ìéèð å"éä ééç äéá íéúçå
ìëúñà éðåæî äéá íéúçå àúúì ìëúñàå
àðéîé àëøéá øù÷úàå äîëç éáâì àìéòì
øîúà äéìò äîëçã ïéâá íééç äéá íéúçå
)÷ìëúñà äéìòá äéçú äîëçäå (áé æ úìä
àëøéá øù÷úàå äàìò àîéà éáâì 725àìéòì
áøòîì äðô 726ä"åé éðåæî äéá íéúçå àìàîù
ïéìééç ìë ïéáøòúî ïîúã áåøò åäéàã ÷éãöá
ä"éå é"åä å"äé ïåðéàã 727ïååúà é"çá ìéìëúàå
é"ç ïåäáã ïååúà ç"é ïåðéà ïéìà é"äå ä"åé å"éä
é"ç éø÷úà ïåäá ÷éãöå) éø÷úà ïéîìò
728
(ïéîìò

724

דאינון כוז"ו כו'  -הוא כינויו באותיות המאוחרות :מצפ"ץ  -הוא מרכבה בחילוף א"ת
ב"ש ,ואז השם מתכסה בהעלם בהן ,והן הכנפים שמכסין את השם ,וזהו )תהלים צא ד( "ותחת
כנפיו כו'" ,729אבל אז יתפשט ,וז"ש ,ולא יכנף כו' :ויתלבש במרכבה כו'  -ר"ל ,שהשם הוא
הוי"ה ,והמרכבה אדנ"י .ובמט"ט הוא כוז"ו ,שהוא עם הוי"ה בגימ' אדנ"י .וכינויו אלקים.
ובמט"ט מצפ"ץ שהוא גימ' ש' ,כמנין אלקים דיודי"ן ,ואז יהיו הכנויין ומרכבה ,הכל שמות
התורה שאינן נמחקין ,שהן בספירות:730
אהי"ה איהו יה"ו  -ר"ל ,דהא דאמר שהוא כינוי לשם הוי"ה ,ואמר דאהי"ה הוא יק"ו,
ואדנ"י הוא ה' בתראה ,כידוע )* :(##ו' דאיהי כלילא כו'  -עכשיו מפרש ראיה שיק"ו הוא
אהי"ה ,כמ"ש לקמן :וחתים ביה בני  -שהוא בן י"ה ,וממנו באים :בי' מזוני  -בס"י כתוב
ממשלה ,דמזוני כבר נכלל בעותרא ,וכן ממשלה הוא מצד העושר ,כמ"ש )משלי יט ו( רבים
יחלו 731כו' :אסתכל לעילא לגביה כו'  -נותן טעם למה ביה חיי ,ואמר אסתכל כו' ,שלכך נקרא
נצח מעלה )שעה"כ סוכות ה* :(##אסתכל לתתא לגבי אימא כו'  -כצ"ל ,כמ"ש לעיל ואסתכל
לתתא כו' ,שלכך נקרא 732מטה :פנה למערב כו'  -בס"י )פ"ד מ"ב* (##כתוב שבו חתום שלום,
שלכן נקרא שלום :דאיהי ערוב  -ר"ל ,שלכך נקרא מערב :כל הויו"ת  -ר"ל ,אלו ח"י אותיות:
 - ïå÷éúä øéàî 723וי"ה נטיל ליה נמחק בלש"ו ובמקומו איתא "יו"ה נטיל".
 724בזוה"ק )פרשת פנחס רלו ע"א( שהם הב' ריחים עליון ותחתון דטוחנים מן לצדיקים ,וכן
הוא בפ' ויקרא )דף כו ע"א( .מה שנחשב הנצח וההוד לשני קצוות מיוחדים והם המעלה ומטה,
הנה הוא רק על שם תכונתן ,כי תכונתן הוא מחו"ב ,וכמ"ש ]כאן[ אסתכל לעילא לגבי חכמה
ואתקשר בירכא ימינא כו' ,אסתכל לתתא לגבי אימא עילאה ואתקשר בירכא שמאלא כו' ,ולכן
אמרו רז"ל )ברכות ס"א סע"א( כליות יועצות ,כי הם מחו"ב )ביאורים ח"א פד ע"ב(.
.(à"øâä úåäâä) àúúì 725
 726וה"י )לש"ו(.
 727כל אלו השמות דח"י אותיות הם כלולים בהיסוד ,שלכן נקרא היסוד ח"י עלמין ,כמ"ש
הגר"א בספר יצירה שם )פרק א משנה י"ג סוף אופן א' יב ע"ב( וכן הוא בזוה"ק )פ' ויקרא יז ע"א
ופרשת פנחס רמג ע"ב )ביאורים ח"ב פ ע"ד(.
.(à"øâä úåäâä) øúåéî àåäù ì"ð ïéîìò é"ç ãò 'åë ïåäá ÷éãöå 728
 729בְּ אֶ בְ ָרת ֹו יָסֶ  לָ וְ ַתחַ ת כְּ נָפָ יו ֶתּ ְחסֶ ה ִצנָּה וְ סֹחֵ ָרה אֲ ִמתּ ֹו.
 730דהיינו שהם מה שנתגלה בספירות דאצילות ,ולכן אינם נמחקים ,ששם אין שינוי או חרבן.
ַ 731רבִּ ים יְחַ לּוּ פְ נֵי נ ִָדיב וְ כָל הָ ֵרעַ לְ ִאישׁ מַ ָתּן.
/ 732נקראת*##
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כל ההויו"ת הללו תלויות מהאם
העליונה ,שהיא חיים ,וצדיק על שמו
נקרא ח"י ,חיות המרכבה על שמה
נקראו ,משום שהאם העליונה היא
חיים ,כמו שנאמר "עץ חיים היא
למחזיקים בה" ,והיא מרכבה לחכמה.
מלכות ָשם ה' ,ובה נקרא יהו"ה
בשלמות ,שבע פעמים נקראה בה:
יהו"ה ,יהו"ה ,יהו"ה ,יהו"ה ,יהו"ה,
יהו"ה ,יהו"ה .ויש בהם כ"ח אותיות,
שנאמר בהם "ועתה יגדל נא כ"ח
אדנ"י" ,ובאלו שבעה השמות היא
נקראת בת שבע ,ועליהם נאמר "שבע
ביום הללתיך".
י"ה שלשים ושתים פעמים,
בשלשים ושנים אלהי"ם ,הם ל"ב
נתיבות חכמה )ס"י פ"א מ"א( ,א' עם
י"ה" ,איה מקום כבודו" )תפילת מוסף
לשבת(.

ïééìú äàìò àîéàî ïéìà ú"åéåä ìë
é"ç éø÷úà äéîù ìò ÷éãöå íééç éäéàã
éäéàã ïéâá åàéø÷úà äîù ìò äáëøîä úåéç
íééç õò øîà úàã äîë íééç äàìò àîéà
äáëøî éäéàå (çé â éìùî) äá íé÷éæçîì àéä
äîëçì
åîéìùá ä"åäé éø÷úà äáå 'ä ïîú úåëìî
ä"åäé ä"åäé ä"åäé 734äá úàéø÷úà ïéðîæ òáù
ïååúà ç"ë ïåäá úéàå ä"åäé ä"åäé ä"åäé ä"åäé
àð ìãâé äúòå (æé ãé øáãîá) ïåäá øîúàã
úá àéä úàéø÷úà ïäîù òáù ïéìàáå 'ä ç"ë
òáù (ãñ÷ èé÷ íéìäú) øîúà åäééìòå òáù
êéúììä íåéá
ïéøúå ïéúìúá ïéðîæ ïéøúå ïéúìú ä"é
ä"é íò 'à äîëç úåáéúð á"ì ïåðéà í"éäìà
åãåáë íå÷î ä"éà

733

מאימא עילאה  -עכשיו הוא מפרש היאך יה"ו הוא אהי"ה ,דו' דאיהו שלימו דיק"ו }טז
ע"ד{ הוא כליל ו' הויות דלעיל ,שהוא מאימא עילאה ,ואימא עילאה הוא אהי"ה :חיות
דמרכבה כו'  -הוא ראיה שנקראת חיים כמ"ש :כד"א עץ חיים כו'  -שאימא עילאה היא ימא
דאורייתא ,כמ"ש לעיל )טו ע"ב( :ואיהי מרכבה  -הוא מפרש שאמר לעיל דחיות המרכבה כו':
לחכמה  -ר"ל ,שחכמה הוא מ"ה ,735כמ"ש לעיל )טז ע"א( והיא רכ"ב מ"ה :מלכות תמן ה' כו' -
שע"כ פירש היאך אהי"ה בהוי"ה ,ועכשיו פי' איך אדנ"י בה' בתראה :ובה אתקרי כו'  -ר"ל,
לפיכך בשם אדנ"י נשתלם הוי"ה ,ולפיכך ח"י אתוון הנ"ל הן כמנין אחורים דאדנ"י :736ז' זמנין
כו'  -הוא ראיה שבה נשתלם השם ,כמו ו' שבו נכלל יה"ו ,בו ששה פעמים יה"ו ,שהוא כליל
שית ספירן .כן ה' בתראה שבה כולל ז' ספירן ,כליל שבע הויות ,ואינון גימ' ב"פ אלקים עם
עשר אותיותיהן :י"ה תלתין כו'  -לפי שפירש האיך השם הוי"ה ושם יה"ו באלקים ,עכשיו
737
מפרש השם י"ה באלקים ,ואמר שי"ה שבאלקים אינון ל"ב שבילין של חכמה ,ומתכסיא בלב
אלקים בב' אותיות ה"י שבה בבינה ,שהיא אלקים דמעשה בראשית ,כמ"ש לעיל )ה ע"ב*(##
בראשית ,עם ראשית ,ברא אלקים את כו' ע"ש .והן גי' סכ"ת ,והוא פרישו דסכת שלום דאימא
עלאה כנ"ל )כד ע"א( :א' עם כו'  -עכשיו מפרש אלף דאלקים ,שהוא אי"ה ,כח"ב )לקמן כ ע"א(,
 - ïå÷éúä øéàî 733עי' הערה .727
 734ריש תיקון כ"ב )דף עא ע"ב( וכן בתיקון ל' )דף פא ע"ב( כי בז' קולות ניתנה תורה )ומ"ש
בגמרא ברכות דף ו ע"ב שהם רק ה' קולות ,אמר הגר"א ז"ל שם בד"ה מאינון שבע קלין כי עיקרן
הם ה' ,ה"ח וה"ג ,וב' הם כלילותם ,כללות החסדים וכללות הגבורות ,אבל בפרטות הם ז'( .ואמרו
בתיקונים תיקון ס"ט )דף קכ ע"א( כי אלו הז' קולות הם ז' הויו"ת ע"ש ,ועי' עוד שם )קנט ע"א(.
והרי אינם אלא ז' הויו"ת ,ולעיל אמרנו שהם י' הויו"ת ,ע"ז אמר הרב כי הם ע"ד ז' היכלות,
שהיכל הז' כולל ג"ר ,ואלו הז' הויות הם הז' הויו"ת דההבלים ,והנה הם הז' הויו"ת שבמלכות
)ביאורים ח"א עב ע"ב( .עי' דף קנט שמזכיר ז' הויו"ת בז' נקודות שונות ,וצ"ע אם צריך להיות
נקודות כאן.
##* 735
 736א אד אדנ אדנ"י סה"כ קכ"ו ,וו' פעמים יה"ו הוא קכ"ו.
 737בל"ב* ##אולי בלב ,אלהים,
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ונשאר מאלקים אותיות ל"ם ,שהן שבעים ,והן ז' תחתונות ,שכל א' כלול מיו"ד ,הרי כל הע"ס
נכללין באלקים ,738וע"ס הן שם הויה כנ"ל ,וא"כ שם הויה נכלל באלקים:
"והמשכילים" אותם היכלות
וציורים של גן עדן ,כולם מצוירים
ומרוקמים באותיות.
א ציור של היכל גנוז ,שהוא
אנכ"י ,שעולה לחשבון כס"א ,והוא
מצויר בנקודות שהם ככוכבים
שמאירים ברקיע ,ובהם מצוירות
נשמות ורוחות ונפשות של הצדיקים.
וציור שלו כמו זה  ,היא דמות
הקמץ ,שהוא ניצוץ ורקיע .הניצוץ
הוא כוכב ,ועליו נאמר "דרך כוכב
מיעקב" ,רקיע" ,וקם שבט מישראל".
ניצוץ הוא כוכב חמה שמאיר ברקיע,
ועטרה על ראשו .למטה נחלק א כזה
 ,לבנה שמתחת הרקיע .ושניהם àã àðååâë
åäééåøúå òé÷ø úåçúã àøäéñ
739
בציור זה
ì"àîñ éúéé ãë
) ( à" ð
)נוסח אחר ( ,כשיבא àã àøåéöá
סמא"ל להסתכל בה למטה ,מסתכלת àìéòì úìëúñà àúúì äá àìëúñàì
למעלה ומכסה את פניה ממנו,
äéðî àäôðà úøãäå äéðî àäôðà úàéñëúàå
ומחזירה פניה ממנו למטה ,והיא
äéðî à÷çøúà éäéàå àúúì
מתרחקת ממנו.
והמשכילים כו'  -עכשיו בסיום הקדמה מפרש כל מ"ש לעיל )* ,(##דהמשכילים אלין
היכלין ואותיות ,שבו מרוקם היכלין דג"ע ,והנקודין ציורא דג"ע .עכשיו מפרש האותיות והיאך
בהם כלולים הנקודות ,ובסוף מפרש כל האותיות כסדר :היכלין וציורין  -באתוון ונקודות:
מצויירין ומרוקמין באתוון  -שבאותיות כלולין ג"כ נקודות כמו שמפרש והולך :א' ציורא כו' -
מפרש כמה אותיות שכלולין בהן נקודות ,והן מצויירין בכסא ,ושאר אותיות כתב לקמן ,שהן
כסויין כו' :דאיהי אנכי  -ר"ל ,שמתחלת בא' ,ובאות הראשון תמיד כלול כל המלה ,וכן לעיל
)* (##אמר א' הוא אדם }יז ע"א{ :וקם שבט  -שהוא בדוגמת רקיע ,מיעקב וישראל שהן ת"ת,
ות"ת הוא הוי"ה שכלול באות א' כמו שמפרש והולך ,ובו ניצוץ ורקיע :חמה דנהרא כו'  -שהיא
בינה ,כמו שמפרש והולך לקמן ,דחמה וסיהרא אינון ה' ה' ,שהן נוקבין כמ"ש לעיל )טו
 ,שניצוץ שלמעלה מסתכל למטה,
ע"א* ##ד"ה אלא חמה( :ותרוייהו בציורא דא  -ר"ל
ששם אין מורא מפני ס"א .אבל ניצוץ שלמטה שמתירא מפני ס"א ,הופכת פניה למעלה שלא
יסתכל בה ,וז"ש כד ייתי כו':
ïéìëéä ïåðéà (â áé ìàéðã) íéìéëùîäå
ïéî÷åøîå ïéøééåöî åäìë ïãòã àúðâã ïéøåéöå
ïååúàá
é"ëðà éäéàã àæéðâ àìëéäã àøåéö à
ïéãå÷ðá øééåöî åäéàå à"ñë ïåáùçì ÷éìñã
ïéøééåöî ïåäáå àòé÷øá ïéøäðã àéáëåë ïåðéàã
äéìéã àøåéöå àé÷éãöã ïéùôðå ïéçåøå ïéúîùð
õåöéð åäéàã õ"î÷ã àð÷åéã éäéà àã àðååâë
øîúà äéìòå {à"ò æé} áëåë åäéà õåöéð òé÷øå
)í÷å òé÷ø á÷òéî áëë êøã (æé ãë øáãîá
àøäðã äîç áëë åäéà õåöéð ìàøùéî èáù
'à âìôúà àúúì äéùéø ìò äøèò àòé÷øá

באותו זמן "תקעו בחדש שופר
בכסה ליום חגנו" ,באיזה חדש ,בחדש
שבו מתכסה הלבנה )ר"ה לד ע"א(.
ומי הוא שמכסה עליה ,יהו"ה ,שכן
עולה א' בחשבון ,י' למעלה י' למטה ו'
באמצע ,והוא שומר אותה ,זהו
שכתוב "אני ה' הוא שמי וכו'".
ב' ,היכל לנקודה ,הגג שלה הוא

ùãçá åò÷ú (ã àô íéìäú) àðîæ àåääá
àçøéá àçøé ïàá åðâç íåéì äñëá øôåù
äéìò éñëîã àåä ïàîå àøäéñ äéá àéñëúàã
'é àìéòì 'é 740ïåáùçá 'à ÷éìñ ïëã ä"åäé
ã"ää äì øéèð åäéàå àúéòöîàá 'å àúúì
)'åëå éîù àåä ä"åäé éðà (ç áî äéòùé

 - ïå÷éúä øéàî 738עי' עוד & עוד חשבון שי"ס באלקים.
739
).(à"øâ
 740וכן הוא בהקדמת תיקו"ז )ז' ע"ב( וכן בתיקון ה' )דף כא ע"א( ובתיקון י' )דף כה ע"ב(.
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רקיע )יריעה( והיא פתח ,עליו נאמר
)תהלים קד ב( "נוטה שמים כיריעה",
והוא ו' שמכסה על הנקודה העליונה
והתחתונה והאמצעית ,כדוגמא זה ,ו'
)א( )ב(.
צ' שני ניצוצות של האות צ' הם
צירי ,שני הראשים של צ' הם שנים
של ע'
743
742
תקעו בחודש שופר  -לערב השטן שלא יוכל להסתכל בה ,ששופר הוא אימא עילאה ,
שאין מורא כו' )* ,(##ומעוררין אותה להאיר למטה :באן ירחא כו'  -ר"ל ,בתשרי שהוא מידת
הדין כמ"ש לקמן :הוא שמי כו'  -שהיא מלכות :744ואיהו פתח  -ר"ל ,דא' הוא קמץ ,וב' הוא
פתח :עליה אתמר נוטה כו'  -ר"ל ,שהרקיע שהוא שמים מכסה על הנקודה מלכות כנ"ל :ואיהו
745
ו' דמכסיא כו'  -ר"ל ,שבוא"ו ג' נקודות כלולים ,למעלה ולמטה ואמצע ,חולם חירק שורק
כמ"ש לקמן וכן בוא"ו דאלף כמש"ש ,ור"ל ,דלכן כאן ג' ווין למעלה ולמטה ואמצע שמכסין
על ג' נקודות הנ"ל ,ואיהי נקודה הפנימית שכלולה מג' הנקודות* :כגוונא דא ב'  -כצ"ל:
צ' תרין כו'  -ר"ל ,הצרי היכן מרומז ,שע"כ פירש קמץ ופתח ,ומפרש כסדר 746צרי וסגול
וכל הנקודות כסדר :תרין ניצוצין כו'  -והוא"ו שלמטה הוא מכסה אותן כנ"ל ,וכן כל האותיות
כולן נקודות קבועות בוא"ו כמו שמפרש והולך :אינון תרין דע'  -ר"ל ,כמו שהצרי בצ' כן בע':
à"ð) òé÷ø åäéà äìéã ââ äãå÷ðì àìëéä 'á
íéîù äèåð øîúà äéìò çúô åäéàå (äòéøé
äàìò äãå÷ð ìò éñëîã 'å åäéàå äòéøéë
à"ð a à"ð) 741'å àã àðååâë àúéòöîàå äàúúå
(à
éøú é"øö ïåðéà 'ö úàã úåöåöéð ïéøú 'ö
'òã ïéøú ïåðéà 'öã ïéùàø

ש' יש לה שלשה ראשים ,והם
סגו"ל ,והם שלש נקודות שר"ק ז' )ו'(,
הראש שלה חל"ם חיר"ק שור"ק
בו'* ,##קוץ מבפנים ,חיר"ק קוץ של
אות ג' .והכל נרמז באות א' ,נקודה
למעלה חל"ם ,נקודה למטה חיר"ק,
באמצע שור"ק ,כדוגמא זה וּ ,ועוד
שתי נקודות של אות א' ,הם ציר"י
והם שב"א ,והם בדמות אחרת ,א,
כמו י' למעלה ו' באמצע ד' למטה .א
היא קוץ למעלה ,קוץ למטה ,קוץ
באמצע ,והוא סגו"ל והוא שור"ק
שלש נקודות ,הכל הוא א.
היכלות
האחרות
האותיות
וכסויים לאותיות הללו ,והכל מרוקם
ומצויר בכסא ,ו' ,שש דרגות לכסא,
ס' ,ששים גלגולי הכסא ,שאותיות
התורה נאמר בהן ,אין מוקדם ומאוחר
בתורה )פסחים ו ע"ב( .אבל בכסא,
כולם מתוקנים כראוי ,וסוד זה נמסר

ïåðéàå ì"åâñ ïåðéàå ïéùàø úìú äì úéà ù
àùéø (ïé÷çåî ùé 'å à"ð) ('æ) ÷"øù ïéãå÷ð úìú
åàâìî àöå÷ 'åá ÷"øåù ÷"øéç í"ìç äìéã
'à úàá æéîøúà àìëå 'â úàã àöå÷ ÷"øéç
÷"øéç àúúì äãå÷ð í"ìç àìéòì äãå÷ð
ïéøú ãåòå e àã àðååâë ÷"øåù àúéòöîàá
ïåðéàå à"áù ïåðéàå é"øö ïåðéà 'à úàã ïéãå÷ð
àúéòöîàá 'å àìéòì 'é ïåâë 'à àøçà àð÷åéãá
àúúì àöå÷ àìéòì àöå÷ åäéà 'à 747àúúì 'ã
÷÷"øåù åäéàå ì"åâñ åäéàå àúéòöîàá àöå
'à åäéà àìë ïéãå÷ð úìú
ïéìàì ïééåñëå ïéìëéä ïéðøçà ïååúà748
øééåöîå [à"ò æè] í÷åøî åäéà àìëå ïååúà
ïéúù 'ñ àéñøåëì ïéâøã úéù 'å àéñøåëá
ïåäá øîúà àúééøåàã ïååúàã àéñøåëì éåìâìâ
àéñøåëá ìáà äøåúá øçåàîå íã÷åî ïéà
éîéëçì àã àæøå úåàé à÷ãë ïð÷úúî åäìë

 - ïå÷éúä øéàî.(à"øâ) á 741
 742נדצ"ל לערבב.
 743עי' שער הכוונות דרושי ראש השנה דרוש ז.
 744היינו שהשכינה שהוא מידת הדין נבלע ברחמים ונתבטל ,עי' לעיל הערה .144
 745מובא לעיל ח ע"א*##
 746הסדר היא מובא לעיל ח ע"ב.
. 747
.ïååúàå áåúë à"øâá 748
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לחכמי לב.
ואינון תלת כו'  -ר"ל ,שהוא ג"כ ג' נקודות כמו סגול מרומז בש' ,והשב"א ג"כ מרומז בצ'
וע' ,ועכשיו מפרש שאר נקודות כסדר :ו' רישא כו'  -ר"ל ,ו' בחולם הוא ז' ,ו' בשורק גדול הוא
ו' בעצמו ,ו' בחירק הוא ג' ,וכאן סיום כל הנקודות :באת א' כו'  -ר"ל ,בה כלולין כל הנקודות,
קמץ אמר לעיל ,וכן פתח הוא הרקיע ,ועכשיו מפרש שאר הנקודות :ואינון בדיוקנא אחרא -
ר"ל ,שעד כאן פי' שהיודין שעליו הן נקודות ,ועכשיו מפרש שהן ג"כ אותיות ,והקוצין שעליהן
הן נקודות :ד' לתתא א'  -ר"ל ,שכל הג' אותיות הן א' :וכל או"א א' - 749ר"ל ,כל הנקודות וכן
האותיות הנ"ל שמרמזין על הנקודות ,כלילין בא' ,ואותיות אחרות הן כסויין לאלו האותיות
כמ"ש ואתוון אחרנין כו' ,נמצא כל האותיות ונקודות כלילין בא' שהוא כסא .נמצא כולן
מצויירין בכסא ,וז"ש וכלא }יז ע"ב{ איהו כו' ,ומפרש היאך מרוקמין בכסא:
ו' שית כו'  -וכן שאר אותיות שלא נתפרשו כאן :אבל בכרסייא כו'  -לפי שהתורה היא
אורייתא דבריאה 750כידוע ,751לפיכך הן כתובים בתורה 752כמו שמסודרין בכסא ששם הוא
כסדר :ורזא דא  -ר"ל ,סוד זה להבין כל האותיות שבתורה כולם סדורין בכסא :לחכימא לבא -
ר"ל ,אותן היודעים סודות הכסא ,שהוא מסט' דבינה ,דאימא מקנן בכרסיא )לקמן כד ע"ב(,
ומסטרהא ניתן כנ"ל )ט"ו ע"א ,(753ימא דאורייתא ,והיא נקראת לבא כמ"ש בהקדמה שניה )יט
ע"א( ,ר"ל שלכך נקראו אותן היודעים בהיכלין ואתוון המשכילים ,כמו שהתחיל לעיל )א
ע"א(:754
øñîúà àáì

ענין אחר" ,והמשכילים יזהירו"
אלו הם אותיות שהיה להם שכל
להיכנס לפני המלך ,כל אחת על
תקונה ,מצד של גבורה נכנסו כולן

ïéìà (â áé ìàéðã) åøéäæé íéìéëùîäå à"ò
àëìî íã÷ àìòàì ìëù ïåì äåäã ïååúà ïåðéà
åäìë åìàò äøåáâã àøèñî éåðå÷ú ìò ãç ìë
é"øùú àìàîù àòåøã éäéàã ïéâá 755òøôîì

 - ïå÷éúä øéàî 749צ"ע מקומו בתיקו"ז וכנראה שזה אל ד"ה בכלל .ונד"צל כלא איהו א'.
 750הסדר שניתנה לנו הנה הוא רק ע"י יסוד מציאות הטבע אשר מאחר ששת ימי בראשית,
ואחר החטא דעץ הדעת ,והיא אשר ניתנה לנו בסידורה שלפנינו ,כאשר לא זכינו להלוחות
הראשונות ,והיא אורייתא דבריאה ,עולם הכסא ,ששם הוא הגילוי דשם אלהים ,גימט' הטבע,
וניתנה לנו כמו שהיא מסודר בעולם הבריאה ,ולכך נקראת תורת הבריאה )הקדו"ש סד ע"ד(.
שאמרו בזוה"ק )פרשת בראשית כ"ג סע"א( ובתז"ח )דף מ"א ע"ב( שהתורה שלנו היא התורה
דבריאה ,כי היא נשתלשל מהתורה דאצילות ונתלבשה בלבושין דבי"ע ,ונמשך אלינו כמו שהיא
מסודרת בעולם הבריאה )ביאורים ח"א פה ע"ג(.
 751לעיל ה ע"ב.
 752שלא כסדר?*##
 753וז"ל :כ"ד ספרים דאינון כ"ד דשאיב מן ימא דאורייתא.
##* 754נכון אם כן כל התיקו"ז הוא תורה דבריאה.
 755עי' זהר ח"א ב' ע"ב וז"ל ,כד בעא קב"ה למעבד עלמא כל אתוון הוו סתימין ותרין אלפין
שנין עד דלא ברא עלמא הוה מסתכל קב"ה ואשתעשע בהו כד בעא למברי עלמא אתו כל אתוון
קמיה מסופא ארישייהו שריאת את ת למיעל ברישא אמרה רבון עלמין ניחא קמך למברי בי עלמא
דאנא חותמא דגושפנקא דילך אמ"ת ואנת אתקריאת אמ"ת יאות למלכא למשרי באת אמ"ת
ולמברי בי עלמא אמר לה קב"ה וכו' עאלת את ב אמרה ליה רבון עלמא ניחא קמך למברי בי
עלמא דבי מברכאן לך לעילא ותתא אמר לה קב"ה הא ודאי בך אברי עלמא ואנת תהא שירותא
למברי עלמא קיימא את א לא עאלת אמר לה קב"ה אל"ף אל"ף למה לית אנת עאלת קמאי כשאר
כל אתוון אמרה קמיה רבון עלמא בגין דחמינא כל אתוון נפקו מן קמך בלא תועלתא מה אנא
אעביד תמן ותו דהא יהיבתא לאת בי"ת נבזבזא רברבא דא ולא יאות למלכא עלאה לאעברא
נבזבזא דיהב לעבדו ולמיהב לאחרא אמר לה קב"ה אל"ף אל"ף אע"ג דאת בי"ת בה אברי עלמא
אנת תהא ריש לכל אתוון לית בי יחודא אלא בך בך ישרון כל חושבנין וכל עובדין דעלמא וכל
יחודא לא הוי אלא באת אל"ף עכ"ל.
תרגום :כשרצה הקדוש ברוך הוא לעשות את העולם ,כל האותיות היו סתומות ,ואלפיים שנה
טרם שברא את העולם היה מסתכל הקדוש ברוך הוא ומשתעשע בהן.
כשרצה לברוא את העולם ,באו לפניו כל האותיות מסופם לראשם .התחילה האות ת' להכנס
בראש .אמרה ,רבון העולמים ,נוח לפניך לברוא בי את העולם ,שאני תשלום חותם שלך אמ"ת,
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למפרע ,משום שהיא זרוע שמאל
תשר"י ,וזה בראשי"ת ,בא' תשר"י,
בגלל שבמדת הדין נברא העולם,
ומשום זה נכנסו למפרע .והרי פרשוה
שבימין נברא העולם ,ובו נכנסו
אותיות כסדרן .וסוד הדבר "אמרתי
עולם חסד יבנה" ,ולכן כשנכנסו
האותיות למפרע ,ומהם כסדרן ,לא
רצה הקדוש ברוך הוא לברא בהן את
העולם ,עד ששתף אותן בימין
ובשמאל ,וברא בהן את העולם.
נטל א"ב מכסדרן ,ונטל תש"ר
מלמפרע ,ושתף בהן האות י' משמו,
וברא בהם את העולם ,כדי שיתקיים
)הבנין( )בשבילו( ,והם אב"י תש"ר,
אב"י אש"ר בידו נפש כל ח"י .ת'
תורת ה' תמימה ,ש' שבת ,ר' ראשית
חכמה יראת ה' .ובכלם לא רצה
להתחיל אלא באות ב' ,משום שהוא

úãîáã ïéâá é"øùú 'àá ú"éùàøá åäéà àãå
òøôîì åìàò àã ïéâáå 756àîìò éøáúà ïéãä
äéáå àîìò éøáúà àðéîéáã åäåî÷åà àäå
íìåò éúøîà äìîã àæøå ïøãñë ïååúà åìàò
åìàò ãë àã ïéâáå (â èô íéìäú) äðáé ãñç
àùãå÷ àòá àì ïøãñë åäééðîå òøôîì ïååúà
ïåì óúùã ãò àîìò ïåäá éøáîì àåä êéøá
757
àîìò ïåäá àøáå àìàîùå àðéîéá
òøôîìî ø"ùú ìèðå ïøãñëî á"à ìèð
àîìò ïåäá àøáå äéîù ïî 'é úåà ïåäá óúùå
é"áà ïåðéàå (äéðéâá à"ð) (àðééðá) íéé÷úéã ïéâá
áåéà) é"ç ìë ùôð åãéá øù"à é"áà 758ø"ùú
'ù (ç èé íéìäú) äîéîú 'ä úøåú 'ú (é áé
(é àé÷ íù) 'ä úàøé äîëç úéùàø 'ø úáù

 - ïå÷éúä øéàîנקראת אמ"ת ,ראוי למלך להתחיל באות אמ"ת ולברוא בי את העולם .אמר לה הקדוש ברוך
ָ
ואתה
הוא ,וכו'
נכנסה האות ב' .אמרה לו ,רבונו של עולם ,נוח לפניך לברוא בי את העולם ,שבי מברכים אותך
למעלה ולמטה .אמר לה הקדוש ברוך הוא ,הרי ודאי שבך אברא את העולם ,ואַת תהיי הראשית
לברוא את העולם.
עמדה האות א' ולא נכנסה .אמר לה הקדוש ברוך הוא ,אל"ף אל"ף ,למה אינך נכנסת לפני
כשאר כל האותיות .אמרה לפניו ,רבונו של עולם ,משום שראיתי שכל האותיות יצאו מלפניך בלי
תועלת ,מה אני אעשה שם .ועוד ,שהרי נתת לאות ב' אוצר גדול זה ,ולא ראוי למלך עליון להעביר
אוצר שנתן לעבדו וליתנו לאחר .אמר לה הקדוש ברוך הוא ,אל"ף אל"ף ,אף על גב שאברא את
העולם באות בי"ת ,אַת תהיי הראש לכל האותיות .אין בי יחוד אלא בך .בך יתחילו כל החשבונות
וכל מעשי העולם ,וכל יחוד לא יהיה אלא באות אל"ף.
 756עי' בראשית רבה )פי"ב סי' טו(] :משל[ למלך שהיו לו כוסות ריקים .אמר המלך ,אם אני
נותן לתוכן חמין הם מתבקעין ,צונן הם מקריסין .ומה עשה המלך ,ערב חמין בצונן ,ונתן בהם
ועמדו .כך אמר הקב"ה ,אם בורא אני את העולם במדת הרחמים ,הוי חטייה סגיאין ,במדת הדין
היאך העולם יכול לעמוד ,אלא הרי אני בורא אותו במדת הדין ובמדת הרחמים ,והלואי יעמוד.
 757מ"ש אמרתי עולם חסד יבנה הכוונה הוא רק על מה ששיתף מדת החסד למדת הדין ,אבל
עיקר הבריאה היתה במדת הדין ,בראשית ברא אלהים )בראשית א א( )ביאורים ח"א נט ע"ב(.
 758כי בתיבת בראשית הוא אותיות אב"י תש"ר ,והם אותיות מכסדרן ואותיות דלמפרע ,ובהן
נברא העולם .והוא כנודע מאמרם ז"ל )רש"י בראשית א א( בתחילה עלה במחשבה לברוא במדת
הדין ראה שאין העולם מתקיים שיתף עמו מדת הרחמים ,ונברא העולם ע"י האותיות דלמפרע,
שהם ממדת הדין ,וע"י ששיתף עמהן האותיות דכסדרן שהם ממדת הרחמים וכו' עיקר דברי
התיקונים הנז' הם ע"פ דברי הקדמת זוהר בראשית )דף ב ע"ב( שאמר שם כד בעא קב"ה למברי
עלמא אתו כל אתוון קמיה מסופא ארישייהו כו' ע"ש ,וכן בז"ח )רות פ' ע"ד סח ע"ד בדפוס
אמסטרדם ודף פח ע"ג בדפוס מוסד הרב קוק( ,ובאותיות דר' עקיבא ,כי באו כל האותיות למפרע
מאות ת' עד אות ב' ונכללו כולם באות ב' ונברא העולם על ידו וכו' כי בריאת העולם היה רק ע"י
הרל"א שערים דהאחור שהם מהאותיות ו"ה דהשם ,ומהשמות דמ"ה וב"ן ,והם הזו"ן ,הויה אדני,
ור"ל הוה דהויה הכוללות שהם הז"ת דאצילות ,והם הנגלות כנודע ,ובהן נברא העולם .אבל הרל"א
שערים פנים שהם מהאותיות יה ,ומהשמות דע"ב וס"ג שהם הג"ר ,והם נסתרות כמ"ש אליהו
זל"ט )תיקו"ז יט ע"א( ,לא היה אפשר שיברא העולם בהם .ומשום שהרל"א שערים אחור ,הנה הם
נמשכו ונעשו מלמטה למעלה ,שהוא מסוף לראש ,מהאות ת' עד האות ב' ,שהוא משער ת"ש עד
שער ב"א כנ"ל ,לכן עאלו כל האותיות למפרע ונברא העולם בשער ב"א ,שהוא השער האחרון
לכולם ,והם האותיות ב"א שבמילת בראשית )הקדו"ש סח ע"א(.
צ"ע עד כמה היא נצרך לכאן וכמה היא אריכות של הלש"ו לגבי הרל"א שערים שלא דווקא
שייך לכאן.
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בנין אב ,בנין העולם ,ובה התחיל
להתחיל ,משום שבה עתיד לבנות
ירושלים ,כמו שנאמר "בונה ירושלים
יהו"ה" ,ש"אם יהו"ה לא יבנה בית
שוא עמלו בוניו בו" ,ובנין התורה
והעולם באות ב' עתיד להבנות ,ועליה
קיים העולם ,ובאותו זמן שנבנית,
כאילו שבאותו זמן יברא העולם
ויבנה ,וזה בראשית ברא אלהי"ם.
אבל כשחרב בית ראשון כאלו
היה העולם תהו ובהו ,וזהו "והארץ
היתה תהו" ,מיד שנבנית" ,ויאמר
אלהי"ם יהי אור" ,משום שכל
האותיות מאירות בה .ואף על גב
שאור הוא א' ,האור שלו שמאיר בה
ב' ,בחמשה אורות שהם ה' עליונה של
השם הקדוש

ïéâá 'á úàá àìà ìçúîì àòá àì åäìëáå
éøàù äáå àîìòã àðééðá áà ïéðá åäéàã
äîë íìùåøé éðáîì ãéúò äáã ïéâá ìçúîì
'ä íéìùåøé äðåá (á æî÷ íéìäú) øîà úàã
åá åéðåá åìîò àåù úéá äðáé àì 'ä íàã
)àîìòãå àúééøåàã àðééðáå (à æë÷ íéìäú
àîìò àîéé÷ äìòå éðáîì äãéúò 'á úåàá
àðîæ àåääá åìàë úàéðáúàã àðîæ àåääáå
àøá úéùàøá àãå éðáúéå àîìò éøáúé
) í"éäìàבראשית א א(
àîìò äåä åìàë ïåùàø úéá áøç ãë ìáà
) åäéà àãå åäáå åäúשם ב( åäú äúéä õøàäå
) úàéðáúàã ãéîשם ג( øåà éäé í"éäìà øîàéå
øåàã áâ ìò óàå äá ïéøéäð ïååúà ìëã ïéâá
ïéøåäð ùîçá 'á äá àøäðã äéìéã øåà 'à àåä
àùéã÷ àîùã äàìò 'ä ïåðéàã

ע"א והמשכילים כו'  -ר"ל ,מטעם אחר נקראו האותיות והמשכילים :בא' תשרי  -ר"ל,
באחד בתשרי נברא העולם )ר"ה י ע"ב( :759והא אוקמוהו דבימינא כו'  -ר"ל ,ששיתף מדת החסד
כמ"ש בגמ' ,760וכן כל אוקמוהו שבזהר קאי על הגמרא :לא בעא כו' עד דשתף כו'  -ר"ל ,שת"ת
השוה המחלוקת ,כמ"ש בזהר בראשית )יז ע"א(:761
נטל א"ב כו'  -ר"ל ,מחסד :ונטל תש"ר מלמפרע  -הוא מגבורה :ושתף כו'  -הוא מת"ת
שהוא שם הויה ,ונעשה בראשית ,וקודם לקח מגבורה כמ"ש )רש"י בראשית א א( בתחלה עלה
במחשבה כו' ,לכך לקח ג' ,ואח"כ בחסד ב' ,ואח"כ בת"ת א' :אב"י אשר בידו כו'  -ר"ל ,אב"י
של אשר בידו ,והוא מלכות ,שבידה נפש כו' ,וכן אצלה מפקידין הנשמות :ת' תורת כו'  -ר"ל,
ת"ת :ש' שבת  -בינה כנ"ל )יד ע"ד ד"ה וביה שכינתא* :(##ר' ראשית כו'  -חכמה ,והן ד' אותיות

759

 - ïå÷éúä øéàîדהיינו בתיקון ולא בנקודות ,שהעיקר הוא כר"א שבתשרי נברא העולם )כללים ח"א לז

ע"א(.
760

לא מצאתי גמ' אבל עי' פסיקתא רבתי )פרשה מ( :אמר רבי חנינא ,כשבקש הקדוש ברוך
הוא לבראות את עולמו ,היה מסתכל במעשה הרשעים ,ולא היה מבקש לבראות את העולם :דור
אנוש ,דור המבול ,דור הפלגה ומעשה סדומיים .והקב"ה חוזר ומסתכל במעשה הצדיקים:
באברהם ,יצחק ויעקב כולהם .וחוזר ומסתכל ,ואומר ,בשביל רשעים איני בורא את העולם .הריני
בורא את העולם ,ומי שהוא חוטא אינו קשה לרדותו בו .לפיכך היה מבקש לבראות את העולם
בדין ,ולא היה יכול בשביל מעשה הצדיקים ,ומבקש לבראתו ברחמים ,ולא היה יכול בעבור מעשה
הרשעים .מה עשה ,שיתף שניהם :מדת הדין ומדת רחמים ,וברא את העולם .שנאמר ביום עשות
ה' אלהים ארץ ושמים )בראשית ב' ד'(] .וכן[ לאדם כשבא לבראותו ,ונסתכל שהוא חוטא בעץ
ואמר ,אם אני בורא אותו במידת הדין ,אין לו תקומה ,ואם לבראותו ברחמים - ,רע הוא )מתענג(
]התענוג[ .מה עשה ,שיתף שני המדות  -מדת הדין ומדת רחמים ,וברא אותו .שנאמר ויצר ה'
אלהים את האדם )שם שם ז'(.
 761ז"ל :חכמתא דמשה בהא אסתכל ובעובדא דבראשית אשגח בעובדא דבראשית הוה
מחלוקת שמאלא בימינא ובההוא מחלוקת דאתער ביה שמאלא נפק ביה גיהנם ואתדבק ביה
עמודא דאמצעיתא דאיהו יום תליתאי עאל בינייהו ואפריש מחלוקת ואסכים לתרין סטרין וגיהנם
נחית לתתא ושמאלא אתכליל בימינא והוה שלמא בכלא.
תרגום :חכמתו של משה ,הסתכל בזה ובמעשה בראשית התבונן .במעשה בראשית היתה
מחלוקת שמאל עם ימין ,ובאותה מחלוקת שהתעורר בו השמאל ,יצא בו גיהנם ונדבק בו ,העמוד
האמצעי שהוא יום שלישי נכנס ביניהם והפריד המחלוקת והסכים לשני צדדים ,וגיהנם ירד
למטה ,ושמאל נכלל בימין והיה שלום בכל.
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הוי"ה :אלא באות ב'  -שהיא בינה ,שהיא ביתא דלעיל ,762ומסטרהא נקרא גם המלכות בית:
בנין אב  -ר"ל ,בנין של החכמה שנקרא אב ,שנאמר )תהלים קד כד( כולם בחכמה עשית ,והכל
על ידה ,בל"ב שבילין ,763ל"ב אלקים ,764כמ"ש לעיל )יד ע"ב ד"ה כ"ח( בראשית שהיא חכמה,
ברא אלקים בינה כו' :בניינא דעלמא כו'  -ת"ת ומלכות ,שהוא )תהלים פט ג( עולם חסד יבנה:
דאם ה' לא יבנה בית  -ר"ל ,ע"י הבית 765שהיא תבנה תחלה :ודא בראשית ברא אלקים  -ר"ל,
בראשונה ברא אלקים ,בונה :דאע"ג דאור הוא א'  -ר"ל ,חכמה והיאך אמרנו יהי אור בבינה:
אור דיליה כו'  -ר"ל ,מ"מ אורות שלו נהירין בה ,שהן ה' אורות דה' פעמים אור דמעשה
בראשית ,766דאינון בה' עילאה:
ג' ,העמוד שתומך את הבית,
שהוא גמילות חסדים טובים ,הוא
תומך את ד' שהוא דֶ ֶלת .ובאיזה מקום
סומך אותו ,בגלות .א' תומך ומאיר
לב' ,ג' גומל חסד עם ד' ,ובמה ג' ,היא
גלגל ,ובה כל האותיות מתגלגלות
בכמה גלילי זהב ,זהו שכתוב "ידיו
גלילי זהב ממלאים בתרשיש" ,מה זה
בתרשיש ,אלא בתרי שש ,והם בשתי
זרועות ,גדולה וגבורה ,שבהן מתחילה
התורה בב' ,ובהן שש פרקים ,שהם
שש אותיות בראשית ,שכלולות
בעמוד האמצעי שהוא ו' ,ועליו נאמר
"וירא ראשית לו" ,לו לאות ו' ,כי "שם
חלקת מחוקק ספון".
ג' עמודא כו'  -הוא יסוד :דסמיך ביתא  -דלתתא :דאיהו גמילות  -ר"ל ,שג' הוא גמילות,
והוא ביסוד ,שהוא גומל חסדים ,שהוא חסד דגניז בפום אמה כמ"ש בזוהר )ח"ב קכג ע"א(,767
והן }יז ע"ג{ חסדים טובים ,שיסוד נק' טוב )זהר ח"ג כא ע"א( ,טוב הגנוז :איהו סמיך כו'  -ר"ל,
שהוא סמוך לד' שהיא מלכות ,ואיהו סמיך לה' 768שנקראת דלת ,שהיא דלה כמ"ש לעיל
)כאן* ,(##וז"ש דאיהי דלת ובאן כו' :בגלותא  -שאז היא דלה כמ"ש לעיל )* ,(##ור"ל גלותא
הוא ג' :א' סמיך כו'  -ר"ל ,שלכך א' סמיך בא"ב אצל ב' ,וג' אצל ד' ,שהן ספי' הסמוכות חו"ב,
יסוד ומלכות :ובמאי  -ר"ל ,במאי סמיך ג' לד' ,וגומל חסדים עמה :ג' איהי גלגל  -ר"ל ,אות
ראשון שבו ,ויסוד הוא גלגל ,שכל הו"ק מתגלגלין על ידו למלכות :בכמה גלילי כו'  -ר"ל ,ע"י
חג"ת כמו שמפרש והולך :בתרי שש כו'  -ר"ל ,בתרי שהן שש כמו שמפרש והולך :דבהון שרי
כו'  -ר"ל ,שהעולם מתחיל מח"ג והן ג"ס :דכלילן בעמודא דאמצעיתא  -ר"ל ,שב' הידים חו"ג
כלולין בת"ת שהוא יחודא דתרוייהו כמ"ש לעיל ,ור"ל שלכך ג"כ בראשית שית אתוון שהוא ו',
וכן לכך כתיב בראשית ב' ,שהן ח"ג ,שכלולין באותיות ראשית ,שהוא ת"ת ,כמו שמפרש
והולך :כי שם חלקת כו'  -ר"ל ,משה שהוא בדרגא דעמודא דאמצעיתא ,וכן מחוקק הוא חכמה
כמ"ש בס' יצירה )פ"א מ"א( שבו חקק כו' ,וז"ש וירא ראשית לו ,ולמה כי שם חלקת מחוקק,
שהוא חכמה ספון גנוז ו' דנפיק מי' ,769וחכמה נקרא ראשית:
úåìéîâ åäéàã àúéá êéîñã àãåîò 'â
éäéàã 'ãì êéîñ åäéà íéáåè {á"ò æé} íéãñç
êéîñ 'à àúåìâá äì êéîñ øúà ïàáå ú"ìã
éäéà 'â éàîáå 'ã íò ãñç ìéîâ 'â 'áì øéäðå
éìéìâ äîëá ïéìâìâúî ïååúà ìë äáå ìâìâ
íéàìåîî áäæ éìéìâ åéãé ã"ää àáäãã
ùéùøúá éàî (ãé ä íéøéùä øéù) ùéùøúá
äìåãâ ïéòåøã ïéøúá ïåðéàå ùù éøúá àìà
úéù ïåäáå 'áá àúééøåà éøù ïåäáã äøåáâ
ïìéìëã úéùàøá ïååúà 'å ïåðéàã ïé÷øô
øîúà äéìòå 'å åäéàã àúéòöîàã àãåîòá
)éë 'å úàì åì åì úéùàø àøéå (àë âì íéøáã
(íù) ïåôñ ÷÷åçî ú÷ìç íù

 - ïå÷éúä øéàî 762דהיינו דחכמה.
 763עי' ס"י פ"א מ"א בל"ב נתיבות החכמה.
 764עי' לקמן כז ע"ב.
 765נדצ"ל הבֵ י"ת.
 766לקמן כ ע"ב בת"ז.
 767עי' לקמן הערה .2039
 768ה' אחרונה או זה טעות וצ"ע ד'*.##
 769עי' לקמן סא ע"ב.
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ד' ,הדלת של הבית של ירושלים.
ו' העמוד שסמוך לדלת ,והיא דלת של
שני שערים ,שנאמר בהם "פתחו לי
שערי צדק" ,ולכן יש לדל"ת שני גגות,
והם שתי זרועות )בלא( )וכל אחד( ו'
שהם ששה פרקים ,היא דלת וזהו
"דלותי ולי יהושיע" ,ואות ד' היא זרוע
שיש בה שתי אמות ,ה' שלמות של
שתי זרועות ,וגוף שהיא כלל של
שלשת האבות ,ו' יחוד שלמות של
אות ד' שהיא הלבנה.

êéîñã àãåîò 'å íìùåøéã àúéáã úìã 'ã
ïåäá øîúàã ïéòøú ïéøúã úìã éäéàå úìãì
)àã ïéâáå ÷ãö éøòù éì åçúô (èé çé÷ íéìäú
ïéòåøã ïéøú ïåðéàå ïéââ ïéøú ú"ìãì úéà
)éäéà ïé÷øô úéù ïåðéàã 'å (ãçà ìëå) (àìá
éìå éúåìã (å æè÷ íéìäú) åäéà àãå úìã
ïéøú äéá úéàã àòåøã éäéà 'ã úàå òéùåäé
éäéàã àôåâå ïéòåøã ïéøúã åîéìù 'ä ïéîà
'ã úàã åîéìù àãåçé 'å ïäáà úìúã àììë
àøäéñ éäéàã
äéäå (åë ì äéòùé) äá øîúà äá øéäð ãë
äéäé äîçä øåàå äîçä øåàë äðáìä øåà
åîéìù àãå íéîéä úòáù øåàë íéúòáù
ìéìë 'æ åäéàã ïéâá ä"ä ïåðéàã àøäéñå äîçã
àøèñî øåëæ øåîùå øåëæ åäéà àã ïéâáå å"é
äàúú 'äã àøèñî øåîù äàìò 'äã

כשמאיר בה נאמר בה "והיה אור
הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה
שבעתים כאור שבעת הימים" ,וזו
שלמות של חמה ולבנה ,שהם ה"ה,
משום שהוא ז' כולל י"ו ,ולכן הוא זכור
ושמור ,זכור מצד של ה' עליונה ,שמור
מצד של ה' תחתונה.
770
ד' דלת  -שבו נכנסין לבית דלעילא ,כמ"ש )תהלים קיח כ( זה השער כמ"ש לעיל דלית
רשו לנביא וחוזה כו' :ו' עמודא דסמיך לדלת  -ר"ל ,ו' שבתוך ה' ,שבלא ו' הוא ד' :ואינון ב'
דרועין  -ר"ל ,ב' הגגין בלא ו' ,דאינון שית פרקין ,ר"ל בלא ו' שבתוך ה' הוא ד' ,ב' דרועין שית
פרקין ,בלא ו' דכליל השית פרקין ,אז היא דלה ,771עד שבא ו' בתוך הד' ונעשה ה' ,772וז"ש
דלותי ולי יהושיע ,ר"ל ו' לי יושיע :ואת ד' כו'  -ר"ל ,שני פרקים של הזרוע עד פרק היד ,לפיכך
היא דלה ,שפרק הג' חסר בה ,שד' הוא בצורת הזרוע והקנה ,773ב' ווין :ה' שלימו כו'  -ר"ל,
בוא"ו שבתוך ה' נעשה ג' פרקים בכל דרועא שהן ג' ווין ,וכן הוא משלים לתרין דרועין וגופא,
שהן ג' ווין שהן חג"ת ,774וז"ש כללא כו' :ו' יחודא  -ר"ל ,שו' הוא ת"ת מתייתד עם ה' מלכות:
שלימו דאת ד' כו'  -כנ"ל שהו' הוא ת"ת שבתוך הד' ,שהוא ח"ג ב' דרועין:
כד נהיר בה כו'  -עכשיו מפרש אות זיי"ן :שבעתים כאור כו'  -שהיא ז' :ודא שלימו דחמה
וסיהרא  -ר"ל ,בעת שהוא נהיר בסיהרא ,וכן נהיר בחמה מסט' דחכמה ,775וחכמה הוא }יז
ע"ד{ י' ,ות"ת הוא ו' ,י' על ו' הוא ז' ,לפיכך יהיה שבעתים כו' ,דחמה ולבנה אינון נוקבין כנ"ל
)טו ע"א* ##ד"ה אלא חמה( :ובגין דא איהו  -ר"ל ,ת"ת :זכור מסט' דה' עילאה  -שמסט' הוא
ז' כליל י"ו ,וזה זכור ושמור כו' ,כידוע שכל שמירה מסט' דה' תתאה ,כמ"ש לעיל שמירה א'
לשבתות כו' )שבת סט ע"ב(:
ח' ,יש לה שלשה גגות ,והם ו' ו'
ïìéìëã 'å 'å 'å ïåðéàå ïéââ úìú äì úéà ç
ו' שכלולים בח"י עולמות .ח' היא 'èá ïéáè ïéîìç øùôî éäéà 'ç ïéîìò é"çá
פותרת חלומות טובים בט' ,והרי
è úàã àøèñî àáè àîìç åäåî÷åà àäå
 - ïå÷éúä øéàî 770עי' לקמן כ ע"א ,אבל שם לא כתוב חוזה וצ"ע ,ולעיל יג ע"א כתוב חכם ,ושם כתוב השגה
ולא רשו ,ועי' לקמן לב ע"ב שכן כתוב נביא וחוזה.
 771עי' שעה"כ קדיש א' ,וכן ע"ח עקודים פרק ו' ,ועי' פת"ש גדלות דז"א ע"א שזה כאשר היא
בשבירה.
 772עי' בזה בבהגר"א בסד"צ ט"ז ע"ב ד"ה ומה שאחורי ,ושם מדובר על גידול האמא ,וכאן על
הנוק'.
 773הזרוע נחלק לשנים ,והם זרוע וקנה ,זרוע היא קרוב יותר לשחי ,וקנה ליד.
 774היינו ג' קוים של חג"ת.
 775עי' שעה"כ יח ע"ב.
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פרשוה שחלום טוב מצד של האות ט'
שהיא סביב לה ,כמו שבארוהו )ברכות
נה ע"ב( חלום טוב ראית ,ודאי משם
זה בא ,משום שאות ט' היא ספירה
תשיעית מלמעלה למטה ,ח' ספירה
שמינית מצד של אות א' ,י' ספירה
עשירית ,עשירית האיפה .כשיורדת ח'
אליה נעשית ח"י ,והאות י' כשעולה
בכ' נקראת כתר )עליון( ועליו נאמר
)קדושה למוסף של שבת ויו"ט( "כתר
יתנו לך יהו"ה אלהינ"ו" ,אבא ואמא,
"מלאכים המוני מעלה" ,אלו נשמות
שהן מלאכים מצד המלכות" ,יחד
כולם קדושה לך ישלשו" ,קדושה ודאי
שהיא שכינה" .לך ישלשו" ,אלו שלשת
האבות שהם "קדוש קדוש קדוש
יהו"ה צבאו"ת" ,מה זה צבאו"ת אלו
שני נביאי אמת" ,מלא כל" זה צדיק,
"הארץ כבודו" ,זו שכינה ,שהיא
קדושה ,שעליה נאמר )ברכות כא ע"ב(
אין קדושה פחות מעשרה ,וזהו כ'
כתר.
ח' כו'  -ר"ל ,יסוד :ואינון וו"ו  -ר"ל ,חג"ת שהן ג' ווין כנ"ל )ח ע"ב( ,ג' ווין דויסע ויבא
ויט )לעיל יב ע"א( :ח' איהו מפשר  -ר"ל ,שח' הוא חולם :בט'  -ר"ל ,ג"כ ביסוד ,טוב הגנוז שבו
כנ"ל) 777יז ע"ג ד"ה דאיהו( :דאיהו סחור לה  -ר"ל ,הט' סמוך לח' בא"ב ,ואיהו טוב הסמוך
ביסוד ח' :בגין דאת ט'  -נותן טעם למה נקרא יסוד ח' וט' :ח' ספי' תמינאה מסט' דאות א' -
כצ"ל ,ר"ל מחכמה ,שמשם מתחילין שנק' ראשית )זהר ח"א יא ע"ב( ,והוא אות א' ,וכן בא"ב ח'
אות שמיני לא' :עשירית האיפה  -ידוע בזהר שקאי על מלכות ,ועיין בזהר פנחס )רמד ע"א:(778
כד נחית כו'  -דאין יסוד ח"י אלא בהתייחד בה ,אז אבר חי ,779כמ"ש בזהר )* :(##לך ישלשו כו'
 שמורידין מלמעלה למטה עד המלכות הקדושה ,וזה לך ,מלכות :כ' כתר  -שהיא עשרהומעלין אותה עד כתר ע"ס והוי כ':
צב
ו
מ
לם
ל'" ,ויחלם והנה סו
äöøà áöåî íìñ äðäå íåìçéå 'ì
ארצה" ,זו השכינה התחתונה" ,וראשו )åùàøå äàúú àúðéëù àã (áé çë úéùàøá
מגיע השמימה" זו השכינה העליונה.
äðäå äàìò àúðéëù àã äîéîùä òéâî
"והנה מלאכי אלהי"ם" זה מ' עולים
בל' ,ויורדים בנ' ,שנאמר בה "איך 'ðá íéãøåéå 'ìá íéìåò 'î àã í"éäìà éëàìî
נפלת משמים הילל בן שחר" ,נאמר בו íéîùî úìôð êéà (áé ãé äéòùé) äá øîúàã
åá íéãøåéå äéá øîúà øçù ïá ììéä
"ויורדים בו".
àáè àîìç åäåî÷åàã äîë äì øåçñ éäéàã
éäéà 'è úàã ïéâá àéúà à÷ ïîúî éàãå úéæç
äøéôñ 'ç àúúì àìéòî äàòéùú äøéôñ
àøèñî 776('ç àìéòì àúúî) [á"ò æè] äàðéîú
ãë äôéàä úéøéùò äàøéùò äøéôñ 'é 'à úàã
à÷ìñ ãë 'é úàå é"ç úãéáòúà äáâì 'ç úéçð
øúë øîúà äéìòå (äàìò) øúë úàéø÷úà 'ëá
íéëàìî àîéàå àáà å"ðéäìà ä"åäé êì åðúé
íéëàìî ïåðéàã ïéúîùð ïéìà äìòî éðåîä
åùìùé êì äùåã÷ íìë ãçé úåëìîã àøèñî
÷ïåðéà åùìùé êì àúðéëù éäéà éàãå äùåã
úåàáö 'ä ùåã÷ ùåã÷ ùåã÷ ïåðéàã ïäáà úìú
)ישעיה ו ג( èåù÷ éàéáð ïéøú ïéìà úåàáö éàî
àúðéëù àã åãåáë õøàä ÷éãö àã ìë àìî
úåçô äùåã÷ ïéà øîúà äìòã äùåã÷ éäéàã
øúë 'ë åäéà àãå äøùòî

 - ïå÷éúä øéàî.à"øâä úåäâäá ç÷îð 776
 777דהיינו החסד שבפום אמה.
 778וז"ל ,ועשירית האיפה אמאי אלא עשירית האיפה לקבל כ"י ,דאיהי עשיראה דדרגין.
 779עי' לקמן ק ע"ג ד"ה ברא שיסוד אינו חי אלא בסוד הדעת וכן פט ע"ב ,אבל לא מצאתי זהר
כזה ללא צדיק חי עולמים בכ"מ.
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780

אבל בס' ,בה עולים ,משום שהיא
(äð"ñ) éäéàã ïéâá ïé÷ìñ äá 'ñá ìáà
)סנ"ה( ,היא סל"ם לעלות בל' .ע' בה äéáå ìëúñî äá 'ò 'ìá à÷ìñì íì"ñ éäéà
מסתכל ,ובו מצפה .וסוד הדבר
äôöú êì ïéò ìëå äìîã àæøå äôöî

)תפילת נשמת כל חי( "וכל עין לך
תצפה".
פ' ,בה "כל לשון לך תשבח" )שם(,
÷éìñã àðîæá çáùú êì ïåùì ìëå äá 'ô
בזמן שעולה למקומו .וכי כעת לא àì ïåùì ìë äéì ïéçáùî àì ïòë éëå äéøúàì
משבחים אותו כל לשון ,לא ,עד
) àø÷ íéé÷úéã ãòזכריה יד ט( êìîì 'ä äéäå
שיתקיים הכתוב "והיה ה' למלך",
למלך ודאי באות ל' .ובאותו זמן ìë íéé÷úé àðîæ àåääáå 'ì úàá éàãå êìîì
יתקיים "כל פה וכל לשון יתנו )נ"א øãä (øãäå ãåä à"ð) åðúé ïåùì ìëå äô
הוד והדר( הדר למלכותך" )תפילת êúåëìîì
הכנסת ס"ת(.
ל' ויחלום כו'  -ר"ל ,של' הוא בת"ת שהוא הסולם מוצב כו' ,שהוא מבריח מן הקצה אל
הקצה כנ"ל )יד ע"א( :והנה מלאכי כו'  -מפרש עכשיו מ' שהם מלאכי ,והן נשמתין שבל' שהוא
ת"ת ,עולין ,ובנ' שהוא מלכות יורדין מת"ת ,וכן בא"ב המ' אל הל' הוא בעליה למעלה לצד
הא' ,ואל הנ' הוא בירידה למטה אל הת' :נפלת  -ר"ל ,שהוא נ' :משמים  -שהוא בת"ת :אבל
בס'  -עכשיו מפ' הס' ,אעפ"י שהוא ג"כ במלכות שהיא סנה ,סלקין ,שאז הנשמתין עולין ממנה
אל הת"ת ,משא"כ בנ' שיורדין מת"ת אליה ,וזה סל"ם מן הס' אל ל' ,עולין מלאכים הנ"ל ,שהן
מ' סל"ם ,וז"ש איהי סל"ם כו' :ע' כו'  -ר"ל ,שהיא מלכות ,שבה מצפין לעלות אל הת"ת ,שאז
נק' ע' כמ"ש וכל עין כו' :פ' כו'  -ר"ל ,ת"ת שהנשמה סליק בו ,שאז הוא במקומו :למלך  -ר"ל,
ל' מלך ,שאז כל לשון כו' ,שכל הנשמות יעלו אל מקומם:
צ' ,באותו זמן נאמר בה "צדקה
תרומם גוי" ,ואין צדקה אלא תפלה,
הרי פרשוהו ,והיא אם העליונה,
שיורדת אל הצדק ונעשית צדקה
)צדיק( ,ונכלל י"ה בשניהם בצדיק
וצדקה.
ק' ,באותו זמן יעלו אותן הקולות
של התפילות ,הקולות של התורה,
ובאותו זמן יהיה "הקול קול יעקב".
ר'" ,ראשון לציון הנה הנם
ולירושלים מבשר אתן" .ש' בה "שלום
שלום לרחוק ולקרוב אמר יהו"ה
ורפאתיו" ,לרחוק שנתקרב ,שקרוב
קרוב )שרחוק רחוק( היה .ת' בה "תם
עונך בת ציון לא יוסיף להגלותך".

) äá øîúà àðîæ àåääá 'öמשלי יד לד(

àä àúåìö àìà ä÷ãö úéìå éåâ íîåøú ä÷ãö
÷ãö éáâì àúçðã äàìò àîéà éäéàå åäåî÷åà
ä"é ìéìëúàå (÷éãö) ä÷ãö úãéáòúàå
ä÷ãöå ÷éãöá åäééåøúá
÷' ïéúåìöã ïéì÷ äéì ïå÷ìñé àðîæ àåääá
÷ìå÷ ìå÷ä àäé àðîæ àåääáå àúééøåàã ïéì
) á÷òéבראשית כז כב(
íéìùåøéìå íðä äðä ïåéöì ïåùàø 'ø
) ïúà øùáîישעיה מא כז( íåìù íåìù äá 'ù
) åéúàôøå 'ä øîà áåø÷ìå ÷åçøìשם נז יט(
÷åçøã à"ð) áåø÷ áåø÷ã áø÷úðù ÷åçøì
óéñåé àì ïåéö úá êðåò íú äá 'ú äåä (÷åçø
) êúåìâäìאיכה ד כב(

ק' כו'  -הוא סוד ת"ת ,קול יעקב כו' :ר' כו'  -הוא חכמה ,כמ"ש ראשון כו' :ש' כו'  -הוא
יסוד ,כמ"ש שלום כו' כנ"ל )טז ע"ג ד"ה פנה( :ת'  -הוא מל' כמ"ש בת ציון לא יוסיף להגלותך,
צקרש"ת הן ה"ס חו"ב ת"ת יסוד מל':
781

 - ïå÷éúä øéàîéðéñ 780
 781מה שכתוב כאן בדפוס וילנא השייך לתיקון ל"ב שמנו שם.

137

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
]øäæä éðå÷úì úøçà äîã÷ä [à"ò æé

"בראשית ברא אלהי"ם וגו'",
כתוב "המשכילים יזהירו כזוהר
הרקיע וגו'" ,אלו הם רבי שמעון בן
יוחאי וחבריו :רבי אלעזר בנו ,ורבי
אבא ,ורבי יוסי ,ורבי חייא ,ורבי
יצחק ,ושאר החברים שהזהירו זהרו
)שמזהירים( למעלה" .כזוהר הרקיע",
מה זה "כזוהר" ,אלא כשעשו את
החיבור הזה הסכימו עליו למעלה,
וקראו לו ספר הזהר" .ומצדיקי
הרבים" ,בו יהיו רבים ככוכבים
לעולם ועד ,שלא יחשיך האור שלהם
לעולם ולעולמי עולמים ,באותו זמן
שהתחבר החבור הזה ,נתנה רשות
לאליהו להסכים עמם ,בו ולכל בעלי
הישיבה שלמעלה ולמטה ,וכל חיילות
המלאכים העליונים ונשמות עליונות
להיות עמם ,בהם בהסכמה ורצון
כאחד.

}'åâå í"éäìà àøá úéùàøá {à"ò èé
)בראשית א א( ) áéúëדניאל יב ג( íéìéëùîä
ïåòîù éáø ïåðéà ïéìà 'åâå òé÷øä øäæë åøéäæé
àáà éáøå äéøá øæòìà éáø åéøáçå éàçåé ïá
àéøáç øàùå ÷çöé éáøå àééç éáøå éñåé éáøå
øäæë àìéòì (ïéøéäæîã à"ð) åøéäæ åøäãæàã
àøåáç éàä åãáò ãë àìà øäæë éàî òé÷øä
øäæä øôñ äéì åàø÷å àìéòì äéìò åîëúñà
íéáëåëë ïéùéôð ïåäé äéá íéáøä é÷éãöîå
íìòì ïåäìéã àøåäð êéùçúà àìã ãòå íìåòì
éàä øáçúàã àðîæ àåääá ïéîìò éîìòìå
àîëñàì åäéìàì áéäéúà àúåùø àøåáç
àúúå àìéòìã àúáéúî éøàî ìëìå äéá ïåäîò
ïéàìò ïéúîùðå ïéàìò ïéëàìîã ïéìééç ìëå
àãçë àúåòøå àúåîëñàá ïåäîò éåäîì

}יט ע"א{ וחבריו ר' אליעזר כו'  -חסר כאן ר' יהודה :782מאי כזהר כו'  -ר"ל ,כאותן
הדברים שיצאו מהם ,שהם מאירים לעולם ,כמ"ש בתז"ח )א ע"ד( ומתכנשין לגבי' כו' ,ואת אשר
איננו פה כו' ,783כך הם עצמם מאירים לעולם :ומצדיקי הרבים בי'  -ר"ל ,אותן המתכנשין ביה
ללמוד אותו כנ"ל :יהון נפישין ככוכבים  -ר"ל ,לא על עצם אורן של כוכבים ,דהא לעיל )*(##
משמע דכוכבים יותר מאירים מזהר הרקיע :לעולם ועד דלא כו'  -ר"ל ,כמו שמשא ,אע"ג
דאתכניש נהיר בככביא ,כן ,אע"ג דאתכנשו מארי דהאי חבורא ,נהיר חבורם בהם לעולם :לעלם
ולעלמי עלמיא  -הוא תרגום של עולם ועד :784מארי מתיבתא כו'  -ר"ל ,ראשי הישיבות של שני
המתיבתות ,מתיבתא דלעילא ומתיבתא דרקיע ,785וז"ש דלעילא ולתתא:
פתח אליהו ואמר ,רבונו של
úðàã ïéîìò ïåáø øîàå 786åäéìà çúô
עולם ,שאתה הוא אחד ,ולא ìë ìò äàìò àåä úðà ïáùåçá àìå ãç àåä
חשבון/מנין ,אתה הוא עליון על כל
äáùçî úéì ïéîéúñ ìë ìò àîéúñ ïéàìò
 - ïå÷éúä øéàî 782מתוך התלמידי שהיו באד"ר ,ע"ש קכז ע"ב וז"ל רבי אלעזר בריה ור' אבא ור' יהודה ורבי
יוסי בר יעקב ור' יצחק ור' חזקיה בר רב ור' חייא ור' יוסי ור' ייסא ,אבל ג' )היינו( מתו )שם קלד
ע"א( .אבל כתוב ושאר חבריא?*.##
 783ז"ל :הכי מתכנשין בהאי חבורא כל נשמתין דצדיקיא ואנשי מדות דאתמר בהון )תהלים
קיח( זה השער לה' צדיקים יבאו בו ואחרנין דלא צדיקים אתדחין מתמן וכד אתגליא האי חבורא
בעלמא סגיאין מתכנשין לגבה דאתמר בהון )דברים כט( כי את אשר ישנו פה וגו' ואת אשר איננו
פה בהאי חבורא עמנו היום ועלהו אתמר )דניאל יב( ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד כאנון
כוכביא דיהון קימין לעלם ולעלמי עלמיא.
תרגום :כך מתכנסים בחבור הזה כל נשמות הצדיקים ואנשי מדות שנאמר בהם )תהלים קיח(
זה השער לה' צדיקים יבאו בו ואחרים שאינם צדיקים נדחים משם וכשהתגלה החבור הזה בעולם
רבים מתכנסים אליו שנאמר בהם )דברים כט( כי את אשר ישנו פה וגו' ואת אשר איננו פה בחבור
הזה עמנו היום ועליהם נאמר )דניאל יב( ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד.
 784אמנם עי' נא סוף ע"ג בתז"ח שזה ג' עולמות בי"ע.
 785בגין דתרין מתיבתין אית לעילא מתיבתא דההוא נער מטטרו"ן ומתיבתא עילאה דקב"ה
ובכל אתר דתנינן מתיבתא עילאה דא הוא דקב"ה מתיבתא דרקיע דא מטטרו"ן )זו"ח לו ע"א(.
 786עי' סוף מגן וצינה אריכות.
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 - ïå÷éúä øéàî 787העשרה שליטים קאי על הי"ס שהם תיקונא דאדם דאצילות זו"ן ,ולכן נקראים תיקונין.
קרא אותן בשם תיקונין משום שעל ידיהם נעשה האפשרות שיתגלה אור הא"ס למטה ,כי נתלבש
בהם והמציא על ידיהם את כל העולמות כולם ,ולכך נקראו הם בשם תיקונין ,כי התעלמות האור
העליון וכיסויו הוא תיקונו )ע"ח שבירה ב(.עיקר מילת תיקונין שאמר הרב הכוונה הוא על בחי'
התואר וצורת דפרצוף אדם )ביאורים ח"א סא ע"ג(.
 788עי' כללים ח"א סו ע"ד שהי"ס הם עשר עיקרים ,אבל באצילות הנה היה הצורך שישתנה
הגילוי דהו"ק ויוכללו כולם יחד דוקא ויעמדו רק בגילוי כללי אחת לבד .והסבה בזה הוא ,כי משום
שהאצילות הנה הוא השורש היותר קרוב להבי"ע ,והיה הצורך להסתיר שם את האור דא"ס
ולהצטמצם בהם כדי להוציא את הבי"ע על ידם.
]כו[ גם ידעת מפסוק מונה מספר לכוכבים )והוא בלק"ת וכן בשער הפסוקים תהלים קמז ואמר
שם( כי ת"ת נקרא מספר  -והוא מדברי הסבא משפטים )דף קה ע"א .(788ומבאר הרב שם הטעם כי
ת"ת ,שבו כלול הדעת ,הנה הוא כלול מה"ח וה"ג כנודע ,והם עשר הויו"ת ,ובפשוטן הוא מ'
אותיות ,והוא מ' של מספר ,ובמילואם הם ק' אותיות ,והוא מ"ס של מספר ,ובמילוי מלואם יש
כ"ח אותיות בכל הוי"ה ,והם עשר פעמים כ"ח והם פ"ר של מספר .והרי כי ת"ת נקרא מספר ,וזהו
שכתוב השמים מספרים ,וכמ"ש בסבא שם .ות"ת הוא רוח כנודע ,והרי לנו כי מספר הוא על
הת"ת והרוח ,ולכך נקראו ספי' ,משום שעיקרם הם בת"ת שהוא רוח שנקרא מספר ,ועל שם זה
נקראו בשם ספירות ,משום שעיקרם הם רק בבחי' הרוח וכנז' .וזהו שאמר אליהו זל"ט )תיקו"ז דף
יט ע"א( וקרינן לון עשר ספירן ,כי נקראו ספירן משום שעיקרם הם בהרוח שנקרא מספר ,והוא
על שם הי' הויו"ת דפשוטים ומלואים ומילוי מילואים ,שהם כלולים ומכוונים בתיבת מספר כנ"ל.
ואותן הי' הויו"ת הם עצמן הי' ספי' שברוח ,ונקראו ספי' ומספר ע"ש שהם נהרין ונצצין בכל מיני
זוהר ואור וכמראה אבן ספיר כנ"ל .וזהו עצמו לשון ספי' ומספר )ומ"ש בע"ח כמ"ש דף י"ו וקרינן
כו' ,צ"ל וזהו שאמר דף י"ג וקרינן כו' וכן הוא באדם ישר ,והוא בתפילת אליהו בהקדמה שניה
דתיקונים וכמו שפירשנו( .וזהו שאמר אליהו )תיקו"ז דף יט ע"א( אח"כ עוד ,לבושין תקינת לון כו'
וכמה גופין תקינת לון כו' .והרי לנו מכ"ז כי עיקרן מה שנקראו בשם ספירות הם אינן הלבושין
ואינן הגופין אלא רק העצמות שבתוכן ,והוא בחי' הרוח שהוא הנקודות שבתוך האותיות )כי על
הנפש אי אפשר לומר כי הוא נכלל עם האותיות ונקרא בשמם וכנ"ל אות כ"א( .ונתגלו הי"ס דרוח
בבחי' נקודות ,משום שהם נמשכים מחכמה אבא ,שהוא נקרא נקודה עלאה ,י' שבשם ,וממנו
נמשכו העשרה נקודות ,שהם העשר ספירן דבחי' הרוח והז"א .והם ג"כ הי' אותיות דהשם מ"ה,
שהוא גימטריא אדם ,והוא רמוז ג"כ בחכמה ,כ"ח מ"ה )זהר ח"ג כח ע"א( ,שהחכמה הוא הכח
והשורש דשם מ"ה ,כי מהחכמה הוא נמשך ויוצא ,עד כאן לביאור דברי הרב בזה ,וכללתי את כל
לשונו בביאורי ובארתי והמתקתי אותם ,כי הלשון לפי מה שכתוב לפנינו הוא קצר ובלי המתקה
כלל .והנה האריך הרב בכ"ז לחזק את דבריו ולבאר וללמדינו איך שעיקרן דהי"ס הם רק בחי' הרוח
והנקודות ,והוא בז"א שהוא האות ו' דהשם הוי"ה ב"ה ,והוא נמשך ויוצא מהאות י' דהשם הוי"ה
שהוא החכמה ,נקודה עלאה .אבל הנפש הנה הוא כלול בהאותיות שהם הגוף ,ונכללין נפש וגוף
יחד בהכ"ב אותיות ,וכולן נקראו כ"ב אותיות וכנ"ל ,ובזה הרי יש המשך ללשונו ונקשר דבריו זה
עם זה )ביאורים ח"א סב ע"א(.
עיקרן מה שנקראו בשם ספירות הם אינן הלבושין ואינן הגופין אלא רק העצמות שבתוכן,
והוא בחי' הרוח שהוא הנקודות שבתוך האותיות )כי על הנפש אי אפשר לומר כי הוא נכלל עם
האותיות ונקרא בשמם וכנ"ל אות כ"א( )ביארים ח"ב סב ע"א(.
 789עי' הקדו"ש טל ע"ד ז"ל :עולם האצילות כל מציאותו הוא לצורך גילוייו אשר למטה ,היינו
העולמות דיצירה ועשיה ,כי בהם הוא גילויו ית"ש ,אשר על זה כוון בכל בריאת עולמו ובכל
המציאות כולו ,כי עולם היצירה הוא הרוח הכללי וממנו הוא הרוח שבאדם שהוא עיקר האדם,
אלא שהוא אי אפשר להתלבש בהגוף ,שהוא מהחיצונית דהעשיה ,אלא רק ע"י הנפש שהוא
מהפנימית דהעשיה ,ועולם הבריאה היא נעלם.
 790מתלבש )לש"ו דע"ה ח"א עז ע"ג(.
 791שהם נעשו כולן אחד על ידו ובסוד רשות היחיד )דע"ה ח"א עז ע"ד(.
כל השמות הקדושים הנה הוא מה שעצמותו גופה נתגלה בגילוייהם אחר שנתלבש באצילות.
והוא ,משום כי אמתתו הנעלמה עצמו נצטמצם ומתפשט ושוכן באצילות ומתייחד בה ביחוד
עצום עד שנעשית חד עמו )הקוד"ש ו ע"א(.
הגם שבפנימית ובהעלם הוה באמת היחוד עצום מאד לעולם ,אבל בחיצונית ובאתגלייא חסר
עתה היחוד דמלעילא לתתא הרבה מאד ,וזהו הענין דלשם יחוד הראוי לומר ולכוון בכל מצוה
ומצוה ,כדי לייחד את המלכות בז"א ע"י אור א"ס שבפנימיותם ,ר"ל שיאר ויתגלה האור א"ס
שבפנימיותם ועי"ז יתייחדו זב"ז וכמ"ש אליהו זל"ט אנת הוא דקשיר לון ומייחד לון ,ויתגלה עי"ז
אור יחודו וכבוד מלכותו למעלה ולמטה ויתוקן עי"ז כל העולמות בי"ע מעביותם וזוהמתם ,והרי
תלוי תיקון כל העולמות רק ביחוד המלכות עם ז"א שהוא שיתייחד גילויו דשם אלהי"ם ואדנ"י
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העליונים ,סתום על כל הסתומים ,אין
מחשבה נתפסת בך כלל .אתה הוא
שהוצאת עשר תיקונים וקראת להם
עשר ספירות להנהיג בהם את
העולמות הנסתרים שלא מתגלים
ועולמות שמתגלים ,ובהם נתכסת
מבני אדם ואתה הוא שקושר אותם
ומייחד אותם וגלל שאתה מבפנים כל
מי שמפריד חד מחבירו מאלה העשר
נחשב כאילו מפריד בך.
רבון עלמין  -א"ס :793חד ולא בחושבן  -ר"ל ,לא כא' המנין שהוא נכנס בגדר מספר ,וכתר
עליון נדמה לאחד המנין ,אעפ"י שאינו מספר מ"מ נכנס בגדרם ,אבל אתה ,אין שני לך ,שאינך
נדמה לשום ספי' כלל :עילאה על כל עילאין סתימא כו'  -שיש כמה עולמות הרבה למעלה מן
הספירות ,סתימין בסתימו ,אבל הוא על כולם :עשר תיקונין וקרינן כו'  -הן פנימיות של כח"ב
חג"ת נהי"ם שנקראו גופין לקמן :עלמין סתימין כו'  -הן גופין ולבושין דבסמוך ,שהן אצילות
ובריאה ,י"ה של השם ,נגד חו"ב ,שהן נסתרות כדלקמן :ועלמין דאתגלין  -הן יצירה ועשיה,
שהן ו"ה של השם ,נגד זו"ן ,שהן נגלות כדלקמן :ובהון אתכסיאת כו'  -שהן יקר ליקרי':794
דקשיר לון  -ספירות של פרצוף א':795
øùò ú÷éôàã àåä úðà ììë êá àñéôú
àâäðàì 788ïøéôñ øùò ïåì ïðéø÷å 787ïéðå÷ú
ïéîìòå ïééìâúà àìã ïéîéúñ ïéîìò ïåäá
àùð éðáî 790úàéñëúà ïåäáå 789ïééìâúàã
úðàã ïéâáå 791ïåì ãçééîå ïåì øéù÷ã àåä úðàå
ïéìàî äéøáç ïî ãç ùéøôàã ïàî ìë åàâìî
792
êá ùéøôà åìàë äéì áéùçúà øùò

ועשר ספירות אלה הם הולכים
כסדר ,א' ארוך וא' קצר ,וא' בינוני,
ואתה הוא שמנהיג ואתם ואין מי
שמנהיג אותך ,לא למעלה ולא למטה

ãç ïøãñë ïéìæà ïåðéà ïøéôñ øùò ïéìàå
âéäðàã àåä úðàå 796éðåðéá ãçå øö÷ ãçå êéøà
àúúì àìå àìéòì àì êì âéäðàã ïàî úéìå ïåì
åäééðîã 797ïåì úðé÷ú ïéùåáì àøèñ ìëî àìå

 - ïå÷éúä øéàîשבבי"ע עם כלל האצילות והגילוי דהשם הוי"ה ב"ה שבז"א ,כי בו נתגלה המאציל א"ס בהגילוי
דהשם הוי"ה ב"ה וכנ"ל פ"ד ,ולכן מוכרחים אנו לייחדם תמיד עם האצילות כולו כדי שיהיה הוא
לבדו ימלוך נורא ,ויכירו וידעו כל יושבי תבל כי לה' המלוכה ,וה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל
הארץ מתחת אין עוד )הקדו"ש נב ע"ב(.
וכל יחודם הנה הוא ע"י האור דא"ס השורה בהם ומתגלה בהם תמיד )דע"ה ח"א יב ע"ב(.
לא היה מתייחד אור א"ס גם בכל הפרצופים שבא"ק עד עת התיקון דוקא ,ואז נתתקנו כולם
עי"ז בהתיקון דהיחוד דו"ן כהראוי .וכן הוא לעולם ,ר"ל גם אחר התקון ,הנה אינו מתגלה היחוד
דאור א"ס בכל הספי' כולם אלא רק ע"י המלכות שהיא הנוק' הכללית של כולם ,וכשהם
מתייחדים עמה ,והיינו כשהיא מתקשטת בקישוטהא ,שהוא המעשים טובים דישראל .ובפרט ע"י
קבלת עול מלכות שמים ,והוא אמונת דישראל ,כי הוי”ה הוא האלהים אין עוד מלבדו ,הן
בהתהוות כל המציאות ,והן בהנהגת כל המציאות )דע"ה ח"א יד ע"א(.
הספר וספר הם החו"ג ,והסיפור הוא קו המכריע ,אור היחוד שמייחדם ,שהוא רזא דמתקלא
הנודע בספד"צ )פרק א א ע"א( ,והוא מרזא דאור א"ס המאיר בהמוחין ע"י אוירא עלאה אשר
בגלגלתא השורה על הקרום ,שהוא קרום המוח ,קד"א ,והוא אור היחוד שמייחדם ,וכמ"ש אליהו
זל"ט )תיקו"ז יט ע"א( ואנת הוא דקשיר לון ומייחד לון )דע"ה ח"ב צח ע"א( – מובן? .וכן הוא
בביאורים ח"ב צח ע"ב.
 792עי' הקדו"ש טו ע"ג שמאחר שיחודו ית' התייחד באצילות נחשב כאלקות גמור.
 793עי' תז"ח נ' ע"א ד"ה בטהירו ,ודברינו שם ,ונראה שכוונתו לרדל"א ולא להמאציל ית'.
 794עי' בהגר"א בסד"צ ח' ע"ב דעד יקירו דיקירותא  -ר"ל עד דיקנא קדישא שנקרא יקירו
דיקירותא.
 795זה על ידי התיקון.
 796היינו בצורה של ג' קוין )ביאורים ח"ב צח ע"ב(.
 797ענין התיקון הוא המעטת האור והתעבותו אחר התלבשותו תוך בחי' אחרת )ע"ח שער
הנסירה פרק ד( .והרי לנו מכ"ז כי עיקרן מה שנקראו בשם ספירות הם אינן הלבושין ואינן הגופין
אלא רק העצמות שבתוכן ,והוא בחי' הרוח שהוא הנקודות שבתוך האותיות )ביאורים ח"א סב
ע"א(.
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äîëå àùð (éðáã à"ð) éðáì 798ïéúîùð ïéçøô
ïéùåáì éáâì àôåâ åàéø÷úàã ïåì úðé÷ú ïéôåâ
ãñç àã àðå÷úá åàéø÷úàå ïåäéìò ïééñëîã
úøàôú àìàîù àòåøã äøåáâ 799àðéîé àòåøã
àôåâã àîåéñ ãåñéå ïé÷åù ïéøú ãåäå çöð àôåâ
äô ìòáù äøåú 800äô úåëìî ùã÷ úéøá úåà
801
÷äì ïðéø

ולא מכל צד .תקנת להם לבושים
שמהם פורחים נשמות לבני )של בני(
אדם .וכמה גופים תקנת להם שנקראו
גוף לגבי לבושים שמכסים עליהם,
ונקראו בתיקון זה חסד ,זרוע ימין,
גבורה זרוע שמאל ,תפארת גוף ,נו"ה
שני שוקים ,ויסוד סיום הגוף ,אות
ברית קדוש ,מלכות פה ,נקרא תורה
שבעל פה.
802
חד אריך כו'  -ר"ל ,חסד ודין ורחמים ,ומייחד לון הפרצופים ליחד  :כסדרן  -כולם
כסדר :ואנת כו' ולית כו'  -גדולה חסד ,גבורה דין ,ת"ת רחמים ,וכן ר"ל ,אע"פ שזה חסד וזה
דין ,ואנת מלגאו אינן מכריחים אותך לעשות כמדתן ,אלא הכל ברצונך :ולא לתתא  -ר"ל ,אף
}יט ע"ב{ הספירות שלמטה ,שאתה מתיחד בה הספי' של מעלה ממנה ,803אין מכריחה :ולא
מכל סטרא  -הן ו"ק שהעולם מתנהג בהן:
חכמה ,הוא מוח ,מחשבה
äðéá åàâìî äáùçî åäéà àçåî äîëç
מבין
מבפנים .בינה ,היא לב ,ובה הלב
áéúë ïéøú ïéìà ìòå ïéáî áìä äáå àáì
)ברכות סא ע"א( .ועל שנים אלה
)øúë 804å"ðéäìà 'äì úåøúñðä (çë èë íéøáã
 - ïå÷éúä øéàî 798עי' לקמן גר"א סוף מט ע"א שזה מושרש בבינה.
 799כ"ז הוא על הי"ס דבחי' נפש שהם התגין ,והם העשרה שליטים שאמר ,והנה הם כלולים
עם הכ"ב אותיות עצמן ,ולכך נקראו גם הם בשם גופא )ביאורים ח"א סא ע"ג(.
 800גילוי הפנים דרך הפה )כללים ח"א סח ע"ב(.
 801יציאתה וגילויה מהמוחין שבראש הנה היא בפה )דע"ה ח"א מא ע"א( ,היינו המלכות דכח"ב
)שם ד ע"ג( .גילוי השכינה בעוה"ז הוא רק ע"י דיבורי התורה ,ולכך היא מכונה בשם פה ודיבור
אבל תורה שבכתב הוא ז"א וכמ"ש בשעה"כ )דף מח ע"ד( ,והנה היא קבוע ועומד ,כי התורה
והלוחות היו מונחים בארון )דע"ה ח"ב קלב ע"א(.
 802עי' עץ חיים )שער ל דרוש ה( דע כי ז"א היה בעת העיבור בבחי' נה"י לבד כי פחות מזה
אינו נקרא פרצוף כי אם הוא ספירה א' אינו נקרא פרצוף ואם הם ב' ספירות א"א כי צריכין ג'
קוין ימין ושמאל ואמצע המכריע וע"כ יש בו ג"ס.
 803בעליית מ"ן.
 804לכן כל גילוי דבחי' הי"ס שבהם ובחי' הפרצופים שבהם הוא רק לעצמותם לבד אבל להזו"ן
הם נעלמים )הקדו"ש לח ע"ד( ,והם בחי' חיי עולם הבא אשר עליו נאמר עין לא ראתה אלהים
זולתך )שם נז ע"ג( כל ג"ר הוא מבחי' המדרגה העליונה והוא סוד מ"ש כל פחות מג' כלבוד דמי
)דע"ה ח"א כג ע"ב( .והם למעלה מהפרסא )כללים ח"א כז ע"א(.
הג"ר בבחי' ממוצע בין ההעלם הגדול דא"ס לגילויו ית"ש שהוא בהז"ת .והרי נצטמצם אור א"ס
ואינו מתגלה אלא מתחת הג"ר ולמטה באצילות )כללים ח"א נז ע"ב(.
ושורשן של דברים הוא כאן שאו"א הכלליים הם נסתלקו ועלו למעלה והם נעלמים והנה הם
הע"ב והס"ג שהם הפרצופים הפנימים )כללים ח"ב יט ע"ג(.
לכן לא זכה אליה שום אדם אפילו משה רבינו )כללים ח"ב נב ע"ג(.
על זה נאמר מאמרם ז"ל פסחים נ' ע"א ובמדרש רבא ותנחומא פ' חוקת וכן הוא בפסיקתות פ'
פרה על פסוק זכריה י"ד ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקפאון דברים המכוסים מכם בעוה"ז
יהיה גלוים לפניכם לעולם הבא והוא ע"פ הנז' כי הג"ר לעתיד יוכללו גם הם בהז"ת ויהיו גם הם
מהנגלות אשר הם לנו ולבנינו עד עולם )כללים ח"ב קלב ע"א(.
]ו[ ובמקומות אחרים על פסוק כי שאל נא לימים ראשונים כו'  -הוא בפ' ויצא )דף קנח ע"א(
ובריש פ' וארא )דף כב ע"א( ובפ' יתרו )דף צג ע"א( ופ' פקודי )דף רלב ע"א( ,ומבואר שם ושם כי
השאלה הוא רק מחסד ולמטה ,אבל הבינה איהו עלמא דאתכסיא ולא אתגלייא כלל ,ולית רשו
לבר נש לאסתכלא ביה ,ועל זה נאמר )דברים כב ז( שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך ,כי
למעלה מן הו"ק לית מאן דיכיל למיקם עליה .וכן בתיקונים )בריש תיקון כב דף עא ע"א( ובתפילת
אליהו )תיקו"ז דף יט ע"א( ,כי על החכמה ובינה נאמר )דברים כט כח( הנסתרות לה' אלהינו,
ובפרט על הכתר הנה אמרו בסוף תיקון כ"ב )דף עו ע"ב( וכן בתז"ח )דף ה ע"ד( ,כי עליו אמרו רז"ל
במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור אין לך עסק בנסתרות .ואמר ג' דברים :מופלא,
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 - ïå÷éúä øéàîמכוסה ,נסתרות ,לרמז על הג' רישין שבכתר ]ועי' בהגר"א בתיקונים )ריש תיקון מד דף צא ע"ב
ד"ה אמון( שאמר שם כי מכוסה הוא למעלה ממופלא ,וכן אמר עוד בתז"ח )דף ג ע"א ד"ה דעליה,
וכן בדף ה ע"ד ד"ה ואינון( ,אמנם בתיקונים ריש תיקון עי' מבואר בדבריו שם כי מופלא הוא
למעלה ,ונראה כי בתיקון עי' שם יש טעות קולמוס ,ובמקום מכוסה צ"ל מופלא ,ובמקום מופלא,
צ"ל מכוסה ע"ש )דף קלח ע"א שורה ט י([ .ועכ"פ הוא כי בכל אלו המקומות מבואר כי למעלה
מהז"ת הנה אין שאלה כלל) .ביאורים ח"א כ ע"ד(.
עי' באירוים ח"א לו ע"א ,והנה כל בחי' האו"א אשר בי"ה שאמרנו ,הנה הם נקראים נסתרות,
וכמ"ש אליהו זל"ט )תיקו"ז דף יט ע"א( שעליהם נאמר )דברים כט כח( הנסתרות לה' אלהינו ,והוא
משום כי כל גילוי המאציל ית"ש אשר נתגלה להקרא בשם שהוא השם הוי"ה ב"ה ,הנה הוא רק
בז"א.
ולכן שם ס"ג היא שם סתים ושם מ"ה היא שמא המפורש )ביאורים ח"א נג ע"ב(.
כל פרצוף עליון נעלם כלפי התחתון ,ולכן כל עליון נחשב כאו"א כלפי התחתון שנחשב כזו"ן
)ביאורים ח"ב ו ע"ג(.
בעולם האצילות אשר שם הוא עיקר הגילוי רק מהשם מ"ה ,הנה נסדר שם שהגילוי דכל פרצוף
הוא רק הז"ת שבו ,כי גם גוף הגלגלתא הוא ג"כ רק מכלל הז"ת ,וכמ"ש הרב במוחין דצלם )פרק ז(,
ורק המוחין פנימים לבד הם הג"ר ,והם בבחי' נסתרות ,כי הם נעלמים מבפנים וכמ"ש אליהו זל"ט
)תיקו"ז יט ע"א( שעליהם נאמר )דברים כט כח( הנסתרות לה' אלהינו .ונקרא הג"ר דכל פרצוף
בשם גדלות ,כי הם למעלה ממדרגתו ,כי עיקר מדרגת כל פרצוף דהאצילות הוא רק הז"ת שבו,
וכמ"ש בשער המוחין )ריש פרק ז( .ומטעם זה הוא ג"כ ,כי בכל פרצופי האצילות הוה כל פרצוף
תחתון לגבי עליון רק בבחי' הז"ת אליו ,כי אינו מתגלה ומתלבש מהעליון בהתחתון אלא רק
מהז"ת שבו ולמטה .אבל הג"ר דהעליון אינן מתגלין בהתחתון כלל ,כי הם גם בהעליון למעלה
ממדרגתו כנז' ,והנה עומדים כל פרצופי האצילות כולם מיוחדים ומלובשים זב"ז רק בהז"ת לבד,
שהז"ת דהעליון הוא מלובש בהתחתון )ביאורים ח"ב טו ע"א(.
 805והמלכות והכתר עצם אחד הם ,כי המלכות שרשה מהכתר והיא גילויו ,שהכתר מתגלה
בהמלכות ,והכתר הוא שורש כולם בראש והמלכות היא כלל כולם בסוף ,וכן המלכות דהעליון
נעשה כתר להתחתון ,וכמ"ש אליהו זל"ט )תיקו"ז יט ע"א( כתר עליון איהו כתר מלכות ,ועליה
אתאמר )ישעיה מו י( מגיד מראשית אחרית ,כי הכתר שהיא הראשית הוא נמשך ומתגלה
בהמלכות שהיא האחרית ,וכן מהמלכות שהיא האחרית דהעליון נמשך ונעשה הכתר שהוא
הראשית דהתחתון וכמ"ש בסדר אצילות בקיצור )פרק א( .וזהו ג"כ מה שאמרו בספר יצירה )פרק
א מ"ז( נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן ,שהסוף דכל עליון שהוא המלכות הוא נעוץ בתחילת
כל תחתון שהוא הכתר שבו ,ותחילתו שהוא הכתר הוא נעוץ בסופן שהוא המלכות ושם הוא
מתגלה ,אלא שבכתר נקרא אי"ן משום ששם הוא נעלם ,ובהמלכות נקרא אני משום ששם הוא
מתגלה וניכר ,אבל שניהם אחד הם ,וזה שאמר אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי כו' ,כי הוא
פנימית כל הי' ספי' מכתר עד המלכות והוא כח כולם) .ביאורים ח"ב כ ע"ד(.
 806המלכות היא לעולם קשורה בכל הפרצופים העליונים ,והיא כלול בכולם וכולם נכללים בה,
וכן בפנימיותה היא אחודה תמיד באור א"ס ,ואינה נפרדת מיחודה ח"ו לעולם ,והוא משום כי
שורשם הוא לעולם רק בהקו האמצעי העיקרי ,ואחוזה שם .וכנודע שעצמותה היא הג' ההי"ן
דהשם של י"ב .והיינו כי בהג"ר ,מקומה הוא בהדעת ,קשר של תפילין ,ובחג"ת היא בת"ת שיוצאת
מנקב החזה ,ובנה"י היא בעטרת היסוד וכן עולה עד הכתר בסוד )ישעיה מו י( מגיד מראשית
אחרית כמ"ש אליהו זל"ט )תיקו"ז יט ע"א( ,וכמ"ש הרב ג"כ בשבירת הכלים )סוף פרק ג( ,כי רק
עי"'ז היה לה הכח והאפשרות להוציא ממנה ועל ידה כל הבריאה כולה ,וכן מתנהג עי"ז כל
הבריאה בהנהגתו הנעלמה דאור א"ס ית"ש המנהיג אותם תמיד להכוונה התכליתית ,כמו שבארנו
בכ"מ מדברינו) .כללים ח"א סז ע"ב(.
עי' כללים ח"א סח ע"ב ז"ל :באותה המקום יתגלה לבסוף כל כווונתו כולה אשר כיוון בה
ונתעצם עמה מהתחלתה עד סופה ,והנה הוא המלכות דכל ספי' שהוא בחי' העשירית שבה ,אשר
היא תכלית כוונתו ית"ש אשר כיוון בכל המציאות בכלל ובפרט ,והיא כולל את כולם ומתגלה
בסוף כולם כלולה מכולם .והוא באשר שהיא כוונתו ורצונו עצמו המסבב את כל והמתעצם
בהתהוות כל לצורך גילויה ,שהוא רק גילוי רצונו עצמו ,וכמו שיסדו )ברכת אירוסין( שהכל ברא
לכבדו ,שכל המציאות הוא גלוי כבודו והוא עצמו רצונו ,והוא מה שנאמר )משלי ט ז( כל פעל ה'
למענהו .ונמצא כי המלכות היא סבת כולם וכלל כולם ותכלית כולם ,כי בשורשה ]והוא בכתר,
כתר מלכות ,מגיד מראשית אחרית )ישעיה מו י([ היא סבת כולם ,ובאמצעיתה היא כלל כולם
]והוא בדעת ,קשר של תפילין )ליקוטי תורה ויצא( ,ובחזה ובעטרת היסוד[ ,ובסופה היא תכלית
כולם ,שתעלה היא עם כל צבאיה וכן כל הט"ס על ידה עד המלכות דא"ס )עי' לעיל כלל ד' ענ"ג(,
והיא ספי' המלכות העיקרית ,שהיא הבריח התיכון מעילא לתתא ומתתא לעילא ,והיא עתה
עשירית של כל ספי' ,ומשלים כל ספי' לעשר ,ונצמצמה עתה ונסתתרת ונעלמת ,שיהא כל תיקונה
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נאמר "הנסתרות לה' אלהינ"ו" .כתר
עליון הוא כתר מלכות ,ועליו נאמר
"מגיד מראשית אחרית" ,והוא גולגלת
של תפילין ,מבפנים שהוא יו"ד ה"א
וא"ו ה"א ,שהוא דרך אצילות ,והוא
משקה את האילן בזרועיו וענפיו

ãéâî øîúà äéìòå 805úåëìî øúë åäéà ïåéìò
åäéàå (é åî äéòùé) 806úéøçà úéùàøî
÷å"àå à"ä ã"åé åäéà åàâìî éìôúã àúô÷ø
åé÷ù åäéà 808úåìéöà çøà åäéàã 807à"ä
àéîë (éåôðàå à"ð) éåôðòå éåòåøãá àðìéàã

 - ïå÷éúä øéàîוגילויה רק ע"י ישראל במעשי התורה והמצוה ובכל מאורעותיהם ,וכמ"ש בדע"ה ח"ב דרוש ד' ענף
י"ז י"ח ובכ"מ ולעיל כלל ט"ו ענף י"א.
עי' דע"ה ח"ב קס ע"א ז"ל :היא ראשית לכל ונעשית אחרית לכל .והנה היא בכל פרצוף בבחי'
עטרה שבו ,וכן היא עתה בעטרת דז"א ,שעטרה דז"א הוא כתר המלכות .אך כ"ז הוא עתה בהששת
אלפים שנה ,שהוא שליטת הו"ק ,הנה בכל הזמן הזה עומדת בצמצומה ,והיא בהעטרה דז"א .אבל
באלף הז' ,תעלה היא באימא ,בעטרת שבה ,וכמ"ש בספד"צ בסופו )לו ע"ב( קרן ביובלא אתעטר,
ור"ל שמה שהיא עתה בעטרה דז"א ,תעלה להיות בעטרה דאימא ,ואז תהיה היא עטרה על ז"א,
ובסוד )משלי יב ד( אשת חיל עטרת בעלה ,וכמ"ש בזוה"ק )תרומה דף קנח ע"א( מסטרא דעלמא
דאתי לאו איהי מאנא לגביה ולאו משמשא לגביה אלא עטרה על רישיה )עי' לעיל הערה .(560
זה הסיבה שהה' תיקונים תחתונים דת"ד דא"א הם ה' תיקונים דכתר הם לנוק' )כללים ח"ב לג
ע"א(.
כללות כל גילוייו ית"ש בסיבת הכל ובהנהגת הכל ובתכלית הכל הוא הכל בהמלכות וכל הט'
ראשונים כח"ב חג"ת נה"י הם ג"כ רק גילויה דהמלכות שירדה ונתגלה בה מגילוי לגילוי כדי
להתגלה לבסוף בעצמותה גופה שהוא המלכות ר"ל שהכל הוא רק בהמלכתו ועצתו ובהנהגתו
מהמלכות דא"ס עד המלכות דאצילות והוא סוד אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהי"ם
ישעיה מ"ד והוא ג"כ מ"ש אליהו זל"ט כי עליה נאמר מגיד מראשית אחרית כי גילויו בהכתר הוא
ג"כ רק כדי להתגלה לבסוף בהמלכות ולכן הנה היה גילויו הראשון אשר לכל הנאצלים כולם
בהמלכות דא"ס וגילויו האחרון אשר לכל הנבראים כולם בהמלכות דאצילות כי רק היא סיבת
הכל והכל הוא בשבילה למלוך על כל המעשים שיתגלה מלכותו יתברך לעילא ותתא כי רק זה הוא
תכלית הכל כנז' )כללים ח"ב נ ע"ב(.
 807עי' לקמן נח ע"ד ד"ה כנור – שהשקיא דאילנא שהוא השם מ"ה הוא בחי' הדעת.
הוא האורח הכללי דאצילות וגילויו ,והוא השם המפורש העיקרי כשהוא בניקוד מוצא אותיות
הפשוטים )הקדו"ש טז ע"ב(.
כל שאר השמות מסתעפים ממנו ונתלים ונאחזים בו והנה הוא החלון המאיר ומזהיר בהבי"ע,
ודרך אותו החלון אנו משתמשים ג"כ באור א"ס עצמו .וכשאנו מכוונים בהשם הויה ב"ה ומזכירים
את השמות התלוים בו ומסתעפים ממנו ,כמו אל אלהים צבאות שדי אדני ,או שאר כל השמות
כולם הנזכרים בדברי חכמי האמת ,הנה אנו מגיעים בזה לאור א"ס עצמו ממש אשר למעלה
למעלה ,בלי גבול ותכלית כלל כי הרי הוא עצמו התפשט והתגלה אלינו בהשמות הללו ,ואחדותו
הרי הוא הולך ונמשך בלי תכלית כלל ,וכנ"ל בהמשל מאור השמש אשר בהמסך והחלון ודי בזה
)דע"ה ח"א נו ע"א(.
עי' כללים ח"א קב ע"ב :כי עיקר אור המ"ה דהתיקון ,הנה הוא אור המ"ה שהוא תולדות
היסוד ,והוא ג"כ סוד הדעת עלאה רזא דמתקלא הנמשך מאור א"ס המייחד את הכל ,והוא תמיד
בפנימיות כולם הנושא את כולם
שם קי ע"ג והוא עיקר אור התיקון.
שם ח"ב ע ע"ג :עיקר שליטת המ"ה הוא באצילות כמ"ש כאן )וכן ביאורים ח"א נג ע"ב(.
שם קיט ע"ד :האצילות הוא המ"ה הכללי
ועי' ביאורים ח"א סא ע"ד ,שכל האצילות סובב והולך רק עליו וכל הנהגת האצילו תהוא על
ידו ,והוא מדריגת הרוח והוא עיקר האדם דאצילות ,שלמעלה הנשמה היא נלעם.
עי' ביאורים ח"א עא ע"א אותן הי"ס דגדלות הם העשר אתוון דשם מ"ה דהתיקון והוא עודמ
בפנימיות כל העולמות כולם ,ואפילו שהתיוק"ז מדבר על האצילות אבל ע"י האצילות מתפשט
הארת השם מ"ה בכל העולמות.
השם מ"ה הוא פנימיות האצילו תעל ידי השם ע"ב שהוא החכמה שמתלבש במ"ה והוא כחו
ועיקרו )ביאורים ח"ב מז ע"ד(.
 808עי' ביאורים ח"א עב ע"ד דהיינו כל האצילות כולא .הוא עצם האצילו תכי אצם האצילות
הוא בחי' הרוח שהוא השם מ"ה )כללים ח"א נז ע"ב( .שכל האצילות מיוסד עליו )הקוד,ש נה ע"ד(.
הוא פנימיות האצילות )דע"ה ח"ב כא ע"ד( .עיקר מדרגת כל פרצוף הוא רק רוח ונפש שהם מ"ה
וב"ן )כללים ח"א כב ע"א( .היינו עליו מתנהג האצילות )כללים ח"א כד ע”א(.
כל האצילות סובב על השם מ"ה וא"ק הוא ע"ב והעקודים הוא ס"ג והב"יע הוא ב"ן )כללים
ח"א פט ע"ב( .הוא הנושאו והוא עצמותו ואורו )כללים ח"ב קל ע"א(.
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)ופניו( ,כמים המשקים את האילן åé÷ù àåääá éáøúàå àðìéàì é÷ùàã

ומתרבה באותו השקה.
רבונו של עולם ,אתה הוא עילת
העילות וסיבת הסיבות שמשקה
לאילן באותו הנביעה ,ואותו נביעה
הוא כמו נשמה לגוף ,שהוא חיים
לגוף ,ובך אין דמיון ולא דמות מכל
מה שמפנים ולבחוץ .ובראת שמים
וארץ ,והוצאת מהם שמש וירח
וכוכבים ומזלות ,ובארץ אילנות
ודשאים ,וגן עדן )ועשבים( ,וחיות
ועופות ודגים ובני אדם ,להיות ניכר
בהם עליונים ,ואיך יתנהג בהם
עליונים ותחתונים ,ואיך יהיו ניכרים
מעליונים ומתחתונים ,ואין מי שיודע
בכך כלל וחוץ ממנך אין יחיד )יחוד(
בעלינוים ובתחתונים ,ואתה ניכר
כאדון על הכל .וכל הספירות יש לכל
אחד שם ידוע ובהם נקראו מלאכים,

úáñ úåìòä úìò àåä úðà íéîìåòä ïåáø
àåääå åòéáð àåääá àðìéàì é÷ùàã úåáñä
íééç åäéàã 809àôåâì àúîùðë åäéà åòéáð
äî ìëî 810àð÷åéã úéìå ïåéîã úéì êáå àôåâì
ú÷éôàå àòøàå àéîù úàøáå øáìå åàâìã
àòøàáå éìæîå àéáëåëå àøäéñå àùîù ïåäðî
ïååéçå (ïéáùòå) ïãòã àúðâå ïéàùãå ïéðìéà
ïéàìò ïåäá àòãåîúùàì àùð éðáå ïéðåðå ïéôåòå
êéàå ïéàúúå ïéàìò ïåäá ïåâäðúé êéàå
êá òãéã úéìå éàúúî éàìòî ïàòãåîúùà
(àãåçé à"ñ) àãéçé úéì êðî øáå [á"ò æé] ììë
àìë ìò ïåãà òãåîúùà úðàå 811éàúúå éàìòá
ïåäáå 812òéãé íù äéì úéà ãç ìë ïøéôñ ìëå
òéãé íù êì úéì úðàå 813àéëàìî åàéø÷úà
åîéìù àåä úðàå 814ïäîù ìë àìîî àåä úðàã

 - ïå÷éúä øéàî 809וכך היה בשבירת הנקודות )כללים ח"ב מד ע"ד(.
 810כל הכינוים כולם אינם על מהותו ח"ו אלא ע"ש מידותיו – עי' גר"א בספר יצירה )פרק א
משנה ה' בד"ה אדון יחיד )ביאורים ח"ב יג ע"ג(.
 811עי' כללים ח"ב מד ע"ד ,דע"י חסרון אור יחודו בהם היו נפרדות המלכין קדמאין זו מזו.
 812משום שהם נשלמו בכל שלימותם וכלולים מהכל ,לכן נמצא שם מיוחד עליהם )ביאורים
ח"ב פ ע"ג(.
 813דע"ה ח"ב מח ע"ב :סוד הענין הוא ע"פ מ"ש בפ' משפטים )צו ע"א( תא חזי כל שמהן וכל
כנויין דשמהן דאית ליה לקב"ה כלהו מתפשטן לאורחייהו )שיש לכל שם ושם פעולות מיוחדים,
וכמ"ש )שמות רבה פ"ג סי' ה( לפי מעשי אני נקרא וכנודע בספר שערי צדק ושערי אורה( ,וכלהו
מתלבשין אלין באלין וכלהו מתפלגין לארחין ושבילין ידיען )כי הם מתלבשין במלאכים ואופנים
אשר הם רבוא רבואות ,וכל א' ממונה על דבר מיוחד ועל כח מיוחד ,וכל כחם הוא ע"י שמותיו
וכנוייו ית"ש המתלבש בהם ,וכמ"ש אליהו זל"ט )תיקו"ז יט ע"א( ובהון אתקריאו מלאכיא( ,בר
שמא יחידאה בריר דכל שאר שמהן דאחסין לעמא יחידאה ,בריר מכל שאר עמין ,ואיהו יוד הא
ואו הא ,דכתיב כי חלק ה' עמו .וכתיב ואתם הדבקים בה' בשמא דא ממש יתיר מכל שאר שמהן,
ושמא חד מכל שאר שמהן דיליה ,ההוא דאתפשט ואתפלג לכמה ארחין ושבילין ואקרי אלהים,
ואחסין שמא דא ואתפלג לתתאי דהאי עלמא )שהרי הדיינים נקראו אלהים כנודע( ,ואתפלג שמא
דא לשמשין ולממנן דמנהגי לשאר עמין ,כד"א ויבא אלהים אל בלעם לילה ויבא אלהים אל
אבימלך בחלום הלילה ,וכן כל ממנא וממנא דאחסין לון קב"ה לשאר עמין בשמא דא כלילן ואפי'
ע"ז בשמא דא אקרי
תרגום :בא וראה ,כל השמות וכל כנויי השמות שיש לקדוש ברוך הוא כולם מתפשטים
לדרכיהם וכולם מתלבשים אלה באלה ,וכולם נחלקים לדרכים ושבילים ידועים ,פרט לשם היחידי
הנבחר של כל שאר השמות שהוריש לעם היחיד הנבחר מכל העמים ,והוא יו"ד ה"א וא"ו ה"א
שנאמר "כי חלק ה' עמו" )דברים לב ט( ונאמר "ואתם הדבקים בה'" )דברים ד ד( בשם זה ממש,
יותר מכל שאר השמות.
ושם אחד מכל שאר שמותיו ,אותו שהתפשט ונחלק לכמה דרכים ושבילים ונקרא אלהים
והוריש את השם הזה ונחלק לתחתונים של העולם הזה ,ונחלק השם הזה לשמשים ולממונים
שמנהיגים את שאר העמים כמו שנאמר "ויבא אלהים אל בלעם לילה" )במדבר כב כ( "ויבא אלהים
אל אבימלך בחלום הלילה" )בראשית כ( וכן כל ממונה וממונה שהוריש הקדוש ברוך הוא אותם
לשאר העמים נכללים בשם הזה ,ואפילו עבודה זרה נקראת בשם הזה.
 814כי הגם שהם נעשו לשמותיו עצמו ,עכ"ז הנה אין לו שם ידיע ,כי הוא מתגלה לפעמים בשם
זה ולפעמים בשם זה ,וכמ"ש )שמו"ר פ"ג פ"ו( לפי מעשי אני נקרא )דע"ה ח"א עז ע"ד(.
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ואתה ,אין לך שם ידוע ,שאתה הוא ïåäðéî ÷ìúñú úðà ãëå 815åäìëã
817
ממלא כל השמות ,ואתה הוא àúîùð àìá àôåâë ïäîù åäìë

816

åøàúùà

שלימות כולם ,וכאשר אתה תסתלק
מהם ,ישארו כל השמות כגוף ללא
נשמה.
ועל אלין תרין כו'  -ר"ל ,שכל הספי' ,הן מלבר והן מלגאו :לה' אלקינו  -הן חו"ב :איהו
כתר מלכות  -ר"ל ,כתר שעל גבי המלכים ,818והוא אינו מכלל הגוף ,כי הוא מלכות של עולם
שלמעלה מהם ,וז"ש מגיד מראשית אחרית :ואיהו קרקפתא דתפילין  -ר"ל ,גלגולת שעליה
התפילין ,וז"ש לעיל )יא ע"א( כתר תפילין ,דתפילין הוא יהו"ה שהוא מחכמה ולמטה ,והוא
ע"ג:
לאשתמודעא בהון עלאין  -שמן התחתונים יכירו העליונים ,כמ"ש לעיל )ז ע"א( בדיוקנא
וחותם בשעוה :ואיך יתנהגון כו'  -ר"ל ,שבתחתונים בעוה"ז מכירין בשינוייהם והתהפכותם,
מכירין היאך עולמות עליונים ותחתונים מנהיגין אותן :ואיך אשתמודעא כו'  -ר"ל ,להכיר
כבודו בעליונים ותחתונים :ואנת אשתמודעא כו'  -שאין מכירין מהותו אלא מציאותו ,שהוא
אדון הכל:
אתה הוא חכם ולא בחכמה ידוע,
את ההוא מבין ולא מבינה הידועה.
אין לך מקום ידוע ,אלא להיות ניכר
כחך וחוזקך לבני אדם ,ולהראות להם
איך מתנהג עולם בדין וברחמים,
שהם צדק ומשפט ,כפי מעשיהם של
בני אדם .דין הוא גבורה ,משפט הוא
עמוד האמצעי ,צדק הוא המלכות
הקדוש ,מאזני צדק ,שני עמודי
האמת ,הין צדק אות ברית ,הכל
להראות איך מתנהג העולם .אבל לא
שיש בך צדק ידועה שהוא דין ,ואינו
מפשט ידועה שהוא רחמים ,ולא מכל

àåä úðà 819àòéãé äîëçá åàìå íéëç úðà
àòéãé øúà êì úéì àòéãé äðéáî àìå ïéáî
820
àùð éðáì êìéçå êô÷åú àòãåîúùàì àìà
éîçøáå àðéãá àîìò âéäðúà êéà ïåì äàæçàìå
àùð éðáã ïåäéãáåò íåôë èôùîå ÷ãö ïåðéàã
821
àúéòöîàã àãåîò èôùî äøåáâ åäéà ïéã
) ÷ãö éðæàî àùéã÷ àúåëìî ÷ãöויקרא יט לו(
àìë úéøá úåà ÷ãö ïéä èåù÷ éëîñ ïéøú
êì úéàã åàì ìáà àîìò âéäðúà êéà äàæçàì
åäéàã àòéãé èôùî åàìå ïéã åäéàã àòéãé ÷ãö
ììë úåãî ïéìà ìëî åàìå éîçø

 - ïå÷éúä øéàî 815ולכן לא היה נעשה עתה ע"י התרוקנות האור רק הכלים לבד דעולם האצילות וכן שרשי
הכחות דהעולמות בי"ע )ביאורים ח"ב צז ע"ב(.
 816עי' הקדו"ש טו ע"ג ,כל הנאצלים כולם ,הנה הגם שהם למעלה הרבה מכל הנבראים כולם,
עכ"ז הנה הם מצד עצמם אינם אלקות כלל ,כי הם נאצלו ונמצאו מחדש אחר שלא היו ,ואינם
אלקות ,אלא מצד יחודו ית"ש בהם .כי הא"ס התייחד בהם ונעשה חד ממש עמהם ,והם מעתה
אלקות גמור על ידו ,יחיד ומיוחד .כי הם תכונה יקרה נעלה ומרומם כזו שראויים לקבל את יחודו
בהם ולהעשות עמו חד ממש ,אבל הם מצד עצמם זולת יחודו בהם אינם אלקות כלל.
עי' כללים ח"א לג ע"ג ז"ל :אין ערך וחקר לרוממות המאציל על האצילות אלא שמתייחד עם
האצילות ביחוד עצום עד שנעשה חד עמו ,אבל אין ערך וחקר לרוממותו עליהם .
היינו בשבירת המלכים קדמאין )כללים ח"א סו ע"ד(.
 817דע"ה ח"ב ג ע"א לומד מכאן שבגלל חסרון גילוי אור א,ס בעולם הנקודות אז בחיצוניות
דב"ן היהי טמון כל כחות דשרשי הבי"ע ,ועי' הקדו"ש טו ע"ג שזה בעולם הנקודות
##* 818עי' כת"י.
 819עי' כללים ח"א א ע"א :הגם שהאמת הוא שבכל מה שנוגע להבחין בעצמותו עצמו ית"ש
הנה משולל ההתבוננות בבחי' חכמתו ותבונתו מאומה כי הכל אחד בו ,ר"ל שהוא עם כל תואריו
חד הוא )כנודע מדברי הרמב"ם ז"ל במורה ח"א פרקים נא נב נג( ,אך מה שנוגע לפעולותיו עצמן
שהיא בכל סדרי בראשית כולם ,הנה יסד אותם בחכמה ידיעא ובבינה ידיעא ,ומותר ומצוה
להתבונן בהם כדי להללו ולשבחו ולספר הודו .ועי' לקמן קנ"ב ע"ב :שינויין אינין במאני דגופא,
אבל ביה לית שינויא כלל ,איהו לא אשתני בכל אתר.
 820עי' הערה .810
 821עי' ביאורים ח"א פו ע"ד ,והוא הלשון חק )ס"י פ"ב מ"א( ,וכן הוא בזוה"ק פ' מקץ קצג ע"ב.
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אלה המדות כלל.
קום רבי שמעון ויתחדשון דברים
על ידך ,שהרי יש לך רשות )נתנה לך(
לגלות על ידך סודות נסתרים ,מה
שלא נתנה רשות לגלות לשום אדם
עד עתה.
קם רבי שמעון ,פתח ואמר" ,לך
ה' הגדולה והגבורה וכו'" ,עליונים
שמעו אותם ישני חברון ורועה נאמן,
התעוררו משנתם" ,הקיצו ורננו
שוכני עפר" ,אלה אותם צדיקים שהם
מצד של אותו שנאמר בה "אני ישנה
ולבי ער" ,ולא אותם מתים ,ולכן
נאמר בהם "הקיצו ורננו וכו'".
רועה נאמן ,אתה ואבות הקיצו,
ורננו להתעוררות השכינה שהיא
ישנה בגלות ,שעד עתה כל הצדיקים
ישנים ושינה בחוריהם
מיד נתנה השניה ג' קולות לרועה
נאמן ויאמר לו קום רועה נאמן,
שהרי עליך נאמר "קול דודי דופק",
לגבי בארבע אותיות שלו ,ויאמר
בהם "פתחי לי אחותי רעיתי יונתי
תמתי" ,שהרי "תם עונך בת ציון לא
יוסיף להגלותך".

÷êãé ìò ïéìî ïåùãçúéå ïåòîù éáø íå
äàìâì (êì áäéúà à"ð) êì úéà àúåùø àäã
åùø áäéúà àìã äî êãé ìò ïéøéîè ïéæø
ïòë ãò ùð øá íåùì äàìâì
÷äìåãâä 'ä êì øîàå çúô ïåòîù éáø í
) 'åëå äøåáâäåדבה"י א' כט יא( ïåðéà åòîù ïéàìò
åøòúà àðîéäî àéòøå ïåøáçã ïéëéîã
) øôò éðëåù åððøå åöé÷ä ïåëúðùîישעיה כו יט(
àåääã àøèñî ïåðéàã àé÷éãö ïåðéà ïéìà
) øò éáìå äðùé éðà äá øîúàãשיה"ש ה ב( åàìå
åððøå åöé÷ä ïåäá øîúà àã ïéâáå íéúî ïåðéà
'åëå
åððøå åöé÷ä ïäáàå úðà àðîéäî àéòø
àúåìâá äðùé éäéàã àúðéëùã àúåøòúàì
ïäéøåçá àúðéùå ïéëéîã åäìë àé÷éãö ïòë ãòã
àéòø éáâì ïéì÷ úìú àúðéëù úáéäé ãéî
àäã àðîéäî àéòø íå÷ äéì àîééå àðîéäî
éàáâì (á ä ù"äéù) ÷ôåã éãåã ìå÷ øîúà êìò
éì éçúô ïåäá àîééå äéìéã ïååúà òáøàá
àäã (íù) éúîú éúðåé éúéòø {á"ò èé} éúåçà
) êúåìâäì óéñåé àì ïåéö úá êðåò íúאיכה ד
כב(

"שראשי נמלא טל" ,מהוא "נמלא
טל" ,אלא אמר הקב"ה ,אתה חשבת
שמיום שנחרב בית המקדש שנכנסת
בביתי ועליתי בישוב ,לא כן ,שלא
נכנס כל זמן שאתה בגלות ,הרי לך
סימן שראשי נמלא טל ,ה"א שכינה
בגלות ,שלימות שלה וחיים שלה,
הוא ט"ל ,וזהו ,יו"ד ה"א וא"ו ,וה"א
היא שכינה שלא מחשבן ט"ל ,אלא
יו"ד ה"א וא"ו ,שעולה אותיות
לחשבון ט"ל ,שהוא מלא לשכינה
מנביעה של כל המקורות עליונים,
מיד קם רועה נאמן ואבות הקדושים
עמו.
עד כאן סוד היחוד ,מכאן ואילך
àúùøô êìéàå ïàëî àãåçéã àæø ïàë ãò
פרשה הראשונה של סתרי תורה.
÷àúééøåà éøúñã äàîã
822

) ìè àìîð éùàøùשיה"ש ה ב( àìîð éàî
úáéùç úðà àåä êéøá àùãå÷ øîà àìà ìè
àúéáá àðìàòã àùã÷î éá áøçúàã àîåéîã
ìë àðìòà àìã éëä åàì àáåùéá àðìàòå éìéã
éùàøù àðîéñ êì éøä àúåìâá úðàã àðîæ
äìéã åîéìù àúåìâá àúðéëù à"ä ìè àìîð
å"àå à"ä ã"åé åäéà àãå ì"è åäéà äìéã íééçå
ã"åé àìà ì"è ïáùåçî àìã àúðéëù éäéà à"äå
åäéàã ì"è ïáùçì ïååúà å÷éìñã å"àå à"ä
ãéî ïéàìò ïéøå÷î ìëã åòéáðî àúðéëùì àéìî
÷äéîò ïéùéã÷ ïäáàå àðîéäî àéòø í

אלא לאשתמודעא כו'  -ר"ל ,שאינו מנהיג בספי' אלא להכירו ולידע ,823שכפי שאדם מודד
מודדין לו ,שיש על הכל מדה ידועה ,והוא מעניש ומשלם שכר בהם :דאינון צדק ומשפט -
 - ïå÷éúä øéàî 822מהשם מ"ה יבא הט"ל של תחיה )כללים ח"א עג ע"א(.
 823זה ב' דברים כמש"כ לגלאה ולאשתמודעא ליה )ריש בהגר"א בסד"צ(.
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שמלכות הוא ב"ד דלתתא ,ות"ת הוא רחמים :מאזני צדק כו'  -כי נה"י משמשים למלכות ,בסוד
תרין ביעין ואמה )* ,(824##ונקראו מאזני צדק ,שהן מכריעין לימין השמאל :825הין צדק כו' -
שעליו נאמר "שמן משחת קודש יהיה זה כו'" )שמות ל לא( ,שמן דנפיק ממוחא ,שהוא "קדש
יהיה זה" יסוד ,826ואתמלא צדק מיניה ,ונאמר בו "ושמן זית הין":
ואמר לך ה' כו'  -שבפסוק זה ז"ס תחתונות שבהן מתנהג העולם:
מיד יהיבת כו'  -ר"ל ,בזמן הגאולה :תלת קלין  -מסט' דתלת אבהן ,שרעיא מהימנא כלול
מהן :827קול דודי כו'  -ר"ל ,הקב"ה ת"ת ,וזהו ולבי ער :אחותי }יט ע"ג{ כו'  -ד' שמות כנגד
ד' אותיות ,אחותי מסט' דחכמה ,שנאמר )משלי ז ד( אמור לחכמה אחותי את ,רעיתי כנגד בינה,
שחו"ב הן רעים דלא מתפרשין )זהר ח"ג ד ע"א( ,ועליהם נאמר )שיה"ש ה א( אכלו רעים ,ובינה
נק' רעיתי ,נקבה ,יונתי מסט' דת"ת כמ"ש לקמן )דף יט כד ע"ב( שכינתא מסט' דנער יונה,828
תמתי מסט' דמלכות ,שעלה נאמר )שיה"ש ד ז( ומום אין בך ,ונאמר תם עונך כו' ,829בהאי זמנא
וז"ש דהא תם כו':
בביתא דילי כו'  -הן דיורין דקב"ה למעלה ,שכנגדן בית המקדש למטה :הרי לך סימנא כו'
 שלא נכנס להשפיע בהם :830מיד קם כו'  -ר"ל ,באותו הזמן :ר"מ ואבהן  -שהן ד' אותיותיהוה ,כמ"ש בתיקונים )קלז ע"ב * (##שמרע"ה השלים שם הוי"ה ,שהי' באבהן יה"ו לבד,
וז"ש ושמי ה' לא כו' ע"ש:
פתח רבי שמעון ואמר "בראשית
ברא אלהי"ם"" ,סוד יהו"ה ליראיו
ובריתו להודיעם" ,סו"ד אלו הם
שבעים פעמים ופנים שהתפרשה מלת
בראשית בפרשה הזו.

àøá úéùàøá øîàå ïåòîù éáø çúô
) í"éäìàבראשית א א( åúéøáå åéàøéì 'ä ãåñ
) íòéãåäìתהלים כה יד( ïéòáù ïåðéà ïéìà ã"åñ
éàäá úéùàøá úìî ùøôúàã ïéôðàå ïéðîæ
àúùøô

בהאי פרשתא  -ר"ל ,בראשית של אותה הפרשה:
äàîã÷ àðå÷ú

בראשית ,ב' ראשית" ,זה השער
íé÷éãö 'äì øòùä äæ úéùàø 'á úéùàøá
שער
לה' צדיקים יבאו בו" ,זהו
ïåì úéàã àé÷éãöã àòøú åäéà àã åá åàáé
הצדיקים ,שיש להם רשות להיכנס
[à"ò çé] ïåðéà åàìã ïéðøçàå ïîú àìàòì åùø
 - ïå÷éúä øéàî 824צאן ,עי' זהר ח"א קנא ע"ב :וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רובצים עליה
באר דרגא דאדון כל הארץ בשדה חקל תפוחין קדישין שלשה עדרי צאן תלת דרגין עלאין קדישין
מתתקנן על ההוא בירא ואינון נצ"ח והו"ד ויסודא דעלמא
תרגום" :וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רובצים עליה"" .באר" הדרגה של
אדון כל הארץ" ,בשדה" ,שדה התפוחים הקדושים" .שלשה עדרי צאן" ,שלש דרגות עליונות
קדושות מתוקנות על אותה הבאר ,והן נצח והוד והיסוד של העולם.
 825היינו את השמאל לצד הימין.
 826עי' זהר )ח"א דף רטז ע"א( דאמרנא מקמיה דאמינא לך דאתקריאת אורייתא זה כתיב
)שופטים ה( זה סיני מפני יהו"ה אלה"י ישראל כד אתייהיבת אורייתא על ידא דמשה )שמות לב(
כי זה משה האיש )שם טו( זה אלי ואנוהו אורייתא הוה נחתת מן קמי אלהא דישראל.
תרגום :שאמרתי מלפני שאמרתי לך שהתורה נקראת "זה" .כתוב "זה סיני מפני ה' אלהי
ישראל" ,כשנתנה תורה על ידי משה" ,כי זה משה האיש"" ,זה אלי ואנוהו" .התורה היתה יורדת
מלפני אלהי ישראל.
 827עי' כט ע"ב שמשה הפנימיות של יעקב ,אמנם עי' צז ע"ג ד"ה ובג"ד :ה' דמשה דמשה הוא
מסט' דה' בתראה דתלת אבהן הן יה"ו והוא אשלים להויה .וכן עי' לקמן ד"ה ר"מ ואבהן.
 828זה בא לאפוקי כסא ואופן )בינה ומלכות( אלא נער )מט"ט וכאן זה שייך לת"ת( ושם נקרא
יונה.
829
דהיינו כאשר תם עונך אז רואים את התמתי*.##
 830עי' בהגר"א בסד"צ ב' ע"ב ,וכ"ז שאין זיווג בין ז"ונ ג"כ אין זיווג בין או"א כמ"ש )תענית ה
ע"א( שאין נכנס בירושלים של מעלה עד כו'.
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לשם ,ואחרים ושאינם צדיקים נדחים
משם ,בו רשומים ומצוירים וחקוקים
דמויות של עליונים ותחתונים ,הציור
של אדם רשום שם ,והוא דמות אדם,
הרושם של אריה ,שם לימין ,ורושם
של שור לשמאל ,ורושם של נשר
באמצע .וסוד הדבר "ודמות פניהם
פני אדם ופני אריה אל הימין
לארבעתם וכו'" ,לכל חיה ארבע
פנים ,אלו ארבע אותיות של השם
הקדוש של יהו"ה שמאיר בהם ,המלך
של כל החיות ,זה אדם שהוא יו"ד
ה"א וא"ו ה"א ,שעולה בחשבון אחד
דמות אדם ,זו השכינה הקדושה
שהיא דמותו.
היא חותם שלו )דמות שלו(
ועליה נאמר "שימני כחותם על לבך",
שכך )אמרה השכינה( ישראל בגלות
אומרים ,אף על גב שאתה מסתלק
למעלה מהעולם ,דמותך לא תזוז
ממני לעולם ,כמו אותו חותם,
שבאותו מקום שנדבק ,בו רישום של
בעל החותם ,לא זזה ממנו הדמות של
החותם ,להיות ניכר בו .ולכן אמרה
כנסת ישראל )אמרו ישראל בגלות(
"שימני כחותם על לבך" ,כרושם
התפילין של יד שהן כנגד הלב,
כחותם על זרועך ,כמו תפילין של
ראש שתלויות רצועות לכל הצדדים
על הלב והזרוע ,ובהן רשומים אלו
שהם עמו של הקדוש ברוך הוא .ועוד
"שימני כחותם על לבך" ,זהו חותם
של אות ברית קודש ,והוא אות ברית
שבת קודש וימים טובים.
833
תיקון א ב' ראשית  -ר"ל ,שב' מלכות ,כמ"ש לקמן 832הוא ראשית לכל ,כמ"ש לעיל
דלית רשו לכל נביא כו' ,וז"ש זה השער כו' :יבאו בו דא כו'  -מפרש סיפא דקרא :בה רשימין
כו'  -ר"ל ,שהיא ראשית 834לעליונים ותחתונים ,ואיהי ב' ,אוצרא דכלא ,כמ"ש לקמן ,835ור"ל,
לכך נק' ב' לשון בית ,שהוא בית קיבול לכולם :רשימין ומצויירין ומתחקקין  -כמ"ש לעיל )ז
ע"ב( שיש דיוקנין וחותם ורשימו ,וזה רשימו .ומצד החותם מצויירין .ומצד הדיוקנין מתחקקין
כו' .דחותם הכל בה מצד העליונים ותחתונים :ותתאין  -ג' עולמות בי"ע :836ואיהו דמות אדם
ïéøééåöîå ïéîéùø äá ïîúî ïééçãúà àé÷éãö
íãàã àøåéö ïéàúúå ïéàìòã ïéð÷åéã ïé÷÷çúîå
äéøàã àîéùø íãà úåîã åäéàå ïîú àîéùø
àîéùøå àìàîùì øåùã àîéùøå àðéîéì ïîú
íäéðô úåîãå äìîã àæøå àúéòöîàá àøùðã
'åëå íúòáøàì ïéîéä ìà äéøà éðôå íãà éðô
)ìëì íúòáøàì ïéôðà òáøàå (é à ìà÷æçé
àîùã ïååúà òáøà ïéìà 831ïéôðà òáøà àúééç
÷ïååéç åäìëã àëìî ïåäá øéäðã ä"åäé àùéã
÷éìñã à"ä å"àå à"ä ã"åé åäéàã íãà àã
àùéã÷ àúðéëù àã íãà úåîã ãç ïáùåçá
äéð÷åéã éäéàã
äìòå (äéìéã úåîã) äéìéã íúåç éäéà
úøîà à"ð) éëäã êáì ìò íúåçë éðîéù øîúà
áâ ìò óà àúåìâá ìàøùé ïéøîà (àúðéëù
éàðî éãòúà àì êð÷åéã àìéòì ÷ìúñú úðàã
÷áãúàã øúà àåääáã íúåç àåääë íìòì
äéðî éãòúà àì àîúåç éøàîã åîéùø äéá
êë ïéâáå äéá àòãåîúùàì àîúåçã àð÷åéã
ìàøùé éøîà à"ð) ìàøùé úñðë äøîà
åîéùøë êáì ìò íúåçë éðîéù (àúåìâá
ìò íúåçë àáì ìá÷ì ïåðéàã ãéã ïéìôúã
ìëì ïéòåöø ïééìú ïåðéàã àùéøã ïéìôúë êòåøæ
ïéîéùø ïåðéà ïåäáå àòåøãå àáì ìò ïéøèñ
éðîéù ãåòå àåä êéøá àùãå÷ã äéîò ïåðéàã
úåà àåäå ùã÷ úéøá úåàã íúåç àã íúåçë
íéáåè íéîéå ùã÷ úáù úéøá

 - ïå÷éúä øéàî 831עי' לעיל יא ע"א ד"ה ועל כולהו שכל הד' פנים הם של נשר או ד' של אריה וכו' ,ועי'
בהגר"א בסד"צ יג ע"ב ,עי' לקמן יד ע"ד ד"ה דמות א' לארבען
 832בסוף התיקון וז"ל ,ב איהו ודאי אוצרא דכלא.
 833נדצ"ל לקמן כ ע"א ,אבל שם לא כתוב חוזה וצ"ע ,ולעיל י"ג ע"א כתוב חכם ,ושם כתוב
השגה ולא רשו
 834ראשית גילוים ,או שזה ראשית של המלכות של העולם שמעליו##*.
 835בסוף התיקון.
 836א"כ עילאין זה אצילות.
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}יט ע"ד{ רשימא כו'  -ר"ל ,שהחיות אינן אלא ג' ,והיא משלמת לד' כמ"ש לעיל
ב'* ,(##והיא דמות אדם ,837שת"ת נק' אדם ,והיא דמותו כמו שמפרש והולך ,וז"ש ואיהו כו':
רשימא דארי' כו'  -ר"ל ,שאף הג' חיות שתחותה רשימין בה :ורזא דמלה כו'  -ר"ל ,שלכך
נאמר ודמות כו' אצל אדם ,לפי שהיא דמותו :מלכא דכולהו כו'  -ר"ל ,אדם היושב על הכסא:
דהכי אמרין ישראל כו' דיוקנך כו'  -ר"ל ,שכינתך לא תסתלק ממנו :כרשימו דתפילין כו'  -כי
המקום שאנו מניחין ,שם הוא קשורא דשכינתא בקב"ה ,וז"ש על לבך:
)סוף הקדמה

"כי עזה כמות אהבה" ,חזקה היא
הפרדת הקדוש ברוך הוא והשכינה
מישראל כמו הפרדת הנשמה ורוח
ונפש מהגוף .ועוד" ,כי עזה כמות
אהבה" ,כשישראל מיחדים את שם
הקדוש ברוך הוא באהבה ,ואומרים
הבוחר בעמו ישראל באהבה" ,קשה
כשאול קנאה" של הקדוש ברוך הוא
שהוא מקנא עליהם ,בזמן ש ֵיצאו
מהגלות ,שהוא יהיה באותו זמן קנא
ונוקם ובעל חמה" ,רשפיה רשפי אש",
באותו הזמן יתעורר השמאל
בשלהבות שלו ,שהם רשפי אש
שלהבת י"ה ,וישרוף כמה היכלות של
בתי עבודה זרה ,ויקח נקמות מעמלק,
שהוא נשבע בשתי האותיות של השם
הקדוש ,שהם י"ה ,ליטול נקמה ממנו,
זהו שכתוב "ויאמר כי יד על כס י"ה",
וזהו "רשפי אש שלהבת י"ה".
וישראל אומרים ,רבונו של עולם,
אף על גב שאני בגלות רחוקה ממך,
"שימני כחותם על לבך" ,ולא תזוז
מאתנו דמותך ,שהיא החותם שלך,
השכינה שלך ,שבגללה אתה היית זוכר
אותנו בגלות .והחותם של הקדוש
ברוך הוא ,ודאי היא השכינה.

) äáäà úåîë äæò éëשיה"ש ח ו( àôé÷ú
àúðéëùå àåä êéøá àùãå÷ã àúåùøôà éäéà
àùôðå àçåøå àúîùðã åùéøôë ìàøùéî
ìàøùé ãë äáäà úåîë äæò éë åúå àôåâî
åîéçøá àåä êéøá àùãå÷ã àîù ïéãçééî
äù÷ äáäàá ìàøùé åîòá øçåáä éøîàå
åäééìò éð÷é àåä êéøá àùãå÷ã äàð÷ ìåàùë
àåääá àäé åäéàã àúåìâ ïî ïå÷ôéã àðîæá
ùà éôùø äéôùø äîç ìòáå í÷åðå àð÷ àðîæ
)ïéáåäìùá àìàîù øòúé àðîæ àåääá (íù
ä"é úáäìù ùà éôùø (íù) ïåðéàã äéìéã
ìåèéå äøæ äãåáò éúáã ïéìëéä äîë ãé÷åéå
ïååúà ïéøúá éîåà åäéàã ÷ìîòî ïéî÷åð
äéðéî àî÷åð àìèðì ä"é ïåðéàã àùéã÷ àîùã
àãå ä"é ñë ìò ãé éë øîàéå (æè æé úåîù) ã"ää
838
ä"é úáäìù ùà éôùø åäéà
áâ ìò óà àîìò ïåáø ïéøîà ìàøùéå
ìò íúåçë éðîéù êîî à÷çøî àúåìâá àðàã
) êáìשיה"ש ח ו( éäéàã êð÷åéã ïðéî éãòúé àìå
úéåä úðà äðéâáã êìéã àúðéëù êìéã íúåç
àåä êéøá àùãå÷ã àîúåçå àúåìâá ïì øéëã
àúðéëù éäéà éàãå

 - ïå÷éúä øéàî 837עי' ע"ח דרושי הצלם פרק א' שכתב שצלם הוי יה"ו ודמות הוא ה' אחרונה* ,עי' רע"מ ח"ג
רכח ע"א וז"ל ,ובגינה אתמר כמראה אדם עליו מלמעלה בדיוקנא דתפארת דאיהו ת"ת אדם עליו
מלמעלה ואתקרי בשמיה יו"ד ה"א וא"ו ה"א .ועי' לקמן כד ע"ב שזה שכינתא.
 838היינו על אף שהמילה כתוב שלהבתיה בפסוק ,אבל הוא דורש את זה כשלהבת של שם י"ה.
עי' פת"ש אבי"ע כא ,וז"ל ושמות החכמה מילוי מ"ה דהוי"ה בסוד חכמה כח מ"ה ,וכן בינה הכל
שמות אהי"ה זה ידוע ,ושמות הגבורה בסוד שם אלקים בנקודות או בגילופי יודי"ן ,ובאחוריים
הפנימי סוד שם י"ה ,והוא כמ"ש )שיה"ש ח ו( שימני כחותם וגו' כחותם על זרועך כי עזה כמות
אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבת י"ה ,כי עיקר האהבה הוא דביקותא דרוחא
ברוחא בסוד אש ואש דבאיש ואשה שבהם ב' אותיות י"ה ,שמצד הדין הנמצא במאורות שהוא
גורם חסרון בתחתונים תשוקת הנבראים ומאורות התחתונים למלאות חסרונם ,והוא סוד
)בראשית ג טז( ואל אישך תשוקתך בסוד הצמצום וחפירה שביסודה שרצונה להתמלאות מיסוד
דדכורא ,והוא סוד כוונה פנימיית של הגבורות כדי שיתגבר התשוקה בתחתונים להתמלאות מאור
עליון מבאר מים חיים.
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"בראשית ברא" ,ב' היא ודאי ,בה
פתחה התורה בב' ,וזו בראשית ,ב'
ראשית ,ב' היא ודאי האוצר של הכל,
עליה נאמר "יראת ה' היא אוצרו".
וזה בראשית ,פעמים רבות יש
בתורה ראשית ,וכל אחד התפרש
במקומו .הראשון הוא "יהו"ה קנני
ראשית דרכו" ,וזו התורה שיש בה
טעמים ונקודות ואותיות ,וכמה
מצוות עשה ולא תעשה ,שכולן
תלויות בשם יהו"ה ,זהו שכתוב "זה
שמי לעלם וכו'" ,שמ"י עם י"ה שלש
מאות ששים וחמש ,זכר"י עם ו"ה
מאתים ארבעים ושמונה .שלש מאות
ששים וחמש משמאל ,מיראת הגבורה
נתנו פחד יצחק.
ב' איהו  -ר"ל ,בית כנ"ל )ריש התיקון( :יראת ה'  -ר"ל ,מלכות :ודא אורייתא  -ר"ל ,מלכות
והיא ראשית דרכו כנ"ל )ריש התיקון( :דאית בה כו'  -ר"ל ,בתורה ,וכן במלכות הכל כלול בה:
טעמי ונקודי ואתוון  -וכלם כלולים בשם הוי"ה ,כמ"ש בתז"ח )דף עג ג ע"א (841וכלהו רמיזין
בשמא דא כו' :דכולהו תליין כו'  -ר"ל ,דלכך כתיב ה' קנני :מדחילו כו'  -ר"ל ,מבינה ,ששם
י"ה בה ,ועיין לעיל )י 842ע"ב( קלע ה' עלאה לשמאלא כו' וכלא י"ה עם כו':

) àøá úéùàøáבראשית א א( éäéà 'á
úéùàøá àãå 'áá àúéøåà úçúô äá 839éàãå
äìò àìëã àøöåà éàãå åäéà 'á úéùàø 'á
åøöåà àéä 'ä úàøé (å âì äéòùé) øîúà
ïåðéà ïéàéâñ ïéðîæ úéùàøá àãå
äéøúàá ùøôúà ãç ìëå úéùàø àúééøåàá
÷) åëøã úéùàø éðð÷ 'ä åäéà äàîãמשלי ח כב(
ïååúàå éãå÷ðå éîòè äá úéàã àúééøåà àãå
ïééìú åäìëã äùòú àìå äùòã ïéãå÷ô äîëå
) 'åëå íìòì éîù äæ ã"ää ä"åäé íùáשמות ג
טו( ç"îø ÷"å íò é"øëæ ä"ñù ä"é íò é"îù
åáéäéúà äøåáâã åìéçãî àìàîùî ä"ñù
840
÷çöé ãçô

àðééðú àðå÷ú

בראשית ,שם ירא"ת ,מה נשאר
מאותן אותיות ,ש"ב .וסוד הדבר שב
ביראת ה' ,ואם אין יראה אין חכמה,
כמו שבארוה )אבות פ"ג מי"ז( אם אין
יראה אין חכמה ,משום שיראה היא
אוצר לחכמה ,היא הגניזה שלה ,היא

ïåðéàî øàúùà äî ú"àøé ïîú úéùàøá
'ä úàøéá [á"ò çé] áù äìîã àæøå á"ù ïååúà
íà åäåî÷åàã äîë äîëç úéì åìéçã úéì íàå
àøöåà àéä äàøéã ïéâá äîëç ïéà äàøé ïéà
éäéà äìéã åøéîè éäéà äìéã åæéðâ éäéà äîëçì

 - ïå÷éúä øéàî 839וחותמא דקב"ה ודאי איהי )דא איהי( שכינתא בראשית ברא ב' איהי כו' בכאן נראה משובש
מאוד ,א' שאין לפנינו ציון על תיקון ב' ועוד בהמאמר שמתחיל ודא בראשית זימנין סגיאין כו' עד
פחד יצחר נראה שחסר שם ובאמת נמצא כל המאמר בשלימות לקמן בתז"ח בדף טז ע"א ע"ש,
וכאן אינו אלא התחלת המאמר ,ומצאתי ב"ה בדפוס ישן מתוקן בזה וכל המאמר הזה עד פחד
יצחק ליתא שם וכן הוא הנוסחא שם בסוף הקדמה ז"ל שכינתא ב' איהי ודאי בה פתחת אורייתא
בב' ודא בראשית ב' ראשית ודא אוצרא דכולא כו' היא אוצרו ודא תיקונא תניינא דבראשית דתמן
יראת אישתאר מאתוון ש"ב ורזא דמילא כו' עכ"ל אות באות ,וזה המאמר נמאצ שם בסוף הקדמה
וכן נשנה שם בסוף תיקון א' כמו שכתוב לפנינו וגם שם לא נמצא מן ודא בראשי תזימנין וכו' עד
פחד יצחק ,ומה שמתחיל שם במאמר שבסוף הקדמה במילת שכינתא כנ"ל נראה שתיבת שכינתא
הוא מסו'ף הממא רשאמר כאן בתיקון א' וחותמא דקב"ה דא איהי שכינתא ולא גריס בראשית
ברא הכתוב באמצע )לש"ו(.
éìùî) åäéà äàîã÷ äéøúàá ùøôúà ãç ìëå úéùàø àúééøåàá ïåðéà ïéàéâñ ïéðîæ úéùàøá àãå 840
àìå äùòã ïéãå÷ô äîëå ïååúàå éãå÷ðå éîòè äá úéàã àúééøåà àãå åëøã úéùàø éðð÷ 'ä (áë ç
íò é"øëæ ä"ñù ä"é íò é"îù 'åëå íìòì éîù äæ ('â úåîù) ã"ää ä"åäé íùá ïééìú åäìëã äùòú
.(î"ôãá ÷çîð) ÷çöé ãçô åáéäéúà äøåáâã åìéçãî àìàîùî ä"ñù ç"îø ÷"å
 841וז"ל ,דגופא אבתריהו ואנון רמיזין בהאי שמא הוי”ה ועוד וגבותם מלאות עינים סביב
לארבעתם.
 842אולי יב*##
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הסתרה שלה ,היא בית המלך.
תיקון ב' שב - 843ר"ל ,זקנה ,ואמרו )קידושין לב ע"ב( זקן שקנה חכמה :איהי גניזו כו' -
ר"ל ,שחכמה היא אור הגנוז והוא נתיב לא ידעו 844כו' )איוב כח ז( ,ונעלמה מעיני כו' )שם כא(,
והיכן הוא טמיר במלכות ,וז"ש איהי טמירו דיליה ,ולכן ביראה ימצא חכמה :דמלכא  -ר"ל,
חכמה:845
àëìîã àúéá

וזה תקון שלישי
כדוגמא זה ,בראשית ,רא"ש
בי"ת ,וסוד הדבר "בחכמה יבנה בית",
ומי שרוצה לראות את המלך אין לו
רשות לראותו אלא בביתו ,וסוד
הדבר ,החכמה לא נודעת אלא בביתו.

äàúéìú àðå÷ú àãå
àæøå ú"éá ù"àø úéùàøá àã àðååâë
) úéá äðáé äîëçá äìîãמשלי כד ג( éòáã ïàîå
äééæçîì åùø äéì {à"ò ë} úéì àëìîì éæçîì
àì äîëç äìîã àæøå äéúéáá àìà
äéúéáá àìà àòãåîúùà

תיקון ג' רא"ש  -ר"ל ,חכמה :למלכא  -חכמה כנ"ל} :כ ע"א{ בביתי'  -מלכות :ורזא
דמלה חכמה כו'  -ר"ל ,שאמרו שחכמתו של אדם אינה ניכרת אלא כשהוא בביתו:846
כדוגמא זה ,העמוד האמצעי
שהוא יהו"ה ,לא נודע לנביא וחוזה
אלא בהיכלו שהוא אדנ"י ,וסוד הדבר
"וה' בהיכל קדשו" ,והיא "כן בקודש
חזיתיך" ,בקדוש בגימ' בית ,והיא
כלולה משבעה היכלות ,משבע
ארצות ,ועליהם אמר דוד "אתהלך
לפני יהו"ה בארצות החיים" .ועמוד
האמצעי הוא כולל שבעה רקיעים,
ועליהם אמר דוד "השמים שמים
ליהו"ה" .ואין ידיעה כלל במלך
ובמלבושו ובתקונו לבן אדם בעולם,
עד שיכנס לביתו ולהיכלו ,שהיא ב'.
ועליה נאמר "כי ביתי בית תפילה
יקרא לכל העמים".
ומי שהוא אדם בדמות העמוד
האמצעי ,עליו נאמר )ברכות ו ע"א(
"אין תפלתו של אדם נשמעת אלא
בבית הכנסת" .והרי פרשוה בעלי
המשנה ,ומי ששומר ברית נקרא איש

åäéàã àúéòöîàã àãåîò àã àðååâë
àìà äæåçå àéáðì òãåîúùà àì ä"åäé
ìëéäá 'äå äìîã àæøå é"ðãà åäéàã äéìëéäá
÷) åùãחבקוק ב כ( êéúéæç ùã÷á ïë éäéàå
)תהלים סג ג( éäéàå úéá àéøèîéâá ù"ãå÷á
åäééìòå ïéòøà òáùî ïéìëéä òáùî àìéìë
íééçä úåöøàá 'ä éðôì êìäúà ãåã øîà
)תהלים קטז ט( åäéà àúéòöîàã àãåîòå
íéîùä ãåã øîà åäééìòå ïéòé÷ø òáù ìéìë
) 'äì íéîùתהלים שם טז( ììë àòéãé úéìå
ùð øáì äéðå÷úáå äéùåáìîáå 847àëìîá
'á éäéàã äéìëéäìå äéúéáì ìåòééã ãò àîìòá
ìëì àø÷é äìéôú úéá éúéá éë øîúà äìòå
) íéîòäישעיה נו ז(
àãåîòã àð÷åéãá íãà åäéàã ïàîå
íãà ìù åúìôú ïéà øîàð äéìò àúéòöîàã
éøàî äåî÷åà àäå úñðëä úéáá àìà úòîùð
ùéà éø÷úà úéøá øèðã ïàîå 848ïéúéðúî

 - ïå÷éúä øéàîֵ 843שב*##
 844עי' בהגר"א בתז"ח נ ע"ב ,ש'נתיב לא ידעו עיט' היא הזיווג של חו"ב ,ועי' לש"ו כללים ח"ב
מב ע"ג שזה חו"ב דא"א דא"ק דהיינו אוירא ומוח ,ועי' לקמן כ ע"ג שזה יסוד דחכמה שבתוך יסוד
דבינה.
 845עי' זהר )חלק א דף כב ע"א( ואהיה אצלו אמון ,מלכא ודאי איהו חכמה עלאה לעילא,
ועמודא דאמצעיתא מלכא לתתא.
תרגום :ואהיה אצלו אמון ,ומלך ודאי הוא חכמה עליונה למעלה ,ועמוד האמצעי הוא המלך
למטה.
 846בבבל לבשו בגדים אחרים&
 847עי' לעיל הערה .845
 848בדף בגר"א טו ע"ב משמע שזה נגלה ,ובדף מב ע"ב בגר"א ,משמע שזה לומד קבלה##*.
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תמים ,ושם בראשית ,ברי"ת א"ש,
ששומר אותו מאש הגיהנם .אבל מי
שעוסק בתורה ושומר אותה ,נקרא
אדם בדמות של אותו שלמעלה ,זהו
שכתוב "כתפארת אדם לשבת בית".
בא ראה ,כל מי ששומר אות הברית,
דמותו רשומה בשכינה וצדיק ,ומי
שעוסק בתורה דמותו רשומה בעמוד
האמצעי.

äéì øéèðã ù"à ú"éøá úéùàøá ïîúå íéîú
àúééøåàá ÷ñòúàã ïàî ìáà íðäéâã àùàî
àåääã àð÷åéãá íãà éø÷úà äì øéèðå
) ã"ää àìéòìãישעיה מד יג( íãà úøàôúë
úéøá úåà øéèðã ïàî ìë éæç àú úéá úáùì
ìãúùàã ïàîå ÷éãöå àúðéëùá íéùø äéð÷åéã
àúéòöîàã àãåîòá íéùø äéð÷åéã àúééøåàá

אלא בהיכליה  -היכל גי' אדנ"י )זהר ח"א כג ע"ב( :ואיהי כלילא כו'  -ר"ל ,למה נקראת
היכל ,ואמר שהיא 849כלולה מז' היכלות שבבריאה :מז' ארעין ועלייהו כו'  -ר"ל ,שגם מז'
ארצות 850שלנו היא כלולה ,והוא כמו ראיה לז' היכלין :שמים לה'  -שהוא הוי"ה :ולית ידיע'
כו' דאיהי ב'  -ר"ל ,וזה ב' ראשית ,באות ב' משיגין ויודעין ראשית ,שהוא חכמה:
ומאן דנטר כו'  -ר"ל ,מי הוא שנק' אדם :ותמן בראשית  -ר"ל ,בברית :ברית אש כו'  -ר"ל,
דלכך נק' איש ,שברית הוא יו"ד כמ"ש לעיל ):(##
äàòéáø àðå÷ú

בראשית ,כתוב "פתחו לי שערי
צדק אבא בם אודה י"ה"" ,פתחו לי",
אלו שני עפעפי העין ,שהם פותחים
וסוגרים ,ועליהם נאמר "והיו
הכרובים פורשי כנפים למעלה" ,אלו
שני כרובי העין" .פורשי כנפים"
עפעפי העין .ועוד "פתחו לי שערי
צדק" ,אלו הם שתי העיניים ,בזמן
שהן מסתכלות בדרך ישרה ,נאמר
בהם "ופניהם איש אל אחיו" ,ובזמן
שאינם מסתכלים בדרך ישרה ,הרי
נחש עקלתון ,שם ,עליו נאמר "כי
המות יפריד וגו'".
שלשת צבעי העין הם שלשת
האבות ,שנאמר בהם "אלה ראשי בית
אבותם" ,בת עין שהיא דקיקה קטנה,
זו שכינה ,שמשתתפת באבות ,ועליה
נאמר "שמרני כאישון בת עין" ,והכל
בסוד של בראשית ,שם ראש"י ,שם
ב"ת.

àáà ÷ãö éøòù éì åçúô áéúë úéùàøá
àã éì åçúô (èé çé÷ íéìäú) ä"é äãåà íá
851
ïéøâñå ïéçúô ïåðéàã àðéò éôòôò ïéøú ïåðéà
íéôðë éùøåô íéáåøëä åéäå øîúà åäééìòå
852
àðéò éáåøë ïéøú ïéìà (ë äë úåîù) äìòîì
éøòù éì åçúô ãåòå àðéò éôòôò íéôðë éùøåô
ïåðéàã àðîæá ïéðééò ïéøú ïåðéà ïéìà ÷ãö
äë úåîù) ïåäá øîúà øåùéî çøàá ïéìëúñî
ïåðéà åàìã àðîæáå åéçà ìà ùéà íäéðôå (ë
ïîú 853ïåúì÷ò ùçð àä øåùéî çøàá ïéìëúñî
(æé à úåø) 'åâå ãéøôé úåîä éë øîúà äéìò
øîúàã ïäáà úìú ïåðéà àðéò éðååâ úìú
úá (ãé å úåîù) íúåáà úéá éùàø äìà åäá
àúðéëù àã àøéòæ à÷é÷ã éäéàã ïéò
éðøîù øîúà äìòå ïäáàá úôúúùàã
) ïéò úá ïåùéàëתהלים יז ח( àæøá àìëå
ú"á ïîú é"ùàø ïîú úéùàøáã

 - ïå÷éúä øéàî 849מלכות דאצילות*.##
 850עי' ס"י )פ"ד מט"ו( שבע כפולות בג"ד כפר"ת שבהן נחקקין שבעה עולמות ,שבעה רקיעין,
שבע ארצות ,שבעה יַמים ,שבעה נהרות ,שבעה מדברות ,שבעה יָמים ,שבעה שבועות ,שבע שנים,
שבע שמיטין ,שבעה יובלות ,והיכל הקדש לפיכך חבב את השביעיות תחת כל השמים.
 851עי' בהגר"א בסד"צ כב ע"ד שזה רצוא ושוב.
 852עי' תז"ח לד ע"ג וז"ל ,כרובי עינא דפתחין וסגרין דבהון נהיר עמודא דאמצעיתא בבת עינא.
 853עי' דע"ה ח"ב )מא ע"ג(:מהנחש ,שהוא ג"כ זכר ונקבה ,והם נחש בריח ונחש עקלתון הנאמר
בישעיה )כז א( ,ובתוכם מתלבש ס"מ וליל'
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תיקון ד עפעפי  -הן שערות שמכסין העינים :כרובי  -הן בשר שמכסין העינים :ועוד כו' -
כאן דריש שערי צדק ,ור"ל ,צדק 854שמסתכלין באורח מישור ,כמו שמפרש והולך :כי המות
יפריד  -ר"ל ,בשביל המות דשריא שם ,לכך יפריד בין העינים :855בת עין כו'  -ר"ל ,לכך נקראים
העינים שערי ,שהשכינה איקרי "זה השער" )תהלים קיח כ ,לעיל יט ע"ב( :856שמרני  -שבשכינה
הוא השמירה כמ"ש לעיל בהקדמה )יג ע"א( :כאישון  -גוון אוכמא:
קם רבי שמעון על רגליו ואמר,
רבון העולמים ,פתח עיני להסתכל
בהם למעלה" ,אבא ב"ם" ,בארבעים
ושתים אותיות של השם המפורש,
לדעת כל אות ואות על תקונה,
"בראשית וכו' והארץ היתה תהו
ובהו" ,והם אב"ג ית"ץ קר"ע שט"ן
נג"ד יכ"ש בט"ר צת"ג חק"ב טנ"ע יג"ל
פז"ק שק"ו צי"ת ,ברוך שם כבוד
מלכותו לעולם ועד .כל אות ואות יש
מאמר ,ויש לה נתיב .עשר אמירות הן
ול"ב שבילים ,וכולם תלויים מן אי"ה,
וזהו "אבא ב"ם אודה י"ה" ,אי"ה
בחשבון אוד"ה י"ה) .י"ה חכמה ובינה
א' כתר עליון(.
ואותן שבע ספירות כלולות
בשבעה שמות .ואת כולם כוללת בת
שבע ,ואין ספירה מכל הספירות
שיהיה לה רשות להוריק ברכות
ולהשפיע לתחתונים אלא בבת שבע,
משום שהיא הקשר של כל הספירות,
שאם הספירות היו מריקות חוץ
ממנה ,היה פרוד .ולכן ,אין רשות
לספירה להריק לשום מקום פרט לה
אל התחתונים ,ולכן נאמר בה "אל
יתהלל חכם בחכמתו וגו' כי אם
בזאת"" ,בזאת יבא אהרן אל הקדש",
שאין רשות לנביא וחכם לדעת למעלה
שום מדע* ##אלא בה ,ובשבילה נאמר
"ומשה עלה אל האלהי"ם" ,ודוד אמר
בגללה "אם אתן שנת לעיני לעפעפי
תנומה עד אמצא מקום ליהו"ה" ,הוא
שלמות האדם ,שלמות היחוד ,שלמות

÷ïéîìò ïåáø øîàå éåìâø ìò ïåòîù éáø í
í"á àáà àìéòì ïåäá àìëúñàì éðéò çúôà
òãðîì ùøôî àîùã ïååúà ïéøúå íéòáøàá
'åëå úéùàøá äéðå÷éú [à"ò èé] ìò úàå úà ìë
) åäáå åäú äúéä õøàäåבראשית א א-ב( ïåðéàå
â"úö ø"èá ù"ëé ã"âð ï"èù ò"ø÷ õ"úé â"áà
íù êåøá ú"éö å"÷ù ÷"æô ì"âé ò"ðè á"÷ç
äéì úéà úàå úà ìë ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë
á"ìå ïåðéà ïøéîà øùò áéúð äéì úéàå øîàî
àáà åäéà àãå ÷"éà ïî ïééìú åäìëå 857ïéìéáù
÷"é) 858ä"é ä"ãåà ïáùåçá ä"éà ä"é äãåà íá
(äàìò øúë 'à äðéáå äîëç
ïäîù òáùá ïìéìë ïøéôñ òáù ïåðéàå
åäìëî äøéôñ úéìå òáù úá ïåì úìéìë åäìëå
àòôùàìå ïàëøá à÷øàì åùø äì àäéã ïøéôñ
àøåù÷ éäéàã ïéâá òáù úáá àìà ïéàúúì
äðéî øáì ïé÷éøî ååä ïøéôñ éàã ïøéôñ åäìëã
àøéôñ à÷øàì åùø úéì àã ïéâáå àãåøô äåä
àã ïéâáå ïéàúú éáâì äðéî øá øúà íåùì
íà éë 'åâå åúîëçá íëç ììäúé ìà äá øîúà
) úàæáירמיה ט כב( ìà ïøäà àáé úàæá
àîéëçå àéáðì åùø úéìã (â æè àø÷éå) ùã÷ä
äðéâáå äá àìà òãî íåù àìéòì òãðîì
) øîúàשמות יט ג( í"éäìàä ìà äìò äùîå
éôòôòì éðéòì úðù ïúà íà øîà äðéâá ãåãå
) 'äì íå÷î àöîà ãò äîåðúתהלים קלב ד  -ה(
åîéìù àãåçéã åîéìù íãàã åîéìù åäéà
äøéôñå äøéôñ ìëã åîéìù àùéã÷ àîùã

 - ïå÷éúä øéàî 854עי' זהר ח"א לב ע"א שצדק היא מידת המלכות.
 855עי' לקמן כז ע"ג ד"ה בבית ראשון ,ענין כרוב א' נסתלק.
 856כל הארת הנו"ה מתגלה דרך המלכות ,עי' ג' עדרי צאן הוא לעיל הערה .824
 857הל"ב נתיבות חכמה שבזו"ן ,אמנם הם נכללים כולם בהמלכות וכנ"ל ,והם הל"ב אלהי"ם
דמעשה בראשית אשר בהם נברא הכל ע"י המלכות ,אך עם שרשם דהי' מאמרות אשר בז"א עצמו
הם מ"ב )כללים ח"א מט ע"ג( ,הו"ק שהם הששת ימי בראשית הם כלילן מעשר אמירן ול"ב
שבילין ,דאינון ל"ב זמנין אלהי"ם בעובדא דבראשית )ביאורים ח"א נט ע"א( אמצע ,עי' תיקון ס"ט
)דף קכ ע"ב( ,שאמר שם שהל"ב נתיבות ועשר אמירן הוא שם מ"ב שבו נברא העולם )וכמ"ש
בזוה"ק פקודי דף רלד סע"א ורע"ב( )ביאורים ח"א ע ע"ד(.
 858אודה י"ה בגימ' ל"א עה"כ ל"ב.
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השם הקדוש ,שלמותה של כל ספירה
וספירה
קם ר"ש כו'  -כאן מפרש סיפיה דקרא אבא כו' :במ"ב כו'  -מבראשית כו' עד ב' דובוהו הן
מ"ב אותיות ,859שהן נגד שם מ"ב כידוע ,ומפרש והולך :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד -
לפי שהזכיר את השם ,אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד :860כל את כו'  -ר"ל ,או הוא
מאמר או נתיב :וכלהו תליין כו'  -והן רמוזים בג' גווני עינא ,חג"ת ,דאתמשכי מכח"ב :ואינון
שבע כו' וכולהו כו'  -והן רמוזים בבת עין ,וז"ש פתחו לי כו' אבא כו' :ולית ספי' כו' ובג"ד
אתמר כו' דלית כו'  -ר"ל ,דלכך נאמר פתחו לי שערי צדק ,שהן מלכות ,אבא בם ,ז"ס אודה
י"ה ,ג"ס שעל ידה אבא בכולם ,והכל כלול בעין ,וע"י העינים שרואין מעשה ה' מודים לה',
וז"ש פתחו לי כו' ,שהם העינים אודה י"ה ,והכל כלול במלת בראשית ,ג"ס הראשונות וז'
ספירות דתליין מג' הראשונות ונכללין במלכות כנ"ל ,ואח"כ פורט הכתוב עד ב' דובוהו שהן
נפרטים בז"ס כנ"ל ,וזהו הו' }כ ע"ב{ דובוהו שהן ז"ת :שנת לעיני לעפעפי  -שהוא העינים
והעפעפים כנ"ל ,שיהיו פתוחים ,כמ"ש לעיל פתחו לי כו' :עד אמצא כו'  -שהיא מקומו של
הוי"ה ,כמ"ש לעיל בתיקון ג' :איהי כו'  -בא לפרש מ"ש לעיל ,ולית ספי' כו' בגין דאיהי כו':
שלימו דאדם  -ר"ל ,דשמא מפרש אינו נשלם אלא בה ,בעשר אותיות :שלימו דיחודא  -שאין
א"ס מתייחד בספי' אלא על ידה ,כמ"ש לקמן )תז"ח טו ע"ד( עד דאפיק לי' בת זוגי' כו' :שלימו
דשמא קדישא  -ה' בתראה והיא שלימו דג' אתוון ,כמ"ש לעיל בהקדמה )טז ע"א( :שלימו דכל
ספי'  -כי כל הספירות כלולין מעשר ,ואין בהם רק תשע מכתר עד יסוד ,והיא כלולה מעשר,861
והן עשר מלכיות ,בהן נשלמין כל הספירות מעשר כידוע:
862
]כללי השמות[  -שם ע"ב הוא מג' פסוקים ויסע ויבא ויט  ,שכל א' הוא מע"ב אותיות,
והן א' ביושר ,וא' למפרע ,וא' ביושר ,והן בחג"ת כלולים במלכות ,שם הצטרפות הפסוקים מג'
אותיות מצד ת"ת ,שהוא כולל ג' אבהן ,והוא רמוז בשם הוי"ה במילוי יודין ,והוא מסט' דחסד.
863
ושם מ"ב הוא מבראשית עד ב' דובוהו ,והן ג"פ מ"ב עד ב' דויבדל ,וכן רמוז אותיות בהר"ד
בד' אותיות של תחלת מ"ב הנ"ל ,והוא מסט' דגבורה שבו נברא העולם ,והוא רמוז בשם הוי"ה
בד' אתוון ,וביו"ד דמילוי דשמא מפרש ,ובמילוי דמילוי כ"ח אתוון ,שהוא מ"ב כידוע .864ושם
כ"ב 865יוצא מברכת כהנים ,שבו י"ג יודי"ן נגד י"ג תיקוני דיקנא דא"א ,וט' ווי"ן נגד ט' תיקוני
דיקנא דז"א ,וכולין נכללין בו כידוע .והן כ"ב נגד כ"ב אותיות התורה והוא מסט' דת"ת ,שם
י"ב יוצא מפסוק )משלי יח י( מגדול עוז כו' ,866ושתי תיבות יהו"ה צדיק ,והן י"ב אותיות ביושר
 - ïå÷éúä øéàî 859עי' ע"ח שער מ"ד ומ"ן פרק יד.
 860עי' יומא לה ע"ב.
 861עי' לקמן הערה .931
 862עי' לקמן צח ע"ב.
 863עי' תוס' ר"ה ח ע"א ד"ה לתקופות ,שזה מולד של שנה שלפני בריאת העולם ,ועי' בהגר"א
בסד"צ יט ע"ד ד"ה בזמנא ,שזה שייך לשנת שכולו תהו לפני בריאת העולם.
 864סה"כ כ"ח י וד' הם מ"ב ,עי' ע"ח או"א פרק ה.
 865עי' בהגר"א בסד"צ כ"ה ע"א וז"ל ,כ"ב אתוון אתגליפו בגווניהון ר"ל כנגדן כ"ב אותיות
שבתורה ט' וי"ג ,הן כ"ב תקונין בז"א ,וכנגדן כ"ב אותיות התורה שהן בז"א כידוע וכו' ,וזהו שם
של כ"ב בז"א כידוע בת"ת ,והן כ"ב תקונים דדיקנא שלו ,שהוא בתפארת כנ"ל ,והן יוצאין מברכת
כהנים כידוע ,והן י"ג יודי"ן שם בכל תיבה יו"ד עד וישם י"ג תיבות ,ותשעה ווי"ן ,וידוע שע"ק
נקרא יו"ד וז"א ו' ,שלכן נגד י"ג תקונין הן יודי"ן ,ונגד ט' תקונין דז"א הן ווי"ן ,וכן השם כ"ב נחלק
לט' וי"ג ,עכ"ל.
אנקת"ם פסת"ם פספסי"ם דיונסי"ם ,תפילת ר' נחוניא בן הקנה :אקלסך בספירה הששית
שהיא תפארת.
 866זהר ח"א לז ע"ב )לש"ו(.
עי' ביאורים ח"א נה ע"ג ז"ל :וכ"ז הוא סוד המנצפ"ך ,כי המנפצ"ך הוא בדעת ,ושם הוא סוד
שם י"ב שהוא בדעת .וכן הוא ג"כ שם י"ב ביסוד ,והוא בפסוק )משלי יח י( מגדל עוז שם יהו"ה בו
ירוץ צדיק ונשגב ,וכמ"ש בזוה"ק )בראשית לז ע"ב( ועי' בהגר"א בתיקונים )סוף תיקון ד( .אמנם
בתפילת ר' נחוניא בן הקנה ,מבואר כי השם י"ב שביסוד הנה הם הי"ב צרופי הוי"ה ,והם יוצאים
ג"כ מהג' שמות הוי"ה מלך הוי"ה מלך הוי"ה ימלך ,ג' צירופים מהג' יודי"ן ,וג' מהג' ההי"ן ,וג' מהג'
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וי"ב למפרע וי"ב ביושר ,והן בצדיק יסוד עולם )משלי י כה( ,שנק' זה
מזלות ו"ו ,ויוצא מג' הויות ה' מלך כו' 867כמש"ל )יא ע"א(:

)זהר ח"א נח

ע"א( ,י"ב

äàùéîç àðå÷ú

בראשית ,ב' ראשית ,נקודה
בהיכלו .והנקודה הזו היא מחשבה
סתומה .בינתים הנה אליהו מזדמן אל
רבי שמעון ,אמר לו רבי רבי ,והרי ב'
היא פתוחה ,אם כן במה המחשבה
סתומה בה .אלא בתחלת שלטון
המלך ,הניצוץ הקשה ,כשמדד החבל,
הנקודה הזו יצא ממנה קו שהסתיר
הניצוץ אותה מחשבה כמו זה ם.
סתומה,
מ"ם
היא
בהתחלה
וכשהתפשט הקו שהוא ו' מהמדה היא
נפתחה ונעשתה ב' ,וזה בראשית ,ב'
ראשית ,נקודה בהיכלו.
תיקון ה
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äéìëéäá äãå÷ð úéùàø 'á úéùàøá
àä éëäãà àîéúñ äáùçî éäéà äãå÷ð éàäå
äéì øîà 869ïåòîù éáøã äéáâì ïîãæà åäéìà
ïë íà éäéà àçéúô 'á {á"ò ë} àäå éáø éáø
ùéøá àìà äá àîéúñ äáùçî éäéà éàîá
ãë àúåðéãø÷ã àðéöåá àëìîã 870àúåðîøåä
å÷ äðéî ÷éôð äãå÷ð éàä 871àçéùî ãéãî
'í àã àðååâë äáùçî àåää àöåöéð íéúñã
å÷ èôùúà ãëå àîéúñ í"î éäéà àúéîã÷á
úãéáòúàå úçúôúà éäéà äãîä ïî 'å éäéàã
äéìëéäá äãå÷ð úéùàø 'á úéùàøá àãå 'á

 - ïå÷éúä øéàîווי"ן ,וג' מהג' ההי"ן האחרונים ,ומקורי דלהון הוא הג' יודי"ן דשם ס"ג ,וכמ"ש בהקדמת תיקונים
)דף יא ע"א( וע"ש בהגר"א .ואולי הוא כי אלו הי"ב צירופים הם הפנימיות להשם י"ב שבזוהר
בראשית הנז' ,אך עכ"פ הוא כי ישנו שם י"ב בהיסוד ג"כ ,וכ"ז הוא משום שהיסוד והדעת אחד
הוא ,כי מהיסוד דאימא נעשה הדעת דז"א ,וכן מהדעת דז"א נעשה היסוד שבו ,וכמ"ש בזוה"ק
משפטים )דף קכג ע"א( מעוי בדעת אתתקנן .ולכן שם י"ב בדעת ושם י"ב ביסוד ,כי שניהם אחד
הוא ,והם מהיסוד דאימא ומהמנצפ"ך שבהפה דז"א ,כי מהיסוד דאימא נעשה הדעת שבו ,והוא
נמשך ומתגלה בפה ,כי שם נחתמין ומצטיירין הפיתוחי חותם דאימא ,ומהם נחקקין המנצפ"ך
שהם שורש כל הה' מוצאות הפה ,וכללות כל הפה כולו וכנ"ל ,וזהו שאמר דעת גנוז בפומא
דמלכא.
 867עי' ביאורים ח"א פד ע"ג ז"ל :וזה סוד וקרא זה אל זה י"ב בי"ב דת"ת ודיסוד  -כי זה גימט'
י"ב ,ומאיר הת"ת בהי"ב שבו להי"ב דהיסוד ,ומזה הוא שם של י"ב ביסוד היוצא מפסוק )משלי יח
י( מגדול עוז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב ,וכמ"ש בזוה"ק )בראשית ל"ז ע"ב( ,והוא יוצא מהג'
הויו"ת דמלך מלך ימלוך כמ"ש הגר"א בתיקונים )סוף תיקון ד דף כ ע"ב ד"ה כללי שמות( ,והם הג'
הויו"ת דהי"ב פשוטות כנ"ל אות י"א .ועי"ז מתגלה כבוד מלכותו ית"ש לעילא ותתא ,כי היסוד
משפיע תיכף להמלכות ,וזהו שאמר )ישעיה ו ג( וקרא זה אל זה ,שנמשך האור מהי"ב שבת"ת
להי"ב שביסוד ,ואמר )שם( קדוש קדוש קדוש ,שהוא קדוש לעילא ,קדוש באמצעיתא ,קדוש
לתתא ,וכמ"ש בפ' בשלח )נ"ב סע"א( ,ועי"ז מלא כל הארץ כבודו ,כי מקבל המלכות ,שהיא הארץ
קדישא ,הארץ אשר נשבע לאבותינו ,הנה מקבל היא את גילוי אורו מהיסוד ,ומאירה ומתגלה
למטה ויתקיים מ"ש )תהלים י טז( ה' מֶ לך )תהלים צג א( ה' מָ לך )שמות טו יח( ה' ימלוך לעולם
ועד ,ואז מלא כל הארץ כבודו.
 868עי' לעיל יד ע"א.
 869אליהו נמצא בכל מקום שמגלין רזין דאורייתא ,שאז הוא יכול להתלבש בתוך גוף )ב"ע רנט
ע"א(.
 870היינו מלשון הזהר ח"א טו ע"א.
 871שבינה הנה היא בוצינא דקרדוניתא ,שורש כל הגבורות ,והיא נותנת מדה ושיעור לכל
)ביאורים ח"א מג ע"ב( ,ועי' הרב בשער הכללים )פרק ד( בסוד מי מדד בשעלו מים :ופי' הפסוק
)ישעיה מ יב( מי מדד בשעלו מים כו' ,871כי ההפרש שיש בין מדידה 871לזרת ,שהמדה 871יש לה בית
קיבול לקבל מה שנותנין לתוכה ,ולכן אחר שמדד מדה ראשונה זורק אותה מהכלי כדי לחזור פעם
ב' למלאות המדה למדוד יותר .אך הזרת ,א"צ לזרוק שום דבר ,כי אינו בחי' בית קיבול כמו
המדידה ]ס"א המדה[.
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נקודה בהיכלי' - 872ר"ל ,נקודה חכמה בהיכליה בינה ,873וזה ב' בינה דאיהי ביתא דלעילא
בית ראשון ,ראשית חכמה )תהלים קיא י( ,והוא נקודה בתוך הב' כמ"ש לעיל בהקדמה )יד ע"א(:
איהי מחשבה סתימא  -ר"ל ,יסוד }כ ע"ג{ דחכמה ,שהוא )איוב כח ז( נתיב לא ידעו עיט ,והוא
סתום ביסוד הבינה :בריש הורמנותא  -שכתר הוא רצון ,בסוד רצון ומחשבה והרהור 875וקול
ודיבור נגד ה' פרצופים :בוצינא דקדרוניתא  -כתר שנק' חושך לרוב העלמו ,שנאמר )תהלים יח
יב( ישת חושך סתרו ,וזהו בוצינא דקרדוניתא ,אור החשוך .והוא מ"ס 876ע"ש גבורה דעתיק,877
שגבורה נק' חושך כידוע )תז"ח ד ע"ב( ,ובמ"ס נעשה הכל בסוד הבירורין במוחא כידוע :878כד
מדיד  -שמ"ס נק' קו המדה )ז"ח נח ע"ב( שבו מודדין את הכל :משיחא  -הוא חכמה י' ,שנק'
מדה ,כמ"ש בסמוך :נפיק מיני' קו  -ו' כמ"ש בסמוך ,והוא עמודא דאמצעיתא דנפיק מחכמה
)* ,(##והוא באדם חוט השדרה 879דנפיק ממוח :דסתים האי מחשבה  -ר"ל ,בתחילה קודם
שנתפשט מן הבינה ,והיה בתוכה בסוד העיבור :כגוונא כו'  -ב' עם ו' ,ואז היו"ד שבתוכה
סתים :איהי אתפתחת  -דאיהי קיימא לשאלה ,880והוא ע"י עמודא דאמצעיתא מקצה השמים,881
משא"כ בהיותה בתוכה ,כמ"ש בזהר )ח"ג יא ע"א( 882אהי"ה אשר אהי"ה דזמין כו':

 - ïå÷éúä øéàî 872עי' לעיל הערה  ,603ולקמן הערה .1161
 873עי' בהגר"א לקמן פ' ע"ד שהמציאות של נקודה בהיכליה היא מציאות של חכם בבינה )ס"י
פ"א מ"ד( ,ועי' בהגר"א בסד"צ יד ע"ב ד"ה וענין ג' ,שחכם בבינה הוא ישסו"ת.
 874דהיינו הבית העליון ,ולא המוזכר לעיל.
 875עי' פקודי רסב ע"ב וס"י פ"א מ"ח )לש"ו(.
875 875
פיך
ז"ל הס"י) :פ"א מ"ח( עשר ספירות בלימה ,875בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר ,ואם רץ
לדבר ולבך להרהר שוב למקום ,שלכך נאמר )יחזקאל א יד( והחיות רצוא ושוב ועל דבר זה נכרת
ברית.875
ז"ל הזהר :מחשבה אפיק רעותא )רעותא אפיק כלא( רעותא דנפיק מגו מחשבה אפיק קלא
דאשתמע וההוא קלא דאשתמע סליק לקשרא קשרין מתתא לעילא היכלין תתאין בעלאין קלא
דאיהו קשיר קשרין ומשיך ברכאן מעילא לתתא בלחישו סמיך אלין ארבעה סמכין מחשבה
ורעותא קלא ומלה סמיכו בסיומא דקשורא אתר דכלא אתקשר ביה כחדא ואתעבידו כלהו חד.
תרגום :מחשבה מוציאה רצון )רצון מוציא הכל( רצון שיוצא מתוך מחשבה מוציאה קול
שנשמע ואותו קול שנשמע עולה לקשר קשרים ממטה למעלה היכלות תחתונים בעליונים הקול
שהוא קושר קשרים ומושך ברכות ממעלה למטה בלחש תומך את ארבעת התומכים הללו מחשבה
ורצון קול ודבור סמך בסיום הקשר המקום שהכל נקשר בו כאחד וכולם נעשים אחד.
ז"ל ח"ג רכט ע"ב :דקב"ה שריא בראייה וכן שכינתיה דאורייתא ותורה אור שכינתיה ראיה
דיליה יהו"ה במראה אליו אתודע )קב"ה במראה אליו אתודע שכינתיה( במחשבה מלגו בינה בן יה
ישראל עלה במחשבה הרהור חכמה לחכימא ברמיזא חכמה עלה במחשבה דאיהו בינה מחשבה
והרהור כלא חד חכמה לא אשתמודע אלא בבינה ובינה בלב ובגין דא מחשבה בלב הרהור בלב וכן
אורייתא ס"ת מצוה.
תרגום :שהקדוש ברוך הוא שורה בראיה ,וכן השכינה שהתורה "ותורה אור" ,והשכינתו היא
ראיה שלו" ,ה' במראה אליו אתודע" )הקדוש ברוך הוא במראה אליו אתודע שכינתו( .במחשבה
מבפנים ,בינה בן י"ה ,ישראל עלה במחשבה ,הרהור חכמה ,לחכם ברמז ,חכמה עלה במחשבה
שהוא בינה ,מחשבה והרהור ,הכל אחד .החכמה לא נודעת אלא בבינה ,והבינה בלב ,ומשום זה
המחשבה בלב ,ההרהור בלב .וכן התורה ,ספר תורה מצוה.
 876עי' דע"ה ח"ב קז ע"ד ז"ל :המ"ס רישא תליתאה והוא עיקר בחי' א"א ,ועי' מקורו לקמן עו
ע"ב.
877
עי' בהגר"א בסד"צ כא ע"ב ד"ה וז"ש דנפיק ,וכן בליקוט שם דמבואר שהבוצד"ק הינה בחי'
שונה מהמו"ס ,שכן המו"ס הוא מלבוש לבוצד"ק .והנראה לתרץ את דברי הלש"ו ,שכאשר
הספירות עומדות בצורה של תיקון הרי שגבורה דעתיק )וכן העטרין דגבורה( מגלים על הדעת
עלאה שהיא באה מזיווג דאוירא ובוצינא ,וממילא מתפשטת משם למו"ס .ומה שהגר"א נוקט בל'
בוצד"ק והלש"ו נוקט בל' מו"ס ,עניינו הוא שהמו"ס היא התחלת הגילוי ,כמש"כ הגר"א בסד"צ
ריש ג' ע"ג ,והגר"א מביא בוצד"ק שהיא התחלת הגבול בכלל ,וניחא הכל.
 878עי' בהגר"א בסד"צ ד ע"ד ביה סליקו.
 879ועי' לש"ו כללים ח"א כט ע"ד ל ע"א ,שהתפשטות המוחין דרך חוט השדרה היא הזרע
שיורד דרך חוט השדרה למטה ליסוד.
 880עי' מקורו מזהר ח"א א ע"א וז"ל ,בראשית רבי אלעזר פתח )ישעיה מ כו( שאו מרום
עיניכם וראו מי ברא אלה שאו מרום עיניכם לאן אתר לאתר דכל עיינין תליאן ליה ומאן איהו
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וכשהיא ם סתומה ,היא מ"ם
גדולה מ"לםרבה המשרה") ,נ"א
למרב"ה בגימטריא עז"ר או זר"ע(
באותו היכל מזריע זרע לתיקונו
)המשר"ה בגימטריא תקו"ן עם
האותיות והמלה( וזה מם רבתי,
ונעשית טבעת .ובגללה נאמר אל
הכלה ,תהא לי מקדושת בטבעת זו ם,
ועליה נאמר הקשר בהתגלמותו נעוץ
בטבעת ,והיא לא לבנה ולא אדומה
ולא שחורה ולא ירוקה ,וללא שום
צבע כלל ,וכשמתפשטת להאיר היא
עושה צבעים להאיר.
מלםרבה המשרה בההוא היכל כו' דילי' ודא מם רבתי ואתעבידת כו'  -ר"ל ,כמ"ש בס"א
דלמרבה בגי' זרע ,המשרה גי' תיקון ,ולכך מ' דלמרבה סתום :לתיקונא  -ר"ל ,לתיקון עמודא
דאמצעיתא ,כמ"ש )נדה לא ע"א( 885שלשה חדשים אחרונים כו' :ודא מ"ם רבתי  -ר"ל ,שלכך
היא גדולה ,דבבינה אותיות גדולות כידוע :886ואתעבידת עזקא  -חוזר כאן ,לפי 887שר"ל ,ובגינה

àúáø í"î éäéà àîéúñ 'í éäéà ãëå
) äøùîä äáøíìîישעיה ט ו(ä"áøîì à"ñ) 883
òøæ ìëéä àåääá (ò"øæ åà ø"æò àéøèîéâá
àéøèîéâá ä"øùîä) äéìéã àðå÷úì ïéòøæ
éúáø íî àãå (äìîäå úåéúåàä íò ï"å÷ú
àäú äìë éáâì øîúà äðéâáå à÷æò úãéáòúàå
884
øîúà äìòå 'í åæ úòáèá úùãå÷î éì
÷øååç àì éäéàå à÷æòá õåòð àîìåâá àøèå
ãëå ììë ïååâ àìå ÷åøé àìå íëåà àìå ÷îåñ àìå
àøäðàì ïéðååâ úãéáò éäéà àøäðàì àèùôúà

 - ïå÷éúä øéàîפתח עינים ותמן תנדעון דהאי סתים עתיקא דקיימא לשאלה ברא אלה ומאן איהו מ"י ההוא
דאקרי מקצה השמים לעילא דכלא קיימא ברשותיה ועל דקיימא לשאלה ואיהו בארח סתים ולא
אתגליא אקרי מ"י דהא לעילא לית תמן שאלה ]דהיינו הגלגלתא לעיל[ והאי קצה השמים אקרי
מ"י ,עכ"ל.
תרגום" :בראשית" .רבי אלעזר פתח" ,שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה"" .שאו מרום
עיניכם" ,לאיזה מקום ,למקום שכל העינים תלויות אליו ,ומי הוא ,פתח עינים ,ושם תדעו שאותו
סתום העתיק שעומד לשאלה ,ברא אלה .ומי הוא" ,מי" ,אותו שנקרא מקצה השמים למעלה,
שהכל עומד ברשותו .ולפי שעומד לשאלה והוא בדרך סתום ולא גלוי ,לכן נקרא "מי" ,כי למעלה
אין שם שאלה ,וקצה השמים הזה נקרא "מי".
דהיינו אינו מוכר אבל נראה ונסתר ,ועי' עוד ע"ח עגו"י פרק ה' ,ועי' בהגר"א בתז"ח יט ע"ג ד"ה
ודא עביד ,שחכמה סתום ובינה בגרון יש לה גילוי ,וכן שם כז ע"א ד"ה דאיהו בינה שבינה עצמה
לא קיימא לשאילה אלא רק בהתשפטותה.
 881עי' זהר ח"א א ע"ב :מ"י ,ההוא דאקרי מקצה השמים לעילא.
 882ז"ל ,רבי אלעזר אמר כלהו עשרה שמהן כתיבי ואנן תנינן .קדמאה אהיה דא סתימא עלאה
כמאן דאמר אנא מאן דאנא ולא אתיידע מאן הוא לבתר אשר אהיה אנא דזמין לאתגליא באינון
כתרין )אחרנין( דהא בקדמיתא סתים ולבתר שרי לאתגליא עד דמטי לגלוייא דשמא )ס"א דשלימו(
קדישא ,ע"כ.
תרגום :רבי אלעזר אמר כל עשרת השמות כתובים ,ואנו שנינו שהראשון אהיה זה הסתום
העליון ,כמי שאומר אני מי שאני ולא נודע מי הוא .אחר כך אשר אהיה ,אני שעתיד להתגלות
באותם הכתרים )האחרים( ,שהרי בראשונה סתום ואחר כך מתחיל להתגלות ,עד שמגיע לגלוי של
השם )של שלמות( הקדוש.
דהיינו שבבינה יש הקדמה לשם הוי"ה ובהתגלות שם הוי"ה יש התגלות הבינה ,אבל
כשלעצמה אין גילוי ,ועי' בהגר"א בספד"צ ד ע"ב ,ששם אהי"ה היא מגלה שעתיד להתגלות שם
הוי"ה.
883
עי' ע"ח שער הירח פרק ג.
 884עי' זהר ח"א טו ע"א.
 885וז"ל ,תנו רבנן שלשה חדשים הראשונים ולד דר במדור התחתון אמצעיים ולד דר במדור
האמצעי אחרונים ולד דר במדור העליון וכיון שהגיע זמנו לצאת מתהפך ויוצא וזהו חבלי אשה
וכו' תנו רבנן שלשה חדשים הראשונים תשמיש קשה לאשה וגם קשה לולד אמצעיים קשה לאשה
ויפה לולד אחרונים יפה לאשה ויפה לולד שמתוך כך נמצא הולד מלובן ומזורז ,עכ"ל ,ועי' ע"ח
מוחין ב' וז"ל וג' חדשים אחרונים אשר הזווג ביסוד הבינה למעלה אז יפה לולד שהם בחי' אורות
אשר שם וגם יפה לאשה אשר שם יסוד שהוא מקום הביאה וזווג ואין לה צער.
 886עי' לקמן קלד ע"א וז"ל ,אמר ליה א' עלאה )נ"א אות א'( לעילא מן א' דאית א' מאתוון
רברבן ,ואית א' מאתוון זוטרן ,ואית א' מאתוון בינוניים ,אינון אדם דבריאה ,אדם דיצירה ,אדם
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כו' ועלה כו' :בטבעת זו  -שע"י אתעבידת טבעת ,והוא רמז על חיבור שניהם :קוטרא  -הוא
יסוד שנקרא קשר ,כמ"ש לעיל )ג ע"א ד"ה בקישורא( :בגולמא  -הוא חכמה שנקרא גלם ,גימ'
חכמה ,כמ"ש )תהלים קלט טז( גלמי ,גלם יו"ד כידוע )הקדמת הראב"ד לס"י( :ואיהי לא כו'  -ר"ל,
בינה קודם שמתפשטת על עמודא דאמצעיתא ,שהיא מצד עצמה סתימא כנ"ל :וכד אתפשטא
כו'  -כמ"ש לעיל )י ע"ב( דאימא עילאה עד הוד אתפשטא ושם עבידת גוונין ,888וז"ש לקמן ודא
דרועא דימינא כו' עד סמכי קשוט :לאנהרא  -ר"ל ,שהיא נהרא בגוונין ,והיא מתחלקת לה'
אורות לנהרא בגוונין ,משא"כ בהיותה סתימא באות יוד שאינה מתחלקת כלל:
וסוד הדבר "עוטה אור כשלמה
וכו'" ,כשהיא אור מעוטף ולא
מתפשט והוא נסתר ,נקרא אויר ,אור
נסתר באות יו"ד ,נקודה בהיכלו.
כשמוציא י' מאויר ,נתגלה אור ,וזהו
"ויאמר אלהי"ם יהי אור" .וחמש
פעמים אור יש במעשה בראשית ,והם
ה' ,ועליהם נאמר "מי מדד בשעלו
מים" .וזו זרוע ימין ,והוא צבע לבן,
"ושמים בזרת תכן" זו זרוע שמאל,
שהוא צבע אדום" ,וכל בשלש עפר
הארץ"זה הגוף ,העמוד האמצעי ,וזה
צבע ירוק" ,ושקל בפלס הרים וגבעות
במאזנים" ,שני עמודי אמת .ו]אות[ ה'

íéìäú) 'åëå äîìùë øåà äèåò äìîã àæøå
÷åäéàå èùôúà àìå óèåòî øåà éäéà ãë (á ã
äãå÷ð ã"åé úàá íéúñ øåà øéåà éø÷úà íéúñ
889
ø"åà àéìâúà ø"éåàî 'é ÷éôà ãë äéìëéäá
à úéùàøá) øåà éäé í"éäìà øîàéå åäéà àãå
úéùàøáã àãáåòá ïåðéà øåà ïéðîæ ùîçå (â
890
íéî åìòùá ããî éî øîúà åäééìòå 'ä ïåðéàå
)øååç ïååâ åäéàå àðéîé àòåøã àãå (áé î äéòùé
àìàîù àòåøã àã (íù) ïëú úøæá íéîùå
(íù) õøàä øôò ùéìùá ìëå ÷îåñ ïååâ åäéàã
÷åøé ïååâ àãå àúéòöîàã àãåîò àôåâ àã

 - ïå÷éúä øéàîדעשיה ,ועלייהו אתמר כי גבוה מעל גבוה שומר ,עכ"ל ,ועי' שם קנ"ח ע"ב ,שמפרש שהם אימא
ז"א ונוק'.
##* 887לפרש.
 888עי' לעיל הערה .110
 889כל זמן שלא יצא החכמה ממנו נקרא הכתר אויר ,שהוא אוירא דלא אתפיס )ז"ח דף ע ע"א
וס"י פ"ב מ"ו( ,שאין לו גילוי כלל ,וכד נפיק י' מאויר איהו אור ,שכאשר יוצא החכמה מהכתר ,אז
נתגלה אור הכתר ע"י החכמה ,אבל הכתר בעצמו נקרא אויר ,אוירא דלא אתפיס כנז' ,וכמ"ש
בזוה"ק )בראשית טז ע"ב( ותיקונים )ריש תיקון ה דף כ ע"ב וסוף תיקון יח דף לה ע"ב( )ביאורים
ח"א פ ע"ג(.
כד איהו אור מעוטף ולא אתפשט ואיהו סתים )כל זמן שהיה מעוטף בהקד"א והיה סתום בו(
אתקרי אויר ,אור סתים באת יו"ד ,נקודה בהיכליה )שהיה סתום בהקד"א הנקרא ג"כ יו"ד ,כמ"ש
בספד"צ )פרק ב כא ע"א( י' עלאה כו' היא קרומא עלאה דאזדכך וסתים( ,כד אפיק י' מאויר
אתגלייא אור ,ודא איהו ויאמר אלהים יהי אור )ע"כ לשון התיקונים( ,ונקרא מעתה האוירא בשם
אור ,והוא האור שנגנז אח"כ .וכן נקרא הי' ,שהוא חכמה דאתפשט מניה ג"כ בשם אור ,ועליו
נאמר )בראשית א ד( ויאמר אלהים יהי אור ,כי האוירא משפיע עליו תמיד ומתגלה בו )דע"ה ח"ב
קי ע"א(.
והנה נקרא אותה הנקודה פנימית ,שהוא המקום והרשימו שאמרנו ,בשם אויר קדמון ,כי הוא
הגילוי הראשון הקודם לכל ,ונקרא אויר ,אור י' .והוא כי הרי אמרנו שבהגילוי הזה הוא נושא את
כל ,והנה הוא נושא את כל בב' בחי' ,מבפנים להכל ומבחוץ להכל .ומבפנים להכל הנה הוא ית"ש
הנשמה לנשמה פנימית לכל העולמות כולם כנז' ,והוא האות י' דאויר שהוא האבן שתיה אשר
עליה אמרו )יומא נד ע"ב( עולם מאמצעיתו נברא ,כי אותו הי' נתפשט מבפנים לכל העולמות
כולם ונושא את כולם בכל מלואם מבפנים לחוץ ,והאור דאויר הוא מחיה את כולם ומתפשט
בכולם מבחוץ לפנים ,וכמ"ש סובב את הכל וממלא את כל .והם בענינינו אלו הב' בחי' אור י'
שבאויר ,כי בהי' הוא מלא את כל ,ובהאור הוא סובב את הכל ,ושניהם הם כלל הרשימו שאמרנו,
שהוא הנקרא אויר קדמאה ,וכן נקרא אויר סתימאה )זהר בראשית טז ע"ב( ,אור וי' גניז בה ,וכד
נפיק י' מאויר אשתאר אור ,כמ"ש כ"ז בזוהר בראשית )טז ע"ב( ובתיקונים )תיקון ה דף כ ע"ב( כי
נתפשט הי' מאויר לפנימיות דכל העולמות כולם ,והוא הנקודה הפנימית שבהם הנושא אותם
מבפנים ,והוא ההיכל הקודש המכוון באמצע שאמר הספר יצירה )פ"ד מ"ד( ,ואשתאר למעלה אור
שהוא המקיף את כולם )הקדו"ש סב ע"א(.
 890עי' בזה בזהר ח"ב קעה ע"ב.
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הזו מתפשטת להאיר בחמשה צבעים,
שהם חמש פעמים אור .י' היא מדה
שלה .ה' עליונה ,חמשה אור .ה'
תחתונה חמשה צבעים שמאירים
בהם חמשה אור .וכשמתפשטת ה'
העליונה להאיר בה' התחתונה
בחמשת הצבעים שמאירים שלה ,מיד
מתפשטת ו' אליה ,וזהו "נוטה שמים
כיריעה" ,שודאי כשהיא מאירה
בצבעיה ,נאמר בה "וראיתיה לזכור
ברית עולם" .וראיתיה בתכשיטיה כמו
כלה שמתקשטת לבעלה ,ומיד נוטה
שמים כיריעה ,שבא אליה בעלה ,וזהו
סוד של קו המדה ,שהוא ו' מאותה
מדה שהיא י' ,ואחר שהיא נוטלת את
השם הקדוש היא נעשית מדה ממטה
למעלה.

íéðæàîá úåòáâå [á"ò èé] íéøä ñìôá ì÷ùå
)úèùôúà éäéà 'ä éàäå èåù÷ éëîñ éøú (íù
'é øåà ïéðîæ ùîç ïåðéàã ïéðååâ ùîçá àøäðàì
äàúú 'ä øåà ùîç äàìò 'ä äìéã äãî éäéà
ãëå øåà ùîç ïåäá ïéøäðã ïéðååâ ùîç
äàúú 'äá àøäðàì äàìò 'ä úèùôúà
äáâì 'å èùôúà ãéî äìéã ïéøäðã ïéðååâ ùîçá
(á ã÷ íéìäú) äòéøéë íéîù äèåð åäéà àãå
äá øîúà äìéã ïéðååâá àøéäð éäéà ãë éàãåã
(æè è úéùàøá) íìåò úéøá øåëæì äéúéàøå
éáâì àèù÷úîã äìëë àäèéùëúá äéúéàøå
äìòá éúàã äòéøéë íéîù äèåð ãéîå äìòá
'å åäéàã äãîä å÷ã àæø åäéà àãå äáâì
àìèð éäéàã øúáìå 'é éäéàã äãî àéääî
àúúî äãî éäéà úãéáòúà àùéã÷ àîù
àìéòì

שלמה שאדם מעוטף בו :אתקרי אויר  -ר"ל ,אויר שאינו
אור מעוטף  -מלשון עוטה ,וזה כ ֹ
891
נתפס )ז"ח ע ע"א( ואינו מושג ,וזהו אוירא סתימאה  :אור סתים כו'  -ר"ל ,אור בינה סתים
באת יו"ד חכמה כנ"ל ,דו' 892סתים לה כנ"ל :נקודה בהיכליה  -ר"ל ,לכך י' בתוך אור אויר :ודא
כו' יהי אור  -ר"ל ,י"ה י' אור ,ר"ל שי"ה הן אור חו"ב ,893והוא דאפיק יוד מאור :894וחמש זמנין
כו'  -ואינון ה' שלכך נאמר יהי אור ,שאור הוא ה' :895מי מדד כו'  -ר"ל ,מי בינה ,896מדד ע"י
 - ïå÷éúä øéàî 891עי' בהגר"א בסד"צ ו ע"א ד"ה וההוא אוירא ז"ל :וההוא אוירא עילאה ,אוירא דלא אתפס,
ז"ת דחכמה ,ממנו התחיל שורש ה"ח ,וא"א להתלבש כלל רק באוירא תניינא ,שהוא בקד"א ,שהוא
אור דנפיק מאויר .ועי' לש"ו ביאורים ח"א פ ע"ג שזה אור א"ס.
 892עי' ספד"צ טו ע"ב :סתים לאימא דהא אתפתחת ליה דנפיק מינה.
 893ר"ל י"ה י' אור ר"ל שי"ה הן חו"ב )ותיבת אור השני מיותר( כצ"ל ועיין בדף לה ריש ע”ד
בד"ה י' אויר ובדף לו ע"א ד"ה איהי ודאי ובד"ה ואינון חמש )לש"ו(.
 894נדצ"ל מאויר.
 895ה' עלאה דהיינו בינה.
 896עי' לקמן קמה ע"ג ד"ה לכל אבריו )לש"ו( .עי' זהר בראשית א ע"ב ז"ל :בראשית רבי אלעזר
פתח )ישעיה מ כו( שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה שאו מרום עיניכם לאן אתר לאתר דכל
עיינין תליאן ליה ומאן איהו פתח עינים ותמן תנדעון דהאי סתים עתיקא דקיימא לשאלה ברא
אלה ומאן איהו מ"י ההוא דאקרי מקצה השמים לעילא דכלא קיימא ברשותיה ועל דקיימא
לשאלה ואיהו בארח סתים ולא אתגליא אקרי מ"י דהא לעילא לית תמן שאלה והאי קצה השמים
אקרי מ"י ואית אחרא לתתא ואקרי מ"ה מה בין האי להאי אלא קדמאה סתימאה דאקרי מ"י
קיימא לשאלה כיון דשאל בר נש ומפשפש לאסתכלא ולמנדע מדרגא לדרגא עד סוף כל דרגין כיון
דמטי תמן מ"ה מה ידעת מה אסתכלתא מה פשפשתא הא כלא סתים כדקדמיתא ועל רזא דנא
כתיב )איכה ב יג( מה אעידך מה אדמה לך כד אתחריב בי מקדשא נפיק קלא ואמר מה אעידך )נ"א
ומה אדמה לך בההוא מ"ה אעידך( בכל יומא ויומא אסהידת בך מיומין קדמאין דכתיב )דברים ל
יט( העדותי בכם היום את השמים ואת הארץ ומה אדמה לך בההוא גוונא ממש עטרית לך בעטרין
קדישין עבדית לך שלטנו על עלמא דכתיב )איכה ב טו( הזאת" העיר" שיאמרו" כלילת" יופי" וגו'
קרינא לך )תהלים קכב ב( ירושלם הבנויה כעיר שחברה לה )איכה ב יג( מה אשוה לך כגוונא דאנת
יתבה הכי הוא כביכול לעילא כגוונא דלא עאלין השתא בך עמא קדישא בסדרין קדישין הכי
אומינא לך דלא איעול אנא לעילא עד דיעלון בך אכלוסך לתתא ודא איהו נחמה דילך הואיל
דדרגא דא אשוה לך בכלא והשתא דאנת הכא גדול כים שברך )שם( ואי תימא דלית לך קיימא
ואסוותא מ"י ירפא לך ודאי ההוא דרגא סתימאה עלאה דכלא קיימא ביה ירפא לך ויוקים לך מ"י
קצה השמים לעילא מ"ה ועד קצה השמים לתתא )קצה השמים לתתא( ודא ירית יעקב דאיהו
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החכמה שנקרא מדידה :897ודא דרועא כו'  -כנ"ל ששם אתפשטת לאנהרא עד הוד :דרועא
דימינא  -שנק' מים :ושמים כו'  -כמ"ש בס"י 898ששמים נבראו מאש :וכל בשליש  -שהוא
שלישי כמ"ש בתז"ח }כ ע"ד{ )דף עג ד ע"א( דביה משולשין כו' בגין דישראל שלישי כו'
ע"ש :899עפר הארץ  -כמ"ש )זהר ח"ג לד ע"ב( הכל היה מן העפר אפי' גלגל חמה :במאזנים כו'
 - ïå÷éúä øéàîמבריח מן הקצה אל הקצה מן הקצה קדמאה דאיהו מ"י אל הקצה בתראה דאיהו מ"ה בגין דקאים
באמצעיתא ועל דא מי ברא אלה:
תרגום" :בראשית" .רבי אלעזר פתח" ,שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה"" .שאו מרום
עיניכם" ,לאיזה מקום ,למקום שכל העינים תלויות אליו ,ומי הוא ,פתח עינים ,ושם תדעו שאותו
סתום העתיק שעומד לשאלה ,ברא אלה .ומי הוא" ,מי" ,אותו שנקרא מקצה השמים למעלה,
שהכל עומד ברשותו .ולפי שעומד לשאלה והוא בדרך סתום ולא גלוי ,לכן נקרא "מי" ,כי למעלה
אין שם שאלה ,וקצה השמים הזה נקרא "מי" .ויש אחר למטה שנקרא "מה" .ומה בין זה לזה ,אלא
הראשון הסתום שנקרא "מי" עומד לשאלה ,כיון ששואל אדם ומפשפש להתבונן ולדעת מדרגה
לשם" ,מ"ה" .מה ידעת ,מה הסתכלת ,מה פשפשת ,הרי
לדרגה עד סוף כל הדרגות ,כיון שמגיע ָ
הכל סתום כבתחילה .ועל הסוד הזה כתוב "מה אעידך מה אדמה לך" .כאשר נחרב בית המקדש
יצא קול ואמר "מה אעידך" )ומה אדמה לך ,באותו "מה" אעידך( ,בכל יום ויום העידותי בך מימים
קדמונים ,שכתוב "העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ"" .ומה אדמה לך" באותו אופן ממש
עטרתי אותך בעטרות קדושות ,עשיתי לך שלטון על העולם ,שכתוב "הזאת העיר שיאמרו כלילת
יפי וגו'" ,קראתי עליך "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה"" .מה אשוה לך" ,כמו שאת יושבת ,כך
הוא כביכול למעלה .כשם שלא נכנסים עכשיו בך העם הקדוש בסדרים קדושים ,כך אני נשבע לך
שלא אכנס למעלה עד שיבואו בך המונייך למטה .וזוהי הנחמה שלך ,הואיל שהדרגה הזו אשוה לך
בכל .ועתה שאת כאן" ,גדול כים שברך" .ואם תאמר שאין לך קיום ורפואה " -מ"י ירפא לך" ,ודאי
שאותה הדרגה הסתומה העליונה שהכל נמצא בה ,תרפא לך ותקים אותך" .מי"  -קצה השמים
למעלה" ,מה"  -ועד קצה השמים למטה ,ואת זה ירש יעקב ,שהוא מבריח מן הקצה אל הקצה,
מהקצה הראשון שהוא "מי" ,אל הקצה האחרון שהוא "מה" ,לפי שעומד באמצע .ועל זה "מי ברא
אלה".
 897עי' לקמן לה ע"ב :בחכמה יבנה בית ורזא דהאי נקודה איהי מדיד חמש גוונין.
 898כמו שכתבתי ד ע"ד ,וכן טו ע"א.
 899ז"ל בשלימות :ויט משה את ידו על הים וישם את הים לחרבה בתקפא דגבריאל שליחא
דגבורה דממנא על חרבה ובגין דא אתמר בה וישם את הים לחרבה מסטרא דאוריאל שליחא
דעמודא דאמצעיתא אפריש בין מיא ואשא הדא הוא דכתיב ויבא בין מחנה מצרים דאיהי אשא
נוכראה ובין מחנה ישראל דאיהי מיא ויהי הענן מימינא והחשך דרשיעיא משמאלא דאזל לקטרגא
לסטרא דשמאלא דגבורה ולא קרב זה אל זה כל הלילה וכמא דאתפריש בין שמאלא דסטרא אחרא
לימינא דקודשא דלא אתקריב לגבה הכי מיחד בן ימינא ושמאלא דקודשא דבה שמהן וספירן
ואתון והוין משלשין ובגין דא וה"ו וכו' משלש בתלת אתון בגין דישראל שלישי לכהן ולוי אבל
שמהן מרובעין ואתוון דתבה ארבע אנון משכינתא ותשע ספירות אנון משלשין בעמודא
דאמצעיתא' כגונא דא ח'כ'מה חס'ד נצ'ח כת'ר תפארת יסו'ד בינ'ה גבור'ה הו'ד ומלכות עשירי לון
ורביעי לון מסטרא דאמא עלאה איהי תמינאה ותלת ספירן אלין לבושיהו חשך ענן וערפל חשך
לשמאלא ענן לימינא וערפל באמצעיתא תחות שמים דאיהו עמודא דאמצעיתא הדא הוא דכתיב
)תהלים יח( ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו בענן דנפיק קלא דאתמר בה )שם צג( קול ה' על
המים וכמה קלים מתפוצצין מנה דאתמר בהון מקולות מים רבים מסטרא דגבורה דתמן חשך דבה
)בראשית כ( יצחק ותכהין עיניו מראות דנפיק קלא דאתמר בה קול ה' חוצב להבות אש ומסטרא
דערפל קלא דאתמר בה קול ה' בהדר הידוע לישראל נפיק סבא הדא הוא דכתיב )ויקרא מט(
והדרת פני זקן תלת קלין אחרנין מנצח הוד יסוד דאנון לקבל תלת אבהן קלא שביעאה מאמא
עלאה נפקא ולקבל תלת אבהן אנון זית לימינא נר לשמאלא עמודא דאמצעיתא פתילה דאתאחיד
בתרויהו דאיהי עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ דא מאנא דשרגא ונר דשבת
מסטרא דגבורה אתוקדת ואתנהרת למאן דקריב אשא נוכרא לגבה דבגינה מני לא תבערו אש בכל
משבותיכם ביום השבת ושכינתא אוף הכי אתקריאת נר מסטרא דשמאלא ואתקריאת אור
מסטרא דימינא דתמן )שמות כז( זית זך להעלות נר תמיד ואיהו שמן למאור דאיהו כי נר מצוה
ותורה אור ואיהי פתילה מסטרא דעמודא דאמצעיתא דאחיד בתרויהו וכגונא דא זרע דבר נש
לקבל משחא וברית מילה לקבל פתילה נר ה' נשמת אדם לקבל נר דשרגא.
תרגום) :שמות טו( ויט משה את ידו על הים וישם את הים לחרבה בכח של גבריאל שליח
הגבורה שממנה על חרבה ומשום זה נאמר בו וישם את הים לחרבה מהצד של אוריאל שליחו של
העמוד האמצעי הפריד בין מים ואש זהו שכתוב ויבא בין מחנה מצרים שהיא אש נכריה ובין
מחנה ישראל שהיא מים ויהי הענן מימין והחשך של הרשעים משמאל שהלך לקטרג לצד השמאל
של גבורה ולא קרב זה אל זה כל הלילה וכמו שהפריד בין השמאל של הצד האחר לימין של הקדש
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 כמ"ש בהקדמה :900מאזני צדק כו'  -והן ב' גוונין אוכם ותכלת ,וכל הגוונין הן בכללותםבמלכות ,כמ"ש לעיל )א ע"ב ואמר הרקיע* (##דגוונין במלכות ,וז"ש בסמוך ,ה' תתאה חמש
גוונין כו' :יו"ד איהי מדה דילה  -כמ"ש לעיל די' הוא מדה ,והוא דחמשין תרעין דילה
אתפשטת עד הוד ,עשר בכל ספי' ,וזהו י' מדה ,שמודד עשר בכל ספי' :נוטה שמים כיריעה -
ר"ל ,כיריעה שהיא פרוסה ,כך האור אתפשט ,וזהו נוטה שמים :וראיתי' לזכור כו'  -כמו האדם
שרואה באשתו ,וזהו לזכור ברית ,וכל התפשטות הוא ע"י ה"ס שנכללין ביסוד וחוזרין ונכללין
במלכות ,והכל נהיר לה מברית ,ואח"כ מתייחד עמה כידוע ,וז"ש לעיל בהקדמה תיקון ה' )יא
ע"ב( ,דהוי"ה הוא נהורין ואדנ"י גוונין :ולבתר דאיהי כו'  -דאיהי ה' תתאה ובה נהרא ה' עילאה
במדה דילה ,י' ו' אתפשט לגבה ,וביה אתכלילת מכל השם הוי"ה:
כמו שנקודה י' היא מדה לעשר
יריעות" ,אורך היריעה האחת" )שמות כו
ב( ,זה ו' ,כך היא אמה מצד האות ו'
כלולה מעשר אמות ,זהו שכתוב "עשר
אמות ארך הקרש" ,וזה י' ,ואמה ה'
עליונה ,וחצי האמה ה' תחתונה .ולמה
נקראת ה' התחתונה חצי האמה,
משום שנקראת מצה פרוסה ,לחם
עוני.
וכשעולה הנקודה הזו אל א' שהוא
אויר סתום ,נקרא קמ"ץ ,קמץ סתום,
בגלל "וקמץ הכהן משם מלא קמצו"
)ויקרא ה יב( ,והיא מחשבה סתומה ,ם
סתומה .מי הוא המפתח שלה ,פת"ח
וזה ו' והוא נטוי כמו זה )נ"א (,
כשנפרד מהנקודה הוא רקיע פתוח
ודאי.
נטוי על ראשי החיה שהיא ניצוץ
של קמ"ץ ,זהו שכתוב "ודמות על
ראשי החיה רקיע" .מי החיה ,זו
מלכות ,שהיא ניצוץ למטה מן רקיע,

ïòéøé øùòì äãî éäéà 'é äãå÷ðã äîë
äîà éäéà êë 'å àã úçàä äòéøéä êøà
ã"ää úåîà øùòî àìéìë 'å úåàã àøèñî
äàìò 'ä äîàå 'é àãå ùø÷ä êøåà úåîà øùò
äàúú 'ä éø÷úà éàîàå äàúú 'ä äîàä éöçå
íçì äñåøô äöî éø÷úàã ïéâá äîàä éöç
éðåò
åäéàã 'à éáâì à÷ìñ ãë äãå÷ð éàäå
ïéâá íéúñ õîå÷ õ"î÷ éø÷úà íéúñ àøéåà
äáùçî éäéàå åöîå÷ àìî íùî ïäëä õî÷å
åäéð éàî äìéã àçúôî àîéúñ 'í àîéúñ
( à"ð) àã àðååâë éåèð åäéàå 'å àãå ç"úô
éàãå çåúô òé÷ø åäéà äãå÷ðî ùéøôúà ãë
}{à"ò àë
àöåöéð éäéàã äéçä éùàø ìò éåèð
) ã"ää õ"î÷ãיחזקאל א כב( éùàø ìò úåîãå
õåöéð éäéàã úåëìî àã äéç ïàî òé÷ø äéçä

 - ïå÷éúä øéàîשלא התקרב אליה כך מיחד בין הימין והשמאל של הקדש שבו השמות והספירות והאותיות
וההויות משלשות ומשום זה וה"ו וכו' משלש בשלש אותיות משום שישראל שלישי לכהן וללוי
אבל שמות מרבעים ואותיות של תבה ארבע הם מהשכינה ותשע ספירות הן משלשות בעמוד
האמצעי כמו זה ח'כ'מה חס'ד נצ'ח כת'ר תפאר'ת יסו'ד בינ'ה גבור'ה הו'ד ומלכות היא עשירית
להם ורביעית להם מצד האם העליונה היא שמינית ושלש הספירות הללו לבושם חשך ענן וערפל
החשך לשמאל הענן לימין והערפל באמצע תחת השמים שהוא העמוד האמצעי זהו שכתוב
)תהלים יח( ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו בענן שיוציא קול שנאמר בו )שם כט( קול ה' על
המים וכמה קולות מתפוצצים ממנו שנאמר בהם )שם צג( מקלות מים רבים מצד הגבורה ששם
חשך שבו )בראשית כז( יצחק ותכהין עיניו מראת דופק קול שנאמר בו )תהלים כט( קול ה' חצב
להבות אש ומצד הערפל דופק הקול שנאמר בו קול ה' בהדר הידוע הדור לישראל דופק זקן זהו
שכתוב )ויקרא מט( והדרת פני זקן שלשה קולות אחרים מנצח הוד יסוד שהם כנגד שלשת האבות
הקול השביעי יוצא מן האם העליונה וכנגד שלשת האבות הם הזית לימין נר לשמאל העמוד
האמצעי פתילה שאחוזה בשניהם שהיא עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ זה הכלי
של הנר ונר של שבת מצד הגבורה בוערת ומוארת אוי למי שמקריב אש זרה אליה שבגללו צוה
לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת ואף השכינה כך נקראת נר מצד השמאל ונקראת אור
מצד הימין ששם )שמות כז( זית זך וכו' להעלת נר תמיד והוא שמן למאור שהיא כי נר מצוה
ותורה אור והיא פתילה מצד העמוד האמצעי שאוחז בשניהם וכמו זה זרע של אדם כנגד שמן
וברית מילה כנגד פתילה נר ה' נשמת אדם כנגד נר של מנורה.
 900יט ע"א תרי סמכי דקשוט*.##
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( ïàî
) à" ð
( ,מי הרקיע ,זה àã àðååâë òé÷ø ïî àúúì
)נ " א
כמו זה
י
"
אלה
תחת
אשר
החיה
וזוהי
צדיק.
úçú øùà äéç éäéà éàäå ÷éãö àã òé÷ø
ישראל ,ראשי החיה שלמטה נצח והודãåäå çöð àúúìã äéçä éùàø ìàøùé é"÷ìà .

*כמה דנקודה כו' יריען ארך היריעה האחת דא ו' כך איהי כו' ה' תתאה ואמאי כו'  -כצ"ל,
ור"ל כמה דנקודה יו"ד כלול מוא"ו שהן עשר יריעות ,וכל א' אורך שהוא ו' ,כך איהי כו' שאורך
הקרש הוא ו' ,עשר אמות י' ,והוא ו' כלול מיו"ד ,וז"ש איהי מדה מתתא לעילא :ואמה ה'  -ר"ל,
אֵ ם ה' :וחצי האמה כו' ואמאי כו'  -ר"ל ,בסוד ד' ,כנ"ל בסוף הקדמה )יז ע"ב( ,וביריעות )שמות
כו ג( חמש יריעות כו' וחמש יריעות הן ב' ההי"ן:
והאי נקודה  -חכמה :לגבי א'  -כתר :דאיהו אוירא כו'  -ר"ל ,לכך נקרא א' :אתקרי קמץ -
ר"ל ,שקמץ שתחת הא' ,וסליקו דהאי נקודה היא ביו"ד שעל הו' של האלף ,שעם הו' הוא קמץ.
והא' הוא כל הספירות ,י' שעל האלף היא חכמה סתים בבינה ,ו' הוא ת"ת ,י' התחתון הוא מל',
ולפיכך נק' כתר א' ,שהוא שורש כל הספי' ,ובו עולין כל הספי' בא' :קומץ סתים  -ר"ל ,דשם
הוא סתים ,לכך נקרא קמץ לשון קומץ ,כמ"ש לקמן :וקמץ הכהן  -הוא חכמה :901מלא קומצו -
הן ה' אצבעאן ,ה' אורות של בינה ,שכולן סתומים באת י' :ם סתימא  -ונקודה בתוך המ' כנ"ל
)* ,(##וא"ו של המ' הוא סתים ליוד כנ"ל )* ,(##והוא עם היוד קמץ :פתח  -שבפתח הן
מתפתחין כמ"ש לעיל בהקדמה )ח ע"ב( :דא ו'  -שהפתח הוא דוגמת ו' ,והוא ו' של המ"ם
דפריש מיניה ואתפתח ונעשה ב' ,ובו מתפתחין ה' אורות של ה' עילאה בה' ספירות ,ונכללין
ביסוד שהן ו"ק ,ו' של השם :ואיהו נטוי כו'  -שתחתיו עוד נקודה ,מלכות כמו שמפרש והולך,
ור"ל דלכך כתיב רקיע נטוי כו' ,שהוא"ו הוא רקיע ,וז"ש כד כו' איהו רקיע :פתוח וודאי  -ר"ל,
שנק' פתח ,דכד }כא ע"א{ אתפרש מנקודה הוא פתוח ודאי כנ"ל ,שנעשה ב' ואתפתחת בוא"ו:
נטוי על כו'  -מפרש סיפי' דקרא ,ור"ל כאן הוא י' שתחת הא' שלא פירשו :דאיהי ניצוצא דקמץ
 י' תחת הוא"ו ובה נקרא כתר א' ,והיא שלימו דא' :הה"ד ודמות כו'  -כאן מפרש י' שתחתהא' ,ולקמן מפרש י' שעל הא' :מאן רקיע דא צדיק  -דא"א לומר על עמודא דאמצעיתא ו"ק,
דא"כ א"א לומר על ראשי כמו שמפרש והולך :והאי איהי  -ר"ל ,מלכות :ראשי החיה דלתתא -
ר"ל ,דאית חיה עילאה כמו שמפרש והולך :נצח והוד  -דיסוד הוא מתחיל למעלה מנו"ה
כידוע:902
,

ויש חיה עליונה כדוגמא זה
וזה י' שהיא עליונה ,שהיא על הרקיע,
והיא מחשבה עליונה .כתר בראש,
רקיע שלה ו' עליונה ,וזו היא עטרת
תפארת ,הראשים שלה שתי זרועות.
ויש עטרה בראש אבא ואמא
והיא כתר עליון ודאי ,והראשים שלה
למעלה הם אבא ואמא ,היא י' בכל
מקום .הקוץ שלה למעלה ,וגופה
באמצע ,וסופה למטה ,הכלל של
אותיות השם המפרש.
הראש שלה למעלה בסוד
הטעמים ,וגופה באמצע בסוד
האותיות ,גוף לשניהם ,וקוצה למטה
בסוד הנקודות ,ולמטה הנקודה הזו

'é àãå
àã àðååâë äàìò äéç úéàå
äáùçî éäéàå òé÷øä ìò éäéàã äàìò éäéàã
éàäå äàìò 'å äìéã òé÷ø àùéøá øúë äàìò
ïéòåøã ïéøú äìéã ïéùàø úøàôú úøèò éäéà
éäéàå
ïåðéà
äìéã
äìéã

àîéàå àáà ùàøá äøèò úéàå
àìéòì äìéã ïéùéøå éàãå äàìò øúë
àöå÷ øúà ìëá 'é éäéà àîéàå àáà
àôåñå àúéòöîàá äìéã åéâå àìéòì
ùøôî àîùã ïååúàã àììë àúúì
äìéã åéâå éîòèã àæøá àìéòì äìéã àùéø
åäééååøúì àôåâ ïååúàã àæøá àúéòöîàá
éäéà àúúìå éãå÷ðã àæøá àúúì äìéã àöå÷å

 - ïå÷éúä øéàî 901עי' זהר ח"ג כט ע"ב וז"ל ,כהן לוי וישראל ,כהן ביה י' חכמה ודאי ,לוי ביה ה' תבונה,
ישראל ביה דעת ודא ו' ,עכ"ל.
 902עי' לקמן נ ע"ד וז"ל ,התחלתו )של יסוד( מטבור על ב' הכליות דסיום תפארת הוא בטבור
כמ"ש בא"ר )קמא ע"ב( ,עכ"ל.
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]היא[ מים נקביים* ,##ולמעלה מים ïéøåëã íéî àìéòìå ïéá÷åð íéî àãå÷ð éàä
זכריים* ,##הרקיע באמצע ,כדגמא זה éäéå øîúà äìò à àã àðååâë àúéòöîàá òé÷ø
א עליה נאמר "ויהי מבדיל בין מים
) íéîì íéî ïéá ìéãáîבראשית א ו(

למים".

ואית חיה כו'  -כאן מפרש י' שעל הא' :י' עילאה – חכמה ,דיו"ד תתאה מלכות :מחשבה
עילאה  -חכמה בתוך הבינה :903עלאה כתר ברישא רקיע דילה כו'  -כצ"ל ,ור"ל שהיא כתר על
ת"ת שהוא ג"כ נק' רקיע כנ"ל )* :(##ו' עילאה  -הוא ת"ת ,שוא"ו תתאה הוא יסוד ו' זעירא
)זהר שמות קטו ע"ב( :904עטרת  -ת"ת :תפארת  -כמ"ש לעיל בהקדמה )י ע"א( שבינה היא עטרת
ע"ג תפארת ,וז"ש לעיל כתר ברישא רקיע דילה ,ואמר דילה ,שהרקיע של מלכות הוא יסוד,
ורקיע שלה הוא ת"ת :תרין דרועין  -והוא ממטה למעלה ,905בינה חיה ,וראשי החיה חו"ג,
ורקיע שע"ג ת"ת ,וזהו קמץ דלעיל 906כד סלקא כו' מלמטה למעלה:
ואית עטרה בראש כו'  -ג"כ ממטה למעלה ,907חיה כתר ,וראשי החיה חו"ב ,ורקיע
שעליהם הוא ו"ק ,ו' של השם :איהי י' בכל אתר  -ר"ל ,היו"ד כולל הג' חיות הנ"ל כמו שמפרש
והולך :קוצא דיליה לעילא  -בכתר :באמצעיתא  -הוא עטרת תפארת כנ"ל :לתתא  -במלכות:
כללא דאתוון כו'  -שלעילא כוללת כח"ב ,ובאמצעיתא חג"ת ,ולתתא נהי"ם :רישא דילה לעילא
ברזא דטעמי וגיו כו'  -ר"ל ,שהטעמים הם על האותיות ,ונקודות תחתיהם ,והאותיות הן הגוף
לשניהם ,שעליהם עומדים הטעמים והנקודות ,כן ביו"ד ,גיו של היוד הוא הגוף לנקודה שעליו
ושתחתיו ,שעליו עומדים :ולתתא איהי  -ר"ל ,במלכות :ולעילא מ"ד  -ר"ל ,בבינה ,והן ב' יודין
של הא' כמו שמפרש והולך:
וזוהי מחלוקת שהיא לשם שמים
)אבות פ"ד מי"א( ,שהיא סופה
להתקיים ולהכניס שלום ויחוד
בשניהם ,ולא מחלוקת של פירוד ,כמו
מחלקת קרח ועדתו עם אהרן,
ומחלוקת הזו שהיא לשם שמים,
משום שהמים התחתונים בוכים )ב"ר
פ"ה סי' ד( ,ואומרים אנו רוצים להיות
לפני המלך ,עילת העילות ,ורוצים
לעלות למעלה .הרקיע מפריד ביניהם,
עד שעלת העלות שם אותם שוים ,י'
מצד זה ,וי' מצד זה ,ו' באמצע כמו זה
יו"י ,שהיא א .וכל אלו קרובים לעילת

íéîù íùì àéäù ú÷åìçî åäéà éàäå
àãåçéå íìù àìàòìå íéé÷úäì äôåñ åäéàã
ú÷åìçî ïåâë àãåøôã ú÷åìçî åàìå åäééååøúá
÷åäéàã éàä ú÷åìçîå 908ïøäàá åúãòå çø
ïéëåá ïåðéà ïéàúú íéîã ïéâá íéîù íùì
úìò àëìî íã÷ éåäîì ïééòá ïðà ïéøîàå
ùéøôà òé÷ø àìéòì à÷ìñì ïòáå úåìòä
'é ïéåù ïåì éåù úåìòä úìòã ãò åäééðéá
àúéòöîàá 'å àã àøèñî 'éå àã àøèñî
ïéáø÷ åäìë ïéìàå 909'à éäéàã é"åé àã àðååâë
) äìîã àæøå úåìòä úìòìבראשית א טז( ùòéå

 - ïå÷éúä øéàî 903דהיינו יסוד? שעצם החכמה נעלמת ,אולי זה יש"ס ,עי' דבריו בהגר"א בסד"צ טו ע”ג סתים
לאימא וכו' עד דנפיק מינה  -ר"ל הלישן סתים לאימא ,שהוא יסוד דדכורא ,דעייל בנוקבא ,וסתים
יסוד דידה כנ"ל ,ועיי"ש דברינו במאיר הספרא
 904עי' לעיל הערה .360
 905נדצ"ל מלמעלה למטה*##
 906כ ע"ב או יח ע"ב*##
 ##* 907נדצ"ל מלמעלה למטה
 908עי' משנה באבות )פ"ה מי"ז( כל מחלוקת שהיא לשם שמים ,סופה להתקים .ושאינה לשם
שמים ,אין סופה להתקים .איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים ,זו מחלוקת הלל ושמאי .ושאינה
לשם שמים ,זו מחלוקת קרח וכל עדתו ,ע"כ .ויש להדגיש שלא מוזכר אהרון.
 909עי' ביאורים ח"א עד ע"א :הכוונה הוא על הא' שלמעלה שהוא הכתר והדעת ,והוא הא'
אשר במזל עליון דא"א תיקון ח' מהי"ג ת"ד שצורתו י' ו' י' כמ"ש בהולדת או"א )פרק ו( ,והוא
הכתר והדעת ,כי א"א הוא הכתר והמזל עליון הוא הדעת עלאה וכמ"ש בדרושי הצלם )דרוש ב
בכללי חו"ג כלל טו( .והדעת הוא נשמת פנימיות הו"ק כמ"ש שם )כלל טז( ,ולכן הז"א שהוא הו"ק
הוא נקרא דעת ,וכמ"ש בנסירה )פרק ז בהגהת מהרח"ו שם( וכן הוא במוחין )פרק ז(.
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העילות ,וסוד הדבר "ויעש אלהי"ם ïéåù ïåðéàå íéìåãâä úåøåàîä éðù úà í"éäìà
את שני המאורות הגדולים" ,והם ) ã"ääישעיה ל כו( øåàë äðáìä øåà äéäå
שוים ,זהו שכתוב "והיה אור הלבנה
äîçä

כאור החמה".
בא וראה קמ"ץ הוא סתום באות
י' מכל צד :מעלה ,אמצע ,ומטה .וזה
הקומץ סתום בשלש ספירות.
הפתיחה שלו הוא בחמשה אור ,שהם
חמש האצבעות העליונות ,והם ה'
עליונה ,חמש ,אָאֵ ִא ֹאאֻ  ,שהם :אור,
אור ,אור ,אור ,אור ,חמש פעמים,
חמשה אורות של מעשה בראשית,
והנקוד שלהם אָאֵ ִאאֹ אֻ  ,חמש שעולים
לעשר.

ìëî 'é úàá íéúñ åäéà õ"î÷ éæç àú
íéúñ õîå÷ àãå àúúå àúéòöîàå àìéò àøèñ
910
øåà ùîçá åäéà äéìéã åçéúô ïøéôñ úìúá
ë] äàìò 'ä ïåðéàå ïéàìò ïàòáöà ùîç ïåðéàã
øåà øåà øåà øåà ïåðéàã àË àÉ àÄ àÅ àÈ 911ùîç [à"ò
àãáåòã ïéøåäð ùîç ïéðîæ ùîç øåà
ïé÷ìñã ùîç àË àÉ àÄ àÅ àÈ ïåäìã àãå÷ðå úéùàøáã
øùòì

לשם שמים  -שם מלכות ,שמים בינה :כגון מחלוקת קרח כו'  -שרצה להפריש שמאלא
מימינא ,ולא רצה להיות לוי לכהן ,לאהרן ימינא :912דאיהי א'  -ר"ל ,שוא"ו שבתוך הא' הוא
נטוי ולא פריש ברוחב על היו"ד התחתון :ואינון שוין  -ור"ל כד סלקין בכתר ,דמים עלאין
סלקין ביו"ד העליון ,ומים תתאין ביו"ד התחתון ,והן כולם קרובין לעילת העילות שהוא על גבי
כתר ,וז"ש הה"ד והיה אור כו' והוא כד סלקין בכתר} ,כא ע"ב{ וז"ש כאור שבעת הימים ,שהן
ז"ת דעתיק שמתלבשין בכתר כידוע:913
ת"ח קמץ איהו סתים באות י'  -כמ"ש לעיל בהקדמה )ה ע"ב( דקמץ הוא יו"ד ,שהוא
דוגמת היד כשהוא סתום ,וקומץ אצבעותיו ,כל ה' אצבעות ,שהן ה' אורות שסתום באות יו"ד
כנ"ל ,ואז היד היא כדוגמת יו"ד ,והיו"ד בה ג' יודי"ן כמ"ש לעיל )למעלה בעמוד( קוצא דילה
לעילא גיו כו' .וז"ש מכל סטרא עילא ואמצעיתא ותתא ,והוא רמז לג"ס כח"ב ,שכולן סתומין.
וז"ש ודא קומץ כו' ,שהיו"ד עצמה היא חכמה כנ"ל ,והקוץ הוא כתר ,קוץ של השם .וסוף של
היו"ד לתתא בינה ,שבה סתום היו"ד ,והיא לכן נק' ג"כ יו"ד כנ"ל :דאינון ה' אצבעאן  -כמ"ש
 - ïå÷éúä øéàî 910עי' דע"ה ח"ב קמא ע"א ז"ל :הבינה שהיא הה' דהשם ,הנה היא מתפתחת בהה' נקודות
דפתוחי חותם )כמ"ש בתיקונים דף קס ע"א ,ודף כא ע"א ,ובריש תיקון יט דף לו ע"א( והם ה'
אורות המתגלים מהה' גבורות שבה ,שהם מנצפ"ך הכפולים ,שהם השורש דה' מוצאות הפה כמ"ש
בטנת"א )פרק ג( ובדרושי הצלם )דרוש ב( ,והוא ענין הפ"ר שהם הגימ' דמנצפ"ך ,והם נמשכים
ומתגלים ממוח הבינה דכל פרצוף.
 911עי' ביאורים ח"א נה ע"א ,ז"ל :עי' תיקון עי' )דף קס ע"א( ושם אמר כי אימא עלאה איהי
חותם ,כי בה נחתמין ונחקקים ומצטיירים הכל ,והוא ע"י הנה"י שבה ,שבהם הוא ג' שמות אהי"ה
דיודי"ן דאלפי"ן דההי"ן ,שהם קס"א קמ"ג קנ"א ,והם גימט' תנ"ה ,והוא כמנין חותם עם הכולל.
וכשמתלבשין הנה"י שבה בז"א בסוד מוחין ,נפתחין ונחתמין בו הה' מוצאות הפה ,וכללות כל
הפה כולה מהחותם שבה ,והם נעשים מהה"ג שביסוד שבה ,כי מתנוצצים הה"ג ומזהירים בו
בחמשה מיני אור ,שהם :אָ אֵ אֹ ִא אֻ  ,שעליהם נאמר )יחזקאל א א( נפתחו השמים ואראה מראות
אלהים ,כי כל א' הוא אור ,והם החמשה אור הנאמר ביום ראשון כמ"ש בתיקונים שם )דף ה ע"א(.
והנה הם מנוקדות בניקוד קמץ צירי חולם חירק שורק ,והם החמש נקודות דפיתוחי חותם ,כי
השורק הוא שורק גדול שהוא בו' ,ומאלו החמשה נקודות יוצאים ונעשים החמשה אותיות
מנצפ"ך ,שהם השורש דכל הה' מוצאות הפה ,כי מהם יוצאים כל החמשה מוצאות שהם :אחה"ע
בומ"פ גיכ"ק דטלנ"ת זסשר"צ ,ועי' עוד בתיקונים )תיקון ה דף כא ע"א ,וסוף תיקון יח דף לה ע"ב
וריש תיקון יט דף לו ע"א( ,ואלו החמשה נקודות והה' אותיות מנצפ"ך והחמשה מוצאות הפה ,הם
כולם מהה"ג שביסוד דאימא ,וכל גבורה הוא בחי' נוק' כנודע .ומהם נתגלה אלינו כל הכ"ז
אותיות ,אשר הם כולם מהמלכות נוק' וכנ"ל אות א' ,אבל הה' חסדים אשר להז"א עם כל
תוצאיהם הם נגנזו ממנו לגמרי ,אמנם מתפשט הארתם ומתלבש בהכ"ז אותיות שבמלכות,
ונעשים גם הם עי"ז כלולים מחסדים וגבורות עכ"פ וכנ"ל אות ה'@ - .כמה מזה נצרך?
 912עי' זהר ח"ג קעו ע"א וז"ל ,ת"ח אהרן ימינא .ליואי שמאלא .קרח בעי למעבד חלופא
דימינא לשמאלא בג"כ אתענש ,עכ"ל.
 913ע"ח שער א"א פרק ז.
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לעיל בהקדמה )ה ע"ב( שפתח הוא שפותח היד ,ואז הוא ה' ,חמש אצבעאן :עילאין  -של בינה
ה' עילאה ,כמו שמפרש והולך :ה' זמנין  -שנאמר ה' פעמים אור ביום ראשון :914ה' נהורין כו' -
ר"ל ,שכל א' הוא אור :דסלקין לעשר  -ר"ל ,ה' נקודות וה' אותיות שכולן היו סתומין ביו"ד של
השם שהן עשר הנ"ל:
וסוד הדבר "והנה אנחנו מאלמים
וגו' ,והנה קמה אלמתי וגם נצבה" ,זה
א' בחל"ם שהוא למעלה מכל הנקודות
בקומה זקופה ,ובו התעלה יוסף
בחלום ,וכן יעקב ,זהו שכתוב "ויחלום
והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע
השמימה" ,זה א שהוא ראש" ,והנה
מלאכי אלהי"ם עולים ויורדים בו",
אמרו בעלי המשנה )חולין צא ע"ב(
עולים שנים ויורדים שנים והם אָאֵ ִאאֻ

äðäå 'åâå íéîìàî åðçðà äðäå äìîã àæøå
÷) äáöð íâå éúîåìà äîבראשית לז ז( 'à àã
óé÷æ äîå÷á ïéãå÷ð ìëî àìéòì åäéàã í"ìçá
ã"ää á÷òé ïëå àîìçá óñåé ÷ìúñà äéáå
òéâî åùàøå äöøà áöî íìñ äðäå íìçéå
) äîéîùäשם כח יב( äðäå ùàø åäéàã 'à àã
åøîà (íù) åá íéãøåéå íéìåò í"éäìà éëàìî
ïåðéàå éøú íéãøåéå éøú íéìåò ïéúéðúî éøàî
àË àÄ àÅ àÈ

דא א'  -דאלומתי הוא א' :בקומה זקוף  -בקומה הוא קמה ,זקוף הוא נצבה :וביה אסתלק
יוסף בחלמא וכן יעקב  -ר"ל ,שא' בחולם הוא ת"ת 915כמו שמפרש והולך ,והוא מדרגת יעקב,
וחולם שעל הא' הוא כתר ,916ששם סליק ת"ת ,ולכן אסתלק ביה יעקב וכן יוסף ,שביסוד נכללין
כל הה' אורות ה' נקודות הנ"ל ,ובנקודת חולם הוא עולה לכתר ,וה' אותיות הן במלכות ,ה'
גוונין ,וה' נקודות הן ה' אורות של ה' עילאה שמתפשטין בה"ס ונכללין ביסוד :והנה סלם -
יסוד :מוצב ארצה  -במלכות :וראשו מגיע השמימה דא א'  -ר"ל ,ת"ת :דאיהו ראש  -ר"ל ,אלף
הוא ראש לכל האותיות ,וכן ת"ת ראש של יסוד ,917ומגיע השמימה ,לבינה ,918שמים עליונים,919
וזהו השמימה בה' בסוף ,ה' עילאה :והנה מלאכי אלקים  -ר"ל ,ד"ס ח"ג נ"ה שהן מלאכי 920של
אלקים בינה :921עולים ויורדים בו  -בת"ת ראש הסולם :עולים תרי  -ח"ג למעלה מן ת"ת:
ויורדים תרי  -נ"ה למטה מן ת"ת :ואינון אָאֵ כו'  -שתי נקודות קודם החולם ושנים לאחר חולם,
קמץ בימינא כמ"ש לעיל בהקדמה )ה ע"ב( וקמץ הכהן ,וצר"י בבינה כידוע )עי' לקמן קנא ע"א(,
 - ïå÷éúä øéàî 914עי' לקמן כ ע"ב.
 915כדלעיל דף ה ע"ב.
 916עי' ע"ח שער הנקודות פרק ג שמתקשה בזה ומתרץ ]שמהת"ת דא"ק נעשה כתר דאצילות,
וכן הוא בכל פרצוף ופרצוף[ ,ועי' דברי מאיר העץ שם.
ועי' ביאורים ח"ב קג ע"ד ,שהחולם והשורק ,שהם כנגד ת"ת ויסוד ,עומדים למעלה ובאמצע
אפילו במלכים דמלכות ,שכן מכיוון ששרשם הוא בקו האמצעי המבריח מן הקצה אל הקצה ,והוא
קשור ותלוי למעלה עד לרזא דא"ס ,לכן הוא התגלה בקו האמצעי אשר שם הוא עיקר מקום
התייחדותו עם כל העליונים.
 917עי' לעיל הערה .170
 918עי' זהר )ח"ג יז ע"א( מגיע השמימה ,דא אימא עלאה ,ודא ה' עלאה.
 919עי' ז"ח עו ע"& ,כנגד זה ,שבעה רקיעין הן .ושבעה כוכבים רצין וחוזרין הן .שבעה ארצות.
שבעה ימים .שבעה תהומות .וכולם תלוים במאמר ההוא .שנאמר ,הבונה בשמים מעלותיו .הם ז'
ספירות ,מעלות גדולות ,עמודים חקוקים בשמו הגדול ,וכלם תלוים במאמר אחד ,והם שמים
העליונים:
ועי' ספר הפליאה במדה אחרונה הוא הצינור האמצעי ומגיע עד אהי"ה הוא כתר עליון ,ואמר
השמימה ה' ראשונה להרמיז בה' ידיעה השמים עליונים שמים לשמים .וה' אחרונה השמימה לומר
חמשה מדריגות
 920נדצ"ל מלאכים.
 921עי' ביאורים )ח"ב ע ע"ג( כל אור תחתון הוא בבחי' מלאך לאור העליון ,וכנודע בסוד
המלאך הגואל ,עכ"ל .ועי' זהר נח דף סא ע"א וכן ויגש דף רה ע"ב ,וכן ואתחנן דף ער ע"א ועוד.
*##
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והן בחו"ג כמש"ל )ד ע"א( חכמה נחית בימינא כו' ,וחולם חירק שורק הן בתנ"ה כידוע
לקמן קנא ע"א( ,זהו סדר הנקודות שמתפשטין בה"ס כנ"ל:

)עי'

והאות הזו שהיא אל"ף חל"ם,
שהיא באמצע ,היא כדוגמא זה ו',
כתר עליון שסובב על ראשו של
העמוד האמצעי .ולכן "והנה תסובנה
אלמותיכם ותשתחוין לאלומתי".
וכאשר השכינה מסתלק ממנו הכתר
הזה נאמר בה "אבן מאסו הבונים
היתה לראש פנה" ,והיא אבן שנגזרת
שלא בידים ,זהו שכתוב "עד די
התגזרת אבן די לא בידין וגו'" ]עד
שנגזרת אבן שלא בידים[ .ומשום
שלא מוצאים לה את המקום מאיפה
שנגזרה ,שואלים המלאכים הקדושים,
איה מקום כבודו להעריצו )קדושת
מוסף של שבת ויו"ט( ,ולא מוצאים
לה מקום עד שאומרים "ברוך כבוד
יהו"ה ממקומו".
)בינתים הרי הזקן אצלו ,ואמר
רבי רבי זה בשכינה התחתונה שאין
לה שם אלא אצילות* ,##וזהו
התגזרת אבן ,משום שהיא גזרת
מלכין ,ובה גוזרים דין רפה ,זה דין
אחרון .וכתר מלכות נקרא ספירה
שאין ספירה שלמה חוץ ממנה למטה(.
,
והאבן הזו היא סגולת מלכים
úçéù éäéà íéëìî úìåâñ éäéà ïáà éàäå
היא שיחת מלאכי השרת ,שיחת חיות íéðôåàå íéôøùå ïååéç úçéù úøùä éëàìî
ושרפים ואופנים ,שיחת כל העליונים
àøäéñå àùîù úòéãé ïéàúúå ïéàìò ìë úçéù
והתחתונים ,ידיעת השמש והלבנה
àìëì ïîæå úò (úéà éäéà äáå) íéúòá
בעתים )ובה היא יש( עת וזמן לכל.

éäéàã í"ìç óìà éäéàã úà éàäå
àøúë éäéà 'å àã àðååâë éäéà àúéòöîàá
àãåîòã àùéø ìò øçñàã 922äàìò
íëéúåîìà äðáñú äðäå àã ïéâáå àúéòöîàã
) éúîìàì ïéåçúùúåבראשית לז ז( àúðéëù ãëå
ïáà äá øîúà àøúë éàä äéáâì ú÷ìúñà
) äðô ùàøì äúéä íéðåáä åñàîתהלים קיח כב(
) ã"ää ïéãéá àìã úøæâúàã àðáà éäéàåדניאל
ב לד( àë} ïéãéá àì éã ïáà úøæâúä éã ãò
ïàî øúà äì ïçëùà àìã ïéâáå 'åâå {á"ò
íå÷î äéà àéùéã÷ àéëàìî ïéìàù àøæâúà
ãò øúà äì ïçëùà àìå åöéøòäì åãåáë
) åîå÷îî 'ä ãåáë êåøá ïéøîàãיחזקאל ג יב(
)éáø øîàå äéáâì àáñ àä éëäãà à"ð
àìà ïîú äì úéìã äàúú àúðéëùá éàä éáø
éäéàã ïéâá ïáà úøæâúà àåä àãå àúåìéöà
ïéã àã àéôø àðéã ïéøæâ äáå ïéëìî úøæâ
úéìã äøéôñ ïàéø÷úà úåëìî øúëå äàøúá
923
(àúúì äðéî øá äîéìù äøéôñ

 - ïå÷éúä øéàî 922עי' ביאורים ח"ב קד ע"ב ז"ל :החולם אשר הוא עומד למעלה על האותיות ,משא"כ שאר
הנקודות שכולם הם למטה ,הוא משום שהחולם הוא מהכתר עליון שעל כל הנקודות כולם .וכן
הוא מדויק לשון התיקונים שם בתיקון ה' במה שאמר שם ,איהו כתרא עלאה כו' ,הרי מדקדק
לומר כתרא עלאה ולא אמר כתרא סתם ,וכן שם )דף ז ע"ב( חולם לעילא כתר עליון כו' ,וכ"ה ג"כ
ברע"מ פנחס )רמ"ז ע"ב( ,הרי שאמר ג"כ כתר עליון ולא אמר כתר סתם ,והוא משום כי הכתר
דהנקודות הרי הוא רק נקודת הקמץ ולא החולם ,כי החולם הוא רק בהת"ת דהנקודות ,אלא
שעכ"ז יש בו מעלה גם על נקודת הקמץ משום שנשמת פנימיות שבו הוא מלמעלה ולמעלה,
שהוא מהכתר עלאה שעל כל הנקודות כולם ,והיינו מהת"ת דא"ק וכנז' ,וזהו בכלל העולמות .וכן
הוא בפרטיות ג"כ ,כי כל התורה כולה בכל חלקי הטנת"א שבה וכן כל המציאות כולה הרי הוא
הכל מהמלכות דאצילות ,כי היא אדון הכל ע"י כלילותה מכל העליונים ביחוד א"ס ית"ש שבהם.
והנה הנקודות כולם ,הגם שהם ג"כ רק מהמלכות )ולכך עומדים כל הנקודות שלנו כולם למטה
מהאותיות כנ"ל אות ל"ה( ,אך הנשמת פנימיות דהנקודת החולם שבה היא מלמעלה ולמעלה,
דהיינו מהת"ת דאמא ,אשר בה הם כל הנקודות כולם רק מלמעלה על האותיות וכנ"ל אות ל"ה,
ואותה הת"ת דאמא היא הכתר עליון על כל כללות זו"ן כולו וכמ"ש בשער מוחין דצלם )פרק ג(
וכנודע .ולכך הוה אפי' נקודת החולם שבהמלכות ג"כ מלמעלה .והרי נתבאר שמה שאמר הרב כי
חולם כתר באתוון ,הכוונה הוא שהוא מהכתר עליון אשר מלמעלה ,דהיינו מהת"ת דאמא ובכללות
העולמות מהת"ת דא"ק ,ולכך עומד החולם על גבי האותיות ככתר על ראשם .נצרך מ""??.
÷çîð 923
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כל הטעמים והנקודות והאותיות
כלולים בה ,קול דיבור ומחשבה
)ושיחה שיוצא מתוך המחשבה(
כלולים בה ,היא כתר תורה וכתר
כהונה וכתר מלכות )אבות פ"ד מי"ג(,
והיא כתר בראש כל האותיות,
כדוגמא זה ש ,ועל האבן הזו אמר רבי
עקיבא לחבריו )חגיגה יד ע"ב(
כשתגיעו לאבני שיש טהור אל תאמרו
מים מים.
דאסחר על רישא דעמודא דאמצעיתא ובג"ד כו'  -ר"ל ,שלחולם הן משתחוין כולם כל
הנקודות ,ואמר על רישא כמ"ש )בראשית כח יב( וראשו מגיע כו' :דלא בידין  -ר"ל ,ה' נקודות
של ה' אצבעאן דסלקא ע"ג כולם} :כא ע"ג{
סגולת מלכים  -כמ"ש לעיל בהקדמה )יא ע"ב( שהיא סגולה מכל הגוונין שלה ,דאיהו
מלכות ,ומצידם נק' ישראל מלכים ,כמ"ש לעיל )שם* (##איהי סגולה דלהון :ואיהי שיחת כו' -
כמ"ש לקמן )כה ע"ב( בשעתא דאיהי סלקא כלהו מצפצפין לגבה בכמה שירין כו' :ידיעת שמשא
כו'  -שבה כל החשבונות כידוע :925עת וזמן לכולא  -שהיא נק' עת ,926והיא אחרית הימים :כל
טעמי כו'  -בכח"ב כמ"ש לקמן בסוף התיקון :קלא כו'  -ג"כ שם ,קלא בחכמה ,דבור בבינה,
כמ"ש בתז"ח )דף עג ע"ב ג ע"ב( וישמע את הקול מגו אבא כו' ומחשבה בכתרי :כתר תורה כו'
 ג"כ בכח"ב ,וכ"ז הוא ג"כ למטה בז"ת :כתר תורה כו'  -מבינה ,וכתר כהונה מחכמה כמ"שלעיל )ה ע"ב( וקמץ הכהן ,וכתר מלכות בכתר כמ"ש לעיל בהקדמה שניה )יט ע"ב( כתר איהו
כתר מלכות כו' :כגוונא דא ש  -ר"ל ,ג' תגין באות ש' ,שהוא חג"ת ,עטרת בעלה) 927משלי יב ד(:
ועל האי אבנא כו'  -ר"ל ,כמ"ש לקמן בתיקונים )דף צ ע"א( שאבני שיש הן מ"ד מ"נ ,שהן
למעלה באצילות ביחודא ,ושניהם הם מ"ט פנים טהור ,כמ"ש למעלה בהקדמה )ח ע"ב.(928
משא"כ למטה בעולמות התחתונים שחלוקין הן מ"ט פנים טהור מ"ט כו' ,וע"ז אמרו אל תאמרו
מים מים ,ששני מיני מים הם ,ומ"ד הוא יו"ד על גבי ו' ,ומ"נ יו"ד תחת הו' כנ"ל ,וכשהוא על
גבי הוא"ו הוא תגא בראש השי"ן כנ"ל ,והיא יו"ד על שין ,ולמטה יו"ד תחת השין וזה אבני
שיש ,יוד אחר השין למטה מ"נ ,קודם השין למעלה מ"ד אל תאמרו כו':
àì÷ äá ïìéìë ïååúàå éãå÷ðå éîòè ìë
åâî à÷ôðã äçéùå à"ñ) äáùçîå øåáã
øúëå äøåú øúë éäéà äá ïìéìë (äáùçî
ìë ùéøá àâú éäéàå úåëìî øúëå äðåäë
éáø øîà àðáà éàä ìòå 'ù àã àðååâë 924ïååúà
ìà øåäè ùéù éðáàì åòéâúùë éåøáçì àáé÷ò
íéî íéî åøîàú

והיא הקוץ של כל האותיות ,ב,
כדוגמא זה דּ ,קוץ של כל אות ואות.
שיעור קומה שלה ,ו' ממעלה למטה
וממטה למעלה ,וסוד הדבר "ולמקצה
השמים ועד קצה השמים" ,וזה סוד
"לך יהו"ה הגדולה והגבורה והתפארת
וגו' לך יהו"ה הממלכה" ,זו מלכות
שהיא בכל.
והיא צפצוף של העופות
הקדושים שנאמר בהם כי עוף השמים
יוליך את הקול ,הצפצוף של כל
הצפורים שהן נשמות קדושות

c àã àðååâë á ïååúà ìëã àöå÷ éäéàå
÷àìéòî 'å äìéã äîå÷ øåòéù úàå úà ìëã õå
) äìîã àæøå àìéòì àúúîå àúúìדברים ד לב(
àã àæøå íéîùä äö÷ ãòå íéîùä äö÷îìå
)דבה"י א' כט יא( äøåáâäå äìåãâä 'ä êì
úåëìî àã äëìîîä 'ä êì 'åâå úøàôúäå
àìëá éäéàã
ïåäá øîúàã ïéùéã÷ ïéôåò óåöôö åäéàå
) ìå÷ä úà êéìåé íéîùä óåò éëקהלת י כ(
ïéùéã÷ ïéúîùð ïåðéàã ïéøôö ìëã àôåöôö

 - ïå÷éúä øéàî 924וכן הוא לקמן סט ע"ב.
 925היינו כל הגימטריאות בנוק' ,עי' ע"ח תיקון ג.
 926עי' זהר )זהר וירא קט"ז ע"ב ,מקץ קצ"ח ע"א ,ופ' תרומה קנ"ה ע"ב( שמלכות נקראת עת,
ועי' בהגר"א בספד"צ ב ע"ב ,שזיווג נקרא עת.
 927עי' לעיל הערה .560
 928טו ע"ג )לש"ו(##*.
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שמצפצפים בכמה תפילות .שיחת ïåðéàã ïååéç úçéù ïéúåìö äîëá ïéôöôöîã
חיות שהם תלמידי חכמים ,ובגללה äãùá çåùì ÷çöé àöéå øîúà äðéâáå ç"ú
נאמר ויצא יצחק לשוח בשדה וכו',
) 'åëåבראשית כד סג( àúåìö àìà äçéù úéìå

ואין שיחה אלא תפלה )ברכות כו
ע"ב(.

ב' כגוונא דא' ד'  -ר"ל ,ב' בינה ,ד' מלכות :929שיעור קומה ו'  -ר"ל ,שהוא שיעור של
קומה ,שקומה הוא ו' :מעילא לתתא ומתתא לעילא  -ר"ל ,שהיא עולה בכולם ,930וכולם נכללין
בה :931ורזא דמלה ולמקצה השמים  -למעלה :ועד קצה השמים  -לתתא :צפצוף עופין קדישין -
חיות הקודש :דאתמר בהון כי עוף השמים כו'  -קאי על החיות שהן עוף השמים ,ת"ת דהוא
מקנן בהם ,כמ"ש לקמן )כד ע"א( :יוליך את הקול  -קול דק"ש ,כמ"ש בהקדמה לעיל )ג ע"ב(:
דאינון ת"ח  -שכל שיחתן בה ,שהיא הלכה כמ"ש לעיל )א ע"ב( :ובגינה אתמר ויצא כו'  -שהיא
שיחת ,ר"ל תפלת הכל ,932שהיא נקראת תפלה ,ובה הוא התפלה כמ"ש לעיל )ג ע"ב(:
ובגללה נאמר )ברכות כז ע"ב(
תפילת ערבית רשות ,תפלת שחרית
חובה )שהיא רשות היחיד( .תפלת
ערבית רשות ,שהיא רשות הלילה בפני
עצמה ,ולכן אין לה קביעות בלילה,
שדומה לגלות ,אלא פעמים נמצאת
שם ,ופעמים אין נמצאת.
אשרי מי שפגע בה ,כמו יעקב
שנאמר בו "ויפגע במקום וילן שם",
עמה" ,כי בא השמש" ,עד שבא בעלה
ושומר אותה ,ולן שם עמה ,משם
ואילך קבעוה חובה.
אבל בשבת היא רשות היחיד,
שהיא ברשות בעלה ,ולא כדוגמת
הלילה שהיתה יחידה ברשותה ,זהו
שכתוב "איכה ישבה בדד".

úìôú úåùø úéáøò úìôú øîúà äðéâáå
úìôú (ãéçéä úåùø éäéàã) äáåç úéøçù
äîöò éðôá äìéìã åùø éäéàã úåùø úéáøò
àéîãã àìéìá úåòéá÷ äì úéì àã ïéâáå
àì ïéðîæå ïîú úçëúùà ïéðîæ àìà àúåìâì
úçëúùà
á÷òé ïåâë äá òâôã ïàî åäéà äàëæ
) äéá øîúàãבראשית כח יא( ïìéå íå÷îá òâôéå
äì øéèðå äìòá àúàã ãò ùîùä àá éë íù
äáåç äåòá÷ êìéàå ïîúî äîò ïîú úáå
éäéàã ãéçéä úåùø éäéà úáùá ìáà
úåäã àéìéìã àðååâë åàìå äìòáã àúåùøá
) ã"ää äìéã àúåùøá äãéçéאיכה א א( äëéà
ããá äáùé

תפלת ערבית רשות  -דאיהי רה"ר :933תפלת ערבית רשות }כא ע"ד{ כו'  -ר"ל ,ביום
התפילה לחבר התפילה 934עם מדת היום ,935ולכך היא חובה ,אבל בלילה שאין התפילה אלא
מצד עצמה ,לא לקשר ,שבלילה אינה ברשות בעלה כמו שמפרש והולך ,לכך היא רשות :ובג"ד
ל"ל קביעותא כו'  -ר"ל ,שאמרו במתניתין )ברכות כו ע"א( תפילת הערב אין לה קבע ,ופי' בגמ'
שהיא רשות :זכאה איהו מאן דפגע בה  -ר"ל ,שמשתכחת השכינה עמו תמיד ,ולו בוודאי
תפילת ערבית קבע ,כמו שמפרש והולך :כגון יעקב כו'  -ולכך יעקב תיקן תפילת ערבית :ויפגע
במקום  -מקום הוא השכינה כמ"ש לקמן )בעמוד( ,עד אמצא מקום לה' כו' :וילן שם  -במקום
עמה ,שקושר את השכינה בלילה עם האדם ,ואח"כ כשבא היום קושר לקב"ה עמה ,וז"ש כי בא
 - ïå÷éúä øéàî 929עי' דע"ה ח"א ד ע"ג שמביא י' סיבות שד' מרמז לנוק'.
 930במ"ן.
 931כל מציאותה היא רק מהארת כולם .עי' שער מיעוט הירח פרק א' אתנטילת מכולהו ,ולקמן
סא ע"ב.
 932אולי הכלה? בדקתי כת"י א'##*.
 933עי' לקמן עז ע"א.
 934הנוק'.
 935הו"ק.
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השמש ,שהוא בעלה כמ"ש לקמן )בעמוד( ,כי שמש ומגן כו' :וז"ש עד דאתא בעלה כו' מתמן
ואילך קבעוה חובה  -הוא לשון הירושלמי )* ,(##ומפרש לקמן דר"ל משם ואילך כשמתחיל
היום ,קבעוה ,ר"ל לשכינה ,חובה עם בעלה:
ויעקב ,משום שקרבה לבעלה
בפגיעה שלו ,ודאי עשה אותה חובה.
וכשבא השמש בשחרית ,שנאמר בו
"כי שמש ומגן יהו"ה אלהי"ם" ,נאמר
בו "ויזרח לו השמש" ,משם ואילך
קשר אותה עמו ,שהוא קשר של
תפילין של יד ,קשר אותה עמו שלא
תזוז ממנו לעולמים .מצד השמאל,
קשר אותה בתפילין של יד ,שהן בזרוע
שמאל ,מצד הימין ,שם אותה כתר על
ראשו ,תפילין של ראש .וזה ביום,
שהיא קשורה עם בעלה ,נאמר בה
"ישחרונני ואז ימצאונני" ,אבל בלילה
שהיא הגלות ,שהיא מחוץ לבעלה,
והיא רשות בפני עצמה ,נאמר בה אל
תתודע לרשות )אבות פ"א מ"י(,
ומשום כך אמר דוד אם אתן שנת
לעיני וגו' עד אמצא מקום לה'.

äòéâôá äìòáì äì áéø÷ã ïéâá á÷òéå
àùîù àúà ãëå äáåç äì ãéáò éàãå äéìéã
'ä ïâîå ùîù éë äéá øîúàã úéøçùá
) í"éäìàתהלים פד יב( ) äéá øîúàבראישת
לב לא( äì øù÷ êìéàå ïîúî ùîùä åì çøæéå
äéîò äì øéù÷ ãéã ïéìôúã øù÷ åäéàã äéîò
àìàîùã àøèñî ïéîìòì äéðî æåæú àìã
÷àìàîù àòåøãá ïåðéàã ãéã ïéìôúá äì øéù
äéùéø ìò àøúë äì éåù àðéîéã àøèñî
íò àøéù÷ éäéàã àîåéá éàäå àùéøã ïéìôú
]) äá øîúà äìòá [á"ò ëמשלי א כח(
éäéàã àéìéìá ìáà éððåàöîé æàå éððåøçùé
éðôá úåùø éäéàå äìòáî øáì éäéàã àúåìâ
àã ïéâáå úåùøì òãåúú ìà äá øîúà äîöò
àöîà ãò 'åâå éðéòì úðù ïúà íà ãåã øîà
) 'äì íå÷îתהלים קלב ד – ה(

אתמר ביה ויזרח לו השמש  -כנ"ל ,דבלילה קשרה עמו ,וביום קשר לקב"ה עמה ,ונמצא
קב"ה קשור עמו ,וזה ויזרח לו השמש ,קב"ה :מתמן ואילך קשר כו'  -כאן מפרש מ"ש לעיל,
מתמן ואילך קבעוה חובה :קשר לה עמיה  -ר"ל עם קב"ה :מסטרא דשמאלא כו'  -שם קשור,
אבל מסט' דימינא שוי כו' ,ששם אינו קשור רק כתר תפילין ,ולכך תחילה תפלין של יד ,דסדר
היחוד הוא תחילה מצד שמאל ,שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני )שיה"ש ב ו( ,ואח"כ בגופא,
וזהו ק"ש ,עמודא דאמצעיתא כידוע )ג ע"ב( ,וזה )ברכות יד ע"ב( כל הקורא ק"ש בלא תפילין
כו' ,ואח"כ התפלה במלכות ד' אותיות הוי"ה :ישחרונני  -ר"ל ,בשחר :ואז כו'  -ר"ל ,אז הן ח'
אותיות הוי"ה ואדנ"י ביחוד כמ"ש לקמן )ז ע"א ,לג ע"ב* ,(##ולכך ימצאונני :אל תתודע לרשות
 ר"ל ,שלא תקח אותה בלא בעלה ,ולכך אסור השררות בגלות ,שהשררות הוא מסט' דמלכות,ובגלות היא בלא בעלה :עד אמצא מקום לה'  -שתתייחד המקום עם ה' הנ"ל ,ואצל יעקב נאמר
ויפגע במקום ,שהוא בדרגא דעמודא דאמצעיתא ,פגע במקום ,ודוד שהוא בדרגא דמקום ,אמר
אמצא מקום שימצאה.
עד כאן סוד הקמ"ץ שהוא סוד
המחשבה העליונה והתחתונה ,שהיא
נקודה ברשות בעלה ,שהוא ו' ,רקיע.
ופת"ח בלי נקודה ,רשות בפני עצמה.
ונקודה בלי פת"ח ,רשות בפני עצמה.
שכמו שהאותיות הן זכר ונקבה ,כך

äáùçîã àæø åäéàã õ"î÷ã àæø ïàë ãò
äìòá úåùøá äãå÷ð éäéàã 936äàúúå äàìò
éðôá åùø äãå÷ð àìá ç"úôå òé÷ø 'å åäéàã
äîöò éðôá åùø ç"úô àìá äãå÷ðå åîöò
éëä àá÷åðå {à"ò áë} øëã ïåðéà ïååúàã äîëã

 - ïå÷éúä øéàî 936עי' כללים ח"א לב ע"ד ז"ל :וכ"ז הוא ג"כ בהיסוד דהמלכות ,הי' דהמלכות דאצילות
המתלבש בהבריאה ,עי' הגר"א ספד"צ )פרק ד' כט ע"ד( שהוא י' זעירא חכמה זעירא ,החכמה
והמחשבה אשר על כל הבריאה ,והוא הי' דאדנ"י שהוא היסוד דהבריאה אשר הוא למעלה כנ"ל
ענ"ב .ור"ל כי אותו הי' דאדני הוא ג"כ בחי' חכמה ,החכמה שבבריאה ,והוא נקרא ג"כ ראשית,
ראשית לנבראים ,ועליה נאמר )בראשית א א( בראשית ברא ,והיא ג"כ סוד המחשבה ,עי' תיקונים
)י"ב סע"ב וכ"א סע"ב( ,והיא עומק ראשית ועומק אחרית לכל הבריאה כולה והנהגתה ,כי בה הוא
כלול הכל ,ובסוד כך עלה במחשבה לפני ,כל מה שהיה והוה ויהיה.

169

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
הנקודות הן זכר ונקבה .אבל האותיות
הן לנקודות כמו הגוף לרוח ,וכן
נקודה בו' כמו חול"ם או חיר"ק או
שור"ק .חול"ם למעלה מן ו' ,נעשה ז'.
חיר"ק למטה ,נעשה זנב ,גימ"ל.
שור"ק באמצע הקוץ של האות ד',
קוץ באמצע ,והכל אחד" ,אני ראשון
ואני אחרון ומבלעדי אין אלהי"ם".

åäðéà ïååúà ìáà àá÷åðå øëã ïåðéà ïéãå÷ð
äãå÷ð ïëå 937àçåø éáâì àôåâ ïåâë éãå÷ð éáâì
àìéòì í"ìç ÷"øåù åà ÷"øéç åà í"ìç ïåâë 'åá
áðæ ãéáòúà àúúì ÷"øéç 'æ ãéáòúà 'å ïî
àöå÷ 'ã úàã àöå÷ àúéòöîàá ÷"øåù ì"îéâ
ïåøçà éðàå ïåùàø éðà ãç àìëå àúéòöîàá
) í"éäìà ïéà éãòìáîåישעיה מד ו(

דמחשבה עילאה ותתאה  -ר"ל ,חכמה ומלכות ,שהיא חכמה תתאה )זהר ח"א לא ע"ב(:
דאיהו נקודה  -ר"ל ,מלכות :דכמה דאתוון כו'  -כמ"ש בזוהר שה"ש }כב ע"א{ בסופו ע"ש
)עה * :938(##אבל אתוון כו'  -שמן הנקודות באים האותיות ,כמו באלף ,נקודה שעל האלף
939
ותחתיו כנ"ל :וכן נקודי כו'  -ר"ל ,כמו באלף :חלם לעילא כו'  -בסוד עטרת בעלה )משלי יב
ד( :חירק לתתא  -בסוד חיה תחת אלקי ישראל כנ"ל )כא ע"א( ,ואז היא יחוד של יסוד כמ"ש
לעיל בסוד ב' :940שורק באמצעיתא  -יחוד עם ת"ת בסוד פרצוף ,וזהו )יבמות סא ע"א( חד אמר
פרצוף וח"א כו' :קוצא באמצעיתא  -והיא אינה מגעת אלא עד הת"ת ואז היא מאחוריו ,בסוד
ד' ,דלת כנ"ל )יז ע"ב( ,וזהו קוץ שאחורי הד' :וכלא חד  -ר"ל ,הכל במלכות ,וז"ש "אני" שהוא
מלכות שנקראת אני )לעיל ז ע"א( ,ראשון ע"ג הוא"ו ,ואני כו' ,ומבלעדי אין אלקים ,מלכות,941
והן מרמזין על היה והוה ויהיה ,וז"ש ומבלעדי ,ר"ל עכשיו.
שב"א מיהו ,כאשר יהיה האופן
בתוך אופן ,והם "את המאור הגדול
ואת המאור הקטן" ,והם גוף וברית,
וכנגדם חמה ולבנה ,שהם כנגד האם
העליונה והתחתונה.
"והנה אופן אחד בארץ אצל
החיות" ,זו נקודה שתחת סגו"ל,
הנקודה שלמטה אצל החיות שהן
צר"י" ,את שני המאורות הגדולים".
וכן הוא בתוך האופנים שור"ק,
אופן אחד למעלה ואופן אחד למטה,
והוא העמוד האמצעי ביניהם" .והנה

êåúá ïôåàä äéäé øùàë åäéà ïàî à"áù
øåàîä úàå ìåãâä øåàîä úà ïåðéàå ïôåàä
) ïè÷äבראשית א טז( úéøáå óåâ ïåðéàå
àîéà ìá÷ì ïåðéàã äðáìå äîç åäééìá÷ìå
äàúúå äàìò
úåéçä ìöà õøàá ãçà ïôåà äðäå
)äãå÷ð ì"åâñ úåçúã äãå÷ð àã (åè à ìà÷æçé
éðù úà é"øö ïåðéàã úåéçä ìöà àúúìã
) íéìåãâä úåøåàîäבראשית א טז(
ãç ïôåà ÷"øåù íéðôåàä êåúá åäéà ïëå

 - ïå÷éúä øéàî 937עי' לקמן דף קכה ע"ב ,ועי' ביאורים ח"א ס ע"ג מקשה שבהקדמת תיקונים )דף ט סע"א(
אמר שם טעמי אינון נשמתין נקודין רוחין ואתוון נפשין ,והרי הוא בפירוש להיפוך שהאותיות הם
נפש .אך הענין בכ"ז הוא הגם שהאותיות הם באמת רק בחי' הגוף וכלים ,אך משום שהנפש הנה
הוא מתעצם עם הגוף מראשית התחלתו ואינו נפרד ממנו לעולם לגמרי ,הרי נעשים שניהם לאחד,
ולכן קורא התיקונים לפעמים את האותיות ג"כ בשם נפש ,והוא ע"ד שאמרה התורה בפ' ראה
)דברים יב כג( כי הדם הוא הנפש ,וקורא להדם עצמו בשם נפש ,משום ששם היא שרויה ,ושניהם
מעורבין יחד ,ולא יתפרדו זה מזה ,וכמ"ש הרמב"ן בפ' אחרי )ויקרא יז יד( ע"ש.
 938ז"ל:
תרגום:
 939עי' לעיל הערה .560
 940ז ע"ב )לש"ו(*##
 941עי' ז"ח עג ע"א :תרין אלקים הכא חד דכר וחד נוקבא בצלמו דכר בצלם אלקים נוקבא ועל
דא ויברא אלקים את האדם בצלמו דא עלמא עילאה בצלם אלקים דא עלמא תתאה ורזא דא
נעשה כללא חדא כדקא אמרן.
תרגום :יש שתי אלקים כאן ,אחד זכר וא' נקבה .בצלמו זכר בצלם אלהים נקבה .ועל זה ויברא
אלקים את האדם בצלמו ,זה עולם עליון ,בצלם אלהים זה עולם התחתון ,וסוד זה נעשה כלל
אחד כמו שאמרו.
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אופן אחד בארץ" זה חיר"ק שהוא
למטה ,כל ניצוץ הוא י' ,וכל רקיע הוא
ו'.
ְיה ָ ֹו"ה ,שב"א חל"ם קמ"ץ ,שב"א
הוא דין ,קמ"ץ רחמים ,שמאל וימין
שמשם נתנה תורה שהוא העמוד
האמצעי ,ובזמן שהם שב"א קמ"ץ
חל"ם ,הוא רמוז "כי בי חש"ק
ואפלטהו" "רק באבותיך חש"ק
יהו"ה".

àãåîò åäéàå àúúì ãç ïôåàå àìéòì
àã õøàá ãçà ïôåà äðäå åäééðéá àúéòöîàã
òé÷ø ìëå 'é åäéà õåöéð ìë àúúì åäéàã ÷"øéç
'å
àðéã åäéà à"áù õ"î÷ í"ìç à"áù äÉåÈäéÀ
÷àúééøåà ïîúîã àðéîéå àìàîù éîçø õ"î
àðîæáå àúéòöîàã àãåîò åäéàã áéäééúà
éá éë æåîø åäéà í"ìç õ"î÷ à"áù ïåðéàã
) åäèìôàå ÷"ùçתהלים צא יד( êéúåáàá ÷ø
) 'ä ÷ùçדברים י טו(

ולקבלייהו חמה כו'  -כשמלכות למטה :942דאינון צירי את כו'  -ר"ל ,החיות הן חמה ולבנה
למעלה בסוד צירי כמ"ש לעיל )כא ע"א( את שני כו' ואינון שוין ,ות"ת הוא תחתם וזהו סגול:
שורק אופן כו'  -ר"ל ,שורק ג' נקודות ,ומלכות למטה ות"ת בינה לאימא עילאה :943והנה אופן
כו'  -ר"ל ,מלכות למטה :כל ניצוץ כו'  -מפרש מה שאמר לעיל )כא ע"ב( דאיהו נקודה ברשות
בעלה כו' נקודין אינון דכר כו'ְ :יה ָֹו"ה כו' שבא איהו כו'  -עכשיו מפרש נקודה של השם ,ונקוד
שבא בי' ,וקמץ בה' כמ"ש בזוהר )ח"ב רמו ע"א( 944דרוחא דשמאלא בספירה ימינא וכן להיפך:
דמתמן אורייתא כו'  -ר"ל ,לכך הן שבא וקמץ קודם לו' של השם ,שמשם איהו כו' ,והניקוד
הוא בניקוד צבאות ,945וז"ש ובזמנא דאינון כו' ,ר"ל שהן חג"ת ביחוד :946באבותיך חש"ק -
ר"ל ,חג"ת ג' אבהן ,וה' אחרונה בלי ניקוד דמלכות אין בה נקודה כידוע )לקמן קנא ע"א( ,והיא
מקבלת מכולם:947
מצד של א' ,שהוא יו"י ,שעולה
יהו"ה ,היה הקדוש ברוך הוא ,הוא
ושמו לבד בכתר לפני שנברא העולם,
עד שעלה במחשבתו לברא אדם,
שהוא י' בראש של א' כתר למעלה,
ולמטה נקודה ,ובנקודות של
האותיות נודעות כל הספירות שהם

äåä ä"åäé ÷éìñã é"åé åäéàã 'àã àøèñî
÷àøúëá ãåçì äéîùå àåä àåä êéøá àùãå
÷äéúáùçîá ÷éìñã ãò àîìò éøáúàã íã
àìéòì àâú 'àã àùéøá 'é éäéàã íãà éøáîì
ìë ïàòãåîúùà ïååúàã éãå÷ðáå äãå÷ð àúúìå
ïéöåöéð ã"é ïåäáå ïåðéà éãå÷ð òùúã ïøéôñ

 - ïå÷éúä øéàî 942היינו בגלות ,וכנקודה.
 943נדצ"ל אימא עילאה##*.
 944ז"ל :כיון דמטו להאי רוחא אינון נשמתין נוקבין נקטא לון האי רוחא וקיימן ביה ולבתר
אתכלילו רוחא דא דשמאלא ברוחא דא דימינא וכדין אתעבידו אינון נשמתין כלילן דכר ונוקבא
כחדא )מזדווגן( ופרחאן מהאי היכלא ואתפרשן בבני נשא )כד אתא לאתכללא( כל חד כפום ארחיה
ולבתר מזדווגן כחדא )כד אתא לאתכללא(.
רוחא דא דשמאלא בימינא בטש דא בדא לאתכללא ונפקי נציצין דמתפשטי לכל עיבר
ואתעבידו אינון אופנים מנייהו מאינון נציצין דנפקי מגו רוחא שמאלא דכתיב בהו )יחזקאל א טז(
מראה האופנים ומעשיהם כעין תרשיש ואלין אינון אופנים דמלהטן אשא וקיימין בשירתא.
תרגום :כיון שהגיעו לרוח הזו אותן נשמות נקבות לוקחת אותן הרוח הזו ועומדות בה ואחר
כך נכללות רוח השמאל הזו ברוח הימין הזו ואז נעשות אותן הנשמות כלולות זכר ונקבה כאחד
)מזדווגות( ופורחות מההיכל הזה ונפרדות בבני אדם כשבא להתכלל כל אחת כפי דרכה ואחר כך
מזדווגות כאחד.
הרוח הזו של השמאל בימין מכה זו בזו להכלל ויוצאים ניצוצות שמתפשטים לכל צד ונעשים
אותם האופנים מהם מאותם הניצוצות שיוצאים מתוך רוח השמאל שכתוב בהם מראה האופנים
ומעשיהם כעין תרשיש ואלו הם אופנים שלוהטים באש ועומדים בשירה.
 945עי' לעיל הערות .512 ,502
 946עי' מתקלא בריש בהגר"א בספד"צ.
 947עי' שער מיעוט הירח פרק א' אתנטילת מכולהו ,ולקמן סא ע"ב.
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תשע נקודות ,ובהם י"ד ניצוצות,
ועליהם נאמר "ובני ישראל יוצאים
בי"ד רמה" ,והם כנגד הפרקים של
חמש האצבעות שהם י"ד ,ושני
רקיעים שם ,אחד מן קמ"ץ ואחד מן
פת"ח ,כנגד שני הקנים של הזרועות.
וכל ניצוץ הוא פרק ,והוא מדה ורקיע,
אמה וקנה ,וקו המדה.

äîø ãéá íéàöåé ìàøùé éðáå øîúà åäééìòå
)שמות יד ח( ïàòáöà ùîçã ïé÷øô ìá÷ì ïåðéàå
ãçå õ"î÷ ïî ãç ïîú ïéòé÷ø ïéøúå ã"é ïåðéàã
õåöéð ìëå éòåøãã éð÷ ïéøú ìá÷ì ç"úô ïî
å÷å äð÷å äîà òé÷øå äãî åäéàå ÷øô åäéà
948
äãîä

מסטרא דא' כו'  -ר"ל ,דא' הוא כתר ,וא' מרמז על היחוד ,והוא גימט' הוי"ה כמו שמפרש
והולך ,וז"ש היה הקב"ה לחוד ,ר"ל בלא אדם ,שהוא מחכמה ולמטה ,וז"ש )פדר"א ריש רק ג(
קודם שנברא העולם ,ר"ל מחכמה ולמטה היה הוא ושמו אחד ,ור"ל דשם הוי"ה היה נכלל
באות כאל"ף עד שנברא מחכמה ,ולמטה התחיל השם להתפשט ,יו"ד בחכמה ה' בבינה כו'
כידוע )זהר ח"ב קכג ע"ב( ,וזהו כתר שהוא שורש הספירות של השם באות אלף :דאיהו יוד כו' -
רוצה לפרש כאן האיך כל הספירות אעפ"י שהן מפורשין בהוי"ה נכללין באלף ,ולכן כתר
שרשם ,ולכן נקראים כל הט"ס בשם אדם דהוא א' :יו"ד ברישא כו'  -ר"ל ,חו"ב נכללין בי'
כנ"ל ,ו' באמצע ,ו"ק ,יו"ד למטה מלכות} ,כב ע"ב{ וכאן רמוז כל הספירות באות אלף ,ועכשיו
מפרש האיך רמוזין בנקודות ,וז"ש ובנקודי כו' :אשתמודעאן כו'  -ר"ל ,שמהם אנו יודעין דט'
ספירות הן :דתשע כו'  -וכן בא' ט' ספירות כנ"ל :ביד רמה  -ר"ל ,מסט' דת"ת שכולל הכל:
איהו פרק  -הנז' כאן :מדה  -הנ"ל :949אמה וקו המדה  -ג"כ למעלה שם :וקנה  -הנז' כאן:
הטעמים הם מן הכתר ,והם
בראשו של העמוד האמצעי .הנקודות
מן המח ,והם ברכות על ראש הצדיק,
כמו שנאמר "ברכות לראש צדיק",
והם שלש הטפות שנמשכו מן המח
אל ברית המילה .האותיות מצד האם
העליונה ,וכולן נכללו במלכות.
והנקודות לאותיות כנשמה לגוף,
שהגוף הוא כסוס לרוכב ,והאותיות
הם פתוחות לנקודות לקבל אותן,
ועליהם נאמר "וכנפיהם פרודות
מלמעלה" לקבל עליהם נקודות,
ונקודות בכל מקום ,בת קול.

àùéøá ïåðéàå àøúë ïî ïåðéà éîòè
ïåðéàå àçåî ïî ïéãå÷ð àúéòöîàã àãåîòã
éìùî) øîà úàã äîë ÷éãöã àùéø ìò ïàëøá
ïéôéè úìú ïåðéàå ÷éãö ùàøì úåëøá (å é
ïååúà äìéî úéøá éáâì àçåî ïî åëùîúàã
ïìéìëúà åäìëå 950äàìò àîéàã àøèñî
àôåâì àúîùðë ïååúàì éãå÷ðå àúåëìîá
ïéçéúô ïåðéà ïååúàå áëåøì ñåñë åäéà àôåâã
íäéôðëå øîúà åäééìòå ïåì àìá÷ì éãå÷ðì
) äìòîìî úåãåøôיחזקאל א יא( àìá÷ì
951
ìå÷ úá øúà ìëá éãå÷ðå éãå÷ð åäééìò

ואינון ג' טיפין  -ג' אותיות יה"ו :וכלהו אתכללין במלכות  -ר"ל ,אתוון נקודין וטעמים:
ועלייהו אתמר וכנפיהם  -כמ"ש בתז"ח )ב ע"ד( שד' גדפין הן ד' אותיות אדנ"י במלכות ,ושם
אותיות מצד עצמה של מלכות מאימא עילאה :בת קול  -ר"ל ,נקודות במלכות הוא מחכמה
כנ"ל שנק' קול ,ועלי' נאמר )כ ע"ב( נקודה בהיכליה:
 - ïå÷éúä øéàî.äð÷å äãîä å÷å äîà íéñøåâù à"øâäî òîùî 948
 949כ ע"ב )לש"ו(*##
 950עי' לקמן קמט ע"ב ,קכא ע"ב ,ט ע"א.
 951עי' ביאורים ח"א מד ע"ד ז"ל :ע"י הכאת האור מתנוצץ בבחי' נקודות וחוזר האור מתתא
לעילא ועולה דרך האחוריים דהז"א והאבא ,ומשם נהרין ונצצין למטה בבחי' נקודות ,והם כל
נקודות התורה ,והוא מ"ש בתיקונים )סוף תיקון ה דף כב ע"א( ונקודי בכל אתר בת קול ,כי הם רק
מהתנוצצת אור דהחכמה .ונמצא שהם באים מבחי' גבורות ,שהוא מהבהקת האור והכאתו ,וזהו
שאמר "והענין כי הם באים מכח אור המכה ונוצץ וחוזר מתתא לעילא" .והנה כל בחי' גבורות הוא
נוק' ,והוא מבחי' הנוק' שבאבא וז"א.
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הטעמים אלו הם בגדי הקרב,
רפ"ה הוא למעלה מהאותיות ,ועליהם
נאמר "ודמות על ראשי החיה רקיע
כעין הקרח הנורא נטוי על ראשיהם
מלמעלה" ,נטוי זהו רפ"ה ,נטוי על
ראשי החיות שהם )יהו"ה ארבע(
אותיות ודאי .דג"ש הוא בתוך
האותיות ,כדוגמא זה יּהּוּ"הּ ,רפ"ה
מבחוץ כמו זה ֹי ֹה ֹו" ֹה ,והם כמו מתג
ורסן לאותיות ,ובהן "והחיות רצוא
ושוב" ,רצוא בדג"ש ושו"ב ברפ"ה.

åäéà ä"ôø àáø÷ éðàî ïåðéà éîòè
) øîúà åäééìòå 952ïååúàî àìéòìיחזקאל א
כב( çø÷ä ïéòë òé÷ø äéçä éùàø ìò úåîãå
àã éåèð àìòîìî íäéùàø ìò éåèð àøåðä
ä"åäé) ïåðéàã ïååéç éùàø ìò éåèð ä"ôø åäéà
ïååúàã åàâìî åäéà ù"âã éàãå ïååúà (òáøà
àã àðååâë øáìî ä"ôø d"edi àã àðååâë
953
ïåäáå úåéúåàì ïñøå âúîë ïåðéàå
ֹֹä"ֹåֹäé
) áåùå àåöø úåéçäåיחזקאל א יד( ù"âãá àåöø
{á"ò áë} 954ä"ôøá áåùå

טעמי אינון מאני קרבא  -כמ"ש לקמן )סח ע"א( ובתז"ח )ו ע"ד( פתח ואמר זרקא כו' ,והוא
במלכות מסט' דכתר ,דכד סלקא לשם ,אתמר עלה )דניאל ב לד( עד די התגזרת כו' ומחת לצלמא
כו' כנ"ל )כא ע"א( ,וצלמא הוא אדם בליעל כידוע )* :(##רפה איהו כו'  -שבימים קדמונים היו
נוהגים על הרפה לעשות למעלה קו ברוחב על האות ,והשמיטוהו אחרונים שמן העדר הדגש
ניכר :דאינון יהו"ה ד' אתוון וודאי  -ר"ל ,דהחיות הן ד' אותיות הוי"ה כמ"ש לעיל בהקדמה )ד
ע"ב* ,(##ורפה שע"ג הוי"ה הוא רקיע בדמות וא"ו :כגוונא דא יהו"ה ואינון כמתג כו'  -ר"ל,
כמתג שע"ג הסוס כן הוא רפה ,והוא כדמות וא"ו ,כמו מתג ו' ,וכמו רסן שבתוך הפה של הסוס,
כן הוא דגש שהאותיות ,הן כסוס לרוכב כנ"ל .והן בחיות ,מט"ט ,שבהיותו ע"ג בסוד מטטרו"ן,
אז הדא בסוד מתג ,והוא רקיע שע"ג החיות ,כידוע שהוא צדיק דלתתא רקיע כמש"ל בהקדמה
)דף א ע"ב( ,ובהיותו בתוך החיות בסוד נוריאל ארגמ"ן ,955אז הוא דגש ,והוא מה שנאמר
 - ïå÷éúä øéàî 952עי' ביארום ח"א סח ע"ג ז"ל :הנה הדגש ורפה הם נקודה וקו ,כי בימים הקדמונים היו
נוהגים על הרפה לעשות למעלה קו ברוחב על האות ,אלא שהאחרונים השמיטוהו ,כי מן העדר
הדגש ניכר כן כתב הגר"א בסוף תיקון ה' )דף כב ע"ב ד"ה רצוא בדגש ושוב ברפה( .והרי הוו הדגש
ורפה נקודה וקו ,והם בחי' מלכות ויסוד ,וכן הם דין ורחמים כמו שיתבאר .וע"ז אמר הרב כי
שניהם הם בחי' הבל דגרמי ,ולכן הוא הדגש בתוך האות עצמה ,כי כן הוא הבל דגרמי מחובר בתוך
העצמות ובפנימיותם לעולם ,אמנם הרפה הרי הוא רק על האות ,וכמ"ש בתיקונים סוף תיקון ה'
)דף כב ע"א( רפה איהו לעילא מאתוון וכנז' .אך הוראתו ועניינו הרי הוא ג"כ רק על הברת האות
עצמה ,להחליש הברתו כנודע ,וא"כ הרי הוא ג"כ עכ"פ מיוחד עם האות עצמה ובתוכו ,והוא ג"כ
רק בחי' הבל דגרמי .ומה שהוא עומד למעלה הוא משום שהרי ההבל דגרמי הוא ג"כ מבחי' נפש
וכנ"ל ,והרי הוא קשור ג"כ למעלה באור העליון לעולם עכ"פ .וע"ז בא הוראת הדגש והרפה שאחד
הוא בתוכו ואחד הוא למעלה ,להורות על הבל דגרמי שהוא מיוחד עם העצמות בתוכם
ובפנימיותם גופה ,ועכ"ז הנה היא קשורה ג"כ למעלה לעולם.
 953זה צריך להיות באמצע האות ולא בצד .בוקשפן
 954קנ ע"ב )לש"ו( ז"ל :שבע כפולות בג"ד כפר"ת דינא רפיא ודינא קשיא ,ובהון והחיות רצוא
ושוב ,רצוא בדגש ושוב ברפה ,ואינון דינא ורחמי.
 955עי' בהגר"א בספד"צ יג ע"ד ז"ל :ואמר והחיות כו'  -כמ"ש בזוהר )תז"ח מב ע"א( רצוא
בנוריאל ושוב במט"ט ,והענין כי מט"ט הוא יסוד דיצירה כידוע ,וארבע חיות הן בנוקבא ,והוא
יסוד דדכורא ,רק שכליל בנוק' ,כמו כל יסוד דדכורא ,וכל יסוד יש בו שני בחינות ,א' דדכורא וא'
דנוק' ,שהוא כלול בה ,וכן כאן במט"ט מצד הדכורא נקרא מט"ט ,גי' שד"י ,יסוד ,ואינו כלול
בחיות ,שהן בנוק' כידוע בהרבה מקומות רבו מלספרם ,ומצד הנוק' נקרא נוריאל ,כלול בחיות
בסוד א'ר'ג'מ'ן ,ה' חיות בסוד ה' פרצופים ,ועליו נאמר רצוא ושוב ,והענין כי היסוד כשהוא עאל
בימא יסוד דנוק' אינו נח ,אלא עייל ונפק נפק ועייל ,כתיש כתישין בסוד שמן כתית ,כשהוא נפיק
אז הוא דכורא ,וכשהוא עייל הוא נוק' ,נכלל בה ,וז"ש רצוא בנוריאל שהוא נוק' ,ושוב לאחורא
הוא דכורא במט"ט ,וכן הוא בכל יסוד ,וכן הוא כאן בדעת ,שהוא יסוד דאו"א כידוע ,בסוד
)בראשית ד כה( וידע האדם את אשתו וז"ס עה"ד טו"ר ,כי עץ החיים הוא מוחין דאו"א ,בהן
)בראשית ג כב( וחי לעולם ,שהן נקראין חיי המלך ,אבל עץ החיים הוא רק לזיווג ,והוא מתפשט
בזו"נ ,ששם אחיזת ס"א ,לכן נק' טוב ורע ,והן חסדים וגבורות ,שבגבורות הרע נאחז בהן.
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)יחזקאל א יג( היא מתהלכת בין החיות ,שאמר לעיל נקודה שבתוך ה' ,כי החיות הן במלכות
כמ"ש לעיל בתיקון א' )יט ע"ב( ,ובהיותו ע"ג אז הוא בסוד יסוד ,רקיע )זהר ח"ג רלו ע"א(,
ובהיותו בתוכם אז הוא בנוקבא מלכות .וז"ש היא מתהלכת כו' ,וע"י מתנהגים החיות כידוע,
וזהו כמתג ורסן לאותיות שהן החיות :רצוא בדגש ושוב ברפה  -ר"ל ,בדגש נחטפין האותיות,
אות שלפני הדגש עם האות הדגושה כידוע .משא"כ ברפה ,שהאות שלפניה נמשכת ,וזהו ושוב.
וכן בחיות בהיותו בתוכם הן רצין ע"י להשיג למעלה ,956משא"כ בהיותו ע"ג שאז ושוב.957
וז"ש לקמן 958רצוא בנוריאל ושוב במטטרו"ן ,כי רצוא גי' נוריאל ושוב גי' מטטרו"ן ,וכ"ז כנ"ל
}כב ע"ג{:
]äàúéúù àðå÷ú [à"ò àë

בראשית קם רבי שמעון פתח
ואמר לאליהו )נ"א אליהו( ,אליהו
בשבועה עליך במלכות הקדושה שהיא
נפלה בגלות ,שתקח רשות שלא תזוז
מעמנו ,שהרי השכינה וחילותיה
שומרים אותך .מלאכי השרת שנאמר
בהם "הן אראלם צעקו חוצה",
)צועקים( לחוץ מהיכלות ,אין )שם( מי
שמקבל את תפילות ישראל ,כמה
צפורים מצפצפות בתפילות אל אמם,
שהם מקננות על הארץ ששומרים
אותך ,וכלם נקראו צפורים על שם קן
צפור ,שהיא האם הקדושה שנאמר בה
"כי יקרא קן צפור לפניך" ועליה נאמר
"גם צפור מצאה בית" ,וזו ב'
מבראשית שנאמר בה "בחכמה יבנה
בית"" ,ודרור קן לה" זו האם העליונה,
יובל ,שנאמר בה "וקראתם דרור
בארץ" בזמן שצפור מצאה בית שהיא
בית המקדש ,ונבנתה ונתתקנה ,מיד
הדרור שהיא שכינה עליונה מצאה
)נמצא( קן לה למעלה )מלמעלה(.

øîàå çúô ïåòîù éáø í÷ úéùàøá
êìò äàîåàá åäéìà (åäéìà à"ð) åäéìàì
ìåè àúåìâá àìéôð éäéàã àùéã÷ úåëìîá
àäìéçå àúðéëù àäã ïðéî æåæú àìã àúåùø
ïä ïåäá øîúàã úøùä éëàìî êì ïéøèð
øáì (ïéçååö) (æ âì äéòùé) äöåç å÷òö íìàøà
ïéúåìö ìá÷îã ïàî (ïîú) úéà àì ïéìëéäî
éáâì ïéúåìöá ïéôöôöî ïéøôö äîë ìàøùéã
êì ïéøèðã àòøà ìò ïðð÷î ïåðéàã ïåäîà
éäéàã øåôö ï÷ íù ìò íéøôö åàéø÷úà åäìëå
øåôö ï÷ àø÷é éë äá øîúàã àùéã÷ àîéà
øåôö íâ øîúà äìòå (å áë íéøáã) êéðôì
äá øîúàã úéùàøáî 'á àãå úéá äàöî
äì ï÷ øåøãå (â ãë éìùî) úéá äðáé äîëçá
)øîúàã ìáåé äàìò àîéà àã (ã ãô íéìäú
àðîæá õøàá øåøã íúàø÷å (é äë àø÷éå) äá
àùã÷î éá éäéàã úéá äàöî øåôöã
éäéàã øåøã ãéî úð÷úúàå úàéðáúàå
äì ï÷ (úçëúùà à"ð) úçëùà äàìò àúðéëù
(àìéòìî à"ð) àìéòì

תיקון ו  -במלכות קדישא דאיהי כו'  -ר"ל ,לכך לא תזוז מינן כו' ,להקימה :דאיהי נפילא
כו'  -כמ"ש )עמוס ט יא( סכת דוד הנופלת :טול רשותא  -מקב"ה :נטרין לך  -על ביאתך ,כמ"ש
 - ïå÷éúä øéàîעי' גר"א בתז"ח שם וז"ל ,כי ד' חיות הן ד' אותיות שבשם ט"ס מחכמה ולמטה ומט"ט הוא חיה
החמישי פרצוף החמישי כתר היצירה שבו שני בחינות של כתר ע"ק וא"א כידוע מופלא ומכוסה
שעליו נאמר ואראה ואפול על כו' ובחינה הראשונה הוא מט"ט שבו מתלבש שם ה' בבריאה
]דהיינו הקשר בין יצירה לבריאה[ כמו כל עתיק כידוע ונוריאל הוא בחינה האחרונה שלכן הוא
נחשב בכלל החיות ארגמן כידוע בכל כתר וז"ש והחיות רצוא כו' שבסט' דנוריאל רצין להשיגו
ושוב בסט' דמט"ט שעתיק נקרא רישא דלא אתיידע ,עכ"ל.
ועי' בבהגר"א על ס"י ט ע"ד ,שהמלאך מט"ט בחינתו היא במלכות דעולם הבריאה ,ונוריא"ל
בכתר דעולם היצירה ,וכן החיות עיקר בחינתם הוא בעולם היצירה .וז"ל שם ,אמרו "והחיות
רצוא" מסטרא דנוריאל ,ששם יכולין להשיגו" ,ושוב" מסטרא דמט"ט כי אין יכולין להשיגו ,עכ"ל.
 956אור חוזר )ביאורים ח"א פ ע"ד(
 957אור ישר )ביאורים ח"א פ ע"ד(.
 958עי' תז"ח מב ע"א ,ועי' לעיל הערה .955
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)מלאכי ג כג( הנה אנכי שולח לכם כו' :מלאכי השרת  -מפרש שאמר לעיל וחילהא מפרש מי הם,
ואמר מלאכי השרת כו' ,כמה צפרין כו' :חוצה לבר מהיכלין לא אית כו'  -שהתפלה נכנסת
להיכלין כידוע )* :(##כמה צפרין כו'  -ר"ל ,ישראל :לגבי אמהן  -מלכות :דאינון מקננן על
ארעא  -ר"ל ,דכתיב קן צפור כו' על הארץ ,והן ישראל ,ואמם של צפרין ,מלכות :דאיהי אימא
כו'  -מלכות :ודא ב' כו'  -ר"ל ,שהיא נקראת 959בזמן דהיא אתבני והיא על מקומה בבית
המקדש:
ומיד "אשר שתה אפרוחיה" אלו
ששת בניה ,שש ספירות ,שהם ששת
ימי המעשה ,כולם פורחים אליה
בכמה חגים וזמנים וימים טובים,
ואפרוחים שהם ישראל למטה ,כולם
פורחים עמה בגלות ,ובזמן שהם
ביצים ,שאין להם כנפים במצוות עשה
לפרוח ,נאמר בה "לא תקח האם על
הבנים".

(ã ãô íéìäú) äéçåøôà äúù øùà ãéîå
úùù ïåðéàã ïøéôñ úéù äìéã ïéðá úéù ïéìà
ïéâç äîëá äáâì ïéçøô åäìë äùòîä éîé
ìàøùé ïåðéàã íéçåøôàå ïéáè ïéîåéå ïéðîæå
àðîæáå àúåìâá äîò ïéçøô åäìë àúúì
äùòã ïéãå÷ôá ïéôãâ ïåì úéìã íéöéá ïåðéàã
) äá øîúà àçøôìדברים כב ו( ç÷ú àì
íéðáä ìò íàä

דאינון ששת ימי המעשה  -ר"ל ,דבששת ימי המעשה הן סגורין ,ובחגין וזמנין מתפתחין
כמ"ש לקמן )* .(##והן נקראין ששת ימי המעשה ,והן כל המועדים ,שבת ושלשה חגים ור"ה
ויוה"כ ,כמ"ש בז"ח )דף כד כז ע"א או ע"ב ,(960וז"ש חגין וזמנין וי"ט .ואמר כולהו פרחין
לגבה ,שאז אתוסף בהו עדונין ותפנוקין ,כמ"ש בז"ח שם ,והכל ע"י הקרבנות המוספים כמ"ש
שם .וזהו אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך כו' ,וז"ש כאן כולהו פרחין כו' :דאפרוחין דאינון
 - ïå÷éúä øéàî 959צ"ל נקראת בית )לש"ו(.
 960וז"ל בשלימות :הה"ד ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו וישב יצחק עם
באר לחי רא"י האי בירא ממאן הוא ממאן דכל חיין עילאין ותתאין וקיומיהון תליין ביה וחזי כלא
הה"ד ידע מה בחשוכא ונהורא עמיה שרא ות"ח אינון עבדי יצחק בגין דאינון מסטרא דדינא
קשייא כד חפרו לה מה כתיב שטנה והא אוקמוה עד דאתא איהו ויחפר באר אחרת וגו' ויקרא
שמה רחובות ודאיאבל עבדי אביו בגין דכלהו אתיין מסטרא דימינא לא הוה שטנא בעלמא ולא
נפיק דינא בהאי בירא לאשטנא לון כד לא מכשרי עובדיהון ומהאי בירא איהו פתחא למינדע ליה
לקב"ה הה"ד פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה ועד דלא סליק יצחק מעלמא בריך ליה ליעקב
ושלחיה לחרן לאזדוגא וכד אזיל לחרן מה כתיב וירא והנה באר בשדה כיון דחזא יעקב יקרא
דקב"ה מגו ההוא בירא דאקרי באר שבע כדין א"ל ללבן אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה
דייקא ת"ח לקבל אינון שבעה זכאין פקיד קב"ה באורייתא לקרבא קרבן מוסף בשבע זמנין בשתא
בגין לאוספא להו עדונין ותפנוקין מבי מלכא דישבעון אבהן בקדמיתא ובתר כן בנין ואינון ז' זמנין
ולא יתיר.
תרגום :אברהם כרה את הבאר הזו משום שהוא למד את כל בני העולם שיעבדו את הקדוש
ברוך הוא וכיון שכרה אותה הוציא מים נובעים שלא פוסקים לעולמים
וכיון שמת אברהם מה כתוב )בראשית כו( וכל הבארת אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם
בארת כתוב ואחת היתה שכתוב באר שבע וקראו לה בארת שמשמע שרבות היו משום שהבאר
הזו נראתה לאבות בכל מקום שהיו הולכים והיתה נראית להם כבורות רבים
כיון שמלאוה הפלשתים עפר הסוד שחזרו בני העולם לעבודה זרה היה העולם שמם שאין מי
שמכיר את הקדוש ברוך הוא כיון שבא יצחק מה כתוב )שם( וישב יצחק ויחפר את בארת המים
אשר חפרו בימי אברהם אביו מהו וישב אלא שהשיב את העולם לתקונו ולמד את בני העולם
שיכירו את הקדוש ברוך הוא זהו שכתוב )שם כה( ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק
בנו
הבאר הזו מאיפה היא ממי שכל החיים העליונים והתחתונים וקיומם תלויים בו ורואה הכל
זהו שכתוב )דניאל ב( יודע מה בחשכה והאור עמו שורה
ובא ראה אותם עבדי יצחק משום שהם מצד הדין הקשה כשחפרו אותה מה כתוב שטנה והרי
פרשוה עד שהוא בא ויחפר באר אחרת וגו' ויקרא שמה רחובות ודאי אבל עבדי אביו משום שכלם
באים מצד הימין לא היתה שטנה בעולם ולא יצא הדין בבאר הזו להשטין להם כשאין מעשיהם
כשרים.
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ישראל כו'  -חוזר לענין ראשון לפרש הפסוק כי יקרא כו' ,שאמר דקן צפור איהי מלכות ,וצפרים
שלה הן ישראל ,ומפרש כאן מ"ש אפרוחים או ביצים :אתמר בה לא כו'  -ר"ל ,לא שריא
עליהון:
אם כך מה זה "כי יקרא קן" ,אלא
בזמן שאין לה לשכינה מקום לשרות
שם בקביעות ,היא הולכת במקרה,
וזהו )ברכות ז ע"ב( כל הקובע מקום
לתפלתו וכו' ,כמו שנשמות עושות ,כך
שורה עמהם שכינה ,הנשמה שהיא
קבועה בתפלה או בתורה היא מקום
קבוע לשרות בו שכינה .אבל נשמה
שאין לה קביעות בתפלה או בתורה,
אלא אם מזדמנת לה במקרה כך היא
שורה עליה במקרה ,וזהו "כי יקרא קן
צפור לפניך וכו'".
שודאי נשמה )אותה תפילה( היא
קן צפור )וכן אותה נשמת האדם
נקראת קן צפור( והגוף הקן של
הנשמה ,וכן הנשמות שהן נערים
שנקראו "בתולות אחריה רעותיה"
יושבים בגופות שהם קן שלהם ,בדרך
מקרה ,בזמן שאינם קבועים בבתי
כנסיות ובבתי מדרשות ,וזהו "כי יקרא
קן צפור לפניך".
ועוד קן צפור למעלה הוא כסא,
והקן שלה למטה הוא מטטרו"ן ,ועליו
נאמר "ונקה לא ינקה" ,ששם קן ,והוא
קנא ונוקם ,בזמן שלא נמצא קן
לשרות בדרך זה שנאמר בה "מתו
במדבר בדרך בצאתם ממצרים" ,ועוד
"בדרך" זו קבורת רחל ,שהיא בפרשת
דרכים ,ועליה נאמר "מי יתנני במדבר
מלון אורחים" ,והם שני משיחים,
שמשם עוברים כשבאים לגאול את
ישראל.

(å áë íéøáã) ï÷ àø÷é éë éàî éëä éà
àéøùì øúà àúðéëùì äì úéìã àðîæá àìà
ìë åäéà àãå äø÷îá úìæà éäéà åòéá÷á ïîú
ïéúîùðã äîë 961'åëå åúìôúì íå÷î òáå÷ä
àúîùð ïåäîò àúðéëù àéøù éëä ïéãáò
éäéà àúééøåàá åà àúåìöá äòåá÷ éäéàã
àúîùð ìáà àúðéëù äá àéøùì òåá÷ øúà
àìà àúééøåàá åà àúåìöá åòéá÷ äì úéìã
äìò àéøù éäéà éëä äø÷îá äì úðîãæà éà
'åëå êéðôì øåôö ï÷ àø÷é éë åäéà àãå äø÷îá
)(å áë íéøáã
ï÷ éäéà (àúåìö àéää à"ð) àúîùð éàãåã
ï÷ úàéø÷úà ð"áã àúîùð àéää ïëå) øåôö
ïåðéàã ïéúîùð ïëå àúîùðã ï÷ àôåâå (øåôö
(åè äî íéìäú) åàéø÷úàã äìéã ïîéìåò
ï÷ ïåðéàã ïéôåâá ïéáúé äéúåòø äéøçà úåìåúá
ïéòåá÷ ïåðéà åàìã àðîæá äø÷î çøàá ïåäìã
éë åäéà àãå úåùøãî éúááå úåéñðë éúáá
) êéðôì øåôö ï÷ àø÷éדברים כב ו(
ï÷å àéñøåë åäéà àìéòì øåôö ï÷ ãåòå
ãì úåîù) øîúà äéìòå ï"åøèèî àúúì äìéã
í÷åðå àð÷ åäéàå ï÷ ïîúã ä÷ðé àì ä÷ðå (æ
àã êøãá àéøùì àðé÷ úçëùà àìã àðîæá
êøãá øáãîá åúî (ã ä òùåäé) äá øîúàã
ìçø úøåá÷ àã êøãá ãåòå íéøöîî íúàöá
äìòå (à è äéîøé) ïéçøåà úùøôá éäéàã
ïåðéàå íéçøà ïåìî øáãîá éððúé éî øîúà
ïàúà ãë ïéøáò à÷ ïîúîã ïéçéùî ïéøú
ìàøùéì ÷øôîì

א"ה מאי כי יקרא  -ר"ל ,מאחר דקאי על השכינה :אלא בזמנא כו'  -ר"ל ,אז שלח תשלח:
דל"ל לשכינתא אתר  -ר"ל ,נשמתא בקביעות :הקובע מקום לתפלתו  -ר"ל ,שקובע הנשמה שלו
לשכינה שנקראת תפלה )עי' זהר ח"א כד ע"א( ,ולכך אויביו נופלין תחתיו שהן היצה"ר
וחיילותיו ,כמ"ש לעיל )י ע"ב( ,שאז והזר הקרב יומת )במדבר א נא(:
דודאי נשמתא איהי קן צפור וגופא כו'  -ור"ל ,דשכינה אתקריא צפור ,והוה ליה למימר כי
יקרא צפור ,ואמר דנשמתא היא קן צפור ,שהיא ג"כ במקרה כמו שמפרש והולך :וכן נשמתין
כו' דאתקריאו בתולות אחריה כו'  -ר"ל ,שהולכין אחריה ,ולכך יתבין בגופא כו' :בזמנא דלאו
 - ïå÷éúä øéàî 961ברכות דף ו ע"ב ,כל הקובע מקום לתפלתו אלהי אברהם בעזרו ,ועיי"ש ז ע"ב כל הקובע
מקום לתפלתו אויביו נופלים תחתיו.
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אינון כו'  -ר"ל ,דכי יקרא קאי גם 962הגוף ונשמה בזמנא דגופא לאו קבוע בבכ"נ כו' ,וז"ש לעיל
דגופא קן לנשמתא :ודא איהו כו' לפניך  -קא דייק מלת "לפניך" :ועוד קן צפור כו'  -ר"ל ,כמו
למטה ,הנשמה קן לשכינה וגוף לנשמה ,כן לעילא }כב ע"ד{ כרסייא לשכינה ,ומט"ט לכסא.
וז"ש קן צפור לעילא כרסיא ,לפי שרוצה לומר אצל מט"ט לתתא ,והכסא דוגמת הנשמה שבאה
משם :וקן דילה  -ר"ל ,של הכסא הוא מט"ט ,שהוא דוגמת הגוף לנשמה ,כן הוא גוף לכסא,
וכמו אם אין שכינה שורה בנשמה ,אין הנשמה שורה בגוף ,כן אם אין שכינה שורה בכסא אז
אין כסא שורה בו ,וע"י הכסא שורה בו השכינה במט"ט ,כמו ע"י הנשמה שורה השכינה בגוף,
ולכן נקרא מט"ט גוף דשכינתא כמ"ש לעיל בהקדמה )ה ע"א* :(##ועליה אתמר  -ר"ל ,על
מט"ט :ונקה לא ינקה  -דכתיב )שמות כג כא( כי לא ישא לפשעכם :דתמן קן  -ר"ל ,במלת ונקה
ינקה ,אותיות קן בהם ,ומביא ראיה שהוא נקרא קן :ואיהו קנא ונוקם  -כנ"ל כי לא ישא כו',
ור"ל במלת קנא ונוקם ג"כ אותיות קן :בזמנא דלא אשכחת  -ר"ל ,השכינה ,כנ"ל דכתיב ,כי
יקרא במקרה ,והענין כמ"ש בזוהר )* (##דמט"ט אתבני בשמא קדישא ע"י מעשה הצדיקים,
וזה בזמנא כו' ,וקן צפור דקרא נתפרש בב' פנים למעלה ולמטה ,למעלה בכסא ,ולמטה
במטטרו"ן ,וז"ש לעילא כו' ,לתתא מט"ט :בדרך דא כו'  -ר"ל ,שמלכות נקראת דרך כמ"ש
)יהושע ה ד( מתו במדבר בדרך ,ר"ל שע"י הדרך מתו ,שהוציאו דבת הארץ מלכות .וכן קבורת
רחל בדרך כמו שמפרש והולך .ור"ל בזמן שאין הצדיקים בדור ,ואין מוצאה מקום לנוח ,אז היא
שורה על הצדיקים ישני עפר ,וז"ש מתו במדבר בדרך ,ר"ל ששם שורה :ועוד בדרך כו'  -ר"ל,
ששם עיקר שרייתה כידוע )* :(##דאיהי בפרשת אורחין כו'  -ר"ל ,בדרך ,ור"ל שלכך נאמר מלון
אורחים כמו שמפרש והולך ,ועלה אתמר כו' :מי יתנני כו'  -ר"ל ,שתשרה שם ולא על ישראל
מחמת עונותיהם שנסתלקה מהם ,כמ"ש )בראשית ל כה( ואלכה אל מקומי כו' :מלון אורחים -
לפי פשוטו ר"ל בגלות ,שהוא מלון ,אבל מפרש לקמן שהאורחים לנים שם ,וז"ש ואינון ב'
משיחים כו':
"בכל עץ" זהו עץ החיים ,שנאמר
בו "עץ חיים היא למחזיקים בה",
ועליה נאמר "כי האדם עץ השדה".
ועוד "בכל עץ" זה צדיק ,שהוא "עץ
פרי עושה פרי למינו" ,וזה יום השבת,
ששם זווגה של השכינה עם הקדוש
ברוך הוא ,ושם יש לה )לו( נחת ,ועליו
נאמר "והיה כעץ שתול על פלגי מים
אשר פריו יתן בעיתו" ,זה עיתו של
צדיק שהוא ליל שבת ,שמהצדיק
פורחות נשמות חדשות בישראל ערב
שבת שנקראו פנים חדשות.

äéá øîúàã íééçä õò åäéà àã õò ìëá
äéìòå (çé â éìùî) äá íé÷éæçîì àéä íééç õò
) äãùä õò íãàä éë øîúàדברים כ יט( ãåòå
éøô äùò éøô õò åäéàã ÷éãö àã õò ìëá
) åðéîìבראשית א יא( ïîúã úáùä íåé àãå
ïîúå àåä êéøá àùãå÷ íò àúðéëùã àâååæ
íéìäú) øîúà äéìòå àçééð (äéì à"ð) äì úéà
åéøô øùà íéî éâìô ìò ìåúù õòë äéäå (â à
úáù ìéì éäéàã ÷éãöã åúò àã åúòá ïúé
ìàøùéá ïéúãç 963ïéúîùð ïéçøô äéðî ÷éãöã
úåùãç íéðô åàéø÷úàã {à"ò âë} úáù áøò

דא איהו עץ החיים  -ר"ל ,עמודא דאמצעיתא ,ור"ל בזמן שמוצאה ת"ח למטה ,אז לה
נייחא בעץ החיים :ועליה אתמר כי כו'  -כמ"ש בזוהר )ח"ג לג ע"ב ,ורעא ע"ב( בזמן שהאדם הוא
עץ השדה שהוא ת"ח ממנו תאכל כו' ,וכן בעמודא דאמצעיתא שנקרא אדם הוא עץ השדה
דלעילא :על פלגי מים  -הן מ"ד מ"נ כמש"ל )ה ע"א :(964דא עתו דצדיק  -ר"ל ,מלכות נקרא עת
כידוע )זהר וירא קט"ז ע"ב ,מקץ קצ"ח ע"א ,ופ' תרומה קנ"ה ע"ב( ,והיא עת של צדיק ,שיש כמה
עתים כידוע :965דאיהו ליל שבת  -ר"ל ,מלכות ,ואז הוא זיווגא דשכינתא ,וזהו עתו כו' :דצדיק
 - ïå÷éúä øéàî 962על )נוסף בלש"ו(.
 963עי' לקמן גר"א סוף מט ע"א שזה מושרש בבינה.
 964שם רק כתוב חסדים? אולי כוונתו לכמו שכתבתי לקמן כח ע"ג##*.
 965קהלת פרק ג.
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מיניה כו'  -ר"ל ,לכך נאמר פריו יתן כו'} :כג ע"א{ דאתקריאו פנים חדשות  -כמ"ש
בכתובות ח ע"א( שבת הוא פנים חדשות אצל ז' ברכות לחתן ,ור"ל זהו פריו יתן כו' ,שבכל פעם
פרחין מיניה נשמתין חדתין כו':
)ראשונים

"אפרחים" אלו תלמידי חכמים,
שבגללם שורה שכינה על ישראל" .או
ביצים" ,אלו הם תינוקות של בית רבן,
שבגללם שורה שכינה על ישראל,
ואלו הם בעלי מקרא .ובזמן שהם
עוסקים בתורה או במצוה ,שהם
הקדוש ברוך הוא ושכינתו ,וגורמים
לחבר אותם יחד ,יורשים משם
נשמות ונקראים בנים של הקדוש
ברוך הוא ,משום שבעלי מקרא ובעלי
משנה הם מהכנפים שלה ,ולכן "והאם
רובצת על האפרוחים או על הביצים",
היא רובצת עליהם בארבע הכנפים
שלה שנאמר בהם "וארבע כנפים",
יונקים )ילדים( פנים קטנות ,והם
ארבע פנים לכל אחד ואחד ,ובהם
האם רובצת עליהם ,ולפעמים היא
עליהם ,ולפעמים מסתלקת מהם .אבל
בנים שהם מהמעים ]שלה[ )שנאמר
בהם המו מעי לו( בנים של אהבה
שהם בעלי קבלה ,נאמר בהם "לא
תקח האם על הבנים" ,שהאם לא זזה
מהם לעולם.

ïåäðéâáã íéîëç éãéîìú ïéìà íéçåøôà
ïåðéà ïéìà íéöéá åà ìàøùé ìò àúðéëù àéøù
àúðéëù àéøù ïåäðéâáã ïáø úéá ìù úå÷åðéú
àðîæáå àø÷î éøàî ïåðéà ïéìàå ìàøùé ìò
ïåðéàã äåöîá åà àúééøåàá ïé÷ñò ïåðéàã
÷ïåì àøáçì éîøâå àúðéëùå àåä êéøá àùãå
966
íéâá åàéø÷úàå ïéúîùð ïîúî ïéúøé àãçë
éøàîå àø÷î éøàîã ïéâá àåä êéøá àùãå÷ã
àã ïéâáå äìéã [á"ò àë] ïéôãâî ïåðéà äðùî
íéöéáä ìò åà íéçåøôàä ìò úöáåø íàäå
)òáøàá åäééìò àòéáø éäéà (å áë íéøáã
òáøàå (å à ìà÷æçé) ïåäá øîúàã äìéã ïéôãâ
ïåðéàå éøèåæ éôðà 967(é÷åðé à"ñ) ïé÷ðåé íéôðë
àòéáø àîéà ïåäáå ãçå ãç ìëì ïéôðà òáøà
ú÷ìúñà ïéðîæå åäééìò éäéà ïéðîæå åäééìò
øîúàã à"ð) éåòî ïî ïåðéàã ïéðá ìáà åäééðî
åîéçøã ïéðá (åì éòî åîä (èé àì åäéîøé) ïåäá
) ïåäá øîúà äìá÷ éøàî ïåðéàãדברים כב ו(
åäééðî äææ àì àîéàã íéðáä ìò íàä ç÷ú àì
íìòì

אפרוחים כו'  -הולך ומפרש הקרא :דבגינהון שריא כו'  -ר"ל ,לכך כתיב והאם רובצת כו':
ואילין אינון כו'  -ר"ל ,ביצים וכן הם תינוקות ,שגם הם מארי מקרא כידוע )לעיל ב ע"א(:
ובזמנא דאינון כו'  -ר"ל ,מה שהתחיל הקרא באפרוחים וביצים ואמר לא תקח כו' הבנים ,ואמר
בזמנא כו' ירתין נשמתין ועוסקין בקבלה ,ואז נקראו בנים ,ואז לא תקח כמו שמפרש והולך:
ינוקין אנפי זוטרי כו'  -ר"ל ,ד' אנפין דילה הוא על התינוקות שנק' אנפי זוטרי ,968שאמרו היינו
כרוב כו' ,וזה ד' אנפין דכרוב והיא נקראת 969כמ"ש בז"ח )דף עג תז"ח ג ע"ב( ע"ש :970ואינון ד'
 - ïå÷éúä øéàî 966בנים )לש"ו(.
.(à"øâ) ïé÷åðé 967
 968עי' בהגר"א בספד"צ לג ע"ד ,שזה נה"י ואנפי רברבי היא חג"ת .ועי' זהר ח"ג ריז ע"ב ולקמן
קנא ע"ב.
 969כרוב )נוסף בלש"ו(.
 970ז"ל :חיזו רביעאה וחמישאה ממראה מתניו ולמעלה נצח וממראה מתניו ולמטה הוד דאנון
תרין שוקין חיזו שתיתאה ראיתי כמראה איש ודא גבורה דמתמן אנון שנים כרובים זהב דכסף
איהו לימינא זהב לשמאלא ושבע מיני דהבא אתכלילן בה חיזו שביעאה כמראה הקשת אשר יהיה
בענן מאן עננא דא חסד דסליק ע"ב ובה אתא קודשא בריך הוא בעב הענן בעבור ישמע עמא
למללא עם משה ובה אי ע"ב דאיהו חסד אתחזיא קשת דאיהו צדיק בגוונוי נהירין דאנון ג' גונין
דתלת אבהן וביה אתכלילן ובגין דא אתמר בצדיק ויכלו דסליק ע"ב דבה אתכלילן תלת אבהן
דאתמר בהו בכ'ל מכ'ל כ'ל ובאלין תלת גונין וראיתיה לשכינתא לזכר ברית עולם דצדיק איהו אלף
שתיתאה יום הששי ונטיל בימינא דאיהו חסד כליל ע"ב ובגינה אתמר )בראשית א( ואתה לך לקץ
ותנוח בצדיק ותעמד לגרלך לקץ הימין דאיהו ימינא דבה )ישעיה נב( כי עין בעין יראו בשוב ה'
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אנפין לכל חד וחד  -ר"ל ,שלכל חיה וחיה ד' אנפין ,ומה שכתיב פני האחד פני הכרוב ,באותו
פנים ד' אנפין ,וז"ש ובהון אימא רביעא כו' :דאתמר בהון המו מעי לו  -סיפא דקרא ,רחם
ארחמנו ,וז"ש בנין דרחימו כו' ,ור"ל שהן נקראים בנים שהן ממעים ,ולכך המו כו' ,שיצאו
משם ,כמו אשה על בניה ,ור"ל שהן מאצילות ,כמ"ש לעיל ירתין מתמן נשמתין:
שודאי הקדוש ברוך הוא הוא
תורה ושכינה היא מצוה ,אשרי מי
שעוסק בהם ליחד אותם ,וכן זכור
ושמור הם הקדוש ברוך הוא ושכינתו,
אשרי הוא מי שמיחד אותם ביום
שבת שהוא יסוד באהבה ויראה של
י"ה ,שהם אבא ואמא) ,זכור ושמור(
הם כנגד תפילין של ראש י' ,ותפילין
של יד ה' ,זכר ונקבה ,ואשרי הוא מי
שמיחד אותם בקריאת שמע ביראה
ואהבה ,שבזמן שישראל עוסקים
בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה
באהבה ויראה ,נאמר בהם "לא תקח
האם על הבנים" ,ובזמן שלא עוסקים
בהם באהבה ויראה ,נאמר בהם "שלח
תשלח את האם".

àúééøåà åäéà àåä êéøá àùãå÷ éàãåã
ïåäá ÷ñòúîã ïàî äàëæ äåöî àéä àúðéëùå
êéøá àùãå÷ ïåðéà øåîùå øåëæ ïëå ïåì àãçééì
ïåì ãçééîã ïàî åäéà äàëæ äéúðéëùå àåä
ä"éã åìéçãå åîéçøá ãåñé åäéàã úáù íåéá
ìá÷ì ïåðéà (øåîùå øåëæ) àîéàå àáà ïåðéàã
àá÷åðå øëã 'ä àãéã ïéìôúå 'é àùéøã ïéìôú
òîù úàéø÷á ïåì ãçééîã ïàî åäéà äàëæå
ïéìãúùî ìàøùéã àðîæáã 971åîéçøå åìéçãá
äô ìòáã àúééøåàáå áúëáã àúééøåàá
) ïåäá øîúà åìéçãå åîéçøáדברים כב ו( àì
ïéìãúùî àìã àðîæáå íéðáä ìò íàä ç÷ú
çìùú çìù ïåäá øîúà åìéçãå åîéçøá ïåäá
(æ íù) íàä úà

דודאי קב"ה כו' ושכינתיה כו'  -חוזר לפרש מ"ש למעלה ובזמנא דאינון כו' :זכור ושמור -
ר"ל ,קידוש 972ושמירת שבת :וברחימו ודחילו  -דיראה הוא במוחאי י' של השם ,ואהבה בלבא
ה' ,ור"ל לייחדא כל ד' אותיות 973הוי"ה שהן כל האצילות :זכור ושמור אינון כו'  -ר"ל ,בחול
היחוד ע"י התפילין ,ובשבת ע"י זכור ושמור :וזכאה כו'  -חוזר על זכאה דלעיל :דבזמנא
דישראל כו'  -חוזר למעלה לפרש הפסוק לא תקח כו':
בזמן שישראל שומרים שבת

øåëæá àúáù ïéøèð ìàøùéã àðîæá

 - ïå÷éúä øéàîציון ונטיל בע"ב דעמודא דאמצעיתא דבה ויהי מבדיל בין מים למים ובגינא אתמר ללבי גליתי
ולמהר"ש לא גליתי ללבי גליתי ולאברי לא גליתי )חסר כאו(.
תרגום :מראה רביעי וחמישי ממראה מתניו ולמעלה נצח וממראה מתניו ולמטה הוד שהם
שתי שוקים המראה הששי ראיתי כמראה אש וזו הגבורה שמשם אותם שנים כרובים זהב שכסף
הוא לימין הזהב לשמאל ושבעה מיני זהב נכללים בו המראה השביעי כמראה הקשת אשר יהיה
בענן מי הענן זה החסד שעולה שבעים ושתים ובו בא הקדוש ברוך הוא בעב הענן בעבור ישמע
העם )כשבא( לדבר עם משה ובו יש שבעים ושתים שהוא חסד נראית קשת שהיא צדיק בגוניה
המאירים שהם שלשה גונים של שלשה אבות ובו הם נכללים ומשום זה נאמר בצדיק ויכלו
שעולה שבעים ושתים שבו נכללים שלשת האבות שנאמר בהם בכ'ל מכ'ל כ'ל ובאלו שלשת
הגונים וראיתיה את השכינה לזכר ברית עולם שהצדיק הוא האלף הששי היום הששי ונוסע בימין
שהוא חסד כולל שבעים ושתים ובשבילו נאמר )דניאל יב( ואתה לך לקץ ותנוח בצדיק ותעמד
לגרלך לקץ הימין שהוא הימין שבו )ישעיה נב( כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון ונוסע בע"ב של
העמוד האמצעי שבו ויהי מבדיל בין מים למים ובשבילה נאמר ללבי גליתי ולמלאכי השרת לא
גליתי ללבי גליתי ולאיברי לא גליתי )חסר כאן(.
 971עי' לקמן הערה  1451ו.1450
 972צ"ע למה זה לא המצות לשבות.
 973עי' שער רוה"ק י ע"ב :א''ל כונת הצדקה והתפלה והוא לייחד שם י''ה הנפרד מן ו''ה וקודם
שהאדם יעשה איזו מצוה או צדקה יאמר לייחדא שמא דקב''ה ושכינתיה בדחילו ורחימו ורחימו
ודחילו בשם כל ישראל ויכוין לחבר שם י''ה שהם דחילו ורחימו עם ו''ה שהם קב''ה ושכינתיה.
ועי' פע"ח שער הזמירות פרק ה :צריך קודם שיעשה מצוה או צדקה לומר ליחדא שמא דקב"ה
ושכינתיה בדחילו ורחימו לחבר י"ה עם ו"ה בשם כל ישראל.
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בזכור ושמור ,ביראה ואהבה ,נאמר
בהם "לא תקח האם על הבנים" .ואם
לא ,כתוב בהם "שלח תשלח וגו'" ,שני
גרושים .ובזמן שישראל מייחדים את
הקדוש ברוך הוא בתפילין של יד
ובתפילין של ראש ,ביראה ואהבה,
נאמר בהם "לא תקח האם על הבנים",
ואם לא" ,שלח תשלח" .ובזמן
שמקיימים מצות ברית מילה,
ומעבירים מהם את הערלה ,ועושים
פריעה ,ביראה ואהבה ,נאמר בהם "לא
תקח האם על הבנים" ,ואם לא "שלח
תשלח את האם" .בזמן שמייחדים
בזווגם בקדושין ושבע ברכות ,שהם
היחוד שלהם בקדושה ובברכה ,נאמר
בהם "לא תקח האם על הבנים" ,ואם
לא "שלח תשלח וכו'".

ç÷ú àì ïåäá øîúà åîéçøå åìéçãá øåîùå
çìù ïåäá áéúë åàì íàå íéðáä ìò íàä
ìàøùéã àðîæáå ïéëåøú ïéøú 'åâå çìùú
ãéã ïéìôúá àåä êéøá àùãå÷ì ïéãçééî
ïåäá øîúà åîéçøå åìéçãá ùàøã ïéìôúáå
çìùú çìù åàì íàå íéðáä ìò íàä ç÷ú àì
ïøáòàå äìéî úéøá úåöî ïéîéé÷îã àðîæáå
åîéçøå åìéçãá äòéøô ïéãáòå äìøò åäééðî
åàì íàå íéðáä ìò íàä ç÷ú àì ïåäá øîúà
ïéãçééúîã àðîæá íàä úà çìùú çìù
àãåçé ïåðéàã ïàëøá òáùå ïéùåã÷á ïåäéâååæá
àì ïåäá øîúà àúëøááå àùåã÷á ïåäìéã
'åëå çìùú çìù åàì íàå íéðáä ìò íàä ç÷ú

תרין תרוכין  -ר"ל ,לכך נאמר שלח תשלח} ,כג ע"ב{ כמ"ש לקמן חד מבית ראשון וחד
מבית שני ,והן ב' השכינות כמ"ש בהקדמה )ד ע"א ,(974וכן הוא בכל המצות ,ומפרש כאן משום
שאמר למעלה )כב ע"ב( אשר שתה 975ששת ימי המעשה כו' ,ר"ל בשבת אימא עילאה דרור קן
לה ,וזהו חירו דשבתא כמ"ש לעיל בהקדמה )יד ע"ב( ע"ש :ואעברן מינייהו כו'  -שמילה
ופריעה הן בזו"נ :בזמנא דמייחדין כו'  -ר"ל ,בסוד יב"ק כמ"ש בהקדמה )ד ע"א ד"ה יחודא
דתרוייהו( ,קדושין שמקדש אותה הוא ה' של השם ,וז' ברכות י' של השם ,כמ"ש שם )ד ע"א(
חכמה נחית בברכה כו' ע"ש ,ויחודם של חתן וכלה הן ו"ה של השם:
וישראל הם בגלות ברשות אחרת,
שכשלא מתייחדים בזווגם בקדושין
ושבע ברכות ,שהם היחוד שלהם
בקדושה וברכה ,במקום הקדושה
שורה עליהם טומאה ,ובמקום של
ברכה שורה עליהם קללה ,ובמקום
של יחוד שורה עליהם פרוד .וזה גורם
גלות לשכינה ,להתגרש ממקומה
ומק ָנה שהיא ירושלים ,זהו שכתוב
ִ
"ובפשעיכם שלחה אמכם" ,שני
שלוחים ,שלח תשלח ,אחד מבית
ראשון ואחד מבית שני.
הוא
ברוך
שהקדוש
ואם תאמר
êøúúà åàì àåä êéøá àùãå÷ã àîéú éàå
לא נתגרש עמה )הוא שורה עמה( לכן àø÷ øîà àã ïéâá (äîò éøù åäéà) äéîò
אמר הכתוב "כצפור נודדת מן קנה כן
åîå÷îî ããåð ùéà ïë äð÷ ïî úããåð øåôöë
איש נודד ממקומו" ,כדי לשמור אותה
)משלי כז ח( åùøî 976àúåìâá äì àøèðì ïéâá

àøçà àúåùøá àúåìâá ìàøùé ïåðéàå
òáùå ïéùåã÷á åäééâååæá ïéãçééúî àì ãëã
äëøáå äùåã÷á ïåäìéã àãåçé ïåðéàã ïàëøá
øúàáå àáàñî åäééìò àéøù äùåã÷ã øúàá
àãåçéã øúàáå àúåèì åäééìò àéøù äëøáã
àúåìâ íéøâ àãå àãåøô åäééìò àéøù
àäðé÷îå àäøúàî úëøúúàã àúðéëùì
) ã"ää íìùåøé éäéàãישעיה נ א( íëéòùôáå
ãç çìùú çìù ïéçåìù ïéøú íëîà äçìù
éðù úéáî ãçå ïåùàø úéáî

 - ïå÷éúä øéàî 974כוונתו לדף ד ע"ב בענין ד' בגדי לבן?*##
 975נדצ"ל וכו'.
 976עי' דע"ה ח"א עז ע"ד ,ועי' לעיל בהקד"ת )דף ב' ע"א ד' ע"א י' ע"א( וכן בתיקון ו' )דף כ"ג
ע"א ע"ב( וברע"מ תצא )רע"ח ע"א ושם רע"ז ב'( אמר כי גם המלכות דבריאה ,הנה בחובין דישראל
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בגלות מרשות נכריה ,זהו שכתוב "אני
יהו"ה הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן
וגו'" ,לאחר זה אל אחר ,זה סמא"ל.
"לפסילים" אלו הממונים על שבעים
אומות.

øçàì éãåáëå éîù àåä 'ä éðà ã"ää äàøëåð
) 'åâå ïúà àìישעיה מב ח( øçà ìà àã øçàì
ïéòáù ìòã ïðîî ïéìà íéìéñôì ì"àîñ àã
ïéîåà

ודא גרים  -ר"ל ,כל הנאמר למעלה :מאתרהא ומקינהא  -ר"ל ,דרור מקן לה שלה וצפור
מביתה כנ"ל ,וז"ש תרין שלוחין כו':
ואי תימא כו'  -ר"ל ,שלא תטעה בזה ,לכך אמר קרא ,כן איש כו' ,ומה שלא נכתב כאן
בפסוק שלח תשלח ,בשביל שהוא לא שולח בעונותיו ,977וביה באמת אין השילוח ,רק שהוא
עושה בשבילה ,ולזה אמר קרא ,כצפור נודדת כו' כן כו' ,וז"ש בגין לנטרא לה כו' :הה"ד אני כו'
 ר"ל ,שאני מלכות ,978הוא שמי כו' :לפסילים אלין כו'  -שכל אומה עובד לשר שלה:ובשבילה הקדוש ברוך הוא הוא
"מלך אסור ברהטים" ,הוא אסור
עמהם בתפילין של ראש שהם הפאר
של הראש ,שתפילין של ראש הם
במקום של הרהטים של המח ,וזהו
אסור ברהטים ,והוא חבוש עמהם
בתפילין של יד בקשר של יד ,וזהו
שכתוב "פארך חבוש עליך" ,ומשום
שהוא חבוש עמהם בגלות ,נאמר בו
)ברכות ה ע"ב( אין חבוש מתיר עצמו
מבית האסורין .והשכינה היא בית
האסורים שלו ,בגלל האהבה שלה הוא
אסור בה ,וסוד הדבר "צרור המור דודי
לי בין שדי ילין".
ולכן ,מי שרוצה להשיג את המלך,
980
אין לו רשות להשיג אותו אלא עם
השכינה ,זהו שכתוב "אל יתהלל וכו'
כי אם בזאת יתהלל וגו'" .ואהרן

øåñà êìî åäéà àåä êéøá àùãå÷ äðéâáå
ïåäîò øåñà åäéà (å æ ù"äéù) íéèäøá
ïéìôúã àùéøã øàô ïåðéàã àùéøã ïéìôúá
àãå 979àçåîã éèäøã øúàá ïåðéà àùéøã
ïåäîò ùåáç åäéàå íéèäøá øåñà åäéà
áéúëã àåä àãå ãé ìù øù÷á ãéã ïéìôúá
)åäéàã ïéâáå êéìò ùåáç êøàô (æé ãë ìà÷æçé
ùåáç ïéà äéá øîúà àúåìâá ïåäîò ùåáç
éäéà àúðéëùå ïéøåñàä úéáî åîöò øéúî
åäéà äìéã åîéçø ïéâá äéìéã ïéøåñàä úéá
ïéá éì éãåã øåîä øåøö äìîã àæøå äá øåñà
(âé à ù"äéù) ïéìé éãù
úéì àëìîì àâùàì éòáã ïàî àã ïéâáå
ìà ã"ää àúðéëùá àìà äéì àâùàì åùø äéì
) 'åâå úàæá íà éë 'åëå ììäúéירמיה ט כב(

 - ïå÷éúä øéàîיכילת לאתחללא בין אומין דעלמא ,אך מלכות דאצילות עליה נאמר )ישעיה מב ח( אני ה' הוא
שמי וכבודי לאחר לא אתן.
 977בעונותינו )לש"ו(.
 978עי' לעיל ז ע"א.
 979משמע מתוך לשון זהר ויחי ריח ע"א שזהו לשון של מקור שפע ,ועי' מים אדירים ריח,
שזהו מלשון ריצה ,דהיינו שדרך השכל להשיג במרוצה.
ועי' בהגר"א בספד"צ ד ע"ד ד"ה ואבא :ד' רהיטי מוחא ,ח"ב ח"ג ,ומהן נעשה ז"א וז"ש בא"ר
)דף קלה ע"ב( אתפשטו אשא מסטר חד ואוירא מסטר חד ואוירא דכיא קאים עליה מהאי סטר כו',
שהן ד' סטרין ,ד' מוחין שהן שורש ד' פרצופין או"א וזו"נ ,ד' אותיות הוי"ה ,ד' סטרין כידוע )ת"ז
קסט ע"א ,וכן א"ר קמ ע"א(.
ועי' אד"ר קמ ע"א ז"ל :דהאי הוא שלימותא דשמא קדישא דכתיב )דברים כח י( וראו כל עמי
הארץ כי שם יי' נקרא עליך ויראו ממך שם יי' ,שם יי' ממש ,דאינון ארבע רהיטי בתי דתפילין
ובג"כ חכמות בחוץ תרנה דהכא משתכחין דהא עתיקא דעתיקין סתימא דסתימין לא אשתכח ולא
זמין חכמתא דיליה משום דאית חכמתא סתימא דכלא ולא אתפרש.
תרגום :שזהו השלימות של השם הקדוש .שנאמר "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך
ויראו ממך"" .שם ה'"  -שם ה' ממש ,הרי הם הד' חריצי הבתים של התפלין.
לכן "חכמות בחוץ תרנה" ,שכן כאן נמצאים ,כי עתיקא דעתיקין שהוא הסתום מכל הסתומים,
אין נמצא ואף אין מוכן מקום לחכמה שלו ,לפי שהיא חכמה סתומה מכל ולא מתפרשת.
 980ב?*##
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כשנכנס לקדש הקדשים ביום
הכפורים ,בה היה נכנס ,שכתוב "בזאת
יבא אהרן אל הקדש" ,שהיא "עת
לעשות ליהו"ה" .ומשה בשבילה
התקים בעולם )עולם זה אחר שמת(
זהו שכתוב "וזאת הברכה אשר ברך
וגו'" ,ובה עשה עשר מכות לפרעה ,זהו
שכתוב "ואולם בעבור זאת העמדתיך".
ויעקב משום שהיה יודע שכל רצונו
של המלך בה ,צוה את בניו עליה שלא
יכנסו לפני המלך אלא בה ,וכל
משאלותיהם בתפילות ובקשות למלך
שיהיו בה ,זהו שכתוב "וזאת אשר דבר
להם אביהם וגו'" .ודוד משום שהיה
יודע שכל הרצון והכח והתוקף של
המלך הוא בה ,אמר "אם תחנה וגו'
בזאת אני בוטח" .שנאמר עליה
"ומלכותו בכל משלה" ,ומי שלא שת
לבו גם לזאת ,עליו נאמר "וכסיל לא
יבין את זאת".

éøåôëã àîåéá ïéùãå÷ ùã÷ì ìàò ãë ïøäàå
ìà ïøäà àáé úàæá áéúëã ìàò äåä äá
981
) ùã÷äויקרא טז ג( 'äì úåùòì úò éäéàã
)íéé÷úà äðéâá äùîå (åë÷ èé÷ íéìäú
úàæå ã"ää (úéîã øúá àã àîìò à"ð) àîìòá
øùò ãéáò äáå (à âì íéøáã) 'åâå øùà äëøáä
úàæ øåáòá íìåàå ã"ää äòøôì ïéùúëî
òãé äåäã ïéâá á÷òéå (æè è úåîù) êéúãîòä
àìã äìò éåðáì éðî äá àëìîã àúåòø ìëã
ïåäìéã ïéúìàù ìëå äá àìà àëìî íã÷ ïåìòé
{á"ò âë} äá ïåäéã àëìîì ïéúåòáå ïéúåìöá
) ã"ääבראשית מט כח( íäì øáã øùà úàæå
ìëã òãé äåäã ïéâá ãåãå 'åâå [à"ò áë] íäéáà
íà øîà äá àëìîã àô÷åúå àìéçå àúåòø
(â æë íéìäú) çèåá éðà úàæá 'åâå äðçú
(èé â÷ íù) äìùî ìëá åúåëìîå äìò øîúàã
) úàæì íâ åáì úù àìã ïàîåשמות ז כג( äéìò
(æ áö íéìäú) úàæ úà ïéáé àì ìéñëå øîúà

איהו אסור כו' ואיהו חבוש כו'  -ור"ל שלזה אין חבוש כו' מבית האסורים ,שהוא חבוש
ואסור :צרור המור דודי לי  -ר"ל ,שהוא צרור עמה כמו צרור המור באדם ,982וזהו בין שדי ילין,
אף בלילה שהוא הגלות:
דאיהי עת כו'  -ר"ל ,שנאמר ואל יבוא בכל עת ,רק בה שהיא עת לעשות ,שבה עשיית
המצות ותיקונם לה' :983ומשה בגינה אתקיים בעלמא  -ר"ל ,שמשה לא מת אלא נהיר בישראל,
והכל על ידה וז"ש וזאת הברכה כו' ,והכל ע"י שנדבק בה לפני מותו :בעבור זאת  -ר"ל ,שתכיר
את זאת שהיא מלקה אותך :דיהון בה } -כג ע"ג{ ר"ל ,שכל שאלתין יהון על ידה ,לה':984
דאתמר עלה ומלכותו כו'  -ר"ל ,לכך אם תחנה כו' :ומאן דלא שת כו'  -ר"ל ,פרעה שכתיב
)שמות ז כג( ולא שת לבו גם לזאת :עליה כו'  -שנאמר )שמות ט ל( טרם תיראון:
ולכן כשישראל מבקשים בקשות
למלך ,אומרים לה "אנה הלך דודך",
שנאמר בו "ברח דודי"" ,אנה פנה דודך
ונבקשנו עמך" ,בכמה בקשות של
תפילות ובקשות ,שבשבילך הוא ירד
עלינו שלא תזוז מאתנו ,אלא משום
שלא נהגנו בך כבוד ,שבשבילך היה
אסור עמנו כל ששת הימים ,זהו
שכתוב "יהיה סגור ששת ימי המעשה
וביום השבת יפתח וביום החדש
יפתח" ,שכך היא השכינה נסתרת עמו
בימי החול ,כמו שושנה שהיא אטומה,

àëìîì ïéúåòá ïàòá ìàøùé ãë àã ïéâáå
) êãåã êìä äðà äì ïéøîàשיה"ש ו א(
) äéá øîúàãשם ח יד( ) éãåã çøáשם ו א(
úåù÷á äîëá êîò åðù÷áðå êãåã äðô äðà
àìã ïìò úéçð åäéà êðéâáã ïéúåòáå ïéúåìöã
êá àø÷é àðâäð àìã ïéâá àìà àððî ææ
ã"ää ïéîåé úéù ìë àðîò øéñà äåä êðéâáã
)äùòîä éîé úùù øåâñ äéäé (à åî ìà÷æçé
éëäã çúôé ùãçä íåéáå çúôé úáùä íåéáå
àìåçã àîåéá äéîò àîéúñ àúðéëù éäéà

 - ïå÷éúä øéàî 981עי' זהר )זהר וירא קט"ז ע"ב ,מקץ קצ"ח ע"א ,ופ' תרומה קנ"ה ע"ב( שמלכות נקראת עת,
ועי' בהגר"א בספד"צ ב ע"ב ,שזיווג נקרא עת.
##* 982
 983מצות הם במלכות ,ותיקונים היינו בעליית מ"ן.
 984היינו בעלית מ"ן ובזה השער )עי' לעיל יג ע"א ד"ה בגין דאורייתא בתיקונים ולא בגר"א(.
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וביום השבת וביום ]ראש[ החדש
ובימים טובים נפתחת לקבל ריחות
ובשמים ולירש נפשות וענוגים
לבניהם.
אוי להם לבני אדם ,שהקדוש
ברוך הוא אסור עמהם בגלות,
והשכינה אסורה עמם ,ונאמר בה
)ברכות ה ע"ב( אין חבוש מתיר את
עצמו מבית האסורים ,והגאולה שלה
שהיא תשובה האם העליונה ,היא
תלויה בידיהם ,שחמשים שערי חירות
עמה ,כנגד חמשים פעמים שנזכרה
יציאת מצרים בתורה ,זהו "ויפן כ"ה
וכ"ה" ,בחמשים האותיות הללו
שמייחדים אותו בכל יום פעמים,
"שמע ישראל" שיש בהן כ"ה וכ"ה
אותיות" ,וירא כי אין איש" שיעורר
אותה בתוכם.

àúáùã àîåéáå àîéèà éäéàã äðùåùë
úçúôúà ïéáè ïéîåéáå àùãçã àîåéáå
ïéâåðòå ïéùôð àúøéìå ïéîñåáå ïéçéø àìá÷ì
åäééðáì
øéñà àåä êéøá àùãå÷ã àùð éðáì ïåì éåå
985
ïåäîò úøéñà àúðéëùå àúåìâá ïåäîò
úéáî åîöò úà øéúî ùåáç ïéà äá øîúàå
àîéà äáåùú éäéàã äìéã àð÷øåôå íéøåñàä
ïéòøú ïéùîçã ïåäéãéá àéìú éäéà äàìò
úàéöé øëãàã ïéðîæ ïéùîç ìá÷ì äîò åøéçã
ä"ëå ä"ë ïôéå àåä àã àúééøåàá íéøöî
)ïéãçééîã ïååúà ïéùîç ïéìàá (áé á úåîù
) íéîòô àîåé ìëá äéìדברים ו ד( ìàøùé òîù
ùéà ïéà éë àøéå ïååúà ä"ëå ä"ë ïåäá úéàã
åäééåâá äì øòúàã

ונבקשנו עמך בכמה כו'  -ר"ל ,שנשאל בקשות על ידך ונהיה עמך ואז ונבקשנו ,וז"ש
דבגינך איהו כו' :דלא זז מננא אלא כו'  -וזהו היפה בנשים :דבגינך הוה אסיר כו'  -ר"ל,
דהשכינה היתה תמיד עם ישראל ,והקב"ה על ידה היה עם ישראל ,ובזמן הזיווג אינו אסור אלא
בזמן שאינו זיווג ,שאז הוא עמנו בשביל השכינה :הה"ד יהיה כו'  -ר"ל ,דכתיב )יחזקאל מד ב(
השער הזה יהיה סגור ,והוא מלכות שנקראת שער ,986ובה סגור כו' כי ה' אלקי ישראל כו' סגור
שם ,וז"ש דהכי איהי כו':
ווי לון כו'  -ר"ל ,דמסטרא דלהון קב"ה אסיר בגלות ,דלא עביד תשובה ,כמו שמפרש
והולך :תליא בידיהון  -ר"ל ,שיעשו תשובה:
והוא "משגיח מן החלנות",
שנאמר בהם "חלו נא פני א"ל ויחננו",
לאותה שנאמר בה "א"ל נא רפא נא
לה" ,שהרפואה בידו ,שהיא "יד
פשוטה לקבל שבים" )במד"ר פי"ג סי' יז(,
"וירא כי אין איש" ,והיא "בעד החלון
נשקפה" ,ותיבב בתרועה )ר"ה לג ע"ב(
שהיא יבבה ,שנאמר בה "ויפתח נח
את חלון התבה אשר עשה" .וזה יום
הכפורים ,שתבת נח היא האם
העליונה ,החלון שלה הוא העמוד
האמצעי שבו אור" ,ותורה אור" ,והוא
האור הגנוז.

(è á ù"äéù) úåðåìçä ïî çéâùî éäéàå
à éëàìî) åððçéå ì"à éðô àð åìç ïåäá øîúàã
äì àð àôø àð ì"à äá øîúàã àéääì (è
)ãé åäéàã äéãéá àúååñàã (âé áé øáãîá
á úåîù) ùéà ïéà éë àøéå íéáù ìá÷ì äèåùô
(çë ä íéèôåù) äô÷ùð ïåìçä ãòá éäéàå (áé
äá øîúàã àááé éäéàã äòåøúá ááéúå
äùò øùà äáéúä ïåìç úà çð çúôéå
)çð úáéúã íéøåôëä íåé àãå (å ç úéùàøá
àãåîò àåä äìéã ïåìç äàìò àîéà àéä
(âë å éìùî) øåà äøåúå øåà äéáã àúéòöîàã
æåðâä øåà åäéàå

 - ïå÷éúä øéàî 985עי' לעיל הערה .976
 986זה השער לה' עי' לעיל יג ע"א.
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חלו נא  -אותיות חלונא כ"מ :987לההוא דאתמר כו'  -ר"ל ,עמודא דאמצעיתא שהוא חלון
כמ"ש לקמן ,וזה שאמר נא פני אל ,שהוא עמודא דאמצעיתא ,ומנלן דכתיב אל נא רפא כו',
והוא עמודא דאמצעיתא ,ומנלן ,ואמר דאסוותיה בידיה דדרגי' רפאל ,פני נשר :988דאיהו יד כו'
 כמש"ל בהקדמה )יג ע"א( שהוא חולם ,מוחל עונות ,גימ' כ"א ,ע"ש :ואיהי  -ר"ל ,בינה :בעדהחלון  -עמודא דאמצעיתא :בתרועה  -ר"ל ,שהוא עמודא דאמצעיתא והוא ביוה"כ ,יובל אימא
עילאה שבה היו תוקעין :דאיהי יבבא  -ר"ל ,לכך נאמר ותיבב ,והיא תיבב שהיא שופר כידוע
)ר"ה לג ע"ב( :דאתמר בה ויפתח כו' ודא יוה"כ  -שביוה"כ חלונות התיבה ,והוא תשובה ,אימא
עילאה ,פתוחים ,וז"ש מקץ ארבעים יום ,שהם מ' יום הידועים ,מר"ח אלול :דביה אור  -ר"ל,
שבחלון אור ,ותורה שהוא עמודא דאמצעיתא נקרא אור ,כמ"ש ותורה אור ,לפיכך נקרא חלון,
וז"ש ותורה אור .והענין כי היא מתפשטת עד הוד )עי' לעיל ח ע"א( ,989ובעמודא דאמצעיתא הוא
חלון שלה :ואיהו אור כו'  -ר"ל ,עמודא דאמצעיתא:
"ויפן כה וכה"" ,מציץ מן
החרכים" ,אלו עשרת ימי תשובה.
"וירא כי אין איש" ,ועוד "משגיח מן
החלנות" ,אלו החלונות של בית כנסת
שהאב ובנו הם בבית )הכנסת(
אסורים ,והוא בכל יום השגחתו
עליהם ,ונותן להם מזון
"ויפן כה וכה" ,אם יש מי
שיתעורר בתשובה לשבור את בית
)בה( האסורים שלהם ,זהו שכתוב
"לאמר לאסורים צאו ולאשר בחשך
הגלו"" .ויפן כה וכה וירא כי אין איש",
"אלא איש לדרכו פנו" ,לעסקים
שלהם בדרכים שלהם" ,איש לבצעו",
מקצהו בבצע של העולם הזה לירש
את העולם הזה ,ואינם מצד אלו
שנאמר בהם "אנשי חיל יראי אלהי"ם
אנשי אמת שונאי בצע" ,אלא כולם
צועקים בתפלה ביום הכפורים כמו
כלבים ,הב ,הב לנו מזון וסליחה
וכפרה וחיים כתבנו לחיים ,והם עזי
נפש ככלבים שהם אומות העולם
שצועקים כנגדו ,ואין להם בושת
פנים ,שאין מי שקורא לו בתשובה
שיחזיר את שכינתו אל הקדוש ברוך
הוא ,שהיא מרוחקת ממנו ,לחזור
אליו ,ונדמים לכלבים שנאמר בהם
"ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם",
והם ערב רב ,שכל חסד שעושים ,הם
עושים אותו לעצמם.

ïî õéöî (áé á úåîù) äëå äë ïôéå
éîé úøùò åìà (è á íéøéùä øéù) íéëøçä
ïî çéâùî ãåòå ùéà ïéà éë àøéå äáåùú
àáàã àúùéðë éáã úåðåìç ïéìà úåðåìçä
ìëá åäéàå ïøéñà (úñðëä) úéáá ïåðéà éåðáå
àðåæî ïåì áéäéå åäééìò äéúåçâùà àîåé
øòúéã ïàî úéà íà äëå äë ïôéå
ïéøåñà (äá à"ð) úéá àøáúì àúáåéúá
íéøåñàì øîàì (è èî äéòùé) ã"ää ïåäìéã
éë àøéå äëå äë ïôéå åìâä êùçá øùàìå åàö
åðô åëøãì ùéà (å âð íù) àìà ùéà ïéà
(àé åð äéòùé) ïåäìéã ïéçøåàá ïåäìéã ïé÷ñòá
àîìò éàäã àòöáá åäö÷î åòöáì ùéà
ïéìàã àøèñî ïåðéà åàìå àîìò éàä àúøéì
éùðà í"éäìà éàøé ìéç éùðà ïåäá øîúàã
åäìë àìà (àë çé úåîù) òöá éàðåù úîà
áä áä íéáìëë éøåôëã àîåéá ïéúåìöá ïéçååö
íééçì åðáúë ééçå äøôëå äçéìñå àðåæî àðì
àîìòã ïéîåà ïåðéàã íéáìëë ùôð éæò ïåðéàå
úéà àìã ïéôðà úùá ïåì úéìå äéáâì éçååöã
äéúðéëù øåæçéã àúáåéúá äéì àø÷ã ïàî
äéðéî à÷çøî éäéàã àåä êéøá àùãå÷ì
ïåäá øîúàã íéáìëì ïééîãàå äéáâì øãäîì
) íäéùòî åãîìéå íéåâá åáøòúéåתהלים קו לה(
åäééîøâì ïéãáòã ãñç ìëã áø áøò ïåðéàå
ïéãáò

 - ïå÷éúä øéàî 987כך מצאתי? ולא מצאתי##*.
 988עי' זהר ח"ב מב ע"א שמשמע שרפאל זה אדם##*.
 989עי' לעיל הערה .110
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ויפן כה וכה  -קאי אלמעלה ,משגיח מן החלונות ויפן כה וכה ,ור"ל מן החלון שהוא רחב
שייך ויפן כה וכה ,מן החרכים שהוא צר ,כמ"ש מציץ מן }כג ע"ד{ החרכים ,שם וירא כי כו'.
וז"ש מציץ מן כו' וירא כו' ,והענין כמ"ש ,שביום הכפורים משגיח בהשגחה מן החלונות ,שכל
הנ' שערים פתוחין ,ובהו כ"ה כ"ה ,ובעשי"ת מציץ כו' :דאבא ובנוי כו'  -ר"ל ,הקב"ה וישראל
אסירין בב"ה שהיא שכינה ,שע"י הקב"ה אסיר בישראל בגלות :דאתמר בהון אנשי כו'  -ד'
מדרגות נגד ד' אותיות הוי"ה כידוע )לקמן קמ ע"ב( :שונאי בצע  -היפך אנשים דלעיל :מזונא כו'
 ג"כ ד' מדרגות נגדם :ואינון עזי כו'  -ר"ל ,שנאמר )ישעיה נו יא( והכלבים עזי נפש לא ידעושבעה ,שאינן שבעים בבצעא דהאי עלמא :דאינון כו'  -ר"ל ,העזים הן פלחי כוכביא ,והם נדמו
להם :דצווחי כו'  -ר"ל ,אותן ישראל :ול"ל בשת אנפין דלא כו'  -ר"ל ,לכך נקראו עזי נפש:
דאתמר בהון ויתערבו כו'  -ראיה שהן נדמו במעשיהם לעובדי כוכבים :ואינון ערב כו'  -ר"ל,
מלשון ויתערבו כו' ,ור"ל שנשמתן מערב רב ,שהם שאלו בשר ,תנה לנו בשר ונאכלה )במדבר יא
יג( ,בצעין דהאי עלמא שעליהן נאמר )ישעיה מ ו( כל הבשר חציר וכל חסדו כו' ,כמו שמפרש
והולך דכל חסד כו':
ועוד הם מבקשים מזון וכסות
ועונה ,שהיא עונת זווגם שנאמר בה
"שארה כסותה ועונתה לא יגרע" ,ואין
מי ששואל מזון שהוא תורה ,שארה
של השכינה ,והיא האם העליונה
שנאמר בה "ואל תטוש תורת אמך".
כסותה זה כסוי הציצית ועטוף שלה,
ותפילין של יד שנאמר בה "תפלה לעני
כי יעטוף" .ועונתה זו קריאת שמע
בעונתה ,שאם "שלש אלה לא יעשה
לה" לשכינה" ,ויצאה חנם אין כסף",
אין לו בושה מן השכינה ,הוא חצוף,
ועוד אין כסף ,לא יהיה לו כסופים
לעולם הבא.

äðåòå àéåñëå àðåæî ïéìàù ïåðéà ãåòå
äúåñë äøàù äá øîúàã åäééâåæ úðåò éäéàã
) òøâé àì äúðåòåשמות כא י( ïàî úéà àìå
àúðéëùã äøàù äøåú éäéàã àðåæî ìéàùã
ùåèú ìàå äá øîúàã äàìò àîéà éäéàå
) êîà úøåúמשלי א ח( àã [á"ò áë] äúåñë
ãéã 990ïéìôúå äéìéã åôéèòå úéöéöã àéåñë
) óèòé éë éðòì äìéôú äá øîúàãתהלים קב א(
ùìù íàã äúðåòá òîù úàéø÷ àã äúðåòå
àúðéëùì (àé àë úåîù) äì äùòé àì äìà
) óñë ïéà íðç äàöéåשם( ïî àôåñë äéì úéì
äéì àäé àì óñë ïéà ãåòå åäéà óéöç àúðéëù
éúàã àîìòì àôåñë
íò ùìù íéîòô ì"à ìòôé äìà ìë ïäå
äúåñë àéä éë àã ïéâáå (èë âì áåéà) øáâ
àéä äàîã÷ àìåâìâ àã (åë áë úåîù) äãáì
{à"ò ãë} àðééðú àìåâìâ àã åøåòì åúìîù
ïåðéà ïéìàå äàúéìú àìåâìâ àã áëùé äîá
àðéòã ïéðååâ úìúã ïééåñë úìúã ïéùåáì úìú
àúîùð éäéàã ïéò úáì ïéùåáì ïåðéàã

"והן כל אלה יפעל א"ל פעמים
שלוש עם גבר" ,ולכן "כי היא כסותה
לבדה" ,זה גלגול הראשון" ,היא
שמלתו לעורו" ,זה גלגול שני" ,במה
ישכב" ,זה גלגול שלישי .ואלו הם
שלשה לבושים של שלשה כסויים של
שלשה צבעי העין ,שהם לבושים לבת
עין שהיא נשמה.
מזונא דאיהו תורה  -שנאמר )משלי ט ה( לכו לחמו כו' :שארה כו'  -מזונות של השכינה,
שהיא זיווגא דקב"ה ,ועלה אתמר שארה כו' ,שצריך כל אדם לעשות בכל יום ג' דברים שלה
992
כמו שמפרש והולך ,וז"ש לא יגרע ,וזה שצריך לשאול :991ועטיפו דילה בתפילין דיד  -כצ"ל
כמו שמפרש והולך :תפילה  -ר"ל ,תפילין :לעני  -ר"ל ,מלכות ,יד כהה )מנחות לז ע"א( :כי
יעטוף  -הרי שנאמר עטיפה בתפילין ,וזה כסותה והוא מסט' דילה ,וכן ציצית כמש"ל )כו ע"ב(
והוכן בחסד כסא )ישעיה טז ה( :דא ק"ש בעונתה  -והוא בת"ת כידוע ,ויחודא זה עונתה:
 - ïå÷éúä øéàî.(à"øâ) ïéìéôúá äìéã 990
 991מי כאן השואל*##
##* 992
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והן כל אלה  -ר"ל ,אלה הנ"ל ,שלש אלה ,ולכך פעמים שלש ,שהן נר"ן הבאים בג'
גלגולים כמ"ש לקמן ,שהן מבינה תפראת ומלכות ,לתקן ג' דברים הנ"ל שאמר כאן ,ששנים
מהם באים בג' גלגולים ,993והן לבוש הנפש מבריאה ,והוא כנגד ציצית שהוא בכסא כנ"ל ,ונפש
נגד תפילין של יד ,ורוח נגד ק"ש ,וז"ש פעמים שלש :ובג"ד כי כו'  -ר"ל ,כסויא דציצית :היא
שמלתו כו'  -עטיפא }כד ע"א{ דתפילין ,והיא עורו :במה ישכב כו'  -ק"ש שנאמר )במדבר כד
ט( כרע שכב כו' :994ואלין כו'  -ר"ל ,התלת לבושין הנ"ל הן תלת כסויין כו':
ובשלשת אלה אמר "שלש פעמים
בשנה יראה כל זכורך" .וכנגד שלשת
הצבעים )פעמים( הם שלשת הצבעים
של הנר שנאמר בהם "וירא מלאך
יהו"ה אליו בלבת אש מתוך הסנה".
"וירא" ,הרי צבע אחד" ,בלבת אש
מתוך הסנה" ,הרי צבע שני" ,וירא
והנה הסנה בוער באש" ,הרי שלשה.
והם כנגד שלשת צבעי העין" .בלבת
אש" ,זו בת עין ,באותו זמן שיהיו
מאירים שלשת צבעי העין שהם כנגד
שלשת צבעי הקשת ,מיד "וראיתיה
לזכור ברית עולם" ,ובאותו הזמן "כי
עין בעין יראו בשוב יהו"ה ציון".
אור העין הוא עמוד האמצעי ,בת
עין הבית שלה .באותו הזמן שיתפנה
הענן מבת העין שנאמר בה "סוכתה
בענן לך וגו'" ,שהיא התבלול של העין,
זו רומא רבתי ,השכינה העליונה
עתידה לומר לקדוש ברוך הוא "למה
תעמוד בחוץ ואנכי פניתי הבית",
אנכי של יציאת מצרים .ואף על גב
דאין חבוש מתיר את עצמו )מבית
האסורים( )ברכות ה ע"ב( שהיא
שכינה ,שהיא אסורה בגלות ,שכינה
העליונה תפדה אותה ,זהו שכתוב
"אם יגאלך טוב יגאל ,ואם לא יחפץ
לגאלך וגאלתיך אנכי חי יהו"ה שכבי

äðùá íéîòô ùìù øîúà úìú ïéìàáå
) êøåëæ ìë äàøéשמות כג יז( ïéðååâ úìú ìá÷ìå
)ïåäá øîúàã àâøùã ïéðååâ úìú ïåðéà (ïéðîæ
) äðñä êåúî ùà úáìá åéìà 'ä êàìî àøéåשם
ג ב( äðñä êåúî ùà úáìá ãç ïååâ àä àøéå
àä ùàá øòåá äðñä äðäå àøéå àðééðú ïååâ àä
úáìá àðéòã ïéðååâ äùìù ìá÷ì ïåðéàå àúìú
úìú ïéøéäð ïåäéã àðîæ àåääá ïéò úá àã ùà
úù÷ã ïéðååâ úìú ìá÷ì ïåðéàã àðéòã ïéðååâ
) íìåò úéøá øëæì äéúéàøå ãéîבראשית ט טז(
ïåéö 'ä áåùá åàøé ïéòá ïéò éë àðîæ àåääáå
)ישעיה נב ח(

ïéò úá àúéòöîàã àãåîò àåä àðéòã øåà
úá ïî àððò éðôúéã àðîæ àåääá äìéã àúéá
) 'åâå êì ïðòá äúëñ äá øîúàã àðéòאיכה ג
מד( àúáø éîåø àã àðéòã ìåìáú éäéàã
êéøá àùãå÷ì øîéîì äãéúò äàìò àúðéëù
úéáä éúéðô éëðàå õåçá ãåîòú äîì àåä
)בראשית כד לא( ìò óàå íéøöî úàéöéã éëðà
(íéøåñàä úéáî) åîöò øéúî ùåáç ïéàã áâ
àúåìâá äøåñà éäéàã àúðéëù éäéàã
íà (âé â úåø) ã"ää äì ÷åøôé äàìò àúðéëù
êìàâì õôçé àì íàå ìàâé áåè êìàâé
éäéàã ø÷áä ãò éáëù 'ä éç éëðà êéúìàâå

 - ïå÷éúä øéàî 993ר"ל שבגלגול הראשון שהוא שנוי מקום נקשר רוחו שהוא עיקר האדם בנשמה אחרת שהיא
מקומו של עולם ,ואם עדיין אינו מתקן מרכיבין ליה ברוחא אחרא לסייע לו בגלגול הב' ואם גם
אז אינו מתקן אזי מרכיבין ביה גם נפש אחר כמ"ש כל זה רבינו באריכות בתז"ח ע"ש בדף לח ע"ג
ולט ע"א ,ונמאצ לפי זה שנפש ורוח שהם עיקרו של אדם הם באים שלשה פעמים בגלגול אבל
הארת נשמתו הראשונה אינה באה בגלגול כלל כמו שאמר התיקונים בתיקון סט דף קיט ע"א
אעקר ליה מאתריה ושוי ליה באתר אחרא שמאירין לו מנשמה אחרת לגמרי משא"כ ברוח ונפש
שאינו מחלפין אותם לגמרי אלא מרביכין בהם רוח ונפש אחרים לסייעם ועדיין צע" גוה' יאיר עיני
ועי' בדברי רבינו הנ"ל בתז"ח שם ריש דף לט ובתיקון סט בדף קטז ע"ג סוף ד"ה ואות ו וצ"ע
)לש"ו(.
 994עי' ברכות דף יב ע"ב :בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע ומפני מה לא קבעוה משום
טורח צבור מאי טעמא אילימא משום דכתיב בה אל מוציאם ממצרים לימא פרשת רבית ופרשת
משקלות דכתיב בהן יציאת מצרים אלא אמר רבי יוסי בר אבין משום דכתיב בה האי קרא כרע
שכב כארי וכלביא מי יקימנו.
פי' רש"י ד"ה כרע שכב  -דדמי לבשכבך ובקומך ,שהקדוש ברוך הוא שומרנו בשכבנו ובקומנו
לשכב שלוים ושקטים כארי וכלביא.
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עד הבקר" ,שהיא ימין פשוטה לקבל àã àúìî úéìã 995íéáù ìá÷ì äèåùô àðéîé
שבים ,שאין הדבר הזה תלוי אלא àúðéëùã äàìò ïéîé àúáåéúá àìà àéìú

בתשובה ,הימין העליונה של השכינה.

שלש פעמים  -הן פעמים שלש הנ"ל :יראה  -שהן ג' גוונין דעינא :כל זכורך  -היא הנשמה
שהיא דכורא לגביי' כידוע :996תלת גוונין דשרגא  -כמ"ש בזוהר )ח"ג לג ע"א( שבנר ג' גוונין בו
998
997
ע"ש  .עוד אפשר לומר ג' הנ"ל הן כנגד חג"ת  ,כסויא דציצית מימין שנאמר )ישעיה טז ה(
והוכן בחסד כנ"ל )כו ע"ב( ,ותפילין דיד משמאל כידוע ,וק"ש בעמודא דאמצעיתא כנ"ל )ד
ע"א( ,והן כולן לבושין לשארה שהיא תורה מבינה ,ואם שלש כו' קאי אציצית ותפילין וק"ש,
וזה יעשה לה ,שהן עשיית המצות ,והן לבושין לנשמתא בג' גלגולי ,שלבושי הנשמה הן
מחג"ת ,והן באין בג' גלגולין עם הנשמה ,וכאן קורא לכל ג' חלקי נר"ן בשם נשמה ,ולקמן
מפרש דנפש בגלגול ראשון כו' ,והן ג' גוונין דעינא כידוע ,וג' גוונין דקשת ,והוא הנכון ועיקר:
בלבת אש דא בת עין  -לעיל דריש לגוון ב' ממלת אש ,וכאן בלבת:
אור דעינא כו'  -שהוא כולל חג"ת שאמר לעיל נהירין תלת כו' ,ור"ל שז"ש בעין יראו,
שהאור יהיה בבת עין ,בשוב ה' עמודא דאמצעיתא ,ציון מלכות .999וזה עין שהוא עמודא
דאמצעיתא בעין ,ר"ל ב' עין כמ"ש ביתא דיליה ,והוא ב' ,וז"ש בעין ,והוא מלכות כשיהיה עין
עמודא דאמצעיתא בעין מלכות ,אז יראה :בההוא כו' עננא כו'  -שמעכב את האור ליכנם לבת
עין ,כמו ענן שמעכב את האור בעולם ,והוא תבלול כמו שמפרש והולך ,רומי רבתא ,שהעולם
דומה לעין כמ"ש בזוהר )* :(##תעמדר בחוץ  -כמש"ל )צח ע"א( לא אבוא בעיר ,דלא עאלנא
בישובא :אנכי די"מ  -שהיא בינה :יגאלך טוב  -יסוד שהוא הקץ ,כמ"ש בתז"ח :1000דאיהי
ימינא כו'  -ר"ל ,ז"ש עד הבוקר:1001
 - ïå÷éúä øéàî 995עי' לקמן הערה .2252
 996עי' זהר ח"א צו ע"א שבינה נקראת עלמא דדכורא.
 997ז"ל :אלא תלת אשין בשרגא אשא חוורא ואשא אוכמא ואשא תכלתא לקבל תורה נביאים
וכתובים ולקבל כהן לוי וישראל .ותכלת איהי שכינתא קריבא לן ואיהי אחידא באינון פתילות
בכנפי מצוה דאתמר בהון )במדבר טו לח( ועשו להם ציצית והאי תכלת דאיהי שכינתא איהי דינא
דאכילת קרבנין ועלוון.
תרגום :אלא שלשה אשים )יש( בנר ,אש לבנה ואש שחורה ואש תכלת ,כנגד תורה נביאים
וכתובים ,כנגד כהן לוי וישראל .ותכלת היא שכינה קרובה לנו ,והיא אחוזה באותן פתילות בכנפי
מצוה ,שנאמר בהם ועשו להם ציצית .והתכלת הזו שהיא שכינה היא דין שאוכלת קרבנות ועולות.
 998ר"ל דלעיל מפרש דהשלשה המה בבינה ת"ת מלכות שהם תורה ק"ש וצצית ותצפילין והם
שניהם ציצית ותפילין אח דהם שהם במלכות והג' גלגולים מפרש לעיל שהם בת"ת ומלכות והם
ק"ש ת"ת רוח ותפילין נפש וציצית לבוש הנפש ועכשיו מפרש שציצית ותפילין הם ב' והם בחו"ג
וק,ש בעד"א והן כולן לבושין כו' לבינה שהיא תורה והג' לבושין הללו שהם מחג"ת הם באים בג'
גלגולים ועיין עוד בזה בתיקון סט בדף קיז ע"א )לש"ו(.
##* 999
##* 1000עי' ג ע"ג וז"ל :ובגין דא אתמר בצדיק ויכלו דסליק ע"ב דבה אתכלילן תלת אבהן
דאתמר בהו בכ'ל מכ'ל כ'ל ובאלין תלת גונין וראיתיה לשכינתא לזכר ברית עולם דצדיק איהו אלף
שתיתאה יום הששי ונטיל בימינא דאיהו חסד כליל ע"ב ובגינה אתמר )בראשית א( ואתה לך לקץ
ותנוח בצדיק ותעמד לגרלך לקץ הימין דאיהו ימינא דבה )ישעיה נב( כי עין בעין יראו בשוב ה'
ציון ונטיל בע"ב דעמודא דאמצעיתא דבה ויהי מבדיל בין מים למים ובגינא אתמר ללבי גליתי
ולמהר"ש לא גליתי ללבי גליתי ולאברי לא גליתי )חסר כאן(.
ועיי"ש בגר"א ד"ה וצדיק איהו עני  -ר"ל עני גי' יג"ל פ"ז ונשאר ק' וז"ש ותרין משיחין יקומון
כגוונא דא .ר"ל כמו שני הגלין חד לקביל כד י ולכן א' בלשון הקדש ה' עילאה קדש כידוע וא'
תרגום בשכינה תתאה שבה תרגום כידוע ט' אחוריים דהויה ט"פ ע"ב גי' תרגום וראית את אחורי
בט' ספי' דילה והן ב' ההין וז"ש .דאיהי כו' שכ"א כלול מעשר כידוע שה' עילאה נק' מ"י נ' תרעין
זה' תתאה י"ם ג"כ נ' תרעין כידוע ק"ש דשחרית וערבית ושניהן הן ק' ק' של השם.
ועיי"ש ג ע"ד עמודא דאמצעיתא כליל רישא וסופא דכל קצין וכל סוף איהו בצדיק וכלא
אתכליל בצדיק דכליל תלת אבהן דבהון אתקרי שביעי תלת זמנין הדא הוא דכתיב )בראשית ב(
ויכל אלהים ביום השביעי וישבת ביום השביעי.
 1001עי' זהר ח"ב קיט ע"ב שבקר שייך למידת החסד.

187

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א

באותו זמן השכינה העליונה
"כנשר יעיר קנו" ,שהיא ירושלים ,ק"ן
ו' "על גוזליו ירחף יפרוש כנפיו יקחהו
ישאהו על אברתו" ,זהו שכתוב "ואשא
אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם
אלי".
שבזמן שהשכינה היא בגלות,
נאמר בה "ולא מצאה היונה מנוח
וגו'" ,אלא בשבת וימים טובים,
ובאותו זמן מתייחדת עם בעלה ,וכמה
נפשות יתרות יורדות עמה לדור עם
ישראל ,זהו שכתוב "ושמרו בני
ישראל את השבת לעשות את השבת
לדורותם" ,אשרי הוא מי שמתקן לה
דירה נאה בלבו ,וכלים נאים באיברים
שלו ,ואשה נאה שהיא נשמתו,
שבשבילה שורה השכינה העליונה
שהיא נשמת כל חי עליו ,והקדוש
ברוך הוא הוא שובת באחד" ,וינפש",
באחד בשכינה העליונה הוא שובת
עליהם ,ובשכינה התחתונה הוא וינפש
עליהם ,ונותן להם נפשות יתרות.
שאותן בתולות אחריה רעותיה,
שבאות עמה ,וכמה מלאכים ממונים
ומשרתים שלהם באים עמם ,שהם
שבעים שתלויים מן זכור ושמור ,וזהו
"ויכל"ו" ,כולל שבעים ושתים,
ונקראות הנפשות הללו אושפיזין,
מכיון שלא שורות עם ישראל אלא
ביום השבת ,וכשיוצאת שבת כולן
חוזרות למקומן.

øéòé øùðë äàìò àúðéëù àðîæ àåääá
÷) åðדברים לב יא( ìò 'å ï"÷ íìùåøé éäéàã
ìò åäàùé åäç÷é åéôðë ùåøôé óçøé åéìæåâ
ìò íëúà àùàå (ã èé úåîù) ã"ää åúøáà
éìà íëúà àéáàå íéøùð éôðë
øîúà àúåìâá éäéà àúðéëùã àðîæáã
'åâå çåðî äðåéä äàöî àìå (è ç úéùàøá) äá
àðîæ àåääáå ïéáè ïéîåéå úáùá àìà
à÷ ïéøúé úåùôð äîëå äìòá íò úãçééúà
) ã"ää ìàøùéá àøééãì äîò ïéúçðשמות לא
טז( úà úåùòì úáùä úà ìàøùé éðá åøîùå
äì ï÷úîã ïàî åäéà äàëæ íúøãì úáùä
äéìéã íéøáéàá íéàð íéìëå äéáìá äàð äøéã
àéøù äðéâáã äéúîùð éäéàã äàð äùàå
äéìò éç ìë úîùð éäéàã äàìò àúðéëù
ãçá ùôðéå ãçá úáù åäéà àåä êéøá àùãå÷å
àúðéëùáå åäééìò úáù åäéà äàìò àúðéëùá
ïàùôð ïåì áéäéå åäééìò ùôðéå åäéà äàúú
ïøéúé
äéøçà úåìåúá (åè äî íéìäú) ïåðéàã
ïðîî íéëàìî äîëå äîò ïàééúà à÷ã äéúåòø
'ò ïåðéàã ïåäîò ïàééúà à÷ ïåäìéã ïéùîùîå
ìéìë å"ìëéå åäéà àãå øåîùå øåëæ ïî ïééìúã
ïéæéôùåà úåùôð ïéìà åàéø÷úàå ïéøúå ïéòáù
úáùä íåéá àìà ìàøùéá ïàééøù àìã ïéâá
åäééøúàì ïéøæç åäìë úáù ÷éôð ãëå

בההוא כו'  -דבינה אקרי נשר כמש"ל :על גוזליו ירחף  -הן ו"ק כמ"ש לעיל ,ולמטה
ישראל:
הה"ד כו' לדרתם  -ר"ל ,לשון }כד ע"ב{ דירה :דבגינה  -ר"ל ,בשביל הנשמה שהיא
מבינה :איהו וינפש כו'  -דנפשין מסט' דמלכות ,וז"ש ויהיב לון כו':
ע' דתליין כו'  -שזכור ושמור הן ו"ק ומלכות )לעיל כג ע"א( ,ז' ספירות ,כל א' מעשר,
וכללא דילהון ת"ת ומלכות הרי הם ע"ב :ואתקריאו אלין כו'  -ר"ל ,דלכך הכנסת שבת הוא
הכנסת אורחים כמ"ש בגמ' )שבת קיט ע"א( אלו מקלעי ר' יוחנן כו' 1002וכן אמר לקמן מאן
דמקבל אורחין כו':
והנשמות שהם מצדה של
äàìò àúðéëùã àøèñî ïåðéàã ïéúîùðå
השכינה העליונה נקראו אפרוחיםàúðéëùã àøèñî ïéùôðå ïéçåøôà åàéø÷úà ,
ונפשות שמצד השכינה התחתונה
ñøåôäã àæø åäéà àãå íéöéá ïåø÷à äàúú

נקראים ביצים ,וזהו הסוד של )ברכת

 - ïå÷éúä øéàî 1002ז"ל :רבי אמי ורבי אסי מכתפי ועיילי מכתפי ונפקי אמרי אילו איקלע לן רבי יוחנן מי לא
מכתפינן קמיה.
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ק"ש של ערבית של שבת ויו"ט(
"הפורס סוכת שלום עלינו" ,האם
העליונה שהיא סוכת שלום ,שסוככת
עליהם ושלום עמה ,שנאמר בו "הנני
נותן לו את בריתי שלום" .ויש סוכה
למטה ,כ"ו ה"ס ,שהוא יאהדונה"י,
סוכת שלום ,כוס ת' שהוא תפארת,
באותו הזמן יהיו הבנים ברשותו של
הקדוש ברוך הוא ,וקול יצא ויאמר
"לא תקח האם על הבנים" ,מיד
שיוצא זכור ושמור של שבת ,ויבא
הלילה של יום הראשון של שבת ,קול
שני יוצא "שלח תשלח".
ועוד "כי יקרא קן צפור לפניך" ,זו
סוכה שהיא האם העליונה" .בכל עץ",
זהו שכתוב "ולקחתם לכם ביום
הראשון פרי עץ הדר" .אפרוחים ,אלו
שבעת ימי הסכות ,או ביצים שבהם
עושים שבע הקפות ,וסוד הדבר
"נקבה תסובב גבר") .וזה סוד
"והחזיקו שבע נשים באיש אחד" ,זה
הקב"ה ושכינה(.
"פרי עץ הדר" האם התחתונה,
עץ הוא לולב )ל"ו ל"ב נתיבות( שהוא
אתרוג ,וצריך לנענע בו לששה צדדים,
ארבע רוחות ומעלה ומטה ,לעורר
עליו ו' .ושלשה נענועים לכל צד
עולים שמונה עשר ,וצריך ארבע
פעמים שמונה עשר ,ואחד בנטילת
לולב ,ואחד )נ"א שנים( באנא ה' ,ושני
אחרים בהודו לה' ,התחלה וסוף.
ובנענועים הללו הם משפילים ממעלה

úëñ éäéàã äàìò àîéà åðéìò íåìù úëñ
äéá øîúàã äîò íåìùå åäééìò êëñîã íåìù
(áé äë øáãîá) íåìù éúéøá úà åì ïúåð éððä
é"÷ðåã÷àé åäéàã ñ"ä å"ë àúúì äëåñ úéàå
[à"ò âë] úøàôú åäéàã 'ú ñ"åë íåìù úëåñ
êéøá àùãå÷ã àúåùøá ïéðá ïåäé àðîæ àåääá
) àîééå ÷éôð àì÷å àåäדברים כב ו( ç÷ú àì
úáùã øåîùå øåëæ ÷éôðã ãéî íéðáä ìò íàä
àðééðú àì÷ àúáùã àî÷ àîåéã àéìéì éúééå
çìùú çìù ÷éôð
) åúåדברים כב ו( êéðôì øåôö ï÷ àø÷é éë
ã"ää õò ìëá äàìò àîéà éäéàã äëåñ àã
)éøô ïåùàøä íåéá íëì íúç÷ìå (î âë àø÷éå
åà úåëñä éîé úòáù ïéìà íéçåøôà øãä õò
äìîã àæøå úåô÷ä òáù ïéãáò ïåäáã íéöéá
àæø àãå) (àë àì äéîøé) øáâ ááåñú äá÷ð
(à ã äéòùé) ãçà ùéàá íéùð òáù å÷éæçäå
(àúðéëùå àåä êéøá àùãå÷ àã
á"ìåì åäéà õò äàúú àîéà øãä õò éøô
)êéøöå âåøúà åäéàã 1003(úåáéúð á"ì å"ì
àìéòå ïéçåø òáøà ïéøèñ úéùì äéá àòðòðì
ìëì ïéòåðòð úìúå 'å äéìò àøòúàì àúúå
ãç é"ç ïéðîæ òáøà êéøöå é"ç ïé÷ìñ àøèñ
'ä àðàá 1004(ïéøúå à"ð) ãçå áìåì úìéèðá
ïéìàáå óåñå äìçú 'äì åãåäá ïéðøçà ïéøú
ïéòáùì àúúì àìéòî ïéìéôùî ïåðéà ïéòåðòð
éøîà ïåì éçöðã øúáìå 1005àéáëåë éçìô ïéøúå

 - ïå÷éúä øéàî.øâñåîä úà ñøåâ àáåèðî 1003
.àáåèðîá ÷çîð 1004
.ïéîåà àúéà åîå÷îáå àáåèðîá ÷çîð àéáëåë éçìô 1005
 1006עי' דע"ה ח"ב קטו ע"ג ז"ל :משום שכל הקבלה הזה הרי הוא ע"י המסך שהוא מהבינה
כנז' ,לכן אמרו בינה מקננא בכורסייא ,ומשום שהבינה הנה יש בה הארת אור דהכתר והחכמה
ג"כ ,כי הרי הג"ר הם נחשבין לאחד ,לכך אמרו בלשון התיקונין שם ,והוא בתיקון ו' )כד רע"ב(
אימא עלאה מקננא בכרסייא בתלת ספירן עלאין.
ועי' שם עוד מקטז ע"א עד ע"ג :מבארו הרב ז"ל בכמה פנים ,וכפי שיתבאר באותיות הבאות:
א( דהוא קאי על המלכות דאצילות ,ונקרא אימא עילאה כי עיקרה הוא באצילות ,והיא מקננא
בכרסייא בתלת ספירן עילאין ,שכן היא מתפשטת בהג"ר דבריאה לנשמה ומוחין בהם ,והוא סוד
הכסא למלכות דאצילות ,הרי היא עצמה בבחינת האדם היושב על הכסא.
ב( הוא קאי על האימא עילאה ממש ,הרי היא בינה דאצילות .אמנם אין הכוונה לבינה עצמה,
אלא רק על התבונה ,והיא מתפשטת דרך הז"א דאצילות ,ונוגעת במסך אשר על הבריאה ומאירה
בבריאה דרך מסך .וכ"ז נעשה בכח והארת כל הכח"ב דאצילות הנכללין בה ,ולכן אמרו שהיא
מקננא בבריאה בתלת ספירן עילאין ,אמנם רק אורה ניכר ולא אורם.
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 - ïå÷éúä øéàîאמנם הענין הזה אינו תדירי ,אלא רק בעת צורך השפע להוליד נשמות דמלאכים .אמנם יש
פנים בדבר זה שהם תדיריים והיינו הפן השלישי וכדלהלן:
ג( אחרי שמתלבשת התבונה בז"א דאצילות ,היא משתתפת עם המלכות אשר על ידה מתנהגות
עולמות בי"ע ,ומאירות בג"ר שלה בבריאה ,ובו"ק שלה ביצירה ,ובמלכות שלה בעשיה .והנה עוד
הבנה איתא בג' ספרין עילאין ,שכן אורות הכח"ב דאצילות מתנוצצים בג"ר דתבונה המשתתפים
עם המלכות להאיר בבריאה ,ומתלבשים בג"ר שבכל פרצוף מה' הפרצופים דבריאה ,אשר שם הוא
סוד הכסא .ובסוד הכסא אשר בג"ר דכל א' מהם יורדים המלכיות דכל פרצופי האצילות ,בסוד
האדם היושב על הכסא.
לא נ"ל שהזה עם הפס תחתיו נצרך לחיבור זו@אע"פ שאמרנו שישנו סוד כסא בכל ג"ר וג"ר
דכל פרצוף ,עכ"ז הנה אין הכסא שלם בכולם .דהיינו שמתוך ג' צחצחות עליונות ,בזו"ן דבריאה
מתגלים רק ב' מהם ,שכן העליון ,הרי הוא הכתר שבהם ,אינו ניכר ונגלה עתה כלל .והוא סוד מ"ש
רז"ל שאין שמו שלם ואין כסאו שלם כל זמן שזרעו של עמלק בעולם ,דכתיב כי יד על כס יה,
והכוונה הוא לכסא דזו"ן ,שאין בהם עתה כי אם גילוי דחו"ב בלבד ,הרי הם יה ,וחסר הגילוי דאור
הכתר בכסא שלהם ,והיינו האות א' דהכסא.
ומ"ש שאין שמו שלם ,פי' שלאותיות י"ה דהשם יש קדושת השם ,משא"כ האותיות ו"ה דהשם.
וטעם הדבר ,שכן האותיות ו"ה הם כנגד ז"א ומלכות ,שנתקנו ונעשו מהז"ת דנקודות עם ד'
האחוריים דאו"א וישסו"ת שהיו מוחין להם ,והם י"א כמספר וה דהשם .והנה ע"י ד"ז שנבררו
ונתקנו מהם ועלו באצילות ,הם נתקדשו בקדושתו ית"ש ,ונתעלו ונעשו לשמו .אמנם באשר שז"ת
דנקודות עם ד' האחוריים )הרי הם י"א האורות הנז'( עדיין לא נבררו בשלימות ,ממילא יש מהם
עדיין ניצוצין רבים הטבועים בעמקי הקליפות רח"ל .והנה כל זמן שלא נשלמו להתברר לגמרי ,הרי
שיש לחיצונים עדיין איזו שייכות של אחיזה ויניקה מהארת האותיות ו"ה דהשם .וכל זמן שיש
מציאות של הס"א בעולם ,אין א"ס ית"ש מגלה את יחודו בהאותיות ו"ה ,אלא כאשר הם בצירוף
לי"ה .לעת"ל כשימחה שמו של עמלק ויכלה הס"א ,אז יתגלה ויתראה היחוד דא"ס ית"ש בו"ה כמו
בי"ה ,והוא רזא דיהי"ה] ,דהיינו שיהו"ה יהפך ליהי"ה[.
וזהו ג"כ הטעם שאסור להזכיר את השם בגבולין ואפי' לצורך מצוה ,כדי שח"ו לא ינקו
החיצונים מאור קדושתו ית"ש .והגם שאמרנו שכאשר הוא מצורף לאותיות יה אין חשש מיניקת
החיצונים ,זהו רק בכתיבה ,אבל באמירה אין כח לאדם עתה להמשיך את רשפי האש שלהבת יה
בכל קדושתם הראויה לדחות מהם את החיצונים.
וזהו ג"כ עניין דאין כסאו שלם ,שכן עי' מלאכים סובבים את הכסא ,והם עי' שרי אומות
העולם ,וכל זמן שיש עדיין איזו מציאות לעמלק ימ"ש ,נתעלם אור הכתר מהכסא כדי שלא תהיה
לו איזו יניקה ח"ו מאור הצחצוח העליון .אמנם מה שנתעלם ,הוא רק מהכסא אשר בז"א דבריאה,
וכן מהכסא אשר בנוק' דבריאה .והוא משום שהם מהו"ה דהשם ,אשר מהארתם יש שייכות יניקה
לחיצונים .אמנם בכסא אשר באו"א דבריאה ,וכל שכן בא"א דבריאה אשר שם אין יניקה
לחיצונים ,בהם מאירים כל ג' הצחצחות העליונות גם עתה ,ושם הכסא שלם לעולם .והיינו האופן
הרביעי בביאור מה שאמרו דאימא עילאה מקננא בכורסייא בתלת ספירן עילאין .ולכן נקרא הכסא
של הבינה "כסא רחמים" ,והכסא אשר במלכות "כסא דין"@.כאן פנים הד' וצריך להכניסו@
ה( י' הספי' דבריאה הם י' החלקים הפנימיים דהכלים של המלכיות דכל ה' הפרצופים
דאצילות .שכן כל המלכיות דכל הפרצופים נמשכים ונכללים במלכות הכללי דאצילות ,ובמלכיות
הוא סוד כל העביות והכלים .וכאשר ירדה המלכות בעת המיעוט לשכון כבוד בכסא אשר בכל
פרצוף ופרצוף שבבריאה ,היתה ירידתה בכל אחד ואחד עם אותה המלכות אשר מהפרצוף שכנגדו
באצילות ,ואותן י' הספירות נתפשטו מסוד האדם היושב על הכסא ,הרי הוא המלכות דאצילות
אשר ירדה בעת המיעוט עם חלק פנימיות הכלים מהמלכות דא"א דאצילות שבה ,להיות יושב על
הכסא אשר בא"א דבריאה .שכן כל מה שנזכר בכל מקום מענין מיעוט המלכות וירידתה בבריאה
הוא רק בעניין הכלים ולא בה עצמה .אמנם מאחר שכל ירידת המלכות דאצילות בבריאה היה דרך
מסך בלבד ,והמסך הוא מהלבוש היותר חיצון דהבינה .ועוד ,שאו"א מלבישים את א"א רק מהגרון
ולמטה ,והרי עיקר קבלת האימא מא"א הוא מהמזל תחתון ,שגילויו הוא רק מהחזה עד הטבור.
לכן בבריאה נעלמים הג"ר דא"א ,ורק הו"ק שבו מתגלים שם.
מכיוון שכל מה שמתפשט מהאצילות לבריאה הוא רק דרך המסך ,ששרשו בבינה הרי הוא
אימא הכללית ,לכן הג"ר דאבא נעלם ממנה .נמצא ,שכל הכסא אשר באבא דבריאה ,וכן כל הג"ר
דאבא עצמו )הרי הם הד' רגלין דהכסא שבו ,הרי הוא כל ההיכל הז' העליון דאבא דבריאה(,
נעלמים בבריאה ,ואין מתגלים שם לא הכסא עצמו ,ולא הג"ר עצמן אלא רק דרך הו"ק שבו ,שכן
הם מתלבשים בבינה ומתגלים בה.
ו( והנה האריז"ל בשער השמות כתב שג"ר דעולם הבריאה מאירין ,ואילו אור הז"ת אינו ניכר.
ואומר כי לכן אמרו בתיקונים ג' ספירן עילאין מקננן בבריאה .ואין הכוונה שהם לבדם מאירים,
אלא שע"י הארתם אין אור הז"ת ניכר .הג"ר האלה הם הג"ר של י' הספי' דנוק' דז"א שבבריאה.
ובעולם היצירה אין מתגלים כי אם אורות ו"ק שלה .ואומר כי זהו שאמרו בתיקונים ו' ספירן
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למטה את שבעים ושתים האומות.
ואחר שמנצחים אותם אומרים אנ"י
וה"ו הושיעה נא פעמיים ,שהם וא"ו
מן וה"ו אנ"י וה"ו ,מן ויס"ע ויב"א
וי"ט ,באותו הזמן "לא תקח האם על
הבנים".
ביצים הם מצד של אופנים,
האפרוחים מצד של הנער מטטרו"ן,
הבנים מצד של הכסא שהיא סוכת
שלום שהיא הקן של השכינה ,שהאם
העליונה מקננת בכסא בשלש
הספירות העליונות ,העמוד האמצעי
שמקננות
ספירות
שש
כולל
במטטרו"ן ,האם התחתונה מקננת

ïî å"àå ïåðéàã ïéðîæ ïéøú àð äòéùåä å"äå é"ðà
àðîæ àåääá è"éå à"áéå ò"ñéå ïî å"äå é"ðà å"äå
) íéðáä ìò íàä ç÷ú àìדברים כב ו(
}íéðôåàã àøèñî ïåðéà íéöéá {á"ò ãë
àøèñî íéðá ï"åøèèî øòðã àøèñî íéçåøôà
àð÷ éäéàã íåìù úëñ éäéàã àéñøåëã
1006
àéñøåëá àðð÷î äàìò àîéàã àúðéëùã
ìéìë àúéòöîàã àãåîò ïéàìò ïøéôñ úìúá
äàúú àîéà 1007ï"åøèèîá ïðð÷î ïøéôñ úéù
1008
) äéá øîúàãיחזקאל א טו(
ïôåàá àðð÷î
õøàá ãçà ïôåà äðäå

 - ïå÷éúä øéàîמקננן במט"ט .בעולם העשיה אין מתגלה כי אם המלכות דנוק' דז"א .ואומר כי זהו שאמרו
בתיקונים שם אימא תתאה מקננא באופן ,ע"כ מהרב.
עיי"ש שהלש"ו מקשה ומתרץ וצ"ע אם נצרך
ז( הנפש של בריאה נמשכת ע"י הכאת י' כלים דאצילות במסך הבריאה ,ומהם התנוצצו י'
ניצוצות ואורות דרך המסך ,ונתהוה הנפש לי' הכלים של הבריאה .וכן הדבר ,שכן מהכאת י'
הכלים דנוק' דאצילות נעשה הנפש לי' הכלים דנוק' של הבריאה ,וכן עד"ז הוא ביצירה ובעשיה,
אלא שבבריאה הוא נעשה מהכאת חלקי הפנימיות דהכלים ,ביצירה הוא נעשה מהכאת החלקים
האמצעיים דהכלים ,ובעשיה הוא נעשה מהכאת החלקים החיצוניים דהכלים .ומהכאת י' הכלים
דז"א דאצילות נעשה הנפש לי' הכלים דז"א דבי"ע ,מהפנימיים לבריאה ,מהאמצעיים ליצירה,
ומהחיצוניים לעשיה .וכן הוא עד"ז בהנפש דאו"א וא"א של בי"ע ,שהוא נעשה מהכאת י' הכלים
דאו"א ,וא"א של אצילות נעשה מחלקי הפנימיות והאמצעיות והחיצוניות שבהם.
 1007עי' דע"ה ח"ב קטו ע"ד שבגלל זה בעולם היצירה אינם מתגלים רק הו"ק לבד ,וזהו הענין
מה שבהשם הויה ב"ה אשר בכללות העולמות ,הוה היצירה האות ו' דהשם ,כי שם הוא הגילוי רק
מהו"ק לבד.
ועיי"ש קיח ע"ב ,ש והוא על הו' ספירן דהנוק' דאצילות המאירים ביצירה ,ואור המלכות שבה
אינו ניכר שם מחמת אור הו"ק ע"ד שרגא בטיהרא ,והג"ר שבה הרי אינו מאירים ואינם מתגלים
שם כלל ,לכך אמרו ו' ספירן מקננן במט"ט.
 1008עי' הקדו"ש פט ע"א אחר התיקון דמעשה בראשית מקננא המלכות בעולם העשיה שנקרא
אופן.
ועי' דע"ה ח"ב קטו ע"ד וכן עד"ז הוא בעולם העשיה ,אשר שם הוא הה' אחרונה דהשם הויה
ב"ה הכולל את כל העולמות ,הנה ישנם שם ג"כ בחי' נרנח"י דאלהות הנמשך מהי' ספי' דאצילות,
ואותן הנרנח"י הם הי' ספי' דאלהות שבהעשיה הנמשכים שם דרך המסך אשר בין היצירה
להעשיה ,ואותו המסך הנה הוא מהלבוש היותר חיצון דהמלכות דהיצירה בהארת הז"א דיצירה,
ומתפשט אותו הלבוש היותר חיצון דהמלכות מתחת היצירה בבחי' נעל ,והוא קרקע היצירה וגג
העשיה ,והוא מסך בין היצירה להעשיה ,ודרך אותו המסך מקבל העשיה את הנרנח"י דהאלהות
שבה ,שהם הי' ספי' דאלהות .ומשום שכל קבלת העשיה הוא רק דרך המלכות ,שהיא ה' תתאה,
לכן אמרו בתיקונים )תיקון ו דף כד רע"ב( אימא תתאה מקננא באופן .והנה קודם המיעוט ,היה כל
הנרנח"י דהעשיה אשר בבחי' האלהות שבה ,שהם הי' ספי' שבה ,הנה היו הם רק מההתנוצצות
אור החיצוניות דהמלכיות דהי' ספי' דהאצילות .ואחר המיעוט היו מהחיצוניות דהמלכיות עצמן
אשר האירו ונתפשטו דרך כל המסכים הנז' .והנה משום שכל קבלת העשיה הוא מבחי' ה' תתאה
כנז' ,לכן אין גילוי לכל פרצופי דהעשיה יותר מבחי' ג' גו ג' .והיינו כי הא"א דעשיה הוא בבחי' ג' גו
ג' נה"י כלילן בחג"ת וכמו שהוא ביצירה וכנ"ל .ואבא הוא עומד בעשיה רק בבחי' נקודה אחת לבד,
כי א"א שהוא הכתר ,שהוא כלל כל הג"ר ,עומד הוא ג' גו ג' כמו שהוא בכללותו כלול מג' .ואבא
שהוא חכמה י' של שם ,עומד הוא ג"כ בכללותו ,והוא רק בבחי' נקודה אחת .ואימא וזו"ן עומדים
הם בעשיה ג"כ בגילוי ג' גו ג' ,ור"ל חג"ת כלולין בנה"י ,ואינם מתגלים רק בבחי' נה"י לבד ,כי
הנה"י הם שייכים כולם להמלכות ,וכנודע בסוד ג' עדרי צאן רובצים עליה )בראשית כט ב( .ומשום
שבהעשיה הוא שליטת דהמלכות ,כי אימא תתאה מקננא באופן כנז' ,לכן עומדים כולם בגילוי
הנה"י ,כי הנה"י הם דידה שהם מתגלים בה ומאירים בה.
עי' דע"ה ח"ב קיח ע"ג בעולם העשיה אינו מאיר המלכות דאצילות אלא רק בספירה העשירית
שבה ,שהיא המלכות הפרטי שבה לבד.
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באופן ,שנאמר בו "והנה אופן אחד
בארץ".
ושלום עמה  -ר"ל ,דלכך אמר סכת שלום ,והיא מלך שהשלום שלו ,1009והן שבת כידוע,
שכינתא עילאה מסט' דצדיק מלמטה למעלה ,בצדיק מלמעלה למטה :1010ואית סוכה כו'  -והיא
מלכות שנקראת ג"כ שבת ,מסט' לת"ת ו"ק היא השביעי כנ"ל שבת וינפש :כ"ו ה"ס  -ר"ל,
אותיות סוכה ,והן בתו"מ ,ונכלל ביסוד ,וז"ש סוכת שלום :כוס ת'  -ר"ל ,אותיות סוכת,
שמלכות נקראת כוס )זהר ח"ג רעג ע"ב( ,גי' אלקים ,ת' ת"ת ,ושלום כולל אותם:
בכל עץ כו'  -ר"ל ,מלכות :ז' הקפות  -ממלכות שבה ,ז"ס שבע ארצות )ע' זהר ח"א לט
ע"ב ,ועי' ס"י פ"ד מט"ו(:
עץ איהו לולב  -ר"ל ,ופרי שלו הוא אתרוג ,וז"ש דאיהו אתרוג ,ר"ל שז"ש בכל עץ ,בכל
מלכות דנפקא מעץ :דצריך כו'  -ור"ל ,דאפרוחים וביצים הם תו"מ מסט' דסוכה ,ובכל עץ הוא
תו"מ מסט' דאתרוג :דתלת נענועין כו'  -נגד ששה הויו"ת מג' אותיות בו"ק ח"י אותיות ,והן
כלולים בד' מקומות חגת"ם ,ע"ב נגד ע' דתליין מזכור ושמור כנ"ל :לשבעין ותרין כו'  -זה
לעומת זה )קהלת ז יד( ,בז"ס הטומאה ודו"נ דכליל ,והן שבעים בני שם וחם ויפת לבד נמרוד,
ונכתב שם להודיע גבורתו .וז"ש )בראשית י ח( וכוש ילד ,ולא כתיב בין הבנים ,ואדום וישמעאל,
דעל ישמעאל נאמר לגוי ,וכן יעקב ועשו שנאמר )בראשית כה כג( שני גוים כו' ,ויעקב אינו נחשב
כמ"ש )במדבר כג ט( הן עם כו' ,וישמעאל ועשו כוללים אותן כידוע :1011דאינון וא"ו מן וה"ו
אנ"י וה"ו  -ר"ל ,ר"ת של אלו השלשה שמות הוא וא"ו ,ואני הראשון הוא אני וא"ו ,שהן תו"מ
כולל }כד ע"ג{ ע"ב שמות כנ"ל ,ולכך אומרים ב"פ אני כו' משום ר"ת הנ"ל:1012
ועוד שכינה מצד הכסא נקראת
àéñøåëã
àøèñî
àúðéëù
ãåòå
נשר ,ומצד של נער יונה ,ומהצד של àøèñîå äðåé øòðã àøèñîå øùð úàéø÷úà
אופן צפור ,והשכינה "דמות אדם
äðäì íãà úåîã àúðéëùå øåôö ïôåàã
להנה".

ועוד "שלח תשלח" ,בא וראה יש
מלאך הממונה על העופות שהן
נפשות שנקראות צפורים וסנדלפו"ן
שמו .ובזמן שישראל מקיימים את
המצוה הזו ,והאם הולכת מגורשת,
והבנים צועקים ,הוא מלמד זכות על
העופות שלו ,ויאמר לקדוש ברוך הוא,
והרי כתוב בך "ורחמיו על כל מעשיו",
למה גזרת על העוף הזה שנתגרשה
מקנה .וכן מטטרו"ן מלמד זכות על
העופות שלו ,שהן רוחות שפורחות
בבני האדם .שמהכסא הם נשמות,
ומהחיה הזו רוחות ,ומהאופן נפשות,

)יחזקאל א ה(
) çìùú çìù ãåòåדברים כב ז( éæç àú
ïéùôð ïåðéàã ïéôåò ìò àðîîã úéà àëàìî
àðîæáå äéîù ï"åôìãðñå ïéøôö åàéø÷úàã
àîéà úìæàå àãå÷ô éàä éîéé÷î ìàøùéã
ïéôåò ìò åëæ óéìåà åäéà ïéçååö ïéðáå àëøúúî
êá áéúë àäå àåä êéøá àùãå÷ì àîééå äéìéã
)éàîà åéùòî ìë ìò åéîçøå (è äî÷ íéìäú
ïëå äðé÷î úëøúúàã àôåò éàä ìò úøéæâ
ïåðéàã äéìéã ïéôåò ìò åëæ óéìåà ï"åøèèî
ïåðéà àéñøåëîã àùð éðáá ïéçøôã ïéçåø
ïåðéàå ïéùôð ïôåàîå ïéçåø äéç éàäîå ïéúîùð

 - ïå÷éúä øéàî 1009עי' ז"ח סג ע"א :שלום דדכורא אשתמודע דכר בגיניהו איהו צדיק .ואקרי מלכא עילאה
בגיניה ,מלך שהשלום שלו .ובג"כ ,כל תושבחתא דשיר השירים ,למלכא דשלמא כולא דיליה,
וייחודא דקא מתייחד כולא ,באתר דא איהו .בגין דאיהו נטיל כל תיאובתא דכל שייפין ,וכל
עינוגין ,וכל כיסופין עילאין ,וכניש כולא לגויה.
תרגום :אבל השלום שהזכר נודע זכר בשבילו הוא הצדיק שנקרא )ונקרא( המלך העליון
בשבילו מלך שהשלום שלו ומשום כך כל התשבחת של שיר השירים למלך שהשלום כלו שלו
והיחוד שהכל מתיחד הוא במקום הזה משום שהוא נוטל כל תשוקת כל האיברים וכל הענוגים
וכל הכסופים העליונים ומכנס הכל לתוכו.
 1010עי' לקמן הערה .1027
 1011עי' לקמן פד ע"ד.
 1012עי' לקמן עא ע"ד ד"ה ואתפליג ,ויהל אור ח"ג יט ע"א.
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והם בבריאה יצירה עשיה.
בשבת וימים טובים יורדות
עליהם נשמות ורוחות ונפשות בדרך
אצילות ,שהם רוח הקודש מעשר
ספירות ,וכל ממונה מלמד זכות על
העופות שלו ,שהם נשמות שפורחות
בבני אדם .ובזמן שישראל מקיימים
מצוה זו ,כל ממונה מלמד זכות על
העופות שלו ,ומה עושה הקדוש ברוך
הוא ,הוא מכניס את כל חילותיו
ויאמר ,וכי )הרי( כל ממונה של
העופות שלמטה מלמד זכות על
העופות שלו שהוא ממונה עליהם,
ואין בכם מי שילמד זכות על בני שהם
ישראל" ,בני בכורי ישראל" ,ועל
השכינה שהיא בגלות ,שהקן שלה הוא
ירושלים חרבה ,ובניו בגלות תחת יד
אדונים קשים אומות העולם ,ואין מי
שמבקש עליהם רחמים וילמד עליהם
זכות ,באותו זמן צועק הקדוש ברוך
הוא ואומר "למעני למעני אעשה",
"ואעשה למען שמי" ,ובזה יתעוררו
רחמים על שכינתו ועל בניו בגלות.
מיו"ד ספירן  -שת"ת כולל ו"ק ,ובינה כולל ג"ס הראשונות ,1013ומלכות נר"ן :1014כל ממנא
אוליף זכו על עופין  -ר"ל ,עופות ממש שבעוה"ז ,וז"ש וקב"ה כו':
äééùò äøéöé äàéøáá
ïéúîùð åäééìò ïéúçð ïéáè ïéîåéå úáùá
àçåø ïåðéàã úåìéöà çøàá ïéùôðå ïéçåøå
ìò åëæ óéìåà àðîî ìëå ïøéôñ øùòî àùãå÷ã
àùð éðáá ïéçøôã ïéúîùð ïåðéàã äéìéã ïéôåò
àðîî ìë àãå÷ô éàä ïéîéé÷î ìàøùéã àðîæáå
àåä êéøá àùãå÷å äéìéã ïéôåò ìò åëæ óéìåà
éëå àîééå äéìéã ïéìééç ìëì ùéðë ãéáò äî
)åëæ óéìåà àúúìã éôåòã àðîî ìë (àä à"ð
ïàî åëá úéìå åäééìò àðîîã äéìéã ïéôåò ìò
éøëá éðá ìàøùé ïåðéàã éðá ìò åëæ óéìåàã
) ìàøùéשמות ד כב( éäéàã àúðéëù ìòå
äáøç íìùåøé éäéàã äìéã àð÷ã àúåìâá
ïéîåà ïéù÷ íéðåãà ãé úåçú àúåìâá éåðáå
åëæ óéìåéå éîçø åäééìò éòáã ïàî úéìå àîìòã
àåä êéøá àùãå÷ çååö àðîæ àåääá åäééìò
) äùòà éðòîì éðòîì øîàåישעיה מח יא(
) éîù ïòîì äùòàåיחזקאל כ יד( øòúé àãáå
àúåìâáã éåðá ìòå äéúðéëù ìò éîçø

קם רבי אלעזר ואמר ,והרי קודם
שגלו ישראל והשכינה ,במה היו
מקיימים שלוח הקן .אמר לו רבי
שמעון ,בני ,כדֵ י לעורר רחמים על
אותן נפשות ורוחות ונשמות שהיו
הולכות בגלות בגלגול ,מגורשות
מגופיהם שנחרבו ,שעליהם נאמר
שהקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות
ומחריבן )קה"ר פ"ג סי' יד( ,שנשארו
חרבות גופותיהם מהם ,ומניעות
הברכות למעלה גרמה "ונהר יחרב
ויבש" ,וכך פרשוהו )* (##נחרב בית
ראשון "והארץ היתה תהו ובהו",
נחרב בית שני "וחשך על פני תהום".
ובשביל הנשמות שנבראו קודם
שנברא העולם ואין להם גופות כדי
לעורר עליהם רחמים ,היו מקיימים
את המצוה הזו .אמר לו אבא ,אם כן
תלמיד חכם שהוא מצד המחשבה,

÷åìâã íã÷ àäå øîàå øæòìà éáø í
ï÷ä çåìù ïéîéé÷î ååä éàîá àúðéëùå ìàøùé
ïéîçø àøòúàì ïéâá éøá ïåòîù éáø äéì øîà
ïéìæà ååäã ïéúîùðå ïéçåøå ïéùôð ïåðéà ìò
ïåäéôåâî
ïéëøúúî
àìåâìâá
àúåìâá
àåä êéøá àùãå÷ã øîúà åäééìòã åáøçúàã
ïéáøç åøàúùàã ïáéøçîå äåä ïéîìò äðåá
íéøâ àìéòì ïàëøáã åòéðîå åäééðî ïåäéôåâ
) ùáéå áøçé øäðåישעיה יט הåäåî÷åà éëäå (1015
åäáå åäú äúéä õøàäå ïåùàø úéá áøçúà
)בראשית א ב( ]êùçå éðù úéá áøçúà [á"ò âë
) íåäú éðô ìòבראשית א ב( ïéúîùð ïéìà ïéâáå
ïéôåâ ïåì úéìå àîìò éøáúàã íã÷ åàéøáúàã
éàä éîéé÷î ååä åäééìò éîçø àøòúàì ïéâá
íëç ãéîìú ïë íà àáà äéì øîà àãå÷ô
ìàøùé äéá øîúàã äáùçîã àøèñî åäéàã

 - ïå÷éúä øéàî 1013הלש"ו מביא ראיה לקמן מדף כד ע"ב אימא עלאה מקננא בכרסייא בתלת ספירן עלאין.
##* 1014
 1015אולי איוב יד יא.
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שנאמר בו ישראל עלה במחשבה
להבראת )ב"ר פ"א סי' ד( .התורה הזו
היא בן לתלמיד חכם ,אם כן למה
אשתו צריכה יבום ,שהרי לא שמו
הבדל בעלי המשנה בין תלמידי
חכמים לשאר בני אדם .אמר לו בני
)היא( ודאי צריכה יבום לנשמות הללו
שהולכות ערומות מששת ימי
בראשית.

ïá éäéà àúééøåà éàä úåàøáéì äáùçîá äìò
éàîà äéìéã àúúà ïë íà íëç ãéîìúì
éøàî àúåùøôà ååù àì àäã íåáé äëéøö
øîà àùð éðá øàùî íëç ãéîìúì ïéúéðúî
ïéìàì íåáé äëéøö éàãå (éäéà) éøá äéì
úéùàøá éîåé úéùî ïéàìéèøò ïéìæàã ïéúîùð

אתחרב בית ראשון כו'  -והן ב' ההי"ן ,וכן בנשמתא ב' גלגולים ,שהיא נע ונד למצוא
גלגול שלישי שלא תתחרב ,כמ"ש )איוב לג כט( הן כל אלה כו' ,דוגמת בית שלישי :ובגין אלין
נשמתין כו'  -ר"ל ,בשביל הנשמות הנ"ל ,ולכך רמוזים במעשה בראשית ,דאתבריאו קדם כו',
וכן לכך רמוזים בתי מקדשים שם ,וכל זה בשביל שלא קיימו פרו ורבו ,שהוא ונהר יסוד כו',1016
כידוע :1017א"כ ת"ח כו'  -ר"ל ,דיבום הוא בשביל נשמת המת שלא קיים פרו ורבו ,שיבוא
בגלגול מבנה כידוע ,ות"ח הוא מסטרא דחכמה ,ותורה מסטרא דת"ת הוא בנו ,ואין צריך לחזור
בגלגול :א"ל ברי כו'  -שיש נשמות שאינן מתוקנין ,והן יבואו באשתו בגלגול:
אמר לו והרי כתוב "לא יחליפנו
ולא ימיר אותו וגו'" ,וכי האשה הזו
שהיא קדש קדשים תהיה קן )תיק(
למי שאינו ממינה ,שהרי כתוב "תוצא
הארץ נפש חיה למינה" ,ואין לה
הרכבה אלא ממינה .אמר לו ,בני,
הגלגולים הם סוד של הרכבה ,כמו מי
שמרכיב עץ שאינו מינו בעץ אחר ,כמו
מי שמרכיבים עצים זה עם זה .אבל
העיקר של אם "המר ימירנו" ,צריך
שיהיה קדוש בקדוש ,שיש עץ מצד
הטומאה שהוא רע ,ובשבילו נאמר
"לא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב",
שזהו סוד של צדיק ורע לו רשע וטוב
לו )ברכות ז ע"א( ,אבל "אם המר
ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קדש",
ובזה מרכיבים קדש בקדש ומקבלים
זה מזה .וסוד הדבר "מקבילות
הלולאות" ומין במינו ,זהו צדיק וטוב
לו ,וכשאותה נשמה שהיא קודש אינה
מוצאת את מינה ,נאמר בה "ולא
מצאה היונה מנוח לכף רגלה".

) áéúë àäå äéì øîàויקרא כז י( àì
àúúà éàä éëå 'åâå åúåà øéîé àìå åðôéìçé
(à÷éú à"ð) àðé÷ àäú ïéùã÷ ùã÷ éäéàã
) áéúë àäã äðéîî åäéà åàìã ïàîìבראשית א
כד( äì úéìå äðéîì äéç ùôð õøàä àöåú
ïéìåâìâ éðá äéì øîà äðéîî àìà äáëøä
áéëøîã ïàî ïåâë 1018äáëøäã àæø ïåðéà
ïåâë àøçà àðìéàá äéðéî åäéà åàìã àðìéà
àø÷ò ìáà àãá àã ïéðìéà ïéáéëøîã ïàî
ùã÷á ùã÷ àäéã êéøö åðøéîé øîä íàã
òø åäéàã åáàñîã àøèñî úéà àðìéàã
òø åà òøá áåè åúåà øéîé àì øîúà äéðéâáå
áåèå òùø åì òøå ÷éãöã àæø åäéà éàäã áåèá
åúøåîúå àåä äéäå åðøéîé øîä íà ìáà åì
ïéìá÷îå ùã÷á ùã÷ ïéáéëøî àãáå ùã÷ äéäé
úåìéá÷î (ä åë úåîù) àìîã àæøå ïéã ïî ïéã
åì áåèå ÷éãö åäéà éàä åðéîá ïéîå úàììä
úçëùà àì ùã÷ éäéàã àúîùð àéää ãëå
) äá øîúà äðéîבראשית ח ט( äàöî àìå
äìâø óëì çåðî äðåéä

למאן דלאו כו'  -ר"ל ,שהוא אינו צדיק :רזא דהרכבה  -ר"ל ,כל הגלגולים כל א' בגוף
אחר ,והגוף אחר ע"כ שלא ממין הגוף הראשון ,ואפילו שניהם צדיקים :איהו רזא דצדיק כו' -
 - ïå÷éúä øéàî 1016היינו נהר שהוא בחי' יסוד.
 1017שעה"פ בלק.
 1018עי' תז"ח בדברי רבינו בסוף דף לח ויהיה כאן הכוונה שמרכיבים בו רוחא קדמאה שהניח
בה לסייעו )לש"ו(.
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ר"ל ,אם היה בגוף הראשון רשע ועכשיו צדיק} ,כד ע"ד{ הוא צדיק ורע לו ,שמשלמין לו על
גלגול ראשון ,ולהיפך רשע וטוב לו :אבל אם המיר כו'  -ר"ל ,דבגלגולין יש צדיק ורשע רשע
וצדיק כנ"ל ,אבל במצות יבום באשתו של ת"ח ,לא יהיה אלא קודש בקודש ,שת"ח היה ראוי
לבא ,וממירין אותו תמורת הת"ח כנ"ל ,וזה לא ימיר כו' ,והיה הוא כו':
וכך סוד של קן צפור שנאמר בה
) äá øîúàã øåôö ï÷ã àæø éëäåדברים
"שלח תשלח את האם" ,והולכת כב ז( ïî àããðî àìæàå íàä úà çìùú çìù
נודדת מקנה" .והן כל אלה יפעל א"ל
÷íò ùìù íéîòô ì"à ìòôé äìà ìë ïäå äð
פעמים שלוש עם גבר" ,כנגד שלשה
שלוחים של היונה ,וכשמוצאת מקום äðåéã íéçåìù úìú ìá÷ì (èë âì áåéà) øáâ
לשרות שם ,נאמר בה "ולא יספה שוב äá øîúà ïîú àéøùì øúà úçëùà ãëå
אליו עוד") ,מהו עוד( להביא זמן אחר )בראשית ח יב( éàî) ãåò åéìà áåù äôñé àìå
בהרכבה.
äáëøäá àøçà àðîæ éúéîì (ãåò
ולכן שלוח הקן הוא בכל העופות
ïéùéã÷ ïéôåò ìëá ï÷ä çåìù àã ïéâáå
הקדושים )ולא בטמאים( שהם נשמות ïéìæàã ïéúîùð ïåðéàã (ïéáàñîá àìå) åäéà
שהולכות מגורשות לעורר עליהם
áéúë äîå åäééìò éîçø àøòúàì ïéëøúúî
רחמים .ומה כתוב בהם "גם צפור
מצאה בית" ,זהו גלגול ראשון שהוא àã úéá äàöî øåôö íâ (ã ãô íéìäú) åäá
נפש" ,ודרור קן לה" ,זהו הגלגול השני (íù) äì ï÷ øåøãå ùôð éäéàã äàîã÷ àìåâìâ
של הרוח" ,אשר שתה אפרוחיה" ,זהו äúù øùà 1019àçåøã àðééðú àìåâìâ àã
גלגול שלישי של הנשמה )בגלגול שלה àúîùðã äàúéìú àìåâìâ àã (íù) äéçåøôà
"את מזבחותך ה' צבאות"( .ולכן "שלח )((íù) úåàáö 'ä êéúåçáæî úà äìéã àìåâìâá
תשלח" כנגד נפש ורוח" ,את האם"
úà çåøå ùôð ìá÷ì çìùú çìù àã ïéâáå
בה
שנאמר
הנשמה,
לרבות
"ובפשעיכם שולחה אמכם"" ,את íëéòùôáå äá øîúàã àúîùð úåáøì íàä
àúà úà íàä úà (à ð äéòùé) íëîà äçìù
האם" "את" בא לרבות גלגול שלישי.
äàúéìú àìåâìâ úåáøì

וכד אשכחת אתר  -ר"ל ,וזה שילוח היונה שלשה פעמים מן התיבה :ודרור קן לה  -ר"ל ,קן
של הדרור שהן ו"ק :וגלגולי' דיליה את מזבחותיך ה' צבאות  -ר"ל ,דאז הוא נשמתא מסטרא
דילה ,דזה מזבחותיך ,ב' מזבחות ,עד מזבח הפנימי שהוא בינה ,ושם השם 1020צבאות
הידוע :1021האם לרבות נשמתא כו'  -שהיא אם של רוח ונפש כידוע :1022דאתמר בה כו'  -כידוע
בעת שהאדם חוטא מסתלק הנשמה ולא נשאר אלא רוח ונפש :1023את לרבות כו'  -ר"ל ,שלא
 - ïå÷éúä øéàî 1019עי' סוף תיקון כו )לש"ו(.
 1020נדצ"ל הוי"ה##*.
##* 1021
##* 1022
 1023עי' יהל אור ח"& יא ע"ג וז"ל ,בכל עולם שמים וארץ והן נפש של ההיכלות כי הנפש בארץ
כידוע ונהורין הן הנפש של ההיכלות והחיות ואופנים הן תולדות הרוחין ונהורין וכולם תחת
הנהורין ועיקר הנפש הוא הנהורין וכן בארץ הזה וד"ל והרוחין הן באוירא של ההיכלות והרוחין הן
רוח של ההיכלות ועד כאן הן גבול עולם הפירוד אבל מנשמה ולמעלה הוא אלקות כידוע בכל
עולמות בי"ע ,אפילו בארץ הזו התחתונה ,ואפילו באדם הנשמה שלו למעלה חלק אלוק ממעל,
והענין כי ה' פרצופים א"א או"א זו"נ שהן ע"ס הן בכל עולם ועולם ,וכן בנשמת האדם נרנח"י,
וג"ר אין מושגין כלל וכלל בכל עולם ועולם ,והתחלת העולם אינו אלא מזו"נ ,והן נקראין עולם,
כמ"ש עולם חסד יבנה .וכן האדם נפש ורוח ,וכן פרצופי אדם זו"נ ,דו"נ ,וג"ר של האדם אינן כלל
בעולם הזה ,והן בשמים וכו' ,כמ"ש בז"ח וס"י כי נפש בארץ לכן תשוב אל הארץ בקבר ורוח
באוירא לכן הרוח מתלבש באוירא דג"ע והנשמה בשמים והיא צרורה תחת כסא הכבוד שהן
הרקיעין כמ"ש לעיל ואף שהם ה' מדריגות הן רק ג' כי כל ג"ר חשובין כא' ואין מתפרדין כידוע לכן
אין נחשבין רק נר"נ ,וכן הספירות רק א"א זו"נ כידוע בינה כולל ג"ר ,והאדם במקום ז"א כידוע,
וג"ר אינן מושגין אף לז"א ,כמ"ש באד"ר על פסוק אלקים הבין דרכה כו' רק ג"ר של ז"א הן תלוין
במעשה התחתונים כידוע ,והם ג"ר נח"י שמשיג ז"א ,וכן באדם נח"י שכללם הנשמה היא ג"ר של
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תטעה שהאם היא כלולה באלו ב' שלוחין ,כמ"ש )דברים כב

ז( שלח תשלח את האם ,לכך נאמר

"את" ,שלוח שלישי:
ולכן מי שמקבלים אורחים שהם
נשמות יתרות ,שהם מרכיבים עליהם
בערב שבת בפנים מאירות )כגופות
מאירים( ,בשמחה ובעונג בעולם הזה.
כשהנשמה והרוח והנפש יוצאות מן
הגוף מהעולם הזה ,כך מקבלים אותם
בעולם הבא ,ונאמר בהם "גם צפור
מצאה בית וכו'" ,אשרי הוא מי
שמקבל אורחים ברצון שלם ,כאלו
מקבל פני שכינה ,שבמדה שאדם
מודד ,בה מודדים לו .בא רבי אלעזר
בנו ונשק ידיו ,והשתטחו לו כל
החברים ,ואמרו לו ,אלו לא באנו
לעולם אלא לשמוע הדברים הללו דיי.
בינתיים הרי אליהו יורד מלמעלה
עם כמה חיילות של נשמות וכמה
מלאכים סביבו ,והשכינה העליונה
עטרה על כולם ,כתר בראש כל צדיק,
באותו זמן התעורר קול בעץ שלמעלה
בנגון ,וכמה עופות של נשמות שורות
שם בענפים שלו ,זהו שכתוב "רבה
אילנא ותקיף" ]גדל האילן ומתחזק[
וכו' ,ויאמר כן רבי ,רבי אתה הוא עץ
שגדול וחזק בתורה ,בענפים שלך
שהם איברים קדושים ,כמה עופות
שורים שם ,שנשמות קדושות כדוגמא
שלמעלה שנאמר בו "ובענפוהי ידורן
צפרי שמיא" ]ובענפיו יקננו עופות
השמים[ ,וכמה בני אדם למטה
יתפרנסו מהחבור הזה שלך ,כשיתגלה
למטה בדור האחרון בסוף הימים,
ובגללו "וקראתם דרור בארץ וגו'".

ïåðéàã ïéæéôùåà ïéìá÷îã ïàî àã ïéâáå
áøòá åäééìò ïéáéëøî ïåðéàã ïéøéúé ïéúîùð
äåãçá (ïéøéäð ïéôåâá) ïéáåäö ïéôðàá úáù
àùôðå àçåøå àúîùð ãë àîìò éàäá àâåðòá
ïåì ïéìá÷î éëä àîìò éàäî äéôåâ ïî ÷éôð
) ïåäá øîúàå éúàã àîìòáתהלים פד ד( íâ
ìá÷îã ïàî åäéà äàëæ 'åëå úéá äàöî øåôö
àúðéëù éôà ìá÷î åìéàë íéìù åòøá ïéçøåà
éáø àúà äéì ïéããåî äá ùð øá ããîã äãîáã
ìë äéì åçèúùàå éåãé ÷éùðå äéøá øæòìà
àîìòì àðéúà àì åìéà äéì åøîàå àéøáç
ééã ïéìà ïéìî òîùîì àìà
äîëá àìéòî úéçð à÷ åäéìà àä éëäãà
äéðøçåñ àéëàìî äîëå ïéúîùðã ïéìééç
øúë åäìë ìò äøèò äàìò {à"ò äë} àúðéëùå
øòúà àì÷ àðîæ àåääá ÷éãö ìë ùéøá
ïéúîùðã ïéôåò äîëå àðåâðá àìéòìã àðìéàá
äáø (ç ã ìàéðã) ã"ää éåôðòá ïîú ïééøù
àåä úðà éáø éáø éëä àîééå 'åëå óé÷úå àðìéà
êìéã ïéôðòá àúééøåàá óé÷úå äáøã àðìéà
ïîú ïééøù ïéôåò äîë ïéùéã÷ ïéøáéà ïåðéàã
äéá øîúàã àìéòìã àðååâë ïéùéã÷ ïéúîùðã
äîëå (è ã ìàéðã) àéîù éøôö ïøåãé éäåôðòáå
[à"ò ãë] éàäî ïåñðøôúé àúúì àùð éðá
äàøúá àøãá àúúì éìâúé ãë êìéã àøåáç
'åâå õøàá øåøã íúàø÷å äéðéâáå àéîåé óåñá
)(é äë àø÷éå

ובג"ד  -חוזר למעלה ,דיהיב לון נפשין כו' :ואתמר בהון גם כו'  -ר"ל ,בנר"ן שלו ,שלא
יצערך לבוא בגלגול :דבמדה כו'  -דבקבלת אורחין אושפיזין הנ"ל} ,כה ע"א{ דמקבלין לנר"ן
שלו:
ובגיניה וקראתם כו'  -שיגלו ע"י לימוד הזוהר:
 - ïå÷éúä øéàîהרוח של האדם ,אבל הנשמה עצמה שהיא ג"ר עצמן אינן באים באדם כלל ,והן אלקות ,וז"ס איש
האלקים ,והן בחטאי האדם מסתלקין בסוד המוחין ,וכן ט' תחתונות של הנפש מחכמה ולמטה ,רק
שג"ר של הרוח עולין למעלה ואין פגם נוגע בהם ,רק סילוקן מאדם בסוד שיחת לו לא כו' ,אבל
תשעה תחתונות של הנפש יורדין לקלי' ,ואין נשאר רק כתר שלה ,שהיא מלכות של רוח כידוע.
בכל כתר שהיא בחי' מלכות עולם שלפניו ,והוא עטרת היסוד דדכורא שלכן נקרא עטרת כידוע,
וראשיתה מחכמה ולמטה כולה יכול להסתלק שלכן כל החטאים והעונשים נזכרים בנפש ונפש כי
תחטא והאבדתי את הנפש כו' וסוד האבדון לקליפה וכן הכרת כשכל הט' בחי' מסתלקים אז
ונכרתה הנפש מלפני ,ע"כ.
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פתח אליהו ואמר כשיוצאת שבת
וימים טובים וישראל הם תחת
ממשלת סמא"ל ושבעים ממונים,
ודוחקים את ישראל ,קול יוצא
מהשמים אליו ויאמר כך ,יר"א בש"ת,
וזה בראשי"ת ,תהיה לך בושה מן
השמים וזה )בראשית(.

ïéîåéå àúáù ÷éôð ãë øîàå åäéìà çúô
ì"àîñã äìùîî úåçú ïåðéà ìàøùéå ïéáè
ïî ÷éôð àì÷ ìàøùéì ïé÷çãå ïðîî ïéòáùå
àãå ú"ùá à"øé éëä àîééå äéáâì àéîù
àãå àéîù ïî àôåñë êì àäé úéùàøá
)(úéùàøá

פתח אליהו כו'  -נ"ל דג' תיקונין כאן ,ירא בושת א' ,ירא שמים ב' ,ראש בית ג' ,והם תיקון
ו' ז' ח' ,כי תיקון ו' לא נתפרש עדיין כלל מלת בראשית ,כי כל זה היה הקדמה ,שאמר לעיל מיד
דנפיק כו' ,ותיקון השביעי שייך לששי ,ובתיקון ח' ב' תיקונים ,בו ח' וט' ,1024וז"ש ירא בשת
ודא בראשית יהא לך כו' ודא בראשית ,ר"ל של ירא שמים ,והולך ומפרש שניהם ,בתחלה מפרש
הראשון ,וז"ש בראשית ירא בשת וי ליה כו':
äàòéáù àðå÷ú
בראשית יר"א בש"ת ,אוי לו
ãë ì"àîñì äéì éåå ú"ùá à"øé úéùàøá
לסמא"ל כשיבא הקדוש ברוך הוא ÷àúðéëùì ÷øôîì àåä éúéé àåä êéøá àùãå
לפדות את השכינה ואת ישראל בניה,
ïéîåà ïéòáùîå äéðî òáúå àäðá ìàøùéìå
ותובע ממנו ומשבעים האמות
ומהממונים שלהם כל הצרות שהציקו ìàøùéì å÷àòã ïå÷àò ìë ïåäìéã ïðîîîå
לישראל בגלות ,משום שלפני שגלו äéì éìâ ìàøùé åìâã íã÷ã ïéâá àúåìâá
ישראל גלה לו הקדוש ברוך הוא ÷éåäîì ìàøùé ïéãéúò ååäã àåä êéøá àùãå
שיהיו עתידים ישראל להיות תחת [åäééãåáòù úåçúî ÷ôîì] åäééãåáòù úåçú
שעבודם )לצאת מתחת שעבודם(àøâà äéãé úåçúã ïðîî ïéòáùìå äéì éæçàå .
והראה לו ולשבעים הממונים שתחת
àãä àúåìâá ìàøùéì ïéø÷åà ååä éà ïåäìéã
ידו את שכרם אם היו מכבדים ים את
ישראל בגלות ,זהו שכתוב "ויברך úéá úà é"é êøáéå (ä èì úéùàøá) áéúëã àåä
יהו"ה את בית המצרי בגלל יוסף"àì äéìéã ïðîîå åäéàå óñåé ììâá éøöîä ,
והוא והממונים שלו לא עושים להם àúðéëùáå ïåäá ïéãáò àìà àø÷é ïåäì ïéãáò
כבוד ,אלא עושים בהם ובשכינה ÷ïéâáå ê"é÷ìà äéà àîåé ìë ïåì ïéøîàã àðì
קלון ,שאומרים להם כל היום איה øîàå àéîù ïî àîåé ìë äéáâì ÷éôð àì÷ àã
אלהי"ך ,ולכן יוצא קול אליו כל יום
מן השמים ואומר יר"א בש"ת ,תהיה à"øé àúðéëù ïî àôåñë êì àäé ú"ùá à"øé
לך בושה מן השכינה ,יר"א שמים àåä êéøá àùãå÷î àôåñë êì àäé íéîù
תהיה לך בושה מהקדוש ברוך הוא òîùú äúàå áéúëã àåä àãä íéîù åäéàã
שהוא שמים ,זהו שכתוב "ואתה úéùàøá àãå (áì ç 'à íéëìî) íéîùä

תשמע השמים" ,וזה )בראשית(.
äàðéîú àðå÷ú

בראשית ש' שמים )יר"א שמי"ם(
יר"א בי"ת שלו שהוא רא"ש בי"ת,
פחד ממנו בביתו )זהו בראשי"ת( והוא
והממונים שלו לא פחדו ממנו,
והחריבו ביתו ,בית ראשון ובית שני,
ולכן "וחפרה הלבנה" ,שהיא נחש

à"øé (í"éîù à"øé) í"éîù 'ù úéùàøá
äéì ìéçã ú"éá ù"àø åäéàã äéìéã ú"éá
äéìéã ïðîîå åäéàå (úéùàøá àåä àã) äéúéáá
ïåùàø úéá äéúéá åáéøçå äéðî åìéçã àì
ãë äéòùé) äðáìä äøôçå àã ïéâáå éðù úéáå

 - ïå÷éúä øéàî 1024צ"ל ז' וח' )לש"ו(.
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אשת זנונים" ,ובושה החמה" שהיא
גיהנם ,שנחש אשת זנונים החריבה
את בית השכינה ,וחמה שהיא גיהנם
סם המות ,שרפה את ההיכל.
ובזמן שהקדוש ברוך הוא יבנה
אותם כמו מקדם ,זהו שכתוב "בונה
ירושלים יהו"ה" ,באותו זמן "וחפרה
הלבנה ובושה החמה" ,אימתי ,בזמן
ש"כי מלך יהו"ה צבאו"ת" ,שהבנין
הראשון נעשה )נבנה( על ידי אדם,
ולכן שלטו עליהם ,משום ש"אם יהו"ה
לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו",
ומשום שהבנין האחרון יהיה על ידי
הקדוש ברוך הוא ,יתקיים ,ועל זה
אמר הכתוב "גדול יהיה כבוד הבית
הזה האחרון מן הראשון".
ובאותו זמן שיבנה הבנין על ידי
הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה,
נאמר בשכינה העליונה והתחתונה
"והיה אור הלבנה כאור החמה",
"וחפרה הלבנה ובושה החמה" ,שהם
הנקבות של סמא"ל ,ומשום שלא פחד
סמא"ל מהקדוש ברוך הוא שהוא
שמים ,ובת זוגו לא פחדה משכינתו,
שהיא הארץ ,נאמר בהם "כי שמים
כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה" ,הוא
סמא"ל ובת זוגו.

äîçä äùåáå íéðåðæ úùà ùçð éäéàã (âë
àúéá úáéøç íéðåðæ úùà ùçðã íðäéâ éäéàã
úåîä íñ íðäéâ éäéàã äîçå àúðéëùã
àìëéä úãé÷åà
ïåì éðá àåä êéøá àùãå÷ã àðîæáå
íéìäú) 'ä íéìùåøé äðåá áéúëã ïéîã÷ìîë
÷äùåáå äðáìä äøôçå àðîæ àåääá (á æî
éëã àðîæá éúîéà (âë ãë äéòùé) 1025äîçä
ãéáòúà äàîã÷ àðééðáã (íù) úåàáö 'ä êìî
)åèéìù àã ïéâáå ùð øáã éãé ìò (éðáúà à"ð
åìîò àåù úéá äðáé àì 'ä íàã ïéâá åäééìò
) åá åéðåáתהלים קכז א( àðééðáã ïéâáå
àåä êéøá àùãå÷ã àãé ìò àäé äàøúá
äéäé ìåãâ (è á éâç) àø÷ øîà àã ìòå íéé÷úé
ïåùàøä ïî ïåøçàä äæä úéáä ãåáë
àãé ìò àðééðá éðáúéã àðîæ àåääáå
øîúà àúúå àìéòì àåä êéøá àùãå÷ã
äðáìä øåà äéäå äàúúå äàìò àúðéëùá
äðáìä äøôçå (åë ì äéòùé) äîçä øåàë
ïéá÷åð ïåðéàã (âë ãë äéòùé) äîçä äùåáå
àùãå÷ ïî ì"àîñ ìéçã àìã ïéâáå ì"àîñã
úìéçã àì äéâåæ úáå íéîù åäéàã àåä êéøá
íéîù éë ïåäá øîúà äéòøà éäéàã äéúðéëùî
(å àð äéòùé) äìáú ãâáë õøàäå åçìîð ïùòë
[á"ò ãë] 1026äéâåæ úáå ì"àîñ àåä

 - ïå÷éúä øéàîלהראות ומתראה את
 1025אבל כאשר ברצונו להמתיק כל הדינים ולבטל כל החיצונים ,מתחיל ָ
עוצם יחודו בשרשי הגבורות העליונים ,ומתפשט גילוי יחודו ית"ש גם למטה ,ונמתקין כל הדינין,
ואז )ישעיה כד כג( וחפרה הלבנה דאיהו נחש אשת זנונים ,ובושה החמה דאיהו גהינם סם המות,
ושמים דאיהו סמאל כעשן נמלחו ,והארץ דאיהו בת זוגיה כבגד תבלה ,כי מלך ד' צבאות )ישעיה ל
כו( והיה אור הלבנה שהיא מלכות דאצילות שכינתא תתאה כאור החמה ,שהוא בינה שכינתא
עילאה ,קרן ביובלא אתעטר וכמ"ש כ"ז בתיקונים תי' ח' )כה ע"א( ובספד"צ בסופו )לו ע"ב( ,ונשגב
ה' לבדו ביום ההוא )ישעיה ב יא( בב"א )דע"ה ח"ב טז ע"ב(.
 1026השמים והארץ דקליפה נאמר עליהם )ישעיה נא ו( כי שמים כעשן נמלחו כו' ,וכמו שאמרו
בתיקונים )סוף תיקון ח דף כה ע"א( כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה הוא סמ' ובת זוגיה,
ואז יהיה אור הלבנה ,שהוא המלכות דאצילות ,כאור החמה ,שהוא בינה )וכמ"ש בזוה"ק ס"פ
מצורע דף נו ע"א ובהגהות מהרח"ו שם ,ועי' עוד בפ' שמות דף י ע"א ,ובפ' קרח דף קעח ע"ב,
ובפע"ח שער ראש חדש סמוך לסופו דף קח סע"ד( ,ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים
)ישעיה ל כו( ,ור"ל שהמלכות תתייחד עם ז"א ויאירו שניהם באור הבינה ,והבינה תכלול באבא,
ויאירו שניהם יחד באור הי"ג ת"ד ,וזהו אור שבעתים ,כי הי"ג ת"ד הם הדעת עלאה ,והוא הדעת
הכללי דהאצילות ,וכל בחי' דעת הוא י"ד בחי' ,וכמ"ש בפע"ח )שער ספי' העומר פרק ב( ,וזהו אור
שבעתיים .וכן יתייחדו ויכללו כל אלו הפרצופים א"א ואו"א וזו"ן כולם יחד ,ויאירו כולם באור
שבעת הימים ,שהוא הז' תיקוני דגלגלתא ,שהם מהז"ת דרדל"א ,שהוא מאור הז"ת דמלכות דא"ק,
שהוא אור שבעת הימים הראשונים כנ"ל פ"א ,ויתייחדו כולם בו ,כי ממנו יצאו ואיליו ישובו ,ואז
יתגלה כבוד מלכותו יתברך לעילא ולתתא ,ונשגב ה' לבדו ביום ההוא )ישעיה ב יא( )ביאורים ח"א
כט ע"א(.
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נחש כו' גיהנם } -כה ע"ב{ נגד ב' הנ"ל ,ב' בתים ,והן ביתא והיכלא דקאמר כאן:
äàòéùú àðå÷ú

בראשית יר"א שב"ת שהיא
שכינה ,שעליה נאמר "מחלליה מות
יומת" ,שנכנסו אויבים בחלל שלה,
שהוא קדש קדשים ,ונאמר בהם "את
מקדש יהו"ה טמא" ,חלל ממלכה
ושריה ,ושפחה נכנסת במקום
המלכה*##אדון ,שהיא נדה שפחה
גויה זונה ,וטמאה את מקומה ,ששם
היתה מנוחת השכינה ,וקול היה יורד
ואומר ירא שבת ,והיא לא עשתה כן,
אלא חלל ממלכה ושריה ,וברחה
השכינה משם ,באותו זמן "שחקו על
משבתיה" ,ואמרה השפחה לא זה כמו
שעשתה שרי לשפחתה ,זהו שכתוב
"מפני שרי גברתי אנכי בורחת" ,אמר
הקדוש ברוך הוא ,בת הרשע הרשע,
והרי אף על גב ששרה גרשה אותה,
אני רחמתי עליה ועל בנה ,ואתם לא
עשיתם כך ,אלא גרמתם )גמלתם( רע
תחת טוב .אני נשבעתי להעביר את
מלכות הרשעה מן העולם ,ולא תהיה
שמחה לפני עד שיאבדו מן העולם.
ובאותו הזמן תהיה שמחה לפני ,זהו
שכתוב "ובאיבוד רשעים רינה".
בחלל דילה כו'  -ר"ל ,ג' ראשונות של בריאה:

1027

àúðéëù éäéàã úáù à"øé úéùàøá
) úîåé úåî äéììçî øîúà äìòãשמות לא יד(
íéùã÷ ùã÷ åäéàã äìéã ììçá íéáéåà åìàòã
àîè 'ä ùã÷î úà (ë èé øáãîá) ïåäá øîúàå
øúàá úìàò äçôùå äéøùå äëìîî ììç
úáéàñå äðåæ äéåâ äçôù äãð éäéàã äøéáâã
äåä àì÷å àúðéëùã àçééð äåä ïîúã àäøúà
êë úãáò àì éäéàå úáù àøé øîàå úéçð
àúðéëù úçøáå äéøùå äëìîî ììç àìà
ìò å÷çù (æ à äëéà) àðîæ àåääá ïîúî
àðååâë éàä åàì äçôù úøîàå äéúáùî
éøù éðôî ã"ää äìéã äçôùì éøù úãáòã
øîà (ç æè úéùàøá) úçøá éëðà éúøáâ
÷óà àäå àáééç òùøã àúøá àåä êéøá àùãå
ìòå äìò àðîéçø àðà äì úëøú éøùã áâ ìò
à"ð) ïåúîøâ àìà éëä ïåúãáò àì ïåúàå äðá
àøáòàì àðéîåà àðà áè úåçú ùéá (ïåúìîâ
éîã÷ äåãç àäé àìå àîìòî àáééç àúåëìî
äåãç àäé àðîæ àåääáå àîìòî åãéáàúéã ãò
÷äðø íéòùø ãáàáå (é àé éìùî) ã"ää éîã

äàøéùò àðå÷ú

בראשית שי"ר תא"ב ,וזהו השיר
המשובח מכל השירים ,תאב מכל
השירים ,ועליו נאמר "שיר השירים
אשר לשלמה" ,למלך שהשלום שלו,
כך פרשוהו )שבועות לה ע"ב( ,ומתי
יתעורר השיר הזה ,בזמן שיאבדו
סמא"ל והממונים שלו ,הרשעים ,מן
העולם ,ובאותו זמן )שיר( "אז ישיר
משה" ,לא כתוב "אז שר" ,אלא "אז
ישיר" ,והרי פרשוהו.
והשיר הזה ב"אז" עולה בפה,
)באיפה עולה ,בפה ,שיר אל( אבל
השיר הוא ודאי חכמת שלמה ,באותו
זמן "ותרב חכמת שלמה" )באותו זמן
"ומלאה הארץ דעה את ה' וכו'"(.

øéù åäéà éàäå á"àú ø"éù úéùàøá
äéìòå íéøéùä ìëî áàú íéøéùä ìëî çáåùî
øùà íéøéùä øéù (à à ù"äéù) øîúà
åäåî÷åà éëä åìù íåìùäù êìîì äîìùì
ì"àîñ ïåãáàúéã àðîæá øòúé éúî øéù éàäå
àðîæ àåääáå àîìò ïî àéáééç äéìéã ïðîîå
)) äùî øéùé æà (øéùשמות טו א( àì øù æà
åäåî÷åà àäå øéùé àìà áéúë
÷éìñ ïàá) àîåôá ÷éìñ æàá øéù éàäå
éàãå {á"ò äë} åäéà øéù ìáà (ìà øéù àîåôá
äîìù úîëç áøúå àðîæ àåääá äîìù úîëç
)מלכים א' ה י( )õøàä äàìîå àðîæ àåääáã

 - ïå÷éúä øéàî 1027שבת הוא נגד המלכות )עי' תיקו"ז תיקון מ"ח צה ע"ב ורע"מ פנחס רמג ע"ב ורנז ע"א(
וכמ"ש הרב בשער המצוות )פ' בהר() ,כללים ח"א פג ע"ד( ,אמנם הוא רק על ידי הבינה כמש"כ
הלש"ו שם ועוד בח"ב נב ע"ב .ועי' לקמן הערה .1064
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((è àé äéòùé) 'åëå 'ä úà äòã

תיקון י'  -שיר תאב  -קאי לעיל )תיקון ט( ,ובההוא זמנא כו' באבוד רשעים רנה ,כמו
שמפרש והולך ,והאי שיר מתי יתער כו' :והאי איהו שיר כו'  -ר"ל ,שההוא תפארת על כל ז"ס:
למלך כו'  -בינה ,שיר יהיה בדרגא דבינה שהיא עטרת ,באז סליק כו' ,ר"ל בינה שנקראת אז
כידוע )זהר ח"ב נד ע"א* ,(##א' על ז' ,שכהן גדול ביוה"כ היה אומר אחת ושבע כידוע )זהר ח"ג
קב ע"א( :אבל שיר כו'  -ר"ל ,כ"ז שאמרנו בדרגא דבינה ,דשם סליק }כה ע"ג{ השיר ,אבל שיר
עצמו הוא במלכות שנקראת חכמת שלמה )זהר ח"ב נד ע"א( ,של יסוד שנקרא שלמה ,ומשם
נקראת חכמה זעירא )זהר ח"ב רלה ע"ב( ,ור"ל ז"ש אשר לשלמה :בההוא זמנא ותרב כו'  -דסליק
למעלה למעלה כנ"ל וכמו שמפרש והולך ,ונקראת שיר מסטרא דחכמה עלאה כמו שמפרש
והולך כד סלקא לגבי י' כו':
ומי הֶ עֶ ַלה אותה למקומה ,זה
משה ,וסוד הדבר "אז ישיר משה"
)שמות טו א( ,באיפה מעלה אותה,
ב ַתּ֠לְ ָשׁא ,הכתר הזה של תלשא ,היא
י' ,ישיר ,ותקום מן ה' של משה )היא
י' שיר ו"ו תקום מן ה"ה דמשה(
ושורה על הראש של ו' ונעשית ז'
כתר ,ומעלה אותה עד המקום שנגזרה
משם.
כשעולה אל י' העליונה נקראת
שיר ,זכר ,וכשיורדת אל ה' נקראת
שירה ,זהו שכתוב "אז ישיר משה ובני
ישראל את השירה הזאת ליהו"ה וגו'",
שעליה נאמר "אבן מאסו הבונים וגו'",
שהיא "אבנא די מחת לצלמא" ]אבן
שמכה את צלם[ העבודה זרה ,באותו
זמן שנמחה הצלם של העבודה זרה,
הדמות הרעה נאמר בה "ואבנא די
מחת לצלמא הות לטור רב ומלאת כל
ארעא" ]והאבן שהכתה את הצלם
נהיתה להר גדול ומלאה את כל
הארץ[ ,זהו שכתוב "מלא כל הארץ
כבודו" .וכך עולה עד שלא מוצאים לה
מקום ושואלים המלאכים בגללה "איה
מקום כבודו להעריצו" )נוסף מוסף
שבת( ,ולא מוצאין לה שעור עד
שאומרים "ברוך כבוד יהו"ה ממקומו",
משום שמעלה אותו עד אין סוף,
שהוא י' הראש של א'.

àæøå äùî àã äøúàì äì ÷éìñ ïàîå
àùìúá äì ÷éìñ ïàá äùî øéùé æà äìîã
'ä ïî íå÷úå øéùé 'é éäéà àùìúã àâú éàä
ä"ä ïî íå÷ú å"å øéù 'é éäéà à"ð) äùîã
'æ àâú úãéáòúàå 'åã àùéø ìò àéøùå (äùîã
ïîúî úøæâúàã øúà ãò äì ÷éìñå

øéù úàéø÷úà äàìò 'é éáâì à÷ìñ ãë
ã"ää äøéù úàéø÷úà 'ä éáâì àúçð ãëå øëæ
úàæä äøéùä úà ìàøùé éðáå äùî øéùé æà
'åâå íéðåáä åñàî ïáà øîúà äìòã 'åâå 'äì
)àîìöì úçî éã àðáà éäéàã (áë çé÷ íéìäú
)àðîæ àéääá äøæ äãåáòã (äì á ìàéðã
àùéá àð÷åéã äøæ äãåáòã àîìö éçîúàã
øåèì úåä àîìöì úçî éã àðáàå äá øîúà
àìî (â å äéòùé) ã"ää àòøà ìë úàìîå áø
ïéçëùà àìã ãò ú÷éìñ éëäå åãåáë õøàä ìë
íå÷î äéà äðéâá ïéëàìî ïéìàùå øúà äì
ãò àøåòéù äì ïéçëùà àìå åöéøòäì åãåáë
) åîå÷îî 'ä ãåáë êåøá ïéøîàãיחזקאל ג יב(
àùéø 'é åäéàã óåñ ïéà ãò äéì à÷ìñã ïéâá
'àã
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ומאן סליק כו'  -כמ"ש בתז"ח )כז ע"ג (1028דהוא יסלק לה לעתיד ע"ש :ורזא דמלה כו' -
כמו שמפרש והולך ,שלכן נאמר ישיר דסליק לה לי' עילאה :באן כו' בתלשא  -ר"ל ,התלישא
שע"ג תיבת משה ,שם סליק לה כמו שמפרש והולך :האי תגא כו'  -ר"ל ,שצורת התלישא הוא
ו' וע"ג ו' טבעת כעין י' ,וסליק לה ליו"ד שע"ג ו' ,והוא י' דישיר :ותקום מן ה' דמשה ושריא כו'
 ר"ל ,שהתלישא עומד על ה' דמשה בסוף האות כידוע ,וטבעת שבראשה נוטה לשמאל ע"ג ו'דובני ישראל ,ור"ל דה' דמשה הוא ה' תתאה כידוע )לקמן עד ע"ב( ,ו' הוא עמודא דאמצעיתא
ונעשית ראש הי' ,ר"ל שסלקא לי' ע"ג ו' ונעשית ז' ,וזהו תלישא י' ע"ג ו' ,והוא בחכמה עילאה:
וסליק לה עד אתר כו'  -ר"ל ,לחכמה דמשם אתנטלת ,ולשם סלקת ע"י משה ,כמ"ש בתז"ח )יא
ע"א( דקירטא דילך סלקא לאתר עילאה כו' 1029ע"ש ,וע"ל )נד ע"ב * ,(##ואמר דאתגזרת מתמן
 - ïå÷éúä øéàî 1028ז"ל :משה איהו מה שמו ובה יהא נחמה ובגין דא כפל קדשא בריך הוא שמה משה משה
חד על פרקנא קדמאה וחד על בתריתא ובגין דא אז ישיר משה אז ישר לא נאמר אלא אז ישיר*##
תרגום :משה הוא מה שמו ובו תהיה נחמה ומשום כך כפל הקדוש ברוך הוא את שמו משה
משה אחד על הגאלה הראשונה ואחד על האחרונה ומשום זה אז ישיר משה אז שר לא נאמר אלא
אז ישיר.
 1029קום נטיל קירטא דילך לגביהו דהא קירטא דוד אתמר בה )שמואל א יז( ויבחר לו חמשה
חלוקי אבנים מן הנחל נטיל לון בחמשה תיבין דאנון שמע ישראל ה' אלהינו ה' וכד שוי לון
בקירטא אתעבידו אחד אבנא חדא וקטיל לפלישתאה והאי אבנא עלה אתמר )דניאל ב( ואבנא די
מחת לצלמא הות לטור רב ומלאה כל ארעא הדא הוא דכתיב )יחזקאל ג( מלא כל הארץ כבודו
ברוך כבוד ה' ממקומו ובגינה אתמר )תהלים קיח( אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה מאת ה'
היתה זאת ובגינה אמר דוד )שם כז( אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי וגו' )שם( בזאת אני בוטח
ואל יתהלל המתהלל כי אם בזאת יתהלל המתהלל )איכה ג( זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל ויעקב
בגין דהוה ידע דאיהי עקרא דכלא אוליף לה לבנוי הדא הוא דכתיב )בראשית מט( וזאת אשר דבר
להם אביהם ומשה רבנו עליו השלום מינה קביל אוריתא הדא הוא דכתיב )דברים מד( וזאת
התורה אשר שם משה ואהרן בה עאל לקדש קדשין ואתקבל קרבנה הדא הוא דכתיב )ויקרא טז(
בזאת יבא אל הקדש זאת אשר ללוים ובגינה ]עו ע"ב[ אתמר )זכריה ג( משם רועה אבן ישראל
)באשית מט( על אבן אחת שבעה עינים זכאה איהו מאן דשוי לה בקירטא דילה דאיהי פומוי
בקריאת שמע וזריק לה לגבי שמים דסמא"ל דבגינה אתמר )ירמיה ב( שומו שמים על זאת ובה כי
שמים דילה בעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה ואנת רעיא מהימנא קום טל קירטא דילך }יא ע"ב{
דלאתר עלאה אנת סליק לה יתיר מדוד ומכל נביאיא וחכמיא דכל דרא ודרא והאי איהי קירטא
דילך זרקא מקף שופר הולך סגולתא דאבנא דא מפומך סלקא לאתא דאתמר בה במפלא ממך אל
תדרש ובמכסה ממך אל תחקר ואיהי שמא דכתר עלאה דאיהו חכמה קדומה דהכי סליק חכמה
לחשבן שמא קדישא עם עשר אתון בכללא דאנון יו'ד ה'י וא'ו ה'י דתמן תלת יודי"ן דאנון שמא
דאכתר לשמא דחכמה זעירא דא כליל עשר מעלא לתתא וחכמה זעירא כליל עשר מתתא לעלא
עשר בגבורא מעלא סגולתא דמתמן אתקריאת שכינתא סגלת מלכים ואיהי שנאה )שצאה( לאמין
דעלמא איהי אבנא חדא כלילא מעשר אתון מתתא לעלא דרמיזין ביו'ד ה'א וא'ו ה'א תלת אלפין
אלין דחכמה זעירא דתמן כ"ח מ"ה דהאי איהו שמא דסליק מ"ה בחשבן ותלין מנה כ"ח אתון
דאנון יו'ד וא'ו דל'ת ה'א אל'ף וא'ו אל'ף וא'ו ה'א אל'ף ותלת אלפין דהאי שמא אלין דסלקין אהיה
תלת זמנין כחשבן דרמיז קודשא בריך הוא לך בשליחותך לאפקא לישראל ממצרים הדא הוא
דכתיב )שמות ג( ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה כה תאמר אל בני ישראל אהיה שלחני
אליכם ובה אשתמודע דהוא מפלא ומכסה מסטרא דעלת כל עלאין דאתמר בה בג' יודין דסגולתא
אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים ומסטרא דעלת כל עלאין אתקריאת שכינתא אמונה
דישראל והאי אבנא חדא י' בחשבנא עשר ואית לה קוצא לעלא וקוצא לתתא ונקודא באמצעיתא
וכלא אחד ומתמן קרא למשה לעמודא דאמצעיתא בי"ג מכילן דרחמי דמאן דקרא באלין י"ג מכילן
דרחמי לעלת כל העלות לא יחזר ריקם בצלותה וכד איהו רכיב על אבנא חדא לית ממנא ושלטן
דבשמיא וארעא דקימא קמי האי אבנא דבההוא זמנא אתמר בסמא"ל }יא ע"ג{ )עובדיה א( אם
תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך וגו' והכי י' תתאה סליקת לי"ג מכילן ורמיזן באת א' י'
לעלא וי' לתתא חכמה בראש וחכמה בסוף ו' כריכא דתרויהו
תרגום :קום קח המקלע שלך עליהם שהרי במקלעו של דוד נאמר ויבחר לו חמשה חלקי
אבנים מן הנחל נטל אותן בחמש תבות שהן שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד וכששם אותו במקלע
נעשו אחת אבן אחת והרג את הפלשתי ועל האבן הזו נאמר )דניאל ב( והאבן שהכתה את הצלם
היתה להר גדול ומלאה כל הארץ זהו שכתוב )יחזקאל ג( מלא כל הארץ כבודו ובשבילו נאמר
)תהלים קיח( אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה מאת ה' היתה זאת ובשבילה אמר דוד )שם כז(
אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי וגו' בזאת אני בוטח ואל יתהלל המתהלל )ירמיה ט( כי אם
בזאת יתהלל המתהלל )איכה ג( זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל ויעקב משום שהיה יודע שהיא
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מלשון הפסוק )דניאל ב לד( עד די התגזרת אבן כו' ,וזהו תלישא לשון התגזרת :וכד נחית לגבי
ה'  -ר"ל ,ה' תתאה ,שיו"ד עילאה וה' תתאה הן תעלומות חכמה )איוב יא ו ועי' לקמן צ ע"א(,
חכמה עילאה וחכמה תתאה ,כידוע שמשם השירים :הה"ד אז ישיר כו'  -ר"ל ,שמשה סליק
השירה בה' תתאה שהיא הזאת ,אל אז ישיר :עד אין סוף  -ר"ל ,בכתר ,דשם נקרא המאציל א"ס
כמ"ש ברע"מ :1030דאיהו י' כו'  -ר"ל ,שהא' כולל כל הספירות ,י' רישא דא' ,הוא כתר עליון
כולל ג"ס ,ו' דא' עמודא דאמצעיתא כולל ו"ק ,י' תתאה מלכות ,וכשהיא בי' רישא דא' בכ"ע,
היא ע"ג ו' עמודא דאמצעיתא ,עשרה על רישא ,וז"ש ובאן סליקת כו':1031
ואיפה עולה ,בעמוד האמצעי
שהוא ו' ,עטרה על ראשו .כשעולה
העטרה על ראשו ,נאמר בה "אשת
חיל עטרת בעלה" ,וכשיורדת תחתיו
נקראת בת זוגו ,יחודו הוא כתר
למעלה הכתר של ספר תורה ,בגללה
נאמר "ודאשתמש בתגא חלף" )אבות
פ"א מי"ג( ,והיא נקודה של קמץ א'

'å åäéàã àúéòöîàã àãåîòá ú÷éìñ ïàáå
äéùéø ìò äøèò ú÷éìñ ãë äéùéø ìò äøèò
) äìòá úøèò ìéç úùà äá øîúàמשלי יב ד(
äéâåæ úá úàéø÷úà äéúåçú úúéçð ãëå
øôñã àâú àìéòì àâú åäéà [à"ò äë] äéãåçé
óìç àâúá ùîúùàãå øîúà äðéâá äøåú
àã àðååâë àúúì 'à õ"î÷ã äãå÷ð éäéàå

 - ïå÷éúä øéàîעקר הכל למד אותה לבניו זהו שכתוב )בראשית מט( וזאת אשר דבר להם אביהם ומשה רבנו עליו
השלום ממנה קבל תורה זהו שכתוב )דברים מד( וזאת התורה אשר שם משה ואהרן נכנס עמה
לקדש הקדשים והתקבל קרבנו זהו שכתוב )ויקרא טז( בזאת יבא אהרן אל הקדש זאת אשר ללוים
ובשבילה נאמר )בראשית מט( משם רעה אבן ישראל )זכריה ג( על אבן אחת שבעה עינים אשרי
הוא מי ששם אותה במקלע שלו שהוא פיו בקריאת שמע וזורק אותה לשמים של סמא"ל
שבשבילו נאמר )ירמיה ב( שמו שמים על זאת ובה כי שמים )שלו( בעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה
ואתה רועה הנאמן קום טל את המקלע שלך שלמקום עליון אתה מעלה אותו יותר מדוד ומכל
הנביאים והחכמים של כל דור ודור וזהו המקלע שלך זרקא מקף שופר הולך סגולתא שהאבן הזו
מפיך עולה למקום שנאמר בו במפלא ממך אל תדרש ובמכסה ממך אל תחקר והיא השם של
הכתר העליון שהיא חכמה קדומה שכך עולה חכמה לחשבון של השם הקדוש עם עשר אותיות
בכלל שהם יו"ד ה"י וא"ו ה"י ששם שלש יוד"ים שהן השם שמכתיר את השם של החכמה הקטנה
זה כולל עשר ממעלה למטה והחכמה הקטנה כוללת עשר ממטה למעלה עשר בגבורה ממעלה
סגולתא שמשם נקראת השכינה סגלת מלכים והיא משמידה את אמות העולם היא האבן האחת
כלולה מעשר אותיות ממטה למעלה שרמוזות ביו"ד ה"א וא"ו ה"א שלש האלפי"ם האלו של חכמה
קטנה ששם כ"ח מ"ה שזהו השם שעולה ארבעים וחמש בחשבון ותלויות ממנו עשרים ושמונה
אותיות שהן יו"ד וא"ו דל"ת ה"א אל"ף וא"ו אל"ף וא"ו ה"א אל"ף ושלש האלפים של השם הזה
אלו שעולים אהיה שלש פעמים כחשבון שרומז הקדוש ברוך הוא לך בשליחותך להוציא את
ישראל ממצרים זהו שכתוב )שמות ג( ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר
אל בני ישראל אהיה שלחני אליכם ובו נודע שהוא מפלא ומכסה מהצד של עלת כל העליונים
שנאמר בו בשלש יודין של סגולתא אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים ומהצד של עלת
כל העליונים נקראת השכינה אמונת ישראל והאבן האחת הזו י' בחשבון עשר ויש לה קוץ למעלה
וקוץ למטה ונקודה באמצע והכל אחד ומשם קרא למשה לעמוד האמצעי בשלש עשרה מדות
הרחמים שמי שקורא בשלש עשרה מדות הרחמים הללו לעלת כל העלות לא תחזר תפלתו ריקם
וכשהוא רוכב על אבן אחת אין ממנה ושליט שבשמים וארץ שעומד לפני האבן הזו שבאותו הזמן
נאמר בסמא"ל )עובדיה א( אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך וגו' וכך י' התחתונה עולה
לשלש עשרה מדות ורמוזות באות א' י' למעלה וי' למטה חכמה בראש וחכמה בסוף ו' כריכה של
שניהם.
כמה נצרך?
 ##* 1030עי' ח"ג רנז ע"ב :פקודא תליסר ק"ש ואית למנדע דאיהו אתקרי חכם בכל מיני חכמות
ומבין בכל מיני תבונות וחסיד בכל מיני חסדים וגבור בכל מיני גבורות ויועץ בכל מיני עצות
וצדיק בכל מיני צדקות ומלך בכל מיני מלכות עד אין סוף עד )ס"א כתר( אין חקר ובכל אלין דרגין
בחד אקרי רחמן ובחד אקרי דיין והכי בכמה דרגין עד אין סוף.
תרגום :מצוה שלש עשרה ]היא[ קריאת שמע ,ויש לדעת שהוא נקרא חכם בכל מיני חכמות
ומבין בכל מיני תבונות וחסיד בכל מיני חסדים וגבור בכל מיני גבורות ויועץ בכל מיני עצות
וצדיק בכל מיני צדקות ומלך בכל מיני מלכות עד אין סוף עד )כתר( אין חקר ,ובכל אלו הדרגות,
באחת נקרא רחמן ,ובאחת נקרא דיין ,וכך בכמה דרגות עד אין סוף.
 1031עי' לקמן הערה .1404
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 .יחודו
למטה ,כדוגמא זה
למעלה הוא כמו זה  ,כתר על ספר
נקודה של
תורה .למטה כמו זה
התורה ,ובגללה נאמר "מגיד מראשית
אחרית".
כד סליקת כו' וכד כו' יחודי'  -הן שני יודי"ן של האלף ו' עמודא דאמצעיתא :איהי תגא
לעילא  -ר"ל ,שהתגין הן זיינין ,י' ע"ג ו' כנ"ל :תגא דס"ת  -ר"ל ,שס"ת הוא ו' עמודא
דאמצעיתא ,והיא כללא דתגא ע"ג ס"ת :בגינה אתמר כו'  -ר"ל ,שהיא כתר תורה ,עטרת בעלה
)משלי יב ד( ,וכל המשתמש בכתר תורה כו' )כלה פרק א( ,1032וזהו ג"כ ודאשתמש כו' )אבות פ"א
מי"ג( :ואיהי נקודה כו'  -ר"ל ,שקמץ הוא י' תחת ו' ,דוגמת י' שתחת ו' של האלף :לעילא איהו
כו' לתתא כו'  -נותן כלל על כל התגין והנקודות של התורה:
øôñ ìò àâú àã àðååâë åäéà àìéòì äéãåçé
àã àðååâë àúúì äøåú
àúééøåàã äãå÷ð
) øîúà äðéâáåישעיה מו י( úéùàøî ãéâî
úéøçà

כשהיא חיה ביניהם ,אומרים
)קדושת מוסף( "ממקומו הוא יפן
ברחמיו לעמו" ,כשהסתלקה מהם,
שואלים "איה מקום כבודו להעריצו"
)נוסף מוסף שבת( ,ובאותו זמן שהיא
עולה ,כל החיות תרפינה כנפיהם.
ומתי היא עולה למעלה ,בעמדם
ישראל בעמידה ,זהו שכתוב "בעמדם
תרפינה כנפיהם" ,שעולה עד אין סוף
לבקש מזון מעילת העילות ,וכשיורדת
יורדת מלאה מכל הטובות ,באותו זמן
החיות פותחות כנפיהן אליה )לקבלה
בשמחה( בכמה שירות ותשבחות.
ובאיזה מקום יורדת ,באות ו'
שהיא באמצע של א' )עמוד האמצעי(
בו קוראים לו "שמע ישראל" ,שי"ר
א"ל ,ובאותו זמן שיורדת ,מה כתוב
בחיות "ואשמע את קול כנפיהם".

ïôé åîå÷îî íéøîåà åäééðéá äéç éäéà ãë
íéìàåù åäééðî ú÷éìúñà ãë åîòì åéîçøá
àðîæ àåääáå åöéøòäì åãåáë íå÷î äéà
íäéôðë äðéôøú ïååéç åäìë éäéà à÷ìñã
ìàøùé íãîòá àìéòì éäéà à÷ìñ éúîéàå
) ã"ää äãéîòáיחזקאל א כד( äðéôøú íãîòá
àðåæî ìàùîì óåñ ïéà ãò ú÷éìñã íäéôðë
ìëî àéìî úúéçð úúéçð ãëå úåìéòä úìòî
äáâì åäééôãâ ïéçúô ïååéç àðîéæ àåääá ïéáè
)úåøéù äîëá (äååãçá äì àìá÷ì à"ð
ïçáùåúå
1033
éäéàã 'å úàá
úúçð øúà ïàáå
äéá (àúéòöîàã àãåîò à"ð) 'àã àúéòöîàá
÷) ìàøùé òîù äéì ïàøדברים ו ד( ì"à ø"éù
òîùàå ïååéçá áéúë äî úúçðã àðîæ àåääáå
) íäéôðë ìå÷ úàיחזקאל א כד(

כד איהי חיה בינייהו  -ר"ל ,בין החיות כמ"ש )יחזקאל א יג( היא מתהלכת בין החיות:
פתחין גדפין  -כמ"ש )יחזקאל א יא( וכנפיהם פרודות מלמעלה :לגבה }כה ע"ד{ לקבלא לה
בחדוה בכמה כו'  -ר"ל ,שזהו קול כנפיהם בשירות שמקבלין לה בחדוה ,כמו שמפרש והולך
מה כתיב בחיון ,ואשמע כו' :באות ו' כו' עמודא דאמצעיתא  -שנחתא מי' רישא דא' בו' :ביה
קראן לה כו'  -ר"ל ,שעמודא דאמצעיתא יקרא ישראל ,והיא נקראת בסטרא דיליה שיר אל
כמ"ש לקמן:
קם אליהו ואמר ,רבי רבי חזר בך,
בודאי כשהיא עולה ,כל החיות
מצפצפות אליה בכמה שירים
ותשבחות,והיא עולה על כולם עד אין
סוף ,זהו שכתוב "רבות בנות עשו חיל
ואת עלית על כלנה".

÷éàãåá êá øåæç éáø éáø øîàå åäéìà í
äáâì ïéôöôöî ïååéç åäìë ú÷éìñ éäéà ãë
åäìë ìò à÷ìñ éäéàå ïçáùåúå ïéøéù äîëá
úåðá úåáø (èë àì éìùî) ã"ää óåñ ïéà ãò
äðìë ìò úéìò úàå ìéç åùò

 - ïå÷éúä øéàî 1032המשך לשונו :אין לו חלק לעולם הבא.
 1033הו' שבתוך הא' הוא הדעת ות"ת ,ועי' בהקדמת תיקו"ז )ז' ע"ב( )ביאורים ח"א פז ע"ב(.
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עד שקוראים לה ישראל למטה
בקריאת שמע] ,כדי[ שתרד אליהם,
ואיפה קוראים לה עם בן זוגה שהוא
ו' ,ישראל סבא ,והוא שי"ר א"ל ,השיר
שלו ,שאם לא קוראים לה בו ,לא
יורדת עליהם.
ובאותו זמן שיורדת קושרים
אותה בתפלה של יד למטה ,שתהיה
קשורה עמו ,וסוד הדבר "ונפשו
קשורה בנפשו" .והקשר של שניהם
ש֓לֶת,
הוא שור"ק למטה ,ולמעלה ַשׁלְ ֶ ׁ
תפילין על ראשו בסוד הטעמים
נקראת תנועה מהצד של הנקודה
יחוד ,וצריך להאריך אותה בתנועה
)בתרועה( שהיא ְרבִ ֗יע עד אין סוף
למעלה ,וצריך להוריד אותה בחיר"ק
עד אין תכלית ,להמליך אותה על
התחתונים.
ובשור"ק צריך ליחד אותה עם
בעלה ,ובחל"ם היא כתר על ראשו,
ובחיר"ק היא כסא תחתיו ,ובשור"ק
היא יחוד אליו ,כגון זה וּ ,וכשהיא
למעלה כתר על ראשו ,והיא בת תחת
רגליו ,והיא ביחוד שלו בחיקו ,נעשית
שור"ק הקשר שלו ,וכשצריך לשבור
את הקליפות של אותם צלמים ,בה
נקראת שב"א ְתּבִ ֛יר ,ובה "שבר תשבר
מצבותיהם".

úàéø÷á àúúì ìàøùé äì ïàø÷ã ãò
äâåæ ïáá äì ïàø÷ ïàáå åäééáâì úåçéúã òîù
øéù ì"à øéù åäéàå àáñ ìàøùé 'å åäéàã
åäééìò àúçð àì äéá äì ïàø÷ àì íàã äéìéã
äìôúá äì ïéøù÷ úúéçðã àðîæ àåääáå
äìîã àæøå äéîò äøåù÷ àäúã àúúì ãéã
øù÷å (ì ãî úéùàøá) åùôðá äøåù÷ åùôðå
ú"ìùìù àìéòìå àúúì ÷"øù åäéà åäééåøúã
úééø÷úà éîòèã àæøá äéùéø ìò ïéìôú
àëøàì êéøöå àãåçé äãå÷ðã àøèñî äòåðú
ïéà ãò òéáø åäéàã (äòåøúá à"ð) äòåðúá äì
ïéà ãò ÷"øéçá äì àúçðì êéøöå àìéòì óåñ
ïéàúú ìò äì {à"ò åë} àëìîàì úéìëú
äìòáá äì àãçééì êéøö ÷"øåùáå
éäéà ÷"øéçáå äéùéø ìò àâú éäéà í"ìçáå
äéáâì àãåçé åäéà ÷"øåùáå äéúåçú àéñøåë
äéùéø ìò àâú àìéòì éäéà ãëå e àã àðååâë
äéìéã àãåçéá éäéàå éåìâø úåçú àúøá éäéàå
ãëå äéìéã äøåù÷ ÷"øù úãéáòúà äé÷éçá
éø÷úà äá íéîìö ïåðéàã ïéôéì÷ àøáúì éòá
íäéúåáöî øáùú øáù äáå ø"éáú à"áù
)(ãë âë úåîù

חזור בך כו'  -דתקונא דצלותא לאו הכי ,שבתחלה סליקת בשירין ותושבחן דפסוקי דזמרה,
בי' רישא דא' כמו שמפרש והולך ,ואח"כ קראן לה דתיחות לגבייהו ,בו' דאלף ,בק"ש .ובתפלת
י"ח נחתת בי' תתאה דא' ,שאז היא יחודא דיליה ,כמ"ש לעיל וכד נחיתת כו' ,וז"ש לקמן אבל
יחודא דילה בנקודת שורק כו' :כלהו חיון מצפצפין  -ולכן אומרים פסוקי דזמרה ,ואח"כ
והאופנים וחיות ושרפים ,1034שישראל חברים אז לגבייהו :הה"ד רבות כו'  -שהן סלקין כולם
עמה ,וזהו היכלות דברכות ק"ש ,וכן כריכות ז' דתפילין על קנה של זרוע ,כמ"ש לקמן )יג
ע"ב* (##דקשרין לה בק"ש כד נחתת ,כמו שמפרש והולך :ישראל סבא  -עמודא דאמצעיתא,1035
שצדיק נקרא ישראל זוטא כידוע )ח"ב מג ע"א* :1036(##ואיהי שיר אל כו'  -כנ"ל ,ר"ל של אל:
דתהא קשורה עמי'  -ר"ל ,שהתפילין של יד הוא מלכות ,והרצועה עמודא דאמצעיתא ,וקשר
הוא יסוד ,ובקשר הן קשורין יחד ,וז"ש בתפלה דיד לתתא ,ר"ל שאז היא יחודיה לתתא כמו
שמפרש והולך ,וקשר דתרווייהו איהו שורק ,וכ' לקמן ובשורק איהי יחודא כו' .ורזא דמלה כו'
 - ïå÷éúä øéàî 1034בתפילת יוצר :והאופנים וחיות הקדש ברעש גדול מתנשאים לעמת שרפים .לעמתם
משבחים ואומרים.
 1035ישראל סבא הוא החלק התחתון של אבא ,אבל הוא פנימיות הו"ק ולכן אולי זה כוונתו,
וכן משמע בשעה"כ דרושי ק"ש פרק ו'##*.
 1036עי' לקמן קלט ע"א דמיניה יומין ארוכין  -דת"ת נק' אריך אנפין ישראל סבא ויסוד זעיר
אנפין נער ישראל ואוהבהו דסבין הן בחג"ת אברהם זקן כי זקן יצחק אב זקן כי כבדו כו' ונה"י
נערים.
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 ר"ל ,בפסוק שיחודם ע"י קשר ,שנאמר ונפשו קשורה כו' ,ור"ל שעמודא דאמצעיתא קשורביסוד ,כמש"ל בהקדמה )* :(##וקשר דתרווייהו בו'  -ר"ל ,שרק הוא קשר בהיפך אתוון,
ושלשלת הוא לשון קשר כמו שלשלאין ,והוא בקשר של ראש כמש"נ בהקדמה )* (##אסור
ביו"ד בתפילין של ראש ,והן שני יודי"ן דא' כנ"ל בקשר של יד יחודיה ,ובקשר של ראש עטרת
רישיה ,תפילין של ראש דהן טעמים לעיל ,ונקודות לתתא .ושרק האמור כאן הוא שרק של ג'
נקודות ,שרק קטן ,ולכן הוא שרק בלא ו' .וכן לקמן אתעבידת שרק ,ג"כ שרק קטן ,אבל שאר
שורק שבזה הענין הכל שורק גדול ,לכן נאמר בכולם שורק מלא ו' ,ור"ל שרק של ג' נקודות
מורה על קשורא כמ"ש לקמן ,שבו רמוז ג' נקודות לעילא ולתתא ובאמצע ,וכן הוא שלשלת
לעילא ג' קוין ,ג"כ רומז אל הנ"ל :ברזא דטעמי אתקריית תנועה  -ר"ל ,דלטעמים קורא בזוהר
תנועות ,כמ"ש בתז"ח במתני' ע"ש ,1037ור"ל תנועה דסלקא לעילא :מסטרא כו'  -שהטעמים
ע"ג אותיות ,ונקודות למטה כמ"ש בתז"ח )יב ע"ד* :(##וצריך לארכא כו' עד בבעלה  -מפרש ג'
}כו ע"א{ מדרגות שלה ברזא דאלף ,י' לעילא ,י' לתתא ,ו' באמצע .רביע וחירק שניהם יודין,
ושורק גדול הוא ו' ,ואף בשורק היא נקודה בוא"ו שבכ"מ היא י' זעירא ,והן מורין אני ראשון
ואני אחרון ומבלעדי כו' )ישעיה מד ו( ,כמ"ש בתז"ח )כט ע"א( למעלה עד אין סוף ולמטה עד אין
תכלית ,וז"ש עד אין סוף ,לעילא כו' עד אין תכלית לאמלכא כו' :ובחלם איהי כו' עד כגוונא דא
ו'  -מפרש כאן כל השלשה בחינות הכל בנקודות :כרסיא  -שאז יורדת בבריאה ,ראש
לשועלים) 1038אבות פ"ד מט"ו( ,כמש"ל לאמלכא לה על תתאין :כגוונא דא ד'  -ר"ל ,ג' נקודין
הנ"ל הכל בו' ,עמודא דאמצעיתא ,והוא ג"כ אלף הנ"ל :וכד איהי לעילא כו' עד קשורא דילי' -
כאן מפרש ,שכל הג' נקודות כולן רמוזין בשרק קטן ,ג' נקודות :ואיהי ברתא תחות רגלוי  -כנ"ל
דהיא נחתא לבריאה .ואמר ברתא כו' כמ"ש )רות ג ח-ט( והנה אשה שוכבת תחת מרגלותיו
ויאמר מי את בתי כו' כידוע )שעה"כ דרושי הלילה ד* :(##אתעבידת שרק קשורא דילי'  -ר"ל,
בכל הג' נקודות נעשית קשורא ,וזהו ג' קשרים ,קשר של יד תחותיה ,וקשר של ראש תגא על
רישיה ,וקשר השלישי כנגד שורק גדול ,הוא אחד ,יחודיה ,כמש"ל ,ובשורק יחודיה .וז"ש לעיל
קשרין לה בתפלה דיד לתתא כו' :וכד בעי כו' שבא  -ר"ל ,מסט' דשני נקודות למעלה ולמטה,
שהוא שבא למטה כנ"ל בחירק ,לאמלכא לה כו' ולמעלה ,כמש"ל דסלקת לכתר )דניאל ב לד(
אבן די התגזרת לא בידין ומחת לצלמא כו' :תביר  -ר"ל ,מסט' דנקודות נקרא שבא ,ומסט'
דטעמים תביר ,ושניהם לשון שבירה ,והן מסט' דגבורה כידוע )* :(##שבר תשבר  -ר"ל ,בהן
אותיות שבא תביר:
אבל היחוד שלה בנקודת שור"ק וּ,
שהוא יסוד חי העולמים ,שמונה
עשרה הברכות של התפלה ,בזמן שהם
ביחוד אחד ,צריכים ישראל לעמוד
בתפלה בחשאי .וסוד הדבר ,הביאו לה
בחשאי )פסחים נו ע"א( .ולכן ,בעמדם
ישראל בעמידה לעורר אליה שמונה
עשרה ברכות בחשאי ,להריק לה
ברכות ,נאמר בחיות "בעמדם תרפינה
כנפיהם" ,שלא צריך לשמוע את
כנפיהם )קול( כדוגמא שבחנה נאמר
בה "וקולה לא ישמע".

åäéàã e ÷"øåù úãå÷ðá äìéã àãåçé ìáà
àðîæá àúåìöã ïàëøá é"ç ïéîìò é"ç ãåñé
í÷éîì ìàøùé ïéëéøö àãç àãåçéá ïåðéàã
äì åàéáä äìîã àæøå éàùçá àúåìöá
äãéîòá ìàøùé íãîòá àã ïéâáå éàùçá
äì à÷øàì éàùçá ïàëøá é"ç äáâì àøòúàì
íäéôðë äðéôøú íãîòá ïååéçá øîúà ïàëøá
)יחזקאל א כד( à"ð) åäééôãâ òîùîì êéøö àìã
÷àì äìå÷å äá øîúàã äðçã àðååâë (àì
(âé à 'à ìàåîù) òîùé

אבל יחודא כו'  -ר"ל ,סגולת שני הנקודות לשבר ,אבל נקודה הג' שבאמצע היא יחודא,
ומ"מ בכולם היא קשורא דוא"ו כמש"ל ִ ֹוּ ,וכן באלף בוא"ו שבו :דאיהו יסוד  -ר"ל ,שהשורק
הוא ביסוד כידוע )לקמן קנא ע"א( ,ושם הוא היחוד :ח"י עלמין ח"י כו'  -ר"ל ,שבח"י ברכות
 - ïå÷éúä øéàî 1037זה מוזכר כמה פעמים אבל לא מצאתי המקור שאליו מתכוין רבינו*.##
 1038עי' לקמן קיז ע"ב.
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הוא היחוד מסט' דח"י עלמין :בזמנא כו'  -דהיחוד הוא בחשאי כמו שמפרש והולך ,כמ"ש
)ברכות טו ע"ב( ומה רחם שמכניסין בחשאי :לארקא לה ברכאין  -ר"ל ,לכך הוא ח"י ברכאין:
וכך צריכים ישראל להתיחד עם
בת זוגם בחשאי ,בענוה באימה ברתת
ובזיע בבושה ,כמו שבארו הראשונים
כמי שכפאו שד )נדרים כ ע"ב( ,שהיא
שד מן שד"י ,שבאותו הזמן
נעבר/הועבר מן השער ,וזה סוד
המזוזה שנאמר בה "וכתבתם על
ְמזֻזוֹת ביתך" ,מזוזת כתוב ,זז מות.
ואם הוא נשמע קולו ,מיד "לפתח
חטאת רובץ" .ולא עוד אלא שהוא
קטן באמונה ,ולא לחנם פרשוהו
הראשונים ,כל המשמיע קולו
בתפלתו הרי זה מקטני אמנה )ברכות
כד ע"ב(.

åäééâåæ úáá àãçééì ìàøùé ïéëéøö éëäå
àôåñëá òéæáå úúøá äîéàá äåðòá éàùçá
éäéàã ãù åàôëù éîë ïéàîã÷ åäåî÷åàã äîë
àòøúî øáòúà àðîæ àåääáã é"ãù ïî ãù
úåææî ìò íúáúëå äá øîúàã äæåæîã àæø àãå
àåä íàå úåî ææ áéúë úåææî (è å íéøáã) êúéá
õáåø úàèç çúôì ãéî äéì÷ òîúùà
)øéòæ åäéàã àìà ãåò àìå (æ ã úéùàøá
ìë ïéàîã÷ äåî÷åà àðâîì àìå àúåðîéäîá
äðîà éðè÷î äæ éøä åúìôúá åìå÷ òéîùîä

דאיהי שד מן שדי  -ר"ל ,דכל האותיות 1039שהן בצדיק ,הן שם שדי דצדיק ,י' שומר שד,
כמו ברית שהוא י' ,ח"ו אם פוגם הולך הי' ונשאר שד ,ולכן היה )ור"א( משמש בצניעות שלא
יסתלק הי' וישאר שד ,וזהו שכפאו שד ,שבשבילו צריך הצניעות .וכן הוא במזוזה ,ולכן שם הוא
שדי ,דהמזיקין שורין אצל הפתח ,ואות דמזוזה שומר מהם כמ"ש בתז"ח )יד ע"ב( ,1040וז"ש }כו
ע"ב{ דבההוא זמנא כו' מזוזה כו' ,ר"ל חסר ו' תניינא? :1041ואם הוא כו'  -ר"ל ,שמסתלק הי',
 - ïå÷éúä øéàî 1039צ"ל האותות )לש"ו(.
 1040ז"ל :ויונה קדישא בכל שית יומין דחל אזלא מנדדא מדוך לדוך ואם אשכחת צדיק בעלמא
אתדבקת בה אם לאו אתחזרת לקנהא ואתטמרה תמן בההוא אתר דאתקרי קן צפור ומאי ניהו קן
דילה מטטרו"ן די שמה שד"י דאיהו נטיר תרעא דאתמר בה )תהלים קיח( זה השער לה' ובגין דא
במזוזה שדי מלבר יהו"ה מלגאו דשס"ד מלאכי חבלה אנון כחשבן יומי שתא שס"ה חסר חד דא
איהו יום הכפורים דלית לשטן שולטן עלה השטן הכי סליק שס"ד באתר דמזוזה תמן לא אית לה
רשו לקרבא ובגין דא )דברים יא( וכתבתם על מזוזות ביתך מזוזת זז מות ובגין דא כד לא
אשתכחת אתר אתחזרת לקנהא דאיהו מטטרו"ן דחשבנה שד"י דתמן יהו'ה מארי דיונה קדישא
תרגום :והיונה הקדושה בכל ששת ימי החל הולכת נודדת ממקום למקום ואם מוצאת צדיק
בעולם נדבקת בו אם לא חוזרת לקנה ומתחבאת שם באותו מקום שנקרא קן צפור ומה הוא הקן
שלה מטטרו"ן ששמו שד"י שהוא שומר השער שנאמר בו )תהלים קיח( זה השער לה' ומשום זה
במזוזה שד"י מבחוץ והוי”ה מבפנים ששלש מאות ששים וארבעה מלאכי חבלה הם כחשבון ימות
השנה שלש מאות ששים וחמש חסר אחד זהו יום הכפורים שאין לשטן שלטון עליו השטן כך
עולה שלש מאות ששים וארבע במקום ששם מזוזה אין לו רשות להתקרב ומשום זה )דברים יא(
וכתבתם על מזוזות ביתך מזוזת זז מות ומשום זה כשלא מוצאת מקום חוזרת לקנה שהוא
מטטרו"ן שחשבונו שד"י ששם יהו"ה בעל היונה הקדושה ובשבת ששם צדיק ותבא אליו היונה
לעת ערב משום שהוא היחוד של הקדוש ברוך הוא עם שכינתו וכשיש צדיק למטה הוא במקום
של יום השבת שהוא שדי שלמעלה ובו מתיחדת הקדוש ברוך הוא ושם מוצאת מנוחה ולא הולכת
מטלטלת ממקום למקום ומאתר לאתר ומי הוא הצדיק שנדבקת בו אותו שכלול מכל המדות של
הקדוש ברוך הוא שנאמר בו ויכלו כולל הכל שכל הספירות נכללו בו שהוא חסיד וגומל חסד עם
השכינה ונותן לה תקף בגבורה וכך בכל ספירה וספירה נותן לה תקף היא נדבקת ולא תזוז ממנו
בכל ששת ימי השבת ובשבילו נאמר על צדיק אחד העולם עומד הוא העמוד שנושא הכל ובו כנפי
יונה נחפה בכסף היא מכסה עליו בכנפיה ומגנה עליו מכל המקטרגים של העולם ובשבילו נאמר
)תהלים נה( לא יתן לעולם מוט לצדיק לא יאנה לצדיק כל און לא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש
לחם ובו נראית הקשת של גאלה בגונים מאירים ומיד )בראשית ט( וראיתיה לזכר ברית עולם ולא
תצא כצאת העבדים מצד הקשת שהוא עבד.
 1041יש סימן עליו בכת"י ונ"ל שהמילה תניינא טעות ,וצ"ל קדמאה .עי' דברים ו ט שגורס
מזזות ,ועיי"ש ברש"י שגורס מזוזת.
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וכן במזוזה ,וז"ש לפתח כו' ,וכן הברית הוא פתח האדם כמ"ש בזוהר )* ,(##ושם צריך שמירה
כידוע .וכן הוא בתפלה ,וז"ש ולא עוד כו' ,ר"ל דאין השכינה שהיא אמונת ישראל שורה עליו,
וז"ש ולא למגנא כו':
באותו זמן שמתיחד הקדוש ברוך
הוא עם שכינתו ,כל החיות מקבלים
זה מזה ברכות ,וכולם בקדושה ,ולכן
תקנו קדושין וברכות לכלה .וכנגד
ברכה וקדושה ויחוד של הקדוש ברוך
הוא ,כך צריכים ישראל שהיחוד
שלהם יהיה בקדושה וברכה ,וכן כל
מזונם בברכה וקדושה ,ואין קדושה
פחות מעשרה שהיא י' .ומשום
שטבעת היא י' ,כדוגמא זה ם ,בה
מתקדושת כלה .וצריך להכניס אותה
באצבע שלה ,שהוא דמות של האות ו'
ונעשית ז' ,וצריך שני עדים שהם כנגד
ה"ה ,וכשהטבעת היא בראש האצבע
ונעשית ז' ,באותו זמן צריך לברך
אותה בשבע ברכות שיורשת הכלה.

àåä êéøá àùãå÷ àãçééîã àðîæ àåääá
ïéã ïî ïéã ïéìá÷î ïååéç åäìë äéúðéëùá
ïéùåã÷ åðé÷ú àã ïéâáå äùåã÷á åäìëå ïàëøá
ãåçéå äùåã÷å äëøá ìá÷ìå äìëì ïàëøáå
àäéã ìàøùé ïéëéøö éëä àåä êéøá àùãå÷ã
ìë éëäå äëøáå äùåã÷á ïåäìéã àãåçé
úåçôá äùåã÷ úéìå äùåã÷å äëøáá åäééðåæî
éäéà úòáèã ïéâáå [á"ò äë] 'é éäéàã äøùòî
êéøöå äìë úùã÷úà äá 'í àã àðååâë 'é
úàã àð÷åéã åäéàã äìéã àòáöàá äì àìòàì
ìá÷ì ïåðéàã ïéãäñ ïéøú êéøöå 'æ úãéáòúàå 'å
àòáöàã àùéøá úòáè éäéà ãëå 'ä 'ä
äì àëøáì êéøö àðîæ àåääá 'æ úãéáòúà
äìë àúøéã ïàëøá òáùá

כולהו חיון כו'  -ר"ל ,ולכך בתפלת י"ח ברכות וקדושה והן יב"ק ,1042כידוע :ובג"ד תקינו
כו'  -שיהא יחודם בברכה וקדושה ,יב"ק כמו שמפרש והולך :והכי כל מזונייהו כו'  -כמ"ש
בר"מ )ח"ב קיט ע"א( "ברוך אתה" ברכה" ,אשר קדשנו" קדושה ,והוא קדושת נט"י ,וברכת
אכילה ,ואכילה הוא שפע עלאה ,יחודא :ולית קדושה כו'  -ר"ל ,ולכן טבעת קדושין הוא
מסטרא דקדש ,י' עלאה :ובגין דטבעת כו'  -ר"ל ,ולכן מקדשין בטבעת ,שהטבעת היא צורת י'
כמו שמפרש והולך :ואתעבידת ז'  -ר"ל ,כמו שמפרש והולך ,דלכך מברכין לה בז' ברכות ,ור"ל
ואתעבידת שהיא נעשית עטרת בעלה )משלי יב ד( ,י' ע"ג ו' ,ז' :דירתא כלה  -דלעילא:
באותו זמן שמתייחדים" ,ישקני
מנשיקות פיהו" ,מה זה נשיקות פיהו,
שתי השפתים שלו ושתים שלה הם
ארבע כנפי החיות ,שנאמר בהם
להם"
לאחת
כנפים
"וארבע
וכשנכללים שני הפנים שלו ושנים
שלה וארבעת הזרועות של שניהם,
נאמר בהם "וארבעה פנים לאחת
וארבע כנפים לאחת להם" ,והם
ארבעה פנים יהו"ה ,ארבע כנפים
אדנ"י ,בחבור אחד יאהדונה"י.

úå÷éùðî éð÷ùé ïéãçééúîã àðîæ àåääáå
ïéøú åäéô úå÷éùð éàî (á à ù"äéù) åäéô
ïéôãâ òáøà ïåðéà äìéã ïéøúå äéìéã ïååôù
íäì úçàì íéôðë òáøàå ïåäá øîúàã ïååéçã
)äéìéã ïéôðà ïéøú ïìéìëúà ãëå (å à ìà÷æçé
øîúà åäééåøúã ïéòåøã òáøàå äìéã ïéøúå
íéôðë òáøàå úçàì íéðô äòáøàå ïåäá
) íäì úçàìיחזקאל א ו( ïéôðà òáøà ïåðéàå
àãç àøåáçá é"ðãà ïéôãâ òáøà ä"åäé
é"÷ðåã÷àé

מאי נשיקות פיהו  -ר"ל ,ה' ו' הן מיותר ,ונשיקות לשון רבים ,ומפרש שה' ו' הן חתן
וכלה ,1043וכל א' נשיקות תרין שפוון :1044אינון ארבע כו'  -כמ"ש לקמן דשפתים נקראים גדפין:
 - ïå÷éúä øéàî 1042עי' לעיל הערה .145
 1043היינו ז"א ונוק'.
 1044עי' ע"ח מול"מ ד' ז"ל :אז יש בהם סוד אהבה .פי' כי נכלל הארת זכר בנקבה ושניהם בכלי
א' וכן חוזר הארת נוקבא להכלל בכלי של הזכר .הרי הם ד' אורות ,ב' בכל כלי כלולים זב"ז ,והם
סוד ד' אותיות של אהב"ה.
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לאחת מהן  -ר"ל ,ששניהם נעשו אחת :וכד אתכלילן כו'  -שהדרועין הן כנפים כידוע:1045
אתמר בהון כו'  -ור"ל ,בתפלת הלחש שהוא מסט' דאדני כידוע )* ,(##אז הן בבחינת נישוק
קודם היחוד ,ד' גדפין דאדנ"י ,ובחזרה שאז הוא יחוד הוי"ה ואדנ"י כידוע )* (##בבחינות
היחוד ,וז"ש ואינון ד' כו' :בחיבורא חדא כו'  -ר"ל ,כי השמות הן אז משולבות כי ביה ב' פנים
וב' דרועין ,ב' אותיות הויה וב' אותיות אדנ"י ,וכן בה:
כשמתחברות האותיות נקרא
חשמ"ל ,חיות אש ממללות )חגיגה יג
ע"ב( ,לפעמים חשות לפעמים
ממללות ,ובגללם נאמר )ברכות נג ע"ב(,
גדול העונה אמן יותר מן המברך,
משום שמתחברים חתן וכלה שמונה
אותיות כאחד.
אותן ארבע חיות ,הם אדנ"י,
והם :אריה ,שור ,נשר ,אדם .אריה
מקבל עליו י' במח ,ובזמן שהוא בימין,
שנאמר בו "ופני אריה אל הימין
לארבעתם" ,הרוצה להחכים ידרים
)ב"ב כה ע"ב( .השור לשמאל כנגד הלב,
ה' ,הבל הלב ,שם ה' "מצפון זהב
יאתה" ,באותו זמן שה' היא בלב,
הרוצה להעשיר יצפין )שם(.

ùà úåéç ì"îùç éø÷à ïååúà ïøáçúî ãë
åäééðéâáå úåììîî ïéðîæ úåùç ïéðîæ ïììîî
ïéâá êøáîä ïî øúåé ïîà äðåòä ìåãâ øîúà
àãçë ïååúà àéðîú äìëå ïúç ïéøáçúîã

äéøà ïåðéàå é"ðãà ïåðéà ïååéç òáøà ïåðéà
àçåîá 'é äéìò ìá÷î äéøà íãà øùð øåù
äéøà éðôå äéá øîúàã àðéîéá åäéàã àðîæáå
) íúòáøàì ïéîéä ìàיחזקאל א י( äöåøä
ìá÷ì àìàîùì øåù íéøãé {á"ò åë} íéëçäì
äúàé áäæ ïåôöî 'ä ïîú àáìã ìáä 'ä àáì
)איוב לז כב( àáìá 'ä éäéàã àðîæ àåääá
ïéôöé øéùòäì äöåøä

כד מחחברין כו' ממללות  -תפלת קול רם :זמנין חשות  -ר"ל ,שקהל צריכין לשתוק בכל
הברכה ,ובסוף הברכה לענות אמן ,וזהו זמנין כו' :גדול העונה כו'  -דהמברך תמיד ממלל בקלא
שהוא הויה ,שעליו נאמר חיות אש ממללות ,ובקהל זמנין כו' ,כידוע )* (##שחש הוא אדני ,ומל
הוא הויה ,ומתחברין כחדא ,והוא כמ"ש דבתפלת החזן נכללת במחשבה הוי"ה ככתיבתו
ובדיבורו אדנ"י ,ובעניית אמן שהוא גי' ב' שמות אלו )לעיל ו ע"א( ,מתחברין כחדא וז"ש בגין
1046
דמתחברין כו' :אינון ד' חיון אינון אדני  -מפרש כאן היאך נכללין ב' שמות הנ"ל כו' חיות,
ואמר שחיות עצמן הן אדני כמ"ש למעלה בתיקון א )* (##שבמלכות תמן ד' חיון ,והן מקבלין
עליהן ד' אותיות הוי"ה כמו שמפרש והולך :ובזמנא כו'  -ר"ל ,בזמנא דמלכות היא בימין מסט'
דאריה ,אז הרוצה כו' ,שחכמה היא במוחא} ,כו ע"ג{ ונאמר אריה אל הימין שהוא דרום :לקבל
לבא  -שהלב הוא בשמאל :ה' הבל דלבא  -ר"ל ,שהבל בא מלב ,הבל הוא אותיות הלב ,ה' לב,
ששם שריא ה' ,וז"ש תמן ה' :מצפון כו'  -ר"ל ,וז"ש הרוצה להעשיר כו' ,כמו שמפרש והולך,
ולכן שם שור ,ורב תבואות בכח שור )משלי יד ד(:
1047
י"ה ,יראה ואהבה ,אבא ואמא,
àòåøã àîéàå àáà
åîéçøå åìéçã ÷"é
זרוע ימין ושמאל ,ויעב"ר חסד ïé÷ìñã äøåáâå ãñç ø"áòéå àìàîùå àðéîé
וגבורה ,שעולים לחשבון ע"ב תיבות
àãå ïäîù á"òã ïååúà å"éøå ïéáéú á"ò ïáùåçì
ורי"ו אותיות של ע"ב שמות ,וזה
הסוד של ויעב"ר ,עיבור הכלל של åäééåøú ììë øåáéò ø"áòéåã àæø
àçåøáå àîåôá àéøùã àúééøåà àã 'å
שניהם.
ו' זו תורה ששורה בפה וברוח של ïéøú àîèåç åäéà øùðã øùð ìò úçøô àîåôã
הפה ,פורחת על נשר ,שנשר הוא ) øîúà äìòå ïååôù ïéøú äìéã éåôãâקהלת י כ(
חוטם ,שני הכנפים שלה שתי שפתיםíéôðë ìòáå ìå÷ä úà êéìåé íéîùä óåò éë ,
 - ïå÷éúä øéàî 1045האם יש מקור חוץ מכאן?*##
[ 1046פיסוק*##

 1047עי' לקמן הערה .1451
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ועליה נאמר "כי עוף השמים יוליך את
הקול ובעל כנפים יגיד דבר" ,וזה
העמוד האמצעי ,שחכמה ובינה הם
נסתרות במח והלב ,באהבה ויראה,
ותורה בלי יראה ואהבה לא פורחת
למעלה) .ובנשר זה( ובכתר ,בו תלויים
בנים חיים ומזונות שהוא המזל של
כולם ,והוא לא תלוי במזל .ומשום זה
פרשוהו ,בנים חיים ומזונות לא
בזכות הדבר תלוי ,אלא הדבר תלוי
במזל )מו"ק כח ע"א( ,שחסד הוא זכות.
ה' קטנה דמות אדם ,בה השתלם
יהו"ה ,והיא )ה'( המלכות הקדושה,
היא מצוה ,עשית מצוות ,שהיא שורה
במאתים ארבעים ושמונה איברים.
ועל התורה והמצוה נאמר "והנגלת
לנו" .ותורה ומצוה בלי יראה ואהבה
לא יכולה לעלות ולעמוד לפני י"י.
היא כלל הכל ,ועל הכל ,אד"ם,
יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,זו מחשבה שעולה
כלה עד אין סוף ,במלכות נשלם הכל
מעלה ומטה.
י"ק דחילו כו'  -מפרש ו' דברים :א' ,ד' חיות .ב' ,ד' אותיות הויה .ג' ,ד' פרצופים או"א
זו"נ .ד' ,ד' רגלי המרכבה חגת"ם .ה' ,ד' דברים יראה אהבה תורה ומצות .ו' ,אברים דשריא
בהון מוחא ולבא כו' .וז"ש י"ה כו' עד ושמאלא ,וז"ש אל הימין כו' אל השמאל כו' :דרועא כו'
 שחכמה נחית בימינא ,בינה בשמאלא כמש"ל בהקדמה )ד ע"א( :דסלקין לחושבן כו'  -ר"ל,שחסד גי' ע"ב ,וגבורה גי' רי"ו ,שהן כלל ופרט כידוע )ח"ג קעט ע"ב( ,והן אותיות ויעבר ,עיבור.
ועיבור הוא באו"א כידוע ,וזהו )שמות לד ו( ויעבר ה' ,ר"ל עיבור ה' ,והוא ראיה דאו"א הן
בחו"ג ימינא ושמאלא :וברוחא דפומא כו'  -ר"ל ,פריחת הנשר באויר :עוף השמים  -דרך הנשר
בשמים )משלי ל יט( ,ת"ת )זהר ח"ב קעה ע"ב( :ובעל כנפים  -השפתים כנ"ל :דחכמה ובינה כו' -
כידוע שג' הראשונות הן נסתרות ,וכן מוחא ולבא בפנים הגוף ,וכן דחילו ורחימו אין ניכר.
משא"כ בתורה ומצוה ,שהן נגלות בכל ענינים הנ"ל ,כמ"ש לקמן :לא פרחת לעילא  -ר"ל,
לאו"א שהן לעילא ,1049כמ"ש לקמן בלא דחילו כו' קדם י"ה :ובהאי נשר תליין כו'  -שהוא
כללא דג' אותיות יה"ו ,שבהם תליין בני חיי ומזוני ,כמ"ש בתז"ח )טז ע"ג( :דאיהו מזלא כו' -
כללא דכולהו דסליק עד כתר :ברמ"ח אברים  -שבאברים תליין עשיית המצות ,ואיהי ה' זעירא
דהבראם )בראשית ב ד( ,גי' רמ"ח ,בראם אותיות אברם ,וכן ה' דאברהם :ועל כלא אדם  -ר"ל,
אדם היושב על הכסא ,והוא שמא מפרש 1050גי' אדם ,והוא מחשבה דסלקא על ד' דברים :יראה,
ואהבה ,ותורה ,ומצוה .וז"ש דא מחשבה שד' חיון ד' אותיות הוי"ה פשוטה ,ואדם ע"ג שמא
מפרש המתפשט בתוכם :במלכותא אשתלם כו'  -ר"ל ,שהמלכות היא כתר ,כתר מלכות כמש"ל
)יט ע"א( ,ולכן היא דמות אדם ,כתר שנקרא אדם ,כנ"ל ובה אשתלם עילא ותתא:
äîëçã àúéòöîàã àãåîò àãå øáã ãéâé
åîéçøá àáìå àçåîá úåøúñð ïåðéà äðéáå
úçøô àì åîéçøå åìéçã àìá àúééøåàå åìéçãå
éðá ïééìú äéá øúëå (øùð éàäáå à"ð) àìéòì
àéìú àì åäéàå åäìåëã àìæî åäéàã éðåæîå ééç
åàì éðåæîå ééç éðá åäåî÷åà àã ïéâáå àìæîá
àúìî àéìú àìæîá àìà àúìî àéìú àúåëæá
àúåëæ åäéà ãñçã
ä"åäé íéìúùà äá íãà úåîã àøéòæ 'ä
úééùò äåöî éäéà àùéã÷ àúåëìî ('ä) àéäå
äøåúå íéøáéà ç"îøá àéøù éäéàã ïéãå÷ô
èë íéøáã) åðì úåìâðäå øîúà åäééìò äåöîå
úìéëé àì åîéçøå åìéçã àìá äåöîå äøåúå (çë
1048
é"é íã÷ í÷éîìå à÷ìñì
à"ä ã"åé í"ãà àìë ìòå àìëã àììë éäéà
óåñ ïéà ãò àìë ÷éìñã äáùçî àã à"ä å"àå
àúúå àìéò àìë íéìúùà àúåëìîá

והיא כלולה מארבע פרשיות של
קריאת שמע ,שהן מאתים ארבעים

úàéø÷ã ïééùøô òáøàî àìéìë éäéàå

 - ïå÷éúä øéàî 1048צ"ל י"ה )לש"ו(.
 1049עי' שעה"כ יב ע"ב :וצריך שיתייחדו בתחילה ויזדווגו או"א דאצילות לתת מוחין לזו"ן
דאצילות ,ועי"כ יומשך שפע לאו"א דבריאה ,שיזדווגו גם הם לתת מוחין לזו"ן אשר שם ,שהם
בחי' היצירה והעשיה שעלו ונכללו עתה שם כנז'.
 1050עי' לעיל ח ע"ב ששם המפורש היא שם מ"ה.
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ושמונה תיבות עם אל מלך נאמן ,וכדי
שלא יעשו הפסקה תקנו שיחזיר
השליח צבור יהו"ה אלהיכ"ם אמת.
וכשישראל אומרים "שמע" ,ודאי
)אדוני( החיות שומטות כנפיהם.
באיזה מקום ,בכנפי מצוה ,שנאמר
בהם "על ארבע כנפות כסותך אשר
תכסה בה" שהיא כדוגמת מעיל
האפוד ,שהפעמונים והרמונים הם
כנגד חוליות ,וקשרים שולי המעיל הם
כנגד כנפי מצוה.
והם חמשה קשרים כנגד "שמע
'ä ìàøùé òîù ìá÷ì ïéøù÷ ùîç ïåðéàå
ישראל יהו"ה אלהינ"ו יהו"ה" ,שהם ) 'ä å"ðéäìàדברים ו ד( ùîç ìá÷ì ïåðéàã
כנגד חמש נימין של כינור דוד שהיה
â"é 1051åéìàî ïâðî äåäã ãåãã øåðëã ïéîéð
מנגן מאליו )ברכות ג ע"ב( .שלשה
עשר חוליות כחשבו"ן אח"ד ,שקול à÷ìñ àðåâðã àì÷ã ã"çà ï"áùåçë ïééìç
הנגון עולה באחד ,וזה שמונה עשרה øèñ ìëì ïéøù÷å ïééìç ïéá é"ç àãå ãçàá
בין חוליות וקשרים ]יחד[ לכל צדäéòùé) àñë ãñçá ïëåäå åäéà àãå á"ò ïé÷ìñ ,
עולים שבעים ושתים .וזהו "והוכן àôåèòá óèòúàã ïàî ìë á"ò ãñç (ä æè
בחסד כס"א" חס"ד ,ע"ב ,כל מי êéøá àùãå÷ì äééñøåë ïé÷úà åìàë äåöîã
שמתעטף בעטוף של מצוה כאלו תיקן
ïéôðà òáøà ãç ìëì é"÷ðåã÷àé ïåðéàå àåä
כסא לקדוש ברוך הוא ,והם
יאהדונה"י ,לכל אחד ארבע פניםïååúà àéðîúå ã"ñ ïé÷ìñ ïéôãâ òáøàå ,
וארבע כנפים עולים ס"ד ,ושמונה [à"ò åë] äåöî éôðëå á"ò ïé÷ìñ é"÷ðåã÷àé
אותיות יאהדונה"י ,עולים ע"ב .וכנפי ìá÷ì øèñ ìëì ïéèåç 'ç ïåðéàã àæø ïéôìåà
מצוה מלמדים סוד ,שהם ח' חוטים ïáùåçáå äéç ìëã ïéôãâ òáøàå ïéôðà òáøà
לכל צד ,כנגד ארבע פנים ,וארבע ) øéùé æà é"ãù åäéà æ"à êåðçã øéòæשמות טו
כנפים של כל חיה .ובחשבון קטן של
חנוך ,א"ז הוא שד"י ,אז ישיר בכל א( ïàî ìë 1052ïéúéðúî éøàî åøîàå øúà ìëá
מקום .ואמרו בעלי המשנה )מנחות לט àì óéñåàã ïàî ìëå òáùî úåçôé àì úéçôã
ע"א( כל מי שפוחת לא יפחת משבעéîé òáù ìá÷ì òáù ïåðéàå â"é ìò óéñåé ,
וכל מי שמוסיף אל יוסיף על שלש 'åëå õ"úéâáà ïäîù òáùì ïéæéîøã úéùàøá
עשרה .והם שבע כנגד שבעת ימי íéãîåò íéôøù (á å äéòùé) øîúà åäééìòå
בראשית שרומזים לשבעה שמות ïåäáã ãçàì íéôðë ùù íéôðë ùù åì ìòîî
אבגית"ץ וכו' ,ועליהם נאמר "שרפים
ìá÷ì á"î ïîú ïåðéàå àìéòì àúåìö úçøô
עומדים ממעל לו שש כנפים שש
כנפים לאחד" ,שבהן פורחת התפלה ïéìôúå ãéã ïéìôúá ïåðéàã úåøëæà á"î
למעלה ,והם ָשם מ"ב כנגד מ"ב ìë åàøå (é çë íéøáã) øîúà åäééìòå àùéøã
אזכרות שהם בתפילין של יד ותפילין 'åëå 'ä íù éë õøàä éîò
של ראש ,ועליהם נאמר "וראו כל עמי
הארץ כי שם יהו"ה וכו'".
ואיהי כלילא כו'  -שד' פרשיות הן ד' אותיות הוי"ה שכלול בה ,כמ"ש לעיל )* (##איהי
כלילא דכולהו :דאינון רמ"ח כו'  -שהיא שריא ברמ"ח איברים כנ"ל :ה' אלקיכם אמת  -שהיא

ïîàð êìî ì"à íò ïéáéú ç"îø ïåðéàã òîù
øãäîì åðé÷ú ä÷ñôä ïåãáòé àìã ïéâáå
ìàøùé ãëå úîà í"ëé÷ìà 'ä àøåáöã àçéìù
ïéèîù ïååéç (éøàî à"ð) éàãå òîù ïéøîà
ïåäá øîúàã äåöî éôðëá øúà ïàá åäééôãâ
äá äñëú øùà êúåñë úåôðë òáøà ìò
)דברים כב יב( ãåôàä ìéòîã àðååâë åäéàã
ïéøù÷å ïééìç ìá÷ì ïåðéà íéðåîøå íéðåîòôã
äåöî éôðë ìá÷ì ïåðéà ìéòîä éìåù

 - ïå÷éúä øéàî 1051עי' זהר ח"ב קעג ע"ב ,וח"ג קכא ע"ב ויהל אור שם.
 1052עי' מנחות לט ע"א :וכמה שיעור חוליא תניא רבי אומר כדי שיכרוך וישנה וישלש תאנא
הפוחת לא יפחות משבע והמוסיף לא יוסיף על שלש עשרה הפוחת לא יפחות משבע כנגד שבעה
רקיעים והמוסיף לא יוסיף על שלש עשרה כנגד שבעה רקיעין וששה אוירין שביניהם תנא כשהוא
מתחיל מתחיל בלבן הכנף מין.
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כללא דק"ש ,ועם ה' אלקיכם אמת נשלם הוי"ה ,שה' אלקיכם הוא או"א כידוע )שעה"כ שער ק"ש
פרק ה( ,ואמת הוא }כו ע"ד{ עמודא דאמצעיתא ,וכן אל מלך נאמן :1053שמע ודאי חיון שמעין
גדפייהו  -ר"ל ,כמ"ש )יחזקאל א כד( ואשמע את קול כנפיהם :בכנפי מצוה כו' דארבע כנפות

כו'  -ר"ל ,כנגד ארבע כנפים של החיות ,וזה כסותך ,שהן בכסא ,שהיא לבושא דאדם של
אצילות ,כמ"ש בר"מ )* ,(##וכן ציצית הוא בכסא כמו שמפרש והולך ,ולכן אמרו )מנחות מג
ע"ב( תכלת כו' דומה לכסא :דאיהי כגוונא כו'  -ר"ל ,ששם נאמר )שמות כח לה( ונשמע קולו כו':
דפעמונים כו'  -וכן קשרים בתוך החוליות :דאינון לקבל כו'  -ר"ל ,שבכנור נשמע הקול :דקלא
דנגונא כו'  -שהקול מכל נימין נכלל ביחד ,וזהו אחד דשמע :ואינון כו'  -ר"ל ,החיות שבכסא,
שכנגדן הציצית כנ"ל תרין שמות משולבים ,כנ"ל )כו ע"א( אריה שריא י' כו' :לכל חד כו'  -ר"ל,
לכל חד מד' פנים של כל חיה :סלקין ע"ב  -ר"ל ,ע"ב אנפין ,ע"ב גדפין ,בהצטרף עם כל א' ,ב'
שמות הנ"ל :לקבל ארבע אנפין וארבע כו'  -כמ"ש בתז"ח )ב ע"ד( ס"ד אנפין וס"ד גדפין כו',
דאינון ע"ב אנפין וע"ב גדפין ,ואית דאמרי ארבע אנפין כו' דאינון ל"ב אנפין וגדפין וכלא
קשוט .ור"ל דהא בפרטא הן ב' פעמים ס"ד ,ובכללא הן ד' פעמים ח' :ובחשבן זעיר דחנוך -
ר"ל ,במספר קטן ,שבעולם יצירה של חנוך מט"ט ,ששם החיות ששם חושבין מספר קטן :1054אז
איהו שדי  -ר"ל ,שדי גי' במ"ק ח' ,גי' אז ,והוא מט"ט שנקרא שדי ,והוא כלל החיות כידוע
)* :(##אז ישיר בכל אתר  -ר"ל ,בדרגא דיליה נאמר :ואמרו מ"מ כל כו' משבע  -ר"ל ,שבע גי'
ישיר במ"ק ,וז"ש אז ישיר ,ואמרו כל הפוחת מפני שהוא במ"ק ,שהוא פוחת :וכל מאן דאוסיף
כו'  -כבר נתבאר לעיל ,כנגד אחד דאצילות במספר גדול ,אחד י"ג ,ולכן כל המוסיף כו' :ואינון
ז' כו'  -חוזר לפרש הז' ,די"ג נתפרש לעיל :לקבל ז' ימי בראשית דרמיזין כו'  -כ"ז ביצירה
כידוע ,והוא ז' דאז ,שהן ד' חיות חגת"ם ,ז"ס תחתונות ,ומט"ט על גביהן ,א' על גבי ז' ,אז :שש
כנפים כו'  -בכל שם שש אותיות ,והן כנפים כמו שמפרש והולך ,דבהון פרחת כו' ,ששם מ"ב
סגולה דילה להעלות כידוע )ע"ח שער השבירה פרק ב( :ואינון תמן מ"ב  -ר"ל ,השם הנ"ל
כידוע :כי שם ה' כו'  -ר"ל ,שם של מ"ב:
של
ואותם תכשיטי הכלה ,תפילין
àùéøã ïéìôú äìëã ïéèéùëú ïåðéàå
ראש ,עטרת זהב בראש הכלהúòáè ãéã ïéìôúå äìëã àùéøá áäæ úøèò .
ותפילין של יד טבעת הזרוע .הרי כלה
äìéã ïéèéùëúá àð÷úúî äìë àä àòåøãã
מתוקנת בתכשיטים שלה ,צריך לקרא
לחתן שלה ,זהו שכתוב "שמע ) ã"ää äìéã {à"ò æë} ïúçì àø÷ì êéøöדברים ו
ישראל" .והרי הם בחופה ,צריכים ד( àîò ïéëéøö äôåçá ïåðéà àäå ìàøùé òîù
העם הקדוש לעמוד בעמידה בפניהם ÷ïæç íò ïåäéîã÷ äãéîòá í÷éîì àùéã
עם חזן לברכם בשבע ברכות ,ולקדש ïúçä àùã÷ìå ïàëøá òáùá ïåì àëøáì
את החתן עם הכלה בתחילה בקדושיןàîò íãîòáå ïéùåã÷á àúéîã÷á äìëì ,
ובעמדם העם הקדוש והחזן לברך
÷ååäã ïéùéã÷ ïååéç ïåì àëøáì ïæçå àùéã
אותם החיות הקדושות שהיו מנגנות
ïäéôðë äðéôøú åäééôãâá ïéðâðî
בכנפיהם תרפינה כנפיהן.
øîúà äìò äàìò àîéà àã ïéìôú ìù ù
ש' של תפילין זו האם העליונה,
עליה נאמר "וראו כל עמי הארץ כי )í"ù éë õøàä éîò ìë åàøå (é çë íéøáã
שם יהו"ה נקרא עליך ויראו ממך"÷éìñ 1055ï"éù êîî åàøéå êéìò àø÷ð ä"åäé ,
שי"ן עולה אותיותיו ש"ס ,ה' של יד ïéãå÷ô ç"îøå ä"ñù ääë ãéã 'ä ñ"ù éååúà
כהה )מנחות לז ע"א( ,שלש מאות
ששים וחמשה .ומאתים ארבעים òáøàá òîù úàéø÷ã ïéáéú ç"îøá ïìéìëã
ושמונה מצוות שכלולות במאתים íìòì éîù äæ øîúà åäééìò â"éøú àä ïééùøô
ארבעים ושמונה תיבות של קריאת ) øã øãì éøëæ äæåשמות ג טו( ä"é íò é"îù
 - ïå÷éúä øéàî 1053עי' זהר ח"ג רפה ע"ב :והיינו אמן ואמ"ן נוטריקון א"ל מ"לך נ"אמן כללא דכלא ושפיר הוא
והא אתמר.
תרגום :והיינו אמן אמ"ן נוטריקון א"ל מ"לך נ"אמן כלל של הכל ויפה הוא והרי נתבאר.
 1054עי' לעיל הערה .205
 1055ר"ת שם ה' נקרא.
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שמע בארבע פרשיות ,הנה תרי"ג,
עליהם נאמר "זה שמי לעלם וזה זכרי
לדר דר" ,שמ"י עם י"ה שס"ה ,זכר"י
עם ו"ה רמ"ח ,והכל תרי"ג .התורה
היא שמו של הקדוש ברוך הוא.
ועוד ציצית היא כסא התפילין,
הקדוש ברוך הוא יורד על הכסא
שקוראים אותו בקריאת שמע ,הרי
הקדוש ברוך הוא יושב על כסא,
צריכים לעמוד בשבילו בתפלת
עמידה .שלשה חיילות שלה באים עם
זמירות שירות ותשבחות.

â"éøú àìëå ç"îø ÷"å íò é"øëæ ä"ñù
àåä êéøá àùãå÷ã àîù éäéà àúééøåà
àùãå÷ ïéìéôú àéñøåë éäéà úéöéö ãåòå
äéì ïàø÷ã àéñøåë ìò úéçðã àåä êéøá
ìò áéúé àåä êéøá àùãå÷ àä òîù úàéø÷á
àúåìöá äéðéâá í÷éîì ïéëéøö àéñøåë
úåøéîæá ïééúà äéìéã ïéìééç úìú äãéîòã
úåçáùåúå úåøéù

ואינון תכשיטין כו'  -שהציצית הוא לבושא דילה כנ"ל )כג ע"ב( :עטרת זהב כו'  -לשון
הכתוב )אסתר ח טו( בלבוש מלכות תכלת ,שהן ציצית לבוש מלכות כנ"ל ,ועטרת זהב גדולה,
תפילין דרישא מסט' דאימא ,ששם זהב ,כמ"ש לעיל ה' מצפון זהב כו' ,והיא נקראת גדולה ,ה'
רברבא ,שם אותיות גדולות }כז ע"א{ כידוע )לקמן קלד ע"א ושעה"כ ק"ש ו( ,וכתיב )אסתר ח ב(
ויסר המלך את טבעתו ויתנה למרדכי ,וזה טבעת דדרועא :אינון בחופה  -היכל ק"ק ,אדני שפתי
כו' )תהלים נא יז( :צריכין עמא כו' עם חזן כו'  -הן תפלת הקהל בלחש ,ותפלת הש"ץ בקול רם:
לברכא לון כו'  -לקמן בתיקון י"ב )כח ע"א( מפרש דז' ברכות הן ז' ברכות ק"ש ,וכן הקדושה,
קדושת יוצר אור ,אבל כאן א"א לומר כן ,דכאן אומר למיקם בעמידה כו' ובעמדם כו' ,וצ"ל
כמ"ש בגמ' )ברכות לד ע"א( כלהו אמצעיות חדא ברכתא נינהו ,והיא נגד ברכה השביעית דכלה,
אשר ברא כו' ,שחשיב י"ב דברים ששון ושמחה כו' עד וריעות ,וכן נכללין כולן בהביננו ,וז"ש
בגמ' )ברכות כא ע"א( אם יכול לחדש דבר יחזור ויתפלל כו' ,נגד פנים חדשות שחוזרין ומברכין
ז' ברכות :ולקדשא כו'  -קדושה :דהוו מנגנין כו'  -כנגד מזמוטי 1056חתן וכלה דמנגנין ,שאמרו
)לעיל סוף ג ע"ב( והיו מתקבצין מלאכי השרת כבמזמוטי חתן וכלה ,ששותקין בברכות חתן
וכלה :שם ה' כו'  -שהוא שי"ן שבו ,וראו ,שהוא נראה ,כמ"ש )דברים כח י( וראו כל עמי הארץ
כו' ,אלו תפלין שבראש )ברכות ו ע"א( ,והוא שם ה' כמ"ש לקמן ,שמי עם י"ה שס"ה ,והוא בה
י"ה ,וכן שס"ה כמו שמפרש והולך שין כו'] .מצאתי ש"ם י"הוה נ"קרא ר"ת שין[ :ה' דיד כו' -
ר"ל ,תפלין של יד ,ור"ל תפלין של ראש ושל יד הן שס"ה ,וכן שין עם י"ד של שד"י שהן
ברצועות שהן יד כהה ה' ,ר"ל שצורת ה' הוא ד"י ,יד הוא שס"ה :אורייתא כו'  -ר"ל ,תרי"ג
מצות כנ"ל :תלת חיילין דיליה  -אופנים וחיות ושרפים שאומרים בברכת יוצר אור :בזמירות -
פסוקי דזמרה .ושירות ,שירת הים .ותשבחות ,י"ג תשבחות דישתבח ,ששם אתיין ג' חיילין
כמ"ש בתז"ח )לג ע"ג ד"ה בההוא זימנא*:(##
באותו זמן שהוא על כסאו מה
äî äééñøåë ìò åäéàã àðîæ àåääá
על
אומרים )בסליחות( אל מלך יושב
âäðúîå íéîçø àñë ìò áùåé êìî ì"à ïéøîà
כסא רחמים ומתנהג בחסידות,
íé÷éãö éáâì åäéà àðå÷ú éàä úåãéñçá
התיקון הזה הוא לצדיקים גמורים
שמתקינים כסא לקדוש ברוך הוא àåä êéøá àùãå÷ì àéñøåë ïéð÷úîã íéøåîâ
בציצית ,ומורידים אותו בתפיליןéäåîã÷ ïéîéé÷å ïéìôúá äéì ïéúçðå úéöéöá ,
ועומדים לפניו בתפלה .לבינוניים øåùë ïåðéà ïéìéôúå úéöéö íééðåðéáì àúåìöá
ציצית ותפילין ,הם כמו שור לעול ïåäá øîúà úáùáå éåàùîì øåîçëå ìåòì
וכחמור למשא )ע"ז ה ע"ב( ,ובשבת )êøåîçå êøåù çåðé ïòîì (áé âë úåîù
נאמר בהם "למען ינוח שורך וחמורך".
ïåäìéã ïéâéøè÷î ìëì àøåù÷ ïåðéà íéòùøì
לרשעים הם קשר לכל המקטרגים
שלהם ,שכך הם עשרה הכתרים àã àäã ïéàúú ïéøúë äøùò ïåðéà éëäã
 - ïå÷éúä øéàî 1056עי' זהר ח"ג רל ע"ב שזה לשון של שחוק.
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התחתונים ,שהרי זה כנגד זה ברא
הקדוש ברוך הוא .אבל הכתרים
התחתונים הם קליפות אל הכתרים
העליונים שמתלבשות בהן עשר
אותיות )בתפלה( )בגלות( ,שיהיו
כפותים תחתיו הכתרים התחתונים.
ובזמן שצדיקים מתוקנים בכנפי
äåöî éôðëá ïéð÷úî àé÷éãöã àðîæáå
מצוה ובתפילין נכנעים תחתיהם àä) ïéàúú ïéøúë åäééúåçú ïééôëúà ïéìôúáå
הכתרים התחתונים )הרי המלך בא(,
àëìî ìåòé àðîæ àåääá 1058(àéúà à÷ àëìî
באותו זמן יכנס המלך בהיכלו שהוא
אדנ"י ,כדוגמא זה יאהדונה"י ,הרי é"÷ðåã÷àé àã àðååâë é"ðãà åäéàã äéìëéäá
המלך בהיכלו ,מי שרוצה לשאל את ìàùîì éòáã ïàî äéìëéäá àëìî àä
שאלותיו יכנס ,ומשום זה "אדנ"י ) àã ïéâáå ìåòé éåúìàùתהלים נא יז( é"ðãà
שפתי תפתח".
çúôú éúôù
בשלש הראשונות יסדר אדם את
éåçáù ùð øá øãñé ïéàîã÷ úìúá
שבחו כמו עבד שמסדר את שבחו úìú ïéìàã äéáø íã÷ éåçáù øãñîã àãáòë
לפני רבו )ברכות לד ע"א( ,ששלש אלה
àã ïéâáå ïéîúç ïéàøúá úìúå ïååëæ ìë ïéáúë
כותבים כל הזכויות ,ושלש האחרונות
חותמים .ולכן צריך אדם להיות בהם ñøô ìá÷îã àãáòë ïåäá ãáòîì ùð øá êéøö
כעבד שמקבל פרס מרבו והולך לוàîúåç ìåá÷ úéá éäéà ïîúã äéì êìäå äéáøî ,
ששם הוא בית קבול החותם של אמת àùéã÷ àúåëìî éäéàå èåù÷ã
והיא המלכות הקדוש.
'
ו
ששם
,
ל
ו
לשא
באמצעיות צריך
ãç 'å 'å ïîúã ìàùîì êéøö úåéòöîàá
ו' ,אחד בעלי הכתיבה ,ואחד בעלי äàìò 'å ïåðéàå äîéúç éøàî ãçå äáéúë éøàî
החתימה ,והם ו' עליונה ו' תחתונה,
ïéàîã÷ úìú ïé÷øô øùò ïéøú ïìéìë äàúú 'å
הכוללים שנים עשר פרקים .שלש
הראשונות הראש ושתי זרועות ,שלש ïéøúå àôåâ ïéàøúá úìú ïéòåøã ïéøúå àùéø
האחרונות הגוף ושתי שוקים ,הרי êéøö àã ïéâá àëìîî øèôúà àä ïé÷åù
נפטר מן המלך ,לכן צריך לתת )לחזור( àøåçàì ïòéñô úìú (àøæçàì à"ð) áäéîì
שלש פסיעות לאחור ,וסוד הדבר úéùàøá) äèîä ìà åéìâø óåñàéå äìîã àæøå
"ויאסוף רגליו אל המטה".
(âì èî
מה אמרין אל מלך כו'  -ר"ל ,לאחר תפלת י"ח :כשור לעול כו'  -ר"ל ,כמ"ש בתז"ח )יג
ע"ג( שקושרין את שור וכן חמור דס"א למשא ,תחותייהו תחת יצ"ט ,ע"ש :ובשבת אתמר כו' -
שאין מניחין תפילין ,דס"א לא שלטא אז :אינון קשורא כו'  -כמ"ש שם ,דלא שיצי לון :דהכי
אינון עשרה כו'  -ר"ל ,כמו בתפלין שכלולין בהם ע"ס קדישין :עשר אתוון בגלותא כו'  -כמ"ש
ומלכותו בכל משלה )תהלים קג יט( ,וזהו גלות השכינה כידוע :1059ובזמנא דצדיקיא כו' -
דלרשעים אינון קשורא כו' אבל בצדיקים אתכפיין כו' :הא עד אתיא  -ל"ג :בההוא זימנא יעול
כו'  -ר"ל ,כשהם מתתקנין כו' ,והקליפה מתפרשת כידוע ,דקודם לכן צריכין לאפרשא הקליפה:
דאלין תלת כתבין  -דהן רישא וב' דרועין כמו שמפרש והולך ,שהן ג' ספרים ,ספר וספר וספור
כמ"ש בס"י )פ"א מ"א( ,ב' ספרים בשתי ידים וספור בלשון ,כמ"ש שם) 1060פ"ב מ"א( כף }כז
ע"ב{ זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בנתיים :כל זכוון  -ולכן יקשט עצמו בשבחין לסדר:
חתמין – לכל א' כפי הנקצב עליו ,וז"ש ובג"ד צריך כו' :דתמן איהי כו'  -ר"ל ,המלכות נקראת
קבלה ,מסט' דתלת בתראין ,ששם היא מקבל ,ולכן צריך כו' כעבד המקבל כו' :חותמא דקשוט
ïéøúë ìáà àåä êéøá àùãå÷ àøá àã ìá÷ì
ïéàìò ïéøúë éáâì ïéôéì÷ ïåðéà ïéàúú
à"ñ) (àúåìöá) ïååúà øùò ïåäá ïéùáìúîã
ïéàúú ïéøúë éåúåçú ïééåôë éåäîì (àúåìâá

1057

 - ïå÷éúä øéàî 1057עי' בהגר"א כז ע"ד שזה ע"ס דקדושה ]דאצילות[ .וכן משמע בזהר ח"ג קעו ע"ב.
.à"øâá ÷çîð 1058
 1059עי' ע"ח שער כו פרק א' שזה דוגמא ירידת הנשמה לעולם הזה.
 1060אם כוונתו לכמו שכתב ,אז המראה מקום פ"ב מ"א ,ואם זה כמו שכתבתי זה ב ע"ג.

213

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
 ר"ל ,שהיא מקבל החותם ,כמו שחותמין על אדמה שמקבל צורת החותם ,כן היא כמש"לבתיקון א' )יט ע"ב( שימני כחותם כו' ,שהיא חותם של עמודא דאמצעיתא ,דמות אדם כמ"ש שם
)יט ע"ד ,(1061וזהו חותמא דקשוט שחותם של הקב"ה הוא אמת כידוע )שבת נה ע"א( ,והוא
בעמודא דאמצעיתא כידוע ,תתן אמת ליעקב )מיכה ז כ( ,וכן נו"ה נקראין ירכי קשוט כמש"ל )לד
ע"א( ,ותלת בתראין הן גוף ותרין שוקין כמו שמפרש והולך :ואיהי כו'  -ר"ל ,שאמר לעיל איהי
בית קבול כו' :באמצעיות צריך למשאל דתמן כו'  -שצריך לשאול מבעל הכתיבה והחתימה כמו
שמפרש והולך :ו' ו'  -ר"ל ,ת"ת ויסוד ,אע"ג דחשיב בתלת בתראין גופא ,ו' ו' דכאן הן שמש
וירח דנהרין בז' כוכבים ,גוף וברית כמש"ל )י ע"ב :(1062חד מארי כו'  -שת"ת הוא כלל ב'
דרועין ,ויסוד כלל ב' שוקין כידוע )* :(##כלילן י"ב  -ת"ת כלל ב' דרועין שבהן שית פירקין,
ולכן הוא ו' ,וכן יסוד כלל ב' שוקין שית פרקין ,שוקיו עמודי שש )שיה"ש ה טו( ,והוא ו' ג"כ ,והן
י"ב בקר שהים עליהם מלמעלה )מלכים א' ז כה( ,ג' לכל רוח ,ג' פרקין של כל א' :תלת כו' -
עכשיו מפרש כל הנ"ל :בג"ד צריך לאחזרא תלת כו'  -ר"ל ,כמש"ל דתמן איהי בית קיבול ,ר"ל
בתלת בתראין מתחלת קומתה ומשם מקבלת ,ולכן הולכין לאחור תלת פסיעין מג"ס הנ"ל אל
מלכות ,וז"ש הא אתפטר ממלכא כו' ,והיא עומדת לאחוריו ,וז"ש לאחורא אליה ,ולכן הן תלת
פסיעין שהן ברגלין .וז"ש נותן שלום לימינו כו' ,ר"ל לנו"ה שהן נקראיס שלום מסט' דיסוד,
כמ"ש )ישעיה נד יג( וכל בניך למודי ה' ,שהן נו"ה ,1063ורב שלום כו' .וז"ש ויאסוף רגליו נו"ה,
אל המטה מלכות ,ור"ל כתיב בסיפא דקרא ,ויגוע ויאסף כו' ,ששם הוא אילנא דמותא ,ולכן
צריך תיכף למסור עצמו למיתה ברחום וחנון כידוע )* .(##והכלל כי ג' ראשונות ב' בחו"ג כידוע
)* ,(##ושלישית בכח"ב ,ולכן ג"פ קדוש ,שכל ג' ראשונות נקראו קדש כידוע )ע"ח שער לא פרק
ב( ,וכן ברכה אחרונה של תפלת י"ח כולל כל קו האמצעי שכולא נקרא על שם גופא כידוע ,ולכן
שם ג"פ שלום ,ע"ש יסוד ותרין בתראין נו"ה ,והן ע"ס נכללין בששה ,ו' של השם ,שבו נכללין
ע"ס כלל הוי"ה ,כידוע:
]øñ ãç àðå÷ú [á"ò åë

בראשית בר"א שי"ת ,ומה הוא,
úéù åäéð éàîå ú"éù à"øá úéùàøá
ששה היכלות )כנגד ששת ימי í"éäìà (úéùàøá éîåé úéù ìá÷ì) ïéìëéä
בראשית( .אלהי"ם ,האם העליונה
1064
äàòéáù àìëéä éäéàã åäééìò äàìò àîéà
 - ïå÷éúä øéàî 1061אם זה כמו שכתבתי*##
##* 1062
 1063עי' ז"ח כח ע"א :וכד הוה בידייהו דמשה ואהרן דאינון אחידין בנצ"ח והו"ד דאינון תרין
סמכין איקרי מטה לישנא דסמכא דהא ע"י אסתמיך עלמא באורייתא דנפיק מבין תרין למודי ה'
ואתייהיבא על ידייהו ועל דאינון סמכין לעלמא באורייתא דנפיק מבין נצ"ח והו"ד דאחידן בהו
קרא ליה מטה ומאן דאחיד באורייתא סמכא ליה ומחזקא ליה על ירכוי דלא יסטי לימינא
ושמאלא.
תרגום :וכשהיה בידי משה ואהרן שהם אחוזים בנצ"ח והו"ד שהם שני עמודים נקרא מטה
לשון של תמיכה שהרי על ידו נסמך העולם בתורה שיוצאת מבין שני למודי ה' ונתנה על ידם ועל
שהם תומכים את העולם בתורה שיצאה מבין נצ"ח והו"ד שאחוזים בהם קראה לו מטה ומי
שאוחז בתורה תומכת אותו ומחזיקתו על ירכיו שלא יסטה ימין ושמאל.
 1064עי' לעיל הערה  ,1027ועי' כללים ח"ב נב ע"ב ז"ל :וכן אמר ג"כ הגר"א בספד"צ פ"א )ח
ע"א( בד"ה בראשית ברא שית עלייהו כי זהו הענין מה שהבינה נחשב מכלל הז' היכלות והיא היכל
הז' כמ"ש בתיקונים ריש תיקון י"א כי הו"ק הם שית היכלין ואימא עלאה איהו היכלא שביעאה
וכן בשבע רקיעין שהם וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות הוה ערבות בינה וכמ"ש ג"כ
בהגהות מהרח"ו בזוה"ק שמות י' ע"ב ועי' דרושי אבי"ע פ"א מהד' פרקים אחרונים וזוה"ק תרומה
קס"ה א' וכן שבע ארצות שהם ארץ אדמה גיא נשיה ציה ארקא תבל הוה תבל בינה והוא הארץ
שלנו שהיא העליון מכולם והוא בינה ועי' זוה"ק ויקרא י' ע"א וכן הוא בז' ימים כי שבת הוא בינה
והגם דהרב בטע"מ פ' בהר אמר דשבת הוא מלכות וכן הוא ג"כ בתיקונים תיקון ט' שבת דאיהי
שכינתא אמנם הנה הוא רק ע"י הבינה שמאיר לה כמ"ש הגר"א בספד"צ פ"א בדה"מ שביעאה
עלייהו כי עיקר שבת הוא בבינה יום שכולו שבת וכן אמרו ברע"מ פינחם רנ"ז א' שכינתא
אתקריאת שבת מסטרא דתלת דרגין עלאין דאינון כח"ב כו' אבל מבינה ולעילא איהי מנוחה כו'
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עליהם ,שהיא היכל השביעי .וכמו
שהאם העליונה הוציאה שש ,כך האם
התחתונה הוציאה שש ,ומה הם "את
השמים ואת הארץ" .והם ששה כלים
שנאמר בהם "כי ששת ימים עשה
יהו"ה את השמים ואת הארץ",
וההיכלות התחתונים הם כלים
להיכלות העליונים.
וכשישראל היו מתפללים ,כל
ההיכלות הללו היו נפתחים אליהם.
וכעת בגלות נאמר בהם כל השערים
ננעלו )ברכות לב ע"ב( והשכינה מחוץ
להיכלה ,והקדוש ברוך הוא מחוץ
להיכלו ,והמלאכים הממונים על
התפילות מחוץ להיכליהם ,זהו שכתוב
"הן אראלים צעקו חוצה" ,ואין
לתפילות מקום להיכנס ,וזהו כל
השערים ננעלו .אבל שערי דמעה לא
ננעלו ,ואין מי שיפתח את השערים
הללו עד שיבא בעל הדמעה ,שנאמר
בו "ותפתח ותראהו את הילד והנה
נער בוכה" ,ואין ההיכל נפתח אלא בו.
וזהו "ותפתח" ,ותפתח ודאי )שנתפתח
זה( ההיכל אליו )זהו שכתוב "אדנ"י
שפתי תפתח"( .במה נפתח לו ,בדמעה,
זהו שכתוב "והנה נער בוכה" ומיד
"ותחמל עליו".

àîéà éëä úéù ú÷éôà äàìò àîéàã äîëå
úàå íéîùä úà åäéð éàîå úéù ú÷éôà äàúú
ïåäá øîúàã ïéðàî úéù ïåðéàå {á"ò æë} õøàä
úàå íéîùä úà 'ä äùò íéîé úùù éë
ïåðéà ïéàúú ïéìëéäå (àé ë úåîù) 1065õøàä
ïéàìò ïéìëéäì ïéðàî
ïéìà ïéìëéä ìë ïàìöî ååä ìàøùé ãëå
øîúà àúåìâá ïòëå åäééáâì ïçúôúî ååä
øáì àúðéëùå 1066åìòðð íéøòùä ìë ïåäá
äéìëéäî øáì àåä êéøá àùãå÷å äìëéäî
ïåäéìëéäî øáì ïéúåìö ìò ïðîîã àéëàìîå
àìå (æ âì äéòùé) äöåç å÷òö íìàøà ïä ã"ää
ìë åäéà àãå àìòàì øúà ïéúåìöì ïåì úéà
åìòðð àì äòîã éøòù ìáà åìòðð íéøòùä
éúééã ãò íéøòù ïéìàì ïåì çúôàã ïàî úéìå
çúôúå (å á úåîù) äéá øîúàã äòîãã éøàî
àìëéä úéìå äëá øòð äðäå ãìéä úà åäàøúå
çúôúå çúôúå åäéà àãå äéá àìà àçúôúî
äéáâì àìëéä 1067(éàä çúôúéàã à"ð) éàãå
)) ã"ääתהלים נא יז( (çúôú éúôù é"ðãà
øòð äðäå ã"ää äòîãá äéì çúôúà éàîá
åéìò ìîçúå ãéîå äëá

תיקון יא  -שית היכלין  -ו"ק :הכי אימא תתאה כו'  -והיא שביעאה עלייהו
ע"א( ,בהיכל ק"ק כידוע )* :(##ומאי ניהו את כו'  -דשמים הן ו"ק ,ו' היכלין} ,כז ע"ג{ והיכל
לבנת הספיר כולל יסוד ומלכות כידוע )ע"ח שער מו פרק ג( ,וזהו ואת הארץ :שית מאנין -
להיכלין עילאין כמו שמפרש והולך :כי ששת ימים כו'  -ר"ל ,דה"ל למכתב בששת ,אלא ששת
)ספד"צ יא

 - ïå÷éúä øéàîע"ש וברע"מ יתרו צ"ב א' תלת דרגין אינון וכלהו אקרון שבת שבת עלאה בינה שבת דיומא ז"א
שבת דליליא מלכות וכלהו חד ואקרי כלא שבת וכל חד כד איהו שלטא נטיל לחברוי כו' ועכ"פ
הוא כי עיקר שבת הוא מסטרא דבינה וכן הוא בכל שביעי הנה הוא מסטרא דבינה והגם שעיקרה
הוא מהג"ר והיא נעלמת מאד אך ע"י שהיא אם הבנים והיא מתפשטת בהם ומשתתפת עמהם
תמיד לכן היא מצטרפת עמהם ונחשבת לעולם להשביעי להם וכמ"ש כ"ז הגר"א בספד"צ פ"א
בדה"מ וענין אלו התיקונים ושם עוד בדה"מ בראשית ברא שית עלייהו אמנם התפשטותה בהם
הרי נודע הוא כי הוא רק מטברה ולמטה שהוא לבר מגופה אבל עצמותה ועקרה היא למעלה
למעלה כי היא מהג"ר ממש והיא נעלמת מאד.
 1065ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ ,ואמר ששת ולא בששת כי קאי על הו"ק
דאצילות ,והם הששת ימי בראשית וכמו שרמז הרמב"ן ז"ל שם ,וכן הוא בזוה"ק )בראשית לא
סע"א( ,ועי' בתיקונים )ריש תיקון י"א( ,והרי לנו לשון מעשה ופעולה גם על האצילות ,כי באצילות
ומכש"כ בבי"ע ,הנה בהם נתגלה המאציל בבחי' יציאה מן הכח אל הפועל וכנז' )הקוד"ש יז ע"ב(.
 1066עי' ברכות לב ע"ב :את הנפש לא ישא את כפיו שנאמר ידיכם דמים מלאו :ואמר רבי
אלעזר מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה שנאמר גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי ואף
על פי ששערי תפלה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו שנאמר שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל
דמעתי אל תחרש רבא לא גזר תעניתא.
.à"øâá ÷çîð 1067
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ימים עשה ,אימא תתאה ,ומאן נינהו ,ששת הימים .ומפרש קרא את השמים כו' ,ואימא תתאה
שבת דידהו ,וכן אימא עילאה שבת דאצילות :ושכינתא לבר מהיכליה  -הן היכלין דאפיקת:
וקב"ה לבר מהיכליה  -הוא אימא תתאה היכל השביעי ,כמש"ל )כז ע"א( מלכא בהיכליה דאיהי
אדני כו' :ומלאכיא כו'  -הן היכלין דיצירה :אבל שערי דמעה  -ר"ל ,היכל השביעי בינה ,שערי
תשובה 1068שהן כו' :לאלין שערים  -ר"ל ,של דמעה :פתוחין לעולם כמ"ש לקמן בתיובתא
בבכיה מארי דדמעה  -ר"ל ,אדם בעל הדמעות הבוכה :דאתמר ביה כו'  -ר"ל ,שבו נאמר נער
בוכה :ותפתח  -ר"ל ,בינה :את הילד  -ישראל :אלא ביה  -בנער הזה :נ"א  -ל"ג וכן כל נ"א
שבתיקון הזה:
כשישראל
"ותפתח",
ועוד
פותחים בתשובה בבכיה ,מיד
"ותחמול עליו" .וזהו "בבכי יבאו",
בזכות הבכיה )הדמעה( שלו יתכנסו
מן הגלות) .ל"ב י' דמעה בן עין י'
קטנה(.
שיש היכל של דמעה שאין לה
רשות לפתוח אלא בדמעה ,ויש היכל
הנגון ,שאין לה רשות לפתוח אלא
בנגון .ולכן דוד מתקרב לאותו ההיכל
בנגון ,זהו שכתוב "והיה כנגן המנגן".
ויש היכל של אור שלא נפתח אלא
לאדם שהיה עוסק באור התורה.
ויש היכל של נבואה )אהבה( שלא
נפתח אלא לאדם שהוא חכם גבור
ועשיר.
ויש היכל של יראה שנקרא היכל
היראה ,שלא נפתח אלא למי שיש בו
יראה.
ויש היכל של עניים שלא נפתח
אלא לעניים שהיו מתעטפים לפני
יהו"ה בתפלה )בעטוף של מצוה של
ציצית ותפילין( ועליהם נאמר "תפלה
לעני כי יעטוף".
ויש שער של צדיקים ,שלא נפתח
אלא לצדיקים ,זהו שכתוב "זה השער
ליהו"ה צדיקים יבאו בו" .וזהו השער
של צדיק ח"י העולמים ,שנאמר בו

àúáåéúá ïéçúô ìàøùé ãë çúôúå ãåòå
åàåáé éëáá åäéà àãå åéìò ìîçúå ãéî äéëáá
1069
)(äòîã à"ð) äéëá úåëæá (ç àì äéîøé
äòîã 'é á"ì é"ëá) àúåìâ ïî ïåùðëúé äéìéã
1070
(àøéòæ 'é ïéò úá
åùø äì úéìã äòîãã àìëéä úéàã
àðåâðã àìëéä úéàå äòîãá àìà çúôîì
àã ïéâáå àðåâðá àìà çúôîì åùø äì úéìã
ã"ää àðåâðá àìëéä àåääì áø÷úî ãåã
)àìëéä úéàå ïâðîä ïâðë äéäå (åè â 'á íéëìî
äåäã ùð øáì àìà àçúôúî àìã àøåäðã
àúééøåàã àøåäðá ÷ñòúî
1072
1071
(äáäàã à"ð) äàåáðã àìëéä úéàå
øåáâ íëç äåäã ùð øáì àìà àçúôúî àìã
1073
øéùòå
äàøéä ìëéä éø÷úàã äàøéã àìëéä úéàå
åìéçã äéá úéàã ïàîì àìà àçúôúî àìã
àìà àçúôúî àìã íééðòã àìëéä úéàå
àúåìöá 'ä íã÷ íéôèòúî ååäã íééðòì
)åäééìòå (ïéìôúå úéöéöã äåöîã àôåèòá
(à á÷ íéìäú) óåèòé éë éðòì äìéôú øîúà
àìà àçúôúî àìã àé÷éãöã àòøú úéàå
åá åàåáé íé÷éãö 'äì øòùä äæ ã"ää àé÷éãöì
)תהלים קיח כ( é"ç ÷éãöã àòøú åäéà éàäå

 - ïå÷éúä øéàî 1068עי' זהר )פקודי רמה ע"ב( שכל השערים סגורים חוץ משערי תשובה ,שאם בוכים בתפילה
לשם עולות תפילותיו .ועי' בבהגר"א על ת"ז נב ע"ד ,שהבכייה היא על העלמת השער הנו"ן
משערי הבינה מכיוון שנתרחקו.
.à"øâá ÷çîð 1069
.à"øâá ÷çîð 1070
 1071ר"ל היכל דנצח מסטרא דת"ת ,כמש"ו לב"נ דהוה חכם כו' וכמו שכתב רבינו ד"ה דהוה
)לש"ו(.
.à"øâá ÷çîð 1072
 1073עי' שבת צב ע,א :אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומה.
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"ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש
לחם" ,וכעת בגלות נאמר בו "הצדיק
אבד" .מה זה "אבד" ,אבד למלכה,
ונאמר בו "ונהר יחרב ויבש" ,יחרב
בבית ראשון ,ויבש בבית שני .ומשום
שאין לו משלו ,העניים צועקים בח"י
ברכות התפלה אל ח"י העולמים ,והרי
הסתלק משם הנביעה וברכות )של כל
הברכות( ,ואין מי שיתן להם,
והשערים האחרים סתומים ,ושער
הצדיק חרב ויבש ,כמו שעני חרב
ויבש ,וסוד הדבר "יקוו המים מתחת
השמים אל מקום אחד ותראה
היבשה".

åòøæå áæòð ÷éãö éúéàø àìå äéá øîúàã ïéîìò
àúåìâá ïòëå (äë æì íéìäú) íçì ù÷áî
ãáà éàî (ä æð äéòùé) ãáà ÷éãöä äéá øîúà
) äéá øîúàå àúéðåøèîì ãáàישעיה יט ה(1074
ùáéå ïåùàø úéáá áøçé ùáéå áøçé øäðå
ïéçååö ïééðò äéìéãî äéì úéìã ïéâáå éðù úéáá
àäå ïéîìò é"ç éáâì àúåìöã ïàëøá é"çá
ìëã à"ð) ïàëøáå åòéáð ïîúî ÷ìúñà
ïéðøçà ïéòøúå ïåì áéäéã ïàî úéìå 1075(ïàëøá
éðòã äîë äùáéå äáøç ÷éãöã àòøúå ïéîéúñ
úçúî íéîä 1076åå÷é äìîã àæøå ùáéå áøç
äùáéä äàøúå ãçà íå÷î ìà íéîùä
)(è à úéùàøá
äòîãã àòøú àìà àçéúô àòøú úéìå
äìòå à÷ôð äðéî äòîãã ïéò úéá éäéà éàîå
) ïéò úá ïåùéàë éðøîù øîúàתהלים יז ח(
àùãå÷ éáâì (å á úåîù) äëá øòð äðäå äáå
äúà ã"ää àúåìâá äéìò íçøéã àåä êéøá
éäéàã ïéâá (ãé á÷ íéìäú) ïåéö íçøú íå÷ú
àøéå áéúëã äðñá äùîì àéæçúàã ùà úáì
â úåîù) äðñä êåúî ùà úáìá åéìà 'ä êàìî
úéùàøá àãå ú"éùàøá ïî ú"á éäéà (á

ואין שער פתוח אלא שער של
דמעה ,ומה היא ,בת עין שדמעה
יוצאת ממונה ,ועליה נאמר "שמרני
כאישון בת עין" ,ובה "והנה נער
בוכה" לקדוש ברוך הוא שירחם עליה
בגלות ,זהו שכתוב "אתה תקום
תרחם ציון" ,משום שהיא לבת אש
שנראתה למשה בסנה שכתוב "וירא
מלאך יהו"ה אליו בלבת אש מתוך
הסנה" ,היא ב"ת מן בראשי"ת ,וזה
בראשית.
ועוד ותפתח כד כו'  -ר"ל ,ש"ותפתח" קאי על ישראל ,כמ"ש )שיה"ש רבה פ"ה סי' ג( פתחו
לי כחודה של מחט ואני אפתח כו' ,וזהו ותפתח :בכי ל"ב כו'  -עד זעירא ל"ג :דאית היכלא כו'
 קא חשיב שבעה היכלין ,כסדר ז' היכלין כמ"ש לעיל ,חוץ מהיכלא דנגונא שהוא דגבורה,דחשיב קודם היכלא דנהורא חסד :1077ובג"ד דוד כו'  -דהוא מתקשר שם כידוע )* :(##הה"ד כו'
 מביא ראיה שע"י ניגון שורה רוח ה' :דהוה חכם גבור ועשיר  -שת"ת כליל חג"ת ,וחכמהבימינא כנ"ל )ד ע"א( ,ועשיר ת"ת ,שכד אסתלק למעלה נקרא מלכות דך מסט' דצדיק ,אבל
מסט' דת"ת עשירה היא כמ"ש לקמן :דצדיקיא  -ר"ל ,דנטרין ברית :ולא דאיתי כו'  -ר"ל ,בזמן
שאין הצדיק נעזב ,אז אין זרעו הצדיקים ,והעניים כו' ,וז"ש וכען בגלותא כו' :מאי אבד  -ר"ל,
דהל"ל נאבד :בבית ראשון  -ר"ל ,בינה ,שחרב מינה ,דאסתלק ת"ת כרוב א' לבינה ,ונשאר כרוב
השני בגלות מלכות .וכן נו"ה שהן שני כרובים ,שבהן הקב"ה ,ת"ת ,שט בח"י עולמות צדיק,
}כז ע"ד{ שט בים מלכות ,אסתלק בגלות נצח עם ת"ת ,דאיהו בנצח ואיהי בהוד ,1078ונשאר
כרוב השני הוד עם מלכות ,שעליו נאמר )איכה א יג( כל היום דו"ה ,1079בדרגא דיליה ביום
החמישי כידוע ,ולכן נקרא היכל העניים :ויבש בבית שני – מלכות ,שם הוא יבש ,דל"ל אלא מה
שנותן לה צדיק ,וז"ש בגין דל"ל מדילה :עניין צווחין כו'  -כמ"ש )ישעיה מא יז( העניים
 - ïå÷éúä øéàî 1074אולי איוב יד יא##*.
.à"øâá ÷çîð 1075
 1076עי' לקמן בסוף תיקון מ"ב )לש"ו(.
 1077עי' כללים ח"א לו ע"ד בשם ספר הליקוטים פרשת וישלח ,וכן הוא בשער מאמרי רשב"י
סב ע"ג שבמלכין קדמאין נחשב הגבורה לפני החסד.
 1078עי' לעיל הערה .379
 1079עי' לקמן פה ע"ב.
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והאביונים מבקשים מים ואין כו' בשביל שנהר יחרב כו' ,וז"ש לגבי ח"י עלמין כו' ולית מאן
כו' :ותרעין אחרנין כו'  -ר"ל ,וכן כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה ,כמו שמפרש והולך,
ולית תרעא כו' :אל מקום א'  -כמש"ל דאסתלק ת"ת לבינה :בת עין  -מלכות מסט' דבינה ,היכל
הז' ,וכן היא היכל ז' כנ"ל :ובה והנה כו'  -ר"ל ,בשבילה :בלבת אש כו'  -ר"ל ,בת מן לבת ,וכן
לב בלב"ת ,כמ"ש בתיקון שאחריו ואיהי לב כו' ,והוא גימ' בכי ,בבכי גימ' דל ,על דלותה ,והן
ל"ד אותיות דמילוי המילוי דאדני דל"ל מגרמה חסר א' )ובע"ח תיקון נוק' פ"ב כתב חסר יו"ד
במילוי התי"ו וע"ש( 1080דתא"ו ,והוא מקום א' הנ"ל :דאתחזי למשה כו' ואיהי בת כו'  -כמו
שמפרש והולך בתיקון י"ב:
]øñéøú àðå÷ú [à"ò æë

בראשית ,הוא מאמר ראשון של
הכל ,כלול מעשר אמירות ,והיא ל"ב
אלהי"ם של מעשה בראשית )של
ברית אש( .ומצד שמאל נתנה ,שהיא
גבורה ,אש אדומה ,ומשום זה "בלבת
אש" .ומשה היה מצד הלוים ,מהצד
שלו ממש .ולמה התגלה לו בסנה,
להראות שהיתה בדוחק בין הקוצים,
ועם כל זה "והסנה איננו אוכל",
בשביל השושנים שהם בניה ,שהם
ישראל שהיו עתידים להיות בגלות
בין הערב רב ,שהם קוצים ,וזהו הסוד
"כי אעשה כלה בכל הגוים אשר
הדחתיך שמה ואותך לא אעשה כלה".
הראה לו שכר הכלה )של
השכינה( והיא "לבת אש" ,בין
הקוצים ,שהם הרשעים ,כשהם
דוחקים את השכינה וישראל ,השכר
שלהם ,כלה ,יוצאת השכינה ,הכלה
מביניהם .ויבא החתן בשבילה ,וזהו
שכר הכלה ,הדחק ויגאל אותם מן
הגלות בשבילה .והדחק של הגלות של
הערב רב לישראל ,ממהר להם את
הגאולה ,והרפיון שלהם מעכב
לישראל את הגאולה ,לכן נראה
למשה בלבת אש מתוך הסנה מתוך
הקוצים.

àìéìë àìëã äàîã÷ øîàî úéùàøá
àãáåòã í"éäìà á"ì éäéàå ïøéîà øùòî
àøèñîå (ùà úéøáã à"ñ) úéùàøáã
àùà äøåáâ éäéàã úáéäééúà àìàîùã
äùîå (á â úåîù) ùà úáìá àã ïéâáå à÷îåñ
ùîî äéìéã àøèñî éàåéìã àøèñî äåä
úååäã äàæçàì äðñá äéì àéìâúà éàîàå
åððéà äðñäå àã ìë íòå íéöå÷ä ïéá à÷çåãá
ïåðéàã àäðá ïåðéàã íéðùåù ïéâá (íù) ìëà
àúåìâá éåäîì ïéãéúò {à"ò çë} ååäã ìàøùé
éë àæø åäéà àãå íéöå÷ ïåðéàã áø áøò ïéá
äîù êéúçãä øùà íéåâä ìëá äìë äùòà
(ç åî äéîøé) äìë äùòà àì êúåàå
1081
)à"ð
äìëã àøâà äéì éæçà
íéöå÷ä ïéá ùà úáì éäéàã 1082(äàúðéëùã
ìàøùéå àúðéëùì ïé÷çã ãë àéáééç ïåðéàã
äìë àúðéëù à÷ôð äìë ïåäìéã àøâà
àøâà åäéà àãå äðéâá ïúç éúééå åäééðéáî
äðéâá àúåìâ ïî ïåì ÷åøôéå à÷çåã äìëã
ïåì øäîî ìàøùéì áø áøòã àúåìâã à÷çåãå
ìàøùéì ïåì áëòî ïåäìéã ïåéôøå àð÷øåô
ùà úáìá äùîì äéì éæçúà àã ïéâá àð÷øåô
ïéáåë åâî äðñä êåúî

תיקון יב  -מאמר קדמאה דכלא כו'  -ר"ל כמ"ש )ר"ה לב ע"א (1083תשעה מאמרות נינהו,
בראשית נמי מאמר ,והן ע"ס ,ואמר כאן שמאמרות הן מלמטה למעלה ,מאמר הראשון מלכות,
ומרומז בר"ת וס"ת בראשית בת ,ומפרש כאן מ"ש בתיקון הקודם בלבת בת ,לב ,וז"ש ואיהי
ל"ב כו' :ומסט' דשמאלא כו'  -ר"ל ,לכך כתיב בלבת אש כמו שמפרש והולך :אתיהיבת כו' -
 - ïå÷éúä øéàî 1080עי' כת"י*.##
 1081עי' ברכות ו ע"ב אגרא דכלה דוחקא.
.à"øâá ÷çîð 1082
 1083ז"ל :עשרה מאמרות שבהן נברא העולם הי נינהו ויאמר )ויאמר( דבראשית תשעה הוו
בראשית נמי מאמר הוא דכתיב בדבר ה' שמים נעשו.
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ר"ל ,התורה שניתנה על פי המלכות ,כמ"ש )לעיל יג ע"א( נגע בבת כו' ,וניתנה ע"י גבורה ,כמ"ש
)לעיל יב ע"ב( תורה בגבורה ניתנה ,כמ"ש )שמות כ א( וידבר אלקים את כל הדברים כו' :סומקא
 ר"ל ,גוון אש :בגין שושנים כו'  -ר"ל ,כמו שושנים דנזרעין בין הקוצין ,שהקוצים שמירהלשושנים ,כן ישראל בגלותא בין ערב רב כדי למהר גאולתם כמו שמפרש והולך ,לכן לא כלה
הקוצים כדי להיות השושנים ביניהן בגלות }כח ע"א{ הזה :ודא איהו רזא כו'  -ר"ל ,כי כבר
הייתי עושה כלה בכל וגו' רק ואותך )* ,(1084##ר"ל בשבילך לא אעשה כלה :אחזי ליה כו'  -ר"ל,
כלה לשון ַכּ ָלה :כד דחקין לשכינתא וישראל כו'  -ר"ל ,אז נעשית השכינה כלה ,שיבא חתן
1085
בשבילה ,כמו שמפרש והולך :ודוחקא דגלותא  -כמ"ש בזוהר במדבר )דף רצט ע"*(##
ש ַכּ ָלה בדגש תוך הכ' הוא כלה ,וברפה הוא ָכ ָלה ,לכן דחיק גורם דחיק שהוא דגש ַכּ ָלה ,וז"ש כי
אעשה כלה ,ר"ל כבר עשיתי את הכלה ,רק שאתה מעכב שאיני רוצה לדחוק אותך ביותר ,וזהו
ואותך לא כו':
לשם לראות המעשה
כשהתקרב ָ
øîà àã àãáåò éæçîì ïîú áéø÷úà ãë
אל
"
הוא
ברוך
הקדוש
הזה ,אמר לו
ìù íåìä áø÷ú ìà àåä êåøá ùåã÷ä äéì
תקרב הלום ,של נעליך" ,כאן רימז
ïî èùôúàã 1086æîø àëä (ä â úåîù) êéìòð
שיתפשט מן הגוף שלו ,שהיא נעל
כלפי הגוף האחר שהתלבש ]בו[ àøçà àôåâ éáâì ìòð åäéàã äéìéã àôåâ
כשהתקרב .ויש מי שיאמר שהוא åäéàã àîééã ïàî úéàå áéø÷úà ãë ùáìúàã
àãå àã èåù÷ àìëå äéúúà
אשתו ,והכל אמת ,זה וזה ]ישנם[.
המקדש
וכן הראה לו שבית
àðééðá éäéàã àùã÷î éáã äéì éæçà ïëå
שהוא בנין של אדם שעתיד להחרבàøçà àðîæ éðáúéå àáøçúàì ãéúòã ùð øáã ,
ויבנה פעם אחרת על יד הקדוש ברוך
äðåòî) ã"ää àåä êéøá àùãå÷ã àãé ìò
הוא ,זהו שכתוב )"מעונה אלהי קדם",
וכתיב "מקדש ה' כוננו ידיך"( "גדול (æé åè úåîù) áéúëå (æë âì íéøáã) íã÷ é"÷ìà
יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן úéáä ãåáë äéäé ìåãâ (êéãé åððåë 'ä ùã÷î
הראשון" ,משום שנאמר בו "ואני ) ïåùàøä ïî ïåøçàä äæäחגי ב ט( ïéâá
אהיה לה נאם יהו"ה חומת אש ùà úîåç 'ä íàð äì äéäà éðàå åá øîúàã
סביב".
(è á äéøëæ) áéáñ
נאמר בבית המקדש "בונה
'ä íìùåøé äðåá àùã÷î éáá øîúà
ירושלם יהו"ה" ,ונאמר שם אצל אדם )'ä ïáéå íãà éáâì íúä øîúàå (á æî÷ íéìäú
"ויבן יהו"ה אלהי"ם את הצלע אשר
íãàä ïî ç÷ì øùà òìöä úà í"éäìà
לקח מן האדם" ,זו חכמה" ,ויביאה אל
האדם" זה עמוד האמצעי ,הדרגה של )íãàä ìà äàéáéå äîëç àã (áë á úéùàøá
1087
éàäå
משה .והצלע הזו ,היא ודאי כלת äùîã àâøã àúéòöîàã àãåîò àã
משה ,ועליה נאמר "וירא אליו מלאך àøéå øîúà äìòå äùî úìë éàãå åäéà òìö
יהו"ה בלבת אש" ,שהיא בת יחידה éäéàã (á â úåîù) ùà úáìá 'ä êàìî åéìà
שממנה יוצא אור התורה.
àúééøåàã àøåäð ÷éôð äðîã äãéçé úá
כדוגמא זה נאמר "ותפתח
úà åäàøúå çúôúå øîúà àã àðååâë
ותראהו את הילד" ,ותראהו זו
השכינה שהיה בוכה בשבילה ,מיד éëá äåäã àúðéëù àã åäàøúå (å á íù) ãìéä
"ותחמל עליו" ,וזהו "בבכי יבאו åàáé éëáá àåä àãå åéìò ìåîçúå ãéî äðéâá
 - ïå÷éúä øéàî 1084אולי )בראשית ז א( ויאמר ה' לנח בא אתה וכל ביתך אל התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני
בדור הזה.
 1085ז"ל:
תרגום:
 1086עי' לקמן דף נד ע"א )לש"ו(.
 1087עי' ע"ח זיווגים ו' ,וכן מתבאר בפת"ש א"א יב ,שהכוונה כאן ליסוד דבינה דרדל"א .ועי'
בבהגר"א על תז"ח יח ע"א וז"ל ,כי משה דרגא דהתפשטות בינה בעד"א וזהו בינה לבא בגו גופא
עד"א.
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ובתחנונים אובילם" ,בתחנונים ודאי íéðåðçúá (ç àì äéîøé) íìéáåà íéðåðçúáå
לקיים "וברחמים גדולים אקבצך".
äéòùé) êöá÷à íéìåãâ íéîçøáå àîéé÷ì éàãå
(æ ãð

וכולא קשוט כו'  -ר"ל ,שאתלבש בגופא אחרא ,מט"ט ,1088ואזדווג בשכינה ,וכל זה רמיז
ליה שע"י גופא עובדא דב"נ וכן אשה עובדא דב"נ אין יכולת לתקן השכינה ,וכן בית המקדש
שנתבנה ע"י בני אדם אין לו קיום ,וז"ש וכן אחזי כו' :הה"ד גדול יהיה כו'  -ר"ל ,בבית
האחרון ,הוא שיבנה לעתיד :בגין כו'  -ר"ל ,בשביל שיהיה מעשה ה' :אתמר בבי מקדשא כו'
ואתמר כו'  -ר"ל ,המקדש הוא אשה הנ"ל ,והוא אשה דמשה ,ואשה הגופנית של משה אין לה
קיום שהוא מקדש ראשון ,אבל אשה השנית דנפקא מבין כובין ,השכינה הוא מקדש שני שיהיה
לעתיד ,1089כמ"ש ואני אהיה כו' חומת אש ,והיא בלבת אש ,היא יהיה לה קיום ,לכן צוה לו של
נעלך :דאיהי בת כו'  -ר"ל ,ששה בנים של לאה ו"ק ,והיא בת יחידה ,והיא בת של בלבת ,נשאר
ל"ב מן האדם דא חכמה :דמנה נפיק כו'  -ל"ב נתיבות חכמה )ס"י פ"א מ"א( ,כמ"ש לעיל ויבן
כו' ,ר"ל אש הוא נהורא דאורייתא :כגוונא דא אתמר ותפתח  -חוזר למעלה בתיקון הקודם,
ותפתח ותראהו כו' ,ומאי בלבת ,בת לב ,ועכשיו חוזר לענינו הראשון:
בזמן הזה כל החיות יתעוררו
ïéôåòå àì÷á ïåøòúé ïååéç ìë àðîæ éàäá
בקול ,והעופות מצפצפים בשיר לקבל àðåâðá äåãçá àúøá àìá÷ì øéùá ïéôöôöî
את הבת בשמחה בניגון ,לקבל קדושין
ùåã÷ ùåã÷ ïåðéàã ïúçäî ïéùåã÷ àìá÷ì
מהחתן שהם "קדוש קדוש קדוש וכו'",
ואין קדושה פחות מעשרה ,והקדושין ÷úåçô äùåã÷ úéìå (â å äéòùé) 'åëå ùåã
הם מצד של החכמה שהיא י'" ,קדש äîëçã àøèñî ïåðéà ïéùåã÷å 1090äøùòî
ישראל ליהו"ה ראשית תבואתה"äúàåáú úéùàø 'äì ìàøùé ùã÷ 'é åäéàã ,
ראשית ודאי .ומתברכים בשבע ברכות )òáùá ïéëøáúîå éàãå úéùàø (â á äéîøé
מצד האם העליונה ,שהיא ברכהäëøá éäéàã äàìò àîéàã àøèñî ïàëøá ,
ועליה נאמר "להניח ברכה אל ביתך".
ìà÷æçé) êúéá ìà äëøá çéðäì øîúà äìòå
ושבע ברכות הן בשחרית שתים
לפניה ואחת לאחריה ,ובערבית שתים (ì ãî
äéðôì íéúù úéøçùá ïåðéà ïàëøá òáùå
לפניה שתים לאחריה ,והם שבע
ספירות שכלולות בחתן וכלה ,וזהו íéúù äéðôì íéúù úéáøòáå äéøçàì úçàå
"שמע ישראל" וגו' .הרי כאן קדושה äìëå ïúçá ïìéìëã ïøéôñ òáù ïåðéàå äéøçàì
וברכה ויחוד ,באותו זמן מתעורר דוד àä (ã å íéøáã) 'åâå ìàøùé òîù åäéà àãå
בכנור ,שהוא מנגן מאליו בעשרה מיני
àðîæ àåääá 1091ãåçéå äëøáå äùåã÷ àëä
נגונים ,ראשון באשרי וזה בראשית.
1092
åéìàî ïâðî åäéàã øåðéëá ãåã øòúà
àãå éøùàá äàîã÷ 1093ïéðåâéð éðéî äøùòá
[á"ò æë] úéùàøá

 - ïå÷éúä øéàî 1088היינו הצלם?*##
 1089הסבר*##
 1090עי' ברכות כא ע"ב  -כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה.
 1091עי' לעיל הערה .145
 1092עי' ברכות ג ע"ב :כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח
צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו.
 1093עי' מדרש תהלים )מזמור א( :נאמר בעשרה מיני זמר :בניצוח ,בניגון ,במזמור ,בשיר,
בתפלה ,בהלל ,בברכה ,בהודיה ,באשרי ,בהללויה ]בזהר ח"ג קא ע"א ,בהלל בברכ נמחקים,

ובמקומו איתא במשכיל במכתם .ובילקוט שמעוני תהלים  -רמז תתעג נמחק בברכה ,ובמקומו
איתא :במשכיל ,ובתהלה ,אמנם והלל והללויה נחשבים כא'[ .ועי' :á"ò âëø â"ç øäæ
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בההוא זמנא כל כו'  -כמ"ש לעיל )כא ע"א( שיר תאב כו' :ועופין כו'  -שהן צפרים הנ"ל
)כב ע"ב( :דאינון קדוש כו'  -של ברכת יוצר אור ,ששם אופנים וחיות שהן חיון ועופין הנ"ל:
ולית קדושה כו'  -ר"ל} ,כח ע"ב{ חכמה שהיא י' של השם ,והוא ראיה שקדש הוא מסט'
דחכמה כמו שמפרש והולך :ראשית ודאי  -ר"ל ,חכמה שנקראת ראשית כמ"ש )תהלים קיא י(
ראשית חכמה ,וזהו קדש ישראל ,שישראל עלו במחשבה )ב"ר פ"א סי' ד( :ואינון שבע כו' -
1094
ר"ל ,שכולם מתברכין מברכה כידוע  :בשחרית כו'  -והן חג"ת ,שת"ת כללא דילהון )זהר ח"א
רז ע"א( ,ובערבית כו' והן נהי"ם שיסוד ומלכות כללא דילהון כידוע )* ,(##סוד ערבית כידוע:1095
ודא איהו שמע כו'  -ר"ל ,שמע כו' הן חמשה תיבין ה"ס חג"ת נ"ה .אחד ,הוא יסוד ומלכות,
א"ח יסוד ד' מלכות כידוע :1096מנגן מאליו בעשרה כו'  -ר"ל ,מלכות סלקא בכל ע"ס ,והן
עשרה ניצוצין כמ"ש בתיקון שאחריו ,וזהו מאליו כמ"ש )דניאל ב לד( די התגזרת אבן די לא
בידין:
øñéìú àðå÷ú

בראשית ,שם אשר"י ,וזהו "אשרי
האיש" ,והוא "אהי"ה אשר אהי"ה",
ראש לכל הראשים ,ועליה נאמר
"ראשך עליך ככרמל" ,וזה תפילין של
ראש" .ודלת ראשך כארגמן" זה תפילין
של יד ,ובו משבחים את הבת באשרי
הזה ,זהו שכתוב "באשרי כי אשרוני
בנות".

éøùà åäéà àãå é"øùà ïîú úéùàøá
) ùéàäתהלים א א( ä"éäà øùà ä"éäà åäéàå
)שמות ג יד( øîúà äìòå ïéùéø ìëì àùéø
ïéìéôú àãå (å æ ù"äéù) ìîøëë êéìò êùàø
ïéìôú àã (íù) ïîâøàë êùàø úìãå àùéøã
ã"ää éøùà éàäá úáì ïéçáùî äéáå ãéã
(âé ì úéùàøá) úåðá éðåøùà éë éøùàá

תיקון יג תמן אשרי  -ר"ל ,ניגון הראשון מן עשרה הניגונים הנ"ל בתיקון הקודם ,והוא
האותיות הנשארים מן בת בתיקון הקודם ,ואשרי הוא כתר ,כמו שמפרש והולך ,והוא מגיד
מראשית אחרית )ישעיה מו י( ,בת אשרי :ודא איהו אשרי כו'  -מפרש לקמן )כח ע"ב( אשר לא
הלך כו' זכי לאתדבק בכתרא כו' :ואיהו אהי"ה אשר אהי"ה  -שג' שמות הללו בכתר ,שכלול
- ïå÷éúä øéàî -

למנצח ,תמן נצח וכו' äéáå ä"åäéá íé÷éãö åððø äéá ÷éãö 'ééì åãåä äéá ãåä
ïåâðá ä"åäé ïîúã äé åììä äéåììä ìà åììä äéá úøàôú äçîù á÷òéì åðø
.úåëìî äìäúá øúë éøùàá äðéáå äîëç äëøááå øéùá äøåáâå ãñç øîæáå
תרגום :למנצח ,שם נצח וכו' הוד ,בו הודו לה' .צדיק ,בו "רננו צדיקים בה'" ,ובו
"רנו ליעקב שמחה" .תפארת ,בו הללו אל ,הללויה הללו יה ,ששם יהו"ה .בנגון
ובזמר ,חסד וגבורה .בשיר ובברכה ,חכמה ובינה .באשרי כתר .בתהלה מלכות.
 1094עי' לקמן נח ע"ד :כיון דהדעת נחית כלהו נחיתין עמיה וכלהו מתערין עמיה ,דכל האברים
מתערין עמיה
 1095עי' ס"י ט ע”ב :ועומק מערב  -הוא יסוד ,שבו מתערבין כל הספירות ,והוא נק' כל )זהר
ח"א לא ע"א( ,ולכן אמרו )ב"ב כה ע"א( שהשכינה במערב .ולכן נראה לגרוס מערבית או מערב
וצ"ע##*.
 1096עי' זהר ח"ב קטז ע"א :ועליה אוקמוה מארי מתניתין בחגיגה על מה העולם עומד על עמוד
אחד ששמו צדיק שנאמר )משלי י כה( וצדיק יסוד עולם ובודאי איהו ברית דשבועה דעליה קיימין
א"ח ד' דאינון שמיא וארעא דכתיב )ירמיה לג כה( אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא
שמתי א"ח שמים הדא הוא דכתיב )מ"א ח ל( ואתה תשמע השמים ד' הארץ הדא הוא דכתיב
)ישעיה סו א( והארץ הדום רגלי
תרגום :ועליו בארו בעלי המשנה בחגיגה על מה העולם עומד על עמוד אחד ששמו צדיק
שנאמר וצדיק יסוד עולם ובודאי הוא ברית של שבועה שעליו עומדים א"ח ד' שהם שמים וארץ
שכתוב )ירמיה לג( אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי א"ח שמים זהו שכתוב
ואתה תשמע השמים ד' הארץ זהו שכתוב והארץ הדם רגלי.
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כח"ב בג' רישין כידוע ,1097והוא ראיה שאשר הוא בכתר :רישא כו'  -ר"ל ,רישא אותיות אשרי,
ואמר רישא לכל רישין ,שחו"ב ג"כ נקראו רישין ,והוא רישא להם :ראשך כו'  -ר"ל ,לשון אשרי
כנ"ל .ודלת ראשך כו' ,דאתנטלת מהאי רישא ושם סליקת ,וז"ש וביה משבחין לבת כו' ,ור"ל
זהו בראשית בת אשרי כנ"ל:
מי זוכה להכנס שם "אשר לא הלך
úöòá êìä àì øùà ïîú àìòàì éëæ ïàî
בעצת רשעים" ,שהיא עצה רעה מצד úòãä õòã àøèñî àùéá äöò éäéàã íéòùø
של עץ הדעת טוב ורע" .ובדרך חטאים
êøã ïàî ãîò àì íéàèç êøãáå òøå áåè
לא עמד" ,מי זו דרך חטאים ,אותה
שנאמר בה "כן דרך אשה מנאפת äùà êøã ïë äá øîúàã àéää íéàèç
אכלה ומחתה פיה וגו'"" .ובמושב (ë ì éìùî) 'åâå äéô äúçîå äìëà úôàðî
לצים לא ישב" ,מי זה מושב לצים ,זו ïàî (à à íéìäú) áùé àì íéöì áùåîáå
לילית ,אמם של ערב רב שמטמאת éäéàã áø áøòã ïîéà ú"éìéì àã íéöì áùåî
כנדה במושבה ,וכן ערב רב מטמאים ïéàîèî áø áøò ïëå äáùåîá äãðë äàîèî
במושבם את הצדיקים שיושבים
åäééðéá ïéáúéã {á"ò çë} àé÷éãöì íáùåîá
ביניהם כנדה.
ומי שדבק באשרי הזה ,שהוא äãðë
àøúë åäéàã éøùà éàäá ÷áãúàã ïàîå
כתר וראש של התורה ,נאמר בו "והיה
כעץ שתול על פלגי מים" וזה עץ חיים ìåúù õòë äéäå äéá øîúà àúééøåàã àùéøå
שנאמר בו "ועלהו לא יבול" ,וזה תיקון ) íéî éâìô ìòתהלים א ג( íééç õò àã
הראשון.
àðå÷ú éàäå (íù) ìåáé àì åäìòå äéá øîúàã
÷äàîã

מאן זכי כו'  -חוזר למעלה ,ודא איהו אשרי האיש ,ואמר מאן זכי לאעלא בהאי אשרי:
דאיהי עצה בישא מסט' דעץ הדעת טוב ורע  -ר"ל ,עצת לשון עץ הדעת מסט' דרע ,עצת
רשעים ,וזהו עצה בישא ,כי המייעץ לרע מראהו לו שהוא טוב ומוליכו ברע ,וכן הוא עץ הדעת
טוב ורע ,נחמד למראה )בראשית ב ט( ,כמ"ש )משלי ה ג( חלק משמן חכה ואחריתה כו' :כנדה
במושבה  -ר"ל ,זהו לשון ובמושב ,מושב הזב ונדה ,כמ"ש )ישעיה ל כב( תזרם כמו }כח ע"ג{
דוה כו' :ומאן דאתדבק כו'  -מפרש סיפא דפסוק ,כי אם בתורת כו' והיה כעץ כו' :דאיהי כתרא
ורישא דאורייתא  -ר"ל ,ז"ש כי אם בתורת כו' והוא רישא לאורייתא ,שאורייתא מתחיל
מחכמה ,וזהו בתורת ה' ,מחכמה ששם מתחיל השם :1098והי' כעץ כו'  -לא כאותו העץ שאמר
למעלה עץ הדעת טוב ורע וז"ש ודא כו' :על פלגי מים  -ר"ל ,כמ"ש בתז"ח )כט ע"א (1099שג'
רישין בכתר ,בסוד אלף יו"י ,1100שני יודין מים עליונים מים תחתונים וא"ו באמצע ,והוא נקרא
עץ החיים כידוע )זהר ח"א כז ע"ב( ,שתול בתוך ב' יודין ,מים עליונים מים תחתונים ,שהם
נקראים פלגי מים )תהלים א ג( כידוע )* :(##ועלהו לא יבול  -ר"ל ,שאין בו רע:
השני ,בשיר ,זה חכמה ,שר י'.
ï"éãåé úìúå 'é øù äîëç àã øéùá àðéðú
ושלש יודי"ם הן י' י' י' ,והם ראש àúéòöîàå àôåñå àùéø ïåðéàå 'é 'é 'é ïåðéà
וסוף ואמצע של האות י' ,והם רמוזים
åäéàã íéúñ àîùá ïéæéîø ïåðéàå 1102'é úàã
בשם נסתר שהוא יו"ד ה"י וא"ו ה"י,
באלו השלש ִשבֵ ח דוד המלך את בת àëìî ãåã çáù úìú ïéìàá é"ä å"àå é"ä ã"åé
המלך ,זהו שכתוב "שיר למעלות" ,ל' øéù (à àë÷ íéìäú) ã"ää àëìîã àúøáì
מעלות הן ,ודאי אותן שלשים דרגות ïéúìú ïåðéà éàãå ïåðéà úåìòî 'ì úåìòîì
שבהם הבת עולה לאב.
 - ïå÷éúä øéàî 1097עי' ע"ח שער א,א פרק ג :כח"ב שבהם הם ג' רישין דעתיק שהוא א"א##*.
 1098ע'י זהר ח"ב קכג ע"ב.
 1099נכון :דעלייהו כו' מספרים כו'*##
1100

 1101פיסוק*.##
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בחמשה נימין של כנור ,שהם
חמש אזכרות שהזכיר חמש פעמים
יהו"ה במזמור הזה :אחד" ,עזרי מעם
יהו"ה" .ב'" ,יהו"ה שמרך" .ג'" ,יהו"ה
צלך" .ד'" ,יהו"ה ישמרך מכל רע" .ה',
"יהו"ה ישמר צאתך ובואך" .ובהם
המלך אומר )בא המלך( לכלה "צהלי
קולך בת גלים" ,בת עשרה גלגלים
שעולה בהם יו"ד ה"א וא"ו ה"א
בעשרה מיני נגונים.
ובארבע חיות שעולה )שהם(
יהו"ה )יו"ד ה"א וא"ו ה"א( בשיר
פשוט כפול משולש מרובע ,שהוא
יהו"ה ,שקולו עולה כגלי הים ,וגלי
הים שלמעלה הם עשרה גלגלים,
ועליהם נאמר "ידיו גלילי זהב
ממולאים בתרשיש" ,בשתי זרועות
הבת.1101
ובהם ששה פרקים ,והם שש
דרגות של הכסא" ,שש מעלות לכסא",
וכשעולה בהם ו' ,יתעוררו אליו לקבל
אותו השרפים בכנפיהם ,זהו שכתוב
"שרפים עומדים ממעל לו שש כנפים
וגו'" ,ומי שעולה על כנפיהם ופורח
בהם ,הוא ו' כולל שש תיבות היחוד
של "שמע ישראל" ,ובגללו נאמר "כי
עוף השמים וגו'".
שר י'  -אותיות שיר ,והן אותיות אשר שבכתר ,רק שם אלף ,שאלף הוא בכתר ,וכאן י'
שחכמה הוא י' של השם )זהר ח"ב קכג ע"ב( :ותלת יודין כו'  -מבאר ששיר הוא בחכמה ,שנאמר
שיר למעלות כמו שמפרש והולך :בשמא סתים כו'  -שמילוי אלפין נקרא שמא מפרש כידוע
1103
)לעיל ח ע"ב זהר ח"ג כט ע"ב( ,שהוא למטה בז"ת  ,וזה בג' ראשונות הנסתרות כמש"ל )יט
àáà éáâì à÷ìñ àúøá ïåäáã ïéâøã
úåøëæà ùîç ïåðéàã øåðëã ïéîéð ùîçá
éøæò ãç øåîæî éàäá 'ä ïéðîæ ùîç øéëãàã
êìö 'ä 'â (ä íù) êøîåù 'ä 'á (á íù) 'ä íòî
)øîùé 'ä 'ä (æ íù) òø ìëî êøîùé 'ä 'ã (íù
à"ð) øîà àëìî ïåäáå (ç íù) êàåáå êúàö
íéìâ úá êìå÷ éìäö äìë éáâì (àëìî àúà
)ã"åé ïåäá ÷éìñã íéìâìâ äøùò úá (ì é äéòùé
ïéðåâð éðéî äøùòá à"ä å"àå à"ä
ä"åäé (ïåðéàã à"ð) ÷éìñã ïååéç òáøàáå
)ùìåùî ìåôë èåùô øéùá (àä åàå àä ãåé à"ð
àîé éìâë à÷ìñ åìå÷ã ä"åäé åäéàã òáåøî
åäééìòå ïéìâìâ äøùò ïåðéà àìéòìã àîé éìâå
ùéùøúá íéàìåîî áäæ éìéìâ åéãé øîúà
)àúøáã ïéòåøã ïéøúá (ãé ä ù"äéù
ïéâøã úéù ïåðéàå ïé÷øô úéù ïåäáå
(èé é 'à íéëìî) àñëì úåìòî ùù àéñøåëã
äéì àìá÷ì äéáâì ïåøòúé ïåäá 'å ÷éìñ ãëå
íéôøù (á å äéòùé) ã"ää åäééôãâá íéôøù
÷éìñã ïàîå 'åâå íéôðë ùù åì ìòîî íéãîåò
ïéáéú úéù ìéìë 'å åäéà ïåäá çøôå åäééôãâ ìò
) ìàøùé òîù àãåçéãדברים ו ד( äéðéâáå
) øîúàקהלת י כ( 'åâå íéîùä óåò éë

 - ïå÷éúä øéàî 1102עי' זהר בלק רג ע"ב :כל יחודא שלים הכא איהו יי' אלקינו יי' דהא רזא דיליה מראש
צורים איהו ואתייחד ברישא בגזעא ושבילא יי' דא רישא עלאה אוירא דסלקא אלקינו דא גזעא
דאתמר גזע ישי יי' דא שבילא דלתתא ועל רזא דא אתייחד ביה כדקא יאות ]תרגום :כל יחוד שלם
כאן הוא "ה' אלקינו ה'" שהרי הסוד שלו "מראש צורים" הוא ,והתייחד בראש בגזע ושביל" .ה'"
זהו הראש העליון האויר העולה" .אלקינו" זה הגזע שנאמר "גזע ישי"" ,ה'" זה השביל התחתון .ועל
סוד זה התייחד בו כראוי[ ,ע"כ .ועי' שער מאמרי רשב"י ה ע"ב ז"ל ,שלש טיפין דאזדרקו מן מוחא
נמשכים מן ג' מוחין חכמה ובינה ודעת הנז' באדרא רבא ונרמזים ביו"ד עצמה קוצא לעילא וקוצא
לתתא וגי"ו )נ"א ושוריק( באמצעיתא והם הם שרשא וגזעא ושבילא הנז' בפ' בלק בדף ר"ג סוף
ע"ב.
 1103מ"ה הנה הוא נקרא באצילות בשם שמא מפרש ,כי הוא מפורש ונגלה שם שהוא עיקר
מדרגת האצילות ,אבל השם ס"ג הוא נקרא באצילות בשם שמא סתים ,כי הוא נסתר ונעלם שם,
וכ"ז הוא משום שהוא למעלה ממדרגת האצילות כנז' )כללים ח"א נז ע"ב(.
באצילות רק שליטת המ"ה ור"ל המ"ה ע"י הב"ן ומשום כי שם הוא כל הגילוי רק מהשם מ"ה
הנה לכך נקרא השם מ"ה בתיקונים בכמה מקומות בשם שמא מפרש שם המפורש משא"כ השם
ס"ג הוא נקרא בתיקונים בשם שמא סתים משום שהוא נעלם שם )כללים ח"ב קט ע"ג ,וכן
ביאורים ח"ב כז ע"ג(.
והגם שהרי גם א"א מתפשט ג"כ בכל האצילות וכן א"ק הנה הוא מתפשט בכל העולמות אך
התפשטותם הנה הוא רק לבחי' אור א"ס עי' שער הכללים ספ"ט אשר אין לו שום תפיסה בשום
שם כלל משא"כ התפשטות או"א הנה הוא לבחי' אור האצילות והתפשטותם הנה הוא בבחי'
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ע"א( :1104ל' מעלות אינון ודאי  -ר"ל ,כמ"ש )אבות פ"ו מ"ו( והמלכות ניקנית בל' מעלות :אינון
תלתין דרגין דבהון כו'  -ר"ל ,ג' מדרגות )וסלקא ז"א ואו"א( ,וכל א' כלול מעשר1105) :סלקא
לגבי אבא  -דמשם אתבניאת כמ"ש )משלי כד ג( בחכמה יבנה בית כמש"ל :בחמש נימין דכנור
 עכשיו מפרש הכל האיך סלקא כל זה בשיר של כנור ,ואמר בחמש נימין ,וסלקא בשית דרגיןדניגונא כמ"ש לקמן ,וכל דרגא הוא בה' נימין ,והן תלתין דרגין :דאינון חמש אזכרות כו' -
דנגון הוא בסוד הוי"ה ,כמ"ש לקמן לקבל עשר אצבעאן כו' :צהלי קולך בת גלים  -ר"ל ,בת
גלים ,מלכות ,כמו שמפרש והולך ,צהלי בקולך עמודא דאמצעיתא כמ"ש לקמן דסליק בך :בת
עשרה גלגלים  -ר"ל ,גלגלים הם ספירות של חכמה ,1106שגלגל הוא י' ,ושם הוא עשר גלגלים,
ע"ס של חכמה ,ששם ע"ס בלי מה כידוע )ס"י פ"א מ"ב( ,והן עשרה גלגלים שבכסא מסט'
דחכמה :דסליק יהו"ה בשיר כו'  -כמש"ל בהקדמה )ה ע"ב( שעשר גלגלים הן מילוי דאלפין ,וד'
חיון הם ד' אותיות הוי"ה ע"ש :בשיר פשוט כו'  -מפרש האיך הוא בכנור ,ואמר שיר פשוט כו',
דהניגון הוא מורכב מה' נימין שבכנור ,ואם הוא מב' נימין נקרא שיר פשוט ,שפחות מב' נימין
אי אפשר ,ומג' נימין נקרא שיר כפול ,ומד' משולש ,ומה' מרובע ,והן ג"כ עולין לעשר :דקולו
1107
כמ"ש )סוכה
סלקא כגלי ימא  -ר"ל ,כמו שהגלין מגביהין והולכין ,כן אלו מוסיפין והולכין
נא ע"ב( אפיק שפה ועייל שפה דמיחזי כאדותא דימא ,1108ור"ל ז"ש קולך בת גלים :וגלי ימא
דלעילא כו'  -ר"ל ,והוא נגד שיר פשוט כו' שעולה לעשר כנ"ל :ידיו גלילי כו'  -ר"ל ,לשון
גלגלים כמו שמפרש והולך :בתרין דרועין }כח ע"ד{ כו'  -ר"ל ,בתרשיש אותיות בתרי שש,
ור"ל שידיו של עמודא דאמצעיתא ממולאים בידים שהוא סליק בהן ,והיא סלקא בידיו כמו
שמפרש והולך :שש מעלות לכסא  -ר"ל ,שנאמר אצל שלמה שהיתה דוגמת כסא הכבוד ,כמ"ש
)דבה"י א' כט כג( וישב שלמה על כסא ה' :בגדפייהו  -ר"ל ,שלהם שש כנפים סליק בהון ו' על
שית דרגין כמו שמפרש והולך ,ושרפים הן בכסא :כי עוף השמים כו'  -ר"ל ,שרפים שנאמר
)ישעיה ו ב( ובשתים יעופף ,והן עוף השמים ,ו' שנקרא שמים )זהר ח"א יח ע"א( ,יולוך את הקול
דק"ש ,ו' עמודא דאמצעיתא ,וז"ש צהלי קולך כו' כנ"ל:
וכשעולה הבת ,עולה בשתי
éåòåøã ïéøúá à÷ìñ àúøá à÷ìñ ãëå
זרועותיו שהם חסד וגבורה ,שבהם éäéàã ïé÷øô úéù ïåäáã äøåáâå ãñç ïåðéàã
ששה פרקים שהוא ו' ,וסוד הדבר
åðéîéå éùàøì úçú åìàîù äìîã àæøå 'å
"שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני".
כשעולה השיר הזה )בזה כתר ) éð÷áçúשיה"ש ב ו(
øéù (ò"ë éàäá à"ð) éàä à÷ìñ ãë
עליון( ,עולה בשש תיבות שהן "שמע
 - ïå÷éúä øéàîהשמות דע"ב וס"ג שהם בבחי' נשמה הכללי והחיה הכללי שהם הגדלות האמיתי כנודע וכ"ז הוא
ג"כ רק בפנימיות ובהעלם והוא מה שנקרא הס"ג בשם שמא סתים )כללים ח"ב קיח ע"ג(.
והרי נתבאר לנו מכ"ז גילוי האימא באות ה' ראשונה דהשם הוי"ה ב"ה ,וכ"ז הנה הוא ג"כ רק
בבחי' עצמותה הכללי לבד ,כי בזה הנה היא כלולה רק באות אחת ,אבל בבחי' כחותיה הפרטיים
שבה ,הנה עומדת האימא בגילוי הי' אותיות דשם ס"ג ,שהוא יו"ד ה"י וא"ו ה"י ,שהם י' אותיות,
כי זה מורה על המציאות דהי' ספי' שבה שבעצמותה גופה ,הנה יצא כל ספי' שבה לפועל בכל
תכונתה ,ולכן נתגלה כל א' באות בפנ"ע ,כי בעצמותה הרי היא פרצוף שלם ,ונתגלה בה כל הי"ס
בפרטיות .אמנם עכ"ז הנה היא רק בהגילוי דשם ס"ג לבד ,שהוראתו הוא ג"כ על ההעלם ,שהרי
הההי"ן שבו הם במילוי יודי"ן ,וכל י' הוא מורה העלם וכנ"ל פ"ב ,ורק הו' שבו הוא במילוי א' ,וכל
א' הוא אור והארה וגילוי ,כי באותו הא' שם הוא השורש דהשם מ"ה שבז"א ,שהוא הגילוי העיקרי
שבאצילות וכמו שיתבאר לקמן פ"ד ,ומשום שהוא נעשה ונבנה בהאימא ,וניכר עיבורו בה ,לכן
נעשה הו' שבה במילוי א' ,משום שורש הז"א שנתגלה בה עכ"פ ,אבל היא עצמה היא לעולם
נעלם ,וכהוראת הההי"ן שבה ,שהם רק במילוי יודי"ן ,ולכך נקרא גם השם ס"ג בתיקונים תמיד
בשם שמא סתים )הקדו"ש לח ע"ד(.
 1104כל גילויה דבחי' הי' ספי' שבה ובחי' הפרצוף שבה הוא רק לעצמותה לבד ,אבל להזו"ן היא
נעלם )הקדו"ש לח ע"ד(.
 1105איפה סוף הסוגר*##
 1106שם מ"ה עי' ד"ה הבאה.
 1107ר"ל אלו עשרה מיני ניגונין הנ"ל דסליק בהון יוד אותיות המילוי והד' דפשוט כפול משולש
מרובע דסליק בהון ד' אותיות הפשוטים ומוסיפין והולכין למעלה שלושים מעלות )לש"ו(.
 1108תרגום:
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ישראל וגו'" ,וכשיורד ,יורד בשש שהם
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
והנגון כשעולה ,עולה בשש ,וכשיורד
יורד בשש ,ועליהם נאמר "שוקיו
עמודי שש".
ועשרה גלגלים הם י' ,שהם כנגד
עשר אצבעות שמכים בנגון חמש
בחמש ,והם ה"ה שעולים בו ,בשש
דרגות שהוא ו' ,בו עולים ויורדים.
והוא כדוגמת הסולם שנאמר בו "והנה
סולם מוצב ארצה וגו' ,והנה מלאכי
אלהי"ם עולים ויורדים בו" .והכל
יהו"ה ,יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,י"ד ,ודוד
מנגן ביד ,ו' הוא גוף ,כנפיו ה"ה ,ראשו
י' ,בו עולה קול הנגון.

) ïåðéàã ïéáéú úéùá à÷ìñדברים ו ד( òîù
ïåðéàã úéùá àúçð àúçð ãëå 'åâå ìàøùé
ãë àðåâðå ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá
úéùá êéàî êéàî ãëå úéùá ÷éìñ ÷éìñ
) ùù éãåîò åé÷åù øîúà åäééìòåשיה"ש ה טו(
øùò ìá÷ì ïåðéàã 'é ïåðéà ïéìâìâ äøùòå
ïåðéàå ùîçá ùîç àðåâðá ïéùèáã ïàòáöà
äéá 'å åäéàã ïéâøã úéùá 1109äéá ïé÷ìñã ä"ä
äéá øîúàã íìñã àðååâë åäéàå ïéúçðå ïé÷ìñ
éëàìî äðäå 'åâå äöøà áöî íìñ äðäå
) åá íéãøéå íéìò í"éäìàבראשית כח יב( àìëå
'å ãéá ïâðî ãåãå ãé à"ä å"àå à"ä ã"åé ä"åäé
äéá 'é äéìéã àùéø ä"ä éåôãâ àôåâ åäéà
àðåâðã àì÷ ÷éìñ

דאיהו ו'  -ר"ל ,עמודא דאמצעיתא כולל חו"ג כמש"ל )* (##בהקדמה בסופו :וניגונא כד
סליק כו'  -ר"ל ,שהניגון הולך ומגביה כידוע לחכמי הניגון ,ואח"כ הולך ויורד ,ומעלתו הן
ששה מדרגות ,כל א' מגביה על חבירו ,וכן בירידה ,וזהו קול ו' דסלקא בשית ונחתא בשית:
ועלייהו אתמר שוקיו כו'  -ר"ל ,שש הוא שית פרקין שבשוקיים ,ובדרועין היא סלקא בשית,
ובשוקין נחתא בשית :ועשרה גלגלין כו'  -כאן מפרש ד' האותיות של השם :חמש בחמש -
ר"ל ,ה' אצבעאן בה' נימין ,שהן ה' ה' של השם דנפקין מי' ,והן סלקין ביו"ד של השם דרך ו'
שהוא סלם ,וז"ש דסלקין ביו"ד בשית כו' ר"ל ,דסלקין לחכמה דרך עמודא דאמצעיתא :ואיהו
כנוונא דסלם כו'  -ר"ל ,וא"ו :והנה כו'  -ב' ההי"ן שנק' אלקים :וכולא כו'  -ר"ל ,שאמר לעיל
י' גלגלין שמא מפרש ,ד' חיון יהו"ה ,וכולם הם י"ד ,עשרה ניגונין ושיר פשוט כו' ,וז"ש מנגן
ביד ,וזהו דוד גימ' י"ד :ו' איהו גופא כו'  -ר"ל ,עוף השמים שמוליך את הקול )קהלת י כ( ,כולל
הוי"ה ,וכן קלא דניגונא כליל הוי"ה והכל ,שו' עמודא דאמצעיתא כלול הוי"ה כידוע ,והוא
קלא ,וז"ש ביה סליק כו' ,וכן עוף השמים בדרגא דידיה .וכלל הענין ,עשרה ניגונין ,נגד י' של
השם ,עשר גלגלים ,גלי ימא דבינה דאשתכחו מחכמה ,והן עשרה גלגלים של הכסא ,ששם מקנן
אמא בתלת ספי' )לעיל כד ע"ב( .שש מעלות של הניגון שעולה ויורד נגד ו' של השם ,שש מעלות
לכסא ,שבהן עולים ויורדים מלאכי אלקים .ד' שירים ,שיר פשוט כו' ,נגד ד' אותיות הוי"ה
אחוריים ,1110והן ד' עמודי הכסא ד' חיון ,ששה מעלות עם עמודים ד' הן י' ,מילוי יו"ד ,והכל
יו"ד במלואו .חמש נימין בחמש אצבעאן ,ה' ה' של השם .והכל עולה שלשים מעלות ,וכן ה'
נימין כו' קלין ל' כנ"ל ,ויו"ד ה"ה היא מלכות דסלקא לחכמה ,ה"ה ביו"ד ,וכן עשרה ניגונין כו',
שירים נגד י"ד אתוון של השם י' גלגלים ד' חיון:
ועוד ו' ,היא מנורה ,ה' ה'" ,שלשה
éð÷ äùìù 'ä 'ä àúøðî éäéà 'å ãåòå
קני מנורה מצדה האחת וגו'" .ו' ) 'åâå úçàä äãöî äøåðîשמות כה לב( äøåðî 'å
מנורה באמצע ,נר על ראשו י',
'å úàá àéøù ãë 'é äéùéø ìò øð òöîàá
כששורה באות ו' נעשה ז' ,וסוד הדבר
úåøðä úòáù åøéàé äìîã àæøå 'æ ãéáòúà
"יאירו שבעת הנרות".
כנגד המנורה שהיא ו' ,וששה קני )במדבר ח ב(
àúøðî éð÷ úéùå 'å éäéàã àúøðî ìá÷ì
המנורה שהם ה' ה' ,שש ווי"ן .וסוד
הדבר "שבעה ושבעה מוצקות" ,עד äòáù äìîã àæøå ï"éåå úéù 'ä 'ä ïåðéàã
שעולים לי"ד ,שהוא יהו"ה יו"ד ה"א ) úå÷öåî äòáùåזכריה ד ב( èë} ïé÷ìñã ãò
וא"ו ה"א ,וזהו "ודוד מנגן ביד" ,י"ד
 - ïå÷éúä øéàî 1109צ"ל בי' )לש"ו(.
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כנגד י"ד ,ועולה ה' )קטנה( באות ו',
ואחר כך עולה ו' בי' ,שש פעמים עשר
עד שעולה לששים ,והם אותיות
הדבקות בקריאת שמע ,שבשבילם
נאמר ,כל המשים רוח בין הדבקים
מצננים לו גיהנם )ברכות טו ע"ב.(1111
ושלמה אמר עליהם "הנה מטתו
שלשלמה ששים גבורים סביב לה"
והם שומרים ]ס"א נוטלים[ את מטתו,
וכנגדם ששים המה מלכות ,אלו זכרים
ואלו נקבות ,אלו של קריאת שמע
שתקן משה זכרים ,אלו של שלמה
נקבות ,ואלו בית קבול לאלה .הדרגות
של שלמה הן בית קבול לדרגות של
משה ,וכשמתחברים הכל כאחד
שלמ"ה מתהפך למש"ה.

àãå à"ä å"àå à"ä ã"åé ä"åäé åäéàã ã"éì {à"ò
) ãéá ïâðî ãåãå åäéàשמואל א' יט ט( ìá÷ì ã"é
'å ÷éìñ øúáìå 'å úàá (àøéòæ) 'ä à÷ìñå ã"é
ïåðéàå ïéúùì ÷éìñã ãò øùò ïéðîæ úéù 'éá
øîúà åäééðéâáã òîù úàéø÷á úå÷áãä ïååúà
[à"ò çë] íéððöî íé÷áãä ïéá çåéø íéùîä ìë
åúèî äðä øîà åäééìò äîìùå íðéäâ äéì
) äì áéáñ íéøåáâ íéùù äîìùìùשיה"ש ג ט(
åäééìá÷ìå äéñøò (ïéìèð à"ð) ïéøèð ïåðéàå
)שיה"ש ו ח( ïéøåëã ïéìà úåëìî äîä íéùù
äùî ïé÷úã òîù úàéø÷ã ïéìà ïéá÷åð ïéìàå
ìåá÷ úéá ïéìàå ïéá÷åð äîìùã ïéìà ïéøåëã
ïéâøãì ìåá÷ úéá ïåðéà äîìùã ïéâøã ïéìàì
ä"îìù ãçàë àìë ïéøáçúî ãëå äùîã
äùîì êôäúà

ועוד ו' איהי כו'  -ר"ל ,שוא"ו כולל י"ד במנורה ג"כ ,כמו קלא דניגונא שכולל י"ד ,ומנורה
הוא ג"כ בחכמה כידוע )לקמן עז ע"ב( :שבעה ושבעה כו'  -ר"ל ,שמנורה הוא שבעה ,ו' עם י' ז',
וז' ווי"ן הרי שבעה }כט ע"א{ ושבעה ,וז"ש שלשה קני מנורה מצדה הא' ושלשה כו' ,שי"ו
באמצע וב' ההי"ן מב' הצדדים כמו בעוף השמים דלעיל ,ב' גדפוי מצדדים :וסלקא ה' באות ו'
 ונכללת ג"כ מו' ,שית תיבין דבשכמ"לו :ולבתר סליק כו'  -ר"ל ,ונכללין שניהם מששים ,וזהושיר דסליק ליוד באות ו' כנ"ל :ואינון אתוון כו'  -עבשל"ה ,1112וע"ה כ' ,1113שהן ט"ז אותיות
דקאמר בגמ' ,בכל לבבך כו' ,1114שמספר קטן גי' ששים :ריוח בין הדבקים  -שהן ו"ק דזו"נ
שדבוקים באחוריים ,ונותן ריוח זהו הנסירה להזדווג בפנים :ושלמה עלייהו כו'  -על ששים
הדבקות שהן דכורין אמר ששים כו' מגבורי ישראל דלעילא ,עמודא דאמצעיתא ,שנטרין מטתו,
וז"ש ואינון כו' :ולקבלייהו כו'  -ר"ל ,הן נוקבין לקבל ששים דדכורין:
בתקונים של ארבע האותיות
åäééìòå øéù ï÷úà ïååúà òáøàã ïéðå÷úá
נתקן השיר ,ועליהן נאמר "והנה çë úéùàøá) 'åâå í"éäìà éëàìî äðäå øîúà
מלאכי אלהי"ם" וגו' ,עולים שתים והן
ïéøú ïéúçðå 1116ä"é ïåðéàå ïéøú ïé÷ìñ (áé
י"ה ,ויורדים שתים והן ו"ה .וכן גלגלי
הים )היום( עולים בעשר ,והן יו"ד ה"א ïé÷ìñ (àîåé à"ð) àîé éìâìâ ïëå 1117ä"å ïåðéàå
וא"ו ה"א ,וארבע חיות כשעולה הבת ïååéç òáøàå à"ä å"àå à"ä ã"åé ïåðéàå øùòá
 - ïå÷éúä øéàî 1111ז"ל :תני רב עובדיה קמיה דרבא ולמדתם שיהא למודך תם שיתן ריוח בין הדבקים עני
רבא בתריה כגון על לבבך על לבבכם בכל לבבך בכל לבבכם עשב בשדך ואבדתם מהרה הכנף פתיל
אתכם מארץ אמר רבי חמא ברבי חנינא כל הקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה מצננין לו
גיהנם שנאמר בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון אל תקרי בפרש אלא בפרש אל תקרי בצלמון
אלא בצלמות.
 1112מסכת תמיד )נר מצוה אות כב( :אלה הם המקומות אשר ראוי לקורא קריאת שמע בקר
וערב לדקדק בכל הפרשיות ובפרשה ראשונה כשהולך לשכב על מטתו ,והם ששים מקומות,
ועליהם רמז גם כן הכתוב )שה"ש ג ,ז( ,ששים גבורים סביב לה ,כמו שכתוב בתקון ד' וזה לשונו,
וסליק בעשרה שית זמנין עשר עד דסליק לששים ,ואינון אתוון הדבקות בקריאת שמע ,דבגינייהו
איתמר כל המשים ריוח בין הדביקים מצננין לו גיהנם .ושלמה עלייהו אמר בספרו הנה מטתו
שלשלמה ששים גבורים סביב לה ,ואינון נטרין ערסיה ,ולקבלייהו ששים המה מלכות ,אילין דכרין
ואילין נוקבין ,אילין דקריאת שמע דכרין ,אילין דתקין שלמה נוקבין ,ואילין בית קיבול לאילין,
דרגין דשלמה אינון בית קיבול לדרגין דמשה ,וכד מתחבר כלא חד ,שלמה אתהפך למשה ,עד כאן.
פירוש כי אותיות שלמה הם אותיות למשה בצרוף ,עד כאן לשונו.
##* 1113
 1114עי' לעיל הערה .1111
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בשיר ,הנשר נוטל י' בפה ,ועל
ראשה 1115ו' בגוף ,ה"ה בכנפיה .אד"ם,
יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,רוכב על הכל,
"ודמות פניהם פני אדם" זה עולה על
הכל" ,ופני אריה אל הימין
לארבעתם" ,זה יהו"ה ,ופני )וכך( שור
ופני )וכך( נשר ,הם מרכבה לשם
יהו"ה ,ואדם על הכל.
בזמן שהיא עולה בכל התקונים
הללו ,הוא משבח אותה ,זהו שכתוב
"כחוט השני שפתותיך ומדברך נאוה",
הרי שני מיני נגונים ששבח דוד המלך:
באשרי ,בשיר.
בתיקו' כו'  -כנ"ל :סלקין כו'  -צ"ל בהיפך ,סלקין ו"ה ,ונחתין י"ה ,וכן הוא לקמן בסוף
התיקונים בתיקון ב' :דא סליק כו'  -ר"ל ,שנאמר ודמות פניהם ,ר"ל של כלם כמש"ל:
לארבעתם דא יהו"ה והכי שור והכי נשר  -ר"ל ,ד' פנים של כל א' הן ד' אותיות הוי"ה כמש"ל,
ג' הויות ,ובכולהו ד' ,עשר אותיות אדם ,והן תלתין דרגין הנ"ל :כחוט השני כו'  -ר"ל ,שיר
דילה:
àîåôá 'é ìéèð àøùð øéùá àúøá à÷ìñ ãë
ã"åé í"ãà àäôãâá ä"ä àôåâá 'å àäùéø ìòå
éðô íäéðô úåîãå àìë ìò áéëø à"ä å"àå à"ä
äéøà éðôå àìë ìò ÷éìñ àã (é à ìà÷æçé) íãà
(éëäå à"ð) éðôå ä"åäé àã íúòáøàì ïéîéä ìà
àîùì äáëøî ïåðéà øùð (éëäå à"ð) éðôå øåù
àìë ìò íãàå ä"åäéã
ïéðå÷ú ïéìà ìëá à÷ìñ éäéàã àðîæá
) ã"ää äì çáùî åäéàשיה"ש ד ג( éðùä èåçë
ïéðåâð éðéî ïéøú àä äåàð êøáãîå êéúåúôù
øéùá éøùàá àëìî ãåã çáùã

שלישי בברכה ,וזו השכינה
העליונה ,ועליה נאמר "ברכי נפשי את
יהו"ה" ,מזו נתנה באדם נשמת חיים
שנאמר בה חמשה תקונים )ברכות י
ע"א ,(1118מה הקדוש ברוך הוא זן את
כל העולם כך הנשמה זנה את כל
הגוף ,מה הקדוש ברוך הוא רואה
ואינו נראה כך הנשמה רואה ואינה
נראית ,מה הקדוש ברוך הוא יושב
בחדרי חדרים כך הנשמה יושבת
בחדרי חדרים ,מה הקדוש ברוך הוא
מלא כל העולם )הארץ כבודו( כך
הנשמה מלאה את כל הגוף ,מה
הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם כך
הנשמה דנה את הגוף .וסוד הנשמה
שהיא שוה לקדוש ברוך הוא זו בינה,
מ"י ,ועליה נאמר "ואל מי תדמיוני
ואשוה" .אל מ"י ודאי ,והרי פרשוהו
בעלי המשנה ,חמשה דברים אלו
חמשה ודאי ,משום שהם מצד ה'

äàìò àúðéëù àãå äëøáá äàúéìú
(à â÷ íéìäú) 'ä úà éùôð éëøá øîúà äìòå
øîúàã íééç úîùð ùð øáá úáéäééúà éàäî
ìë ïæ àåä êåøá ùåã÷ä äî ïéðå÷ú äùîç äá
ùåã÷ä äî àôåâ ìë úðæ àúîùð éëä àîìò
äàåø àúîùð éëä äàøð åðéàå äàåø àåä êåøá
áùåé àåä êåøá ùåã÷ä äî úéàøð äðéàå
éøãçá úáùåé àúîùð éëä íéøãç éøãçá
íìåòä ìë àìî àåä êåøá ùåã÷ä äî íéøãç
)ìë úà äàìî àúîùð éëä (åãåáë õøàä à"ð
íìåòä ìë úà ïã àåä êåøá ùåã÷ä äî óåâä
àúîùðã àæøå àôåâ úà äðã àúîùð éëä
é"î äðéá àã àåä êéøá àùãå÷ì äåù éäéàã
) äåùàå éðåéîãú éî ìàå øîúà äìòåישעיה מ
כה( ïéúéðúî éøàî åäåî÷åà àäå éàãå éî ìà
ïåðéàã ïéâá éàãå äùîç ïéìà íéøáã äùîç
äàìò 'äã àøèñî

- ïå÷éúä øéàî -

 ##* 1115פיסוק תרגום?
.(à"øâ) ä"å 1116
.(à"øâ) ä"é 1117
 1118ז"ל :הני חמשה ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד לא אמרן אלא כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד
נשמה מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם אף נשמה מלאה את כל הגוף מה הקדוש ברוך הוא
רואה ואינו נראה אף נשמה רואה ואינה נראית מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כלו אף
נשמה זנה את כל הגוף מה הקדוש ברוך הוא טהור אף נשמה טהורה מה הקדוש ברוך הוא יושב
בחדרי חדרים אף נשמה יושבת בחדרי חדרים יבא מי שיש בו חמשה דברים הללו וישבח למי שיש
בו חמשה דברים הללו.
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העליונה.
מה הקב"ה דן כו'  -בגמ' הגי' אינו כן ,אלא מה הקב"ה טהור אף הנשמה טהורה :נשמתא
דנה כו'  -וז"ש )בראשית ו ג( לא ידון רוחי באדם לעולם :דא בינה  -ר"ל ,עלה אמרו הקב"ה :מי
כו'  -ור"ל לכך נאמר ואל מי כו' ,כמו שמפרש והולך:
והם כולם תקונים בלב ,כמו
åäåî÷åàã äîë áìá ïéðå÷ú åäìë ïåðéàå
שבארוהו בעלי המשנה הלב מבין íéëìî) äàåø áìä ïéáî áìä ïéúéðúî éøàî
)ברכות סא ע"א( ,הלב רואה ,הלב
ùîî éäéà 'ä) úìú àä òîåù áìä (è â 'à
שומע )ב"ר פי"ד סי' ד( ,הרי שלש ,ה'
היא חמש )הבל( ורוח הפה שעולה בו àì÷ äá ÷éìñã àîåôã àçåøå 1119(ìáä
קול ואמירה ודבור ,זה ו' .עורקי הלב ïåðéà àáìã ïé÷øò 'å àã àøåáãå äøéîàå
הם כמו חיילים אחר מלכם .וסוד øùà ìà äìîã àæøå ïåäëìî øúá ïéìééçë
הדבר "אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת (áé à ìà÷æçé) åëìé úëìì çåøä äîù äéäé
ילכו" ,כך מתנהגים עורקי הלב אל àðååâë) àçåø éáâì àáìã ïé÷øò ïéâäðúî éëä
הרוח )כדוגמת העליונים( הרי לך רוח
àìàîù ïæàî ÷éôðã áìá çåø êì éøä (ïéàìòã
בלב שיוצא מאזן שמאל של הלב,
והיא היתה הרוח הצפונית שהכתה øåðëá ùèáã úéðåôö çåø äåä åäéàå àáìã
בכנור דוד ,וברוח הזו היה מכה ïéîéð ùîçá ùèá äåä àçåø éàäáå ãåãã
בחמשת הנימים של הכנור שהם חמש ÷éìñ äð÷áå äàéø éôðë ùîç ïåðéàã øåðëã
כנפי ראה ,ובקנה עולה הקול ללב ÷àðéîé àðãåàî äìëåà ùà åäéàå àáìì ìå
והיא אש אוכלת מאזן ימין של הלב øåáã ÷éôð äéðîå ãáë éôìë éäéàã àáìã
שהיא כלפי כבד ,וממנו יוצא הדבור,
זהו שכתוב "הלא כה דברי כאש" ,ואם éàå ùàë éøáã äë àìä (èë âë äéîøé) ã"ää
לא ,כנפי הריאה שנושבות על הלב ìë ãé÷åà äåä àáì ìò ïéáùðã äàéø éôðë åàì
היה שורף כל הגוף ,המחשבה בלב ,וזה ïåðéà 'ä 'äã 'é àãå àáìá äáùçî àôåâ
י' שה' ה' הם אמירה ודבור ,ו' קול àìë ìéìë àì÷ 'å àøåáãå äøéîà
כולל הכל.
כלהו תיקונין בלב } -כט ע"ב{ דרגא דבינה כמש"ל ,ושם שריא ה' עילאה כמש"ל :ה'
איהי ממש הבל  -ר"ל ,אתא קלילא )פיוט אקדמות( שאין בה אלא הבל כידוע ,והוא אותיות הלב
ה' לב :דא ו'  -עם תלת הראשונים :חמש כנפי ריאה  -כמ"ש )חולין מז ע"א( חמש אוני אית
לריאה ,והן ה"ס שמתפשטין בהן נ' תרעין דבינה מן הלב ,תלתא מימינא חח"נ ,וב' משמאלא
ג"ה ,שת"ת נוטה לימינא כמ"ש לקמן )ל ע"א( :דאיהי כלפי כבד כו'  -שהאכילה מצד הכבד וזהו
אש אוכלה :דנשבין על לבא  -שהוא רוח אלקים המרחפת ע"פ המים )בראשית א ב( דריאה :דה'
ה' כו'  -אמירא מאודנא שמאלא ,ודבורא מימינא ,קלא מאמצע בקנה ,מחשבה בלבא ,ד' אותיות
הוי"ה ,ור"ל ז"ש ברכי נפשי את יהו"ה ,בינה:
רביעי במזמור ,וזהו הוא זרוע
àðéîé àòåøã àåä àãå øåîæîá äàòéáø
ה
ימין ,זהו שכתוב "מזמור שירו ליהו"
úåàìôð éë ùãç øéù 'äì åøéù øåîæî ã"ää
שיר חדש כי נפלאות עשה הושיעה לו
äìòå (à çö íéìäú) åðéîé åì äòéùåä äùò
ימינו" ,ועליה נאמר "הושיעה ימינך",
והוא בגלות עם השכינה ,והוא תומך íò àúåìâá åäéàå êðéîé äòéùåä øîúà
אותה .וסוד הדבר" ,וזרוע יהו"ה על 'ä òåøæå äìîã àæøå äì êéîú åäéàå àúðéëù
מי נגלתה" ,ובו שבועת הגאולה ,זהו äàîåà äéáå (à âð äéòùé) äúìâð éî ìò
שכתוב "נשבע יהו"ה בימינו ובזרוע åæò òåøæáå åðéîéá 'ä òáùð ã"ää àð÷øåôã
עזו" ,ועוד "חי יהו"ה שכבי עד הבקר"úåø) ø÷áä ãò éáëù 'ä éç ãåòå (ç áñ äéòùé) .
ולמה נקראת זרוע יהו"ה ,משום
(âé â
שבכף היד בו י' )יו"ד( ,חמש אצבעות,
äéá ãéä óëã ïéâá 'ä òåøæ éø÷úà éàîàå
ה' הקנה של הימין שהוא הזרוע ,ו'
הכתף בו ה' ,וזה העמוד האמצעי àðéîéã äð÷ 'ä ïàòáöà ùîç (ã"åé à"ñ) 'é
1119

 - ïå÷éúä øéàîäáùçî äéðéîå ùîç ïåðéà àä 'åâå ìë áìáå òãåé áìä àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð
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שנקשר בימין להקים בו שכינה
בגלות .ומשה שהוא הדמות של
העמוד האמצעי ,נאמר בו "מוליך
לימין משה זרוע תפארתו" ,והוא
בוקע את מי התורה לזרע אברהם
שהוא ימין ,להיות לו שם עולם,
ונקשר בה' של אברהם ,שהוא חמשה
חמשי תורה ,ובה השתלם משה ,ומיד
כשהשתלם נגלתה עליו הימין ,וזהו
"וזרוע יהו"ה על מי נגלתה".

àãåîò àãå 'ä äéá óúë 'å àòåøã åäéàã
äéá àî÷àì àðéîéá øù÷úàã àúéòöîàã
àãåîòã àð÷åéã åäéàã äùîå àúåìâá àúðéëù
òåøæ äùî ïéîéì êéìåî äéá øîúà àúéòöîàã
) åúøàôúישעיה סג יב(àéî ò÷åá åäéàå 1120
àðéîé åäéàã íäøáà òøæ éáâì àúééøåàã
'äá øù÷úàå [á"ò çë] íìåò íù äéì éåäîì
äáå äøåú éùîåç äùîç åäéàã íäøáàã
äéìò àéìâúà íéìúùàã ãéîå äùî íéìúùà
äúìâð éî ìò 'ä òåøæå àåä àãå àðéîé

ורזא דמלה וזרוע ה' כו'  -ר"ל ,הקץ דתליא בימינא ,למי נגלה ,שסתום מכל :עד הבקר -
כידוע ימינא )זהר ח"ב קיט ע"ב( :ואמאי אתקרי זרוע ה'  -ר"ל ,אמאי נכלל ביה כל השם :ודא
עמודא דאמצעיתא כו'  -ר"ל ,דעמודא דאמצעיתא כולל כל השם כצ"ל ,והוא אתקשר בימינא
כמו שמפרש והולך ,לכן בימינא נכלל ג"כ השם :זרוע תפארתו  -ר"ל ,זרוע דרועא ימינא,
תפארתו עמודא דאמצעיתא ,והוא לימין משה :ואיהו בוקע כו'  -הוא סיפא דקרא ,בוקע כו',
לעשות לו שם עולם ,וז"ש למהוי לי' כו' :זרע  -ר"ל ,ל' זרוע :אברהם כו'  -הוא זרוע :ה'
דאברהם  -דהיא מימינא ,ברתא דאברהם :1121ובה אשתלים משה  -ר"ל ,עם שם הנ"ל :1122ודא
הוא וזרוע כו'  -ר"ל ,משה שהוא בדרגא ד"מי":1123
 - ïå÷éúä øéàî 1120עי' לקמן מה ע"ד שזה הדעת מתקשר בחסד להראות אורו במלכות ,ועי' עד ע"ג ד"ה בג"ד
מוליך לימין :שהם גבורה ותפארת דאתכלילו כולהו בימינא.
 1121עי' לעיל הערה .26
 1122כל זה קצת חלש אצלי*##
 1123עי' זהר ח"ב עט ע"א :תאנא )משלי ל ד( מי עלה שמים וירד אמר רבי יוסי דא הוא משה
דכתיב ומשה עלה אל האלהי"ם מי אסף רוח בחפניו דא הוא אהרן דכתיב )ויקרא טז יב( ומלא
חפניו קטרת סמים דקה מי צרר מים בשמלה דא אליהו דכתיב )מ"א יז א( אם יהיה השנים האלה
טל ומטר כי אם לפי דברי מי הקים כל אפסי ארץ דא הוא אברהם דכתיב ביה )בראשית ב ד( אלה
תולדות השמים והארץ בהבראם אל תקרי בהבראם אלא באברהם הוא תני האי והוא אמר מי
עלה שמים דא קב"ה דכתיב ביה )תהלים מז ו( עלה אלהי"ם בתרועה )מי עלה תקון בסוד את
האור אמנם בתרועה וירד בסוד ויבדל הבדילו לו אלהי"ם בתרועה( מי אסף רוח בחפניו דא קב"ה
דכתיב )איוב יב י( אשר בידו נפש כל חי וגו' מי צרר מים בשמלה דא קב"ה דכתיב ביה )שם כו ח(
צורר מים בעביו מי הקים כל אפסי ארץ דא קב"ה דכתיב ביה )בראשית ב ד( ביום עשות יהו"ה
אלהי"ם ארץ ושמים תו אמר מי עלה שמים וירד וגו' אלין אינון ארבע קטירי עלמא אש רוח מים
ועפר.
תרגום :שנינו מי עלה שמים וירד אמר רבי יוסי זהו משה שכתוב ומשה עלה אל האלהים מי
אסף רוח בחפניו זהו אהרן שכתוב ומלא חפניו קטורת סמים דקה מי צרר מים בשמלה זה אליהו
שכתוב אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי מי הקים כל אפסי ארץ זהו אברהם
שכתוב בו אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אל תקרי בהבראם אלא באברהם .הוא שנה את
זה והוא אמר מי עלה שמים זה הקדוש ברוך הוא שכתוב בו עלה אלהים בתרועה )מי עלה תקון
בסוד את האור אמנם בתרועה וירד בסוד ויבדל הבדילו לו אלהים בתרועה( מי אסף רוח בחפניו
זה הקדוש ברוך הוא שכתוב אשר בידו נפש כל חי וגו' מי צרר מים בשמלה זה הקדוש ברוך הוא
שכתוב בו צורר מים בעביו מי הקים כל אפסי ארץ זה הקדוש ברוך הוא שכתוב בו ביום עשות ה'
אלהים ארץ ושמים עוד אמר מי עלה שמים וירד וגו' אלה אותם ארבעה קשרי העולם אש רוח
מים ועפר##* .
או עי' ח"ב קצז ע"א :ויקהל משה וגו' אהדר לון כמלקדמין עובדא דמשכנא אמר רבי חייא כלא
כמה דאתמר ועובדא דמשכנא לא אתעביד אלא מישראל בלחודייהו ולא מאינון ערב רב בגין
דאינון ערב רב אמשיכו ליה למלאך המות לנחתא לעלמא כיון דאסתכל משה ביה אשדי לאינון
ערב רב לבר וכניש לון לישראל בלחודייהו הדא הוא דכתיב ויקהל משה וגו'.
תרגום :ויקהל משה וגו' החזיר להם כמקדם מעשה המשכן אמר רבי חייא הכל כמו שנתבאר
ומעשה המשכן לא נעשה כי אם מישראל לבדם ולא מאותם ערב רב משום שאותם ערב רב משכו
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החמישי בנגון )שהוא ג"ן
שתלוי?( ,משום שהנגון הזה עולות
ממנו כמה נגינות עלמות? מצד
השמאל ,שמשם רוח צפון היתה יורדת
בכנור דוד ,והיה מנגן מאליו ,זהו
שכתוב "והיה כנגן המנגן" וגו'.
ומשם יוצאים רעמים ,זהו שכתוב
(ãé åë áåéà) ã"ää ïé÷ôð ïéîòø ïîúîå
"ורעם גבורותיו מי יתבונן" ,ומשם ãë äéòùé) ïîúîå ïðåáúé éî åéúåøåáâ íòøå
"רעה התרעעה הארץ" ,בתרועה מצד
äòåøúá {á"ò èë} õøàä äòòøúä äòø 1124(èé
של מטה כלפי חסד )ר"ה יז ע"א(,
"מוט התמוטטה ארץ" בתקיעה" ,פור õøà äèèåîúä èåî ãñç éôìë äèîã àøèñî
התפוררה ארץ" בשברים ,באותו זמן )(íù) õøà äøøåôúä øåô äòé÷úá (íù
שלשת האבות מתקשרים עם גבורהïéøù÷úî ïäáà úìú àðîæ àåääá íéøáùá ,
ונעשים בה תרועה שברים תקיעהäòé÷ú íéøáù äòåøú äá åãéáòúàå äøåáâá ,
ובהם "רעה התרועעה" וגו' ,וזה יהיה àéîåé óåñá àäé àãå 'åâå äòòåøúä äòø ïåäáå
בסוף הימים ,וכל האותות הללו יהיו
ïéâá ïåäé ìàøùéã àòøàá ïéìà ïéúà ìëå
בארץ ישראל ,משום ששם חברון,
íéøåá÷ ïîú ïäáàã ïåøáç ïîúã
ששם קבורים האבות.
1125
ומתמן רעמין כו'  -ר"ל ,קלין ,ור"ל שקלין מסט' דגבורה :ומתמן רעה כו'  -ר"ל ,תש"ת
מסט' }כט ע"ד{ דחג"ת ,כלם בגבורה כמו שמפרש והולך :מסט' דמטה כו' מוט כו' בתקיעה -
ר"ל ,מוט לשון מטה כלפי חסד ,ור"ל שכולם יהא בגבורה ,רק שמוט בתקיעה הוא מטה כלפי
חסד ,ולכך הוא רק התמוטטה הארץ :ואתעבידו כו'  -שכולם הם קלא דכליל אמ"ש ,1126וקלא
מסט' דגבורה כנ"ל :בארעא דישראל כו'  -ר"ל ,וז"ש הארץ ,ארץ ישראל:
הששי הללויה הללוהו ,וזה ה"ו,
äéìò å"ä àãå åäåììä äéåììä äàúéúù
עליו נאמר "ליל שמורים הוא àãå 'äì àåä íéøåîù ìéì (áî áé úåîù) øîúà
ליהו"ה" ,וזהו העמוד האמצעי .וסוד
åòéîùä äìîã àæøå àúéòöîàã àãåîò åäéà
הדבר" ,השמיעו הללו ואמרו הושע
יהו"ה את עמך את שארית ישראל"úà êîò úà 'ä òùåä (å àì äéîøé) åøîàå åììä ,
לקיים את הכתוב "כימי צאתך מארץ éîéë (åè æ äëéî) àø÷ íéé÷ì ìàøùé úéøàù
úåàìôð åðàøà íéøöî õøàî êúàö
מצרים אראנו נפלאות".
וסוד הדבר "מ"ה ש"היה ה"וא
úìä÷) äéäéù àå'ä äéä'ù ä'î äìîã àæøå
בתו
ש"יהיה" ,ובו "מ"מכון ש"
(ãé âì íéìäú) çéâù'ä åúá'ù ïåëî'î äéáå (è à
של
ה"שגיח" ,משום שהוא הדמות
àåääá àúéòöîàã àãåîòã àð÷åéã åäéàã ïéâá
העמוד האמצעי ,באותו זמן מתקיים
סוד המשנה שאמר )פסחים יא ע"ב( ìë ïéìëåà øîàã ïéúéðúîã àæø íéé÷úà àðîæ
אוכלין כל ארבע ,ותולין כל חמשäàùîç óìà åðééäã ùîç ìë ïéìåúå òáøà ,
שהיינו האלף החמישי ,ושורפים äàúéúù óìà åäéàã ùù úìçúá ïéôøåùå
בתחלת שש ,שהוא האלף הששי.
וכדי שלא יפרידו בין שש שהוא
àãåîò åäéàã ùù ïéá åùéøôé àìã ïéâáå
העמוד האמצעי ,ובין שבע שהיא בת
ïéâá (ïééìúã ï"â éäéàã) ïåâðá äàùîç
ïîéìåò úåðéâð äîë äéðî ÷éìñ ïåâéð éàäã
àúçð äåä ïåôö çåø ïîúîã àìàîùã àøèñî
'â 'á íéëìî) ã"ää åéìàî ïâðî äåäå ãåã øåðëá
'åâå ïâðîä ïâðë äéäå (åè

 - ïå÷éúä øéàîאת מלאך המות לרדת לעולם כיון שהסתכל בו משה זרק החוצה את אותם ערב רב וכנס את
ישראל לבדם זהו שכתוב ויקהל משה וגו'##* .
אָרץ.
אָרץ פּוֹר ִה ְתפּו ְֹר ָרה אֶ ֶרץ מוֹט ִה ְתמו ְֹטטָ ה ֶ
 1124רֹעָ ה ִה ְתרֹעֲ עָ ה הָ ֶ
 1125תקיעה שברים תרועה או תרועה שברים תקיעה לשים למעלה*##
 1126אש מים רוח ,עי' זהר ח"ג רפג ע"א :דאורייתא בקלא דצלותא בקול דשופר קלא איהו
רומ"ח לגביה ודא קול השופר קול דעמודא דאמצעיתא דאיהו כליל אשא מיא ורוחא דאינון תלת
אבהן דבהון הי"ו ה' באברהם י' ביצחק.
תרגום :בקול התורה בקול התפלה בקול השופר קול שהוא רומ"ח אליו וזה קול השופר קול
העמוד האמצעי שהוא כולל אש מים ורוח שהם שלשה אבות שבהם הי"ו ה' באברהם י' ביצחק.
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זוגו ,צריך לבער שאור וחמץ ,שהם
ערב רב ,שלא יראו בין שש שהוא ו',
ובין שבע שנאמר בה "שבע ביום
הללתיך" ,משום שערב רב הפרידו בין
שש לשבע במתן תורה ,כמו שנאמר
"וירא העם כי בושש משה" ,ופרשוהו
בשש ,בשש השעות הללו עשו את
העגל ,והפרידו בין ו"ה ,שהם שש
לשבע ,כך יפריד אותם הקדוש ברוך
הוא בין שש לשבע.

êéøö äéâåæ úá éäéàã òáù ïéáå àúéòöîàã
àìã áø áøò ïåðéàã õîçå øåàù àøòáì
äá øîúàã òáù ïéáå 'å åäéàã ùù ïéá ïééæçúé
) êéúììä íåéá òáùתהלים קיט קסד( áøòã ïéâá
äîë äøåú ïúîá òáùì ùù ïéá åùéøôà áø
ùùá éë íòä àøéå (à áì úåîù) øîà úàã
åãáò ïéúòù úéù ïéìàá ùùá åäåî÷åàå äùî
òáùì ùù ïåðéàã ÷"å ïéá åùéøôàå 1127àìâò úé
ùù ïéá àåä êéøá àùãå÷ ïåì ùéøôé éëä
òáùì

הללוי"ה הללוה"ו  -ר"ל ,עמודא דאמצעיתא שכלול יהו"ה ,וזהו הללו י"ה הללו ו"ה :ודא
הו  -ר"ל ,הו מלשון הוא ,שקאי על עמודא דאמצעיתא ,וז"ש עלה כו' ,הוא לה' שהוא עמודא
דאמצעיתא יהו"ה :ורזא כו'  -ר"ל ,שנאמר הללו כו' יהו"ה :ורזא דמלה מה כו'  -ר"ל ,ר"ת
משה ,וביה כו' ,ג"כ ר"ת משה :בגין כו'  -ר"ל ,וז"ש הללו כו' הושע ה' ,עמודא דאמצעיתא:
הכי יפריש לון כו'  -ר"ל ,שלא ימצאו בין אלף הששי לאלף השביעי:
שבגללם היתה מצה פרוסה לחם
éðò éðò íçì äñåøô äöî úååä åäééðéâáã
עני ,עני ודאי .ובאותו זמן תהיה àðååâë äîéìù àäú àðîæ àåääáå éàãå
שלמה ,כמו שחברתה שהיא מצה
ì äéòùé) ã"ää äîéìù äöî éäéàã äúøáçã
שלמה ,זהו שכתוב "והיה אור הלבנה
כאור החמה" ,ולמה היתה מצה úååä éàîàå äîçä øåàë äðáìä øåà äéäå (åë
פרוסה ,משום שהסתלק ממנה ו'äìéã ìâø 'å äðî ÷ìúñàã ïéâá äñåøô äöî ,
הרגל שלה להיות בו כמו מצוה ,ומצה 'ã úøàúùà äñåøô äöîå äåöî äì éåäîì
פרוסה נשארה ד' ,ומשום זה מצה ïéâáå 'ä äîéìù äöî 'ã äñåøô äöî àã ïéâáå
פרוסה ד' ,מצה שלמה ה' ,ולכן çñôá øåîâ åðéàù ììäå øåîâ ììä ïéøîà àã
אומרים הלל גמור והלל שאינו גמור
äñåøô äöîå äîéìù äöî ìá÷ì
בפסח ,כנגד מצה שלמה ומצה פרוסה.
'ä ïî ùøôúàã 'å íù ìò øåøî ïéøîàå
ואומרים מרור על שם ו' שנפרד
מה' ,וזה גרם לה ש"וימררו את (ãé à úåîù) íäééç úà åøøîéåã ïåì íéøâ àãå
חייהם" ,הוא מרור והיא מרה ,זהו ïàø÷ (ë à úåø) ã"ää äøî éäéàå øåøî åäéà
שכתוב "קראן לי מרה כי המר שד"י àéù÷á äù÷ äãåáòá éì é"ãù øîä éë äøî éì
לי" בעבודה קשה בקשיה ,בחמר בקל àîìòã ïéîåà ïéá øîçå ì÷á øîçá
וחמר ,בין אומות העולם.
דבגינייהו הות כו'  -כמו שמפרש והולך ,דוא"ו רגל הה' אתפרש ונעשית ד' ,לשון דלת,
עני .וזהו לחם עני ,וזהו בין שש לשבע ,שש הוא ו' ,שבע הוא ז' ,מלכות בת שבע :כאור החמה -
בינה ה' שלימא :כמצוה  -ר"ל ,מצה הוא ד' ,ועם ו' נקראת מצוה ,ולכן בלילה הראשונה נקראת
מצוה ,כי הוא בסוד ה' עילאה בינה כמ"ש לקמן ,ולכן בו היתה אור הלבנה כאור החמה )ישעיה ל
כו( לילה כיום יאיר )תהלים קלט יב( :הלל גמור  -ביום ראשון שהוא מסט' דבינה כמ"ש בתז"ח
)יד ע"ב( שיום הראשון של פסח הוא מסט' דבינה :איהו מרור כו'  -ר"ל ,מרור לשון זכר ,דמרה
לשון נקבה:
 - ïå÷éúä øéàî 1127עי' ב"ר )פי"ח סי' ו( :ויהיו שניהם ערומים אמר רבי אליעזר שלשה הן שלא המתינו
בשלותן שש שעות ואלו הן אדם וישראל וסיסרא אדם שנאמר ולא יתבששו לא באו שש שעות
והוא בשלותו וישראל שנאמר )שמות לב( וירא העם כי בשש משה כי באו שש שעות ולא בא משה
סיסרא שנאמר )שופטים ה( מדוע בשש רכבו לבא בכל יום היה למוד לבא בשלש שעות בארבע
שעות ועכשיו באו שש שעות ולא בא הוי ולא יתבוששו והנחש היה ערום לא היה צריך קרא לומר
אלא ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו וגו' אמר ר' יהושע בן קרחה להודיעך מאי זו חטייה קפץ
עליהם אותו הרשע מתוך שראה אותן מתעסקין בדרך ארץ ונתאוה לה אמר רבי יעקב דכפר חנין
שלא להפסיק בפרשתו של נחש.
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ומי גרם זה ,י' מן שד"י ,הרושם
של הברית שנתן משה בערב רב ,לכן
ירד משה מדרגתו ,זהו שכתוב "לך רד
כי שחת עמך" ,עמך ולא עמי ,ועל ידו
עתידה השכינה להתייחד עם הקדוש
ברוך הוא ,משום שהוא הפריד אותם,
הוא צריך ליחד אותם לתקן במה
שחטא .קמו כל החברים ונשקו אותו
ואמרו ,אם לא באנו לעולם אלא
לשמוע את זה די.
השביעי בנצוח שהוא נצח ישראל,
ועליו נאמר "וגם נצח ישראל לא
ישקר" ,ועליו נאמר "למנצח על אילת
השחר"" ,למנצח על השמינית" ,מי
השמינית הוד ,והוא נצח עליה.
ומאן גרים דא י' כו'  -ר"ל ,וז"ש המר שדי כו' לכך לא נשלמו בפסח:
נצח ישראל לא ישקר  -שבדרגא }כט ע"ד{ דיליה ,באלף השביעי לא שלטא שיקרא ,כנ"ל
אוכלין כל ד' כו' .והענין כי הפירוד נעשית בה' ,אלף החמישי ,דרגא דהוד ,כל היום דו"ה )איכה
א יג( ,1128אבל ד' דה' לא נעשה בו פירוד ,לכן אוכלין כל ד' ,וכן ו' של ה' בו שורפין כל שש
כמש"ל :למנצח על אילת השחר  -כמ"ש בר"מ פ' משפטים )קיט ע"ב( דאילת השחר אעילת
רישא בין ברכהא שהן נו"ה ,וזהו למנצח ע"ש:1129
השמיני בהודאה ,ובו היה משבח
ãåã çáùî äåä äéáå äàãåäá äàðéîú
,
דוד "הודו ליהו"ה" ,וזה הוד ודאי ïåäá åãåä çöðîì éàãå ãåä àãå 'äì åãåä
למנצח הודו ,בהם רמוזים נצח והוד,
äùî çáù äéáå ïéñð ïåðéàå ãåäå çöð ïéæéîø
והם נסים ,ובו שבח משה "אז" ,זהו
שכתוב "אז ישיר משה" ,משום שהוא ) ã"ää æàשמות טו א( ïéâá äùî øéùé æà
הוד שניתן למשה" ,אז תקרא ויהו"ה ) äùîì áéäéã ãåä åäéàãישעיה נח ט( æà
יענה" ,והוא )והם( שמונה ימי מילהïéîåé àéðîú (ïåðéàå à"ð) åäéàå äðòé 'äå àø÷ú ,
ואחריו ברית שהוא יסוד צדיק העולםà÷éãö ãåñé åäéàã úéøá äéøúáå äìéîã ,
ובו התגלה י' של מילה ,עשירי לעשר äìéîã [à"ò èë] 'é àéìâúà äéáå àîìòã
ספירות .והוא הוד ,שמונה ימי
éîåé àéðîú ãåä åäéàå ïøéôñ øùòì äàøéùò
החנוכה ,לעשרים וארבע ימים שהם
úéøáã åîéùø éãù ïî 'é àã íéøâ ïàîå
äùî úéçð àã ïéâá áø áøòá äùî áéäéã
úçù éë ãø êì (æ áì úåîù) ã"ää äéâøãî
àúðéëù äãéúò äéãé ìòå éîò àìå êîò êîò
åäéàã ïéâá àåä êéøá àùãå÷ íò àãçééì
äîá àð÷úì ïåì àãçééì êéøö ïåì ùéøôà
éà åøîàå äéì å÷ùðå àéøáç åäìë åî÷ áàçã
éã àã òîùîì àìà àîìòì àðéúà àì
äéìòå ìàøùé çöð åäéàã çåöðá äàòéáù
àì ìàøùé çöð íâå (èë åè 'à ìàåîù) øîúà
ìò çöðîì (à áë íéìäú) øîúà äéìòå ø÷ùé
ìò çöðîì (à áé íéìäú) øçùä úìéà
äéìò çöð åäéàå ãåä úéðéîù ïàî úéðéîùä

 - ïå÷éúä øéàî 1128עי' לקמן פה ע"ב ושער רפ"ח פרק ה' ז"ל :סוד החיצונים הנקרא שקר ,ואין לו ב' רגלים
שהם נו"ה רק רגל א' שהוא הוד לבד ,ושם יש לו אחיזה בסוד הו"ד דו"ה ,כמ"ש )איכה א יג( כל
היום דוה ,ובו נחרב הבית באלף הה' הרמוז בהוד.
 1129ובגין דא למנצ"ח תמן נצ"ח תמן ל"מ דאינון שבעין קלין דצווחת אילת השחר על בנהא
דאתתקף עלייהו קדרותא בגלותא שחרות השחר בשבעין שנין בתראין )בשבעין( בההוא זמנא
יתקיים בישראל )ישעיה כו יז( כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך יהו"ה
ועל כן נקוה לך יהו"ה אלהינ"ו
ובהון אילת אעילת רישהא בין ברכהא רישא איהו צדיק יסוד עולם בין ברכהא דאינון נצח
והוד ואומי לה ביה למפרק לבנהא בבקר דאיהו אריה בקר ימינא דאברהם משיח בן דוד דנפיק
מיהודה דאתמר ביה )בראשית מט ט( גור אריה יהודה ובגין דא )רות ג יג( חי יהו"ה שכבי עד
הבקר.
תרגום :ולכן ל"מ נצח שם נצ"ח שם ל""מ שהם שבעים הקולות שצווחת אילת השחר על בניה
שהתחזק עליהם הקדרות בגלות שחרות השחר בשבעים השנים האחרונות )בשבעים( באותו זמן
יתקיים בישראל כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך ה' ועל כן נקוה לך ה'
אלהינו.
ובהם האילת מכניסה ראשה בין ברכיה הראש הוא צדיק יסוד עולם בין ברכיה שהם נצח והוד
ונשבע לה בו לפדות את בניה בבוקר שהיא אריה בוקר ימין של אברהם משיח בן דוד שיוצא
מיהודה שנאמר בו גור אריה יהודה ומשום זה )רות ג( חי ה' שכבי עד הבוקר.
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ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
ומיד "שעלה זית טרף בפיה" ,שורה
כ"ה על ישראל ,בכ"ה בכסלו ,ואלו הם
כ"ה אותיות היחוד שהם "שמע
ישראל" וגו' ,וזה הוא חנוכ"ה חנ"ו
כ"ה.
אבל בנצח נאמר "ותנח התיבה
בחודש השביעי" ,משום שנצח בו רמוז
נח צדיק ,ובו "והמים גברו מאד",
כשלא שומרים ישראל ברית מילה
מתגברים אומות העולם )שהם המים
הזידונים( ,וכששומרים אותו נאמר
בהם "והמים היו הלוך וחסור עד
החדש העשירי" ,זה י' של מילה שהיא
מלכות ,העשירית לעשר ספירות )וזהו
"את קשתי נתתי בענן" שהוא הברית(.

êåøá ïåðéàã ïéîåé ïéøùòå äòáøàì äëåðçã
úéæ äìòã ãéîå ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù
ìò ä"ë àéøù (àé ç úéùàøá) äéôá óøè
ïååúà ä"ë ïåðéà ïéìàå åìñëá ä"ëá ìàøùé
) 'åâå ìàøùé òîù ïåðéàã àãåçéãדברים ו ד(
ä"ë å"ðç ä"ëåðç åäéà àãå
ùãçá äáéúä çðúå äéá øîúà çöð ìáà
æéîø äéá çöðã ïéâá (ã ç úéùàøá) éòéáùä
ãë (èé æ íù) ãàî åøáâ íéîäå äéáå ÷éãö çð
ïéîåà ïéøáâúî äìéî úéøá ìàøùé ïéøèð àì
äéì ïéøèð ãëå (íéðåãæä íéîä ïåðéàã) àîìòã
ùãçä ãò øåñçå êåìä åéä íéîäå ïåäá øîúà
úåëìî éäéàã äìéîã 'é àã (ä ç íù) éøéùòä
éúù÷ úà åäéà àãå) ïøéôñ øùòì äàøéùò
(úéøá åäéàã (âé è úéùàøá) ïðòá éúúð

ואינון נסין  -כידוע 1130בסוד חנוכה ופורים כרובים בנס כו' :אז כו'  -ר"ל ,הוד ספירה
שמינית כנ"ל ,וזהו אז ,א' כתר על ז' מחכמה עד הוד :הוד דיהיב למשה  -כמ"ש )שמות לד כט(
קרן עור פני משה ,והוא קרן אחת שהיה לו במצחו משתי הקרנים כידוע )* ,(##וז"ש )במדבר כז
כ( ונתתה מהודך עליו ,שממנו פני יהושע כפני לבנה )ב"ב עה ע"א( :ואיהו תמניא כו'  -ר"ל,
שהברית אתכליל מח' ספירות שעל גביו :י' דמילה  -מלכות ברית קודש ,כידוע )* :(##ומיד
דעלה זית כו'  -ר"ל ,שמן דנרות דחנוכה:
בחודש השביעי  -נצח ספירה השביעי:
ויעקב באותה )בזה ה(ירך נאמר
øîúà àëøé (éàäá à"ð) àéääá á÷òéå
שפרחה
בו "והוא צולע על ירכו",
(àì áì úéùàøá) åëøé ìò òìåö àåäå äéá
ממנו י' ונשאר עקב .וסוד הדבר "הוא
àåä äìîã àæøå á÷ò øàúùàå 'é äéðî çøôã
ישופך ראש ואתה תשופנו עקב",
כשנשלמה סוכה בירך שלה ,נאמר ãë (åè â íù) á÷ò åðôåùú äúàå ùàø êôåùé
ביעקב "ויבא יעקב שלם" ,ויעקב הוא á÷òéá øîúà äìéã êøéá äëåñ úîéìúùà
ודאי דמותו של העמוד האמצעי מצד éàãå á÷òéå (çé âì úéùàøá) íìù á÷òé àáéå
החיצוני ,והרי משה היה שם אלא àøèñî àúéòöîàã àãåîòã àð÷åéã åäéà
מהצד שלפנים הוא היה ,זה מהגוף åàâìã àøèñî àìà äåä ïîú äùî àäå øáìã
וזה מהנשמה ,ומשום זה שתי הירכים
ïéøú àã ïéâáå 1131àúîùðî àãå àôåâî àã äåä
של העמוד האמצעי )שלם( הם נצח
çöð ïåðéà (íéìù) àúéòöîàã àãåîòã ïéëøé
והוד.
ãåäå

ומתי יהיה העמוד האמצעי שלם,
כשמתחבר עם השכינה ,זהו שכתוב
"ויעקב נסע סוכתה ויבן לו בית" ,זהו
שכתוב "ויבן יהו"ה אלהי"ם את
הצלע" ,באותו זמן שהתחבר עמה
"ויבא יעקב שלם" ,באותו זמן תהיה
הסוכה שלמה ,כ"ו ה"ס ,יאהדונה"י.

ãë íéìù àúéòöîàã àãåîò äéäé éúîå
(æé âì úéùàøá) ã"ää àúðéëùá øáçúà
úéùàøá) ã"ää úéá åì ïáéå äúëñ òñð á÷òéå
àðîæ àåääá òìöä úà í"éäìà 'ä ïáéå (áë á
á÷òé àáéå (çé âì úéùàøá) äîò øáçúàã
å"ë àúîéìù äëåñ àäú àðîæ àåääá íìù
é"÷ðåã÷àé ñ"ä

 - ïå÷éúä øéàî 1130עי' תז"ח א ע"ב.
 1131היינו ת"ת ודעת )דע"ה ח"ב קח ע"ד(.
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בההיא ירכא כו'  -ר"ל ,בהוד והוא באלף החמישי כנ"ל :דפרח מיניה י'  -ר"ל ,י' דמילה
שהוא קלקול הירך כנ"ל :עקב  -ר"ל ,שליטא דנחש כמו שמפרש והולך :כד אשתלימת סוכה -
ר"ל מלכות ,ור"ל ז"ש ויבא יעקב שלם ,וכתוב לעיל מיניה ויעקב נסע סכותה :דא מגופא  -כלל
הוי"ה ,ומשה מנשמתא כלל מילוי דמ"ה :1132ובגין דא כו'  -ר"ל ,שלם הוא בתרין ירכין :הה"ד
ויבן כו'  -ר"ל ,שנסע לשכינה שנק' סכות ,ויבן אותה בסוד בית ,כמ"ש ויבן כו' :סוכה שלימתא
 ר"ל ,שסכה הוא חסר }ל ע"א{ ו' ,ובזמנא דאחחבר ו' עמה הוי סוכה שלימה מלא ו' ,ואז הואגי' ב' שמות הללו ,משא"כ בהיותה חסר ו' ,שאז היא גי' אלקים ,ור"ל וזה ויבא יעקב שלם:
קם רבי אלעזר ואמר ,אבא אבא
}àáà àáà øîàå øæòìà éáø í÷ {à"ò ì
למה נאמר ביום הראשון של סכות âë àø÷éå) úåëñã äàîã÷ àîåéá øîúà éàîà
"ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ
øãä õò éøô ïåùàøä íåéá íëì íúç÷ìå (î
הדר" ,אמר לו בני ,את כלי הקרב
נוטלים בימין ,ובכלי הקרב הללו ïåì ïéìèð àðéîéá àáø÷ éðàî éøá äéì øîà
רשומים ישראל שמנצחים בדין ,משל ïéîéùø ìàøùé ïåðéà àáø÷ éðàî ïéìàáå
למלך שהיה לו דין וקרב עם שבעים àðéã äéì äåäã àëìîì ìúî àðéã ïéçöðã
אמות ,ולא היו יודעים מי נצח בדיןçöð ïàî ïéòãé ååä àìå ïéîåà ïéòáùá àáø÷å ,
ושואלים אותו מי נצח בדין ,אמר ïåìëúñú øîà àðéã çöð ïàî äéì ïéìàùå àðéã
תסתכלו באלו שרשומים עם כלי קרב
ïåòãðúå åäééãéá àáø÷ éðàîá ïéîéùøã ïéìàá
בידיהם ותדעו מי נצח בדין" ,ולקחתם
לכם ביום הראשון פרי עץ הדר" ,זה éøô ïåùàøä íåéá íëì íúç÷ìå àðéã çöð ïàî
אתרוג שהיא שכינה ,הלב שהוא åäéàã àáì àúðéëù éäéàã âåøúà àã øãä õò
העקר של כל האיברים של הגוף שהם íéñãä úìú ïåðéàã àôåâã ïéøáà ìëã àø÷ò
שלשה הדסים ולולב ושני בדי ערבהàúéòöîàá àáì äáøò éãá éøúå áìåìå ,
הלב באמצע והאיברים סביב סביב לוàã âåøúà àã ïéâáå äéì øåçñ øåçñ ïéøáàå .
ולכן אתרוג זו שכינה ,וכך פרשוה
בעלי המשנה )סוכה לד ע"ב( אם äìèð éà ïéúéðúî éøàî äåî÷åà éëäå àúðéëù
נטלה בוכנתו )פטמו( ואם עלה חזזית åáåø ìò úéææç äìò éàå (åúîèô à"ð) åúðëåá
על רבו פסול ,משום שהוא דומה äá øîúàã àúðéëùì éîã åäéàã ïéâá ìåñô
לשכינה שנאמר בה "כלך יפה רעיתי ) êá ïéà íåîå éúéòø äôé êìëשיה"ש ד ז(
ומום אין בך".
אמאי אתמר כו'  -ר"ל ,ולמה לא בכל ימי הסכות :בימינא נטלין לון  -כמ"ש )שמות טו ו(
ימינך ה' תרעץ אויב :וקרבא בע' אומין  -הן ט' פרי החג ,וכולן נכללין בראשון כמ"ש ,שהן
מסט' דע"ב ,ובשם ע"ב נצחין לון ,וכללא דע"ב הוא וא"ו ,גי' י"ג ,ע"ש )דף יח ע"ב( ולכך ביום
הראשון י"ג פרים:
"כפת תמרים" זה לולב ,ועליו
) íéøîú úôëויקרא כג מ( äéìòå áìåì àã
נאמר )סוכה כט ע"ב( נפרצו עליו פסולõö÷î åäéà àãã ìåñô åéìò åöøôð øîúà ,
משום שזהו מקצץ בנטיעות )שהרי àãåçéå àøåù÷ åäéà áìåì àäã) úåòéèðá
לולב הוא קישור ויחוד הכל( מי
שמברך עליו ביום ראשון של סוכותúåëñã äàîã÷ àîåéá äìò êøáîã ïàî (àìëã ,
משום שהוא קשור ויחוד של הכלïéîìò é"ç àìëã àãåçéå àøåù÷ åäéàã ïéâá ,
ח"י העולמים ,שהוא כנגד שמונה àã ïéâáå äøãùã ïééìåç é"ç ìá÷ì åäéàã
עשרה חוליות של השדרה ,ולכן äøãùì äîåã áìåì ïéúéðúî éøàî åäåî÷åà
פרשוהו בעלי המשנה )ויק"ר פ"ל סי' יד( çøôé øîúë ÷éãö (âé áö íéìäú) áìåìã àæøå
לולב דומה לשדרה .וסוד הלולבíéîùá ìë éë (àé èë 'à é"äáã) åäéà àãå ,
"צדיק כתמר יפרח" ,וזהו "כי כל
בשמים ובארץ" ,ותרגם אונקלוס àéîùá ãéçàã 1133ñåì÷ðåà íâøúå õøàáå
1134
àòøàáå

 - ïå÷éúä øéàî##* 1132
 1133עי' תז"ח טו ע"ד שהגר"א מוחק את המילה אונקלוס.
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שאחוז בשמים ובארץ.
וצריך לנענע שמונה עשר
נענועים לששה צדדים ,שהם חותם
)חתם נ"א יצר( מזרח ביה"ו וכו' ,שש
הויות שיש בהם שמונה עשרה
אותיות ,וכלם רמוזים בספר יצירה
)פ"ד מ"ד( בששה צדדים .וכך פרשוהו
בעלי המשנה ,מוליך ומביא למי
שארבע רוחות העולם שלו ,מעלה
ומוריד למי ששמים וארץ שלו.
שלשה הדסים ,גוף עם שתי
זרועות ,והם כנגד העין וכנפי העין.
שני בדי ערבות כנגד שתי שוקים,
וכנגד שתי שפתיים .וכשהם כולם
אגדה אחת עם לולב שהוא שדרה ,מה
כתוב "אמרתי אעלה בתמר" ,א'
אתרוג ,ע' ערבה ,ל' לולב ,ה' הדס.
כולם נעשים )כנגד( ארבעת מיני
המרכבה ,הרוכב בהם הוא יהו"ה,
וצריך לסדר בהם בהקפה כדוגמת
המזבח .ולמי ,לגן שננטעו בו הנטיעות
הללו .וסוד הדבר "נקבה תסובב גבר".
נקבה נ' מן גן ,גבר ג' מן גן ,ג"ן הוא
כולל שלשה וחמשים סדרים של
תורה שבכתב ושבעת ימי סוכות ,הרי
ששים כנגד ששים מסכתות.
מקצץ בנטיעות מאן דמברך כו'  -ר"ל ,על הפסול :בגין כו'  -ר"ל ,שהוא יסוד כמו שמפרש
והולך :ח"י נענועין  -ר"ל ,מסט' דח"י עלמין :ואינון לקבל כו'  -ר"ל ,תיקונין שבראש ויסוד
ומלכות שהן לולב ואתרוג ,הן פה ולשון כידוע )* :(##תלת וחמשין סדרין  -שנצבים וילך סדרא
אחד הוא ,ולא חלקו אלא להפסיק בין תבא לר"ה כשחל בב"ג:
שמיני עצרת חג בפני עצמו ,בו
åòéáð äéá åîöò éðôá âç úøöò éðéîù
,
נביעת התורה להשקות את האילן ïâá òåèð åäéàã àðìéà äà÷ùàì àúééøåàã
שהוא נטוע בגן ושרשיו וענפיו הוא
ìëã õøàä âåçã àðååâë åäéà éåôðòå éåùøùå
כמו חוג הארץ ,שכל החגים נחגגים בו.
ïéøèñ úéùá ïéòåðòð é"ç àòðòðì êéøöå
å"÷éá çøæî (øöé à"ð íúç à"ð) íúåç ïåðéàã
ïååúà éøñ éðîú ïåäá úéàã ú"åéåä úéù 'åëå
éëäå ïéøèñ úéùá äøéöé øôñá ïéæéîø åäìëå
ïàîì àéáîå êéìåî ïéúéðúî éøàî åäåî÷åà
ïàîì ãéøåîå äìòî äéìéã úåçåø òáøàã
äéìéã àòøàå àéîùã
ìá÷ì ïåðéàå ïéòåøã ïéøúå óåâ ïéñãä úìú
àðéò éôðëå àðéò
ìá÷ìå ïé÷åù ïéøú ìá÷ì úåáøò éãá éøú
áìåìá àãç äãåâà åäìë ïåðéà ãëå ïååôù ïéøú
(è æ íéøéùä øéù) áéúë äî äøãù åäéàã
'ì äáøò 'ò âåøúà 'à øîúá äìòà éúøîà
òáøà (ìá÷ì) åãéáòúà åäìë ñãä 'ä áìåì
èë] ä"åäé åäéà ïåäá áëåøä àúáëøîã ïéðéî
àðååâë äô÷äá ïåäá àøãñì êéøöå [á"ò
äéá ïéòéèð ïéìà åòèðúàã ïâì ïàîìå çáæîã
(àë àì äéîøé) øáâ ááåñú äá÷ð äìîã àæøå
úìú ìéìë àåä ï"â ïâ ïî 'â øáâ ïâ ïî 'ð äá÷ð
ïéîåé òáùå áúëáã àúééøåàã ïéøãñ ïéùîçå
úåúëñî ïéúù ìá÷ì ïéúù àä úåëåñã

התשיעי ברנה ,וזהו "רננו צדיקים
ביהו"ה" ,וזו דרגת צדיק ח"י העולמים,
משם רינה ,ובו הגאולה ,זהו שכתוב
"צמח צדיק ומתחתיו יצמח" )ירמיה כג
ה( ,מתחתיו ודאי ,אותה שהיא עשירית
לכל ,וצדיק נוטל משמאל ,והעמוד
האמצעי מימין ,זהו שכתוב "מימינו אש
דת למו" )דברים לג ב(.
)אל"ף ה"א יו"ד ה"א יו"ד ה"א וא"ו
ה"א יו"ד ה"י וי"ו ה"י יו"ד ה"י וא"ו ה"י

äá ïéââçúî ïéâç
íé÷éãö åððø åäéà àãå äðøá äàòéùú
é"ç ÷éãöã àâøã àãå (à âì íéìäú) 'äá
çîö ã"ää àð÷øåô äéáå äðø ïîúî ïéîìò
àéää éàãå åéúçúî çîöé åéúçúîå ÷éãö
àìàîùî ìéèð ÷éãöå àìëì úéøéùò éäéàã
íéøáã) ã"ää 1135àðéîéî àúéòöîàã àãåîòå
åîì úã ùà åðéîéî (á âì
)à"ä å"àå à"ä ã"åé à"ä ã"åé à"ä ó"ìà
à"ä ó"ìà é"ä å"àå é"ä ã"åé é"ä å"éå é"ä ã"åé

 - ïå÷éúä øéàî 1134עי' לעיל הערה .112
 1135לקמן נו ע"א ,וכן בזוהר ח"א רנב ע"ב ,ועי' לקמן לד סוף ע"א ולבא איהו לשמאלא )לש"ו(.
וכן הוא לקמן דף ל ע"א )כללים ח"א סט ע"א(.
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אל"ף ה"א וא"ו ה"א יו"ד ק"ק ו"ו ק"ק
אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד(
באותו זמן שיהיו שני השמות
כאחד ,מתעוררת בת המלך בשיר
השירים ומשלי וקהלת שהם שלשת
אלפים משל ,שלש יודי"ן שהן שלש
טפות המח שיורדות מן י' )ו'( ולאן
נמשכו ,אל הצדיק שהוא קשת .ומה
שהיה קטן נעשה גדול ,וסוד הדבר
שופר הולך פזר גדול ,מתי יהיה זורק
חץ בדמות זה .

ï"åð ú"ìã ó"ìà ÷"÷ å"å ÷"÷ ã"åé à"ä å"àå
(ã"åé
)(ùãç øäæî íéðå÷éúá àåäå ïàë øñç
àãçë ïäîù ïéøú ïåäéã àðîæ àåääá
éìùîå íéøéùä øéùá àëìîã àúøá àøòúà
ï"éãåé úìú ìùî íéôìà úùìù ïåðéàã úìä÷å
à"ð) 1136'é ïî ïéúçðã àçåîã ïéôè úìú ïåðéàã
úù÷ åäéàã ÷éãö éáâì åëùîúà ïàìå 1137('å
äìîã àæøå ìåãâ ãéáòúà ïè÷ äåäã äîå
õç ÷éøæ àäé éúî ìåãâ øæô êìåä øôåù
àã àð÷åéãá

כגוונא דחוג הארץ  -וכן כל חגין מסבבין ומשקין לשמיני עצרת ,וזהו בפ"ע כמו מרכז
בתוך העיגול :מתמן רנה  -ר' בכ"ח נ' בבינה נ' תרעין ה' בה"ס שכוללן יסוד :וביה פורקנא -
כמ"ש )ירמיה לא ו( רנו }ל ע"ב{ ליעקב שמחה כמש"ל:
פתח רבי שמעון ואמר ,עליונים
åð÷úúà ïéàìò øîàå ïåòîù éáø çúô
התתקנו והזדרזו בכלי קרב אל הנחשåäéàã àéåç éáâì àáø÷ éðàîá åæøãæàå ,
שהוא מקנן בהרים הגדולים ,והוא הרג
íãàì ìéè÷ åäéàå ïéáøáø ïéøåèá àðð÷î
את אדם הראשון ואת כל הדורות
שהיו אחריו .ולכן הכרוז יוצא בכל יוםàã ïéâáå äéøúáà ååäã ïéøã ìëìå äàîã÷ ,
מי שהורג את אותו הנחש שמקנן àéåç àåää ìéè÷ã ïàî àîåé ìëá ÷éôð àæåøë
בהרים הגדולים ,נותנים לו את בת äéì ïéáäé ïéáøáø ïéøåèá àðð÷î åäéàã
המלך שהיא תפלה ,שיושב על המגדל ìò áéúéã àúåìö éäéàã àëìîã àúøá
שנאמר בה "מגדל עז שם יהו"ה בו õåøé åá 'ä íù æò ìãâî äá øîúàã àìãâî
ירוץ צדיק ונשגב" )משלי יח י(.
áâùðå ÷éãö
בינתים בא הרועה הנאמן בכמה
äîëá éúà à÷ àðîéäî àéòø àä éëäãà
צאן ושורים ותישים ומטה בידו ,העלה
עיניו למגדל וראה איש אחד ,נער צדיק ÷éìñ äéãéá àøèåçå ïéøîàå ïéøåúå ïéðàò
שמו ,שהיה יושב על המגדל וקשת ÷éãö àîéìåò ùð øá ãç àúàå àìãâîì äéðéò
בידו ,והיה זורק חצים לנחש ,וזהו פזר éåãéá àúù÷ àìãâî ìò áéúé äåäã äéîù
גדול  ,והנחש לא היה מחשיב אותםìåãâ øæô åäéà àãå àéåç éáâì íéöç ÷éøæ äåäå .
והקשת היא לשון הפה ,אגוז
ïåì áéùç äåä àì àéåçå
הקשת של הפה ,חוט השני )שפה נ"א
àæåâà àîåôã àðùéì åäéà àúù÷å
של השפה( חוט של קשת )חסד( ,שבו
היה הצדיק זורק חצים ,שהם דברי à"ð) (äôù àã) éðùä èåç àîåô àúù÷ã
תפילה אל הנחש ,והנחש לא היה äåä äéáã (ãñç à"ð) úù÷ ìù èåç (äôùã
מחשיב אותם ,ולא בגלל חלשתו של éáâì àúåìöã ïéìåìî ïåðéàã ïéöç ÷éøæ ÷éãö
אותו צדיק ח"י העולמים ,אלא בגלל
åùéìç ïéâá åàìå ïåì áéùç äåä àì àéåçå àéåç
חלשתו של אותו שזרק אותם ,שהוא
הצדיק שלמטה ממנו )צדיק חוץ? àåääã åùéìç ïéâá àìà ïéîìò é"ç ÷éãöã
ממנו( כשאינו שלם ,ולכן לא החשיב à"ð) äéðî àúúìã ÷éãö åäéàã ïåì ÷éøæã
אותם.
àã ïéâáå íéìù åäéà åàì ãë (äéðéî øá ÷éãö
ïåì áéùç àì
 - ïå÷éúä øéàî 1136עי' תז"ח א ע"א :מתחלה ו"ק כלולין בחכמה בהעלם ,בסוד ג' טפין דנפקין ממוחא ,ג'
כלולין בג' ,ואח"כ מצטיירין בבינה בגלוי יותר.
.÷çîð øâñåîäù ïéôè ïéìà ìò ä"ã à"ò æî ïî÷ì 'éò 1137
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וצדיק נטיל כו'  -חסר כאן :דנחתין מן י'  -ר"ל חכמה מוחא ,והן תלת יודי"ן דכלילן ביוד
כמש"ל )כח ע"ב( :דאיהו קשת כו'  -ר"ל זריק חץ כמו שמפרש והולך :דאיהי צלותא  -ר"ל
בצלותא ,להרוג אותו :מגדלא – מלכות ,וצדיק יושב על המגדול כמו שמפרש והולך :בכמה
עאנין כו'  -ר"ל ,ישראל לנטרא לון ,עאנין מסט' דת"ת ,ותורין מסט' דגבורה ,ואמרין מסטרא
דחסד :וחוטרא בידיה  -שבו הכה את המצרי שהוא נחש כידוע )זהר ח"ב קיד ע"ב( :חד בר נש
כו'  -יסוד כמו שמפרש והולך :וקשתא כו'  -הכל בצלותא כמו שמפרש והולך :חוט השני
דשפה  -ר"ל ,שנאמר )שיה"ש ד ג( כחוט השני שפתותיך כו' ,חוט של קשת כו' :דביה  -ר"ל,
בפה שהוא הקשת בכללו :צדיק דלתתא מיניה  -ר"ל ,ישראל:
עד שבא רועה הנאמן ונטל חץ
ãç õç ìéèðå àðîéäî àéòø àúàã ãò
אחד וזרק אליו זה אחר זה בתפלתו (ã"ää) äéúåìöá àã øúá àã äéáâì ÷éøæå
)זהו שכתוב( "עד יפלח חץ כבדו" ,של
)משלי ז כג( åäéàã àéåçã åãáë õç çìôé ãò
הנחש שהוא סמא"ל ,אל אחר ,ששם
יסודו ועקרו ,ולכן הכבד כועס )ברכות ïéâáå äéø÷òå äéãåñé ïîúã øçà ìà ì"àîñ
סא ע"א( ,במה הוא כועס ,במרה éäéàã äøîá ñòåë éàîá ñòåë ãáëä àã
שהיא דבוקה בו ,וזה סם המותàáðæ äéìéã àá÷åð úåîä íñ àãå äéá ä÷åáã ,
הנקבה שלו ,הזנב שלו ,יותרת הכבדøúáã úàéø÷úà úøúåé ãáëä úøúåé äéìéã .
נקראת יותרת שאחר שעשתה נאופיןàáðæå äìòáì ïéøåéù úáéäé ïéôåàð úãéáòã ,
היא נותנת שירים לבעלה ,והזנב היא
ñéòë äøîá äéìéã (àçéìù à"ð) äçôù éäéà
שפחה )שליח( שלו ,במרה כועס ,ובזנב
הורג .המרה היא הפרצוף שלוúøúåé äéìéã óåöøô éäéà äøî ìéè÷ àáðæáå ,
היותרת זנב שלו .כמו שאדם שעשה óåöøô äéì ãéáòã íãàã àðååâë äéìéã áðæ
לו פרצוף ואחר כך זנב ,שהאדם הזה àðååâë àãå éø÷úà òø íãà éàäã áðæ øúáìå
נקרא רע ,וזה כמו זה ,זה אדם àðìéàî ìéèðúàã (ïåùàøä) íãà àã àãã
)הראשון( שנטל מעץ החיים ,וזה אדם
àúåîã àðìéàî ìéèðúàã íãà àãå ééçã
שנטל מעץ המות.
זנבא דילי'  -ר"ל ,בסוד פרצוף וזנב כמו שמפרש והולך :יותרת  -שהוא לשון זנב ,הנותר
מיניה :יותרת אתקריאת כו'  -ר"ל ,שהיא נותנת המותר לכבד ,וזהו יותרת הכבד:1138
אחר ש"יפלח חץ כבדו" ,זרע יורה
òøæ (âë æ éìùî) åãáë õç çìôéã øúáì
1139
ממנו
כחץ לגבי כלה ,יו"ד זרע שנמשך
êùîúàã òøæ ã"åé äìë éáâì
õçë äøåé
וזה ז' .ונאמר בה "לשלח לי למטרה",
äøèîì éì çìùì äá øîúàå 'æ àãå äéðî
וזו בת עין ,בית קבול לזרע ,שהוא ז'
ודאי .מה זה מטרה ,זה ירח בן יומו) ,שמואל א' כ כ( òøæì ìåá÷ úéá ïéò úéá àãå
הלבנה הקדושה ,מטרה היא ודאי לבת }ïá çøé àã äøèî éàî éàãå 'æ åäéàã {á"ò ì
עין ,נקודה קטנה )אור קטנה( מבפניםïéò úáì éàãå éäéà äøèî àùéã÷ àøäéñ åîåé ,
אליה הוא שולח חצים ,באהבת äáâì åéâìî (àøéòæ àøåäð à"ñ) àøéòæ äãå÷ð
העינים מטרה ודאי ,השכינה שהיא éàãå äøèî ïéðééòã åîéçøá íéöç çìù àåä
מגינה על ישראל מהנחש הרע
àùéá àéåçî ìàøùé ìò úðéâà éäéàã àúðéëù
סמא"ל.
ולמי שהיא מגנה עליו נאמר בו
"לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם
באברתו יסך לך" ,זה איבר מן החי
צדיק" .ותחת כנפיו תחסה" ,הם ה"ה,
שאות ז' היא אברתו כלול י"ו ,הגוף
שלו ו' ,הראש שלו י' ,כנפיו ה"ה.

ì"àîñ
øîúà äéìò úðéâà éäéàã [à"ò ì] ïàîìå
íîåé óåòé õçî äìéì ãçôî àøéú àì äéá
) êì êñé åúøáàáתהלים צא ד( éçä ïî øáà àã
) äñçú åéôðë úçúå ÷éãöשם( 'æ úàã ä"ä ïåðéà
àùéø 'å äéìéã àôåâ å"é ìåìë åúøáà åäéà

 - ïå÷éúä øéàî 1138עי' לקמן בדף נה ע"ב בד"ה כבד ושם בריש ע"ב בתיקונים ובדברי רבינו שם ובדף נט ע"ב
בתיקונים ובדברי רבינו בד"ה טחול ותראה שט"ס כאן בדברי רבינו )לש"ו( ,והטעות היא @.......
 1139עי' גמ' חגיגה טו ע"א שזה לשון של הזרעת זרע.
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ומשום זה "ותחת כנפיו תחסה צנה
וסוחרה אמתו צנה וסוחרה" ,שכינה
עליונה ותחתונה" ,אמתו" זה העמוד
האמצעי ,הראש שלו חכמה העליונה.
הצדיק הוא בצלמו ,כדמותו .אשרי
הוא מי ששומר ברית מילה והתורה
שהיא העמוד האמצעי ,ששניהם
מגנים עליו ,אחד בעולם הזה ,ואחד
בעולם הבא.
יוד זרע  -ר"ל ,שהזרע הוא טפה כמין יוד :דאתמשך מיניה ו'  -ר"ל ,משיכת הזרע בירייתו
הוא ו' :ודא ז'  -ר"ל ,י' ע"ג ו' הוא ז' ,ר"ת 1141זרע :בת עין  -ר"ל ,שזרע נקרא עין המים} ,ל
ע"ג{ תלת טיפין בסוד ג' גוונין דעינא ,כידוע :1142דאיהו ז' ודאי'  -ר"ל ,המלכות נקראת בת
שבע )זהר ח"א רלז ע"א( :מאי מטרה כו'  -ר"ל ,שנאמר ביהונתן והנה שלשת החצים כו' )שמואל
א' כ כ( ,שהן תלת טפין דמוחא ביהונתן שהוא יסוד )ליקוטי תורה שמואל א'* ,(##ושלח למטרה
למלכות סיהרא סוד דוד ,שבשבילו שלח החצים ביום ר"ח ,סיהרא :ברחימו דעיינין  -בסוד
אהבת יהונתן ודוד ,ואמר דעיינין כנ"ל בת עין :ולמאן כו'  -ר"ל ,לא תירא כו' מחץ כו' :אבר מן
החי  -ר"ל ,דהוא ח"י עלמין :דאת ז' ו' כו'  -ר"ל ,שו"י כולם נכללי' באת ז' ,לפי שגוף וברית
כחדא )לקמן מ ע"ב עו ע"ב( ,ונכלל הגוף עמודא דאמצעיתא בברית שהוא יום השביעי ,כידוע
אות ז' ,ולכן בתיבת באברתו שהוא ברית ,נכלל ג"כ עמודא דאמצעיתא ששם זרע י' ואתמשך
מיניה ו' כנ"ל :אמתו דא כו'  -שנקרא אמת ,כמ"ש )מיכה ז כ( תתן אמת ליעקב :צדיק איהו כו' -
כמו שחכמה עם עמודא דאמצעיתא הוא ז' ,כן יסוד עם עמודא דאמצעיתא ,והכל בזכות התורה
שהיא עמודא דאמצעיתא והברית ביסוד ,שבשניהם נכלל כל השם כמ"ש ,וצדיק איהו בצלמו
כדמותו ,וז"ש זכאה כו':
åéôðë úçúå àã ïéâáå ä"ä éåôãâ 'é äéìéã
äøçåñå äðö åúîà äøçåñå äðö äñçú
àãåîò àã åúîà äàúúå äàìò àúðéëù
÷éãö äàìò äîëç äéìéã àùéø àúéòöîàã
øéèðã ïàî åäéà äàëæ åúåîãë åîìöá åäéà
àãåîò åäéàã àúééøåàå äìéî úéøá
àîìòá ãç äéìò ïéðéâî åäéååøúã àúéòöîàã
1140
éúàã àîìòá ãçå àã

øñéáøà àðå÷ú

בראשית ,עליה נאמר "ראשית
בכורי אדמתך תביא בית יהו"ה
אלהי"ך לא תבשל גדי בחלב אמו" .בא
וראה ,החכמה העליונה ,עליה נאמר
"קדש לי כל בכור" ,שכל הבכורים
נקראו על שמה ,והשכינה נקראת
משם בכורה .חכמה ,ודאי עליה נאמר
"וראשית כל בכורי כל" )יחזקאל מד
ל( ,ובנה בכורה הראשון של הכל ,זהו
ו' העמוד האמצעי.
"בכורי אדמתך" ,שני עמודי אמת.
מה זה "אדמתך" ,שכינה תחתונה,
והם "כל בכורי" ,כל מצד צדיק שהוא
כל ,והשכינה היא ארץ ,שבה גדלים
וצומחים אילנות ,שעליה נאמר צמח
צדיק שהוא עץ פרי ,אילן גדול וחזק.

éøåëá úéùàø øîúà äìò úéùàøá
éãâ ìùáú àì ê"é÷ìà 'ä úéá àéáú êúîãà
äàìò äîëç éæç àú (èé âë úåîù) åîà áìçá
ìëã (á âé úåîù) øåëá ìë éì ùã÷ øîúà äìò
ïîúî àúðéëùå åàéø÷úà äîù ìò íéøåëá
øîúà äìò éàãå äîëç äøåëá úàéø÷úà
äìéã àøëåá àøáå ìë éøåëá ìë úéùàøå
÷àúéòöîàã àãåîò 'å àã àìëã äàîã
éàî èåù÷ éëîñ éøú êúîãà éøåëá
ìë éøåëá ìë ïåðéàå äàúú àúðéëù êúîãà
1143
éäéà àúðéëùå
ìë åäéàã ÷éãöã àøèñî
øîúà äìòã ïéðìà ïéçîöå ïéìãâ äéáã àòøà
óé÷úå àáø àðìéà éøô õò åäéàã ÷éãö çîö
ïåðéàã ïéàùãå ïéáùò àúéòöîàã àãåîò

 - ïå÷éúä øéàî 1140עי' לקמן נג ע"א קמו תנאין ואמוראין וגר"א שם .ועי' לקמן מז ע"א ד"ה כמה טפין ,שזה ב'
בריתות ברית המעור וברית מילה וזה אביו ורבו
 1141של מה?*##
 1142עי' לעיל כב ע"א לענין הג' טיפות.
 1143עי' זהר ח"א יז ע"א.
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1144

העמוד האמצעי ,עשבים ודשאים,
שהם תלמידי חכמים ,משם צומחים
בגן ,משום שהיא תורה שבעל פה.
ומי משקה ומרוה )ומגדל( בה
אילנות ועשבים ודשאים ,מעין גנים
שהיא חכמה ,ראשית כל בכורי כל.
ומאין יוצא מעין המים ,מבית יהו"ה,
זהו שכתוב "ומעין מבית יהו"ה יצא",
ומשום זה ראשית בכורי אדמתך
תביא בית יהו"ה אלהי"ך ,וכן ראשית
הצאן והכבשים ,ואמרו "וראשית גז
צאנך תתן לו".
תיקון יד  -בראשית עלה כו'  -ר"ל חכמה שבה נברא הכל ,כמ"ש )תהלים קד כד( כלם
בחכמה כו' :עלה אתמר קדש כו'  -דהיא אתקרי קדש והיא בכור :דכל בכורים כו'  -ר"ל ,דכל
ע"ס נקראו מסט' דחכמה בכורים ,וכן ז' מינין שהן ז"ס תחתונות ,כולן מביאין מהם בכורים,
ור"ל דז"ש כל בכר ,שהיא כל בכר דכל כו' :ראשית כל כו'  -שהיא ראשית לכל ובכורי כל:
קדמאה דכולא כו'  -שהוא קודם לכל ,ז"ס תחתונות כמ"ש בתז"ח )ח ע"ג( ,נשאו נהרות חו"ג,
קולם עמודא דאמצעיתא :מאי אדמתך כו'  -ואינון בכורי אדמתך כו' :ואינון כל בכורי כל מסט'
כו'  -דצמחין בה כמו שמפרש והולך ,דאינון ת"ח ,משם צמחין ,ר"ל שכל בכורי ,כל קאי
עלייהו ,שהן עשבין ודשאין כו' ,כמו שמפרש והולך ,וחכמה הוא ראשית להם :אילנין  -ר"ל,
יסוד ות"ת כמו שמפרש והולך :צמח צדיק  -שצדיק בה צומח :דאיהו עץ פרי  -שהוא עושה
פירות כידוע ,וזהו יסוד ועכשיו מפרש ת"ת :אילנא רבא כו' עשבין ודשאין דאינון ת"ח  -כמ"ש
)סנהדרין קב ע"א( שכל ת"ח היו דומין לפניהם כעשבי השדה .ות"ח הן נו"ה ,למודי ה' )ישעיה נד
יג( ,1146כמ"ש )ברכות סד ע"א( ת"ח מרבים שלום בעולם ,כלומר נו"ה שהן ב' כליות תרין
ביעין ,1147מרבים שלום יסוד ,בעולם מלכות ,שנאמר וכל בניך למודי ה' נו"ה ,ורב שלום כו'
בוניך ,שבונין את הבית מלכות ,והן עמודים של הבית ,דעלייהו קיימא }ל ע"ד{ בסוד יכין
ובועז )לעיל יד ע"א(* :צמחין כגן  -כצ"ל :מעין גנים כו'  -מעין חכמה כמ"ש בר"מ פ' בא )מב
ïéâá

ïâá ïéçîö ïîúî íéîëç éãéîìú
äô ìòáã àúééøåà éäéàã
ïéðìà äá (éáøå à"ð) éåøå é÷ùà ïàîå
úéùàø äîëç éäéàã íéðâ ïéòî ïéàùãå ïéáùòå
1145
àéîã àðéòî à÷ôð ïéàîå ìë éøåëá ìë
) ã"ää 'ä úéáîיואל ד יח( àöé 'ä úéáî ïéòîå
'ä úéá àéáú êúîãà éøåëá úéùàø àã ïéâáå
æâ úéùàøå éøîàå éðàòã úéùàø ïëå ê"é÷ìà
) åì ïúú êðàöדברים יח ד(

 - ïå÷éúä øéàî.(à"øâ) ïâë 1144
 1145עי' זוהר ח"ג ער ע"ב :וזמין קב"ה למגבל ההוא עפרא קדמיתא דההוא מאנא ממש ולאעלא
ביה גבילו דקיק כהאי חמירא דעיסה ומההוא גבילו דאיהו צחותא דלעילא יתתקן ויתישר מאנא
דכשרא כגוונא דאמר קרא ומעין מבית יי' יצא והשקה את נחל השטים בגין דההוא נחל אסגי
חביבותא )ס"א זנותא( בעלמא וכד ההוא מעיינא קדישא יפוק וייעול לגביה כדין יתתקן ויתישר
ולא יהא בסורחניה כקדמיתא ואינון דלא זכאן יקומון לאדנא בדינא דמלכא עלאה הה"ד ורבים
מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות ולדראון עולם וכדין כתיב כי כאשר
השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני נאם יי' כן יעמוד זרעכם ושמכם
בילא"ו יילא"ו.
תרגום :ועתיד הקדוש ברוך הוא ללוש אותו העפר הראשון של אותו הכלי ממש ולהכניס בו
גבול דק כמו השאור הזה של העיסה ומאותה גיבול שהיא הצחות שלמעלה יתתקן ויתישר כלי
כשר כדוגמא שאמר הכתוב ומעיין מבית ה' יצא והשקה את נחל השטים משום שאותו הנחל
מגדיל החביבות )הזנות( בעולם וכשאותו המעיין הקדוש יצא ויכנס אליו אזי יתתקן ויתישר ולא
יהיה בסרחונו כבראשונה .ואותם שלא זוכים יקומו לדון בדין של המלך העליון זהו שכתוב ורבים
מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות ולדראון עולם ואז כתוב כי כאשר השמים
החדשים והארץ החדשה אשר אני עשה עומדים לפני נאום ה' כן יעמוד זרעכם ושמכם )מדע"ה
ח"ב ק ע"ד(.
 1146עי' לעיל הערה .1063
 1147עי' כללים ח"א נג ע"ב :יש בהנה"י י"ג בחי' פרטיות ,כי נצח הוד הם עשרה בחי' :תרין
כוליין ,תרין ביעין ,תרין שוקיים ,תרין ירכין ,תרין רגלין )כמ"ש הרב בשער השמות פרק ו(.
עי' רע"מ ח"ג רלה ע"א ז"ל :ותרין כוליין האופים דמבשלין הזרע דנחית מן מוחא.
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ע"ב( 1148שמקור ומעין וים הם כח"ב ,מקור כתר ,מעין חכמה ,ים בינה .וז"ש מטין גנים ונוזלים
מן לבנון כתר :ראשית כל  -ר"ל ,שהמים קדמו לכל ,וכן חכמה ,וכן המים לכל הפירות קודמין,
שהכל ע"י המטר ,כמ"ש )בראשית ב ו( ואד יעלה מן הארץ כו' ויצמח כו' :ומאין נפקא כו' -
ר"ל ,ע"י מי נפק המעין להון אל הפירות ואמר ,מבית ה' ,ר"ל בינה בית דלעילא :ובגין דא
ראשית בכורי תביא כו'  -ר"ל ,שתביא חכמה שהיא ראשית ,לאילנין ודשאין שהן ז"ס תחתונות,
תביא הראשית חכמה אל בית ה' ,בה"מ בינה ,ואח"כ מבה"מ בית ה' תתן לכהן ,איש חסד,
שהוא כלל ז"ס :וכן ראשית דעאני ואמרי כו'  -שהן חו"ג הרי כל הו"ק :עאני ואמרי חו"ג ,בכורי
אילנין ת"ת ויסוד ,בכורי אדמתך שהן דשאין ועשבין נו"ה ,ואדמתך כלילא דכולהו:
וסמוך לו ל"ראשית בכורי
'åëå êúîãà éøåëá úéùàøì äéì êéîñå
בחלב
אדמתך" וכו' "לא תבשל גדי
éàî (èé âë úåîù) åîà áìçá éãâ ìùáú àì
אמו" ,מה זה אל זה .קם רבי שמעון
çúô éåìâø ìò ïåòîù éáø í÷ éàä éáâì éàä
על רגליו פתח בקול גדול ואמר,
אליהו אליהו רד לכאן ברשות רבונך àëä úéçð åäéìà åäéìà øîàå àéâñ àì÷á
והאר את עיני הזקנים הללו בדבר ïéáñ ïéìàã éåðéò øéäðàå êøàîã àúåùøá
áìçá øùá ìëéîì ïåúé àìã äìî éàäá
הזה ,שלא יבאו לאכל בשר בחלב.
ולא
בינתים בא אליהו ,ירד
áëòúà àìå úéçð à÷ åäéìà àä éëäãà
התעכב ,אמר נר הקדוש ,והרי סוד זה åäéà éàãå àã àæø àäå àùéã÷ àðéöåá øîà
ודאי הוא הסוד של "לא תחרש בשור
) åéãçé øåîçáå øåùá ùåøçú àìã àæøדברים
ובחמר יחדיו" ,כשבכור שהוא ישראל
העמוד האמצעי לא מביאים אותו כב י( àãåîò ìàøùé åäéàã àøëåá ãë
לבית יהו"ה ,מתערב חלב עם בשרáìç 'ä úéáì äéì ïééúà àì àúéòöîàã ,
וגורמים לערב שור בחמור ,וזהו øåîçá øåù àáøòúàì ïéîøâå àøùáá áøòúà
כלאים מין בשאינו מינו.
äéðéîá åàìã ïéî íéàìë åäéà àãå
דלא ייתון למיכל בשר בחלב  -ר"ל ,שלא יטעו בהון ויהו גרמין לאתערבא בשר בחלב
ברזין דלעילא שנקרא אכילה :בשור ובחמור  -שהן ימינא ושמאלא כמו שמפרש והולך :כד
בוכרא דאיהו ישראל כו'  -כמש"ל ברא בוכרא קדמאה דכולא כו' ,ור"ל ראשית בכורי אדמתך
עמודא דאמצעיתא תביא בית ה' אל מלכותא קדישא .וכן ישראל צריכין לבוא בית ה' בדרגא
דעמודא דאמצעיתא ,ולכן שלש רגלים מסט' דתלת אבהן חג"ת שכולל עמודא דאמצעיתא ,ור"ל
 - ïå÷éúä øéàî 1148ז"ל :ווי ליה מאן דישוה ליה לשום מדה ואפילו מאלין מדות דיליה כל שכן לבני האדם
)איוב ד יט( אשר בעפר יסודם דכלים ונפסדים אלא דמיונא דיליה כפום שלטנותיה על ההיא מדה
ואפילו על כל בריין ולעילא מההיא מדה וכד אסתליק מינה לית ליה מדה ולא דמיון ולא צורה
כגוונא דימא דלית במיא דימא דנפקי מיניה תפיסו כלל ולא צורה אלא באתפשטותא דמיא דימא
על מאנא דאיהו ארעא אתעביד דמיון ויכילנא למעבד חושבן תמן כגון המקור דימא הא חד נפיק
מיניה מעין כפום אתפשטותא דיליה בההוא מאנא כעגולא דאיהי י' הא מקור חד ומעין דנפיק
מיניה הא תרין לבתר עבד מאנא רברבא כגון מאן דעבד )נ"א דחפר( חפירא רברבא ואתמלי מן
מיא דנפיק מן מעיין ההיא מאנא אתקרי ים והוא מאנא תליתאה וההוא מאנא רברבא אתפליג
לשבע נחלין )נ"א מאנין( וכפום מאנין אריכין הכי אתפשט מיא מן ימא לשבעה נחלין והא מקור
ומעיין וימא ושבע נחלין אינון עשרה ואי יתבר אומנא אלין מאנין דתקין יהדרון מיא למקור
וישתארו מאנין תבירין יבשין בלא מיא:
תרגום :אוי למי שישוה אותו לשום מדה ואפילו מעשר המדות הללו שלו כל שכן לבני האדם
אשר בעפר יסודם שכלים ונפסדים אלא הדמיון שלו כפי שלטונו על אותה המדה ואפילו על כל
הבריות ולמעלה מאותה מדה וכשמסתלק ממנה אין לו מדה ולא דמיון ולא צורה .כדוגמא שהים
שאין במים של הים שיוצאים ממנו תפיסה כלל ולא צורה אלא שהתפשטות של המים של הים על
כלי שהוא ארץ נעשה דמיון ויכלנו לעשות חשבון שם כמו המקור של הים הרי אחד יוצא ממנו
מעיין כפי התפשטותו באותו הכלי כמו עגול שהוא י' הרי מקור אחד ומעיין שיוצא ממנו הרי
שנים .אחר כך עושה כלי גדול כמו מי שעושה )שחפר( חפירה גדולה שמתמלאת ממים שיוצאים
ממעיין אותו כלי נקרא ים והוא כלי שלישי ואותו כלי גדול שנחלק לשבעה נחלים )כלים( וכפי
כלים ארוכים כך מתפשטים המים מן הים לשבעה נחלים והרי מקור ומעיין וים ושבעה נחלים הם
עשרה ואם ישבר האומן את הכלים הללו שתיקן יחזרו המים למקור וישארו כלים שבורים יבשים
בלי מים.
עי' תז"ח טו ע"ג איהי מבועא שג' אלה הם כח"ב.
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ז"ש קודם לכן שלש פעמים בשנה כו' ,וכתב אח"כ לא תבשל כו' ,וכן כ' קודם לכן כל בכור בניך
כו' ולא יראו פני ריקם )שמות כג טו( :חלב אתערב בבשרא  -ר"ל ,ימינא בשמאלא ,שעמודא
דאמצעיתא הוא מחלוקת לשם שמים )אבות פ"ה מי"ז( ,כידוע שהוא עושה שלום במרומיו ,בין
אש ומים ,ר"ל בין חו"ג ,ומכריע ביניהם שהם שני כתובים המכחישים זא"ז עד שיבוא הכתוב
השלישי כו' )ספרא פרשת ויקרא  -יג מדות פרק א פסקא ב( ,ומלכות היא מקבלת מכולם ע"י
עמודא דאמצעיתא ,ובה יש בית קיבול מכולם ,בחסד דילה מקבלת מחסד ,וכן בכל ספירה.
וכשאין עמודא דאמצעיתא בה ,אז היא מקבלת שלא ממינה ,וזהו חלב בבשרא ,חלב ימינא
בבשרא שמאלא:
אמר רבי שמעון ,אליהו אליהו,
øåù àäå åäéìà åäéìà ïåòîù éáø øîà
והרי השור הוא מצד הטהרה והחמור åáàñîã àøèñî øåîçå åéëãã àøèñî åäéà
מצד הטומאה זהו כלאים טוב ורע.
åäéà áìç ìáà ùéáå áè íéàìë åäéà àã
אבל חלב הוא מצד הטהרה ובשר
מצד הטהרה .אמר לו ודאי כך זהäéì øîà åéëãã àøèñî àøùáå åéëãã àøèñî ,
אבל הסוד הזה נודע בפסוק הזה àòãåîúùà àæø éàä ìáà àåä éëä éàãå
"תוצא הארץ נפש חיה למינה" ,שאף ùôð õøàä àöåú (ãë à úéùàøá) àã àø÷á
על גב שהם מצד הטהרה ,כולם זכר åéëãã àøèñî ïåðéàã áâ ìò óàã äðéîì äéç
ונקבה ,והם זוגות ,ומי שנוטל ממי ìéèðã ïàîå ïéâåæ ïåðéàå àá÷åðå øëã ïåðéà åäìë
שאינו מינו ,אותו בן שמרכב משניהם,
{à"ò àì} øá àåää äéðéî åäéà åàìã äîî
עליו נאמר "לא תבשל גדי בחלב
ìùáú àì øîúà äéìò åäééåøúî áéëøúàã
אמו".
אמר הנר הקדוש בודאי כעת (èé âë úåîù) åîà áìçá éãâ
הדבר הוא במקומו ,וזהו ברור הדבר,
äìî åäéà ïòë éàãåá àùéã÷ àðéöåá øîà
וזהו "מלאתך ודמעך לא תאחר" ,כמו åäéà àãå äìîã àøéøá åäéà àãå àäúëåãá
שנאמר שמא יקדמנו אחר )מו"ק יח ) øçàú àì êòîãå êúàìîשמות כב כח( äîë
ע"ב( ברחמים ,חטא זה שערב אדם
àã àáåç éîçøá øçà åðîã÷é àîù øîà úàã
טפה בכורה בזווג נדה שפחה גויה
זונה ,זה גורם שנוטל אחר את בת äçôù äãð àâååæá àøëåá äôè ùð øá áøòã
זוגו ,והוא מדה כנגד מדה .ולכן åäéàå äéâåæ úá øçà ìéèðã íéøâ àã äðåæ äéåâ
"ראשית בכורי אדמתך תביא בית úéùàø àã ïéâáå [á"ò ì] äãî ìá÷ì äãî
יהו"ה אלהי"ך ולא תבשל גדי בחלב àì ê"é÷ìà 'ä úéá àéáú êúîãà éøåëá
אמו" ,שאותו בן הוא ערבוביא שיוצא øá àåääã (èé âë úåîù) åîà áìçá éãâ ìùáú
כלאים מאשה שאינה מינו ,שהיא
åàìã àúúàî íéàìë ÷éôðã àéáåáøò åäéà
כנגדו ,ומשום זה ,זכה עזר )ב"ר פי"ז סי'
ג( בת זוגו שהיא עזר לו בתורה äéâåæ úá øæò äëæ àã ïéâáå åãâðë éäéàã äéðéî
במצוה ביראה ובאהבה ,עזר לו בעולם åìéçãá àãå÷ôá àúééøåàá äéì øæò éäéàã
הזה ובעולם הבא .ואם לא ,אחר íàå éúàã àîìòáå ïéã àîìòá åì øæò åîéçøáå
שאינו מינו היא כנגדו ,לאבדו משני åãâðë éäéà äéðéî åäéà åàìã àøçà åàì
העולמות .וכל זה גרם לו משום שלא äéì íéøâ àã ìëå ïéîìò ïéøúî äéì àãáåàì
שמר טפה ראשונה לבת זוגו.
äéâåæ úáì äàîã÷ äôè øéèð àìã ïéâá

שור איהו מסט' דדכיו  -גבורה :וחמור ססט' דמסאבו  -ימינא דס"א :טב וביש  -ר"ל,
הרכבה דעץ הדעת טו"ר :תוצא הארץ נפש היה למינה  -ר"ל ,כמש"ל דמקבלת חסד מחסד
כנ"ל :ההוא בר דאתרכיב כו'  -ר"ל ,כשאין עמודא דאמצעיתא בביתיה ואין זיווג ,מקבלת
בימינא דילה משמאלא ,וההוא ברא דאתייליד }לא ע"ב{ הוא גדיא מסט' דשמאלא בחלב אמו
ימינא דילה :מלה בדוכתהא  -ר"ל ,השתא שפיר סמיכת הפסוקים הללו ראשית בכורי כו' לא
תבשל גדי כו' :ודא איהו מלאתך ודמעך לא תאחר  -ר"ל ,ואח"כ כתב בכור בניך תתן לי ,ר"ל
כמו שמפרש והולך ,שאם תתן לי בכור בניך טפה קדמאה ,אז מלאתך שהוא בת זוגיה שעמה
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נתמלא ,שהן תרי פלגי דגופא )רע"מ פנחס רלו ע"א ,(1149לא תאחר ,שלא תהיה לאחר ,ולא
תתאחר לך אלא תבוא לך תיכף :ראשית בכורי  -ר"ל ,ראשית בכורי אדמתך טפה קדמאה
ראשית אונא ,1150טפה בוכרא תביא בית ה' בזיווגא דיליה ,אז לא תבשל גדי בחלב אמו :דההוא
בר כו'  -ר"ל ,שמאשת שלא ממינו נקרא ברא ,דאתיילוד גדיא כנ"ל ,וזהו לא תבשל כו' :דאיהי
כנגדו כו'  -ר"ל ,כמו שאמרו זכה עזר לא זכה כנגדו ,ר"ל זכה ליטול בת מינו עזר לו בעוה"ז
ובעוה"ב כמו שמפרש והולך ,ואם לאו כנגדו ,בהיפוכא מכ"ז כמו שמפרש והולך :באורייתא
בפקודא בדחילו ברחימו  -ר"ל ,ד' דרגין של ד' אותיות הוי"ה כו' ,פרצופים או"א וזו"נ ,וכל זה
הוא רמז לגופא שהוא אשתו בת זוגיה דנשמתיה ,אם הוא נטיר טפה קדמאה בגלגול הראשון
דלא פגים ברית ,אז נותנין לו בגלגולא תניינא בת זוגיה גופא דאיהו ממיניה דנשמתא ,והיא
אשת חיל עטרת בעלה )משלי יב ד( ,שבה האריך ומשבח אשה טובה ,והוא גוף טוב ,שבקל יכול
הנשמה לילך בדרך ה' ,והיא מולכת את הנשמה בדרך טובה ,ועלה נאמר )משלי יח כב( מצא
אשה מצא טוב }לא ע"ב{ ועלה אמרו זכה עזר כו':
ועם כל זה אם חזר בתשובה ,עליו
äéìò àúáåéúá øæç íà àã ìë íòå
נאמר "ושב ורפא לו" ,ונותן לו בת זוגו úá åì áéäéå åì àôøå áùå (é å äéòùé) øîúà
שנאמר בה "רפאות תהי לשרך" ,והיא
éäú úåàôø (ç â éìùî) äá øîúàã äéâåæ
דמות של התורה שהיא רפואה והיא
חיים ,זהו שכתוב "עץ חיים היא àúååñà éäéàã àúééøåàã àð÷åéã éäéàå êøùì
למחזיקים בה" ,ואשתו היא בדמותהäá íé÷éæçîì àéä íééç õò ã"ää íééç éäéàå ,
זה שכתוב "ראה חיים עם אשה אשר )ã"ää àäð÷åéãá éäéà äéúúàå (çé â éìùî
אהבת" .התורה היא טוב ,זהו שכתוב )משלי ג יח( úáäà øùà äùà íò íééç äàø
"כי לקח טוב נתתי לכם" ,ואשתו היא ç÷ì éë (á ã éìùî) ã"ää áåè éäéà àúééøåà
בדמותה ,זה שכתוב "מצא אשה מצא
ã"ää àäð÷åéãá éäéà äéúúàå íëì éúúð áåè
טוב" .סוף סוף עשרה דברים נאמרו
בזה ,ועשרה בזה ,והרי פרשוה )משלי יח כב( óåñ óåñ áåè àöî äùà àöî
àäå éàäá øùòå éàäá øîúà ïéìî øùò
החברים.
àééøáç äåî÷åà

ועם כל דא אם חזר כו' ויהיב ליה כו'  -וז"ש )סוטה ב ע"א( אין מזווגין את האדם בזיווג שני
אלא לפי מעשיו ,וכן נותנין גוף לאדם בגלגולא תניינא אלא לפי מעשיו בגלגולא קדמאה .ואם
שב בתיובתא בגלגולא תניינא ,נותנין לו בגלגולא תליתאה בת זוגיה גופא ממיני' ,וז"ש ויהיב
ליה בת זוגיה .וז"ש )איוב לג כט( הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר :עשר מילין אתמר
כו'  -בז"ח )דף מ נ ע"ב (1151קחשיב שנים עשר דברים ,והן כנגד שנים עשר דברים בברכת אשר
ברא כנ"ל:
øñéîç àðå÷ú

בראשית ,זה ישראל ,זהו שכתוב
(â á äéîøé) ã"ää ìàøùé àã úéùàøá
"קדש ישראל ליהו"ה
ראשית ÷úéùàø äúàåáú úéùàø 'äì ìàøùé ùã

 - ïå÷éúä øéàî 1149עי' בהגר"א על ספד"צ ז ע"ג ,שמביא מקור לדבריו אלו מתז"ח בסופו )נא ע"ד( :כל
אומנותיה דחבריה איהו עביד.
 1150נדצ"ל אונו.
 1151ז"ל :ות"ח תריסר תרעין אית לה להאי בירא קדישא קרתא קדישא דאקרי ירושלים ומן
אינון תרעין נפקין לעלמא תריסר מתנן עילאין טובה ושמחה ברכה ושלום עזרה כפרה תורה
חכמה וחיים ורצון ועושר וכבוד וכל שבטא ושבטא יניקו מתנה עילאה ליה
תרגום :ובא ראה שנים עשר שערים יש לבאר הקדושה הזו הקריה הקדושה שנקראת ירושלים
ומאותם השערים יוצאות לעולם שתים עשרה מתנות עליונות טובה ושמחה ברכה ושלום עזרה
כפרה תורה חכמה וחיים ורצון ועשר וכבוד וכל שבט ושבט ינקו לו מתנה עליונה
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תבואתה" ,ראשית בלי ערבוביא
אחרת .ומי שהוא שהיא קדש ,אין לו
הרכבה ממין אחר .ומשום שהוא קדש,
אין לו הרכבה שצריך בו שמירה אל
בת זוגו ,שהיא ה' .ומשום זה ראשית
תבואת ה' אין בו פגם ,זהו שכתוב
"ויעקב איש תם" ,אין בו פסלת )צריך
להיות שמור( .פרי זה ראוי למלך ,ולכן
"כל אוכליו יאשמו רעה תבא אליהם
נאם יהו"ה".
שזהו עץ החיים שפריו סם חיים,
בת זוגו שמורה לו בעולם הזה ובעולם
הבא ,עליה נאמר "ולקח גם מעץ
החיים ואכל וחי לעולם"" .גם" לרבות
בת זוגו ,סם החיים שלו ,והוא שומר
אותו בעולם הזה ובעולם הבא ,ומי
שרוצה ליטול את בת זוגו כמו אוריה
שהקדים את דוד ,נאמר בו "כל אוכליו
יאשמו רעה תבא אליהם נאם יהו"ה".
תיקון טו איש תם  -תם בלא פסולת :אוקמוה כו'  -בגמרא :סם חיים  -ר"ל ,כמ"ש )יומא עב
ע"ב( זכה נעשית לו סם חיים כו' :ואיהו נטיר ליה כו'  -כמ"ש בתיקון הקודם:
ְשבַ ת זוגו של צדיק היא מצה
éáâì äøåîù äöî åäéà ÷éãöã äéâåæ úáã
שמורה לגבי מצה שלמה עשירה ,ומי úá éåäîì àã íéøâ ïàîå äøéùò äîìù äöî
גרם את זה שתהיה בת זוגו מצה
äôéè øèðã ïéâá äéáâì äøåîù äöî äéâåæ
שמורה לגביו ,משום ששמר הטיפה
שלו .ומי שפוגם את הטיפה שלו úá éø÷úéà äéìéã äôéè íéâôã ïàîå äéìéã
נקראת בת זוגו מצה פרוסה ,לחם עניïàî ìë äìîã àæøå éðò íçì äñåøô äöî äéâåæ .
וסוד הדבר )* (##כל מי שמזלזל בלחם ïåðéàã àîäðã ïéøåøéôá åà àîäðá ìæìæîã
או בפרורי לחם ,שהם טיפות בכזית à÷ úåéðò (úéæë ïåäá úéàã à"ñ) úéæëá ïéôè
)שיש בהם כזית( עניות רודפת אחריוäéìéã ïéôè àøèðì êéøö àìà äéøúáà óéãø ,
אלא צריך לשמור הטיפות שלו ,שלא
àã ïéâáå êéøèöà àìã øúàá ïåì ÷éøæé àìã
יזרוק אותם במקום שלא צריך.
ומשום זה פרשוהו בעלי המשנה )ב"מ ïéâá åëééùðì åøé÷åà ïéúéðúî éøàî åäåî÷åà
נט ע"א( כבדו את נשותיכם כי כן äàîã÷ äôè àøèðì ïåäìéã åøé÷åàå åøúòúúã
תתעשרו ,והכבוד שלהן לשמור טפה úìåñô äá ãéáòé àìã
ראשונה שלא יעשה בה פסולת.
äîåàì íéøâ ÷çöéå íäøáàã úìåñôã
שפסלת של אברהם ויצחק גרמו àúåìâá ïåäéðáá ïåãáòúùéã ìàòîùéå åùòã
לאומה של עשו וישמעאל שהשתעבדו
ïåì áéæù àðéëñå àùàá ïåäìéã àðåéñðå
בבניהם בגלות ,והנסיון שלהם באש
וסכין הציל אותם משרפה והרג ïåäìéã âøäå äôøùî
øîúà úìåñô äéá äåä àìã ïéâá á÷òé
שלהם.
בו
היתה
שלא
משום
יעקב
ïéò ããá çèá ìàøùé ïëùéå àúåìâá äéòøæá
פסולת ,נאמר בזרעו בגלות "וישכן ããá çèá àëä øîúà (çë âì íéøáã) á÷òé
ישראל בטח בדד עין יעקב" .נאמר ããá 'ä àúåìâã åð÷ôîá äéá íúä øîúàå
כאן "בטח בדד" ,ונאמר שם ביציאת

àì ùã÷ åäéàã ïàîå àøçà 1152àéáåáøò àìá
åäéàã ïéâáå àøçà àðéîî äáëøä äéì äåä
÷éáâì åøéèð äéá êéøöã äáëøä äéì úéì ùã
'ä úàåáú úéùàø àã ïéâáå 'ä éäéàã äéâåæ úá
) ã"ää åîéâô äéá úéìבראשית כה כז( á÷òéå
(øéèð éåäîì êéøö) úìåñô äéá úéì íú ùéà
åéìëåà ìë àã ïéâáå éæçúà àëìîì àã àáéà
) 'ä íàð íäéìà àáú äòø åîùàéירמיה ב ג(
íñ äéìéã àáéàã íééçä õò åäéà àãã
àîìòáå ïéã àîìòá äéì àøéèð äéâåæ úá íééç
ìëàå íééçä õòî íâ ç÷ìå øîúà äìò éúàã
úá úåáøì íâ (áë â úéùàøá) íìåòì éçå
àîìòá äéì øéèð åäéàå äéìéã íééç íñ äéâåæ
äéâåæ úá àìèðì éòáã ïàîå éúàã àîìòáå ïéã
á äéîøé) äéá øîúà ãåãì íéã÷àã äéøåà ïåâë
'ä íàð íäéìà àáú äòø åîùàé åéìëåà ìë (â

àì (áé áì íéøáã) øëð ìà åîò ïéàå åðçðé
 - ïå÷éúä øéàî 1152ר"ל משום דידוע הוא דחמש מינין אתערבו בישראל דסימניהון נג"ע ר"ע לכך אמר
בתיקונים דראשית והתחלת )והתחלת* (##דישראל היה בלא שום ערבוביא אחרא רק קדש ישראל
לה' )לש"ו(.
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הגלות "יהו"ה בדד ינחנו ואין עמו אל
נכר" ,לא התערבו בבניו ערבוב של
גרים ,ומשום זה )יבמות כד ע"ב( אין
מקבלים גרים לימות המשיח,
שעליהם על זרע יעקב נאמר "גפן
ממצרים תסיע" ,מה גפן לא מקבלת
הרכבה ממין אחר ,כך זרעו היו
שומרים אות ברית ולא מקבלים
הרכבה ממין אחר .וכל מי ששומר
אות הברית ,זוכה למלכות כמו שיוסף
וישראל ,בגלל ששומרים ברית זוכים
למלכות ,ונאמר בהם )שבת סז ע"א( כל
ישראל בני מלכים .ומשה משום
ששמר את הברית ,נאמר בו "ויהי
בישורון מלך" ,אשרי הוא מי ששומר
הברית.
להם עני כו'  -ר"ל ,שהיא שמורה נקראת עשירה ,אבל א"ל 1153עני כמו שמפרש והולך ,מאן
דמזלזל כו' :טפין בכזית  -ר"ל ,טפין דזרע ,שהן שמן זית ,1154וזהו כזית :אוקירו כו'  -דהוא
גורם עשירות :דפסולת דאברהם כו'  -שהם גלגולא דאדם ,דלא נפק פסולת דקין והבל כמ"ש
)שבת קמו ע"א (1155עד ג' דורות לא פסק זוהמא מאבותינו ,עד יעקב שהוא גלגולא דשת :יעקב
בגין כו'  -ר"ל ,כל אותן הבאים מסט' דיעקב ,נקיים מערב רב דישמעאל ועשו :וכל מאן כו' -
דאות ברית הן יסוד ומלכות:1156
ïéà àã ïéâáå íéøåéâã àéáåáøò éåðáá ïåáøòúà
àòøæã åäééìòã çéùîä úåîéì íéøâ íéìá÷î
òéñú íéøöîî ïôâ (è ô íéìäú) øîúà á÷òé
ïë àøçà ïéîî äáëøä àìá÷î àì ïôâ äî
ïéìá÷î àìå úéøá úåà ïéøèð ååä äéòøæ
úéøá úåà øéèðã ïàî ìëå àøçà ïéîî äáëøä
ïéâá ìàøùéå óñåéã àðååâë [à"ò àì] åëìîì éëæ
ìë ïåäá øîúàå àúåëìîì åëæ úéøá ïéøèðã
úéøá úåà øèðã ïéâá äùîå íéëìî éðá ìàøùé
(ä âì íéøáã) êìî ïåøåùéá éäéå äéá øîúà
úéøá øèðã ïàî åäéà äàëæ

øñúéù àðå÷ú

בראשית זו חלה ,זהו שכתוב
"ראשית עריסותיכם חלה תרימו
תרומה )לה'(" ,והרי פרשוהו )ב"ר פי"ד
סי' א( שאדם היה חלתו של עולם.
ומנין לנו שחלה היא ראשית ,שהכתוב
"ראשית
שכתוב
זהו
מוכיח,
עריסותיכם תרימו תרומה ליהו"ה",
מה זה חלה ,אלא שבעה מינים הם
"חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ
זית שמן ודבש" ,שהוא דבש תמרים.
חטה ,הוא העץ שממנו אכל אדם
הראשון ,והוא לא הוציא משם חלה,
ומשום זה לא חל בו ה' ,ושורה בו ח'
ט' וגרם לו מות.
והחלה היא שכינה ,כלולה
משבעת המינים הללו ,ובה חטא אדם
הראשון .טפה זו י' ,עסה צריך להוציא
ממנה חלה ,ומיד חל על אותה טפה,
ונותן לו זרע כלול משניהם ,שהוא ו'

(ë åè øáãîá) ã"ää äìç àã úéùàøá
('äì) äîåøú åîéøú äìç íëéúåñéøò úéùàø
ïìðîå äåä íìåò ìù åúìç íãàã åäåî÷åà àäå
}çëåà àø÷ã úéùàø åäéà äìçã {á"ò àì
äîåøú åîéøú äìç íëéúåñéøò úéùàø ã"ää
)äèç ïåðéà ïéðéî äòáù àìà äìç éàî ('äì
ùáãå ïîù úéæ õøà ïåîøå äðàúå ïôâå äøåòùå
)íéøîú ùáã àåäã (ç ç íéøáã
íãà äéðî ìëàã åäéà àðìéà äèç
÷àã ïéâáå äìç ïîúî ÷éôà àì åäéàå äàîã
äéì íéøâå 'è 'ç äéá àéøùå 'ä äéá ìç àì
àúåî
ïéðéî äòáùî àìéìë àúðéëù éäéà äìçå
äñò 'é àã äôè äàîã÷ íãà áç äáå ïéìà
àéää ìò ìç ãéîå äìç äðéî à÷ôàì êéøö
'å åäéàã åäééåøúî ìéìë òøæ äéì áéäéå äôè

 - ïå÷éúä øéàî 1153אין לומר*?##
##* 1154
 1155ז"ל :אמר רבי אבא בר כהנא עד שלשה דורות לא פסקה זוהמא מאבותינו אברהם הוליד
את ישמעאל יצחק הוליד את עשו יעקב הוליד שנים עשר שבטים שלא היה בהן שום דופי.
 1156עי' לעיל כ ע"א.
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וסוד הדבר "ה"א לכם זרע".
ומשום זה חלה היא ודאי מצוה
שנצטותה לאשה ,שבגללה מת אדם
שהוא חלתו של עולם ,צריכה היא
להפריש חלה ,ולהוציא אותה
מעסתה ,שהיא טפה שלה להחזירה
על האדם.
והיא כבתה )???( את נרו ,שנאמר
בו "נר יהו"ה נשמת אדם" )משלי כ
כז( ,צריכה להדליק אותו .בליל שבת
בהתעוררות שלהבות אש של אהבה
לבעלה .וסוד הדבר "מים רבים לא
יוכלו לכבות את האהבה" ,והתעוררות
של חם של ליל שבת מאשתו ,צריכה
באהבה ויראה ,וזהו "אשה כי תזריע
וילדה זכר" )ויקרא יב ב(.
היא שפכה את הדמים של אדם,
נזרק דמה ,ועל )כל( זה צריכה לשמור
אותו מדם נדה ,ומשום זה על שלשה
דברים אלו נשים זהירות ,בנדה
ובחלה ובהדלקת הנר )שבת לא ע"ב( .עד
כאן סוד החטה ,שמשם חלה ,חט"ה
הוא סוד של עשרים ושתים אותיות
התורה.
תיקון טז  -האדם חלתו כו'  -ר"ל ,ראשית של עולם ,כמו חלה שנוטלין }לא ע"ד{ מן
העסה שהוא יו"ד כמש"ל ,כן אדה"ר יוד של השם ,חכמה כידוע )זהר ח"ג כט ע"ב( :חלה תרימו
כו'  -ר"ל ,כמ"ש בר"מ )ח"ג קעט ע"א( מאי תרימו ,כמו רום ידיהו כו' ,1157ר"ל לחכמה :מאי
חלה  -מדקדק מה הוא האותיות של חלה :אלא שבעת בו'  -ר"ל ,שכינה כלילא מז' מינין כמו
שמפרש והולך :דהוא דבש תמרים  -ר"ל ,מארץ :חטה אילנא כו'  -כמ"ש בגמ' )ברכות מ ע"א(
ור"ל במלכות :ובג"ד לא חל כו'  -ור"ל זהו אותיות חלה ,חל ה' ,ונשאר אותיות ח"ט מן חט"ה:
טפה דא י'  -ר"ל ,חלה שמוציאין מן העסה כמין טפה :ומיד חל כו'  -ר"ל ,ה' כנ"ל ,הרי העסה
(âë æî úéùàøá) òøæ íëì à"ä äìîã àæøå
éðîúàã àãå÷ô éäéà éàãå äìç àã ïéâáå
ìù åúìç åäéàã íãà úî äðéâáã àúúàì
äì à÷ôàìå äìç àùøôàì éäéà äëéøö íìåò
íãà ìò äøéæçäì äìéã äôè éäéàã äúñòî
äéìéã àâøù (äëòã à"ð) úôèà éäéà
àã÷åàì äëéøö íãà úîùð 'ä øð äéá øîúàã
àùàã ïéáåäìùã åøòúàá úáù ìéìá äéì
àì íéáø íéî äìîã äæøå äìòá éáâì åîéçøã
åøòúàå (æ ç ù"äéù) äáäàä úà úåáëì åìëåé
äëéøö äéúúàî úáù ìéìã àúåîéîçã
äãìéå òéøæú éë äùà åäéà àãå åìéçãå åîéçøá
øëæ
äîã ú÷éøãæà íãàã íéîã úëéôù éäéà
ïéâáå äãð íãî äéì àøèðì äëéøö àã (ìë) ìòå
äãðá úåøéäæ íéùð ïéìà ïéìî úìú ìò àã
äèçã àæø ïàë ãò øðä ú÷ìãäáå äìçáå
ïéøúå ïéøùòã àæø åäéà ä"èç äìç ïîúîã
àúééøåàã ïååúà

 - ïå÷éúä øéàî 1157ז"ל :ועוד והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה ליי' תרימו כגון רום ידיהו נשא ואינון
עשר אצבעאן דסליקו דלהון לעשר ספירן דאינון יו"ד ה"א וא"ו ה"א דסליקו מ"ה ובאתוון דאלפא
ביתא מה סליק מא"ה י"ם ה"צ והאי איהו דאוקמוה רבנן מארי מתניתין )דברים י( ועתה ישראל
מ"ה יי' אלהיך שואל מעמך ואמרו אל תקרי מה אלא מאה לקבל מאה ברכאן דמחייב ב"נ לברכא
למאריה בכל יומא והאי איהו דצריך ב"נ למטעם בכל יומא למאריה ובג"ד ויקחו לי תרומה וכמה
תרומות אינון אית תרומה מדאורייתא תורה מ' והאי איהו תרומה תורה דאתייהיבת בארבעים יום
ואי תימרון דאכילנא מנה )נ"א מנא( הא כתיב )שמות כד יח( ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים
לילה לחם לא אכל ומים לא שתה נטירת הוה עד השתא האי תרומה לקב"ה וכיון דמלכא לא אכל
איך אכלין עבדי דהא לבתר דאמר )שיר ה א( אריתי מורי עם בשמי לבתר אכלו רעים ייכלון עבדוי:
תרגום :ועוד "והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה'" ,תרימו כמו רום ידיהו נשא,
ואותן עשר אצבעות שעלייתם לעשר ספירות ,שהן יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,שעולים מ"ה ,ובאותיות
אלפא ביתא מה עולה מא"ה ,י"ם ה"צ ,וזהו שפרשוה רבותינו בעלי המשנה "ועתה ישראל מ"ה ה'
אלהיך שואל מעמך" ,ואמרו אל תקרי מה אלא מאה ,כנגד מאה ברכות שחייב אדם לברך את רבונו
בכל יום ,וזהו שצריך אדם להטעים בכל יום לרבונו ומשום זה "ויקחו לי תרומה" .וכמה תרומות
הן ,יש תרומה מהתורה ,תורה מ' ,וזוהי תרומה .תורה שנתנה בארבעים יום ,ואם תאמרו שאכלתי
ממנה ]מנה[ הרי כתוב "ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה",
שמורה היתה תרומה זו עד כעת לקדוש ברוך הוא ,וכיון שהמלך לא אכל איך אכלו העבדים ,שהרי
לאחר שאמר "אריתי מורי עם בשמי" ,אחר כך "אכלו רעים יאכלו עבדיו".
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והטפה י"ה שהוא באיש ואשה ,שמשם הבן ,בינה בן י"ה )אד"ז רצ ע"א ,(1158ואדה"ר יהיב טפה י'
בח"ט כמ"ש בתיקון י"ז שלא חל בו ה' :הא לכם זרע  -ר"ל ,שיתן זרע בה"א ,וז"ש ובג"ד חלה
כו' ,שהיא ה' מן אשה ,וז"ש ראשית עריסותיכם כו' ,להניח ברכה אל ביתך :דבגינה כו'  -שלא
חל ה"א :ולאפקא לה מעסתה דאיהו טפה חלה  -ר"ל ,העסה שהיא ה"א ,שפה דילה להחזיר
ה"א על היו"ד ,טפה שמוציאין מן העסה ,שקודם היה היו"ד בלא ה"א כנ"ל :באתערו דשלהובין
דאשא  -כמ"ש )שיה"ש ח ו( רשפיה רשפי אש שלהבת י"ה ,וכתיב אח"כ מים רבים כו' ,וז"ש
ורזא דמלה כו' ,ור"ל רשפיה רשף י"ה ,רשפי אש ,ב' אשות ,של איש ואשה ,שהן רשף י"ה,
שבאלו ב' אשות ,וז"ש שלהבת י"ה ,והוא דוקא בליל שבת ,כידוע שבע"ש יורד שלהבת מן
י"ה ,1159ומפריש הקליפות ,ונשאר ה' נקיה .וז"ש דשלהובין דאשא ,אש של אשה ,וה' דילה ,ה'
של י"ה שהוא בינה ,שנקרא רחימו )כו ע"ב* ,(##וז"ש דרחימו ,ואז לא יוכלו לכבות את האהבה,
שבא יוכלו לכבות אש דילה ,כיון שה"א בתוך האש של אשה ,וכן אש שלו ,כיון שחל ה' כנ"ל
כיון שהוא מאהבה לא יוכלו לכבות אותה :ואתערו כו' מאתתי'  -שיחול ה"א האהבה כנ"ל:
ברחימו ודחילו  -שהן י"ה כידוע ,שיחול בהם י"ה בתוך ב' האשות שלהן .ואמר לעיל ,ויהיב
ליה זרע כו' ,דאיהו ו' ,וז"ש ודא איהו אשה כו' ,וז"ש כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הויין
ליה בנים זכרים )שבועות יח ע"ב( :חטה איהו כו'  -ר"ל ,חטה דקודשא שחל בו ה' בינה ,ואז גי'
כ"ב אתוון כו' ,שהוא בבינה כידוע )* ,(##שהיא ימא דאורייתא ,כמ"ש בתיקון י"ז אבל חטה
כו':
øñáéù àðå÷ú

בראשית ,עליה נאמר "ראשית
êðâã øùòî úéùàø øîúà äìò úéùàøá
מעשר דגנך" ,וזו מלכות שהיא מעשר )éäéàå øùòî åäéàã úåëìî àãå (æé áé íéøáã
והיא עשירית לעשר ספירות,
õåîå ïéøùòî äðéâáå úåøéôñ øùòì úéøéùò
ובשבילה מעשרים .ומוץ ותבן שהם
הלבושים של החטה בעולם הזהàîìò éàäá 1160äèçã ïéùåáì ïåðéàã ïáúå ,
פטורים ממעשר ,ומי שרוצה להוציא øùòî à÷ôàì éòáã ïàîå øùòîî ïéøåèô
מעשר מחטה ,צריך לנקותו מן המוץ è"ç ïåðéàã ïáúå õåî ïî äéé÷ðì éòá äèçî
והתבן שהם ח"ט ,והיא נשארת ה' àäé àðîæ àåääá äé÷ð 'ä éäéà úøàúùàå
נקיה ,באותו זמן יהיה זורק בה טפה (ã"å) ã"åé éäéàã äôè äá ÷éøæ
שהיא י' )ו"ד(.
äà÷ðì êéøö ùð øáã àâååæá àã àðååâëå
וכמו זה בזווגו של אדם ,צריך
לנקות טפה מחט"א שהוא יצר הרעäé÷ð àòøæ éåäîì òøä øöé åäéàã à"èçî äôè ,
להיות זרע נקי בה' ,זהו שכתוב "ה"א (âë æî úéùàøá) òøæ íëì à"ä ã"ää 'äá
לכם זרע".
éäéà äé÷ð éäéà äèç éúàã àîìòá ìáà
היא
החטה
,
הבא
בעולם
אבל
àúééøåàã ïååúà ïéøúå ïéøùò éäéàå äùåáìå
נקיה ,היא ולבושה ,והיא עשרים ÷ã÷ãì êéøö úéáä ìòá àéöåîäá àã ïéâáå
ושתים האותיות של התורה .ומשום
זה בהמוציא ,בעל הבית צריך לדקדק ïéøúå úìåñô àìá äé÷ð éäéà éåäîì 'äá
בה' שהיא תהיה נקיה בלי פסולתøùò (áë ãé íéøáã) àø÷ øîàã ïåðéà ïéøåùò .
ושני עשורים הם שאמר הכתוב "עשר ïéøúá äì àøù÷ì ïéâá àìà éàîà øùòú
תעשר" ,למה ,אלא בשביל לקשר ïåùàø øùòî ïåðéàã éåì ïäë ïåðéàã ïéòåøã
אותה עם שתי זרועות שהם כהן ולויïé÷ìñ ïøéôñ ìëã ïäëì øùòîä ïî øùòî éåìì ,
 - ïå÷éúä øéàî 1158עי' לעיל הערה .671
 1159עי' שער הפסוקים )פרשת שמות( :ונמצא ,כי שת והבל הם אותיות אלו שלהב"ת י"ה ,כי
הם השלהבת והנשמה היוצאת משם י"ה ,שהוא אבא .וטעם קריאהם שלהבת ,הוא כנודע ענינה
אצלינו ,בענין רחיצת האדם בכל ערב שבת פניו ידיו ורגליו במים חמין .ושם נתבאר כי בחינת שם
י"ה ,בכל בחינותיו במלואו ובפשוטו ,נקרא שלהבת וע"ש .וכבר ביארנו בענין בלעם ,כי אחיזתו
היתה בשתי אותיות ב"ל של הבל ,בזמן שעדיין היו חסירי התקון ,והם ב"ל מן בלעם.
 1160עי' לקמן פא ע"א שזה ערלה ופריעה.
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שהם מעשר ראשון ללוי ,מעשר מן
המעשר לכהן ,שכל הספירות עולות
לעשר )בשכינה( ,עד שעולות למאה,
והיא נעשית תרומה לכל המאה.
ומשום זה שיעורשיעור תרומה שנים
ממאה ,כנגד שני לוחות התורה ,שהיא
תורה שנתנה בארבעים ימים ,וזהו
תור"ה מ' ,ובה נעשו הספירות כלן
עשרונים ,שלשת האבות ,שלשה
עשרונים ,שני נביאי אמת הם ,עשרון
עשרון.
תיקון יז ואיהי עשיריה לעשר כו'  -ר"ל ,לכל הע"ס שהיא עשירית מכל ,שבכל ספירה ט'
חלקים נשארו ,והיא נוטלת המעשר מכל ספירה כמ"ש לקמן ,וז"ש ובגינה מעשרין בהאי עלמא,
ר"ל במלכות שהיא עוה"ז ,שמלובשת בקליפין כידוע :זריק בה טפה  -ר"ל ,המעשר שהיא יוד
עשר} ,לא ע"ד{ והטפה מחכמה שהיא יוד והיא נקודה בהיכלא ,1161נקודה פנימית שבסיהרא,
חכמה כידוע :אבל בעלמא דאתי  -בינה כנ"ל :איהי ולבושא  -שהיא ה' מן חטה ,ולבושין דילה
יסוד ומלכות ,שה' דילה מתפשט בנ' תרעין דילה בה' ספירות מחסד עד הוד ,1162ומתלבשין
ביסוד ,וחוזר ומתלבשין במלכות ,בסוד )ע"ז כט ע"ב ,ועי' ע"ח שער לד ו( חותם בתוך חותם,
שלכן נקראין כל )זהר ח"א יז ע"א( ,כלה כידוע )לקמן סג ע"א( ,וזהו ח"ט מן חטה ,שהתחלת
הספירות מחכמה שנקראין ראשית ,ויסוד הוא ספי' ח' ,שלכן )ויקרא יב ג( וביום השמיני ימול
כו' ,ומלכות ט' והוא חותם בתוך חותם ,שיין שלה יין דמנטרא 1163דלא נגע בה עובד כוכבים,
1164
עלמא דחירות כידוע  :ואיהי עשרין כו'  -כנ"ל ,וכ"ב אותיות נכללין ביסוד כידוע )שעה"כ
עמידה ב ,ס"י פ"א מ"ב* ,(##וחוזר ונכללין במלכות ,שלכן נקראת אתה ,1165בסוד כלה ,כל ה' ,וכן
כ"ב אותיות הוא א"ת ,מא' עד ת' בתוספת ה' כנ"ל :לדקדק בה' כו'  -שסמוך לה' הוא מוץ של
המוציא ,ואח"כ י"א של המוציא ,שהוא תבן במספר קטן ,כי בס"א מחשבין מספר קטן כידוע
)* 1166(##בסוד י"א ארורים ,לכך צריך להפריד הה"א מהן .ואמר בעל הבית ,שהמוציא הוא
בכזית ,יו"ד של השם ,טפין בכזית ,ובעל הבית הוא דזריק י' בה"א כנ"ל ,בעל האשה ,שנקראת
בית :דכל ספירן סלקין כו'  -שהיא נוטלת העשירית מכל כנ"ל ,ובה י"ס מעשר מכל ע"ס .נמצא
בכל הספירות תשעים ,ועמה מאה .ונותנת מעשר ללוי ,שמתייחד בעישור ספירה גבורה דילה,
ועוד מעשר לכהן ספירה חסד דילה ,תרין דרועין דילה ,בתרין דרועין דילה ,1167שהן כהן ולוי,

éäéàå äàîì ïé÷ìñã ãò (àúðéëùá) øùòì
øåòéù àã ïéâáå äàî åäìëì äîåøú úãéáòúà
]ïéçåì ïéøú ìá÷ì äàîî éøú äîåøú [á"ò àì
ïéòáøàá úáéäééúàã äøåú éäéàã àúééøåàã
ïøéôñ åãéáòúà äáå 'î ä"øåú åäéà àãå ïéîåé
éøú ïéðåøùò úìú ïäáà úìú íéðåøùò åäìë
ïåøùò ïåøùò ïåðéà èåù÷ éàéáð

 - ïå÷éúä øéàî 1161עי' תיקון ה' כ ע"ב שזה יסוד דחכמה שנעלם ביסוד דבינה) ,עי' שם שיש לשון מחשבה
סתימאה() ,ועי' בהגר"א בסד"צ ב ע"א שזה הדעת שבין או"א שתמיד נעלם שתמיד הם בזיווג() ,עי'
תיקונים פ ע"ב וז"ל מעין חתום דא ראשית נקודה בהיכליה( ואם סדר התיקון היא התיקון של
המו"ס ואחר כך או"א פב"פ עי' בהגר"א בסד"צ א ע"ב  -ב ע"א עד דלא הוה מתקלא )מו"ס( לא הוו
משגיחין אפין באפין )או"א( ,אז המו"ס היא על היסוד או"א שזה סדר תיקונם וגילוים.
 1162עי' לעיל הערה .110
 1163עי' זהר ח"א רלח ע"א ,ועי' הערה .1206
 1164עי' זהר ח"ב קפו ע"א שזה בינה.
 1165עי' זהר ח"ב וז"ל רסא ע"א :את"ה עטורא דסתימו דאתוון כללא דכלהו כ"ב אתוון ודא
הוא א"ת ה' דכליל לון מעילא בהאי ה' וכניש לון בגויה ודא איהו א"ת ה' וכד איהו בשלימו בההוא
נהר דאחיד בה סלקא לאתעטרא לעילא ודא איהו רזא דכתיב )אסתר ב יג( ובזה הנערה באה אל
המלך וכדין )שם( את כל אשר תאמר ינתן לה ודא איהו רזא ברוך אתה ובעי לאתכוונא בהאי רזא
ולקשרא רעותא בהאי רזא
תרגום :את"ה העטור של סתר האותיות הכלל של כל כ"ב האותיות וזהו א"ת ה' שכולל אותם
מלמעלה בה' הזאת וכונס אותם לתוכו וזוהי א"ת ה' וכשהיא בשלמות באותו נהר שאוחז בה היא
עולה להתעטר למעלה וזהו סוד הכתוב )אסתר ב( ובזה הנערה באה אל המלך ואז את כל אשר
תאמר ינתן לה וזהו סוד ברוך אתה וצריך להתכון בסוד הזה ולקשר את הרצון בסוד הזה.
 1166עי' לעיל ה ע"ב ד"ה כחשבון ועי' כו ע"ד ד"ה ובחשבן זעיר.
 1167נדצ"ל דיליה.
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וכל ספירן דילה הן מעשר כנ"ל ,ונותן קודם ללוי כמ"ש שמאלו תחת לראשי )שיה"ש ב ו( ,ואח"כ
וימינו תחבקני ,דקודם סלקא בגבורה והוא סליק לה בכל ע"ס דילה כידוע ,שלכן שם מעשר
שלם עשר ממאה ,ואח"כ נוטל ממנה הכהן ספירה דיליה חסד ,א' ְמעֶ שֶ ר דילה ,וזהו מעשר מן
המעשר :תרי ממאה  -חו"ג דילה ,שקודם צריך לכלול בה חו"ג בחסד שמאלא בימינא ,ואח"כ
לעורר הגבורה ואח"כ בחסד כידוע ,1168וזהו תרומה שנותנין קודם לכהן וז"ש לקבל תרין לוחין
כו' ,שהן ב' ספרים 1169בב' ידים שהן בחו"ג ,כידוע :ודא איהו תורה מ'  -ר"ל ,אותיות תרומה,
תורה מ' ,שניתן במ' יום ,וכן תרומה עין יפה בארבעים ,שהן כלל כל המרכבה חגת"ם ,בסוד
יב"ק ,1170שקודם בשמאל קדושה ,ואח"כ ברכה בימין ,ואח"כ יחוד תו"מ ,וז"ש התורה ניתנה
למשה ,ומשה עין יפה נהג בה ונתן לישראל )נדרים לח ע"א ,(1171שלכן ניתנה בארבעים שנה :ובה
אתעבירו כו'  -שכל ספירה א' מעשר בה :תלת אבהן כו'  -ר"ל ,חג"ת דילה והן בסוד סגול,
כמ"ש בתיקון י"ח )לב ע"ד ד"ה ואיה חירק( :תרי נביאי כו'  -נ"ה }לב ע"א{ שהן בסוד צירי
כמ"ש שם )לב ע"ב( ,ור"ל שהן שני עשרונים לאיל ,ועשרון לכבש ,הוא יסוד בסוד חירק תחת
הצירי ,כמ"ש בתיקון הנ"ל )לב ע"ב( ,והטעם שאינו בנ"ה בסוד סגול כמו ת"ת בחו"ג ,לפי שבינה
מתפשטת בה' שלה בנ' תרעין דילה ,שכל א' כלול מעשר בה' ספירות מחסד עד הוד )זהר ח"ג
רכג ע"ב( ,וז"ש עץ החיים בינה מהלך ת"ק שנה )מדרש זוטא שיר השירים פרשה א (1172בכל ספירה
עשר .וחג"ת נכללין כאחד כידוע ,בסוד ויסע ויבא ויט )עי' לעיל יב ע"א ולקמן צח ע"ב( ,אבל
יסוד אינו ממנינם ,והוא יתום מאמו כנ"ל ,שאמרו יוסף יתום מאמו )שעה"פ וישב( ,אלא שהכל
נכלל בו בסוד כל )זהר ח"א יז ע"א( ,והכל בסוד יו"ד אחד כידוע בסוד הכללות ,וזהו יוד דיסוד,
יו"ד זעירא ,וז"ש פר בן שלש בסוד חג"ת כנ"ל ,איל בן שתים נו"ה ,כבש בן שנה יסוד ,נגד
עשרונים הנ"ל ,והכל במלכות .והן ו"ק ,שלכן ברגלים וחדשים באין הכל עולות ,כי עולה
בדכורא כידוע )זהר ח"א ע ע"א( ,ושעיר עזים לחטאת בנוקבא ,כי חטאת בנוקבא ,והוא במלכות
דילה ,שרגליה כו') 1173משלי ה ה( ,להפריש ממנה השעיר כידוע ,כמו שכתוב )ויקרא ט ג( ושעיר
לחטאת כו' ,הביאו עלי חטאת על שמעטתי את הירח )חולין ס ע"ב( ,במלכות דילה ,סיהרא דלית
לה מגרמה כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א(:
}éøñ éðîú àðå÷ú {à"ò áì

בראשית )ברא אלהי"ם( ,בר"א
שי"ת ,הם שש דרגות של נבואה,
שנאמר בהם "שוקיו עמודי שש" ,וכמו
שהם שש למטה כך הם שש למעלה.
ואותם שש עולים לששים ,באיזה
מקום ביסו"ד ,ח"י העולמי"ם .נשאר
י"ד מן יסו"ד ,זו שכינה תחתונה
כלולה מארבעה עשר פרקים של היד,
שהם בחמש אצבעות ,והם יהו"ה ,יו"ד

ïåðéà ú"éù à"øá (í"éäìà àøá) úéùàøá
éãåîò åé÷åù ïåäá øîúàã äàåáðã ïéâøã úéù
) ùùשיה"ש ה טו( éëä àúúì úéù ïåðéàã äîëå
ïéúùì ïé÷ìñ úéù ïåðéàå àìéòì úéù ïåðéà
ïî ã"é øàúùà ïéîìò é"ç ã"åñéá øúà ïàá
éøñ òáøàî àìéìë äàúú àúðéëù àã ã"åñé
ä"åäé ïåðéàå ïòáöà ùîçá ïåðéàã ãéã ïé÷øô
àùãå÷ã ïååúà éøñ òáøà à"ä å"àå à"ä ã"åé

 - ïå÷éúä øéàî 1168עי' שעה"כ תפילין פרק ה' שמאלו תחת ראשי וכו'*##
 1169של ספר וספר וסיפור )ס"י פ"א מ"א(.
 1170עי' הערה .145
 1171אמר רבי יוסי ברבי חנינא לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו שנאמר כתב לך פסל לך מה
פסולתן שלך אף כתבן שלך משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל ועליו הכתוב אומר טוב עין הוא
יבורך וגו'.
 1172ז"ל :עץ החיים מכוון כנגד גלגל החמה אחרים אומרים עץ החיים מכון כנגד גלגל חמה
מהלך שנה .רבי מאיר אומר מה גלגל החמה ת"ק שנה אף עץ החיים ת"ק שנה וכל פלוגתא דמי
בראשית יוצאים .ועי' שעה"פ )בראשית ב( :וז"ס מ"ש רז"ל .מהלך עץ חיים ת"ק שנה ,שהם ה'
חסדים ,המתפשטים בז"א .והנה ת"ק חסדים ,הם כמנין כתף ימין ,וכנגדו כתף שמאל ,הם ה'
גבורות.
 1173יורדות מות.
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ה"א וא"ו ה"א ,ארבע עשרה אותיות
של הקדוש ברוך הוא שכלולות בה,
וזהו "וביד הנביאים אדמה".
ס"ו מן יסוד הם כנגד שש הדרגות
של הכסא ,שנאמר בו "שש מעלות
לכסא" .ואות ו' עולה בי' שהיא עטרה
של הברית ,לששים ,שש פעמים עשר,
ועולים לששים כנגד ששים גלגלים
שסובבים את הכסא ,והכסא שם
השכינה .שהיא הדמיון ומראה של
הכל .הדמיון הרי נאמר "וביד הנביאים
אדמה" ,ועליה נאמר "ותמונת יהו"ה
יביט" ,על שם שכל הפרצופים של
הנביאים הם רשומים בה ,נקראת
דמיון ,ועל שם שכל האורות שלמעלה
ממנה בה הם נראים ,היא נקראת
מראה ,זהו שכתוב "יהו"ה במראה
אליו אתודע" ,בסתימת העינים
נקראת מראה בחלום ,וסוד הדבר "אני
ישנה ולבי ער" )שיה"ש ה ב( ,ובפתיחת
העינים הוא מראה בהקיץ .ושני
ממונים שם ,אחד סגרו"ן ,ואחד
פתחו"ן ,ומטטרו"ן שנקרא בשם
שניהם ,ממונה על שני המפתחות
הללו.
תיקון יח  -אינון שית דרגין דנבואה כו'  -נו"ה שהן נביאי קשוט )לעיל יד ע"ב( ,שמהן נפיק
נבואה ,ובהן שית פרקין בכ"א ג' פרקין ,וז"ש שוקיו כו' :וכמה דאינון כו'  -ר"ל ,כמו בנו"ה
שית כן בחו"ג שית פרקין ,שנאמר בהם בתרשיש :כאן אתר ביסוד כו'  -כמו שמפרש והולך ,בי'
דאיהו עטרה דברית שהוא יו"ד ,כמש"ל בתיקון י"ז ,דכל ספירן סלקין בה לעשר וכו' :אשתאר
יד כו'  -דס' רומז לשיתין ,וא"ו לנו"ה שהן שש כנ"ל :דאינון בחמש אצבעאן כו'  -ר"ל ,שהיא
ה' תתאה ה' אצבעות ,וכן י"ד אותיות כלולין בה' הוי"ה פשוטה א' ,וד' אותיות של המילוי,
נמצא יסוד כולל כל הד' ספירות של הנבואה נהי"ם ,שהן מרכבה תחתונה כמ"ש למטה :אתוון
דקב"ה כו'  -דהי"ד אותיות בעמודא דאמצעיתא פשוטה בחיצוניותו ,ומילואו בפנימיותו
כידוע :1175וביד הנביאים  -שהיא כלולה מנביאים נו"ה ,שבה נראין כמו שמפרש והולך :ס"ו מן
כו'  -עכשיו מפרש שכל יסוד כלול בכסא ששם הנבואה :וכרסייא תמן כו'  -ר"ל ,הכסא עצמה
תמן שכינה י"ד ,שיתין גלגלים ס' ,שש מעלות ו' :דאיהי דמיון כו'  -ר"ל ,זהו וביד הנביאים
אדמה :ותמונת ה'  -שבה כלולין י"ד אותיות דקב"ה כנ"ל :ע"ש דכל כו'  -ר"ל ,זהו יביט :דכל
פרצופין דנביאי כו'  -ר"ל ,הצורה שנדמית לנביאים לכך נקראת על שמם דמיון :דכל הנהורין
כו'  -הספירות :בסתימו דעיינין כו'  -שהוקשה לו ,דכתיב "אם יהיה נביאכם ה' במראה כו'"1176
)במדבר יב ו( ,וכתיב "לא כן עבדי ,ומראה כו') "1177שם ז  -ח( .ואמר דב' מיני מראה הן :א',
דרגא דמרע"ה .וא' ,דרגא דנביאים .לכן נאמר אצל משה ,ולא }לב ע"ב{ בחידות ,ואצל
הנביאים כתיב בב' מלכות ,ואצלו כתיב ומראה בוא"ו עמודא דאמצעיתא :אתקריאת מראה

íéàéáðä ãéáå åäéà àãå äá ïìéìëã àåä êéøá
(àé áé òùåä) äîãà
ïéâøã úéù ìá÷ì ïåðéà ãåñé ïî å"ñ
àñëì úåìòî ùù äéá øîúàã àéñøåëã
)äøèò éäéàã 'éá ÷éìñ 'å úàå (èé é 'à íéëìî
ïéúùì ïé÷ìñå øùò ïéðîæ úéù ïéúùì úéøáã
àéñøåëå àéñøåëì ïéøçñã ïéìâìâ ïéúù ìá÷ì
ïåéîã àìëã äàøîå ïåéîã éäéàã àúðéëù ïîú
øîúà äìòå äîãà íéàéáðä ãéáå øîúàã àä
)ìëã íù ìò èéáé 'ä úðåîúå (ç áé øáãîá
éø÷úà ïéîéùø ïåðéà äá éàéáðã ïéôåöøô
äá äðéî àìéòìã ïéøåäð ìëã íù ìòå ïåéîã
(å áé øáãîá) ã"ää äàøî úàéø÷úà ïééæçúà
ïéðééòã åîéúñá òãåúà åéìà äàøîá 'ä
äðùé éðà äìîã àæøå íåìçá äàøî úàéø÷úà
õé÷äá äàøî åäéà ïéðééòã åçéúôáå øò éáìå
1174
ï"åçúô ãçå ï"åøâñ ãç ïîú ïðîî ïéøúå
ìò àðîî åäééåøú íùá éø÷úàã ï"åøèèîå
ïéìà ïéçúôî ïéøú

 - ïå÷éúä øéàî 1174עי' לקמן תיקון נז ,קה ע"ב )לש"ו(.
 1175עי' לקמן לב ע"ב ד"ה והוא אתחזיא מקורות מריש התיקונים ,וצ"ע שזה נגד שער רפ"ח
פרק ב.
1176
ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו.
 1177לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא ,פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידת ותמנת ה'
יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה.
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בחלום  -כמו בחלום שעינים סתומין ורואה מראות בחלום ,משא"כ בהקיץ :ורזא דמלה אני כו'
 אני מל' שמסט' מראה בחלום ,כמו שמפרש והולך ישנה ,ולבי שהוא עמודא דאמצעיתא כידוע)ע"ח א"א ז( ער מסט' מראה בהקיץ כמו שמפרש והולך .ישנה גי' שס"ה מסט' דמלכות ,שס"ה
ל"ת כידוע )לעיל ו ע"א( ,ומסט' דעמודא דאמצעיתא רמ"ח מ"ע ,ועמודא דאמצעיתא הוא ע',
כידוע ע' אנפין )עי' זהר ח"ג כ ע"א (1178ע' שמות )זהר ח"ב קכג ע"א( ע' דער ,ולבי ר' גי' רמ"ח.
והענין כי בעין תרין כרובי עינא 1179ותרין עפעפי ,שהן ד' גדפין דחיות ,שהן ד' אותיות אדני.
ובעין ג' גוונים 1180עם בת עין שכינתא דמשתתפת באבהן ,ד' פני החי' ,ד' אותיות הוי"ה כידוע
)לעיל יט ע"ב( .ולכן כשהעין סתום ,אז המראה מצד כרובי ועפעפי עינא מסטרא דמלכות .אבל
בפתיחו דעיינין ,המראה מצד גוונין שהוא בעמודא דאמצעיתא הוי"ה .וז"ש לעיל בתיקון ד',
פתחו לי דא אינון תרין עפעפי כו' ,שהן שערי צדק מלכות ,ואמר שם תלת גווני עינא כו' ,אפתח
עיני לאסתכלא בהון כו' ,ר"ל לראות בפתיחו דעיינין בהקיץ כנ"ל :חד סגרון וחד פתחון  -אדנ"י
הוי"ה :ומטטרון דאתקרי כו'  -שהוא יסוד כלול מב' שמות הנ"ל ,ושני השמות הן בנו"ה ,בנצח
הוא אספקלריא דנהרא ,ובהוד אספקלריא דלא נהרא כמ"ש בתז"ח )כח ע"א( ,וז"ש איהו בנצח
ואיהי בהוד ,1181ולכן משה בנצח 1182זכה לאספקלריא דנהרא ,ואהרן בהוד ,ולכן נאמר לו
במראה אליו כו':
השכינה
,
האמצעי
העמוד
מצד של
éäéà àúéòöîàã àãåîòã àøèñî
היא מראה בהקיץ ,ומשה בצדו áéúëã äéøèñá äùîå õé÷äá äàøî àúðéëù
שכתוב בו "פה אל פה אדבר בו
úåãéçá àìå äàøîå åá øáãà äô ìà äô äéá
ומראה ולא בחידות ותמונת יהו"ה
(ç áé øáãîá) èéáé 'ä úðåîúå
יביט".
מן הצד של צדיק שהוא אור
íé÷éãöì æåðâä øåà åäéàã ÷éãöã àøèñî
א
הגנוז לצדיקים לעולם הבא )נ"
úàéø÷úà (àáì ãéúòì à"ð) éúàã àîìòì
לעתיד לבא( ,נקראת מראה בחלום,
àøèñî äá àéæçúàã àåäå íåìçá äàøî
והוא שנראה בה מצד הגוף הוא יהו"ה
העמוד האמצעי ,שנטל משני צדדיםàúéòöîàã àãåîò ä"åäé åäéà àôåâã ,
והוא רוכב על ארבע חיות ,שהם :פני ìò áéëø åäéàå 1183ïéøèñ ïéøúî ìéèðúàã
אדם ,פני אריה ,פני שור ,פני נשרøåù éðô äéøà éðô íãà éðô ïåðéàã ïååéç òáøà ,
יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,נקרא מלפנים של åàâìî éø÷úà à"ä å"àå à"ä ã"åé øùð éðô
הגוף ,והוא אדם לשבת על הכסא.
àñëä ìò úáùì íãà åäéàå àôåâã
למי שהוא אדם ,נראה לו בדמות
úåîãá äéì àéæçúà íãà åäéàã ïàîì
אדם .למי שהוא כשאר החיות נראה äéì àéæçúà ïååéç øàùë åäéàã ïàîì íãà
לו בדמות חיות הכסא ,לכל אחד כפי
äéìéç íåôë ãç ìëì àéñøåëã ïååéç úåîãá
כחו" .ואל יתהלל המתהלל" ,השכל
אותו ,אלא בשכינתו שלא יכול להשיג ) ììäúîä ììäúé ìàåירמיה ט כב( äéì ìëùä
אותו שום נביא וחוזה אלא עם íåù äéì àâùàì ìéëé àìã äéúðéëùá àìà
השכינה .ויש אדם למעלה מאדםàìéòì íãà úéàå àúðéëùá àìà äæåçå àéáð ,
מצד של חכמה ,כ"ח מ"ה ,ודאיøîúàå éàãå ä"î ç"ë äîëçã àøèñî íãàî ,
ונאמר בו חכם עדיף מנביא )ב"ב יב àéáðî óéãò íëç äéá
ע"א(
 - ïå÷éúä øéàî 1178הובא לקמן הערה .3339
 1179עי' לעיל כ ע"א.
 1180עי' אד"ר קל ע"א :דלא הוי הכי לתתאה ,דכלילן בסומקא ובאוכמא ובחוורא בג' גווני.
 1181עי' לעיל הערה .379
 1182ע"ח שער לב פרק ו.
"ïéøèñ ïéøúî ìéèðúàã àúéòöîàã àãåîò ä"åäé åäéà àôåâã àøèñî äá àéæçúàã àåäå" 1183
àãåîò ä"éåä åäéà àôåâã àøèñî ïéøèñ ïéøúî äá àéæçúà àåäå" àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð
."àúéòöîàã
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פה אל פה כו'  -בהקיץ :לצדיקים  -מסטרא דצדיק :מראה כחלום  -וז"ש
חלום א' מששים בנבואה ,שבצדיק ששים דרגין כנ"ל ,וחלום א' מששים בו* :והוא אתחזיא בה
מתרין סטרין מסטרא דגופא איהו הוי"ה עמודא דאמצעיתא ואיהו רכיב כו'  -כצ"ל ,ור"ל
דעמודא דאמצעיתא אתחזיא בה' מתרין סטרין ,א' מסטרא דגופא הוי"ה פשוטה ,וא' מסטרא
דשמא מפרש דאיהו מלגאו ,כמ"ש בהתחלת תיקונין )יט ע"ב( יהו"ה פשוטה הוא ד' חיות ,ושמא
מפרש הוא אדם שעל הכסא ,כמ"ש בתיקון ב' ,וד' חיון הוא נהי"ם ,ואדם שעל הכסא ת"ת :ואל
יתהלל כו'  -שנאמר אל יתהלל כו' כי אם בזאת יתהלל כו' ,שר"ת הוא הוי"ה ,והוא מד' חיון
הנ"ל ,שמהן בא הנבואה :נביא  -מסטרא דנצח :וחוזה  -מסטרא דהוד :ואית אדם כו'  -ומרכבה
שלו ד' חיון בחג"ת כמ"ש בתז"ח )ג ע"א( :כ"ח מ"ה  -ר"ל ,מ"ה גי' אדם ,שמא מפרש )לעיל ח
ע"ב זהר ח"ג כט ע"ב( ,כ"ח אתוון דמילוי המילוי כידוע:
קם רבי שמעון וכל החברים
÷àéòø øîàå àéøáç åäìëå ïåòîù éáø í
ואמר ,רועה הנאמן רבן של כל êúðùî øòúà íå÷ àéàéáð ìëã ïáø àðîéäî
הנביאים ,קום התעורר משנתך,
àùîùã àðååâë àéàéáð ìëá åäéà úðàã
שאתה הוא בכל הנביאים כמו השמש,
שהלבנה והכוכבים מאירים ממנו ,ואין àøåäð ïåì úéìå ïéøäð äéðî àéáëåëå àøäéñã
להם אור מצד אחר .ובזמן שאתה úùéðëúú úðàã àðîæáå àøçà àøèñî
נאספת מן העולם ,נאמר בהם "יחשכו éáëë åëùçé (è â áåéà) ïåäá øîúà àîìòî
כוכבי נשפו" ,קום האר )אורות( אורך(êøåäð à"ð) ïéøåäð øéäðà íå÷ åôùð .
ולא עוד אלא בזמן שאתה נאספת
ïî ùéðëúà úðàã àðîæá àìà ãåò àìå
מן העולם ,בית הנבואה שנאמר בה
éãáò ïë àì äá øîúàã äàåáðã àúéá àîìò
"לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן
הוא" ,היא סתומה ,קום פתח אותה éäéà (æ áé øáãîá) àåä ïîàð éúéá ìëá äùî
שהיא בית עליון ,גנוז שכל הגנזים àúéá éäéàã äì çúôà {á"ò áì} íå÷ àîéúñ
שלמעלה סתומים )חתומים( שהמלך à"ð) ïéîéúñ àìéòìã ïéæéðâ ìëã àæéðâ äàìò
העליון שם ,ואתה היית כבן בית ,בנו ïáë úéåä úðàå ïîú äàìò àëìîã (ïéîéúç
של אותו הבית ,בי"ת ,ב' האם [à"ò áì] àîéà 'á ú"éá àúéá àåääã ïá úéá
העליונה ,י' חכמה אבא ,ת' תפארת.
בן בית של מעלה ,ואתה היית úéá ïá úøàôú 'ú àáà äîëç 'é äàìò
בדיוקנו?? שבאותו בית ,לא היתה àì úéá àåääáã äéð÷åéãá úéåä úðàå àìéòìã
רשות לנביא וחוזה להכנס לשם אלא åùøá àìà ïîú àìòàì äæåçå àéáðì åùø äåä
ברשות ,ואתה היית נכנס בלי רשותúéìã àëìîã àøáë åùø àìá ìàò úéåä úðàå ,
כבן המלך שאין שם שער שסתום לו.
äéì àîéúñ àòøú ïîú
אחרים
ולא עוד אלא שנביאים
ååä àì ïéðøçà àéàéáðã àìà ãåò àìå
לא היו נכנסים לראות את המלך אלא
בשעות ידועות ובימים ידועים ,כמו ïàòéãé ïéúòùá àìà àëìîì éîçîì ïéìàò
שמצאנו באהרן שהיה עליון מכולםäåäã ïøäàá àðçëùàã àðååâë ïàòéãé ïéîåéáå ,
שנאמר בו "ואל יבא בכל עת אל ) äéá øîúàã åäìëî äàìòויקרא טז ב( ìàå
הקודש אלא בזאת יבא אהרן אל ïøäà àáé úàæá àìà ùã÷ä ìà úò ìëá àáé
הקדש" )ויקרא טז ב  -ג( ,כל שכן àúòù ìëá úðàå ïéðøçà ïëù ìë ùã÷ä ìà
אחרים .ואתה בכל שעה ושעה ובכל
éæçîì ìééò úéåä éòá úðàã àîåé ìëáå àúòùå
יום שהיית רוצה ,היית נכנס לראות
àëìîì
את המלך.
אתער משנתך  -שהוא מתלבש בכל הנביאים וכל החכמים כמו אור בכוכבים כמו שמפרש
והולך ,ועכשיו הם במראה בחלום "אני ישנה" )שיה"ש ה ב( :קום אנהיר כו'  -בפתיחו דעיינין
שבו אור :ביתא דנבואה – בינה ,שמשם הנבואה שמתפשטת עד נו"ה )זהר ח"ג רכג ע"ב( ,שמשם
בפתיחו עמודא דאמצעיתא דסליק לבינה המראה הגדול :איהי סתימא } -לב ע"ג{ בסתימו
דעיינין :דמלכא עילאה  -חכמה :בית ב' כו'  -מפרש למה נקרא בית ואמר ב' כו' ,שהיא כוללת
)ברכות נז ע"ב(
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חו"ב ות"ת ,בינה בן י"ה )אד"ז רצ ע"א :(1184בן בית דלעילא  -קאי אמ"ש למעלה ,כבן בית ת"ת:
דבההוא בית כו' ואנה כו'  -דמלכות אין נכנסת שם אלא בעתים ידועים כמ"ש )ויקרא כג ד(
במועדם ,אבל ת"ת עייל שם תמיד אפילו בזמן הגלות ,וז"ש ולא עוד כו' ,שמשה בדרגא
דעמודא דאמצעיתא ,ונביאים בדרגא דמלכות כנ"ל :אלא בזאת כו'  -ר"ל ,בשעה שזאת נכנסת,
ור"ל אם זאת :1185אל הקודש  -בינה שהיא היכל ק"ק כידוע )שעה"כ אשרי ובא לציון(:
ולא עוד אלא כל הנביאים היו
äàåáð ïééæç ååä àéàéáð ìë àìà ãåò àìå
כל
רואים את נבואתם באברי המלך,
øáàá ãçå ãç ìë àëìîã ïéøáàá ïåäìéã
אחד ואחד באבר ידוע ולא יותר .מהם
ïåäðî àëìîã àùéøá ïåäðî øéúé àìå àòéãé
בראש המלך ,מהם בשערות של הראש
שהם כוכבים ומזלות שאין להם ïåì úéìã éìæîå àéáëåë ïåðéàã àùéøã ïéîéðá
חשבון ,מהם בעינים ,מהם באזניםïåäðî ïéðãåàá ïåäðî ïéðééòá ïåäðî àðáùåç ,
מהם בפנים ,מהם בחוטם ,מהם בפהïåäðî àîåôá ïåäðî àîèåçá ïåäðî ïéôðàá ,
מהם בצואר ,מהם בידים ,מהם àôåâ åäéàã äîå÷á ïåäðî íéãéá ïåäðî øàåöá
בקומה שהוא הגוף ,מהם בשוקיםïåäðî úéøá úåàá ïåäðî ïé÷åùá ïåäðî ,
מהם באות ברית ,מהם בלבושי המלך
àìëúñàì åùø ïåì äåä àìã àëìîã ïéùåáìá
שלא היתה להם רשות להסתכל יותר.
øéúé

אבל משה בכל )אבר ובכל( מקום
היה משיג נבואתו ,ובכל אבר ואבר
היא היתה יורדת אליו ,מה שלא היה
כך לשאר כל הנביאים ,שכל אחד
עולה לאיבר שלו ,ונשמתו היתה
אצילות מאותו האבר ,ואותו האבר
היה לו אביו.
ובת המלך היא ההיכל של כל אבר
ואבר ,המצוה של כל אבר ואבר .אדנ"י
הוא כחשבון היכ"ל ,ומשום זה
)ובגללה( נאמר "אדנ"י שפתי תפתח"
)תהלים נא יז( ,יהו"ה הוא בכל אבר
ואבר ,אדנ"י היכל )יהו"ה בכל אבר
ואבר( ,והיא נבואה של כל אבר ואבר,
המראה של כל איבר ואיבר נקרא,
ולכל איבר ואיבר יש לו )נקרא( ספירה
ידועה .ההיכל של כולם שכינה
התחתונה אדנ"י ,וכמה ממונים שומרי
שערים הם להיכל ,שלא יכנסו שם
נביאים אלא ברשות.
מנהון ברישא כו'  -כמו שמפרש והולך בתיקון הזה ,וכולן מפורשי' בפסוק ,שישעיה אמר
)ו א (1186ואראה בעיינין ,וחבקוק אמר )ג ב( ה' שמעתי שמעך כו' ,וכן כל התיקונין .וכ"ז במלכות,
דבה אתחזי' ,וז"ש ,אבל משה בכל כו' איהי הוה כו' :דאינון כככיא ומזלי כו'  -ר"ל ,רבים כמו
השערות ,ושם י"ג נימין כידוע )* ,(##נגד י"ב מזלות ,י"ב נימין וא' הכולל אותן ,כמו תלי שכולל
י"ב מזלות :1187מצוה דכל כו'  -רמ"ח מ"ע נגד רמ"ח אברים ,ובה המצוה כידוע )לעיל יב ע"א(:
קום רועה הנאמן ,קום פתח
÷àäã àìëéä çúôà íå÷ àðîéäî àéòø íå
äåä øúà (ìëáå øáà) ìëá äùî ìáà
úåä éäéà øáàå øáà ìëáå äéìéã äàåáð âéùî
ìë øàùì éëä äåä àìã äî äéáâì àúçð
äéúîùðã äéìéã øáàì ÷éìñ ãç ìëã àéàéáð
äéì äåä øáà àåääå øáà àåääî úåìéöà äåä
éåáà
øáà ìëã àìëéä éäéà àëìîã àúøáå
åäéà é"ðãà øáàå øáà ìëã äåöî øáàå
øîúà (àäðéâáå à"ð) àã ïéâáå ì"ëéä ïáùåçë
)åäéà ä"åäé çúôú éúôù é"ðãà (æé àð íéìäú
øáà ìëá ä"åäé) ìëéä é"ðãà øáàå øáà ìëá
äàøî øáàå øáà ìëã äàåáð éäéàå (øáàå
úéà øáàå øáà ìëå éø÷úà øáàå øáà ìëã
åäìëã àìëéä àòéãé äøéôñ (éø÷úà à"ð) äéì
ïéòøú éøåèð ïðîî äîëå é"ðãà äàúú àúðéëù
àìà àéàéáð ïîú ïåìòé àìã àìëéäì ïåðéà
åùøá

 - ïå÷éúä øéàî 1184עי' לעיל הערה .671
##* 1185
 1186בשנת מות המלך עזיהו ואראה את אדני ישב על כסא רם ונשא ושוליו מלאים את ההיכל.
 1187עי' ס"י )פ"ו מ"ג( תלי בעולם כמלך על כסאו ,גלגל בשנה כמלך במדינה ,לב בנפש כמלך
במלחמה.
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ההיכל ,שהרי כמה בעלי נבואה הם
דופקים על השערים של ההיכל,
ואומרים "אדנ"י שפתי תפתח" ,והיא
סתומה אליהם ,עד שאתה תבא לשם
היא לא נפתחת למלך ,שהיו צריכים
אותו עבדיו והשרים והממונים
ושליטי הארץ להראות עמו כל אחד
כפי צרכו ,וכל אחד כפי שלטונו ,וכל
אחד כפי עסקו .מה עשה המלך ,שם
את הכל בידי המלכה ואמר ,כל מי
שרוצה לבקש בקשתו יבא למלכה
שהיא הבית שלי ,הבית )הבת( של י',
ההיכל שלי ,וזהו "אל יתהלל המתהלל
השכל וידוע אותי כי אם בזאת".
באותו זמן כולם דופקים לפתח
ששם סגרו"ן שסוגר ,ושם פתחו"ן
שפותח ,מיד יבא רועה הנאמן ויאמר
"אדנ"י שפתי תפתח" )תהלים נא יז(,
קמ"ץ פת"ח ,זה סוגר וזה פותח ,שתי
שערים )שפתים( .שב"א ,שערי צדק,
עליהם נאמר "פתחו לי שערי צדק"
)תהלים קיח יט(.
קום אפתח כוי'  -כנ"ל דלדידיה הוא בפתיחו :למלכא כו'  -ר"ל ,דלכך דפקין להיכלא
דמלכא שהיא מטרוניתא :בת יוד ) -משלי כד ג( בחכמה יבנה בית )משלי ג יט( בחכמה יסד ארץ:
אל יתהלל המתהלל כו'  -המתהלל כו' ,ר"ל סיפא דקרא דאל יתהלל :תרין תרעין שבא }לב
ע"ד{ כו'  -ר"ל ,השפתים דוגמת שבא ,זו ע"ג זו ,וז"ש עלייהו כו' ,וזהו אדני שהוא צדק ,שפתי
כו':
מבפנים היא סגולת"א ,סגו"ל הוא
äìòá åäéà ì"åâñ à"úìåâñ éäéà åàâìî
בעלה והיא סגולת"א ,עטרה על ראשוäéùéø ìò äøèò à"úìåâñ éäéàå .
חל"ם ,עליו נאמר "אבוא בם אודה
àåáà (èé çé÷ íéìäú) øîúà äéìò í"ìç
יה"" ,אבו"א" היא עשר שהיא נקודת
חל"ם ,ובו "אודה י"ה" שהוא כתר על úãå÷ð éäéàã øùò éäéà à"åáà ä"é äãåà íá
כולם" .זה" זה צרי ,והם שני עמודי ìò øúë åäéàã ä"é äãåà [á"ò áì] äéáå í"ìç
אמת" .צדיקים יבאו בו" ,זה צדיק èåù÷ éëîñ éøú ïåðéàå éøö àã äæ åäìë
שהוא אות ברית ,בשניהם הוא חיר"ק ÷éãö àã (ë çé÷ íéìäú) åá åàáé íé÷éãö
תחת צר"י ,והוא שור"ק הקשר של úåçú ÷"øéç åäéà åäééåøúá úéøá úåà åäéàã
שניהם )שור"ק באות ו' קשר של זכר
÷"øåù) åäééåøúã àøåù÷ ÷"øåù åäéàå é"øö
ונקבה( ,ומשום זה "אודך כי עניתני
ותהי לי לישועה" ,זו שכינה שהיא íù) àã ïéâáå (àá÷åðå øëãã àøåù÷ 'å úàá
מצדו של הצדיק .שור"ק אל בעלהàã äòåùéì éì éäúå éðúéðò éë êãåà (àë ,
הקשר שלו.
éáâì ÷"øåù ÷éãöã àøèñî åäéàã àúðéëù
ïéòøúì ïé÷ôã ïåðéà äàåáðã éøàî äîë
) çúôú éúôù é"ðãà ïéøîàå àìëéäãתהלים
נא יז( éúéú úðàã ãò åäééáâì àîéúñ éäéàå
ïéëéøö ååäã àëìîì úçúôúà àì éäéà ïîú
àòøà éðèìùå ïðîîå éåñëøôàå éåãáò äéì
íåôë ãç ìëå éåëøö íåôë ãç ìë äéîò éæçîì
àëìî ãáò äî éå÷ñò íåôë ãç ìëå äéúåðèìù
éòáã ïàî ìë øîàå àúéðåøèîã àãéá àìë éåù
úéá éäéàã àúéðåøèîì éúéé éåúìàù ìàùîì
åäéà éàäå éìéã ìëéä ('é úá à"ð) 'é úéá éìéã
íà éë éúåà òåãéå ìëùä ììäúîä ììäúé ìà
) úàæáירמיה ט כב(
ïîúã àçúôì åäìë ïé÷ôã àðîæ àåääá
éúéé ãéî çúôã ï"åçúô ïîúå øéâñã ï"åøâñ
é"ðãà (æé àð íéìäú) àîééå àðîéäî àéòø
çúô àãå øéâñ àã ç"úô õ"î÷ çúôú éúôù
åäééìò ÷ãö éøòù à"áù (ïååôù) ïéòøú ïéøú
÷ãö éøòù éì åçúô (èé çé÷ íéìäú) øîúà

äéìéã äøåù÷ äìòá

מלגאו  -ר"ל ,בתוך השערים נקודה פנימית שהיא סגולה :ואיהי סגולתא  -מסט' דטעמים
נקודה ע"ג צרי :אבוא איהו עשר  -בגימ' ,דחלם ספי' עשירית כתר .בם הוא שבא ,גי' מ"ב,
כמ"ש בהקדמה )ח ע"ב ביה צייר( ,והן שערי צדק כנ"ל ,וזהו בם :זה כו'  -דהוא ג"כ שער ,זה
אצל זה :בתרוייהו  -ר"ל ,בשניהן בא ,והוא ברית ועטרה ,זה בנצח וזה בהוד ,וזהו צדיקים,
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ושניהם נקראו אות ברית כידוע :1188שורק באת כו'  -הוא שורק גדול :דא שכינתא כו'  -שהיא
מקבלת כל צלותין ,ור"ל בכולם קאי אשכינה שכוללת כל הנקודין כמו שמפרש והולך:
והיא חיר"ק תחת צר"י ,שני
èåù÷ éëîñ é"øú é"øö úåçú ÷"øç éäéàå
עמודי אמת ,והוא סגו"ל תחת שתי í"ìç éäéàå ïéòåøã ïéøú úåçú ì"åâñ åäéàå
זרועות ,והיא חל"ם למעלה בכתר.
íéðåáä åñàî ïáà àã ïéâáå øúëá àìéòì
ומשום זה "אבן מאסו הבונים היתה
לראש פנה" ,כולם אומרים "מאת ) äðô ùàøì äúéäתהלים קיח כב( ïéøîà åäìë
יהו"ה היתה זאת היא נפלאת íù) åðéðéòá úàìôð àéä úàæ äúéä 'ä úàî
בעינינו" ,בזמן שהיא לראש פנה àùéø úàéø÷úà äðô ùàøì éäéàã àðîæá (âë
נקראת ראש ,ועליה נאמר "ראשך (å æ ù"äéù) ìîøëë êéìò êùàø øîúà äìòå
עליך ככרמל".
äîëå ïéëàìî äîë àëìî éáâì ú÷éìñ ãë
כשעולה למלך כמה מלאכים
ïééìúã äìéã ïéîéð ïåðéàã äîò ïé÷ìñ ïéúîùð
וכמה נשמות עולים עמה ,שהם
השערות שלה שתלויים ממנה כמו ïéúîùðå ïéëàìî äîëå àìëúàá ïéáðòë äðéî
ענבים באשכול .וכמה מלאכים åäééìòå 'ä éðéò åàéø÷úàã àäîã÷ ïéøäð
ונשמות מאירים לפניה שנקראים עיני ùéà éëøã ìò åéðéò éë (àë ãì áåéà) øîúà
יהו"ה ,ועליהם נאמר "כי עיניו על úàéø÷úàã àäîã÷ ïé÷ìñ ïéãå÷ô äîëå
דרכי איש" .וכמה מצוות עולות לפניה
úøéàî äøá 'ä úåöî (è èé íéìäú) åäìëá
שנקראת בכולם "מצות יהו"ה ברה
íéðéò
מאירת עינים".
ואיה חירק כו' ואיהו סגול כו'  -כמ"ש בתי"ז דת"ת נכלל בחו"ג ,משא"כ ביסוד :1189ואיהי
חולם כו'  -דבשלשה מקומות אלו שרשה כידוע :1190כד סליקת כו'  -חשיב כל האברים שאמר
למעלה :וכמה פקודין כו'  -ג"כ עינים כמו שמפרש והולך:
וכמה מלאכים עולים עמה
éðæà åàéø÷úàã äîò ïé÷ìñ ïéëàìî äîëå
שנקראו אזני יהו"ה ,שממונים על éðá úçéù ìòå ïéúåìöã ïéì÷ ìò ïðîîã 'ä
קולות התפלות ,ועל שיחת בני אדם
ïé÷ìñ ïéëàìî äîëå ïéúåìö òîùîì íãàä
לשמוע התפלות .וכמה מלאכים עולים
עמה שנקראים פני יהו"ה ,שנאמר ìà÷æçé) ïåäá øîúàã 'ä éðô åàéø÷úàã äîò
בהם "ודמות פניהם פני אדם וגו'"äîëá ïéøäð 'åâå íãà éðô íäéðô úåîãå (é à ,
מאירים בכמה צבעים ,וכמה מלאכים åàéø÷úàã äîò ïé÷ìñ ïéëàìî äîëå ïéðååâ
עולים עמה שנקראו רוחות ואשיםäùåò (ã ã÷ íéìäú) ïåäá øîúàã ïéùàå ïéçåø ,
שנאמר בהם "עושה מלאכיו רוחות (ïåðéà à"ñ) èäåì ùà åéúøùî úåçåø åéëàìî
משרתיו אש לוהט") ,הם( שממונים
éøàî ïåðéàå ïéðáø÷ã àððúå àçéø ìò ïàðîîã
על ריח ועשן הקרבנות ,והם בעלי
1191
àîèåçã
החוטם.
על קלין כו' ועל שיחת כו'  -ר"ל ,קול ודבור :בכמה גוונין  -דכלילן בד' גוונין דאנפין
דחיון כידוע )* :(##רוחין ואשין כו' על ריחא ותננא  -כמ"ש בזוהר )אד"ר קלח ע"א( דמתרין
נוקבין דחוטמא מימינא נפיק רוחא ומשמאלא תננא:
וכמה בעלי קולות ודבורים של
ïé÷ìñ àîåôã ïéøåáãå ïéì÷ã éøàî äîëå
הפה עולים עמה שנאמר בהם "כי עוף úà êéìåé íéîùä óåò éë ïåäá øîúàã äîò
השמים יוליך את הקול ובעל כנפים
) øáã ãéâé íéôðë ìòáå ìå÷äקהלת י כ( äîëå
יגיד דבר" .וכמה בעלי צוארים עולים
עמה ,ששם קנה וושט שממונים על èùå äð÷ ïîúã äîò ïé÷ìñ éøàåöã éøàî
קרבנות ותפלות )דתפילות( ,שנאמר (ïéúåìöã à"ñ) ïéúåìöå ïéðáø÷ ìò ïðîîã
 - ïå÷éúä øéàî##* 1188
##* 1189
##* 1190
 1191עי' אד"ר קל ריש ע"ב.
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בהם "את קרבני לחמי לאשי" ,ואלו
נקראו אשי"ם .וכמה מלאכים עולים
עמה שנקראים בעלי ידים ,שנאמר
בהם "וידי אדם מתחת כנפיהם" ,וכמה
בעלי גוף עולים עמה שנאמר בהם
"וגויתו כתרשיש" ,וכמה בעלי ברית
עולים עמה ,שנאמר בהם "כמראה
הקשת" ,והם בעלי אותות ,וכמה בעלי
רגלים עולים עמה ,שנאמר בהם
"ורגליהם רגל ישרה".

øáãîá) éùàì éîçì éðáø÷ úà ïåäá øîúàã
ïéëàìî äîëå í"éùà åàéø÷úà ïéìàå (á çë
øîúàã ïéãéã éøàî åàéø÷úàã äîò ïé÷ìñ
(ç à ìà÷æçé) íäéôðë úçúî íãà éãéå ïåäá
äîò ïé÷ìñ àôåâã {à"ò âì} éøàî äîëå
äîëå ùéùøúë åúéåâå (å é ìàéðã) ïåäá øîúàã
ïåäá øîúàã äîò ïé÷ìñ úéøáã éøàî
)éøàî ïåðéàå úù÷ä äàøîë (çë à ìà÷æçé
äîò ïé÷ìñ ïéìâøã éøàî äîëå úåúåàã
äøùé ìâø íäéìâøå (æ à ìà÷æçé) ïåäá øîúàã

וצלותין  -בקנה :ואלין אתקריאו אשים – דושט ,אבל דקנה נקראו בני אלים :וכסה כו'
מארי דידן  -תפילין ש"י צדקה כמש"ל ,וכן כולם מפרש לקמן:
וכשהוא בהיכלה ,כל הנביאים
ïé÷ìñ àéàéáð åäìë àäìëéäá åäéà ãëå
עולים שם ודופקים בשער ואומרים (æé àð íéìäú) ïéøîàå àòøúì ïé÷ôãå ïîú
"אדנ"י שפתי תפתח" .שלשת
àúåìöã ïéàîã÷ úìú çúôú éúôù é"ðãà
הראשונים של התפלה הם מסדרים
בקשות על הנפש ,להכנס בהם לפני ïåäá àìàòàì àùôð ìò ïéúìàù ïéøãñî ïåðéà
עלת העלות ,ששם חיי הנפשúåéòöîà àùôð ééç ïîúã úåìòä úìò íã÷ .
האמצעיות ממונות על שאלות לבקש éëøö ìò ïåäúåòá ìàùîì ïéúìàù ìò ïðîî
בקשותיהם על צרכי הגוף .שלשת ìëã àúáåéú ïéìá÷î ïéàøúá úìú àôåâ
האחרונות מקבלים תשובה של כל àëìî ïî ïéúìàù
השאלות מן המלך.
ומתחת
כותבת
יד
ומעל כולם
åäìëî àúúìå úáúåë ãé åäìëî àìéòìå
1192
íãà ìë
כולם יד חותמת ,זהו שכתוב "וביד כל ãéáå (æ æì áåéà) ã"ää úîúåç ãé
אדם יחתום" ,יד כותבת תורה שבכתב
éäéàã áúëáã àúééøåà úáúåë ãé íåúçé
שהיא לימין ,יד חותמת תורה שבעל
פה שהיא לשמאל .תורה שבכתב היא éäéàã äô ìòáã àúééøåà úîúåç ãé àðéîéì
לימין ,עליו נאמר "ובני ישראל יוצאים àðéîéì éäéàã áúëáã àúééøåà àìàîùì
ביד רמה" )שמות יד ח( ,וזה העמוד àãå äîø ãéá íéàöåé ìàøùé éðáå øîúà äéìò
האמצעי שהוא תורה שנתנה מימין áéäééúàã àúééøåà åäéàã àúéòöîàã àãåîò
ששם חכמה.
äîëç ïîúã àðéîéî
}לג ע"א{ ולעילא מכולהו כו'  -עמודא דאמצעיתא למעלה מו"ק ,שהן ג' ראשונות וג'
אחרונות :ולתתא כו'  -צדיק כמו שמפרש והולך ,והן בסט' דחו"ג שהן ב' ידים ,וזהו יד יד:
עליה אתמר ובני כו'  -מביא ראיה שעמודא דאמצעיתא נקרא יד :דתמן חכמה כו'  -דחו"ב הן
שני ספרים ,ספר וספר ,כמ"ש בס"י ,1193ומתלבשין בידים כידוע )לעיל י ע"ב(:
תורה שבעל פה ששם שכינה
äàúú àúðéëù ïîúã äô ìòáã àúééøåà
תחתונה ,נקראת פה מצד הצדיק ,שכך ä"ô ÷éìñ éëäã ÷éãöã àøèñî úàéø÷úà äô
עולה פ"ה לחשבון מיל"ה ,שהוא כל
áåéà) àã ïéâáå äô ìë åäéàã ä"ìéî ïáùåçì
פה .ומשום זה "וביד כל אדם יחתום",
והיא לשמאל ,ששם היא האם àìàîùì éäéàå íåúçé íãà ìë 1194ãéáå (æ æì
העליונה ,שנאמר בה חתמנו לחיים åðîúç äá øîúàã äàìò àîéà éäéà ïîúã
)נוסח תפילת נעילה בחזרת הש"ץ(âì] íééç øôñ éø÷úà äîù ìò ÷éãöå íééçì .
 - ïå÷éúä øéàî 1192לשון הפסוק ביד.
 1193היינו כמו שכתבתי ב ע"ג.
 1194לשון הפסוק ביד.
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וצדיק על שמה נקרא ספר חיים ,כמו
שאמרנו )הוספת עשי"ת לשים שלום(
"ובספר חיים וגו'" ,הרי נפתח ההיכל,
והרי באים הנביאים בעלי הרגלים
שדופקים בשער ,ואומרים לאותו
שסוגר ההיכל ,סגרו"ן ונקרא אדנ"י,
שמו כשם רבו ,אומרים לו "אדנ"י
שפתי תפתח" ,פתח שערי ההיכל.
באותו זמן נכנסים שומרי השער למלך
ואומרים לו ,רבון העולמים הרי בעלי
הרגלים דופקים בשער שהם שלוחי
מצוה ,שעומדים בעמידה של תפילה
לפניך.
1196
דאיהו כל פה  -ר"ל ,שידוע שהוא נקרא כל  :חתמנו לחיים  -שהיא נקראת חיים כידוע
)זהר ח"ג יא ע"א( :כמה דאמרי' כו'  -בברכת שלום בצדיק :הא קא אתיין כו'  -עכשיו הולך
ומפרש כל האברים :בעמידה  -דאינון ברגלין:
באותו זמן נותן להם רשות
àìòàì åùø ïåì áäé àðîæ àåääá
להכנס ,המלכה שהיא מצות המלךàñåôåøèôà àëìîã äåöî éäéàã àúéðåøèî ,
האפוטרופוס של כל המצוות מלמדת
åäééðéâá àëìî íã÷ åëæ úôéìåà ïéãå÷ô ìëã
זכות לפני המלך בשבילם ,ותאמר לו,
רבונו של עולם ,הרי אלו שעומדים êîã÷ ïéîéé÷ã ïéìà àä àîìò ïåáø äéì àîééå
לפניך בתפלות צריך לתת להם את ïåäìéã ïéúìàù ïåì áäéîì êéøö ïéúåìöá
בקשותיהם ,באותו זמן יוצא קול אל ïéìâøã éøàî éáâì ÷éôð àì÷ àðîæ àåääá
בעלי הרגלים ואומר ,בן אדם עמוד êúà øáãàå êéìâø ìò ãåîò íãà ïá øîàå
על רגליך ואדבר אתך ,דבר עמי מה ïéúåìöã úåéòöîàá êúìàù äî éîò ìéìî
שאלתך באמצעיות של התפלות וינתן
úìá÷ àúéðåøèî ïéàøúáá êì áéäéúéå
לך .באחרונות המלכה מקבלת את
בקשותיו ,וצריך לשוב שלש פסיעות àøåçàì ïàòéñô úìú áäéîì êéøöå éåúìàù
לאחור שלא יחזיר כתפיו אל המלךïé÷ôð ïéìà àëìî éáâì éåôúë øæçúé àìã ,
אלו יוצאים וסגרו"ן סוגר את השער åäééøúáà àòøú øâñ ï"åøâñå
אחריהם.
והרי בעלי האותות דופקים
àçúôì ïé÷ôã à÷ úåúåàã éøàî àä
שפתי
בפתח ,ואומרים "אדנ"י
) çúôú çúôú éúôù é"ðãà ïéøîàåתהלים נא
תפתח" .תפתח זה פתחו"ן ,ואלו הם
יז( ïàëøá é"çã éøàî ïåðéà ïéìàå ï"åçúô àã
בעלי שמונה עשרה ברכות של
התפלה מצד של ח"י העולמיםïéãçééîã ïéîìò é"çã àøèñî àúåìöã ,
שמיחדים את הקדוש ברוך הוא ÷éãöã ïîú äéúðéëùå àåä êéøá àùãå÷ì
ושכינתו שם ,שהצדיק הוא תשיעי àìéòì àúúîå àúúì àìéòî åäéà äàòéùú
1197
ïúéå øîúà åäééìòå
ממעלה למטה וממטה למעלה .תשע éîòè òùú ïéãå÷ð òùú
àä 'åâå íééç øôñáå ïðéøîàã äîë [à"ò
éøàî àéàéáð ïééúà à÷ àä àìëéä úçúôúà
àåääì ïéøîàå àòøúì ïé÷ôã à÷ã ïéìâøã
äéîù é"ðãà éø÷úàå ï"åøâñ àìëéä øéâñã
çúôú éúôù é"ðãà äéì ïéøîà 1195äéáø íùë
)תהלים נא יז( àåääá àìëéäã ïéòøú çúôà
äéì éøîàå àëìîì àòøú éøåèð ïéìàò àðîæ
àòøúì ïé÷ôã ïéìâøã éøàî àä ïéîìò ïåáø
àúåìöã äãéîòá ïéîéé÷ã äåöî éçåìù ïåðéàã
÷êîã

 - ïå÷éúä øéàî 1195עי' זהר ח"ג רכו ע"ב :והוא"ו מתייחד עם כל ארבע חיות ואשלים לעילא אשלים לתתא
עמודא דאמצעיתא איהו מטטרון לאשלמא לעילא כגוונא דתפארת שמיה כשם רביה בצלמו
כדמותו אתברי דאיהו כליל כל דרגין מעילא לתתא ומתתא לעילא ואיהו אחיד באמצעיתא הה"ד
והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה.
תרגום :והוא"ו מתייחד עם כל ארבע חיות ומשלים למעלה ,משלים למטה ,עמוד האמצעי הוא
מטטרון להשלים למעלה כדוגמת התפארת ,שמו כשם רבו ,בצלמו כדמותו נברא ,שהוא כולל כל
הדרגות מלמעלה למטה ומלמטה למעלה ,ואחוז הוא באמצע ,זהו שכתוב "והבריח התיכון בתוך
הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה".
 1196זהר ח"א יז ע"א.
##* 1197
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נקודות ,תשעה טעמים ,ועליהם נאמר äéáã ÷éãö àãå íéîùä òé÷øá í"éäìà íúåà
"ויתן אותם אלהי"ם ברקיע השמים" éäéàã àúðéëù àã õøàä ìò øéàäì ïéãå÷ð ìë
)בראשית א יז( ,וזה צדיק שבו כל
ïååúà ìëî àìéìë

הנקודות" ,להאיר על הארץ" זו שכינה
שהיא כלולה מכל האותיות.
1198
וינתן לך כו'  -דשם כעבד המקבל פרס )ברכות לד ע"א(  :תפתח דא פתחון  -וכן בכולם:
תשיעאה כו'  -טעם על ח"י ביסוד:
מיד בעלי השאלות דופקים בשער,
äîë àòøúì ïé÷ôã ïéúìàù éøàî ãéî
כמה שומרי השער נכנסים לפני המלך ïåáø ïåøîééå àëìî íã÷ ïéìàò àòøú éøåèð
ויאמרו ,רבונו של עולם הרי בעלי
ïéúåìöã éøàî àé÷éãö éøàî àä àîìò
הצדיקים בעלי התפלות שמברכים
אותך בשמונה עשרה ברכות רוצים êî÷ àìòàì ïåòá ïàëøá é"çá êì ïéëøáîã
להכנס לפניך ,מיד מצוה לפתוח להם ïéìàå éåúìàù áäîìå ïåì çúôîì éðî ãéî
ולתת את שאלותיו .ואלו הם בעלי øîúàã ïéìàã àøèñî úåúåàã éøàî ïåðéà
האותות ,מצד של אלו שנאמר בהם íéãòåîìå úåúåàì åéäå (ãé à úéùàøá) ïåäá
"והיו לאותות ולמועדים ולימים ïåäëøá ìò ïéãâñã ïåðéà ïéìàå íéðùå íéîéìå
ולשנים" ,ואלו הם שמשתחוים על
àúðéëù éáâì ïàëøá é"çá (ìë) ïéîìò é"çá
ברכיהם בח"י עולמות )כל( בשמונה
עשרה ברכות אל השכינה.
והיו לאותות ולמועדים  -שכולם ביסוד כמ"ש )לעיל יב ע"א( אות דשבת אות די"ט :אינון
דסגדין כו'  -דכריעה ביסוד בברוך }לג ע"ב{ כמו שמפרש והולך:
אלו יוצאים ,הרי בעלי הקומה
ïé÷ôã äîå÷ã éøàî àä ïé÷ôð ïéìà
בפתח שהם
דופקים
כורעים ïéúåìöá àëìîì ïéãâñå ïéòøë ïåðéàã àçúôì
כמו
,
בתפלות
למלך
ומשתחוים
ó÷åæä ìëå êåøáá òøåë òøåëä ìë åøîàã äîë
שאמרו )ברכות יב ע"א( כל הכורע
כורע בברוך ,וכל הזוקף זוקף בשםøîúàã ÷éãöá é"ðãà éáâì òøåë íùá ó÷åæ .
כורע כלפי אדנ"י בצדיק ,שנאמר בו ) êåøá äîìù êìîäå äéáמלכים א' ב מה( ó÷åæå
"והמלך שלמה ברוך" ,וזוקף כלפי àã àðååâë åäééåøú ïåì àøáçì ä"åäé éáâì
יהו"ה לחבר אותם שניהם ,כמו זה é"÷ðåã÷àé
יאהדונה"י.
ועל כולם מלמדת השכינה זכות,
ãë ïåðéàå åëæ àúðéëù úôéìåà åäìë ìòå
והם כשמעלים את נשמתם למעלהïåì ïéìá÷î ïååéç äîë ïåäúîùð àìéòì ïé÷ìñ ,
כמה חיות מקבלות אותם על כנפיהם,
àìëéäã àòøú ãò ïåì ïé÷ìñå åäééôãâ ìò
ומעלים אותם עד לשער היכל המלך,
מיד שאלה דופקים בפתח ,מלמדים åëæ ïéôìåà àçúôì ïé÷ôã ïéìàã ãéî àëìîã
זכות לפני המלך בשבילם ,ומצוה? ÷ïåì çúôîì àëìî éðîå åäééðéâá àëìî íã
המלך לפתח להם .ואלו הם שמדברים éàùçá àëìî íã÷ ïéììîîã ïåðéà ïéìàå
לפני המלך בחשאי ,ושואלים ממנו íã÷ íéãéçé éàùçá ïåäúåòá äéðî ïéìàùå
את בקשותיהם בחשאי .יחידים לפני ïåäìéã ïéúìàù ïåì áéäé àëìîå àëìî
המלך ,והמלך נותן להם את
שאלותיהם.
ם
בה
אוחזת
המלכה
הרי
מיד
úôéìåàå ïåäá úãéçà àúéðåøèî àä ãéî
ומלמדת זכות בשבילם לפני שיצאו מן úøîàå àìëéä ïî ïå÷ôéã íã÷ åäééðéâá åëæ
ההיכל ,ואומרת רבון העולמים ,אלה
àôåèòá éì ïééñëî ååäã ïåðéà ïéìà ïéîìò ïåáø
הם שהיו מכסים אותי בעטוף של
מצוה של ציצית ,בחמשה קשרים øùò úìúå ïéøù÷ ùîçá úéöéöã äåöîã
 - ïå÷éúä øéàî 1198אמר רבי חנינא ראשונות דומה לעבד שמסדר שבח לפני רבו ,אמצעיות דומה לעבד
שמבקש פרס מרבו ,אחרונות דומה לעבד שקבל פרס מרבו ונפטר והולך לו
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ושלש עשרה חוליות לכל צד,
ובשלשים ושנים ענפי מצוה ,מיד
מצוה הקדוש ברוך הוא למלאכי
המרכבה של מעלה ליטול אותם
בכנפיהם ,ולפרוח עמם ממקום
למקום ,ולכסות עליהם מכל המזיקים
ומלאכי החבלה.
דהוו מכסיין כו'  -מכסין את הגוף ,והן מסט' דלבושין דמלכות שאמר לעיל :ולכסאה כו' -
דהוו מכסיין כו':
הרי אלו יוצאים .והנה אחרים
àòøúì ïé÷ôã ïéðøçà àäå ïé÷ôð ïéìà àä
דופקים בשער ,מיד נכנסים שומרי àä àîìò ïåáø ïéøîàå ïéòøú éøåèð ïéìàò ãéî
השערים ואומרים ,רבונו של עולם הרי
åäééòåøã ìò ãé ìù äìéôú ïéøù÷ã ïéãé éøàî
בעלי הידים ,שקושרים תפילה של יד
על זרועם השמאלית בתפלה ,ותפילין ïéìàò à÷ àùéø ìò ïéìéôúå àúåìöá àìàîù
על הראש נכנסים ,ואלו הם שנותנים éäéàã àðéîéá êì àðåøåã ïéáäéã ïåðéà ïéìàå
דורון לך בימין שהיא צדקה צ' תשעים '÷ úåùåã÷ òáøà 'ã íéðîà íéòùú 'ö ä÷ãö
אמנים ,ד' ארבע קדשות ,ק' מאה ãéî àúééøåà éùîåç äùîç 'ä ïàëøá äàî
ברכות ,ה' חמשה חמשי תורה .ומיד éãéå àðîæ [á"ò âì] àåääá ïåì çúôîì éðî
מצוה אותם לפתוח להם .באותו זמן,
ïéìá÷îå äøåáâ äìåãâ ïåðéàã ïé÷ôð íãà
וידי אדם יוצאים שהן גדולה וגבורה,
ומקבלים את הדורון שלהם ,זהו íãà éãéå (ç à ìà÷æçé) ã"ää ïåäìéã àðåøåã
שכתוב "וידי אדם מתחת כנפיהם" ,מה äéá øîúàã àåää íãà éàî íäéôðë úçúî
זה אדם ,אותו שנאמר בו "כתפארת åäééðî ïéìá÷îå (âé ãî äéòùé) íãà úøàôúë
אדם" ,ומהם מקבלים הדורון ונותנים åàì àðåøåã íàå àëìîì äéì ïéáäéå àðåøåã
למלך .ואם הדורון אינו כראוי ,נמסר ïééçãå øñîúà àáìëì úåàé à÷ãë åäéà
לכלב ,ודוחים את בקשתו )להם(
החוצה ,שיש שלא פותחים להם ïåì ïéçúô àìã úéàã øáì (ïåì à"ñ) éåúìàù
שערים ,ונאמר בהם "בחוץ תעמד"ãë íéøáã) ãîòú õåçá ïåäá øîúàå ïéòøú ,
ומדבר המלך עמם מבחוץ ,ונותן להם ïåì áéäéå øáìî ïåäá àëìî ììîîå (àé
שאלותיהם מבחוץ והולכים להם.
ïåì ïéìæàå øáìî éåúìàù
דאינון ג"ג  -תפלין וצדקה :דאית דלא כו'  -הן הבינונים כמו שמפרש והולך:
שלא כולם נכנסים לבית המלך,
ïéìà àìà àëìî éáì ïéìàò åäìë åàìã
אלא אלו בעלי הבית שנאמר בהם ïéà øùà íéãìé ïåäá øîúàã àúéáã éøàî
"ילדים אשר אין בהם כל מום" ,לא
) íåî ìë íäáדניאל א ד( àìå ïåäúåìöá àì
בתפלתם ולא בנשמתם" ,וטובי
מראה" ,בכל מעשיהם" ,ומשכילים ïåäéãáåò ìëá äàøî éáåèå ïåäúîùðá
בכל חכמה" ,ונאים למראה ,ועליהם åäééìòã éæçîì ïøéôùå äîëç ìëá íéìéëùîå
נאמר "הראיני את מראיך השמיעני êìå÷ úà éðéòéîùä êéàøî úà éðéàøä øîúà
את קולך כי קולך ערב ומראיך נאוה"éòãåéå (ãé á ù"äéù) äåàð êàøîå áøò êìå÷ éë .
"ויודעי דעת ומביני מדע" ,שיודעים äðåáúáå äîëçá ïéòãéã òãî éðéáîå úòã
בחכמה ובתבונה ודעת ,שאין דורשים
íà àìà úéùàøá äùòîá ïéùøåã ïéàã úòãå
במעשה בראשית אלא אם הוא חכם
בחכמה ,ומבין בבינה ,ויודע בדעתúòãá òãåéå äðéáá ïéáîå äîëçá íëç àåä .
"ואשר כח בהם" זו שכינה העליונה ç"ë éäéàã äàìò àúðéëù àã íäá çë øùàå
שהיא כ"ח אותיות של מעשה åäìëá ãåîòì úéùàøáã àãáåòã ïååúà
בראשית" .לעמוד" ,בכלם בעמידהàëìîã àìëéäì ïåìòé ïéìà àúåìöã äãéîòá ,
בתפלה אלו יכנסו להיכל המלך שהם íéøåîâ íé÷éãö ïåðéàã
צדיקים גמורים.
äåöî éôðò ïéøúå ïéúìúáå øèñ ìëì ïééìåç
ïéëàìîì àåä êéøá àùãå÷ éðî ãéî
åäééôãâá ïåì àìèðì àìéòìã àúáëøîã
ïåäéìò äàñëìå øúàì øúàî ïåäá àçøôìå
äìáç éëàìîå ïé÷éæî ìëî
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ושפירין למחזי  -הן וטובי מראה ,וחוזר כאן משום דר"ל דעלייהו כו' :דידעין בחכמה כו' -
ר"ל ,זהו ויודעי כו' ,ג' דברים האלו :במעשה בראשית  -צ"ל מרכבה :אלא כו'  -כמ"ש )חגיגה
יא ע"ב( חכ"ם ומבי"ן מדעת"ו :1199ואשר כח כו'  -דידעין במעשה בראשית כמו שמפרש והולך:
כ"ח אתוון כו'  -דפ' ראשון בראשית כו' ,והוא כ"ח אתוון דמילוי המילוי דשם שהוא בבינה
כידוע )* :(##לעמוד כו'  -ר"ל ,זה שאמר לעמוד בהיכל המלך שהיא התפלה כמ"ש לעיל ,וז"ש
אילין יעלון כו' ,ור"ל לעמוד קאי אכולהו אשר אין בהם כו' ,בכל המעלות האלו ,אלו ראוין
לעמוד }לג ע"ג{ בהיכל המלך ,וז"ש לעמוד בכלהו:
לבינוניים נותן להם את
øáìî ïåäìéã ïéúìàù ïåì áéäé íééðåðéá
בקשותיהם מבחוץ ,ולא נכנסים àìå ïîúî ïééçãà àéòéùø åàâì ïéìàò àìå
פנימה .הרשעים נדחים משם ,ולא
åäééìò àìà {á"ò âì} ïåäìéã ïéúìàù ïåì áéäé
נותן להם את בקשותיהם ,אלא
עליהם נאמר "מי בקש זאת מידכם äéòùé) éøöç ñîø íëãéî úàæ ù÷á éî øîúà
רמס חצרי" ,ואלו הם הרשעים שהיו àëìîì ïéæáî ååäã àéòéùø ïåðéà ïéìàå (áé à
מבזים את המלך בתפלתם ,שמניחים äì ïé÷ñôå àúåìö òîùîì ïçðîã ïåäúåìöá
לשמוע את התפלה ,ומפסיקים אותה äìèá äçéù ìò
על שיחה בטלה.
אלו יוצאים ,והרי אחרים נכנסים,
éøàî ïåðéà ïéìàò ïéðøçà àä ïé÷ôð ïéìà
אותם בעלי צואר שהיו מברכים את ìò àåä êéøá àùãå÷ì ïéëøáî ååäã øàååöã
הקדוש ברוך הוא על מאכלים ומשקים
àîåé ìëá ïéøîàã ïéðáø÷ã ïééúùîå ïéìëàî
של הקרבנות ,שאומרים בכל יום "צו
את בני ישראל ואמרת אליהם את éðáø÷ úà íäéìà úøîàå ìàøùé éðá úà åö
קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי" ,שהיו ååäã (á çë øáãîá) éçåçéð çéø éùàì éîçì
מקריבים לקדוש ברוך הוא ולשכינתו äîëá äéúðéëùå àåä êéøá àùãå÷ì ïéáø÷î
בכמה קרבנות של תפלות ,ואלו הם ÷âðòá ïééðäîã ïåðéà ïéìàå ïéúåìöã ïéðáø
שנהנים בעונג שבת ומברכים את àùãå÷ àåä êéøá àùãå÷ì ïéëøáîå úáù
הקדוש ברוך הוא ,הקדוש ברוך הוא
ïéðøçàìå ïåäìéã ïéúìàù ïåì áéäé àåä êéøá
נותן להם שאלותיהם .ולאחרים שהיו
אוכלים בלי תפילה נדחים משםïéáäéå ïîúî ïééçãúà àúåìö àìá ïéìëà ååäã ,
ונותנים אותם בידי כמה מלאכי חבלה ïé÷éæî ïåðéàã äìáç éëàìî äîëã àãéá ïåì
שהם מזיקים.
הרי אלו יוצאים .והרי בעלי
ïéøåáãå ïéì÷ã éøàî àä ïé÷ôð ïéìà àä
קולות ודבורים בזמירות ותשבחות ïé÷ôã àúåìöã úåàãåäå úåçáùåúå úåøéîæá
והודאות של תפילה דופקים ,ובעלי
àåä êéøá àùãå÷ì ïàø÷ã ïéì÷ã éøàîå
הקולות שקוראים לקדוש ברוך הוא
בקריאת שמע" ,שמע ישראל" )דברים ו àîåéá ïéðîæ ïéøú ìàøùé òîù òîù úàéø÷á
ø÷áå áøò
ד( פעמים ביום ,ערב ובקר.
דקראין לקוב"ה  -קול:

בינתיים ,הנה בעלי הרגלים
ïé÷ôã à÷ ïéìâøã éøàî àä éëäãà
דופקים בפתח ,בעלי העמידה של ïåäá øîúàã àúåìöã äãéîòã éøàî àçúôì
תפילה שנאמר בהם "ואשר כח בהם
à ìàéðã) êìîä ìëéäá ãåîòì íäá çë øùàå
לעמוד בהיכל המלך" ,המלך סתם זה
הקדוש ברוך הוא .היכל המלך ,זה ìëéä àåä êéøá àùãå÷ àã íúñ êìîä (ã
אדנ"י ,שנאמר בו "אדנ"י שפתי éúôù é"ðãà äéá øîúàã é"ðãà àã êìîä
תפתח" .אדנ"י עולה לחשבון היכל) çúôú ,תהלים נא יז( ïáùåçì ÷éìñ é"ðãà
ונאמר "ויהו"ה בהיכל קדשו הס מפניו ìë åéðôî ñä åùã÷ ìëéäá 'äå øîúàå ìëéä
 - ïå÷éúä øéàî 1199עי' ב"ע רכז ע"א שזה אדם שהוא במעלת התיקון ושיש לו מוחין חב"ד .ונ"ל שהגרשיים
הם טעות.
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כל הארץ".
) õøàäחבקוק ב כ(
אדהכי הא מארי דרגלין  -חוזר בתחלה :מארי דעמידה כו' לעמוד כו'  -ברגלין :דאתמר
ביה אדנ"י כו'  -ר"ל ,תפתח את תרעי שהוא שפתי כנ"ל ,דהיכל ,שהוא אדני:
אשרי הוא מי שזוכה להכנס
äéìëéäì äàìòàì éëæã ïàî åäéà äàëæ
להיכלו של הקדוש ברוך הוא לראות àúéðåøèîå àëìîì éæçîì àåä êéøá àùãå÷ã
את המלך והמלכה ,אשרי הפה )שהיא
äéá àéøùã (ä"åäé ìëéä éäéàã) àîåô äàëæ
היכל יהו"ה( ששורה בו תפילה שהיא
אדנ"י ,שאומרים לה "אדנ"י שפתי (æé àð íéìäú) äì ïéøîàã é"ðãà éäéàã àúåìö
תפתח" .ואשרי השפתים שהם שערי ïéòøú ïåðéàã ïååôù ïéàëæå çúôú éúôù é"ðãà
ההיכל ,כמו שאלה שנאמר בהם íéìäú) ïåäá øîúàã ïéìàã àðååâë àìëéäã
"פתחו לי שערי צדק" )תהלים קיח ÷çúô äéîåô ãëã ÷ãö éøòù éì åçúô (èé çé
יט( ,שכשפיו פותח בתפלה עם äéòùé) ã"ää ãéî äðòé 'äå àúðéëùá àúåìöá
השכינה ,ויהו"ה יענה מיד ,זהו שכתוב
ä"åäé ïååúà àéðîú æ"à äðòé 'äå àø÷ú æà (ç"ð
"אז תקרא ויהו"ה יענה" )ישעיה נח ט(.
א"ז שמונה אותיות יהו"ה אהי"הé"ðãà ä"åäé àãå åðéã úéáå àåä äðòé 'äå ä"éäà ,
ויהו"ה יענה ,הוא ובית דינו ,וזה ïåðéà ïéìà ïååúà àéðîú ìá÷ì é"÷ðåã÷àé
יהו"ה אדנ"י יאהדונה"י .כנגד שמונה úåùç íòô àùàã ïååéç ïåðéàã ì"îùçã ïååúà
אותיות אלו הם האותיות של חשמ"לúåììîî áùåéî àúåìöá úåììîî íòôå ,
שהם חיות האש ,פעם חשות ופעם øá ãëå êééù ïàë à"ð) úåùç ãîåòîã àúåìöá
ממללות ,בתפלת מיושב ממללות,
(ãì óãáù éìöî ùð
בתפלת מעומד חשות.
פתחו לי כו'  -שפתי תפתח )תהלים נא יז( :דכד פומי' כו'  -ר"ל ,שמכוון בתפלתו לשכינה
כמו שמפרש והולך :אז תמניא כו'  -שתפלתו בדחילו ורחימו ,שהן או"א :1200ובית דינו -
מלכות :אתוון דחשמ"ל דאינון כו'  -דתפלה מיושב בהיכלות ששם השכינה ,ומעומד
במלכא:1201
ובא וראה ,אם אדם מעלה
äéúáùçîá ÷éìñ ùð øá íà éæç àúå
בכל
במחשבתו בתפלתו לשכינה ,או
àãå÷ô ìëá åà àúðéëùì äéìéã àúåìöá
מצוה ומצוה שעושה )ובא וראה
ú÷éìñã àúåìöá ç"úå à"ð) ãéáòã àãå÷ôå
בתפילה שעולה שכינה הוא בכל
מצוה שעולה שכינה( ,מיד כשדופק ãéî (àúðéëù ú÷éìñã àãå÷ô ìëá åà àúðéëù
לפתח היכל המלך נביא או חוזה או äæåç åà àéáð àëìîã àìëéäã àçúôì ÷éôãã
חכם או צדיק או חסיד ,מיד כשקורא äì àø÷ã ãéî ãéñç åà ÷éãö åà íëç åà
לשער ,אם השכינה עולה שם יהו"ה äðòé ä"åäé ïîú ú÷éìñ àúðéëù íà àòøúì
יענה מיד ,ולא ממתין לעבד או ממונה àìà äéì çúôàã àðîîå ãáòì ïéúîà àìå ãéî
שיפתח לו ,אלא הוא ממש פותח לו
úéàã åîéçøå åáéáçî äéì çúôà ùîî åäéà
מחביבות והאהבה שיש לו אליה ,כמו
חתן אל הכלה .ואם השכינה לא עולה àì àúðéëù íàå äìë éáâì ïúçë äáâì äéì
באותה תפילה או מצוה ,לא מחשיב äéì áéùç àì àãå÷ô åà àúåìö àåääá ú÷éìñ
אותו הקדוש ברוך הוא לפתוח לו את ÷åìéôàå äéìëéä äéì çúôîì àåä êéøá àùãå
היכלו ,ואפילו על ידי שליח ,ואינו éàãë åäéà åàìå [à"ò ãì] àçåìù éãé ìò
 - ïå÷éúä øéàî 1200עי' לקמן הערה .1450
 1201עי' זהר ח"ב דף קלג ע"א :בסדורא דצלותא דערבית ובתקונא דיליה הא מטה בסדורא
דאינון קרבנין ועלוון דאנן מסדרין בצפרא ואינון שירין ותושבחן הא שלחן ובההוא סדורא
דצלותא דמיושב ובתקונא דקריאת שמע בההוא יחודא דאנן מתקנין הא כסא בההוא סדורא
דצלותא דמעומד ובאינון קדושאן ותוספת קדושה וברכאן דאנן מסדרין הא מנורה.
תרגום :בסדור של תפלת ערבית ובתקון שלו הרי מטה בסדור של אותם קרבנות ועולות שאנו
מסדרים בבוקר ואותם שירות ותשבחות הרי השלחן ובאותו סדור של תפלת מישב ובתקון של
קריאת שמע באותו יחוד שאנו מתקנים הרי כסא באותו סדור של תפלת מעמד ובאותן קדשות
ותוספת קדושה וברכות שאנו מסדרים )לה( הרי מנורה.
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כדאי להיכנס להיכל המלך ,ועליו
נאמר "בחוץ תעמוד" ,ומבחוץ נותנים
לו את בקשתו על ידי שליח או
ממונה .ואם לא עולה תפלתו כראוי,
דוחים אותו החוצה וסוגרים את
השערים בפניו ,ועליו נאמר "אז
יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא
ימצאנני".
נביא או כו'  -כמש"ל )לג ע"א( הא קא אתיין מארי נביאייא כו' .וכן אמר נביא )איכה ג כא(
זאת אשיב אל לבי ע"כ אוחיל .וכן אמר לקמן )* (##וכד נביא וחוזה סליק כו' :או חכם  -כמ"ש
)ירמיה ט כב( אל יתהלל חכם כו' כי אם בזאת :או צדיק  -כמ"ש )תהלים קיח כ( זה השער לה'
צדיקים כו' :או חסיד  -כמ"ש )תהלים לב ו( על זאת יתפלל כל חסיד כו' ,וז"ש )ברכות ח ע"א(
לעת מצוא זו אשה :אם שכינה }לג ע"ד{ כו'  -הם ג' דרגין דחשיב למעלה צדיקים ובינונים
ורשעים:
אחד
כל
ישראל
כשקוראים
וכך
ãçå ãç ìë ìàøùé ïàø÷ ãë éëäå
ואחד לקדוש ברוך הוא בקריאת שמע àúåìöá åà òîù úàéø÷á àåä êéøá àùãå÷ì
או בתפלה או בכל מצוה ,אם השכינה
ïîú éäéà åàì àúðéëù íà àãå÷ô ìëá åà
אינה שם ,לא יורד לשם ,זהו שכתוב
"בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבא ìëá (àë ë úåîù) ã"ää ïîú úéçð àì
אליך וברכתיך" ,ותרגם אונקלוס בכל êéìà àåáà éîù úà øéëæà øùà íå÷îä
מקום שאשרה את שכינתי שם וגו'éøùàã øúà ìëá ñåì÷ðà íâøúå êéúëøáå ,
שכשאדם מעלה את השכינה במצוות àúðéëù ÷éìñ ùð øá ãëã 'åâå ïîú éúðéëù
שלו לקדוש ברוך הוא ,הקדוש ברוך àåä êéøá àùãå÷ éáâì äéìéã ïéãå÷ôá
הוא יורד עליו בשבילה .ומשום זה אמר
÷àã ïéâáå äðéâá äéìò úéçð àåä êéøá àùãå
הנביא "אל יתהלל וגו' כי אם בזאת",
) àéáðä øîàירמיה ט כב( éë 'åâå ììäúé ìà
והרי פרשוהו.
õåçá øîúà äéìòå àëìîã àìëéäì ìàòéîì
éãé ìò äéúåòá äéì ïéáäé øáìîå ãåîòú
à÷ãë äéúåìö ÷éìñ àì éàå àðîî åà àçåìù
éåôðàá ïéòøú ïéøâñå øáì äéì ïééçã úåàé
éððøçùé äðòà àìå éððàø÷é æà øîúà äéìòå
(çë à éìùî) éððàöîé àìå

)וכך כשאדם מעלה את השכינה
בתפלתו לקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך
הוא יורד כנגד תפלתו ושכינתו
מקדימה( )וכך כאשר אדם יורד להקב"ה
בתפילתו אל השכינה מיד השכינה
מקדימה( לפתוח לו ,זהו שכתוב "ויהי
הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה
יוצאת" ,וזהו הסוד שבארוהו בעלי
המשנה ,אם שגורה תפלתי בפי יודע
אני שהוא מקובל ,ואם לאו יודע אני
שהוא מטורף )ברכות לד ע"ב( ,וטורפים
לו תפלתו בפניו )שם ה ע"ב( .ומשום
זה "ויהי הוא טרם כלה לדבר" ולדבר
בתפלתו בשם יהו"ה ,מיד שכינה יוצאת
אליו )כנגדו/לקבלו( ,ובשבילו יורדת
שכינה לרגלוו ,זהו שכתוב "צדק לפניו
יהלך וישם לדרך פעמיו".

åäåî÷åà àäå úàæá íà
)àúåìöá àúðéëù ÷éìñ ùð øá ãë éëäå
êéøá àùãå÷ àåä êéøá àùãå÷ éáâì äéìéã
(úîéã÷à äéúðéëùå äéúåìö ìá÷ì úéçð àåä
)àåä êéøá àùãå÷ì úéçð ùð øá ãë éëäå à"ð
àúðéëù ãéî àúðéëù éáâì äéúåìöá
ãë úéùàøá) ã"ää äéì àçúôàì (úîéã÷à
ä÷áø äðäå øáãì äìë íøè àåä éäéå (åè
ïéúéðúî éøàî äåî÷åàã àæø åäéà àãå úàöé
ìáå÷î àåäù éðà òãåé éôá éúìôú äøåâù íà
åì ïéôøåèå óøåèî àåäù éðà òãåé åàì íàå
äìë íøè àåä éäéå àã ïéâáå éåôðàá äéúåìö
ãéî ä"åäé íùá äéúåìöá àììîìå øáãì
äéðéâáå (äéìá÷ì à"ñ) äéáâì ú÷ôð àúðéëù
(ãé äô íéìäú) ã"ää éåìâøì àúðéëù úúçð
åéîòô êøãì íùéå êìäé åéðôì ÷ãö

והכי כד ב"נ נחית כו'  -רבקה התפלה כמ"ש בר"מ
הן הרגלין כמו שמפרש והולך:
וכששכינה היא עומדת על ישראל,
ìàøùé ìò úãîåò éäéà àúðéëù ãëå
וישראל הם הרגלים שעומדת עליהן àúåìâá åäééìò úî÷ã ïéìâø ïåðéà ìàøùéå
)ח"ג רכח
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בגלות ,הקדוש ברוך הוא משבח אותה
בהן" ,מה יפו פעמיך בנעלים וגו'".
ועוד מה יפו פעמיך ,כשישראל היו
מקיימים שלש פעמים בשנה .ועוד מה
יפו פעמיך בנעלים ,בזמן שעמדו
ישראל על הר סיני ,שעליהם נאמר
"ועמדו רגליו ביום ההוא" .ועוד מה
יפו פעמיך בנעלים ,כשעומדים בראש
השנה ביום הדין בתפלה ,הקדוש ברוך
הוא בשבילם עומד מכסא דין ויושב
על כסא רחמים )ויקרא רבה פכ"ט סי' ג(.
בזמן שהם עומדים עם השכינה בגלות
וסובלים עליהם כמה דינים וכמה
יסורים ,שאומרים "כי עליך הורגנו כל
היום נחשבנו כצאן טבחה".
אינון רגלין  -שלה :פעמיך  -ישראל :רגליו  -ישראל :בגינייהו עומד כו'  -ר"ל ,בשביל
עמידה שלהן ,וז"ש בזמנא דאינון קיימין כו':
וכשאדם מתפלל ,צריך בהתחלה
]'åë ä"åäé ç"ú êééù ïàëù áúë à"ðá
להוריד את הקדוש ברוך הוא שהוא íãå÷ ìéòì êééù íééúðáù øâñåîäå ,ïìäìã
יהו"ה בקריאת שמע .ואין אומרים
['åë ð"á íà ç"úå
"שמע ישראל" בכל שבתות וימים
]àúçðì àúéîã÷á êéøö éìöî ùð øá ãëå
טובים משום שבימים של חול שער
ההיכל הפנימי הוא סתום ,זהו שכתוב ÷òîù úàéø÷á ä"åäé åäéàã àåä êéøá àùãå
"כה אמר אדנ"י אלהי"ם שער החצר ) ìàøùé òîù ïéøîà äéìåדברים ו ד( ìëá
הפנימית הפונה קדים יהיה סגור ששת àòøú ìåçã ïéîåéã ïéâá ïéáè ïéîåéå úåúáù
ימי המעשה" .ולמה ,משום שמטטרו"ן ìà÷æçé) ã"ää àîéúñ éäéà äàîéðô àìëéäã
שולט עליהם .וביום השבת שיבא
øöçä øòù í"éäìà 'ä øîà äë (à åî
בעלה יפתח .וכן ביום החודש יפתח.
ומשום זה ,כשמוריד אדם יהו"ה éîé úùù øåâñ äéäé íéã÷ äðôä úéîéðôä
בקריאת שמע ,צריך להוריד אותו åäééìò èéìù ï"åøèèîã ïéâá éàîàå äùòîä
באדנ"י שהוא בפיו ,ומשום זה "אדנ"י íåéá ïëå çúôé äìòá éúééã úáùä íåéáå
שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך".
ä"åäé ùð øá úéçð ãë àã ïéâáå çúôé ùãçä

÷åôé äî ïåäá äì çáùî àåä êéøá àùãå
åôé äî ãåòå (á æ ù"äéù) 'åâå íéìòðá êéîòô
íéîòô ùåìù ïéîéé÷î ååä ìàøùé ãë êéîòô
àðîæá íéìòðá êéîòô åôé äî ãåòå äðùá
øîúà åäééìòã éðéñã àøåè ìò ìàøùé åãîòã
äî ãåòå (ã ãé äéøëæ) àåää íåéá åéìâø åãîòå
äðùä ùàøá ïéîéé÷ ãë íéìòðá êéîòô åôé
àåä êéøá àùãå÷ àúåìöá àðéãã àîåéá
àñë ìò áùåéå ïéã àñëî ãîåò åäééðéâá
àúðéëùá ïéîéé÷ ïåðéàã àðîæá íéîçø
ïéøåñé äîëå ïéðéã äîë åäééìò ïéìáñå àúåìâá
ïàöë åðáùçð íåéä ìë åðâøåä êéìò éë ïéøîàã
(âë ãî íéìäú) äçáè

é"ðãàá äéì àúçðì êéøö òîù úàéø÷á
çúôú éúôù é"ðãà àã ïéâáå äéîåôá åäéàã
) êúìäú ãéâé éôåתהלים נא יז(

ולי' אמרין כו'  -ישראל סבא :בגין דיומין כו'  -ר"ל ,לכך דווקא בשבת וי"ט :הפונה קדים
 לת"ת שהוא מזרח :1202בגין דמטטרו"ן כו'  -שהוא ו"ק דחול ,בשית אתוון דיליה ,והוא עבד,לכן הם ימי המעשה .ובחול אומרין בו שמע ישראל ,ישראל זוטא ,שע"י מתייחדין זו"נ בחול
כנ"ל בהקדמה )טו ע"ב(:
ורביעית
בשבת
הן
ששלש תפלות
äàòéáøå úáùá ïåðéà ïéúåìö úìúã
תפלת מוסף .תפלת ערבית אתה úùã÷ äúà úéáøòã àúåìö óñåîã àúåìö
קדשת ,וזו שכינה תחתונה ,שהיא מצד
àìàîùã àøèñî éäéàã äàúú àúðéëù àãå
 - ïå÷éúä øéàî 1202עי' פע"ח לולב ג ,ועי' גר"א ס"י ט ע"ב עומק מזרח  -הוא תפארת ,כמ"ש )תהלים יט ו(
והוא כחתן יוצא מחופתו ,ממזרח ועי' עוד זהר ח"ג קמח ע"ב.
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השמאל ,ששם הלוים שנאמר בהם
"וקדשת את הלוים" .תפלת שחרית
ישמח משה במתנת חלקו ,וזה נשמת
כל חי ,שהיא האם העליונה ,עליה
נאמר "אם תשכבון בין שפתים" ,אל
תקרי ִאם אלא אֵ ם ,שעליה נאמר
"וישכב במקום ההוא" ,במקום שיש
כ"ב אותיות של התורה שוכבת שם,
אשרי הוא הפה שהתורה של אותה
שעה שוכבת שם.

íéåìä úà úùã÷å 1203ïåäá øîúàã éàåéì ïîúã
å÷ìç úðúîá äùî çîùé úéøçùã àúåìö
äìò äàìéò àîéà éäéàã éç ìë úîùð àãå
íéúôù ïéá ïåáëùú íà (ãé çñ íéìäú) øîúà
úéùàøá) øîúà äìòã íàÅ àìà íà éø÷ú ìà
á"ë ùéã øúàá àåää íå÷îá áëùéå (àé çë
éäéà äàëæ ïîú úáéëù àúééøåàã ïååúà
1204
úáéëù àúòù àéääã àúééøåàã àîåô
ïîú

במתנת חלקו  -שזכה לבינה ,1205ושם השמחה ,יין המשמח :1206כל חי  -שהיא חיים,1207
וממנה נשמה דפרח לכל חי ,ליסוד :1208ויש כ"ב  -אותיות וישכב :דאורייתא  -שהיא ימא
דאורייתא :1209דאורייתא דההיא שכינתא שכיבה תמן  -כצ"ל} :לד ע"א{
התפלה השלישית אתה אחד
ãçà äúà {à"ò ãì} äàúéìú àúåìö
ושמך אחד ,זה יהו"ה ,העמוד האמצעי àúéòöîàã àãåîò ä"åäé àã ãçà êîùå
שאוחז בשניהם .והן נשמה יתרה ורוח
çåøå äøéúé äîùð ïåðéàå åäééåøúá ãéçàã
יתרה ונפש יתרה ,נפש יתרה בערב
שבת ,אתה קדשת .נשמה יתרה נשמת úáù áøòá äøéúé ùôð äøéúé ùôðå äøéúé
כל חי ,שנאמר בה ישמח משה במתנת éç ìë úîùð äøéúé äîùð úùã÷ äúà
חלקו .רוח יתרה ,אתה אחד ושמך çåø å÷ìç úðúîá äùî çîùé äá øîúàã
אחד .אשרי הוא מי שפותח את פיו ïàî åäéà äàëæ ãçà êîùå ãçà äúà äøéúé
בשלש תפלות לקבל אותם בשבתãì] ïåì àìá÷ì ïéúåìö úìúá éåîåô çúôàã .
תפלת מוסף זה צדיק שכולל את כל
åäìë ìéìëã ÷éãö àã óñåî úìôú úáùá [á"ò
התפלות ,ובו אומרים בתפלת מוסף,
כתר יתנו לך יהו"ה אלהינ"ו .והכתר åðúé øúë óñåîã àúåìöá ïéøîà äéáå ïéúåìö
הוא כתר עליון ,יהו"ה אלהינ"ו ,אבא 'ä ïåéìò øúë åäéà øúëå å"ðéäìà 'ä êì
 - ïå÷éúä øéàî 1203אין כזה פסוק ,אבל מובא בזהר ח"ב קפח ע"א ,ח"ג קט ע"ב ,קמו ע"ב ,וצ"ע גדול ,ואולי
כוונתו לפסוק )במדבר ח ט( והקרבת את הלוים .או פסוק יג :והעמדת את הלוים ,או פסוק יד:
והבדלת את הלוים.
äáéëù àúðéëù àúéà åîå÷îáå T"øâá ÷çîð úáéëù àúòù 1204
 1205עי' ע"ח זיווגים ו' ,וכן מתבאר בפת"ש א"א יב ,שהכוונה כאן ליסוד דבינה דרדל"א .ועי'
בבהגר"א על תז"ח יח ע"א וז"ל ,כי משה דרגא דהתפשטות בינה בעד"א וזהו בינה לבא בגו גופא
עד"א.
1206
עי' זהר ח"ג ק ע"א :ויבא לו יין דא יין דמנטרא יין דהוא חדו דלבא רזא דעלמא דאתי.
עי' זהר ח"ב קמז ע"א :מאן אתר נהרין הדר ואמר מיין מההוא יין דמנטרא מההוא יין דאיהו
חדוה דכל חדוון ומאן איהו ההוא יין דיהיב חיין וחדוה לכלא דא אלהי"ם חיים יין דיהיב חיין
וחדוה לכלא.
תו מיין מההוא שמא דאקרי יהו"ה דא איהו יין דחדוה דרחימו דרחמי ומן דא כלהו נהירין
וחדאן אתו חברייא ונשיקו ליה ברישיה )כד מטו לגבי דרבי שמעון סדרו מלין קמיה(.
תרגום :מאיזה מקום מאירים חזר ואמר מיין מאותו יין המשמר מאותו יין שהוא שמחת כל
השמחות ומיהו אותו היין שנותן חיים ושמחה לכל זה אלהים חיים יין שנותן חיים ושמחה לכל.
עוד מיין מאותו שם שנקרא יהו"ה זהו יין של שמחה של אהבה של רחמים ומזה כולם מאירים
ושמחים באו החברים ונשקוהו בראשו )כשהגיעו אל רבי שמעון סדרו הדברים לפניו(.
ועיי"ש בהגהות מהרח"ו שהשם היא הז' יודין בע"ב וס"ג.
 1207עי' הערה הקודמת ,ועי' גר"א בספד"צ ג ע"א :ידוע שהמוחין הן חיי האדם בסוד חו"ב
שנקראו חיים ,כמ"ש )קהלת ז יב( והחכמה תחיה בעליה ,ובינה נקראת חיים כמ"ש בזוהר )אחרי
מות נח ע"א( ומה שמיה דההוא נהר ,חיים שמיה ,ונקראת אלקים חיים.
 1208עי' שער מאמרי רשב"י ח ע"א :יסוד שהוא כל חי המושך הטיפה זרעית מן המוח שנקרא
חכמה.
 1209בינה עי' לעיל טו ע"ב.
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ואמא" .קדוש קדוש קדוש" )ישעיה ו ג( úìú ùåã÷ ùåã÷ ùåã÷ àîàå àáà å"ðéäìà
שלשת האבות ,יהו"ה צבאו"ת ברית èåù÷ éëøé ïéøúå äìéî úéøá ú"åàáö 'ä ïäáà
מילה ושתי ירכים של אמת ,מלא כל àúðéëù àã (â å äéòùé) åãåáë õøàä ìë àìî

הארץ כבודו ,זו שכינה.
ואינון נשמה כו'  -שהן ג' שבתות דשריין בשבת כמ"ש בר"מ פרשה יתרו )צב ע"א( ,1210והן
ג' סעודות ג"כ :ברית מילה כו'  -מי יעלה כו' הוי"ה ,כמש"ל תיקון כ"ב )עג ע"ב( ,וצבאות נו"ה:
אשרי השפתים שהם שערי
àìá÷ì àìëéäã ïéòøú ïåðéàã ïååôù ïéàëæ
,
ההיכל לקבל בהם את התפלות הללו (æé àð íéìäú) àã ïéâáå ïéìà ïéúåìö ïåäá
ומשום זה "אדנ"י שפתי תפתח".
éì åçúô (èé çé÷ íù) çúôú éúôù é"ðãà
"פתחו לי שערי צדק" ,שכשאדם
פותח פיו בתפלה עם שכינתו ,מיד àúåìöá éåîåô çúôà ùð øá ãëã ÷ãö éøòù
"אז תקרא ויהו"ה יענה" ,הוא ובית 'äå àø÷ú æà (è çð äéòùé) ãéî äéúðéëùá
דינו .א"ז שמונה אותיות שהן יהו"ה ïåðéàã ïååúà àéðîú æ"à åðéã úéáå àåä äðòé
אהי"ה ,אבא ואמא .ויהו"ה יענה ,מיד àåä ãéî äðòé 'äå àîéàå àáà ä"éäà ä"åäé
הוא ובית דינו ,יהו"ה אדנ"י.
é"ðãà ä"åäé åðéã úéáå
כשהם באבא ובאמא לימין
àìàîùå àðéîéì àîéàáå àáàá ïåðéà ãë
.
ושמאל ,כל אחד הוא ֵ
שם בפני עצמו øúëá ïåðéà ãëå åîöò éðôá íù åäéà ãç ìë
וכשהם בכתר עליון ,הם ביחוד אחד
ä"äéåääàé àã àðååâë àãç àãåçéá ïåðéà ïåéìò
כמו זה יאההויה"ה ,בחסד וגבורה הם
יהו"ה אהי"ה ,הענפים נפרדים לימין ïéôðò ä"éäà ä"åäé ïåðéà äøåáâå ãñçá
àãåîòá
àìàîùå
àðéîéì
ולשמאל .בעמוד האמצעי הם שניהם ïéãøôúî
ביחוד אחד ,וכן הענפים נפרדים בנצח éëäå àãç àãåçéá åäééåøú ïåðéà àúéòöîàã
והוד ,יהו"ה לימין אהי"ה לשמאלàðéîéì ä"åäé ãåäå çöðá ïéãøôúî ïéôðò ïåðéà .
בצדיק מתייחדים ,הרי כאן סוד האילן àëä àä íéãçééúî ÷éãöá àìàîùì ä"éäà
ממעלה
ענפיו
שמתפשטים
àìéòî éåôðò ïèùôúàã àðìéàã àæø
ומתייחדים למטה בשרשו ,וזה עץ
íééçä õò àãå àúúì éåùøùá ïéãçééúîå
החיים.
עץ הדעת טוב שאין בו רע ממטה
àìéòì àúúî òø äéá úéìã áåè úòãä õò
למעלה ,כמו זה אדנ"י שכינה àãåîò ä"åäé äàúú àúðéëù é"ðãà àã àðååâë
תחתונה ,יהו"ה העמוד האמצעי.
ïéãøôúî ïéôðò ïéëøé ïéøúá ïåðéàå àúéòöîàã
ובשתי ירכים הענפים שנפרדים לימין
ולשמאל ,וכך בשתי הזרועות נפרדים ïéòåøã ïéøúá éëäå 1211àìàîùå àðéîéì
ענפים לימין ושמאל ,בצדיק הם ïåðéà ÷éãöá àìàîùìå àðéîéì ïéôðò ïéãøôúî
ביחוד אחד יאהדונה"י .וזה סוד ì"îùçã àæø àãå é"÷ðåã÷àé àãç àãåçéá
החשמ"ל ,חיות של אש מדברות .כל êåøáá òøåë òøåëä ìë ïììîî àùàã ïååéç
הכורע כורע בברוך )ברכות יב ע"א( ïéøúá íùá ó÷åæ ó÷åæä ìëå é"÷ðåã÷àé éäéàã
שהיא יאהדונה"י ,וכל הזוקף זוקף
 - ïå÷éúä øéàî 1210ז"ל :תלת דרגין אינון וכלהו אקרון שבת שבת עלאה שבת דיומא שבת דליליא וכלהו חד
ואקרי כלא שבת וכל חד כד איהו שלטא נטיל לחברוי וזמין לון בהדיה בההוא שולטנו דיליה וכד
האי אתי לעלמא כלהו אתיין וזמינין בהדיה כד אתי ליליא זמין בהדיה לשבת דיממא וזמין ליה
בהיכליה ואתטמר בהדיה כיון דהאי אתיא שבת עלאה אתמשך עליה וכלהו גניזין בהיכלא דליליא
ובגין דא סעודתא דליליא חמור מביממא )ס"א כדביממא(
תרגום :שלש דרגות הן וכולן נקראות שבת שבת עליונה שבת של היום שבת של הלילה .וכולן
אחת והכל נקרא שבת וכל אחת כשהוא שולט לוקח את חבריו ומזמינה אותן עמה באותו השלטון
שלו וכשזה בא לעולם כולם באים ומזמנים עמו .כשבא הלילה מזמין עמו שבת של היום ומזמין
אותו להיכלו ומסתתר עמו כיון שזה בא שבת העליונה נמשכת עליה וכולם גנוזים בהיכל של
הלילה ולכן סעודת הלילה חמורה מביום )כמו של היום(.
 1211כאן מקור לענין של איהו בנצח איהי בהוד )כללים ח"ב לב ע"ג(.
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בשם בשני שמות וזה יהו"ה אהי"ה.
כל הכורע כו'  -שהן לתתא :וכל הזוקף כו'  -שהן לעילא וז"ש ובהון הוה כו' ,ר"ל בהוי"ה
אדנ"י:
השכינה
את
משבח
היה
ובהם
íéøéùä øéùá àúðéëù çáùî äåä ïåäáå
בשיר השירים ממטה למעלה ,זהו ) ã"ää àìéòì àúúîשיה"ש ז ב  -ו( åôé äî
שכתוב "מה יפו פעמיך בנעלים בת
åîë êéëøé é÷åîç áéãð úá íéìòðá êéîòô
נדיב חמוקי ירכיך כמו חלאים מעשה
ידי אמן שררך אגן הסהר"" ,שני שדיך"éðù øäñä ïâà êøøù ïîà éãé äùòî íéàìç ,
"צוארך"" ,ראשך" ,הרי כאן ממטה àúúî àëä àä êùàø êøàåö êéãù
1212
àìéòì
למעלה.
והיא משבחת את הקדוש ברוך
àìéòî àåä êéøá àùãå÷ì úçáùî àéäå
,
הוא ממעלה למטה "ראשו כתם פז" ) àúúìשיה"ש ה יא  -טו( æô íúë åùàø
"עיניו"" ,לחיו"" ,שפתותיו"" ,שוקיו"
åäéà äàëæ åé÷åù åéãé åéúåúôù åééçì åéðéò
אשרי מי שמעלה את התפלה בכל
ìëá à"ð) øúàå øúà ìëá àúåìö ÷éìñã ïàî
מקום ומקום )אבר ואבר( בתקון הזה.
ä"éäà ä"åäé àãå ïäîù

[àã àðå÷úá (øáàå øáà

והיא משבחת כו'  -ר"ל ,בהוי"ה אהי"ה .והענין כי הוי"ה אהי"ה שרשם בחו"ב ,והוי"ה
אדנ"י שרשם בנו"ה ,כי איהו בנצח ואיהי בהוד .1213וז"ש בפנים ,ת"ח הוי"ה אדנ"י איהו קב"ה
ושכינתיה בתרין שוקין כו':
בא וראה יהו"ה אדנ"י הוא
êéøá àùãå÷ åäéà é"ðãà ä"åäé éæç àú
הקדוש ברוך הוא ושכינתו בשתי àðéîéì ä"åäé ïé÷åù ïéøúá äéúðéëùå àåä
שוקים ,יהו"ה לימין אדנ"י לשמאל,
äøéàîä àéøì÷ôñà ïåðéàå àìàîùì é"ðãà
והם אספקלריה המאירה ואספקלריה
שאינה מאירה ,בצדיק שניהם אחד åäééåøú ÷éãöá 1214äøéàî äðéàù àéøì÷ôñàå
יאהדונה"י .וכך בשתי זרועות יהו"ה àðéîéì ä"åäé ïéòåøã ïéøúá éëäå é"÷ðåã÷àé ãç
àúéòöîàã
àãåîòá
àìàîùì
לימין אדנ"י לשמאל ,בעמוד האמצעי é"ðãà
יאהדונה"י שניהם ביחוד אחד ,בסוד ïîà ãåñá àãç àãåçéá åäééåøú é"÷ðåã÷àé
אמ"ן .ומשום זה )ברכות נג ע"ב( גדול àä êøáîä ïî øúåé ïîà äðåòä ìåãâ àã ïéâáå
העונה אמן יותר מן המברך ,זהו
àìéòì àúúî åäéà
ממטה למעלה.
ובג"ד גדול כו'  -שמתייחדים כאחד ,משא"כ בברכה שאינן בשילוב וכמו בענפין:
ממעלה למטה יהו"ה אהי"ה
ãç åäééåøú ä"éäà ä"åäé àúúì àìéòî
שניהם אחד בכתר עליון כמו זה äîëçá ä"äéåääàé àã àðååâë ïåéìò øúëá
יאההויה"ה .בחכמה ובינה יהו"ה
ä"éäà ä"åäé ïéòåøã ïéøúá ä"éäà ä"åäé äðéáå
אהי"ה בשתי זרועות ,יהו"ה אהי"ה
בעמוד האמצעי שניהם כאחד ,בנצח ãåäå çöðá àãçë åäééåøú àúéòöîàã àãåîòá
והוד יהו"ה אהי"ה זה לימין וזה ÷éãöá àìàîùì àãå àðéîéì àã ä"éäà ä"åäé
לשמאל ,בצדיק שניהם ביחוד כאחדåäééåøú úåëìîá ïëå àãçë àãåçéá åäééåøú .
וכן במלכות שניהם ביחוד אחד כמו äáå é"ðãà ä"åäé àã àðååâë àãç àãåçéá
זה יהו"ה אדנ"י ,ובה מתחברים יהו"ה úéø÷ éäéà àã ïéâáå ä"éäà ä"åäé ïéøáçúî
אהי"ה ,ומשום זה היא קרית ארבע,
òáøàá ïåðéàã ïäîù òáøàã àøåáç òáøà
החבור של ארבעה שמות שהם
בארבע פרשיות של תפילין של ידïéìéôúã éúá òáøàáå ãéã ïéìôúã ïééùøô ,
 - ïå÷éúä øéàî 1212עי' לעיל הק' ג ע"ב ושם ז ע"א )ביאורים ח"ב טל ע"ב(.
 1213עי' לעיל הערה .379
 1214עי' בהגר"א בתז"ח יח ע"א וז"ל דלא אנהיר סיהרא אספקלריא כו'  -כי אין השגה לשום
בריה רק בשכינה כידוע רק שמרע"ה אנהיר לה בדרגיה ועביד לה אספקלריא דנהרא ,עכ"ל ,דהיינו
שכולם רק משיגים מהמלכות אבל ההפרש היא אם זה המלכות מאירה או לא
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ובארבעה בתי תפילין של הראש.
וכן במלכות כו'  -ובה מתחברין כל כו' שמהן יחד בשילוב ,וזהו קרית ארבע כו' ,וכמו
תש"י דאינן רק בית א' לבד:
ודופק
למעלה
וכשנביא היה עולה
àòøúì ÷éôãå àìéòì ÷éìñ äåä àéáð ãëå
בשער ,אם היה עולה עם השכינהãéî äéì çúô äåä àúðéëùá ÷éìñ äåä éà ,
היה פותח לו מיד והיה אומר לו ,בן
øáãàå êéìâø ìò ãåîò íãà ïá äéì øîà äåäå
אדם עמוד על רגליך ואדבר איתך,
שאתה הוא שהיית סובל את השכינה àúðéëùì ìéáñ úéåäã àåä úðàã êúà
בתפלת עמידה .עמוד על רגליך ïåäá øîúàã êéìâø ìò ãåîò äãéîòá àúåìöá
שנאמר בהם "וכף רגליהם ככף רגל íéìåâò ìâò (æ à ìà÷æçé) ìâø óëë íäéìâø óëå
עגל" ,עגלים כנקודים שהם מנהיגים àøèñîå ïååúàì íéâéäðî ïåðéàã íéãå÷ðë
את האותיות ,ומצד האותיות הם úòáøà ìò ã"ää ïéòáåøî ïåðéà ïååúàã
מרובעים ,זהו שכתוב "על ארבעת
úòáøà ìò ãåòå (æé íù) åëìé íúëìá ïäéòáø
רבעיהם בלכתם ילכו" .ועוד "על
ארבעת רבעיהם" הם ארבע קדושות úåùåã÷ òáøà [à"ò äì] ïåðéà (ç íù) íäéòáø
שאומר אדם בכל יום .ועוד עמוד על êìâø ìò ãåîò ãåòå àîåé ìëá ùð øá øîåàã
רגליך בראשונות" ,ומה שאלתך עד ) úåëìîä éöç ãò êúìàù äîå ïéàîã÷áאסתר
חצי המלכות" באמצעיות" .ותעש" ה ו( øá åäéà ïîúã ïéàøúáá ùòúå úåéòöîàá
באחרונות ,ששם אדם הוא כמו עבד ïéìà åì êìåäå åáøî ñøô ìá÷îä ãáòë ùð
המקבל פרס מרבו והולך לו )ברכות
לד ע"א( .אלו יוצאים שנותן להם à÷ ïéðøçà àä ïåäúåòá àëìî ïåì áéäéã ïé÷ôð
המלך את בקשותם ,והרי אחרים é"ðãà éøîàå äìéî úéøáã éøàî àòøúì é÷ôã
דופקים בשער ,בעלי ברית מילה) çúôú éúôù ,תהלים נא יז(
ואומרים "אדנ"י שפתי תפתח".
בלכתם }לד ע"ב{ כו'  -בלכתם של החיות שהן הנקודין ,ילכו האופנים שהן האותיות:
ארבע קדושות  -בשחרית ומנחה ושל יוצר וסדר קדושה :עד חצי המלכות באמצעין  -שהן י"ב
ברכאן ,חצי צירופי אדנ"י ,אבל כל הגהה זו שכ' למטה אינו שייך לכאן ,ול"ג לה כאן:
אשריהם ישראל שהם רגלי
àúðéëùã ïéìâø ïåðéàã ìàøùé ïåðéà ïéàëæ
השכינה ,שעומדת עליהם בתפלת éàãå éäéàã äãéîòá àúåìöá åäééìò úî÷ã
העמידה ,שהיא ודאי עליהם ,תפילה
àúåìâá åäééìò úî÷å ãîåòî äìéôú åäééìò
מעומד ,1215ועומדת עליהם בגלות.
משום ä"åäé äáâì ïéúçðã ïéâá åäééìò úî÷ éàîáå
עליהם,
עומדת
ובמה
שמורידים אליה יהו"ה שעליו נאמר êéøö äéáã íùá ó÷åæ ó÷åæä ìë øîúà äéìòã
)ברכות יב ע"א( כל הזוקף זוקף בשםäì ïéô÷æ àìã ïéìàå àúðéëùì àô÷æì ùð øá ,
שבו צריך אדם לזקף את השכינהàúééøåàã ïéãå÷ôá åà ïåäúåìöá ä"åäé íùá ,
ואלו שלא זוקפים אותה עם שם )éãéá 'ä éððúð åäééìò úçååö éäéà (ïåäìã à"ð
יהו"ה בתפלתם או במצוות של
åäéà äìéã åëéîñã (ãé à äëéà) íå÷ ìëåà àì
התורה )שלהם( ,היא צועקת עליהם
"נתנני יהו"ה בידי לא אוכל קום"äìéã äãéîòå äøåáâå ãñç ïåðéàã ïéòåøã ïéøúá ,
שהסמיכה שלה היא בשתי זרועות äìéã åôé÷æå ãåäå çöð ïåðéàã ïé÷åù ïéøúá
שהן חסד וגבורה ,והעמידה שלה äéîù ä"åäé àúéòöîàã àãåîò åäéàã àôåâá
בשתי שוקים שהם נצח והודäìéã àãåçéå íùá ó÷åæ ó÷åæä ìë àã ïéâáå .
והזקיפות שלה בגוף שהוא העמוד ïåäá í÷éîì úìéëé àìã ïéìàá àã ïéâáå ÷éãöá
האמצעי ,שמו יהו"ה ,ולכן כל הזוקף
ïåäá åôé÷æ àìå åëéîñ äì úéìå àúåìöá
זוקף בשם .והיחוד שלה עם צדיק,
ומשום זה ,אלו שלא יכולה לעמוד íëç ïá äìîã àæøå ïåäá úáéöòúà àúåìâá
עמהם בתפלה ,ואין לה סמיכה ולא (à é éìùî) åîà úâåú ìéñë ïáå áà çîùé
àùéøã

 - ïå÷éúä øéàî 1215עי' לעיל הערה
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זקיפה עמהם בגלות ,מתעצבת בהםéàîàå) (å å úéùàøá) åáì ìà áöòúéå äéðéâáå .
וסוד הדבר "בן חכם ישמח אב ובן (åîà úâåú åäéà ìéñë ïá àã íà åáì ìà
כסיל תוגת אמו" ,ובגללו "ויתעצב אל
éäåáàì àìå äéîàì éàä éìåë éàîàå

לבו" )ולמה אל לבו ,אם זה בן כסיל
הוא תוגת אמו( ולמה כל זה לאמו
ולא לאביו.
וקמת עלייהו  -ר"ל ,על ידם:
אלא זהו סוד עליון ,מצוות עשה
äùòã ïéãå÷ô åäéà äàìò àæø àã àìà
הן מימין ששם חכמה כמו שבארוהו åäåî÷åàã äîë äîëç ïîúã àðéîéî ïåðéà
בעלי המשנה ,הרוצה להחכים ידרים
ïéãå÷ôå íéøãé íéëçäì äöåøä ïéúéðúî éøàî
)ב"ב כה ע"ב( .ומצוות לא תעשה הן
משמאל ,ששם האם העליונה ,שהם äàìò àîéà ïîúã àìàîùî ïåðéà äùòú àìã
"אדנ"י ש'מעה אדנ"י ס'לחה אדנ"י é"ðãà äçì'ñ é"ðãà äòî'ù é"ðãà ïåäáã
ה'קשיבה ועשה אל תאחר" )דניאל ט ãëå íéøåôëä íåéá øçàú ìà äùòå äáéù÷'ä
יט( ביום הכפורים .וכשלא חוזרים àì ìò ïéøáòã ïåðéà àúáåéúá ïéøæç àì
בתשובה ,אותם שעוברים על לא é éìùî) åäééìò øîúà àìàîùî ïåðéàã äùòú
תעשה שהם משמאל ,נאמר עליהם
àîéà ïîúã ïéâá åîà úâåú ìéñë ïáå (à
"ובן כסיל תוגת אמו" ,משום ששם
האם לשמאל והלב הוא לשמאל) ,וסוד (äìîã àæøå) àìàîùì åäéà àáìå àìàîùì
(å å úéùàøá) åáì ìà áöòúéå àã ïéâáå
הדבר( ומשום זה "ויתעצב אל לבו".
דבהון אדנ"י כו'  -ר"ת שס"ה שהן באדני מסט' דאמא עילאה וז"ש :ביוה"כ  -שהיא אמא
ור"ל שאומרים אותו ביוה"כ בתשובה שהיא אמא ואומרים סלחה על ל"ת שהן שם וז"ש :וכד
לא כו':
ושתי הויו"ת הן לימין ולשמאל,
àìàîùìå àðéîéì ïåðéà ú"åéåä ïéøúå
כמו זה יהה"ו יוה"ה ,י' לימין ובו â éìùî) äéáå àðéîéì 'é ä"äåé å"ääé àã àðååâë
"יהו"ה בחכמה יסד ארץ" האב עם
'ä àúøá íò áà õøà ãñé äîëçá 'ä (èé
הבת .ה' עליונה עם הבן ,שהוא ו',
תפילין על ראשו ,זהו שכתוב "ובזרוע ã"ää äéùéø ìò ïéìôú 'å åäéàã àøá íò äàìò
עוזו" )ברכות ו ע"א( אלו תפילין של )àùéøã ïéìôú åìà åæåò òåøæáå (ç áñ äéòùé
ראש ,שבכל מקום שאות ה' על ו' היא àîéà éäéà 'å ìò 'ä úàã øúà ìëáã
אם.
ותרין הויו"ת כו'  -ר"ל ,שלא תקשה הא אמרינן דאבא יסד ברתא וכאן אומר שהיא בסט'
דאמא ,לכן אמר ותרין כו' ,ובזה מתורץ כל הסתירות שהן בזוהר ,דהכל לפי הצירוף וכמה
צירופין כמש"ל בהקדמה )*:(##
וזהו הסוד של קרבן עולה ויורד,
'ä ÷éìñã ãøåéå äìåò ïáø÷ã àæø àãå
שעולה ה' אל י' ,ויורדת ה' אל ו' .ואם ä"éåä éàä åàì íàå 'å éáâì 'ä úéçðå 'é éáâì
לא ,הוי"ה יהה"ו הזו שנרמזה בכתוב
}è äéîøé) àø÷ éàäá æéîøúàã å"ääé {á"ò ãì
הזה "כי אם בזאת י'תהלל ה'מתהלל
ה'שכל ו'ידוע אותי" ,לא היו יודעים ìëù'ä ììäúî'ä ììäú'é úàæá íà éë (áë
בני אדם קרבן עולה ויורד )שכשלא äìåò ïáø÷ àùð éðá ïéòãé ååä àì éúåà òåãé'å
היה אדם מקריב את אות ה' עם י' וה' 'é íò 'ä úà áéø÷ ùð øá äåä àì ãëã) ãøåéå
עם ו' ומי עולה ויורד מי היה יודע מי éàî òãé äåä ïàî ãøåéå äìåò ïàîå 'å íò 'ä
היא ה' שהיא הבת )אמא( שיש לו äéì úéàã (àîéà à"ð) àúøá éäéàã 'ä éäéð
להעלותה אל האב ,וה' שהיא האם
àúçðì àîéà éäéàã 'äå àáà éáâì äì à÷ìñì
להוריד אותו אל הבן( וכשרואה אדם
שאות ה' היא עם י' וה' עם ו' מהו 'ä úàã ùð øá àæç ãëå à"ð) (àøá éáâì äì
עולה ויורד .מי היה יודע מהי ה' שהיא äåä ïàî ãøåéå äìåò éàî 'å íò 'äå 'é íò éäéà
איאמ שיש לה לעלות אותה אל אבא äì úéàã àîéà éäéàã 'ä éäéð éàî òãé
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או ה' שהיא בת להוריד אותה אל בן.
אלא בגלל הוי"ה הזו שהיא יהה"ו ,שה'
שהיא על ו' ,היא האם העליונה ,ובה
נשמע ה' תחתונה שהיא תחת י' שהיא
הבת ,וזה סוד הקרבן שצריך להעלות
ה' לי' ולהוריד ה' אל ו'.

àúøá éäéàã 'ä åà àáà éáâì äì à÷ìñì
ä"éåä éàä ïéâá àìà (àøá éáâì äì àúçðì
àîéà éäéà 'å ìò éäéàã 'äã å"ääé éäéàã
'é úåçú éäéàã äàúú 'ä òîúùà äáå äàìò
à÷ìñì êéøöã àðáø÷ã àæø àãå àúøá éäéàã
'å éáâì 'ä àúçðìå 'é éáâì 'ä

ודא רזא כו'  -ר"ל} ,לד ע"ג{ כשהן בצירוף הזה צריך לקרב עולה ויורד :וידוע אותי -
לשון חיבור :1216וכד חזא ב"נ כו'  -ר"ל ,של"ת הא ג"כ בהוי"ה כסדר ,י"ל דה"א ראשונה היא
ברתא עם אבא ,וצריך לנחתא לה .ותירץ דאין הכרח בזה עד שרואין ה' על ו' ,שע"כ היא אמא
וע"כ ה' ראשונה ברתא:
יוה"ה ,י' הוא לימין חכמה ,ו'
äøåú 'å äîëç àðéîéì éäéà 'é ä"äåé
תורה שבכתב" ,מימינו אש דת למו" (á âì íéøáã) åîì úã ùà åðéîéî áúëáù
)דברים לג ב( ,וזהו שאומרים מח הבן
çåîî êùîúàã ïáä çåî ïéøîàã åäéà éàäå
שנמשך ממח האב .ה' עליונה לשמאל,
ומשם נתנה תורה שבעל פה שהיא ה' úáéäééúà ïîúîå àìàîùì äàìò 'ä áàä
äàúú 'ä éäéàã äô ìòáù àúééøåà
תחתונה.
יוה"ה כו'  -וז"ש לעיל רזא עלאה כו':
סודות
אשריהם ישראל שיודעים
ïéàìò ïéæø ïéòãéã ìàøùé ïåðéà ïéàëæ
עליונים ,בהויו"ת שבהם עולים ïåäîåôã íéìáäá ïéúåìö ïé÷ìñ ïåäáã ú"åéåäá
תפילות ,בהבלים של פיהם ,ויורדים
øá ãëã úåàé à÷ãë ïåäá ïéìééç ïåðéà ïéúçðå
אותם החילות בהם כראוי .שכשאדם
מעלה את שכינתו בתפלתו ,הקדוש àåä êéøá àùãå÷ äéúåìöá äéúðéëù ÷éìñ ùð
ברוך הוא יורד עליו ,זהו שכתוב "בכל íå÷îä ìëá (àë ë úåîù) ã"ää äéìò úéçð
המקום אשר אזכיר את שמי אבא êéúëøáå êéìà àåáà éîù úà øéëæà øùà
אליך וברכתיך" .אשריהם ישראל שהם àúðéëùì ïéìâø ïåðéàã ìàøùé ïåðéà ïéàëæ
רגלי השכינה לעמוד עמה ,בין ברווחה ïåðéà ãëã å÷àòá ïéá çåéøá ïéá äîò í÷éîì
בין בצרה ,שכשהם בדין ביום הדין
ùàø éäéàã àðéãã àîåéá [á"ò äì] àðéãá
שהוא ראש השנה ,היא עומדת עמהם
לדין ,שמעמידים אותה בתפלתםäì ïéîéé÷ã àðéãì ïåäîò úî÷ éäéà äðùä ,
שעליהם נאמר "בהתהלכך תנחה אותך äçðú êëìäúäá øîúà åäééìòã ïåäúåìöá
בשכבך תשמר עליך והקיצות היא àéä úåöé÷äå êéìò øåîùú êáëùá êúåà
תשיחך" ,שבכל מקום שעומדים ïéîéé÷ã øúà ìëáã (áë å éìùî) êçéùú
ישראל בכל מצוה ומצוה ,לשכינה היא éäéà àúðéëùì àãå÷ôå àãå÷ô ìëá ìàøùé
עומדת בשבילם בכל דחק וצער ,בין
בדרך בין בישוב בין בים ,וזהו ÷ïéá àøòöå à÷çåã ìëá åäééðéâá úîéé
בהתהלכך במדבר תנחה אתך ,זהו åäéà àãå àîéá ïéá àáåùéá ïéá àçøàá
שכתוב "צדק לפניך יהלך וישם לדרך ã"ää êúåà äçðú àøáãîá êëìäúäá
פעמיו" .בשכבך ,בישוב תשמר עליך )êøãì íùéå êìäé åéðôì ÷ãö (ãé äô íéìäú
והקיצות לרדת )ללכת( לים היא úåöé÷äå êéìò øåîùú àáåùéá êáëùá åéîòô
תשיחך .ועוד בהתהלכך בעולם הזה,
ãåòå êçéùú àéä àîéá (ìæéîì à"ñ) úçéîì
תנחה אותך בשכבך בקבר תשמר עליך
והקיצות בתחית המתים ,היא תשיחךêáëùá êúåà äçðú àîìò éàäá êëìäúäá .
íéúîä úééçúá úåöé÷äå êéìò øåîùú øá÷á
êçéùú àéä

 - ïå÷éúä øéàî 1216כמו והאדם ידע את חוה )בראשית ד א(.
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איהי קמת עמהון כו'  -לאגנא עליהון :והקיצות למיחת בימא כו'  -דשם כתיב "מה לך
נרדם" )יונה א ו( יורדי הים המה כו' ,1217הספנין רובן חסידים )קידושין פב ע"א(:
הרי אלו יוצאים ,והנה אחרים
ïé÷ôã à÷ ïéðøçà àäå ïé÷ôð ïéìà àä
דופקים בפתח ,והם בעלי הרגלים ïéìâøã àøèñî ïéìâø éøàî ïåðéàå àçúôì
מהצד של הרגלים של הקדוש ברוך
(ã ãé äéøëæ) ïåäá øîúàã àåä êéøá àùãå÷ã
הוא ,שנאמר בהם "ועמדו רגליו ביום
ההוא" ,ועליהם נאמר "כשש מאות ùùë øîúà åäééìòå àåää íåéá åéìâø åãîòå
áé úåîù) óèî ãáì íéøáâä éìâø óìà úåàî
אלף רגלי הגברים לבד מטף".
אלו יוצאים והרי אחרים נכנסים (æì
מצד של אלו שנאמר בהם "ורגליהם
àøèñî ïéìàò ïéðøçà àä ïé÷ôð ïéìà
רגל ישרה" .רגליהם הם בעיגול ,הם äøùé ìâø íäéìâøå ïåäá øîúàã ïéìàã
רגל ישרה ,ויש רגלים אחרות מרובעים
)äøùé ìâø ïåðéà àìåâòá ïéìâø (æ à ìà÷æçé
של אופנים ,שנאמר בהם "על ארבעת
רבעיהן בלכתם ילכו" שבהם "והחיות øîúàã íéðôåàã ïéòáåøî ïéðøçà ïéìâø úéàå
רצוא ושוב כמראה הבזק" ,ואותם åëìé íúëìá ïäéòáø úòáøà ìò ïåäá
רגלים בעגול הם ,כמו נקודות )áåùå àåöø úåéçäå ïåäáã (æé à ìà÷æçé
לאותיות ,שהם רגלים ברבוע.
ïéìâø ïåðéàå (ãé à ìà÷æçé) ÷æáä äàøîë
ïéìâø ïåðéàã ïååúàì ïéãå÷ðë ïåðéà àìåâòá
àòåáøá

הא אחרנין כו'  -שהראשונים ברגלין דשכינה :אינון רגל ישרה  -שבכל צד שוה:
והנביא שהוא מהצד שלהם ,שם
äåä ïîú ïåäìéã àøèñî åäéàã àéáðå
היתה עולה רוחו ,ומשם היה שומע כל äéì äåäã äî ìë òîù äåä ïîúîå äéçåø ÷éìñ
מה שהיה לו לשמוע ,זהו שכתוב
ïá éìà øîàéå (à á ìà÷æçé) ã"ää òîùîì
"ויאמר אלי בן אדם עמוד על רגליך
ואדבר אותך" .ועוד "ותבא בי רוח àáúå ãåòå êúåà øáãàå êéìâø ìò ãåîò íãà
כאשר דבר אלי ותעמדני על רגלי éìâø ìò éðãîòúå éìà øáã øùàë çåø éá
ואשמע את מדבר אלי ותשאני רוח òîùàå çåø éðàùúå éìà øáãî úà òîùàå
ואשמע אחרי וגו'" ,משום שהדרגות àøèñî ïåðéà ïéâøãã ïéâá (áé â íù) 'åâå éøçà
הן מצד השכינה שנאמר בה "וראית úéàøå (âë âì úåîù) äá øîúàã àúðéëùã
את אחורי" ,אמר "ואשמע אחרי".
éøçà òîùàå øîà éøåçà úà

סליק רוחיה  -דנקודין הן רוח ,וז"ש כי רוח החיה כו' שמה הרוח כו':
מה זה "קול רעש גדול" ,שיש רעש
) ìåãâ ùòø ìå÷ éàîיחזקאל ג יב( úéàã
ויש רעש ,יש רעש שנאמר בו "לא àì äéá øîúàã ùòø úéà ùòø úéàå ùòø
ברעש יהו"ה" ,שלא יבא לשם הקדוש
ïîú éúéé àìã (àé èé 'à íéëìî) 'ä ùòøá
ברוך הוא ויש רעש ,שיבא לשם אלא
רע"ש בהפוך ער"ש ,כמו שנאמר ÷àìà ïîú éúééã ùòø úéàå àåä êéøá àùãå
"יהו"ה יסעדנו על ערש דוי" ,וזהו "כל åðãòñé 'ä øîúàã äîë ù"øò àëåôäá ù"òø
משכבו הפכת בחליו" ,שנהפך רע"ש ìë åäéà àãå (ã àî íéìäú) éåã ùøò ìò
לער"ש ,ומיהו ער"ש ,אלא הוא עש"ר ù"òø êôäúàã (íù) åéìçá úëôä åáëùî
בהפוך אותיות ,וזו שכינה שהיא הכלל ø"ùò åäéà àìà ù"øò åäéð éàîå ù"øòì
של עשר ספירות ,שעליה נאמר
àììë éäéàã àúðéëù àãå ïååúà êåôäá
)ברכות כא ע"ב( אין קדושה פחות
úåçôá äùåã÷ ïéà øîúà äìòã ïøéôñ øùòã
מעשרה.
äøùòî

דאית רעש כו'  -ר"ל ,לכן אמר גדול ,גדול ה' כו' )שמות יח יא(:
שהיא שורה על ראש החולה,
äðéâáå äìåçã àùéøì àéøù éäéàã
 - ïå÷éúä øéàî##* 1217
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ובגללה "יהו"ה יסעדנו" ,ובמה" ,על
ערש דוי" ,על שכינתו ודאי .ואם
שכינה לא שם ,רוח סערה שם,
שמסעירה את גוף האדם ,שכתוב בו
"והאניה חשבה להשבר" ,שהיא גוף
הספינה ,כשאין השכינה סומכת אותה,
רוח סערה מהפכת אותה ומשברת
אותה .ובזמן ששכינה סומכת אותה,
מיד יוצא קול ,בן אדם עמוד על רגליך,
ועומד ממחלתו ויוצא מהדין שלם
בגופו ,שלם בממונו.
דוי  -שנתהפך יו"ד} ,לד ע"ד{ שכינה כלילא מעשר כמו שמפרש והולך :סערה  -אותיות
ערש עשר ,אלא בשמאל ,לב כסיל בשמאל) 1218קהלת י ב( ,דלכן נקרא סמאל לשון שמאל ובס':
הרי אלה יוצאים ,הנה אחרים
àçúôì ïé÷ôã ïéðøçà àä ïé÷ôð ïéìà àä
שפתי
דופקים בפתח ואומרים "אדנ"י
çúôú éúôù é"ðãà (æé àð íéìäú) ïéøîàå
תפתח" ,ואותם שסומכים את השכינה
ïéìâø äîëá àúðéëùì ïéëéîñã ïåðéàå
בכמה רגלים של מועדים וימים
טובים ,וכשאלה נכנסים הקדוש ברוך àùãå÷ ïéìàò ïéìà ãëå ïéáè ïéîåéå íéãòåîã
הוא משבח אותה בהם" ,מה יפו åôé äî (á æ ù"äéù) ïåäá äì çáùî àåä êéøá
פעמיך בנעלים בת נדיב" ,שאלו הם øîúàã ïåðéà ïéìàã áéãð úá íéìòðá êéîòô
שנאמר בהם "שלש פעמים בשנה ) êøåëæ ìë äàøé äðùá íéîòô ùìù ïåäáשמות
יראה כל זכורך") .והוצאנו פעמיך מן כג יז( )ïéìà íéìòðå íéîòô ïî êéîòô àð÷éôàå
פעמים ,ונעלים אלה נעילת הפסח
é÷åîç âç úìéòðå úøöò úìéòðå çñôä úìéòð
ונעילת עצרת ונעילת חג ,חמוקי ירכיך
אלה הם( )נ"א והוצאנו נעליך מן ïî êéìòð àð÷éôàå à"ð) (ïåðéà ïéìà êéëøé
רגלים( אמר הקדוש ברוך הוא כמה úðà äîë àåä êéøá àùãå÷ øîà (íéìâø
את נאה באלו הנעלים ,שהם נעילת úìéòðå çñô úìéòð ïåðàã íéìòð ïéìàá àøéôù
פסח ונעילת עצרת ונעילת חג.
âç úìéòðå úøöò
רגלין דמועדים  -לשון שלש רגלים :פעמיך  -כמו שמפרש והולך ,שלש פעמים :נעילת
פסח כו'  -שנועלין עצמן בעזרה לשון עצרת:
חמוקי ירכיך אלה הם מצד של
éøúã àøèñî ïåðéà ïéìà êéëøé é÷åîç
שתי ירכי אמת שנאמר בהן "שוקיו ùù éãåîò åé÷åù ïåäá øîúàã èåù÷ éëøé
עמודי שש" ,והן שש דרגות נבואה.
)שיה"ש ה טו( (äàåáðã ïéâøã úéù ïåðéàå
מצד האות ו' שהוא צדיק ,העמוד
êéîñã ãåîò ÷éãö åäéàã 'å úàã àøèñî
שסומך אותם ,והוא שש כנגד שש
מעלות לכסא ,ועולה באות י' לששיםíéëìî) àñëì úåìòî ùù ìá÷ì úéù åäéàå ïåì ,
כמו הששים וששה גלגלים שסובבים íéùùã àðååâë íéùùì 'é úàá ÷éìñå (èé é 'à
את הכסא ,והם ס"ו מן יסוד ,והרי ïî å"ñ ïåðéàå àéñøåëì ïéøçñã íéìâìâ úéùå
פרשוה .נשאר י"ד ,בו "וביד הנביאים ãéáå äéá ã"é øàúùà åäåî÷åà àäå ã"åñé
אדמה" .וזו שכינה ,יד חותמת מצד
ãé àúðéëù àãå (àé áé òùåä) äîãà íéàéáðä
של הצדיק ,יד כותבת מצד העמוד
האמצעי ,היא תמונת כל ,ומשום זה åì] àøèñî úáúåë ãé ÷éãöã àøèñî úîúåç
ìë úðåîú éäéà àúéòöîàã àãåîòã [à"ò
"וביד הנביאים אדמה".
הרי אלו יוצאים ,הנה אחרים äîãà íéàéáðä ãéáå àã ïéâáå
דופקים בפתח ואומרים "אדנ"י שפתי
ïé÷ôã à÷ ïéðøçà àä ïé÷ôð ïéìà àä
תפתח" ,והם בעלי האות שהוא ח"י éúôù é"ðãà (æé àð íéìäú) ïéøîàå àçúôì
העולמים ,שמתפללים בשמונה עשרה
)éåã ùøò ìò éàîáå åðãòñé 'ä (ã àî íéìäú
çåø ïîú åàì àúðéëù íàå éàãå äéúðéëù ìò
äéá áéúëã ùð øáã äéôåâ øéòñàã ïîú äøòñ
)àôåâ éäéàã øáùäì äáùç äéðàäå (ã à äðåé
çåø äì úëéîñ àúðéëù úéì ãë äðéôñã
àúðéëùã àðîæáå äì øáúå äì êôäî äøòñ
ìò ãåîò íãà ïá ÷éôð àì÷ ãéî äì úëéîñ
àðéãî ÷éôðå äéìéã àòøîî íéà÷å êéìâø
äéðåîîá íéìù äéôåâá íéìù

 - ïå÷éúä øéàî 1218לשמאל.
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ברכות של התפלות ,שמקריבים בהן
קרבן לקדוש ברוך הוא שחשובה כנגד
שבעה פרים ושבעה אילים וכנגד שני
תורים או שני בני יונה ,שמצד האות
הזה אמר למשה "וזה לך האות" ,והוא
כולל שנים עשר מזלות ושבעה כוככי
לכת מצד הקדושה שהיא בת שבע,
ומצד של ו"ו שהוא ו' עליונה ו'
תחתונה ,ועליהם נאמר "ומאותות
השמים אל תחתו כי יחתו הגוים
מהמה".

ïéîìò é"ç åäéàã úåàã éøàî ïåðéàå çúôú
ïåäá ïéáø÷îã ïéúåìöã ïàëøá é"çá ïéìöîã
÷ìá÷ì àáéùçã àåä êéøá àùãå÷ì àðáø
íéøåú éúù ìá÷ìå íéìà äòáùå íéøô äòáù
øîà úåà éàäã àøèñîã äðåé éðá éðù åà
) úåàä êì äæå äùîìשמות ג יב( ìéìë åäéàå
àøèñî úëì éáëë äòáùå 1219úåìæî øùò éøú
åäéàã 'å 'åã àøèñîå òáù úá éäéàã äùåã÷ã
úåúåàîå øîúà åäééìòå äàúú 'å äàìò 'å
1220
äîäî íéåâä åúçé éë åúçú ìà íéîùä

שוקיו עמודי כו'  -כמש"ל בתחלת התיקון :איהי תמונת כל  -ר"ל ,כל הספירות ,ור"ל לכן
היא יד כותבת ויד חותמת כנ"ל ,וז"ש ובג"ד כו' :וזה לך האות – "וזה" חושבן ח"י :ושבעה כו'
 השביעי הוא נקודה האמצעי שכולל כל הוא"ו כידוע* :1221ו' תתאה הא אינון כו'  -כצ"ל,והשאר לא גרסינן כאן אלא למטה ,אחר "דא כגוונא דא עבד קב"ה" ,צ"ל עלייהו אתמר
ומאותות כו':
1222
ה"א הם ששה כוכבי לכת ,ה',
àáëåë
'ä úëì éáëë úéù ïåðéà à"ä
,
כוכב שביעי .ו"ו שנים עשר מזלות éø÷úà ìæî ìëã úåìæî øùò ïéøú å"å äàòéáù
שכל מזל נקרא אות ,והוא ממונה על
øùò ïéøúî àúòù ìë ìò àðîî åäéàå úåà
כל שעה של שתים עשרה שעות .לכל
נביא יש מזלו ושעתו ,וכפי אותו מזל äéúòùå äéìæî äéì úéà àéáð ìë ïéúòù
וכפי הפעולה שלו כך מתגלה לו אות éëä äéìéã äìåòô íåôëå ìæî àåää íåôëå
מן ו"ו ,ששנים עשר מזלות ממונים על úåìæî øùò ïéøúã å"å ïî úåà äéì àéìâúà
שתים עשרה שעות ,ועל שנים עשר ïéøú ìòå ïéúòù øùò ïéøú {à"ò äì} ìò ïðîî
ירחים.
ïéçøé øùò
*ה' כוכבא  -צ"ל א' כוכבא כו' ,ור"ל א' }לה ע"א{ שבתוך הוא"ו ,נקודה האמצעית:
והמזלות הללו ,משם היו יורשים
øùò ïéøú ïéúøé ååä ïîúî úåìæî ïéìàå
שנים עשר שבטים את נשמותיהםàøçà àøèñî úéàå ïåäìéã ïéúîùð ïéèáù .
ויש מצד אחר שנים עשר שנאמר בהם
(æè äë úéùàøá) ïåäá øîúàã øùò ïéøú
"שנים עשר נשיאים לאומתם" ,שהם
נקראו טל"ה שו"ר תאומי"ם סרט"ן åàéø÷úà ïåðéàã íúîàì íéàéùð øùò íéðù
וגו' ,זה כדוגמת זה עשה הקדוש ברוך àðååâë àã 'åâå ï"èøñ í"éîåàú ø"åù ä"ìè
àåä êéøá àùãå÷ ãáò àãã
הוא.
1223
ששה מזלות הם ממעלה למטה
ãñçî àúúì àìéòî ïåðéà úåìæî úéù
מחסד עד יסוד ,ושש ממטה מעלה ãñç ãòå ãåñéî àìéòì àúúî úéùå ãåñé ãòå
מיסוד עד חסד .מצד המלכות נקראו
úëì éáëë äòáù åàéø÷úà úåëìîã àøèñî
שבעה כוכבי לכת ,משכינה עד חסד.
וכפי הפעולה של אותה הספירה כך àéääã äìåòô íåôëå ãñç ãò àúðéëùî
מתגלה אות .אות מצד של חסד הוא ãñçã àøèñî úåà úåà àéìâúà éëä äøéôñ
רחמים ,אות מצד הגבורה הוא דיןàðéã åäéà äøåáâã àøèñî úåà éîçø åäéà ,
 - ïå÷éúä øéàî 1219כאן רואים שכל הי"ב מזלות הם ביסוד ,והמזלות מושרשים בי"ב גבולי אלכסון )ביאורים
ח"א פד ע"ג(.
.à"øâá ÷çîð – äîäî íéåâä åúçé éë åúçú ìà íéîùä úåúåàîå øîúà åäééìòå 1220
 1221עי' ס"י )פ"ד מ"ד( שבע כפולות בג"ד כפר"ת מעלה ומטה מזרח ומערב צפון ודרום והיכל
הקודש מכוון באמצע והוא נושא את כולם.
.(à"øâ) 'à 1222
 1223עי' לעיל הערה .1212
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ומראה על הרג הרשעים ושפיכות דם.
ומראה בצדיקים דם בהמות לאכול
בשמחה וענג של מאכלים בחתן וכלה,
ובשפיכות של דמי הקרבנות ,זהו
שכתוב "וזבחת את עלתיך וכו'",
ועליהם נאמר ,איזהו מקומן של
זבחים ,שחיטתן בצפון .ועוד מראה
בצדיקים דם ברית ,שנאמר בה "ואומר
לך בדמיך חיי ואומר לך בדמיך חיי".
שית מזלות כו'  -חוזר למעלה ,ואיהו כליל תרי כו':
מצד העמוד האמצעי הוא אות
úåà åäéà àúéòöîàã àãåîòã àøèñî
של
תלוי ארך ,אם זכויות המעשים
éôìë äèî àîìòã ïéãáåò ïååëæ íà êåøà éåìú
העולם מטה כלפי חסד ,ואם לא כלפי
úìú ïåðéà éëäå àðéã éôìë åàì íàå ãñç
דין .וכך הם שלשה האחרים ,כמו זה
àæéîøá àéîéëçìå àã àðååâë ïéðøçà
ולחכם ברמז.
תלוי ארוך  -ו' אריכא ,וביסוד ו' זעירא )זהר שמות קטו ע"ב( :1225והכי אינון כו'  -שיסוד תלוי
בין ב' רגלין ,ולפי שהוא דבר שצריך לכסות ולא לדבר בגלוי ,אמר ולחכימא ברמיזא:
הרי אלו יוצאים ,והנה אחרים
àçúôì ïé÷ôã ïéðøçà àä ïé÷ôð ïéìà àä
דופקים בפתח מצד הקשת שהוא אף úéøá úåà éëä óåà åäéàã úù÷ã àøèñî
כך אות ברית ,שנאמר בו "כמראה
ïðòá äéäé øùà úù÷ä äàøîë äéá øîúàã
הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן
מראה הנגה סביב הוא מראה דמות äàøî àåä áéáñ äâðä äàøî ïë íùâä íåéá
כבוד יהו"ה ואראה ואפל על פני òîùàå éðô ìò ìôàå äàøàå 'ä ãåáë úåîã
ואשמע קול מדבר" ,ולמה הוא נפל על ÷ìò ìéôð àåä éàîàå (çë à ìà÷æçé) øáãî ìå
פניו ,משום שאסור להביט בקשת.
úù÷á àìëúñàì øéñàã ïéâá éåôðà
אמר רבי אלעזר ,אבא ולמה אסור
øéñà éàîàå àáà øæòìà éáø øîà
1226
éøá ïåòîù éáø äéì øîà
להסתכל בקשת .אמר לו רבי שמעוןúù÷á àìëúñàì ,
éæçàå àîãã åëéôùå àéáééçã àìåè÷ ìò éæçàå
âðòå äåãçá ìëéîì ïøéòáã íã àé÷éãöá
ïéðáø÷ã àîãã åëéôùáå äìëå ïúçá ïéìëàîã
êéúìò úà åéìò úçáæå (àë ë úåîù) ã"ää
íéçáæ ìù ïîå÷î åäæéà 1224øîúà åäééìòå 'åëå
úéøá íã àé÷éãöá éæçà ãåòå ïåôöá ïúèéçù
êéîãá êì øîåàå (å æè ìà÷æçé) äá øîúàã
ééç êéîãá êì øîåàå ééç

 - ïå÷éúä øéàî 1224עי' ס"י )פ"ה מ"ז( )בבא א' מהראשונה( המליך אות ה' בשיחה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה
וצר בהם טלה בעולם וניסן בשנה ורגל ימין בנפש זכר ונקבה) .בבא ב' מהראשונה( המליך אות ו'
בהרהור וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם שור בעולם ואייר בשנה וכוליא ימנית בנפש זכר
ונקבה) .בבא ג' מהראשונה( המליך אות ז' בהלוך וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם תאומים
בעולם וסיון בשנה ורגל שמאל בנפש זכר ונקבה@ .האם זה עוזר?
 1225עי' לעיל הערה .360
דהציץ הוא באמת עמוק נורא מאד ,והוא בסוד
 1226עי' דע"ה ח"ב פח ע"א ,אמנם סוד הענין ִ
מה שאמרו )חגיגה טז ע"א( המסתכל בקשת ראוי לו שלא בא לעולם ,ואמרו שם כל שלא חס על
כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולם .מאי היא זה המסתכל בקשת ,וכמו שנאמר כמראה הקשת כו'
הוא מראה דמות כבוד ה' .ובתיקונים )תיקון יח דף לה ע"א( שאל ר' אלעזר לר' שמעון ואמר לו
אבא ואמאי אסור לאסתכלא בקשת ,אמר ליה רבי שמעון ברי ,בגין אינון קליפין דמתלבשין ביה
ודאינון ביה ,דאינון רוח סערה ענן גדול ואש מתלקחת ונגה לו סביב ,ודא איהו דחזא יחזקאל ע"ה,
דאמר וארא והנה רוח סערה כו' וברי כל זמנא דאלין קליפין לא מתעברין מקשת לא יהא קשת
בגוונוי נהירין ,וסימנא דא יהא בידך עד דתחזי קשתא בגוונוי נהירין לא תצפה לרגלי דמשיחא,
ומיד דיהא נהיר בגוונין נהירין מיד וראיתיה לזכור ברית עולם ,ומיד אתגלייא ההוא דאתמר ביה
כו' ,לקיימא ביה כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות כו' ע"ש .וכן הוא בזוה"ק )פרשת נח דף
עב ע"ב( ועי' עוד בתיקון ל"ז )פו ע"ב( ובסוף תיקון נ"ח )קח ע"א( בכל הענין שם.
והענין הוא כי הקשת הוא יסוד ,והקשת הניתן בענן ,הוא היחוד יסוד במלכות כמ"ש בפרשת
בראשית )יח סע"א ורע"ב( .ויש לו לקשת ג' גוונין ,חוור סומק ירוק ,והם הגוונין דחג"ת שמאירין
ביסוד ,והוא ע"י טיפת הזווג היורד מהג' מוחין חב"ד ,ואז נהיר היסוד בהג' גוונין דחג"ת ומתייחד
בהמלכות ,ומאיר אז המלכות ג"כ באותן הג' גוונין .והוא שכתוב )יחזקאל א כח( כמראה הקשת
אשר יהיה בענן }פח ע"ב{ ביום הגשם )כי אז אתחזי רחמי ,אבל בלא גשם הוא דינא ,כמ"ש
בפרשת פנחס )רלא רע"א( ,כי הגשם הוא מורה על הורדת הטיפה הניתן מהיסוד להמלכות( ,הוא
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 - ïå÷éúä øéàîמראה דמות כבוד ה' ,כי אז היא מתלבשת בלבושי יקר דמלכו ומתחזי קמי מלכא בלבושין
וקישוטין דגוונין נהירין ,שהם הג' גוונין דקשת ,ואז מתקיים )בראשית ט טז( וראיתיה לזכור ברית
עולם וכמ"ש בפרשת פנחס )רטו ע"א( בזוהר וברע"מ ע"ש .וכן אמרו בהקדמת תיקונים )ח ע"א(
כמראה הקשת הקשת דא צדיק יסוד עלמא כו' ,כן מראה הנגה סביב דא שכינתא תתאה נקבה
תסובב גבר ,ע"ש בהגר"א.
אמנם כ"ז הוא רק בעת הזכות והרצון ,אבל כשהוא להיפך רחמ"ל ,אז סובב הערלה על היסוד
וישנו בהערלה ג' קליפין זה על זה כגלדי בצלים ,והוא סוד שלש שנים יהיה לכם ערלים )ויקרא יט
כג( ,וכמ"ש בהקדמת תיקונים )יב ע"ב( קליפה דערלה דכסי על י' )שהוא עטרת הברית( אית לה
תלת קליפי כגלדי בצלים דא על דא כו' ע"ש ,ומתלבש הקשת באלין תלת קליפין ואתחזייא בהון
ומתהפכין בו הג' גוונין הנ"ל ,שהם חוור סומק ירוק ,כולם מצד הרע ,כי עומד אז ג"כ בג' גוונין
הנ"ל .אבל כולם הם מצד המבייש והמתבייש ,כי דרך המתבייש הוא שנעשה סומק ואח"כ חיוור
דאזל סומקא ואתא חוורא )ב"מ נח ע"ב( ,וכשהוא בבושת זמן ארוך הוא ירוק .ותחת הג' גוונין
נהירין הנ"ל ,שהם חוור מצד החסד דאברהם ,סומק מצד הגבורה דיצחק ,ירוק כחלמון ביצה שהוא
כללות אדום ולבן ,אשר מהרכבתם הוא הפאר והיופי ,דודי צח ואדום )שיה"ש ה י( ,והוא ת"ת
מדת יעקב .הנה תחת הג' גוונין נהירין הללו נעשה בו אותן הג' גוונין ג"כ כולם מצד הבושה,
מסיבת התלבשות הקליפין שעליו ,שהם נגעי צרעת לבנה אדמדם ירקרק ,לבנה מצד ישמעאל
דנפיק מאברהם ,אדמדם מצד עשו דנפיק מיצחק ,ירקרק מצד הערב רב שנתערבו בישראל,
ובסיבתם נאמר )ירמיה ל ו( ונהפכו כל פנים לירקון ,והם הג' קליפין :חוור סומק ירוק .ולכן נאמר
לעתיד בישעיה )כט כב( לא עתה יבוש יעקב בגוון סומק וירוק ,ולא עתה פניו יחורו בגוון חוור ,כי
כל החרפה והבושת הוא מצד הרע המעורב בהאדם .ולכן קודם החטא )בראשית ב כה( ויהיו
שניהם ערומים ולא יתבוששו ,ובעת החטא והפגם מתלבש הקשת ועומד בתלת גוונין דתלת
קליפין הנ"ל ,ואתחזייא בהון ,ובגין דא אסור לאסתכלא בגוונין דקשת ,וכמ"ש כ"ז בתיקון נ"ח )קז
ע"ב( ובהגר"א שם ע"ש ,וכן בתיקון ל"ז )פו ע"ב(.
והענין בזה הוא ,כי הנה אותן הג' גוונין הם ג"כ הג' גווני עינא ,כי הנה יש בעין ג' גוונין ,והם
סומק אוכם ירוק וכמ"ש באד"ר )קלו ע"ב וקלז ע"א( ,ועיקר הראיה הוא מתוך האוכם וכמ"ש
במדרש בהעלותך )פט"ו סי' ז( .והוא הנקרא בת עין ,כי סוד הראייה הנה היא יוצאת ממוחא
עלאה ,חכמתא עלאה ,והוא משורש המ"ס ,משורש הראשון שבו הנמשך בו מאוירא עלאה ,אור
דנפיק מאויר ,והיא בעצמה היא חוורא דלעילא קדמאה ,כמ"ש באד"ר )קלו ע"ב( ,והוא גוון ד'
דעיינין ,שהיא גוון חוור ,כמ"ש באדר"ז )רצג ע"ב( ארבע גוונין בעיינין חוור סומק אוכם ירוק ע"ש.
ואותו החוור הוא האור הראשון שנגנז ,ואי אפשר שיתגלה למטה אלא אחר שנצטמצם בצמצום
אחר צמצום ,ובהסתר אחר הסתר ,ומשם נמשך תמצית הארה ממנו ,והוא אור הראייה דהעינים.
וכל צמצום הוא בחי' הסתר והעלם ומסך ,והם מבחי' הגבורות ודינין ,והם הג' גוונין שבעין :סומק
ירוק אוכם ,שבהם מתלבש אור הראייה דהמוח ומתגלה על ידיהם .והעיקר ע"י האוכם שהוא
השחור שבעין ,כי בו נעשה האפשרות להתגלה כח הראייה על ידו ,משום שהוא הצמצום היותר
אחרון והיותר חזק .ונשלם בו להוציא התמצית הארה דכח הראייה שבמוח על ידו ,ולהשתמש בו
בכל הראייה הראוי להאדם .ולכן נקרא הוא בת עין ,כי אין אשה אלא ליופי )כתובות נט ע"ב(,
והיא בת מלך פנימאה )תהלים מה יד( ,בתו של המוח ,אבא יסד ברתא )זהר פנחס רנו ע"ב( ,אשר
על ידה הוא כל הפאר והיופי התלוי בראייה .ונקרא אישון ע"ש השחרות שבה ,כי השחרות היותר
גדול הוא מכונה בשם אישון ,וכמ"ש )משלי ז ט( באישון לילה ואפלה ,וכן שם )כ כ( באישון חושך,
ולכן נקראת אישון בת עין וכמ"ש )תהלים יז ח( שמרני כאישון בת עין.
והנה אותן הג' גוונין שבעיינין הם ענין אחד עם ג' גוונין שבקשת ,והגם כי בקשת הוא חיוור
ובעיינין הוא אוכם והם הפכים זה לזה מקצה לקצה ,אך כבר אמרנו שעיקר אור הראייה }פח ע"ג{
שהוא מהשחור שבעין הוא ג"כ רק מהחוורא דלעילא קדמאה ,אלא שאותו אור החוורא אין לו
תפיסה למטה ,כי הוא מאור שנגנז כנ"ל ואי אפשר להיות לו גילוי למטה כלל ,ורק ע"י השחור
שבעין ,שהוא גוון אוכם והוא הפכו ,נעשה בו האפשרות להוציא על ידו תמצית הארה ממנו .והוא
כל אור הראייה שמשתמשים בו בני אדם וכנ"ל ,והרי הוה כל אור הראייה רק גוון חוור מעיקרו
אלא שמתלבש באוכם ועל ידו מתגלה .אבל עיקרו הוא רק משורש הגוון חוור עצמו ,והרי הוה
היטיב הג' גוונין שבעין ענין אחד עם הג' גוונין שבקשת ומקרה אחד לשניהם ,כי בעת הזכות
והרצון הנה נהרין הג' גוונין דעיינין באור קודש הקדשים שהוא באור המוחין ,ונכללים כולם באור
שורשם העליון שהוא בגוון חוור ,וזהו סוד הכתוב )שיה"ש ה יש( עיניו כיונים על אפיקי מים
רוחצות בחלב .ומ"ש על אפיקי מים ,כי הם ממבועין דנפקין ממוחין .ומ"ש רוחצות בחלב ,הוא
כלילותם בהחוורא דלעילא.
והנה נודע הוא שסוד הזווג הוא תלוי בהעינים וכמ"ש )שם ו ה( הסבי עיניך מנגדי ,דאינון
מוקדין לי בשלהובי רחימותא וכמ"ש בפ' קדושים )פד ע"א( .והוא ג"כ סוד הכתוב )בראשית ט טז(
וראיתיה לזכור ברית עולם ,כי ע"י הגוונין נהירין דעיינין נעשה הגוונין נהירין דהקשת ,ומתקיים
)שם ט יג( את קשתי נתתי בענן ,שהוא סוד היחוד כנ"ל מדברי התיקונים )תי' יח לה ע"א( שאמר
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 - ïå÷éúä øéàîומיד דיהא הקשת נהיר בגוונין נהירין ,מיד וראיתיה לזכור ברית עולם ,וכנ"ל כ"ז .אמנם בעת
הקלקול והפגם רח"ל ,הנה נסתם ונעלם הגוון חוור שבעין לגמרי ,ואינו מאיר הוא בהג' גוונין
שבעיינין כלל ,ואז עומדין הג' גוונין שהם סומק אוכם ירוק כולם בבחי' גבורות ודינין ,וכמ"ש
באד"ר )קלו קלז( ובאדר"ז )רצג ע"ב( ע"ש .ובהתפשטותם למטה ,נאחזים בהם החיצונים רח"ל )עי'
הגר"א בספד"צ פרק ב ד"ה כד אתגליין כא ע"ד ד"ה חד רגשא ,ובפ"ד ד"ה ויראו בני האלהים לא
ע"א ד"ה והענין כי עי' כל הענין שם ושם( ומתלבשין הג' גוונין דעיינין ג"כ בהג' קליפין הנ"ל,
ונעשה בהם כמו בהג' גוונין דקשת ,וכמו שמבואר בתיקונים )תיקון לז פו ע"ב( ע"ש.
ולכן הוא האיסור חמור מאד מאד להסתכל בקשת כל זמן שהקליפין נאחזין בהגוונין דעיינין
ובהגוונין דקשת ,כי הראייה שלמטה גורם למעלה ג"כ ,והזיווג תלוי בראייה כנז' .ובעת אחיזת
הקליפות והחיצונים ,אסור לגרום זווג למעלה ח"ו וח"ו ,כי הוא בסוד )שבת קמו רע"א( בא נחש
על חוה ,ובסוד )משלי ל כג( ושפחה כי תירש גבירתה רחמ"ל ,עי' דברינו בשער עקודים פרק ב'
בדרוש עץ הדעת סי' ה' ,עש"מ .ולכן משה רבינו ע"ה בעת מראה הסנה שנתגלה אליו השכינה
הקדושה בלבת אש מתוך הסנה )שמות ג ב( ,שרמז לו בזה שהיא מתלבש בתוך הקליפה וכמ"ש
בזוה"ק )יתרו סט ע"ב( ,והוא ע"י גלות מצרים וע"ש )תהלים צא טו( עמו אנכי בצרה .וכן היה משה
רבינו ע"ה ג"כ אז ,כי על זה נאמר אליו )יהושע ה טו( של נעלך מעל רגלך ,וכמ"ש בתיקונים )תי' נח
דף קז ע"ב( ובדברי הרב בשער קליפת נוגה )פרק ב וריש פרק ה( ,ולכן אז תיכף )שמות ג ו( ויסתר
משה פניו כי ירא מהביט אל האלהים ,והיה אסור לו אז להסתכל בשכינה ,כי הסתכלות של מטה
גורם הסתכלות למעלה ,והוא סיבת היחוד ,כי הסתכלות גורם יחוד .וכאשר הגוונין דעיינין הם
מלובש בקליפין ,וכן הגוונין דקשת הרי נעשה היחוד בצירוף הקליפין רחמ"ל ,והרי הוא מכניס צלם
בהיכל ,ועליו נאמר )במדבר יט יג( את משכן ה' טימא ,עי' זוה"ק )בראשית נג ע"א( ופ' ויקהל )קצה
רע"ב ורג ע"ב( ופ' אחרי )עד ע"א עט ע"א( ופ' בלק )קצז ע"א( .אבל אח"כ כאשר נתפשטה השכינה
הקדושה מכל הלבושין נוכראין שבה ,ונתקנו כל הגוונין דעיינין ודקשת ,כלהו גוונין נהירין ,וכן
נזדכך משה רבינו ע"ה עד שזכה לקרני הוד )שמות לד כט( ,הנה נאמר עליו אז )במדבר יב ח(
ותמונת ה' יביט .וכן היה מראה כבוד ה' כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל כמ"ש בסוף
משפטים )כד יז( ,וכן בפ' שלח )יד יד( כי עין בעין נראה אתה ה' ,כי אז היה נעשה ע"י ההסתכלות
תיקון גדול למעלה ,ובסוד )בראשית ט טז( וראיתיה כנ"ל .והוא ע"ד שכתבו בסוד הכתוב )שמות
כג יז( שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך ,שהוא כדי לגרום זווג עליון ,כי הבית המקדש שהוא
היכל ה' ,מלכות אדני ,והוא )משלי יח י( מגדול עוז שם ה' ,וע"י התראות כל זכורך יתקיים סוף
הפסוק )שם( בו ירוץ צדיק ונשגב שהוא יחוד עליון ,וכמ"ש הרב הקדוש מוהר"ר יהודה בן חנון ז"ל
בספר עץ החיים מצוה רכ"ח ,וכן הוא מורה לשון הזוה"ק )בפ' תצוה קפג ע"א( שאמרו שם יראה
כל זכורך דכורין ולא נשין ,בגין דרזא דברית בדכורא איהו כו' ע"ש .והרי לנו מזה ג"כ כי ההתראות
והסתכלות בקודש בעת }פח ע"ד{ הראוי וממי שראוי לזה הוא גורם תיקון גדול למעלה ביחוד
העליון ,וזהו שנאמר במשה רבינו ע"ה )במדבר יב ח( ותמונת ה' יביט ,כי היה מתקן בזה תמיד
היחוד למעלה ,משא"כ כשהוא להיפך ח"ו וכנז'.
 1227מלכות המלכים הוא נקרא בדברי האריז"ל בשם עולם הנקודות ,אבל מיתתם ושבירתם
וכל מקריהם ומאורעותיהם שנעשה אז ,הנה זה נקרא בשם עולם התוהו ,והוא סוד מה שכתוב
)בראשית א ב( והארץ היתה תוהו ,ואמרו בספר הבהיר )סי' ב'( מאי תהו דבר המתהא בני אדם ,כי
נעשה האדם תוהה ומשתומם על הענין שנעשה בו .ואמרו שם עוד ,והארץ היתה מאי משמע
היתה ,שכבר היתה .וכן בזוה"ק )בראשית טז ע"א( היתה דייקא מקדמת דנא .ור"ל על עולם התוהו
אשר קודם מעשה בראשית .ואמר תהו ובהו וחושך ורוח ,והנה הם הד' קליפין אשר ראה יחזקאל
)יחזקאל א ד( רוח סערה ,ענן גדול ,אש מתלקחת ,ונוגה לו סביב .כי רוח סערה הוא תוהו ,ענן
גדול הוא בוהו ,אש מתלקחת הוא חושך ,ונוגה לו סביב הוא רוח ,וכמ"ש בתיקונים )תיקון י"ח לה
ע"א( .וכן אלו הד' קליפין הם כלולים מי' ,והם הי' ספירין דקליפה .כי רוח סערה הוא מלכות
דקליפה הגרוע מכולם ,ענן גדול הוא נה"י דקליפה ,אש מתלקחת חג"ת דקליפה} ,ג ע"א{ ונוגה
הוא כח"ב דקליפה ,וכמ"ש בספר זוהר הרקיע )דף נ"ו ע"ב( ועי' מבו"ש )שע"ב ח"ג פ"ח( ועי' עוד
פרשת בראשית )טז ע"א( ותרומה )קלא ע"א( ויקהל )ר"ג ע"א( ופקודי )רלג ע"ב( .אך כל אלו הנזכר
ביחזקאל הם מה שנעשו ונבנו ע"י החטא דעץ הדעת ,אבל בעולם התוהו הנה היו עוד יותר
גדולים ויותר גרועים ,ונתערב אז ונבלע בהם כל הניצוצין והשברי כלים עם כל השרשים
הראשונים אשר כקרני חגבים דכל המציאויות כולם )דע"ה ח"א ב ע"ד(.
עי' לקמן תיקונים תיקון כא ס"ז ע"ב ובההוא זימנא דאיהו בחשוכא מתלבש בתהו ובהו וחשך
ותהום.
1228
עי' חגיגה יב ע"א וז"ל תנא תהו קו ירוק שמקיף את כל העולם כולו שממנו יצא חשך
שנאמר ישת חשך סתרו סביבותיו בהו אלו אבנים המפולמות המשוקעות בתהום שמהן יוצאין
מים ,ועי' רע"מ פנחס רכז ע"א וז"ל ,תרין קליפין ירוק וחוור דקליפין דאגוזא חד תהו קו ירוק,
עכ"ל )לש"ו( ,וכן לעיל יב ע"ב אתמר עלייהו והארץ היתה תהו ,דא קו ירוק קליפה קדמאה דאגוזא,
ובהו אבנים מפולמות ,עכ"ל.
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בני בגלל אותם הקליפות שמתלבשים
בו ,ושהם בו ,שהם :רוח סערה ,ענן
גדול ,ואש מתלקחת ,ונגה לו סביב.
וזהו שראה יחזקאל עליו השלום,
שאמר "וארא והנה רוח סערה באה מן
הצפון" ,זה "קו תהו" ,קליפה ירוקה
של אגוז ,קו ירוק" .ענן גדול" הקליפה
השניה ,הלבנה של האגוז ,וזה בהו.
"ואש מתלקחת" קליפה שלישית של
האגוז ,וזה חושך" .ונוגה לו סביב" זו
קליפה רביעית של האגוז ,שהיא
נאחזה במח .ומתוכם "כעין החשמל",
זה מח האגוז ,וזה יאהדונה"י.
ובני ,עד שקליפות הללו דאגוז
נעברים ונשברים בתקיעה ושברים
ותרועה ,שבהם שוברים "שבר תשבר
מצבותיהם" ,שהם קליפת האגוז.
ובתרועה" ,תרועם בשבט ברזל".
ובתקיעה "והוקע אותם ליהו"ה".
שאלה גרמו ש"ותקע כף ירך יעקב
בגיד הנשה" ,שהוא צדיק ,ונפרדה
ממנו שכינה והיא בגלות .ונדבק
במקומה קליפה של ערלה שמפרידה
בין צדיק ושכינה" ,על כן לא יאכלו
בני ישראל את גיד הנשה" ,עד
שנעברת הקלפה הזו משם.
ובני ,כל זמן שהקליפות הללו לא
עוברים מן הקשת ,לא תהיה הקשת
בצבעיה המאירים ,וסימן זה יהיה
בידך ,עד שתראה קשת בצבעיה
מאירים ,אל תצפה לרגלי המשיח.
ומיד שתהיה מאירה בצבעים מאירים,
מיד "וראיתיה לזכור ברית עולם",

äéá ïåðéàãå äéá ïéùáìúîã ïéôéì÷ ïåðéà ïéâá
äâðå úç÷ìúî ùàå ìåãâ ïðò äøòñ çåø ïåðéàã
åéìò ìà÷æçé àæçã åäéà àãå 1227áéáñ åì
ïî äàá äøòñ çåø äðäå àøàå øîàã íåìùä
) ïåôöäיחזקאל א ד( (àé ãì íù) åäú å÷ àã
÷ìåãâ ïðò 1228÷åøé å÷ àæåâàã à÷åøé àôéì
÷ùàå åäá àãå àæåâàã àøååç àðééðú äôéì
êùç àãå àæåâàã äàúéìú äôéì÷ úç÷ìúî
àæåâàã äàòéáø äôéì÷ àã áéáñ åì äâåðå
ìîùçä ïéòë íëåúîå àçåîá àãçàúà éäéàã
é"÷ðåã÷àé àãå àæåâàã àçåî àã
ïéøáòúî àæåâàã ïéôéì÷ ïéìàã ãò éøáå
ïåäáã äòåøúå íéøáùå äòé÷úá ïéøáúúîå
(ãë âë úåîù) íäéúåáöî øáùú øáù íéøáù
èáùá íòåøú äòåøúáå àæåâàã ïéôéì÷ ïåðéàã
'äì íúåà ò÷åäå äòé÷úáå (è á íéìäú) ìæøá
)êøé óë ò÷úåã åîøâ ïéìàã (ã äë øáãîá
åäéàã (äë áì úéùàøá) äùðä ãéâá á÷òé
éäéàå àúðéëù äðéî ùøôúàå 1229÷éãö
(àøçà) äôéì÷ àäøúàá ÷áãúàå àúåìâá
àì ïë ìò àúðéëùå ÷éãö ïéá ãéøôàã äìøòã
]íù) äùðä ãéâ úà ìàøùé éðá åìëàé [á"ò åì
ïîúî äôéì÷ éàä úøáòúàã ãò (áì
ïéøáòúî àì ïéôéì÷ ïéìàã àðîæ ìë éøáå
àã àðîéñå ïéøéäð éåðååâá úù÷ àäé àì úù÷î
àì ïéøéäð àðååâá àúù÷ éæçúã ãò êãéá àäé
ïéðååâá øéäð àäéã ãéîå àçéùîã éìâøì éôöú
íìåò úéøá øåëæì äéúéàøå ãéî 1230ïéøéäð
)בראשית ט טז( øîúàã àåää àéìâúà ãéîå

 - ïå÷éúä øéàîעי' ע"ח )שער מ"ד ומ"ן פרק י'( והנה כך דרכו תמיד עמה כי אחר שהז"א סותם פתחה תמיד
נמצא כי אמא לעולם היא בתולה והוא סוד אסתר ירקרקת היתה כי סוד בינה קו ירוק כנזכר
בתקונים והיתה נקרא אילת השחר על שרחמה צר ובכל שעה היתה כבתולה .והנה אותו הרוח
דיהיב בה בכל זמנא אינו לבטלה כי הנה הוא נמשך בז"א ונמשך ממנו אל הנוקבא שלו לעשות בה
כלי גם היא וניתנה לה מיסוד שלו ליסוד שלה לעשותה כלי ,עכ"ל.
 1229עי' כללים ח"א סט ע"ד  -אמנם סוד הנגיעה ברמז ובקיצור נמרץ ,הנה הוא כי הרי אמרו
רז"ל חולין )דף פט ע"ב( גיד הנשה נוהג בירך של ימין ובירך של שמאל ,ונודע הוא כי הנה התרין
ירכין הם השחקים ששוחקים מ"ן )זהר ויקרא כו ע"א( ,שהוא טפת הזרע להברית ,וזהו מה שרווח
אז הס"מ מיעקב אבינו ע"ה ,וכמ"ש התיקונים תיקון נו )דף קה רע"א( ויותר יעקב לבדו ,ובההוא
זמנא נצח ליה סמ' ויגע בכף ירכו באן אתר כו'.
 1230והנה נודע הוא שסוד הזווג הוא תלוי בהעינים וכמ"ש )שם ו ה( הסבי עיניך מנגדי ,דאינון
מוקדין לי בשלהובי רחימותא וכמ"ש בפ' קדושים )פד ע"א( .והוא ג"כ סוד הכתוב )בראשית ט טז(
וראיתיה לזכור ברית עולם ,כי ע"י הגוונין נהירין דעיינין נעשה הגוונין נהירין דהקשת ,ומתקיים
)שם ט יג( את קשתי נתתי בענן ,שהוא סוד היחוד כנ"ל מדברי התיקונים )תי' יח לה ע"א( שאמר
ומיד דיהא הקשת נהיר בגוונין נהירין ,מיד וראיתיה לזכור ברית עולם ,וכנ"ל כ"ז )דע"ה ח"ב פח
ע"ג(.
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ומיד מתגלה אותו שנאמר בו "וזה לך
האות כי אנכי שלחתיך" ,לקיים בו
"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו
נפלאות" ,באותו זמן מתגלה "מ"ה
ש"היה ה"וא שיהיה".
ודא בהו  -אבנים מפולמות ,קשה כאבן :ודא חשך  -ששם חשך בתוך קליפה הקשה דאגוז:
שבר תשבר  -הקליפין דאגוז :דותקע  -לשון תקיעה :מה שהיה כו'  -ר"ת משה ,ור"ל שהיה
גואל הראשון הוא כו':1232
הרי אלו יוצאים ,אחרים דופקים
àçúôì ïé÷ôã ïéðøçà ïé÷ôð ïéìà àä
בפתח ואומרים "אדנ"י שפתי תפתח") çúôú éúôù é"ðãà ïéøîàå ,תהלים נא יז(
והם בעלי הקומה מצד האם העליונה,
äàìò àîéàã àøèñî äîå÷ã éøàî ïåðéàå
נקראת השכינה בטן ,זהו שכתוב
"מבטן מי יצא הקרח כעין הקרח (èë çì áåéà) ã"ää ïèá àúðéëù úàéø÷úà
הנורא" ,הגוף שלה העמוד האמצעיóåâ àøåðä çø÷ä ïéòë çø÷ä àöé éî ïèáî ,
הבטן שעליו נאמר "בטנך ערמת øîúà äéìò ïèá àúéòöîàã àãåîò äìéã
חטים".
(â æ ù"äéù) íéèç úîøò êðèá
גוף דילה  -ר"ל ,הנורא:
1231

) êéúçìù éëðà éë úåàä êì äæåשמות ג

äéá
יב( õøàî êúàö éîéë (åè æ äëéî) äéá àîéé÷ì
àéìâúà àðîæ àåääá úåàìôð åðàøà íéøöî
) äéäéù àå"ä äéä"ù ä"îקהלת א ט(

"שררך אגן הסהר אל יחסר המזג
וגו'"" ,שררך" זה ציון ,שהוא טבור
העולם ,הנקודה שממנה השותת
העולם לארבעה צדדים ,שהם מזרח
ומערב צפון ודרום ,וכנגדם ראש
למזרח ,גוף למערב ,זרועות לדרום,
רגלים לצפון ,אות ברית נקודה
באמצע .כמו שהטבור אגן הסהר זו
נקודה של הלבנה כמו זה כּ ,והיא
ראשית נקודה באות בּ ,בת קול היא,
ודאי הכלל של נקודות האותיות.
דא ציון  -אות ברית כמו שמפרש והולך ,כגוונא דטבור :דא נקודה דסיהרא כו'  -באמצע
כנ"ל ,והיא חכמה דילה כמו שמפרש והולך ,וכן בתיקון י"ט ,והיא אות ברית דיליה} ,לה ע"ב{
שהוא עטרת היסוד ,והוא חכמה דילה ,1233רוחא דבגוה ,דמשם שרשה .ועמש"ל תיקון מ"ם מזה
'åâå âæîä øñçé ìà øäñä ïâà êøøù
)àîìò øåáè åäéàã ïåéö àã êøøù (â æ ù"äéù
ïéøèñ òáøàì íìåòä úúùåä äðéîã äãå÷ð
åäééìá÷ìå íåøãå ïåôö áøòîå çøæî ïåðéàã
ïéìâø íåøãì ïéòåøã áøòîì àôåâ çøæîì àùéø
àðååâë àúéòöîàá äãå÷ð úéøá úåà ïåôöì
àðååâë àøäéñã äãå÷ð àã øäñä ïâà øåáèã
éäéà ìå÷ úá a úàá äãå÷ð úéùàø àéäå k àã
ïååúàå ïéãå÷ðã àììë éàãå

 - ïå÷éúä øéàî 1231עי' בזה בתיקון לז ובסוף תיקון נח )לש"ו(.
 1232עי' במ"ר )פי"א סי' ב( :ר' ברכיה בשם רבי לוי אמר כגואל הראשון כך גואל האחרון הגואל
הראשון זה משה נגלה להם וחזר ונכסה מהם כמה נכסה מהם רבי תנחומא אמר שלשה חדשים
הה"ד )שם ה( ויפגעו את משה ואת אהרן וגו' אף גואל האחרון נגלה להם וחוזר ונכסה מהם כמה
יהא נכסה מהם אמר רבי תנחומא בשם ר' חמא ב"ר הושעיא ארבעים וחמשה ימים הדא הוא
דכתיב )דניאל יב( ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שומם .וכן עי' מדרש שמואל )פרשה יד(.
 1233עי' גר"א ס"י פ"א מ"א אופן ה' )לש"ו( ,היינו ה ע"ב ,ועיי"ש שהוא כתר דנוק' ,וכן הוא
בע"ח תיקון הנוק' פרק ב כלל ט' ,ועי' פו"ח סוף דרוש ט' ]אלקים דעיבור הוא מלכות שבו ,והוא
בחי' כתר דנוקבא כנודע ,כי הם בחי' א' עטרה וכתר ,עטרה לו וכתר לה[ )כללים ח"ב נ ע"ד(.
אלא פשר הדבר )שם נז ע"ג( שמש"כ בס"י הוא שהכתר דהט"ר שבהכתר שלה הוא ניתן
להעטרה ,והרי נשאר בה רק מחכמה ולמטה ,והכתר שלה הוא להעטרה .אמנם מש"כ בספד"צ
שעטרת היסוד הוא חכמה של מלכות ,הענין הוא כי מעצמות העיקרי שבה הוה העטרה בבחי' כתר
שלה וכנז' אמנם שימושה בזה הוא נעלם בה מאד כי השימוש דכתר בכל פרצוף הוא לעולם נעלם
אך קבלתה הגלויה מהעטרה והשימוש העיקרי שמשתמש בזה הנה הוא כי לבד מה שמקבלת ממנו
תמיד אור וברכה אורות ומוחין בכל זווג הנה כל שלימות המוחין שבה אשר לבחי' נוק' שתהיה
ראויה להעלות מ"ן ולהעשות כלי שתהיה מוכשר להתעבר ולהוליד הנה נתקנה ונשלמת בכ"ז ג"כ
רק מהעטרה דז"א והוא ע"י הרוחא דשדי בגוה בביאה קדמאה וכן הוא מתחדש בה ג"כ תמיד הנה
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בארוכה )*) :(##היה  -צ"ל והיא( :והיא ראשית כו'  -ר"ל ,זהו בראשית ,ב' ראשית ,שהוא חכמה
נקודה הנ"ל ,והוא נקודה שבתוך הבית כמו שמפרש והולך :בת קול כו'  -ר"ל ,לכך נקרא בית,
בת קול ,י' נקודה :כללא כו'  -כמש"ל בתיקון כ"ח ) (1234שהיא כוללת כל האותיות באות בית,
וכל הנקודין בנקודה שבתוך הב' ,ונמצאו הכל נרמז בב' של בראשית:
והיא פתוחה כלפי צדיקים
àéãéñçå àé÷éãö éôìë äçåúô éäéàå
,
וחסידים וחכמים בעלי התורה éáâì äçåúôå àúééøåàã éøàî àéîéëçå
ופתוחה לנביאים ולשומרי הברית ,וכל
ïééìúã ïåðéà ìëå úéøá éøèð éáâìå àéàéáð
אותם שתלויים בספירות שהם שמו
של הקדוש ברוך הוא ,והיא סתומה êéøá àùãå÷ã àùéã÷ àîù ïåðéàã ïøéôñá
מצד אחר כלפי הרשעים ,שבזמן éôìë àøçà àøèñî àîéúñ éäéàå àåä
שבאים להסתכל בה מחזירה פנים úøæç äá àìëúñàì ïééúàã àðîæáã àéòéùø
לאחור מהם כמו זה
àã àðååâë åäééðî àøåçàì ïéôðà
מסטרא אחרא  -ר"ל ,באחור של הבית:
ומשום שיעקב שדיוקנו חקוק
בלבנה ,שם נאמר בו "לא הביט און
ביעקב ולא ראה עמל בישראל יהו"ה
אלהי"ו עמו ותרועת מלך בו" ,ועל
אותם זרע של יעקב נאמר "וישכן
ישראל בטח בדד עין יעקב" .נאמר כאן
בדד ,ונאמר שם במקום אחר "יהו"ה
בדד ינחנו ואין עמו אל נכר" ,זה יהיה
בימי מלך המשיח שלא תהיה פסולת
בישראל ,אלא יהו"ה בדד ינחנו ,ומי
הפסלת ,אלו הגרים .ולכן פרשוה בעלי
המשנה )יבמות כד ע"ב( שאין מקבלים
גרים לימות המשיח.
ובאותו זמן מתפשטת הלבנה
מאותן קליפות חשוכות ,ומתחדשת
בלבושים יפים ,וזהו חדוש הלבנה ,זהו
שכתוב "ותסר בגדי אלמנותה מעליה",
ונאמר בה "תתחדש כנשר נעורייכי",
ומיד שהיא מתחדשת ,מיד מתקיים
פסוק הנבואה בישראל "ואת רוחי
אתן בקרבכם וגו'"" ,ונתתי בכם לב
חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם וגו'",
"ונבאו בניכם ובנותיכם".

ä÷å÷ç äéð÷åéã åäéàã á÷òéã ïéâáå
àì (àë âë øáãîá) äéá øîúà ïîú àøäéñá
'ä ìàøùéá ìîò äàø àìå á÷òéá ïåà èéáä
àòøæã ïåðéà ìòå åá êìî úòåøúå åîò å"é÷ìà
ïéò ããá çèá ìàøùé ïëùéå øîúà á÷òéã
øîúàå ããá àëä øîúà (çë âì íéøáã) á÷òé
ìà åîò ïéàå åðçðé ããá 'ä àøçà øúàá íúä
àëìîã éåîåéá àäé àã (áé áì íéøáã) øëð
'ä àìà ìàøùéá úìåñô àäé àìã àçéùî
àã ïéâáå íéøâ ïåðéà úìåñô ïàîå åðçðé ããá
íéøâ íéìá÷î ïéàã ïéúéðúî éøàî äåî÷åà
çéùîä úåîéì
ïéìàî àøäéñ àèùôúî àðîæ àåääáå
÷ïéøéôù ïéùåáìá àùãçúîå ïéëåùç ïéôéì
úéùàøá) ã"ää àøäéñã àùåãç åäéà éàäå
øîúàå äéìòî äúåðîìà éãâá øñúå (ãé çì
éëééøåòð øùðë ùãçúú (ä â÷ íéìäú) äá
àø÷ íéé÷úà ãéî àùãçúî éäéàã ãéîå
éçåø úàå (æë åì ìà÷æçé) ìàøùéá äàåáðã
áì 1235íëá éúúðå (åë íù) 'åâå íëáø÷á ïúà
(à â ìàåé) 'åâå íëáø÷á ïúà äùãç çåøå ùãç
íëéúåðáå íëéðá åàáðå

עין יעקב  -נקודה הנ"ל:
הרי אלו יוצאים ,והנה בעלי

à÷ äîå÷ã éøàî àä ïé÷ôð ïéìà àä

 - ïå÷éúä øéàîבזה הנה משמש העטרה לבחי' חכמה דהנוק' שהוא המוחין שבה אשר על ידו היא נתקנת בכל
תיקוני הנוק'.
##* 1234אין תיקון כח?
 1235לשון הפסוק :לכם.
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הקומה דופקים בפתח ,שהוא הקומה
של גוף המלך ,שנאמר בו "וגוייתו
כתרשיש" ,וזהו שנקרא שמים ,שבו
נפתחו חמשה אורות ,זהו שכתוב
"נפתחו השמים ואראה מראות
אלהי"ם" ,והם חמשה אורות שהם
חמשה ספרי התורה ,משום שהוא ו'
ובו נפתחים חמשה אורות של אות ה',
שעולים לחמשים שערי חרות.
הא מארי דקומה  -ר"ל ,מסט' דקב"ה כמו שמפרש והולך :מראות אלקים  -בינה חמש
אתוון דאלקים ,ה' נהורין דילה :בגין דאיהו ו'  -ר"ל ,צורת פַ תַ ח }לה ע"ג{ לכך מתפתחין ביה:
ובזמן שאלה דופקים לפתח
ïéøîàå àçúôì ïé÷ôã ïéìàã àðîæáå
ואומרים "אדנ"י שפתי תפתח" ,נפתח )úçúôúà çúôú éúôù é"ðãà (æé àð íéìäú
להם שער ההיכל בכמה אורות
ïéøäð ïî÷øî ïéøåäð äîëá àìëéäã àòøú ïåì
מרוקמים ,מאירים מכל צבעי העולם.
ובזמן שאלה נכנסים להיכל ,השכינה ïéìàò ïéìàã àðîæáå àîìòã ïéðååâ ìëî
מלמדת עליהם זכות ,ואומרת רבונו úøîàå åäééìò åëæ úôéìåà àúðéëù àìëéäì
של עולם ,הרי בעלי הקומה האלה ïéãâñ à÷ã äîå÷ã éøàî ïéìà àä àîìò ïåáø
שמשתחוים בתפילה אליך ארבע éøú ïéàîã÷ úìúá ïéðîæ òáøà êáâì àúåìöá
פעמים ,בשלש הראשונות שתיםêìéã ïååúà òáøà ìá÷ì éøú ïéàøúá úìúáå ,
ובשלש האחרונות שתים ,כנגד ארבע
éìéã ïååúà òáøàì ïåäá úåôé÷æ òáøà ïéô÷æå
האותיות שלך .וזוקפים ארבע זקיפות
בהם לארבע האותיות שלי ,שהם ïåðéàã òáøà à÷ìñì é"ðãà {á"ò äì} ïåðéàã
אדנ"י ,להעלות ארבע שהם אדנ"י ]êéøöå ä"åäé ïåðéàã òáøàá é"ðãà [à"ò æì
בארבע שהם יהו"ה .וצריך לכרוע éðîú ìá÷ì ïåðéàã ïééìåç é"çá åäìëá òøëîì
בכולם בשמונה עשרה חוליות ,שהם åäéà àãå ïéîìò é"çá ïìéìëã ïàëøá éøñ
כנגד שמונה עשרה ברכות שכלולות úåéìåç ìë å÷÷ôúéã ãò ïéúéðúî éøàî åðé÷úã
בח"י העולמים ,וזהו שתקנו בעלי
המשנה )ברכות כח ע"ב( עד שיתפקקו åéìò åöøôð íà áìåì åäéà äøãùå äøãùáù
כל החליות שבשדרה ,והשדרה היא éøñ éðîúá ÷éñôé àìã êéøö àã àðååâë ìåñô
לולב ,אם נפרצו עליו פסול .כמו זה ïéòåðòð é"ç ìá÷ì ïåðéàã àúåìöã ïàëøá
צריך שלא יפסיק בשמונה עשרה áìåìã
ברכות התפלה ,שהם כנגד שמונה
עשר נענועים של הלולב.
כמו שבארוהו בעלי המשנה
ùçð åìéôà ïéúéðúî éøàî åäåî÷åàã äîë
)ברכות ל ע"ב( אפילו נחש כרוך על åäéà ïéîìò é"çã ïéâá ÷éñôé àì åá÷ò ìò êåøë
עקבו לא יפסיק ,משום שח"י
é"÷ðåã÷àé àã àðååâë é"ðãà ä"åäé ïéá ãéçàã
העולמים הוא שאחוז בין יהו"ה אדנ"י,
כמו זה יאהדונה"י ,שעולה לחשבון ùçð åìéôà àã ïéâáå ï"îà ïáùåçì ÷éìñã
אמ"ן .ומשום זה ,אפילו נחש כרוך על êåøáá òøåë àåäùë ÷éñôé àì åá÷ò ìò êåøë
עקבו לא יפסיק כשהוא כורע בברוךàäã ïéâá ÷ñåô áø÷ò ìáà øîúàã äîå ,
ומה שנאמר ,אבל עקרב פוסק ,משום íäá úåîéù àìå íäá éçå åäåî÷åà
שהרי פרשוהו )סנהדרין עד ע"א( "וחי
בהם ולא שימות בהם".
ועוד )ברכות יב ע"א( כל הכורע
åäåî÷åà àä êåøáá òøåë òøåëä ìë ãåòå
כורע בברוך ,הרי פרשוהו שצריך לכלל à"ä ã"åé ïåðéàã ïøéôñ øùò äéá ìåìëì êéøöã
בו עשר ספירות שהם יו"ד ה"א וא"ו
úéùàø 'ø øúë êåøá ïî 'ë ïåðéàã à"ä å"àå
ה"א ,שהם כ' מן ברוך כתר ,ר' ראשית
חכמה ,ב' שתי ההי"ן שכינה עליונה 'å äàúúå äàìò àúðéëù ï"éää ïéøú 'á äîëç

àëìîã àôåâã äîå÷ åäéàã àçúôì ïé÷ôã
éàäå ùéùøúë åúééåâå (å é ìàéðã) äéá øîúàã
ùîç ïéçúôúà äéáã íéîù éø÷úàã åäéà
) ã"ää ïéøåäðיחזקאל א א( íéîùä åçúôð
ïéøåäð ùîç ïåðéàå í"éäìà úåàøî äàøàå
äéáå 'å åäéàã ïéâá àúééøåàã éøôñ 'ä ïåðéàã
ïéùîçì ïé÷ìñã 'ä úàã ïéøåäð ùîç ïçúôúà
åøéçã ïéòøú
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ושכינה תחתונה ,ו' שש ספירות ,הרי
עשר .ובשבילו נאמר "וברוך א"ל עליון
וגו' ויתן לו מעשר מכל".
יוסף משום שזכה לצדיק ח"י
העולמים ,שבו צריך להשתחוות בכל
הספירות אל השכינה ,זכה לחלום
הזה ,זהו שכתוב "והנה השמש והירח
וגו'" .ונביא שעולה לדרגה הזו ,השמש
והלבנה והכוכבים והמזלות כולם
נותנים בו נביעה/שפע בנשמתו ,ורוח
של נבואה להתנבא מכולם ,וזהו
"משתחוים לי" ,שמכולם יורדת לו
נבואה ומכולם נכללת נשמתו ,וזהו
שכרם של בעלי הקומה הללו.
ובגיניה כו'  -ר"ל ,מעשר בכל ע"ס:

ì"à êåøáå øîúà äéðéâáå øùò àä ïøéôñ úéù
ãé úéùàøá) ìëî øùòî åì ïúéå 'åâå ïåéìò
1236
(ë
äéáã ïéîìò é"ç ÷éãöì äëæã ïéâá óñåé
äëæ àúðéëù éáâì ïøéôñ ìëá ãâñîì êéøö
äðäå (è æì úéùàøá) ã"ää àîìç éàäì
àâøã éàäì ÷éìñã àéáðå 'åâå çøéäå ùîùä
äéá ïéáäé åäìë éìæîå àéáëåëå àøäéñå àùîù
äàáðúàì äàåáðã çåøå äéúîùðá åòéáð
úéçð åäìëîã éì íéåçúùî åäéà éàäå åäìëî
éàäå äéúîùð úìéìëúà åäìëîå äàåáð äéì
äîå÷ã éøàî ïéìàã àøâà åäéà

הרי אלה יוצאים ,הנה אחרים
דופקים בפתח ,והם בעלי הזרועות,
ואומרים "אדנ"י שפתי תפתח" ,מיד
נכנסים שומרי השערים ואומרים,
רבונו של עולם ,הרי בעלי הזרועות
דופקים בפתח ,קול יוצא ואומר ,הרי
אותם בעלי הזרועות בקשר של תפילין
ובעטוף של מצוה ,שנאמר בהם
"וישימו על שכם שניהם" ,כמו ששם
ויפת ,שנאמר בהם "ויקח שם ויפת את
השמלה וגו' וערות אביהם לא ראו".
הערוה היא מהצד של חם ,וזהו יצר
הרע שמחמם את גופו לדבר ערוה
)עבירה( ומגלה עריות בעולם ,שהוא
מצד של נחש הקדמוני שנאמר בו
"ארור אתה מכל הבהמה" ,ומשום
שזהו מצדו אמר "ארור כנען וגו'".

àçúôì ïé÷ôã ïéðøçà àä ïé÷ôð ïéìà àä
(æé àð íéìäú) ïéøîàå ïéòåøã éøàî ïåðéàå
ïéòøú éøåèð ïéìàò ãéî çúôú éúôù é"ðãà
à÷ ïéòåøãã éøàî àä àîìò ïåáø ïéøîàå
ïåðéà àä àîééå ÷éôð àì÷ àçúôì ïé÷ôã
åôéèòáå ïéìôúã àøåù÷á ïéòåøãã éøàî
åîéùéå (âë è úéùàøá) ïåäá øîúàã äåöîã
øîúàã úôéå íùã àðååâë íäéðù íëù ìò
'åâå äìîùä úà úôéå íù ç÷éå (íù) ïåäá
àøèñî éäéà äåøò åàø àì íäéáà úåøòå
øáãì äéôåâ íîçîã òøä øöé åäéà àãå íçã
åäéàã àîìòá ïééøò éìâå (äøéáò à"ð) äåøò
øåøà äéá øîúàã éðåîã÷ä ùçðã àøèñî
éàäã ïéâáå (ãé â úéùàøá) äîäáä ìëî äúà
'åâå ïòðë øåøà (äë íù) øîà éåøèñî åäéà

על שכם  -שהם ב' כתפין ,ב' פרקין אחרונין דידין :שניהם  -שני הכתפין :ערות אביהם כו'
 דהכתפין הן הדעת שיורד ביסוד כידוע )ע"ח שער הזווגים פרק ה( ,ולכן וישימו כו' ויכסו כו':ועוד ,אלו בעלי המתנות שעושים
ïéãáòã ïðúî éøàî ïåðéà ïéìà ãåòå
גמילות חסדים עם השכינה ,שהיא ïåðéàã àéðò éäéàã àúðéëù íò íéãñç úåìéîâ
עניה ,שהם "פתוח תפתח"" ,נתון
(é íù) ïúú ïúð (ç åè íéøáã) çúôú çåúô
תתן"" ,הענק תעניק וכו'" ,עשרה הם.
והרי פרשוהו החברים בעלי המשנה àäå ïåðéà äøùò (ãé íù) 'åëå ÷éðòú ÷ðòä
)* (##ואלו הם ידי נדיבים מצד של éãé ïåðéà ïéìàå ïéúéðúî éøàî àéøáç åäåî÷åà
האבות ,שנאמר בהם "נדיבי עמים íéìäú) ïåäá øîúàã ïäáàã àøèñî íéáéãð
וגו'" .ידים פתוחות בותרנות לענייםàúåðøúåá ïçéúô ïéãé 'åâå íéîò éáéãð (é æî ,
שהם צדיק וצדק ,שגומלים עמהם ïåäîò ïéìîâã ÷ãöå ÷éãö ïåðéàã ïééðò éáâì
בגלות גמילות חסדים בתורה שנתנה
úáéäééúàã àúééøåàá íéãñç úåìéîâ àúåìâá
מימין ומשמאל ,זהו שכתוב "יומם
 - ïå÷éúä øéàî 1236עי' זהר ח"א פז ע"א.
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יצוה יהו"ה חסדו ובלילה שירה עמי") ã"ää àìàîùîå àðéîéî ,תהלים מב ט( íîåé
תורה שבכתב ותורה שבעל פהàúééøåà éîò äøéù äìéìáå åãñç 'ä äåöé ,
שמשניהם נתנו ,זהו שכתוב "מימינו
åäééåøúîã äô ìòáã àúééøåàå áúëáã
אש דת למו".
) ã"ää åáéäééúàדברים לג ב( úã ùà åðéîéî
åîì

נדיבי עמים כו'  -סיפא דקרא ,עם אלקי אברהם ,שהן בעלי ג"ח :מימינו אש כו'  -ר"ל ,אש
הוא בשמאלא ,ומשניהם דת למו ,וכמ"ש בפ' יתרו )פא ע"א:(1237
ועוד רבונו של עולם קבל את
ïåäìéã àðåøåã ìá÷ àîìò ïåáø ãåòå
הדורון שלהם ,שהיא מתנה טובה äá øîúàã åäééìò à÷ìñã äáåè äðúî éäéàã
שעולה עליהם ,שנאמר בה )ביצה טו
ïéìà äîù úáùå éæðâ úéáá éì ùé äáåè äðúî
ע"ב( "מתנה טובה יש לי בבית גנזי
ושבת שמה" ,אלו הם שהיו עושים ïéòùú 'ö éäéàã äîò ä÷ãö ïéãáò ååäã ïåðéà
צדקה עמה ,שהיא :צ' תשעים אמנים'ä ïàëøá äàî '÷ úåùåã÷ òáøà 'ã íéðîà ,
ד' ארבע קדשות ,ק' מאה ברכות ,ה' ãñç ïåðéàã íãà éãéå ãéî äøåú éùîåç äùîç
חמשה חמשי תורה .מיד "וידי אדם" àãåîò åäéàã íãàî ïé÷ôð ååä äøåáâå
שהם חסד וגבורה היו יוצאים מאדםäéì ïéáäéå ïåäìéã àðåøåã àìá÷ì àúéòöîàã ,
שהוא העמוד האמצעי ,לקבל את
íò íéãñç úåìéîâ ïéãáò àìã ïéìàã àëìîì
הדורון שלהם ,ונותנים אותו למלך,
שאלו שלא עושים גמילות חסדים עם àðåøåã äáâì ïéðöî÷ ïåðéàå àúåìâá äéúðéëù
שכינתו בגלות ,והם קמצנים אליה êéøö àúðéëùã àðåøåãå øñîúà àáìëì ïåäìã
הדורון שלהם נמסר לכלב .ואת [á"ò æì] äéì úéàã áéáç àåääî äðéâá ãáòîì
הדורון של השכינה צריך לעשות (ä å íéøáã) ïéúéðúî éøàî åäåî÷åàã äîë
בשבילה ,מאותו חביב שיש לו ,כמו
êìò áéáç åäéàã àåääá 'åâå 'ä úà úáäàå
שבארוהו בעלי המשנה "ואהבת את
יהו"ה וגו'" ,באותו שהוא חביב עליךøîúàã åäééãé ïéçúô ïååéç äîë àðîæ àåääá ,
באותו זמן כמה חיות פותחות ידיהן(ç à ìà÷æçé) íäéôðë úçúî íãà éãéå ïåäá ,
שנאמר בהם "וידי אדם מתחת äîëî ùð øá àåääã àúîùðì àðåøåã éáäé
כנפיהם" ,נותנות דורון לנשמה של åäìë ìòå äàåáðã ïéâøã äîëî ïéáè ïðúî
אותו אדם מכמה מתנות טובותçîùé äá øîúàã ïðúî àúðéëù äéì úáéäé ,
מכמה דרגות של נבואה .ועל כולם
àéä í"éäìà úúîã ïéâá å÷ìç úðúîá äùî
נותנת לו השכינה מתנות שנאמר בה
)תפילת שחרית של שבת( "ישמח úà çúåô (æè äî÷ íéìäú) äéá øîúàã àåääå
משה במתנת חלקו" משום שמתת äñðøôå ïéáè ïðúî äîë äéì áéäé 'åëå êéãé
 - ïå÷éúä øéàî 1237לא ברור לי המראה מקום*##
ז"ל :תנא רבי יהודה אמר בסטר גבורה אורייתא אתייהיבת אמר רבי יוסי אי הכי בסטר שמאלא
הוי אמר ליה אתהדר לימינא דכתיב )דברים לג ב( מימינו אש דת למו וכתיב )שמות טו ו( ימינך
1237
יהו"ה נאדרי בכח וגו' אשכחן שמאלא דאתחזר לימינא וימינא לשמאלא הא גבורה לשמאלא
)ד"א לימינא( וענן כבד על ההר וגו' עננא תקיף דשקיע באתריה דלא נטיל וקול שפר חזק מאד מגו
דעננא תקיף הוה נפיק ההוא קלא כמה דאת אמר )דברים ה כ( ויהי כשמעכם את הקול מתוך
החשך אמר רבי יהודה תלת חשוכי הוו דכתיב חשך ענן וערפל וההוא קלא הוה נפיק פנימאה
מכלהו אמר רבי יוסי פנימאה דכלא הוה דביה כתיב קול גדול ולא יסף:
תרגום :שנינו רבי יהודה אומר בצד הגבורה נתנה התורה אמר רבי יוסי אם כך היא היתה בצד
שמאל אמר לו החזרה לימין שכתוב מימינו אש דת למו וכתוב ימינך ה' נאדרי בכח וגו' מצאנו
שמאל שהחזר לימין וימין לשמאל הרי גבורה לשמאל )לימין( .וענן כבד על ההר וגו' ענן חזק
ששקוע במקומו שלא לוקח וקול שופר חזק מאד מתוך הענן החזק היה יוצא אותו הקול כמו
שנאמר ויהי כשמעכם את הקול מתוך החשך .אמר רבי יהודה שלש חשכים היו שכתוב חשך ענן
וערפל ואותו קול היה יוצא פנימי מכולם אמר רבי יוסי הפנימי של הכל היה שבו כתוב קול גדול
ולא יסף.
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אלהי"ם היא ,ואותו שנאמר בו "פותח
את ידיך וכו'" ,נותן לו כמה מתנות
טובות ופרנסה לנשמתו ולגופו ,וכולם
שנכנסים כשיוצאים מבית המלך
נותנים שלש פסיעות לאחור ,שלא
מחזירים כתפיהם לקדוש ברוך הוא,
שאין דורון חביב לפני הקדוש ברוך
הוא כדורון של השכינה.

éáî ïé÷ôð ãë ïéìàòã åäìëå äéôåâìå äéúîùðì
ïéøæç àìã àøåçàì ïòéñô úìú ïéáäé àëìî
àðåøåã úéìã àåä êéøá àùãå÷ éáâì åäééôúë
àðåøåãë àåä êéøá àùãå÷ íã÷ àáéáç
àúðéëùã

קבל דורונא כו'  -ר"ל ,עונג שבת ,שלוין ועושין יותר בוותרנותא :1238ודורונא דשכינתא -
ר"ל ,בכל הנ"ל :במתנת חלקו  -ר"ל ,מה שנותן לו חלקו ,כלת משה )עי' לעיל כח ע"א(:1239
וההוא דאתמר פותח כו'  -ר"ל ,הקב"ה ו' ,פותח ידך וכמש"ל בהקדמה )ח ע"ב( ידיך יודיך עם
ו' ,הפותח הוא הוי"ה עמודא דאמצעיתא:
שמעלות
אשרי אותן זרועות
äéáâì äì ïé÷ìñã ïéòåøã ïåðéà ïéàëæ
אותה אליו תפילין על ידיהם ועל ïåðéà ïéàëæ åäééùéø ìòå åäééãé ìò ïéìéôú
ראשם ,אשרי אותן רגלים וגוף וידים,
÷éìñ äéáã øáàå øáà ìëå ïéãéå àôåâå ïéìâø
וכל אבר ואבר שבו עולה דורון לקדוש
ברוך הוא ,שאין דורון חביב לפני àðåøåã úéìã àåä êéøá àùãå÷ì àðåøåã
הקדוש ברוך הוא כמו הדורון של àðåøåãë àåä êéøá àùãå÷ íã÷ àáéáç
השכינה .אשרי האבר שעושה בו äåöî äéá ãéáòã øáà åäéà äàëæ àúðéëùã
מצוה לקדוש ברוך הוא ,שבגללה יורד êéøá àùãå÷ úéçð äðéâáã àåä êéøá àùãå÷ì
הקדוש ברוך הוא לשרות בכל אבר ùð øá éàä ìòå äéìéã øáà ìëá àéøùì àåä
שלו ,ועל האיש הזה מכריזים למעלה
ïàë) àëìîã àð÷åéãì ø÷é åáä àìéòì ïéæéøëî
תנו כבוד לדמות המלך.
בראש/בהתחלת רצון המלך,
הניצוץ הקשה לא לבן ולא אודם ולא
ירוק ולא שחור כלל ,והמנורה הזו
היא קו המדה ,שהוא מתלבש באויר.
וכשהיא באויר ,היא נסתרת ולא
נראית כלל ,וכשמתפשטת להתגלות,
יוצאת מהאויר הזה נקודה אחת ,ומה
שנשאר הוא אור ,וזהו האור הראשון
של מעשה בראשית ,זהו שכתוב

(â"ò äë óã ùãç øäæ íéðå÷éúá àåäå øñç
àðéöåá 1241àëìîã 1240åðîøåä ùéøá
÷åøé àìå ÷îåñ àìå øååç àì 1242àúåðéãø÷ã
å÷ 1243éäéà àðéöåá éàäå ììë íëåà àìå
éäéà ãëå àøéåàá ùáìúà åäéàã 1244äãîä
ãëå ììë àéæçúà àìå àîéúñ éäéà àøéåàá
äãå÷ð àøéåà éàäî ÷éôð àéìâúàì úèùôúà
øåà åäéà éàäå øåà åäéà øàúùàã äîå àãç
÷) ã"ää úéùàøáã àãáåòã äàîãבראשית א ג(

 - ïå÷éúä øéàî 1238עי' ביצה דף טו ע"ב ,מאי כי חדות ה' היא מעוזכם אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר ברבי
שמעון אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני
פורע .ועי' לקמן לו ע"ב .ועי' הערה .1905
 1239עי' לעיל הערה .682
 1240בהתחלת הרצון )לש"ו(.
 1241לעיל כ ע"ב ובתז"ח נ ע"ב ועי' עוד בזהר ח"א טו ע"א ורנא ע"א סי' ב' שם וקעב ע"א ולח
ע"א )לש"ו(.
 1242הוא הטלא דבדולחא שבגלגלתא דא"א )לש"ו( ,עי' אד"ז רצב ע"ב..
 1243כל המציאות דאימא הנה הוא ג"כ רק ע"י אבא ,וכמו שמבואר באדר"ז )רפט ע"ב ,ורצ ע"א
וע"ב( ע"ש היטיב )ועי' עוד בתיקונים בתי' י"ח סמוך לסופו ,ובזוהר בראשית טו ע"א לח ע"א קע"ב
ע"א ורנ"א ע"א סי' ב' שם( )דע"ה ח"א יא ע"א(.
 1244ר"ל שהוא לוקח תמיד בחי' החכמה שהוא יו"ד בה ,וממשיך אותן בכל ספירה וספירה,
ונותנת מדה אליו עד כמה שתתפשט ,כמה יודין שתנתן לכל ספירה וספירה ,ועיין בדף קמה ע"ב
ובדברי רבינו שם )לש"ו(.
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"ויאמר אלהי"ם יהי אור" ,יהי י' אוירàã àæøå øéåà 1245'é éäé øåà éäé í"éäìà øîàéå ,
וסוד זה נמסר לחכמי הלב.
øñîúà àáì éîéëçì

נקודה חדא } -לה ע"ד{ חכמה* :י' אויר  -צ"ל י"ה אויר ,והוא כח"ב ,אויר כתר ,י"ה
חו"ב ,ור"ל יהי אור ,שיצא היו"ד מן אויר וישאר אור ,ואז יהיה בסוד הגילוי ,וזהו יהי הוי"ה,
ויו"ד הראשון של יהי הוא היציאה מן אויר ,והשני שנתלבש בה"א כמו שמפרש והולך:
והנקודה הזו ,אחר שהתפשטה
מהאור הזה ,התלבשה בארבעה צבעים
בהיכל העליון ,ומה היא )נעשה?( בּ,
ועליה נאמר "בחכמה יבנה בית" .וסוד
הנקודה הזו היא מודדת חמשה
צבעים ,ועליהם נאמר "מי מדד בשעלו
מים" ,וזה אָ " ,ושמים בזרת תכין" ,וזו
אֵ " ,וכל בשליש עפר הארץ" ,ודא ֹא
א(" ,ושקל בפלס הרים" וזו ִא,
)נ" א ׁ
"וגבעות במאזנים" ,וזה אֻ  .זה עולה
באויר ,וזה הולך לצפון ,וזה לדרום,
זהו שכתוב "הולך אל דרום וסובב אל
צפון" .שני אחרים סובב סובב אל
מזרח ומערב ,שכל הנקודות הן כמו
גלי הים ,זה עולה וזה יורד.

øåà éàäî èùôúàã øúá äãå÷ð éàäå
äàìò àìëéäá òáøà ïéðååâá úùáìúà
ãë éìùî) øîúà äìòå a (éäéð à"ð) éäéà éàîå
1247
äãå÷ð éàäã àæøå úéá äðáé äîëçá (â
äéòùé) øîúà åäééìòå ïéðååâ ùîç ãéãî éäéà
úøæá íéîùå àÈ àãå íéî åìòùá ããî éî (áé î
) ïëúשם( ) õøàä øôò ùéìùá ìëå 'à àãåשם(
à àãå íéøä ñìôá ì÷ùå (à
ׁ à" ð ) à
ֹ àãå
àãå àøéåàá ÷éìñ àã à àãå íéðæàîá úåòáâå
(å à úìä÷) ã"ää àîåøãì àãå àðåôöì ìéæà
ïéðøçà ïéøú ïåôö ìà ááåñå íåøã ìà êìåä
åäìë ïåðéàã áøòîå çøæî éáâì ááåñ ááåñ
úéçð àãå ÷éìñ àã àîé éìâë éãå÷ð
1246

בהיכלא עילאה  -בינה :ועלה אתמר כו'  -כמ"ש בהתתלת התיקון
דנבואה( שבינה נקרא בית :חמש גוונין  -שגוון החמישי כוללת הד' גוונין ,והוא גוון תכלת
כוללת ,והוא באוירא סביב הנקודה כמו שמפרש והולך:
והם כחוט הלבן שבעין ,שהוא
øçñà åäéàã àðéòã àøååç àèåçë ïåðéàå
ר
סובב את העין .וכחוט ירוק ושחו àìëúå à÷îåñå àîëåàå à÷åøé àèåçëå àðéò
ואדום ותכלת ,אלו הגלגלים כולם
éäéàå äãå÷ð àåääì ïéøçñ åäìë ïéìâìâ ïéìà
סובבים את הנקודה הזו ,והיא מדה
לכולם .היא בארבע ,ועולה בעשרøùòá à÷ìñå òáøàá éäéà 1248åäìëì äãî .
)לב ע"ב ד"ה ביתא

 - ïå÷éúä øéàî.(à"øâ) ä"é 1245
 1246הוא יחוד דחו"ב )לש"ו(.
 1247וכשמתלבשין הנה"י שבה בז"א בסוד מוחין ,נפתחין ונחתמין בו הה' מוצאות הפה ,וכללות
כל הפה כולה מהחותם שבה ,והם נעשים מהה"ג שביסוד שבה ,כי מתנוצצים הה"ג ומזהירים בו
בחמשה מיני אור ,שהם :אָ אֵ אֹ ִא אֻ  ,שעליהם נאמר )יחזקאל א א( נפתחו השמים ואראה מראות
אלהים ,כי כל א' הוא אור ,והם החמשה אור הנאמר ביום ראשון כמ"ש בתיקונים שם )דף ה ע"א(.
והנה הם מנוקדות בניקוד קמץ צירי חולם חירק שורק ,והם החמש נקודות דפיתוחי חותם ,כי
השורק הוא שורק גדול שהוא בו' ,ומאלו החמשה נקודות יוצאים ונעשים החמשה אותיות
מנצפ"ך ,שהם השורש דכל הה' מוצאות הפה ,כי מהם יוצאים כל החמשה מוצאות שהם :אחה"ע
בומ"פ גיכ"ק דטלנ"ת זסשר"צ ,ועי' עוד בתיקונים )תיקון ה דף כא ע"א ,וסוף תיקון יח דף לה ע"ב
וריש תיקון יט דף לו ע"א( ,ואלו החמשה נקודות והה' אותיות מנצפ"ך והחמשה מוצאות הפה ,הם
כולם מהה"ג שביסוד דאימא ,וכל גבורה הוא בחי' נוק' כנודע .ומהם נתגלה אלינו כל הכ"ז
אותיות ,אשר הם כולם מהמלכות נוק' וכנ"ל אות א' ,אבל הה' חסדים אשר להז"א עם כל
תוצאיהם הם נגנזו ממנו לגמרי ,אמנם מתפשט הארתם ומתלבש בהכ"ז אותיות שבמלכות,
ונעשים גם הם עי"ז כלולים מחסדים וגבורות עכ"פ וכנ"ל אות ה') .ביאורים ח"א נה ע"א(.
 1248דעיקר המדה הוא היו"ד חכמה דהוא המתפשט לעשיריות בכל ספירה אלא דבינה הי' היא
נותנת שיעורא כמה עשיריות שיתפשט כמה מדות שניתן לכל ספירה וזה שאמר לעיל בריש תיקון
ה' כד מדיד משיחה ור"ל כד לקחה בינ הכח החכמה בה להאציל האצילות ולמדוד בו והוא בעת
שהמה בבחי' קוטרא בגולמא נעיץ בעיזקא וכמ"ש ריבנו שם )לש"ו(.
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וסוד הדבר ,יהו"ה יו"ד ה"א וא"ו ה"א,
אלו הם ארבעה צבעים שעולים
בעשר ,והם כולם להביות אשיות,
ועליהם נאמר "כי יהו"ה אלהי"ך אש
אכלה הוא" .שבע הם מהעשר הזה,
והם כנגד שבעה רקיעים ,והם שבע
ספירות ,ובין כל אחד ואחד חמש
מאות שנים .וכך הרחב של כל רקיע
ורקיע ,חמש מאות שנים .עד שכולם
עולים למדה ידועה שהיא נקודה
אחת ,לחשבון ידוע .וכך הוא סוד

ïåðéà ïéìà à"ä å"àå à"ä ã"åé ä"åäé äìîã àæøå
úåéáäì åäìë ïåðéàå øùòá ïé÷ìñã ïéðååâ òáøà
'ä éë (ãë ã íéøáã) øîúà ïåäéìòå úåéùà
ïåðéà òáù {à"ò åì} àåä äìëà ùà êé÷ìà
ïåðéàå ïéòé÷ø äòáù ìá÷ì ïåðéàå øùò éàäî
ïéðù äàî ùîç ãçå ãç ìë ïéáå ïàøéôñ òáù
äàî ùîç àòé÷øå àòé÷ø ìëã àéúåô éëäå
éäéàã àòéãé äãîì àìë ïé÷ìñã ãò ïéðù
àæø åäéà éëäå àòéãé ïáùåçì àãç äãå÷ð

ïéãå÷ð òùú
 ,תשע àã àðååâë àðáùåçã
החשבון ,כמו זה
נקודות הן לכל צד שנכללים בנקודה äìéã ììçã äãå÷ðá ïìéìëúàã øèñ ìëì ïåðéà
של החלל שלה ,ובשבילה נאמר ) 'åëå úîåé úåî äéììçî øîúà äðéâáåשמות לא

"מחלליה מות יומת וכו'".
כחוטא חוורא  -הן החמש גוונין ובת עין היא הנקודה ,כמ"ש בריש תיקון י"ט )לו ע"א(
והאי בת נקודה כו' :איהי בארבע כו'  -ר"ל ,בארבע גוונין :וסלקא בעשר  -כמו שמפרש והולך,
ד' אותיות הוי"ה ,דמילואם הוא עשר ,והן עשרה מיני גוונין דכללן הוא ארבעה :ואינון כולהו
כו'  -ר"ל ,שהן כולם גווני }לו ע"א{ דאשא :שבע אינון כו'  -כידוע בסוד שבעה רקיעין ,וז'
היכלות ,דג"ר נחשנין לאחת ,וכן נו"ה בשבע רקיעין ,וז"ש ואינון לקבל שבע רקיעין :עד
דסלקין כלא כו'  -ר"ל ,ז' פעמים ה' הוא ל"ה ,עם נקודה שהיא המדה הוא ל"ו ,וכ"ה ארבע
פעמים ט' נקודין שמצויירין כאן :דאתכלילן כו'  -ואינה ממניינם שהיא כוללת כולם:
קם אותו הזקן ואמר לו ,רבי רבי
÷éáø éáø äéì øîàå 1249àáñ àåää í
הזו
בשבועה עליך ,בנקודה הטמירה
úéçð äàìò àøéîè äãå÷ð éàäá êìò äàîåàá
העליונה )רד( ירדת לכאן לגלות סוד
)àø÷éì àìå àøéîè àæø äàìâì àëä (úåç à"ð
טמיר ,ולא לכבודי עשיתי אלא לכבוד
השכינה ,להראות הכבוד של הנקודה äàæçàì àúðéëùã àø÷éì àìà àðãéáò éìéã
הטמירה והגנוזה הזו ,שנאמר בה äá øîúàã àæéðâ àøéîè àãå÷ð éàäã àø÷é
"ונעלמה מעיני כל חי" ,ועליה נאמר )äìòå 1250éç ìë éðéòî äîìòðå (àë çë áåéà
"נתיב לא ידעו עיט וגו'" .בינתים הרי ) øîúàאיוב כח ז( 'åâå èéò åòãé àì áéúð
רבי עולה למעלה באויר ליטול רשות àìèðì àøéåàá àìéòì ÷éìñ éáø àä éëäãà
מאותה נקודה שגנוזה שם .והרי יורד
à÷ àäå ïîú àæéðâ éäéàã äãå÷ð àéääî åùø
בעמוד האש שהיא הבל הפ"ה שבו
החיות רצות ושבות ,זהו שכתוב àîåôã ìáä éäéàã àùàã àãåîòá úéçð
"והחיות רצוא ושוב וגו'" ,ואומר úåéçäå ã"ää ïéáùå ïéöø ïååéç [à"ò çì] äéáã
בראשית ,שם ב"ת.
) 'åâå áåùå àåöøיחזקאל א יד( úéùàøá øîàå
יד(

ú"á ïîú
éøñùú àðå÷ú

בראשית ,שם ב"ת ,והבת הזו
äãå÷ð úá éàäå ú"á ïîú úéùàøá
1251
נקודה סתומה באויר ,עליה נאמר ïåùéàë éðøîù øîúà äìò àøéåàá àîéúñ

"שמרני כאישון בת עין" ,היא ודאי

 - ïå÷éúä øéàî 1249עי' לעיל הערה .71
 1250ועי' לקמן מד ע"ד שזה עליית המלכות לחכמה.
 1251שהוא האויר של הב' )לש"ו(.
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גנוזה באור ,ובה נעשה אויר ,ובגללה
נאמר "וירא מלאך יהו"ה אליו בלבת
אש מתוך הסנה" .חמש פעמים הזכיר
סנה ,וחמש פעמים אור ,הם כנגדם
במעשה בראשית ,והם "יהי אור ויהי
אור"" ,את האור כי טוב ויבדל אלהי"ם
בין האור"" ,ויקרא אלהי"ם לאור".

) ïéò úáתהלים יז ח( øåàá àæéðâ éàãå éäéà
êàìî àøéå øîúà äðéâáå øéåà ãéáòúà äáå
(á â úåîù) äðñä êåúî ùà úáìá åéìà 'ä
ïåðéà øåà ïéðîæ ùîçå äðñ øéëãà ïéðîæ ùîç
úéùàøá) ïåðéàå úéùàøáã àãáåòá åäééìá÷ì
áåè éë øåàä úà øåà éäéå øåà éäé (ä-â à
øåàì í"éäìà àø÷éå øåàä ïéá í"éäìà ìãáéå

תיקון יט  -בראשית כו' תמן בת  -כנ"ל )תיקון יח( :והאי בת נקודה כו'  -ר"ל ,חכמת
שלמה ,1252והיא נקודה פנימית של סיהרא ,1253כמ"ש בר"מ פרשת פנחס )רמח ע"ב( ע"ש.1254
והחוט המקיף לסיהרא הוא כתר שלה ,1255והוא נקרא אוירא ,1256בסוד אוירא דגלגלתא,1257
והחוט הוא דוגמת הגלגלת ,ואויר שבה דוגמת אוירא דגלגלתא ,ונקרא בת כמ"ש על בת עין,
שהיא חכמה כמ"ש בתז"ח )לג ע"ד ,(1258וז"ש עלה אתמר כו' :איהי ודאי כו'  -ר"ל ,אור הוא
כתר ,וחכמה הוא יו"ד ,1259וז"ש ובה כו' ,ר"ל שלכן נקרא כתר אויר בהיותה גנוז היו"ד בה:
בלבת  -ל"ב ,ל"ב נתיבות ,בת כנ"ל :מתוך הסנה  -ר"ל ,הסנה הוא אור הנ"ל והוא דרגא
דמשה ,1260לכן נגלה לו שם .ולכן אמר לו שם אהי"ה ,ולבת בתוך הסנה ,כנ"ל סנה גי' ג' שמות
יב"ק 1261עם השמות ,1262וז"ש חמש זמנין כו' וחמש כו':
והם חמשה תקוני המדה שהם
ïåðéàã 1263äãîã ïéðå÷ú ùîç ïåðéàå
כנגדם אָאֵ אֹ ִאאֻ  ,ועליהם נאמר "מי î äéòùé) øîúà åäééìòå àË àÄ àÉ àÅ àÈ åäééìá÷ì
מדד בשעלו מים" ,זה חסד" .ושמים
úøæá íéîùå ãñç àã íéî åìòùá ããî éî (áé
בזרת תיכן" ,מה זה זרת ,זו גבורה.
"וכל בשליש" זה העמוד האמצעי àã ùéìùá ìëå äøåáâ àã úøæ éàî (íù) ïëú
שהוא שלישי" ,ושקל בפלס הרים" זה ì÷ùå éàúéìú åäéàã àúéòöîàã àãåîò
 - ïå÷éúä øéàî 1252עי' לעיל ריש כה ע"ג שזה מלכות.
 1253עי' לקמן פט סוף ע"ב )לש"ו(.
 1254דף רמח ע"ב ועי' לקמן בריש תיקון נח )לש"ו(.
ז"ל :אבל סיהרא דעץ החיים ההיא נקודה דלגו מנה איהי כמבועא דלית ליה פסק דכתיב בה
וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו ואתקריאת אילת אהבים מסטרא דחסד דהיינו אהבת עולם
אהבתיך על כן משכתיך חסד.
תרגום :אבל הלבנה של עץ החיים ,אותה נקודה שבפנים ממנה ,היא כמקור המעיין שאין לו
הפסק ,שכתוב בה "וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו" ,ונקראת "אילת אהבים" ,מצד החסד.
כלומר "אהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד".
 1255עי' פתחי שערים )נתיב גדלות דז"א פתח ג( :והנה הכתר הוא סובב את הראש למעלה
בעיגול ,והוא מלשון עיגול וסבוב ,כמ"ש ,כתרו את בנימין .והוא כמ"ש שהכתר הוא הרצון הכללי
הסובב את המחשבה שבו החכמה והציור בפרט ,והתולדה היוצא אחר הציור שמירת הדברים
בכלל ,והוא סובב בשוה שאין לו ציור קווין ,שקווין הם מתחילים מחב"ד שהוא מעצמות גדרי
הפרצוף ,משא"כ בכתר שהוא מדרגה למעלה מהם ,אין בו שייכות ציור קווין כלל.
 1256ר"ל האוירא שאמר התיקונים )שהוא האויר של הב'( )לש"ו(.
 1257עי' בהגר"א בספד"צ ה ע"ב שזה התיקון הב' דת"ג.
 1258עיי"ש שזה שכינה וצ"ע*.##
 1259כנ"ל לה ע"ב.
 1260עי' ע"ח זיווגים ו' ,ועי' בבהגר"א על תז"ח יח ע"א :כי משה דרגא דהתפשטות בינה בעד"א
וזהו בינה לבא בגו גופא עד"א .עי' דע"ה ח"ב פז ע"ב בענין מה שהיה חסר למשה בגלל הערב רב.
 1261עי' לעיל הערה .145
 1262עי' שעה"כ )תפילין דרוש ב( :וענין המעברתא של התפילין ה"ס ג' שמות הנז' שהם אהיה
הויה אדני והם בגי' יב"ק ]הוא מלקמן קמט ע"ב[ וז"ס ויעבר את מעבר יב"ק כי דרך ג' שמות אלו
עובר ונמשך השפע מתחילת האצילות עד סופו וענין ד' קלפים.
סנ"ה בגימ' קט"ו ,הוי"ה אדנ"י ואהי"ה בגי' קי"ב עם עוד ג' של הג' שמות הוא קט"ו.
 1263עי' לעיל הערה .1247
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נצח" ,וגבעות במאזנים" זה הוד ,והם ãåä àã íéðæàîá úåòáâå çöð àã íéøä ñìôá
בסוד האות ה' ,שהנקודה הזו מודדת 'ä ïåäá ãéãî äãå÷ð éàäã 'ä úàã àæøá ïåðéàå
בהם ה' נקודות.
1264
ïéãå÷ð

ואינון חמש כו'  -ר"ל ,כי אויר נקרא כתר ,אור ויוד גנוז בה כנ"ל )לה ע"ב( ,אח"כ נפיק
היו"ד חכמה ,ואח"כ יוצא האור והיא בינה ,כי בכתר שורש חו"ב ,זו"נ כידוע ,והיא היו"ד
והאור .ואח"כ יוצאין מהם חו"ב ,ונק' בינה אור ,ולכן נקרא בינה גלגלתא ,1265וכן נקרא בכל
שמות שבה אהי"ה ,וכן כולם כידוע שעיקר התגלות הכתר באור ובינה 1266,היא ה' עילאה ,לכן
ה"פ אור ,והם מתפשטין בה"ס מחסד עד הוד כידוע )זהר ח"ג רכג ע"ב( ,1267וכמו שמפרש והולך
ועלייהו אתמר כו' :חמש תיקונין דמדה  -ר"ל ,דחמשה מיני מדות הם ג' :במדידה שעל ,וזרת,
ושליש ,וב' מיני משקל ,פלם ומאזנים .חג"ת נקראים מדות שמודדין לכל א' כמדתו ,ג' ספרים
נפתחים כו' )ר"ה טז ע"ב( ,ונו"ה נקרא מאזני צדק כמש"ל )יג ע"ב יט ע"א( :דאינון לקבלייהו כו'
 ר"ל ,חמש תנועות גדולות וה' אלפין ,הוא ר"ת של אור ,ואמר בשורק קטן כמ"ש לקמן )*,(##שהוא במקום שורק גדול :1268דא חסד  -שנאמר מים ,וזה שעלו ,ש"ע לו ,ש"ע נהורין :1269מאי
זרת כו'  -כמ"ש ,זהו זרת למדוד החושן ,זרת ארכו כו' )שמות כח טז( ,וחושן מכפר על הדין
)ירושלמי יומא לח ע"א( ,כמ"ש שנאמר )שמות כח טו( חשן משפט :דאיהו תליתאי  -וע"י כל
הספירות משולשין ,כמ"ש בז"ח )עג ע"ג שבת פח ע"א( וז"ש בריך רחמנא דיהיב אוריין תליתאי
ע"י כו' ,וזהו בשליש כו' :דא הוד  -שנכלל בנצח ,ולכן בו מאזנים ,שנים מב' צדדין} :לו ע"ב{
דאת ה'  -ה' ראשונה כנ"ל :דהאי נקודה כו'  -יו"ד של חכמה ,לכן נ' תרעין מתפשטין בהאי
מדידה עד הוד ,י' פעמים ה' כנ"ל בהקדמה )ח ע"א ד"ה ה' עלאה( ,ואמר דהאי נקודה כו' ,ר"ל
לכן נחלק לה' נקודות ,לפי שיוצאין מהאי נקודה:
שהיא י' שיוצאת מתוך אויר
טהור ,שהוא כתר עליון .ומשום
שחמש הללו הם מודדים בסוד ה'
העליונה ,הוא הולך בהם חמש מאות
שנים בין כל אחד ואחד .וסוד הדבר
עץ החיים מהלך חמש מאות שנה ,ובין
כל אחד ואחד חמש מאות שנה,
ובעובי של כל אחד ואחד חמש מאות
שנה ,שכולם עולים במשקל של חמש

åäéàã àéëã àøéåà åâî ÷éôðã 'é éäéàã
ïåðéà ïéãéãî ùîç ïéìàã ïéâáå äàìò øúë
äàî ùîç ïåäá ìéæà åäéà äàìò 'äã àæøá
íééçä õò äìîã àæøå ãçå ãç ìë ïéá ïéðù
ãçå ãç ìë ïéáå 1270äðù úåàî ùîç êìäî
ùîç ãçå ãç ìëã éáåòáå äðù úåàî ùîç
ùîçã àì÷úîá ïé÷ìñ åäìëã äðù úåàî

 - ïå÷éúä øéàî 1264הבינה היא הה' דהשם ,הנה היא מתפתחת בהה' נקודות דפתוחי חותם )כמ"ש בתיקונים
דף ה סע"א ,ודף קס ע"א ,וכאן ,ובריש תיקון יט דף לו ע"א( והם ה' אורות המתגלים מהה' גבורות
שבה ,שהם מנצפ"ך הכפולים ,שהם השורש דה' מוצאות הפה כמ"ש בטנת"א )פרק ג( ובדרושי
הצלם )דרוש ב( )דע"ה ח"ב קמא ע"א(.
 1265עי' שער מאמרי רשב"י :ודע כי גלגלתא זו המקפת את המוח היא בינה שהיא היכל לחכמה
וגנוזה בתוכה.
 1266פיסוק*##
 1267עי' לעיל הערה .110
 1268היינו מאלפום.
 1269עי' ע"ח שער יג פרק יד ז"ל :והנה דע כי אלו הש"ע נהורין ]דחוורתא דא"א[ דאנפין עלאין
נמשכין עד היכל הו' דהוד הנקרא היכל עצם השמים ,ושם האי רוחא דביה הנקרא אור פני"אל,
ואותו הרוח של ההיכל נקרא כך כנזכר פ' פקודי )דף רמו ע"ב( ,לפי שאלו השע"ח נהורין נמשכין
שם ,והם גימטריא אור פניא"ל .וגם ההבנה )נ"א ההכנות( שלו הם אותיות נחלקות ,אור פניא"ל,
ר"ל אור הפנים העליונים הנמשכין מא"ל ,שהוא ב' א"ל במילוי ,וב' ס"ג עם י' אותיות בכל אחד
הם גימטריא פני"ו ,והם לשון רבים ,ב' ס"ג ,ב' א"ל כנ"ל ,גם נקרא חשמ"ל כנזכר שם )רמז ע"א(,
שגם הוא גימטריא שע"ח] .הנמשכין מא"ל שהוא ב' א"ל במילוי וב' ס"ג עם י' אותיות בכל אחד
הם גימטריא פני"ו והם לשון רבים ב' ס"ג ב' א"ל כנ"ל )נמחק בקה"י( ,[.ע"כ .שהש"ע נהורין הם
חסדים.
 1270עי' לקמן הערה .1310
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חמש לכל צד.
דאיהי יוד כו'  -ר"ל ,הנקודה הוא יוד ,שהיא בצורת נקודה ,והיא חכמה יוד של שם כנ"ל,
ומחכמה נקודות כידוע )לקמן קמט ע"ב( :איהו אזיל  -ר"ל ,ה' הנ"ל :חמש מאה  -שכל עשר
נחלק לעשר כמ"ש בס"י )ח ע"ב ד"ה ובמספר( :בין כל חד כו'  -כמ"ש אצל הרקיעים )פסחים צד
ע"ב( 1271בין כל רקיע כו' ,ועוביו של רקיע כו' ,שהן ז"ת ,שמתפשט ה' עילאה בנ' תרעין ,כ"א
כלול מעשר עד הוד ,1272ונכללין ביסוד ומלכות שהן שבעה רקיעים :עץ החיים  -הוא בינה
ומתפשט כנ"ל ,אבל הכל הוא על הדעת ,שממנה נפיק נהר כו' )זהר ח"ג רנג ע"א ,(1273ועמ"ש מזה
בתמ"ב בארוכה )צאע"ג ד"ה כחשבן( :מהלך חמש כו'  -ר"ל ,נ' תרעין דילה כנ"ל בה' ספירות,
וכולם ביחד בסוד ת"ק שנה ,ואח"כ בכל א' בפרטות בכל רקיע ,ובין כל רקיע כנ"ל ,וז"ש ובין
כו' ובעובי כו' ,ולכן נאמר בפ' חמשה בריחים ג"פ כמו שמפרש והולך .והענין כי ה' במלואו
דיודין הוא חושבן ג' ההי"ן ,וה' עצמה הוא בחינת התפשטות דילה בעצמה ושרשה ,ואח"כ
התפשטותה ביסוד הנקודה שהיא יוד נחלק לעובי כו' ,ובין כו' כנ"ל:
וסוד הדבר" ,ועשית בריחם עצי
íéèù éöò íéçéøá úéùòå äìîã àæøå
שטים חמשה לקרשי צלע המשכן äùîçå ãçàä ïëùîä òìö éùø÷ì äùîç
האחד וחמשה בריחם לקרשי צלע
äùîçå úéðùä ïëùîä òìö éùø÷ì íéçéøá
המשכן השנית וחמשה בריחים לקרשי
ימה"äîé íéúëøéì ïëùîä òìö éùø÷ì íéçéøá .
לירכתים
המשכן
צלע
"לירכתים" ,אלו ירכי אמת" .ימה" ,מה )שמות כו כז( äîé èåù÷ éëøé ïåðéà íéúëøéì
זה ים ,זו שכינה עליונה ,אותה שנאמר øîúàã àåää äàìò àúðéëù àã äîé éàî
בה "ודמות על ראשי החיה רקיע".
) äéáיחזקאל א כב( äéçä éùàø ìò úåîãå
àøèñ ìëì ùîç

òé÷ø

חמשה לקרשי כו'  -הן חג"ת ,לירכתים הן נו"ה כמו שמפרש והולך ,והן ה"פ חמשה ,ועוד
כנגדן בין כל א' וא' 1274ה"פ חמשה ,כ"ה וכ"ה ,והן נ' תרעין דילה כידוע )לקמן נב ע"א( :דא
שכינתא עילאה  -שהכל ממנה ,ובה ג"כ ה' כנ"ל :על ראשי החיה  -חג"ת ,ורקיע שעליהן בינה
כידוע ,ור"ל ונאמר )יחזקאל א כב( כעין הקרח הנורא שהוא ממים ,והוא ראיה שנקראת ימה,
וענין קרח הנורא ידוע אור הנראה דרך הקרח ,1275והיא נקראת אויר:
והוא שבארוהו )חגיגה טו ע"א(
íéðåéìòä íéî ïéá ïéà åäåî÷åàã åäéàå
1276
éàäå àîéð àìîë
אין בין מים העליונים למים àìà íéðåúçúä íéîì
התחתונים אלא כמלא נימא ,ועל
äúøáçá úòâåð úåëìî ïéà øîúà äéìò àîéð
הנימא הזאת נאמר )ברכות מח ע"ב(
אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו àåä êéøá àùãå÷ äáå 1277àîéð àìîë åìéôà
כמלא נימא ,ובה הקדוש ברוך הוא éàäå äøòùä èåçë åìéôà àé÷éãö íò ÷ã÷ãî
1278
מדקדק עם הצדיקים אפילו כחוט äìéî úéøá úåàì øéçñã èåç åäéà èåç
השערה )ב"ק נ ע"א( .והחוט הזה הוא úåà ùéøôàã ïàî ïåì éåå àîéð éäéà úéøáå
 - ïå÷éúä øéàî 1271ז"ל :מן הארץ עד לרקיע מהלך חמש מאות שנה ועוביו של רקיע מהלך חמש מאות שנה
ובין )כל( רקיע לרקיע מהלך חמש מאות שנה וכן בין כל רקיע ורקיע.
 1272עי' לעיל הערה  ,110ועי' לקמן הערה  ,2354בינה עד הוד אתפשטא.
 1273ז"ל :וההוא נהר נפיק מעדן ודא איהו דאורייתא תלייא ביה*.##
 1274כשהן בעיגול יש גם ה' אוירים ביניהם )לש"ו(.
 1275עי' לעיל לה ע"א וזהר ח"א טז ע"א.
.à"øâá ÷çîð 1276
 1277והנה מתהפך היסוד בהשפעתו ,כי לפעמים משפיע חסדים ולפעמים משפיע גבורות ,והוא
מבחי' ההפך ,כי ממנו נמשך ההיפך שבמלכות ,והוא הממוצע בין הז"א להמלכות ,והוא רישא
דילה ,וכמ"ש הגר"א בסד"צ )פרק א בד"ה מלך השמיני י ע"א( ,ועי' בתיקונים )ריש תיקון יט לו
ע"א( .כללים ח"א עב ע"א.
*##אמנם קשה לי שלא מצאתי כאן שום רמז לדברי הלש"ו אולי לקמן הערה .1287
 1278הוא השערות שעל הברית )דע"ה ח"ב קו ע"ג(.
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חוט שסובב את אות ברית המילה,
והברית היא נימא ,אוי לנו למי
שמפריד אות ברית בין מים למים
ומונע ממנו זרע ,שמחזיר את העולם
לתהו ובהו .וסוד הדבר "לא תהו
בראה לשבת יצרה" ,ודאי מים עליונים
תורה שבכתב ,מים תחתונים תורה
שבעל פה ,נימא שהיא בין שניהם ,זה
יסוד שהיא סוד התורה ,והוא יסוד
ועיקר של שתיהן.
ואיהו דאוקמוהו כו'  -ר"ל ,על בינה :מים העליונים  -בינה שמתפשט עד הוד :למים
התחתונים  -מלכות :כמלא נימא  -יסוד כמו שמפרש והולך ,וידוע שמלכות כליל כל יסוד בגוה
בזיווגא ,א"כ לא נשאר בינתיים רק כל שהוא ,וזהו כמלא נימא ,והוא חוט דסחיר לברית כמו
1279
שמפרש והולך ,ור"ל השערות בגובה ע"ג ברית כידוע )* , (##וז"ש כתרי כסי כו' )חגיגה טו
ע"א(* :1280התחתוני' כמלא כו'  -ול"ג אפי' :ובה קב"ה כו'  -ר"ל ביסוד ,כמו שמפרש והולך,
שהוא דרגא דצדיקים ,וכמ"ש בסוף תז"ח במתני' דשם )נב ע"א( 1281ע"ש ,לכן מדקדק הש"י
עמהם במדה הזו ,ובמה שנזהר בו ,וכמ"ש על ראב"ש )מכות כד ע"א( אוטם אזנו כו' וערש"י
שם :1282וי לון  -צ"ל ליה :ומנע זרעא מינה  -ר"ל ,ממים התחתונים ,כמ"ש לקמן וכגנה זרועיה
כו' :דאחזר עלמא כו'  -כמ"ש במבול שקלקלו באות }לו ע"ג{ ברית ,ולכן נדונו במים עילאין
ותתאין )זהר ח"א סב ע"א( ,1283כמ"ש )בראשית ז יא( ביום הזה כו' :לשבת יצרה ודאי  -ר"ל,
øæçàã äéðî àòøæ òðîå íéîì íéî ïéá úéøá
äéòùé) äìîã àæøå åäáå åäúì {á"ò åì} àîìò
íéî éàãå äøöé úáùì äàøá åäú àì (çé äî
íéðåúçú íéî áúëáã àúééøåà íéðåéìò
åäééåøú ïéá åäéàã àîéð äô ìòáã àúééøåà
àãåñé åäéàå àúééøåàã àæø åäéàã ãåñé àã
åäééåøúã àø÷òå

 - ïå÷éúä øéàî 1279עי' דע"ה ח"ב קו ע"ב ,אמנם האמת הוא כי כל הנה"י הם דידה ,כי הם רק לצורך המלכות
וכמ"ש בשער פרטי עי"מ )פרק ב( ,ולכן היסוד הוא כולו כליל בה ,והיסוד הרי הוא כולל את הנו"ה,
כי הוא המכריע הכולל את ב' הקצוות ,ואז אין בין הנוק' להנצח הוד אלא כמלא נימא ,שהוא סוד
השערות אשר ע"ג ברית וכמ"ש הגר"א בתיקונים )ריש תיקון יט דף לו ע"ב ד"ה כמלא נימא( ,וסוד
השערות הללו הם מותרי מוחא היוצאים לסיגים עי' שער מוחין דקטנות )פרק ב( והבן מאד.
ענין מותרי מוחא :עי' יהל אור ח"ג ל"ז ע"ב בליקוטים וז"ל ,והענין כי הן )השערות( מותרי
מוחא ,וכפי מספר הכחות שבמוח כן מספר השערות ,וכן השערות שבראש ,אלא שהן מכחות
שבאוירא משכן הנשמה והן גבוהין יותר וכו' ,ע"כ .ועי' מים אדירים מג ,דהיינו מעכירת ופסולת
המוח.
האם זה מובן?
 1280ז"ל :ורוח אלהים מרחפת על פני המים אימת הוי ביום הראשון הבדלה ביום שני הוא
דהואי דכתיב ויהי מבדיל בין מים למים וכמה אמר רב אחא בר יעקב כמלא נימא ורבנן אמרי כי
גודא דגמלא מר זוטרא ואיתימא רב אסי אמר כתרי גלימי דפריסי אהדדי ואמרי לה כתרי כסי
דסחיפי אהדדי ]כשתי כוסות הפוכות בעמידה[.
 1281זכאין אקרון כו'  -ר"ל צדיקים נק' מי שנטיר ברית כידוע:
* ##צ"ע כוונתו עי' ולא בעי לאתגלאה אלא לאינון דקראן ליה בליליא ובצפרא גלי רשימו
דחוטא }נא ע"ב{ זעיר דקיק  -כמ"ש )חגיגה יב ע"ב( כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו
חוט של חסד ביום
 1282ז"ל הגמ' :אוטם אזנו משמוע דמים ועוצם עיניו מראות ברע הולך צדקות זה אברהם
אבינו דכתיב כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו' ודובר מישרים זה שאינו מקניט פני חבירו ברבים
מואס בבצע מעשקות כגון ר' ישמעאל בן אלישע נוער כפיו מתמוך בשוחד כגון ר' ישמעאל בר'
יוסי אוטם אזנו משמוע דמים דלא שמע בזילותא דצורבא מרבנן ושתיק כגון ר"א ברבי שמעון.
ז"ל הרש"י :אוטם אזנו משמוע דמים  -אזנו חתומה וסתומה בדבר זה שלא ישמע בה דבר גנאי
ושותק והיינו דמים לשון שתיקה :כגון רבי אלעזר ברבי שמעון  -בהשוכר את הפועלים )ב"מ דף
פד( דנפק ריחשא מאודניה ואתחזי לאיתתיה בחלמא ואמר לה האי דשמעית בזילותא דצורבא
מרבנן ולא מחאי כדמבעי לי אלמא בחייו הוה רגיל לדקדק בכך ולפיכך הקפיד הקב"ה עליו על
אותו הפעם שלא מיחה.
1283
קב"ה עלמא במיא ולא באשא ולא במלה אחרא א"ל רזא הוא
 1283ז"ל :א"ל אמאי דאין
דהא אינון חבילו ארחייהו בגין דמיין עלאין ומיין תתאין לא אתחברו דכר ונוקבא כדקא יאות*
מאן אינון דחבילו ארחייהו כגוונא דא מיין דכורין ונוקבי ועל דא אתדנו במיא במה דאינון חבו
ומיין הוו רתיחן 1283ופשטו משכא מנייהו כמה דחבילו ארחייהו במיין רתיחן דינא לקבל דינא
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מלכות כמ"ש )ישעיה מד יג( לשבת בית ,ואמרו כתפארת אדם דכורא לשבת בית נוקבא )*,(##
ולשבת בית אז לא תהו כו' :מים עליונים כו'  -בינה ימא דאורייתא כמש"ל בהקדמה )ח ע"א( ה'
עילאה שמתפשט בה' ספי' כנ"ל ,והן חמשה חומשי תורה שהן נ' פרשיות כמ"ש במדרש הנעלם
פ' וירא )קד ע"ב( 1284והן נ' תרעין :דאיהו רזא  -ר"ל ,הקבלה הוא חיבור שני התורות 1285שמביא
סודות קבלה שבע"פ במקרא ,ולכן כל עסקן של ראשונים במדרשי המקראות ,וכ"ה בפשוטי
המדרשות כמו ספרא וספרי שמביא הלכות שבע"פ הכל במקרא ,ולכן התחיל התורת כהנים
בי"ג מדות ,וכולו הולך אל הי"ג מדות ,כי יסוד בו י"ג תיקונין ,ה' חומשי תורה בה"ס מחסד עד
הוד כנ"ל ,1286ומדרשי המקראות ביסוד והן נגד ו' תיבות של פסוק שמע ישראל )דברים ו ד( ,ה'
תיבות בה"ס ,אחד ביסוד ,שמחבר כאחד ,אחד גי' י"ג כמ"ש בתז"ח )טו ע"ג( ,ואח"כ ו' תיבות
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד במלכות נגד תורה שבעל פה ,ששה סדרים ו"ק דילה .אבל
בתורה שבכתב ,יסוד כליל משניהם ,לפי שכולו גנוז במלכות ,לכן הוא בע"פ ,מדרשי המקראות,
וכ"ז הוא בסודות קבלה כמו שמפרש והולך :יסודא ועיקרא כו'  -כי המקרא בלבד ל"ל הבנה,
וכן תורה שבע"פ הקשו בכולם מנ"ל עד שהביאו מן התורה ,ואמר ועיקרא כו' ,שיסוד הוא עיקר
שניהם ,1287שלכן נקרא יסוד הבנין של כל ז' ימי הבנין .ואמר לעיל )א ע"ב( ואיהו רקיע כו',
והפוך רקיע ותשכח עיקר ויסודא כו' ,והוא הרקיע שבין מים למים שהוא יסוד כמש"ל ,שם
שהוא רקיע השני מז' רקיעים יסוד כידוע ,והוא נברא בשני ,דרגא דיצחק כידוע )*:(##
ומי שמונע סוד העקר של שתי
úåøåú éøúã 1288àø÷òã àæø òðîã ïàîå
תורות ,כאלו החזיר את העולם לתהו ïåðéà ïéìàå åäáå åäúì àîìò øãäà åìàë
ובהו .ואלו אותם שאומרים שאין
äá úéìå äèùôë àìà àúééøåà àìã ïéøîàã
תורה אלא כפשוטה ,ואין בה סוד
אחר ,והם שתי פרצופים ,הוא ג"ן íéøãñ ï"â åäéà ïéôåöøô åã ïåðéàå àøçà àæø
 - ïå÷éúä øéàîהה"ד )שם ז יא( נבקעו כל מעינות תהום רבה הא מיין תתאין וארובות השמים נפתחו דא מיין
עלאין מיין עלאין ותתאין:
תרגום :אמר לו ,למה הקב"ה דן את העולם במים ולא באש ולא בדבר אחר .אמר לו ,סוד הוא,
שהרי הם השחיתו דרכם בשביל שמים עליונים ומים תחתונים לא התחברו זכר ונקבה כראוי*.
מה הם שהשחיתו דרכם ,כדוגמא זו מים זכריים ונקביים ,ועל זה נדונו במים ,במה שהם חטאו.
והמים היו רותחים ופושטים מהם את העור ,כמו שהשחיתו דרכם במים רותחים ,דין כנגד דין.
זהו שכתוב "נבקעו כל מעיינות תהום רבה" .הרי מים תחתונים" .וארובות השמים נפתחו" ,זה
מים עליונים ,מים עליונים ותחתונים.
 1284ז"ל :אולי יש חמשים צדיקים וגו' )שם כד( הנשמה פותחת ואומרת רבונו של עולם שמא
נתעסקו בנ' פרשיות של תורה ואף על פי שלא נתעסקו לשמה שכר יש להם לעולם הבא ולא
יכנסו לגיהנם מה כתיב בתריה )שם כו( ויאמר יהו"ה אם אמצא בסדום חמשים צדיקים וגו' והא
)תנינן( 1284יתיר אינון פרשיות נ"ג הוו 1284אלא אמר רבי אבהו חמשה ספרים הם בתורה ובכל אחד
ואחד נכללים עשרת הדברות עשרה מאמרות שבהם נברא העולם חשוב עשרה בכל חד מנהון הוא
חמשים
תרגום" :אולי יש חמישים צדיקים וגו'" .הנשמה פותחת ואומרת ,רבונו של עולם ,שמא
נתעסקו בחמשים פרשיות של תורה .ואף על פי שלא נתעסקו לשמה ,שכר יש להם לעולם הבא
ולא יכנסו לגיהנם .מה כתוב אחריו" ,ויאמר ה' אם אמצא בסדום חמשים צדיקים וגו'" .והרי
)שנינו( ,אותן פרשיות יתרות חמשים ושלש היו .אלא אמר רבי אבהו ,חמשה ספרים הם בתורה,
ובכל אחד ואחד נכללים עשרת הדברות ,עשרה מאמרות שבהם נברא העולם .חשב עשרה בכל
אחד מהם ,הוא חמשים.
 1285עי' רע"מ ויקרא לג ע"ב ז"ל ,לכו לחמו בלחמי מימינא ובחמרא דאיהו יינא דאורייתא
משמאלא בנסוך המים ויין דאורייתא דבכתב ובעל פה מעמודא דאמצעיתא דכליל תרווייהו.
תרגום :לכו לחמו בלחמי מימין ,וביין שהוא יין התורה משמאל ,בניסוך המים ויין התורה
שבכתב ובעל פה ,מהעמוד האמצעי שכולל את שניהם.
 1286עי' לעיל הערה .110
 1287עי' כללים ח"א עב ע"א :והנה מתהפך היסוד בהשפעתו ,כי לפעמים משפיע חסדים
ולפעמים משפיע גבורות ,והוא מבחי' ההפך ,כי ממנו נמשך ההיפך שבמלכות ,והוא הממוצע בין
הז"א להמלכות ,והוא רישא דילה ,וכמ"ש הגר"א בסד"צ )פרק א בד"ה מלך השמיני י ע"א(
האם זה מובן.
.(à"øâ) àø÷òéå 1288
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סדרים שנאמר בו "גן נעול אחותי
כלה" .גן נעול מצד של ם' סתומה ,ו'
הוא נעול בששת ימי השבוע ,זהו
שכתוב "יהיה סגור ששת ימי המעשה",
וביום השבת יפתח ,ובשבת כדי שלא
תהיה כנועל דלת בפני לווים ,שנאמר
בה )ביצה טו ע"ב( לוו עלי ואני פורע,
היא פתוחה אליהם שהם נשמות
יתרות.
ומאן דמנע כו'  -כנ"ל* :דעיקרא  -צ"ל ועיקרא :ואלין אינון  -ר"ל ,מאן הוא דמנע ואמר
ואלין כו' ,וא"כ אין לרזא עיקר בתורה שבכתב כנ"ל :ואינון ד"ו כו'  -ר"ל ,תורה שבכתב
ושבע"פ זו"ן :ג"ן סדרים  -דנצבים וילך חד סדרא הוא ,רק שמחלקין בשביל ב"ג ר"ה:1289
דאתמר בה גן כו'  -דכולן כלול בשכינה תורה שבע"פ ,כמש"ל בדף שאחריו )לח ע"א( דאיהי
שכינתא כו' גן כלילא מתלת וחמשין כו' ע"ש :דמ"ם סתומה ו' איהי כו'  -כמש"ל בתיקון ה' )כ
ע"ב( בקדמיתא איהו מ"ם סתימא וכד אתפשט קו דאיהו ו' כו' ,ע"ש דוא"ו סגיר לה :בשית יומי
דשבוע כו'  -כנגד הוא"ו :כנועל דלת בפני לווין  -כמו שמפרש והולך לוו עלי כו' ,ור"ל נועל
דלת ד' של ד"ו פרצופין ,1290שה"א של בינה מתחלק לזו"נ ד"ו פרצופין ,ו' לעמודא דאמצעיתא
ו"ק ד' מלכות כידוע .ו' שולט כל ימי החול ו' ימים ,ד' מלכות שולטת ביום שבת ,לכן שבת ל"ל
מגרמה כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( ,דלה כמו מלכות ,רק מה שמקבלת מו"ק ,לכן כל ששת ימי
המעשה צריך להכין לשבת ,מחד שבתך לשבתך )ביצה טז ע"א( ,וכל ימות החול סגור הד' שהוא
דלת ,ובשבת נפתחת ושלטא .ומ"מ הכל מתברכים על ידה ,דכשמשפיעים לה מתברכין
מלמעלה .וכן כל ימי המעשה מתברכין על ידי שבת כשמכינים לה ,והיא עטרת וכלילא משלש
ראשונות כידוע )* .(##וכן מורים אותיות אדני ,אי"נ }לו ע"ד{ הן ג"ר כידוע )צא ע"א( ,ד'
מלכות .וכן בכסא ו' דרגין לכסא )דבה"י ב' ט יח( נגד ו' הנ"ל ו"ק ,ד' רגלי הכסא נגד ד' הנ"ל,
שכלולה מד"ס ,והן ביחד ע"ס .וכן בהיכלות ו' היכלות ,והיא היכל הז' ק"ק ,וכוללת כל ג"ר
כידוע ,והיא משלמת לו ע"ס שהוא ו"ק .וכן אף שהיא בבחינת ספירה אחת משלמת לע"ס,1291
כי וא"ו ראשו של וא"ו הוא ג"ר ,רק בדקות ,והיא משלמת לעשר ,רק שאז ג"ר בדקות ,ועכשיו
משלמת ג"ר בפועל .והכל בצורת ה' .1292ואח"כ מקבלת ממנו מו"ק שלו ונעשית ה' ,ו' בתוך ד'
ונעשית ע"ס .נמצא ג' בחינות בה ,ובחינה ראשונה בהיותה כלולה בו בוא"ו בדקות הרגל שבו
כידוע ,ואח"כ ד' ואח"כ ה' כנ"ל .וכל הג' בחינות בשבת בשלש סעודות :סעודה הראשונה
במלכות ,שני' בעתיקא בינה בג"ר כמ"ש בר"מ פ' בא )יתרו צב ע"א( ,1293ואח"כ בז"א והכל
) äá øîúàãשיה"ש ד יב( ïâ äìë éúåçà ìåòð ïâ
úéùá ìåòð åäéà 'å äîåúñ 'íã àøèñî ìåòð
øåâñ äéäé (à åî ìà÷æçé) ã"ää òåáùã éîåé
úáùáå çúôé úáùä íåéáå äùòîä éîé úùù
øîúàã ïéååì éðôá úìã ìòåðë àäú àìã ïéâá
åäéáâì àçéúô éäéà òøåô éðàå éìò ååì åäá
ïéøéúé ïéúîùð ïåðéàã

 - ïå÷éúä øéàî 1289עי' שו"ע אורח חיים )סימן תכח סעיף ד( כשראש השנה ביום ב"ג ,שיש שתי שבתות בין
ר"ה לסוכות ,צריכים לחלק נצבים וילך כדי שיקראו וילך בין ר"ה לצום כפור ,והאזינו בין צום
כפור לסוכות.
 1290עי' ברכות סא ע"א :אמר רבי ירמיה בן אלעזר דו פרצופין ברא הקדוש ברוך הוא באדם
הראשון שנאמר אחור וקדם צרתני .ועי' לקמן מ ע"ב שזה ד' וו'.
 1291אפילו בעת שהיא בבחינת ספירה אחת ולא בבבחינת פרצוף משלמת גם כן לע"ס )לש"ו(.
 1292ד' )לש"ו(.
 1293ז"ל :תלת דרגין אינון וכלהו אקרון שבת שבת עלאה שבת דיומא שבת דליליא וכלהו חד
ואקרי כלא שבת וכל חד כד איהו שלטא נטיל לחברוי וזמין לון בהדיה בההוא שולטנו דיליה וכד
האי אתי לעלמא כלהו אתיין וזמינין בהדיה כד אתי ליליא זמין בהדיה לשבת דיממא וזמין ליה
בהיכליה ואתטמר בהדיה כיון דהאי אתיא שבת עלאה אתמשך עליה וכלהו גניזין בהיכלא דליליא
ובגין דא סעודתא דליליא חמור מביממא )ס"א כדביממא(
תרגום :שלש דרגות הן וכולן נקראות שבת שבת עליונה שבת של היום שבת של הלילה .וכולן
אחת והכל נקרא שבת וכל אחת כשהוא שולט לוקח את חבריו ומזמינה אותן עמה באותו השלטון
שלו וכשזה בא לעולם כולם באים ומזמנים עמו .כשבא הלילה מזמין עמו שבת של היום ומזמין
אותו להיכלו ומסתתר עמו כיון שזה בא שבת העליונה נמשכת עליה וכולם גנוזים בהיכל של
הלילה ולכן סעודת הלילה חמורה מביום )כמו של היום(.
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במלכות כנ"ל .וסימן לג' בחינות אלו ה' ו' ד' מלכות :לוו עלי  -ר"ל ,בשבילי כמו שמלוין
בשביל שבת ,כן מלוין לשבת למעלה ,והוא בסוד צדקה לעניים .וז"ש ואני ,שהוא מלכות )לעיל ז
ע"א( ,פורע .וכן למעלה מתברכין בשבילה ,כמ"ש )יבמות סב ע"ב( כל שאין לו אשה כו' שנאמר
להניח ברכה אל ביתך:1294
ובאלו שלא מלוים אותה ולא
ïéôéñåà àìå äì ïéååìî àìã ïéìàáå
מוסיפים לשבתות ולימים טובים ,היא ïåäì àîéúñ éäéà íéáåè íéîéìå úåúáùì
סתומה להם .ומשום זה )ביצה טז
úôñåú àãå äéì ïéôéñåî óéñåîä ìë àã ïéâáå
ע"א( כל המוסיף מוסיפים לו ,וזו
תוספת נשמה יתירה ,והיא תוספת של äùåã÷ã àçåø úôñåú éäéàå àøéúé àúîùð
רוח קדושה .וכל הגורע גורעים לוäøéúé äîùð àéää äéì ïéòøåâ òøåâä ìëå ,
אותה נשמה יתירה ,ונשאר עני .ואם äéðéî ÷ìúñà íëç àåä íàå éðò øàúùàå
הוא חכם ,חכמתו מסתלקת ממנוäéðî ÷ìúñà àðåîîá øéùò àåä íàå äéúîëç ,
ואם הוא עשיר בממון ,מסתלק ממנו òðî [á"ò çì] åäéàã äîë ùáé éðò øàúùàå
ונשאר עני יבש .כמו שהוא מונע
éç ìë úîùð åäéàã äøéúé àúîùð àìéòìî
מלמעלה נשמה יתרה שהיא נשמת כל
חי ,ונשאר יום השבת עני ושכינה éëä äùáé àúðéëùå éðò úáùä íåé øàúùàå
יבשה ,כך נמנעות ממנו ברכות ,והוא äãî ãâðë äãî åäéàå äéðî ïàëøá òðîúà
מדה כנגד מדה .וכל מי שמוסיף בשבת (àé àñ äéòùé) æà úáùá óéñåàã ïàî ìëå
אז" ,וכגנה זרועיה תצמיח" ,כמו כן גם çéîöà éîð éëä óåà çéîöú äéòåøæ äðâëå
אצמיח הטובה שלו .ומי זרועיה של àìéòì àúðéëùã äéòåøæ ïàîå äéìéã àáåè
שכינה שלמעלה ,אותן נשמות יתרות
שזורעים ממנו ,וישמחו את ישראל ïåì ïåãçéå äéðî ïéòøæã úåøéúé úåîùð ïåðéà
äãåáë åéæî àúúì ìàøùéì
למטה מזיו כבודה.
ואיהי תוספת כו'  -ר"ל ,שבשבת ניתוסף השגה באדם כידוע ,1295ור"ל מ"ש כל מזונותיו של
אדם כו' שהמוסיף כו' והגורע כו' ,קאי הכל על מזונות הנשמה כמו שמפרש והולך ,וג"כ
כפשוטו כמו שמפרש והולך ,ואם הוא עשיר כו' :נשמת כל חי  -ר"ל ,מבינה אל יסוד כידוע:1296
וכגנה  -גן הנ"ל :זרועי'  -כמו שמפרש והולך ,ומאן כו':
ובזמן שאותה ם' סתומה נפתחת,
àì úçúôúà àîéúñ 'í àéääã àðîæáå
לא נפתחת אלא בפיוס ,כמו שנאמר øîà úàã äîë àñåéôá àìà úçúôúà
"פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי
)שיה"ש ה ב( éúðåé éúéòø éúåçà éì éçúô
שראשי נמלא טל" ,והפיוס הזה אל
הו' ,שהוא מפתח שסותם אותה'å éáâì àñåéô éàäå ìè àìîð éùàøù éúîú .
ומשום זה פתחי לי ביום ראשון ,למיéì éçúô àã ïéâáå äì íéúñã àçúôî åäéàã ,
 - ïå÷éúä øéàî 1294עי' ב"ר )פי"ז סי' ב( :לא טוב תני רבי יעקב כל שאין לו אשה שרוי בלא טובה בלא עזר
בלא שמחה בלא ברכה בלא כפרה בלא טובה לא טוב היות האדם לבדו בלא עזר אעשה לו עזר
כנגדו בלא שמחה שנאמר )דברים יז( ושמחת אתה וביתך בלא כפרה )ויקרא טו( וכפר בעדו ובעד
ביתו בלא ברכה )יחזקאל מד( להניח ברכה אל ביתך.
 1295ספר פרי עץ חיים  -שער הנהגת הלימוד  -פרק א
עוד ,שקוצית היינו אבגית"ץ .וכן שקוצי"ת ,ש"ק בראשו י"ת בסופו ,נעוץ זה בזה ,להורות קשר
ב' שמות אלו ,מראשית אחרית .שקוצית עם מ"ק שלו ,גי' י"פ הוי"ה בהיכל ,דהיינו י"פ מג"ן .עוד
שבת ,גי' תר"ך עמודים שבכתר ,ול"ב נתיבות חכמה ונ' שערי בינה ,שג"ר שולטות בשבת בסוד
אצילות שבבריאה .וכתיב ימים יוצרו  -אלו הנהגות ימי המעשה ,שהנהגתם מן היצירה .ולא אחד
בהם  -להיות השבת שכסות נקיה שלו מן הכסא ,וקדם לעולם כמוהו .עוד הוא בגי' ,כן דעה חכמה
לנפשך גי' שבת ,שלא נתנה לישראל אלא ללמוד תורה חכמה יתירה .ומתן שכרה ,הוא נהרי
אפרסמון ,שהם בגי' שבת .וכן אל אלהי הרוחות ,גי' שבת ,שהוא זמן אצילות נשמות חדשות לכל
בשר ,מאותם שנאמר בהם כל בשר יבואו וישתחוו לפני .אלהי הרוחות גי' תרעא ,עם י' אותיות
אלהי הרוחות ,גי' זרע קודש .וכן אכתריאל י"ה יהו"ה גי' שבת עם הכולל .וכן עדותיך נאמנו מאוד,
בגי' שב"ת ,לכן נסמוך לומר שירו .עוד ,י"ה ,יהו"ה צבאות והכולל ,גי' ישראל ,ועם קס"א גי' שבת,
כי הנה שבת וישראל ,מעידין זה לזה:
 1296עי' לקמן מט ע"א שזה יסוד ,ועי' לג ע"ב שזה בינה
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לאות י' שהיא נקודה של קמ"ץäãå÷ð éäéàã 'é úàì ïàîì äàîã÷ àîåéá .
כשנפתחת ,נפתחת בפתח שהוא ו'åäéàã ç"úôá úçúôúà úçúôúà ãë õ"î÷ã ,
כשסותם סותם בקמ"ץ והוא י"ו ,טפה
òøæå äôè å"é åäéàå õ"î÷á íéúñ íéúñ ãë 'å
וזרע שנמשך ממנו.
äéðî êùîúàã

ובג"ד כו' ביומא קדמאה  -כמ"ש )זהר ח"ג רעו ע"ב( ביתו של אברהם פתוח לרוחה ,שבו
)תהלים קמה טז( פותח את ידיך ,והוא בית של בראשית ,שאתפתח המ"ם סתומה ונעשית ב' כנ"ל
)* ,(##והוא ביום ראשון .וכן פתחי לי כו' ,הוא ששה אותיות של בראשית כמ"ש לקמן פתחי
ב' 1297אחותי כו' עד שראשי ,ר"ת ראשית :למאן לאת י'  -ר"ל ,לי הוא ליו"ד :דאיהו נקודה
דקמץ  -ר"ל ,שבתוך בית נקודה הנ"ל ,וכשהוא דבוק בוא"ו ,אז סגור הוא"ו בבית ונעשית מ"ם
סתומה כנ"ל ,והוא קמץ ,והוא לשון סתום וקמץ .ובהפרד הוא"ו כעין פתח ,אז נפתח ,וזהו פתח,
ואז נתגלה הנקודה י' הנ"ל ,וזהו לאת י' ,והוא ביום השבת ,שאז נתגלה היוד כמו שמפרש
והולך ,וז"ש כד אתפתח כו' :ואיהו י"ו טפה כו'  -טפה הוא חכמה ,וזרע עמודא דאמצעיתא,
והכל במלכות .וקמץ הוא בחסד ,בסוד )ויקרא ה יב( וקמץ הכהן כידוע .וז"ש ,ובג"ד פתחי לי
ביומא כו' ,נקודה דקמץ:
ומשום זה "פתחי לי" ביום ראשון
'é úàì äàîã÷ àîåéá éì éçúô àã ïéâáå
,
לאות י' שהיא נקודה של קמ"ץ àðééðú àîåéá éúåçà õî÷ã äãå÷ð éäéàã
"אחותי" ביום השני" ,רעיתי" ביום
àðîéäî àéòø åäéàã äàúéìú àîåéá éúéòø
השלישי שהוא הרועה הנאמן" ,יונתי"
ביום הרביעי" ,תמתי" ביום החמישיäàùéîç àîåéá éúîú äàòéáø àîåéá éúðåé ,
"תם עונך בת ציון" )איכה ד כב(æì} äàúéúù àîåéá éùàøù ïåéö úá êðåò íú ,
שנאמר åçúùéå (àì æî úéùàøá) øîúàã {à"ò
"שראשי" ביום הששי,
"
המטה
ראש
"וישתחו ישראל על
àìîð éùùä íåé åäéàã äèîä ùàø ìò ìàøùé
שהוא יום הששי" ,נמלא טל" ביום ) ìèשיה"ש ה ב( 'é äôè àã äàòéáù àîåéá
השביעי ,זו טפה י' ודאי ,וזו הנקודה
'á úàã äãå÷ð àãå éàãå
של האות ב'.
אחותי כו'  -שהקירוב בשמאל בסוד שמאלו תחת כו' )שיה"ש ב ו( ,אבל עיקר הזיווג אינו
אלא בגוף כמ"ש אצל האבות ביעקב )בראשית כח יא( ויפגע במקום וילן כו' ,ואמרו שאף יעקב
לא יכול לאזדווגא בה עד דאתגלגל ביה רוחא דמשה כמ"ש בתז"ח )לח ע"ב וע"ג( ע"ש ,וז"ש
רעיתי ביומא כו' ,והוא דרגא דר"מ ,וכן באלף השלישי נתגלה ר"מ :יונתי ביומא כו'  -באלף
הרביעי שבו עמד בית המקדש ושכן השכינה בישראל ,ומצאה היונה מנוח לכף רגלה ,כי ג'
שלוחין של היונה מן התיבה הוא בג' בתי מקדשים :תמתי כו' הם כו'  -בגלות כמ"ש )ויק"ר יא ז(
1299
)איכה א יג(
שבו נטלו אפיפוסין }לז ע"א{ על עונותיהם 1298באלף החמישי ,כל היום דו"ה
כידוע :על ראש כו'  -כמ"ש )משלי י ו( וברכות לראש צדיק ,וליה ההשתחויה כידוע )* ,(##כורע
בברוך )ברכות יב ע"א( וכמ"ש בזוהר )ח"א צט ע"ב* (1300##על הפסוק וישתחו כו' :טל ביומא כו'
 - ïå÷éúä øéàî 1297נדצ"ל לי.
 1298עי' ויק"ר )פי"א סי' ז( :כתיב )ירמיה לח( והיה כאשר נלכדה ירושלים אמר להן אף היא
אינה צרה שבו ביום נטלו ישראל איפופסין על עונותיהם דא"ר ישמעאל ב"ר נחמן איפופסין
שלימה נטלו ישראל על עונותיהם ביום שחרב בה"מ הה"ד )איכה ד( תם עונך בת ציון לא יוסיף
להגלותך:
 1299עי' לעיל הערה .1128
 1300ז"ל) :כגוונא דא( 1300בגוונהא וסגיד דכתיב )בראשית לג ג( וישתחו ארצה כגוונא דיעקב
שנאמר )שם מז לא( וישתחו ישראל על ראש המטה לשכינה ולגבי שכינתא אמר בשמא אדנ"י
ולגבי צדיק אדו"ן דהא כדין אקרי אדון כל הארץ כד אתנהרא מצדיק ואתנהרא בגוונהא דהא בגין
)דא 1300איהו כגוונא דא כדין( 1300דא אשתלים לעילא מהכא דחיזו דלתתא משיך משיכו מלעילא
דהא גוונין אלין משכין משיכא מלעילא מאינון מקורין עלאין אדנ"י משכא מלעילא באלין תלת
גוונין דאתלבש בהו ובהו נטלא כל מה דנטלי מלעילא ובגין דאינון חבורא דילה וסמכין דילה בכלא
אתמר שמא אדנ"י דהא שמא דא אתגלי ליה כליל ברזין עלאין אתגלי ליה באתגליא מה דלא הוות
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טפה יוד כו'  -שמוח הוא טלא דבדולחא ,1301וכן הטפה נקרא טל ,וידוע שהטפה הוא בסוד ג'
טפים של ג' מוחין של יה"ו ,בסוד מ"ב זיווגין 1302במילואן גי' טל :1303ודא נקודה  -והיא חכמה
כנ"ל )* ,(##וז"ש ההיא טפה דאיהי חכמה ,וירתא ברתא בשבת דאבא יסד ברתא ,ולכך נק'
חכמה זעירא )זהר ח"ב רלה ע"ב(:
ומשום זה הזווג של תלמידי
úáùî íéîëç éãéîìúã àâååæ àã ïéâáå
אותה
חכמים משבת לשבת ,לירש
ì"è äîëç éäéàã äôè àéää àúøéì úáùì
טיפה ,שהיא חכמה ,ט"ל תורה,
íðåøëæ åäåî÷åà àðâîì åàìå åäééðáì äøåú
לבניהם .ולא לחנם פרשוהו זכרונם
לברכה )כתובות קיא ע"ב( כל העוסק äøåú ìè äøåú ìèá ÷ñåòä ìë 1304äëøáì
åäééçî
בטל תורה טל תורה מחיהו.
"גל נעול" גל הוא כמו גלגל ,הוא
) ìåòð ìâשיה"ש ד יב( ìâìâ åîë åäéà ìâ
רומז שבו "מעין חתום" ,שהוא י' ,ומיד ãéîå 'é éäéàã íåúç ïéòî äéáã æéîø åäéà
"השקו הצאן" שהם איברים קדושים,
øîúàã ïéùéã÷ ïéøáà ïåðéàã ïàöä å÷ùä
שנאמר בהם "ואתן צאני צאן מרעיתי
אדם אתם" ,כולם רועים ומשה על íúà íãà éúéòøî ïàö éðàö ïúàå ïåäá
כולם ,שכתוב "וישב על הבאר" ,וכתוב )יחזקאל לד לא( ïåäìë ìò äùîå íéòåø åäìë
"תפלה למשה איש האלהי"ם וכו'"áéúëå øàáä ìò áùéå (åè á úåîù) áéúëã ,
שלטונו הוא בשבעה רקיעים.
)'åëå í"éäìàä ùéà äùîì äìéôú (à ö íéìäú
ïéòé÷ø äòáùá äéúåðèìù åäéà

טל תורה מחייהו  -בסוד )קהלת ז יב( והחכמה תחיה בעליה:
גל נעול  -הולך ומפרש סיפא דקרא ,הל"ל גן נעול ,שפי' על ד"ו פרצופים ,ר"ל הד' שהיא
בסוד ב' ,והוא"ו דסגיר לב' .ועכשיו מפרש גל נעול ,על הנקודה שבתוכה ,כמו שמפרש והולך:
כמו גלגל  -דגלגל הוא י' ,כמ"ש לקמן בתיקונים )* (##בסוד גלגול :מעין חתום כו'  -דמעיין
ג"כ הוא יו"ד ,כמ"ש בר"מ פ' בא )מב ע"ב (1305בסוד מקור ומעין וים כו' ,וכן בתז"ח )טו ע"ג(
ובהיר )אות קיט( והוא חתום בגן שהוא מ"ם סתומה כנ"ל :ומיד השקו כו'  -ר"ל ,המעין :דאינון
אברין כו'  -ר"ל ,ישראל :1306כלהו רועים  -ר"ל ,השקו כו' אמר לכלהו רועים ,שהן ז' רועים
הידועים ,1307שהן כלל האברים דמשתקיין מן המוח והטפה :איש האלקים  -בעלה דשכינתא
)זהר ח"א ו ע"ב וח"ב קלז ע"ב( ,שהוא כולל כל האברים :וז"ש איהו שולטנותי' כו'  -שהן ז"ס
של עמודא דאמצעיתא:
 - ïå÷éúä øéàîמקדמת דנא דלא הוה גזיר 1300ועד דאתגזר לא בעא קודשא בריך הוא לאפקא מניה זרעא קדישא
כיון דאתגזר מיד נפק מניה זרעא קדישא ובגין כך אתגלי עליה שכינתא באינון דרגין
תרגום) :כדוגמא זו( בצבעיה והשתחוה ,שכתוב "וישתחו ארצה" .כמו אצל יעקב שנאמר
"וישתחו ישראל על ראש המטה" ,לשכינה .ולגבי השכינה אמר בשם אדנ"י ,ולגבי הצדיק אדו"ן,
שהרי אז נקרא אדון כל הארץ ,כשמוארת מצדיק ומוארת בצבעיה ,שהרי משום )זה הוא כדוגמא
זו אז( זה נשלם למעלה .מכאן שמראה שלמטה מושך המשכה מלמעלה ,שהרי הצבעים הללו
מושכים המשכה מלמעלה מאותם מקורות עליונים .אדנ"י מושך מלמעלה בשלשת הצבעים הללו
שמתלבש בהם ,ובהם נוטלת כל מה שנוטלת מלמעלה ,ומשום שהם חיבור שלה ועמודים שלה,
בכלם נאמר שם אדנ"י ,שהרי שם זה התגלה לו כלול בסודות עליונים ,התגלה לו בגלוי מה שלא
היה מקודם .לכן כשלא היה מהול .ועד שנמול ,לא רצה הקב"ה להוציא ממנו זרע קדוש .כיון
שנמול ,מיד יצא ממנו הזרע קודש .ולכן התגלתה עליו שכינה באותן דרגות
 1301עי' לעיל הערה .1242
 1302עי' זהר ח"א א ע"א )לש"ו(.
 1303יו"ד ה"א וא"ו.
 1304עי' לעיל הערה .585
 1305עי' לעיל הערה .1148
 1306כלל ישראל יחד נקראין איברין דשכינתא ,עי' זוהר )פנחס רלא ע"ב ,ושם רלח ע"ב ,ורנב
ע"ב.
 1307מלשון הפסוק מיכה ה ד .ועי' סוכה נב ע"ב :מאן נינהו שבעה רועים דוד באמצע אדם שת
ומתושלח מימינו אברהם יעקב ומשה בשמאלו.
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צדיק הוא רקיע שמחלק בין מים
למים ,בין הים העליון שהיא האם
העליונה ,ובין הים התחתון שהיא
האם התחתונה .ועליו נאמר )חגיגה טו
ע"א( אין בין מים העליונים למים
התחתונים אלא כמלא נימא ,כמו
שבארוהו בעלי המשנה .והנימא הזו
היא צדיק ,ולא לחנם פרשוהו
הראשונים )ב"ק נ ע"א( שהקדוש ברוך
הוא מדקדק עם הצדיקים אפילו כחוט
השערה.
ואין נימא ונימא של שערה של
àùéã÷ à÷éúòã äøòùã àîéðå àîéð úéìå
העתיק הקדוש שלא יוצאת ממעיין éäéà àîéð éàäå äàìò àòåáîî à÷ôð àìã
עליון ,והנימא הזו היא ו' ,מעיינו היא
ïéà ãò àøéåàá à÷ìñã 'é äéìéã àòåáî 1308'å
י' ,שעולה באויר עד אין סוף ,ויורד עד
úéìëú ïéà ãò àúçðå óåñ
אין תכלית.
צדיק איהו רקיע כו'  -חוזר לפרש למעלה ,ואיהו דאוקמוהו אין בין כו' :בין ים  -ע"ש נ'
תרעין ,ק"ש דשחרית וערבית כידוע )לקמן נב ע"א( ,ב"פ נ' 1309תרעין של בינה ומלכות גי' ים:
דלית נימא כו'  -מפרש האיך ו' נפיק מיוד :דסלקא באוירא כו'  -ר"ל ,היו"ד סליק באוירא
בכתר כנ"ל )לו ע"א( דנפיק מגו אוירא כו' ,ונחתא עד מלכות שהיא יוד זעירא ,חכמה זעירא כנ"ל
)ט ע"ב( .וזהו עד א"ס בכתר ,ועד אין תכלית במלכות ,כמ"ש )זהר ח"א כד ע"א( א"ס למעלה ואין
תכלית למטה:
והיא עשר ,ובגללה נאמר "עשר
(æè åë úåîù) øîúà äðéâáå øùò éäéàå
אמות אורך הקרש" .אמו"ת הם מאו"ת ú"åàî ïåðéà ú"åîà ùø÷ä êøà úåîà øùò
בהפוך ]אותיות[" .ואמה וחצי האמה
ãçàä ùø÷ä áçø äîàä éöçå äîàå àëåôäá
רוחב הקרש האחד" ,זה סוד שעור
הקומה ,שהוא הולך על ק"ו המדהå"÷ ìò ìéæà åäéàã äîå÷ øåòùã àæø àã .
מהו ק"ו ,זו האות ו' שהיא מדה לכל ìëì äãî åäéàã 'å úà àã å"÷ éàî äãîä
שעור של הגוף.
àôåâã àøåòù
היא מדה בין עין לעין ,ועליה
øîúà äìòå àðéòì àðéò ïéá äãî åäéà
נאמר "אצבע אלהי"ם היא" ,הוא )àøåòù åäéà àéä í"éäìà òáöà (åè ç úåîù
שיעור של אורך החוטם ,והיא שיעור
àòáöà ìëã àøåòù éäéàå àîèåçã àëøåàã
של כל אצבע ואצבע ,ושיעור בין
à"ð) 'å àòáöàì àòáöà ïéá àøåòùå àòáöàå
אצבע לאצבע ו' )נ"א י'(.
ïéá àéîì àéî ïéá âéìôã òé÷ø éäéà ÷éãö
äàúú íé ïéáå äàìò àîéà éäéàã äàìò íé
íéî ïéá ïéà øîúà äéìòå äàúú àîéà éäéàã
àîéð àìîë àìà íéðåúçúä íéîì íéðåéìò
åäéà àîéð éàäå ïéúéðúî éøàî åäåî÷åàã äîë
àùãå÷ã ïéàîã÷ åäåî÷åà àðâîì åàìå ÷éãö
èåçë åìéôà íé÷éãöä íò ÷ã÷ãî àåä êéøá
äøòùä

('é

י' היא מדה של שפה ומדה של כל
àðéòå àðéò ìëã äãîå äôùã äãî éäéà 'é
עין ועין בעגול ,ומדה של פן ופן של õ"î÷ã äãîå ïéôðàã ïôå ïôã äãîå àìåâòá
 - ïå÷éúä øéàî 1308שם מדבר במים העליונים אשר מהבינה שהיא ים עלאה אימא עלאה ,למים התחתונים
אשר בהמלכות שהיא ים תתאה ,ומתפשטים המים עלאין שמהבינה ונמשכין דרך ה' ספי' חג"ת
נ"ה ונחתין ביסוד ,וממנו מקבל המלכות שבה המים התחתונים .והרי הוה היסוד בין המים
העליונים דהבינה להמים התחתונים דהמלכות ,ולכן אמר שם ,והאי נימא איהו צדיק ,ולאו למגנא
אוקמוהו קדמאין דקב"ה מדקדק עם הצדיקים אפי' כחוט השערה כו' )ור"ל עובי היסוד ,כי הוא
נהיר לנוק' דרך דופן ,וכמ"ש הגר"א בספד"צ )פרק א דף יט סע"ג ובדפוה"ח הוא דף יב ע"ב סמוך
לסופו( ,ועי' תיקונים בהגר"א )בתיקון מ דף פט ע"ג( ותבין ,וכן הוא בדברי הרב בשער הארת
המוחין פ"ט ע"ש( .והאי נימא איהי ו' שהוא היסוד הכולל ו"ק ,והוא ו' זעירא ,וממנו הוא מקבל
המלכות .והרי הוה היסוד שהוא ו' הממוצע בין המים העליונים דהבינה להמים התחתונים
דהמלכות ,אמנם הוא נכנס כלול בתוך המלכות עצמה ,והרי אין הפסק כלל .אך עכ"פ הוא שהרי
אמרו בתיקונים שהנימא הוא ו' ,ור"ל על אורך הנימא )דע"ה ח"ב קו ע"ג(.
 1309היינו של ק"ש יחד עם ברוך שם*##
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פנים ,ומדה של קמ"ץ סתום ,וכשנפתח ùîçá çúôúà õ"î÷ çúôúà ãëå íéúñ
קמ"ץ נפתח בחמש אצבעות בסוד של äàî 'ä ìéæà å"÷ éàä ïåäáã 'äã àæøá ïéòáöà
ה' ,שבהם הקו הזה הולך חמש מאות
1310
ïéðù

שנים.
ואיהי עשר  -ר"ל ,היו"ד ,לפי שכולל ע"ס מכתר עד מלכות כנ"ל :אינון מאות כו'  -דעשר
סלקין למאה כנ"ל )לא ע"ב( :דשיעור קומה דאיהו כו'  -ר"ל ,כמ"ש במאמר קו המדה )ז"ח נו
ע"ד( דאזיל על אמה ופלגא ,בוצינא דקו המדה ,וסימן מדה דארון ע"ש:1311
איהו מדה בין כו'  -זה הכלל כל מדה ,באורך הוא ו' ,וכל מדה בעיגולא הוא י' ,כמו
שמפרש והולך :איהו שעורא דאורכא כו'  -כמ"ש בבכורות )מד ע"א (1312ועיין רמב"ם שם
)פיה"מ פ"ז מ"ד:(1313
י' איהו מדה דשפה  -ר"ל ,חוט השפה בעיגולא הסובב כנ"ל :ומדה דקמץ סתים  -ר"ל ,של
היוד שהוא קמץ סתים ,מלשון קמץ כנ"ל )ה ע"ב( ,לפי שהוא בעגולא ,ומדת העיגול אינו ניכר
לעין ,אבל מדת האורך גלוי שהוא ו' ,והוא פתח כנ"ל )ח ע"ב( :אתפתח בה' אצבעאן  -שקומץ
היד סתום והוא קמץ ,ואתפתח היד בה' אצבעין .והענין כי קמץ הוא בחכמה 1314שהוא }לז
ע"ב{ סתים ,והוא י' שהוא כולל כל הע"ס מא"ס עד אין תכלית כנ"ל )לז ע"א( .ובבינה אתפתח
בה' של בינה ,ואזיל ה' מאות 1315בה"ס ונכלל ביסוד ,ולכן בינה ויסוד נקראים שבת ,1316יום
השביעי ,שכלל שלהן ז"ס מתחיל מבינה ומסתיים ביסוד ,שה' מאות סלקין בבינה ונחתין ביסוד,
והוא קו המדה .ונקרא קו המדה בה"ס חג"ת נ"ה ,ושיעור קומה בבינה ויסוד כמו שמפרש
והולך ,וכד נחית כו' ,ומדה נקרא היוד ,וזהו קו המדה ,קו דנפיק ממדה:
וכאשר )ו' כאשר( יורד למטה אל
÷éãö éáâì àúúì úéçð (ãë 'å à"ñ) ãëå
הצדיק נקרא שיעור ,וכשעולה למעלה
 - ïå÷éúä øéàî 1310עי' פסחים צד ע"ב :מן הארץ עד לרקיע מהלך חמש מאות שנה ,ועוביו של רקיע מהלך
חמש מאות שנה ,ובין )כל( רקיע לרקיע מהלך חמש מאות שנה ,וכן בין כל רקיע ורקיע.
##* 1311
ז"ל:
תרגום:
 1312ז"ל :עיניו גדולות כשל עגל או קטנות כשל אווז גופו גדול מאבריו או קטן מאבריו חוטמו
גדול מאבריו או קטן מאיבריו הצומם והצומע איזהו צומע כל שאזניו קטנות והצומם כל שאזניו
דומות לספוג שפתו העליונה עודפת על התחתונה התחתונה עודפת על העליונה הרי זה מום
ושנשרו שיניו פסול מפני מראית העין.
 1313ז"ל :עיניו גדולות כשל עגל או קטנות כשל אווז כו'  -העולה בידינו מזה שצריך להיות
איברי גופו משוערים כשיעור הראוי לשיעור גופו וקצתם אל קצתם .ושיעור חוטמו אמרו שהוא
כשיעור אצבע קטן שבידו לפי שחוטמו השוה באיבריו הוא כאורך אצבע קטנה של יד ואם היה
ארוך מכן או קצר מכן הרי זה מום .וכבר נתבאר בספרא שאם נעשה בחוטם חטוטרות או שום
עוות או השמטת קצהו שהוא מום:
 1314עי' לעיל ט ע"א ודברי הגר"א שם ד"ה מ"ב ,אמנם עי' קנא ע"א שקמץ זה כתר.
 1315ועי' עוד קמה ע"ג בד"ה לכל ובד"ה ה' ה' )לש"ו(.
 1316עי' זהר ח"ב קיח ע"ב :בכמה רשימין רשים קודשא בריך הוא לישראל לאשתמודעא לגבי
מלאכין אלין דימינא דתליין מקודשא בריך הוא או אלין דשמאלא דתליין משכינתא או אלין
דתליין מקודשא בריך הוא ושכינתיה ביחודא חדא ודאי אלין דאית בהון תורה רשימין בחסד ואלין
דאית בהון מצוה רשימין בגבורה ואלין מארי דתפלין ואות שבת ואות ברית רשימין בצדיק
תרגום :בכמה רשומים רושם הקדוש ברוך הוא את ישראל להודע למלאכים אלו מימין
שתלויים מהקדוש ברוך הוא או אלו משמאל שתלויים מהשכינה או אלו שתלויים מהקדוש ברוך
הוא ושכינתו ביחוד אחד ודאי אלה שיש בהם תורה רשומים בחסד ואלה שיש בהם מצוה רשומים
בגבורה ואלו בעלי התפלין ואות שבת ואות ברית רשומים בצדיק.
ועי' ח"ג כט ע"א :וכד ייתי שבת ויום טוב נחתת בינה דאיהו יה"ו על ה' דאיהי מלכות שמים
נשמה יתרה וכו' נשמה יתירה נשמת כל חי כתר בראש צדיק דאיהו יום שבת ובהאי נשמה יתירה
תהלל יה דאינון אבא ואימא
תרגום :וכשיבא שבת ויום טוב ,יורדת בינה שהיא יה"ו על ה' שהיא מלכות שמים ,נשמה יתרה
וכו' נשמה יתרה נשמת כל חי ,כתר בראש צדיק ,שהוא יום השבת .ובנשמה היתרה הזו תהלל יה,
שהם אבא ואמא.
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לאם העליונה נקרא קומה .וסוד הדבר
"וימדו בעומר" זו שכינה עליונה,
שהיא עומר לגולגולת ,שהיא גולגולת
הראש .ושכינה התחתונה היא ספירת
העומר ,שבו מונה שבע ימים שהם
שבע שבתות ,שיש בהם ארבעים
ושתים של ששה של כל שבוע ,ושבע
שבתות הרי מ"ט )של מטטרו"ן( ,שהם
ארבעים ותשע פנים טהור" ,שמע
ישראל יהו"ה אלהינ"ו יהו"ה אחד"
)דברים ו ד( ,ברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועד ,שבהם נטהרת שכינה
תחתונה אל בעלה במקוה שלה )זו(,
שהוא "מקוה ישראל יהו"ה" ,והוא
שעור קומה ,שכך הן אותיות מקוה,
קומה .והם ם' סתומה בסוד זה

àîéà éáâì àìéòì ÷éìñ ãëå øåòéù éø÷úà
(çé æè úåîù) äìîã àæøå äîå÷ éø÷úà äàìò
øîåò éäéàã äàìò àúðéëù àã øîòá åãîéå
àúðéëùå àùéøã àúìâìâ éäéàã úìâìâì
ïéîåé òáù éðî äáã øîåòä úøéôñ éäéà äàúú
ïéøúå ïéòáøà ïåäá úéàã úåúáù òáù ïåðéàã
[à"ò èì] òáùå òåáù ìëã àúéùã ïéîåé
è"î ïåðéàã (ïåøèèîã à"ð) è"î àä úåúáù
) øåäè ïéôðàדברים ו ד( 'ä ìàøùé òîù
íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá ãçà 'ä å"ðéäìà
éáâì äàúú àúðéëù úàéëãúà ïåäáã ãòå
(âé æé äéîøé) åäéàã (éàä) äìéã äå÷îá äìòá
ïåðéà éëäã äîå÷ øåòéù åäéàå 'ä ìàøùé äå÷î
àæøá àîéúñ 1317'í ïåðéàå äîå÷ äå÷îã ïååúà

תשע נקודות לכל צד,

øèñ ìëì 1318ïéãå÷ð òùú
àã
בנקודה האמצעית נשלמו לארבעים
סאים ,הוא השיעור של המקוה ,שבו ïéàñ íéòáøàì åîéìúùà àúéòöîàã äãå÷ðá
úàéëãúà äéáã äå÷îã {á"ò æì} àøåòù åäéà
נטהרת אשה לבעלה.
äìòáì àúúà

אתקרי שיעור  -הוא אותיות עש"ר ו' כמש"ל בתיקון י"ח )לב ע"א( ,דשם ו' סליק לשיתין
ע"ש :אתקרי קומה  -דקומה בראש ,והיא הבינה שהיא גלגלת הראש כידוע ,1319וכמו שמפרש
והולך והוא אותיות מקוה כמו שמפרש והולך :וימודו בעומר כו'  -ר"ל ,מדה דגלגלת בבוצינא
דקרדינותא :1320איהי ספירת  -דבה המספר כידוע )לקמן צז ע"א( ,ולכן בה היוד ,דכל מספר סליק
לעשר ,והיא עשירית ,ובה סלקין כל הספירות לעשר ,ובה נקראין כל המדות ספי' ,ומצד חכמה
נקראין מדות :שבע יומין – דשבוע ,וכן דזבה ז' נקיים :דאינון ז' כו'  -דספירת העומר :דשיתא
דכל כו'  -שהן ו"ק שהן שם של מ"ב :1321דשבע שבתות  -מלכות כלל כלהו ,וכן כלל השמות
של מ"ב כידוע )שעה"כ יג ע"ב( :שמע ישראל כו'  -מ"ט אותיות :דבהון כו'  -ר"ל ,במ"ע אלו,
כידוע שספירת העומר לדכאה אתתא לבעלה :1322מקוה דיליה איהו כו'  -ר"ל ,בינה שהיא קומה
 - ïå÷éúä øéàî 1317בדפוס הגר"א יש נקודה בתוך המ' וצ"ע אם זה נצרך?*##
 1318לקמן קנח ע"א )לש"ו(.
 1319עי' ע"ח שער אנ"כ פרק ט :ונמצא כי א"א כולו נקרא חכמה סתימאה כי הלא הוא חכמה
דמ"ה כולו ואפשר כי כתר דב"ן מחציתו תחתון נעשה לו בסוד אור מקיף והוא גולגלתא ונקרא
בינה דיליה עטרת וכותרת לבעלה בסוד גולגלת דמוחא##* .
ועי' בהגר"א בספד"צ ו ע"ב שבז"ת גלגלתא הגולגולת עצמו היא בינה.
 1320גבורה דעתיק מתלבש במו"ס )עי' בהגר"א בסד"צ ד ע"א והענין(
 1321אבגית"ץ עי' לעיל ט ע"א.
 1322עי' פע"ח ספירת העומר פרק א ,ועי' זהר ח"ג צז ע"א :וספרתם לכם ממחרת השבת וגו'
פקודא דא לספור ספירת העמר הא אוקימנא ורזא דא ישראל אע"ג דאתדכו למעבד פסחא ונפקו
ממסאבו לא הוו שלמין ודכיין כדקא חזי וע"ד לאו הלל גמור ביומי דפסח דעד כען לא אשתלימו
כדקא יאות כאתתא דנפקא ממסאבו וכיון דנפקא מתמן ולהלאה וספרה לה אוף הכא ישראל כד
נפקו ממצרים נפקו דאתאחדו ביה פסק מסאבותא מנייהו כדא אתתא כד פסקו מנה דמי
מסאבותא בתר דאתפסקו מנה מה כתיב וספרה לה שבעת ימים אוף הכא כיון דעאלו בחולקא
קדישא פסקא מסאבו מנייהו ואמר קב"ה מכאן ולהלאה חושבנא לדכיותא.
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וכנ"ל ,וכמו שמפרש והולך :דאיהו מקוה כו'  -ר"ל ,בינה שהיא מקוה ישראל שמטהרת ישראל
ביוה"כ ,שהיא בינה כמ"ש )יומא פה ע"ב( אשריכם ישראל מי מטהר כו' שנאמר מקוה ישראל ה'
כו' ,וכן מקוה ישראל דלעילא כידוע :1323אינון ברזא דא כו'  -שהן רתיכין דילה ,בין לה' עילאה
בין לה' תתאה ,כמ"ש פרשת פנחס )רנ ע"א( 1324ובז"ח )פרשת בראשית ה ע"ג ב ע"א( 1325דאינון
 - ïå÷éúä øéàîתרגום :וספרתם לכם ממחרת השבת וגו' ,מצוה זו לספור ספירת העומר ,הרי בארנו .וסוד זה
ישראל אף על גב שנטהרו לעשות פסח ויצאו מן הטומאה ,לא היו שלמים וטהורים כראוי ,ועל כן
אין הלל גמור בימי הפסח ,שעד עכשיו לא השתלמו כראוי ,כמו אשה שיוצאת מטומאה ,וכיון
שיצאה משם והלאה וספרה לה ,כמו כן כאן ישראל כשיצאו ממצרים יצאו מטומאה שנאחזו בו,
פסקה מהם הטומאה ,כאשה הזו שפוסקים ממנה דמי טומאתה .אחר שפסקו ממנה מה כתוב,
וספרה לה שבעת ימים ,אף כאן כיון שנכנסו בחלק הקדוש ,פסקה מהם טומאה ,ואמר הקדוש
ברוך הוא מכאן והלאה חשבון לטהרה..
##* 1323
 1324ז"ל :ומה דבקדמיתא ההיא חיה הות זעירא בההוא זמנא אתרביאת הדא הוא דכתיב מלא
כל הארץ כבודו דאיהו כבוד עלאה ותתאה כד מטי לח"י עלמין דביה ח"י ברכאן דצלותא ופתח
ביה אדנ"י שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך כדין עמודא דאמצעיתא אתחבר בהדה בחביבו דנשיקין
דשפוון ואינון נצח והוד דלשון איהו צדיק בינייהו לשון למודים בההוא זמנא וישק יעקב לרחל
כדין קראן לההיא חיה כבוד כבוד אבא ואימא מקודש מקודש כדין ירחא אתקדשא כדקא יאות
כדין ובחדש הראשון ראשון ודאי
תרגום :ומה שבהתחלה היתה אותה חיה קטנה ,באותו זמן נגדלת ,זהו שכתוב "מלא כל הארץ
כבודו" שהוא כבוד עליון ותחתון .כאשר מגיע לח"י עולמות שבו ח"י ברכות התפלה ,ופותח בו
"אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך" אז העמוד האמצעי מתחבר עמה בחביבות של נשיקות
השפתים ,שהם נצח והוד ,והלשון הוא צדיק ביניהם ,לשון למודים ,באותו זמן ]אמר[ "וישק יעקב
לרחל" ואז קוראים לאותה חיה "כבוד" ,כבוד אבא ואמא מקודש מקודש ,אז הירח מתקדש כמו
שראוי ,ואז נאמר "ובחדש הראשון" ראשון ודאי##*.
אולי –
יומין תתאין זמנין דאינון שנ"ה ובזמנא דאתנהרא סיהרא באשלמותא סליקו למהוי אינון יומין
שס"ה כחושבן משכו חסר חד משכו יומין עלאין לגבי יומין תתאין למהוי כלהו כחדא בחבורא
חדא ומאן משיך לון אינון עשר דלסטר ימינא דכתיב בעשור בעשור בעשרה מבעי ליה מאי בעשור
אלא ט' אינון לכל סטר ונקודה חדא דאזלא באמצעיתא כגוונא דא
וההיא נקודה אשלימת
לעשר וע"ד בעשור כמה דאתמר זכור ושמור לשמושא בעשרה אינון יומין תשע בההוא נקודה
לחדש הזה יומין דלסטר ימינא בגין לאתחברא זאת בזה למהוי כלא חד ובזמנא דאינון ד' אתקשרו
לד' סטרין )מתחברן( בהדייהו כדין אולידת ההוא חיה וחויא אזיל ליה ובההוא זמנא מקדשין
לעילא להאי חיה וקראן לה כבוד וכדין אתקדש מועדא מה דלא הוה עד השתא וכען קראן לה
כבוד הדא הוא דכתיב ובהיכלו כלו אומר כבוד )אמר ר"מ מלין אלין שייך כאן(:
תרגום :ימים תחתונים פעמים שהם שנ"ה ,ובזמן שמאירה הלבנה בשלמותה עולים להיות אלו
הימים שס"ה כחשבון "משכו" חסר אחד" .משכו" ימים עליונים אצל ימים תחתונים ,להיות כולם
כאחד בחבור אחד .ומיהו שמושך אותם ,אלו עשר שלצד ימין ,שכתוב "בעשור" .בעשור ,היה צריך
לכתוב בעשרה ,מהו "בעשור" ,אלא תשע הם לכל צד ונקודה אחת שהולכת באמצע ,כדוגמא זה
 ,ואותה נקודה משלימה לעשר ,ועל זה "בעשור" ,כמו שנאמר "זכור ושמור" להשתמש
בעשרה ,אלו התשעה ימים באותה נקודה" ,לחדש הזה" ימים שלצד ימין ,כדי להתחבר זאת בזה
להיות הכל אחד .ובזמן שאלו הארבעה נקשרים לארבעה צדדים )מתחברים( עמהם ,אז יולדת
אותה החיה ,והנחש הולך לו .ובאותו זמן מקדשים למעלה לאותה חיה וקוראים לה "כבוד" ,ואז
מתקדש המועד ,מה שלא היה עד עתה .ועתה קוראים לה "כבוד" ,זהו שכתוב "ובהיכלו כולו אמר
כבוד".
 1325ז"ל :האי ה"א איהי תריסר והאי נקודה דקיימא לעילא איהי תליסר ואינון תליסר מכילן
דרחמי לתתא כבוונא דלעילא הני תריסר אינון תריסר תחומין ואינון לד' סטרי עלמא תלת תלת
לכל סטר
ואינון תלת אינון תשעה לכל סטר לסטר מזרח תשעה לסטר מערב תשעה לסטר צפון תשעה
לסטר דרום תשעה והאי נקודה דקיימא עלייהו באמצעיתא אשתכח האי נקודה דאשלים לכל סטר
לעשרה בגין דקיימא באמצעיתא לסטר מזרח עשרה לסטר מערב עשרה לסטר צפון עשרה לסטר
דרום עשרה עשר ספירן לכל סטר ואלין אינון מ' אתוון דקיימין ברזא דבראשית
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שנים עשר בקר דתחותה תלת לכל סטר מתחלקין כל א' לתלת ,והאי נקודה האמצעית משלים
לעשרה לכל סטר ,וע"ש .וכן הוא כאן ,למעלה בה"א עילאה דאיהי ג"כ קיימא על תריסר שבטין
עלאין ,ועי' בפרשת ויחי )רמא ע"א( פתח ר' אבא ואמר ויעש כו' ,פתח ר' אליעזר ואמר והוא
כו' ,ע"ש .1326וזאת הבחינה הוא מ"ם סתימא ,דהכי היא צורתה לד' סטרין ,וגם חושבניה דמ"ם
 - ïå÷éúä øéàîתרגום :הה"א הזו היא שנים עשר והנקדה הזו שעומדת למעלה היא שלשה עשר והם שלש
עשרה מדות הרחמים למטה כמו שלמעלה השנים עשר הללו הם שנים עשר תחומים והם
לארבעת צדדי העולם שלשה שלשה לכל צד
ואותם השלשה הם תשעה לכל צד לצד מזרח תשעה לצד מערב תשעה לצד צפון תשעה לצד
דרום תשעה והנקדה הזו שעומדת עליהן באמצע נמצאת הנקדה הזו שמשלימה כל צד לעשרה
משום שעומדת באמצע לצד מזרח עשרה לצד מערב עשרה לצד צפון עשרה לצד דרום עשרה עשר
ספירות לכל צד ואלו הם מ' אותיות שעומדות בסוד של בראשית.
 1326ז"ל בשלימות :פתח רבי אבא ואמר )מ"א ז כג( ויעש את הים מוצק וגו' וכתיב )שם כה(
עומד על שני עשר בקר שלשה פונים צפונה ושלשה פונים ימה ושלשה פונים נגבה וגו' והים
עליהם מלמעלה וגו' וכתיב )שם מד( ואת הבקר שנים עשר תחת הים )וגו'( עומד על שני עשר בקר
הכי הוא ודאי דדא ים מתקנא בי"ב בתרין עלמין בתריסר לעילא רתיכין ממנן לעילא בתריסר
לתתא תריסר שבטין כיון דחמא יעקב תקונא עלאה וחמא שכינתא קאים לקבליה בעא לאשלמא
תקונהא קרא לבנוהי תריסר ואמר לון האספו אתקינו גרמייכו לאשלמא מהימנותא תא חזי תריסר
שבטין בד' דגלין בד' סטרין שלשה פונים צפונה ושלשה פונים ימה ושלשה פונים נגבה ושלשה
פונים מזרחה והים עליהם והכי הוא ודאי תלת שבטין לכל סטר לד' רוחי עלמא ותלת שבטין
לדרועא דימינא ותלת שבטין לדרועא דשמאלא ותלת שבטין לירכא ימינא ותלת שבטין לירכא
שמאלא וגופא דשכינתא עלייהו הדא הוא דכתיב והים עליהם מאי טעמא תלת שבטין לדרועא
ותלת שבטין לירכא וכן לכלא אלא רזא דמלה תלת קשרין אינון בדרועא ימינא ותלת בשמאלא
ותלת בירכא ימינא ותלת קשרין בירכא שמאלא אשתכחו תריסר קשרין לארבע סטרין וגופא
עלייהו אשתכחו תריסר עם גופא כגוונא דלעילא מנא לן דכתיב )בראשית מט כח( כל אלה שבטי
ישראל שנים עשר וזאת בגין דבה אשתלים חושבנא כמה דאתמר והים עליהם מלמעלה:
שבעה עיני יהו"ה )זכריה ד י( אינון שבעה עיני העדה שבעין סנהדרין שערהא כמה דכתיב
)במדבר ב ט( כל הפקודים למחנה יהודה מאת אלף וגו' כל הפקודים למחנה ראובן וכן לכלהו ואי
תימא במצרים בסליקו דיעקב מעלמא דאשתכח שלימו בההיא שעתא כולי האי אן הוא ודאי
שבעין נפשין הוו וכל אינון דאולידו בשבע עשרה שנין דלית לון חושבנא כמה דכתיב )שמות א ו(
בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד וכתיב )תהלים מ יג( עצמו משערות ראשי זכאה
חולקיה דיעקב שלימא דהוא אשתלים לעילא ותתא אמר רבי אלעזר ודאי הכי הוא אבל בתקונא
עלאה דיובלא היך אשתכח כולי האי אמר ליה אריא כיון דסדר רגלוי למיעאל בכרמא מאן איהו
דעייל בהדיה:
פתח רבי אלעזר ואמר )איוב כג יג( והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש האי תקונא עלאה
הוא כלא חד לא הוי ביה פרודא כהאי תתאה דהא כתיב )בראשית ב י( ומשם יפרד והיה לארבעה
ראשים ואף על גב דאית ביה פרודא כד יסתכלון מלי כלא סלקא לחד אבל האי תקונא עלאה
דיובלא קיימא על תריסר כהאי תתאה ואף על גב דאיהו חד האי חד אשלים לכל סטר בהאי סטר
ובהאי סטר אינון שית סטרין עלאין תריסר הוו דכל חד אוזיף לחבריה ואתכליל מניה ואשתכחו
תריסר וגופא וכלא קיימא על תריסר מאן גופא דא יעקב והא אתמר אלא רישא וגופא בחד קיימי
תו תריסר תלת קשרין דדרועא ימינא חס"ד חסדים תלת קשרין דדרועא שמאלא גבור"ה גבורות
תלת קשרין בירכא ימינא נצ"ח נצחים תלת קשרין בירכא שמאלא הו"ד והודות הא תריסר וגופא
קיימא עלייהו הא תליסר תו בתליסר מכילן אורייתא אתפרש וכלא חד מעילא לתתא ביחודא עד
ההוא אתר דקיימא על פרודא:
תרגום :פתח רבי אבא ואמר" ,ויעש את הים מוצק" וגו' .וכתוב "עמד על שני עשר בקר שלשה
פונים צפונה ושלשה פונים ימה ושלשה פונים נגבה וגו' והים עליהם מלמעלה" וגו' .וכתוב "ואת
הבקר שנים עשר תחת הים" וגו'" .עומד על שני עשר בקר" ,כך הוא ודאי ,שהים הזה מתוקן
בשנים עשר בשני עולמות ,בשנים עשר למעלה מרכבות ממוּנות למעלה ,בשנים עשר למטה שנים
עשר שבטים .כיון שראה יעקב את התיקון העליון ,וראה שכינה עומדת מולו ,רצה להשלים
תקוניה .קרא לשנים עשר בניו ,ואמר להם "האספו" ,התקינו עצמכם להשלים את האמונה .בא
וראה ,שנים עשר שבטים בארבעה דגלים בארבעה צדדים ,שלשה פונים צפונה ,ושלשה פונים
ימה ,ושלשה פונים נגבה ,ושלשה פונים מזרחה ,והים עליהם .וכך הוא ודאי ,שלשה שבטים לכל
עבר ,לארבעה רוחות העולם ,ושלשה שבטים לזרוע ימין ,ושלשה שבטים לזרוע שמאל ,ושלשה
שבטים לירך ימין ,ושלשה שבטים לירך שמאל ,וגוף השכינה עליהם .זהו שכתוב "והים עליהם".
למה שלשה שבטים לזרוע ושלשה שבטים לירך ,וכן לכל .אלא סוד הדבר ,שלשה פרקים הם בזרוע
ימין ושלשה בשמאל ,ושלשה בירך ימין ושלשה פרקים בירך שמאל .נמצאו שנים עשר פרקים
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הכי הוא ,וכן שעוריה דמקוה ,ובהון אתדכאית אתתי' כו' ,דשיעור דילה ג"כ בארבעים הוא
כמ"ש שם ושם ,וצריך מקוה מים שכל גופו עולה בהם )עירובין ד ע"ב( ,והן כלהו גופה דכלילין
באת ה' בתראה כמש"ש ,וז"ש דבהון אתדכאית כו' .ואלו הארבעים הם תליסר מכילין דרחמי,
י"ב בקר הנ"ל ונקודה ההיא ,כמ"ש בז"ח שם )* ,(##והן מים דמקוה חסדים )כלומר דמקוה
הוא אקי' דההי"ן באימא( ,והוא במזל תחתון ונקה ,דשם וזרקתי עליכם מים וכו' )יחזקאל לו כה(,
והן המים שיצאו לע"ל וירפאו הכל ,כמ"ש )זכריה יד ח( ביום ההוא כו' ,1327והוא מזל י"ג דכליל
 - ïå÷éúä øéàîלארבעה צדדים ,והגוף עליהם .נמצאו שנים עשר עם הגוף כדוגמא שלמעלה .מנין לנו ,שכתוב "כל
אלה שבטי ישראל שנים עשר" ,וזאת ,משום שבה השתלם החשבון ,כמו שנאמר והים עליהם
מלמעלה.
"שבעה עיני ה'" ,הם שבעה עיני העדה ,שבעים סנהדרין .שערותיה ,כמו שכתוב "כל הפקודים
למחנה יהודה מאת אלף" וגו'" .כל הפקודים למחנה ראובן" ,וכן לכלם .ואם תאמר ,במצרים
בהסתלקות יעקב מהעולם ,שנמצאה שלמות באותה שעה ,כל זה איפה הוא ,ודאי שבעים נפשות
היו ,וכל אותם שהולידו בשבע עשרה שנים שאין להם חשבון ,ככתוב "ובני ישראל פרו וישרצו
וירבו ויעצמו במאד מאד" ,וכתוב "עצמו משערות ראשי" .אשרי חלקו של יעקב השלם ,שהוא
השתלם למעלה ולמטה .אמר רבי אלעזר ,ודאי כך הוא ,אבל בתקון העליון של היובל איך נמצא כל
זה .אמר לו ,אריה ,כיון שסדר רגליו להיכנס לכרם ,מיהו שיכנס עמו.
פתח רבי אלעזר ואמר" ,והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש" .זה תיקון העליון הזה ,הוא
הכל אחד ,לא היה בו פירוד כתחתון הזה ,שהרי כתוב "ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים" .ואף על
גב שיש בו פירוד ,כשיסתכלו בדברים ,הכל עולה לאחד .אבל תיקון עליון היובל הזה עומד על
שנים עשר ,כמו התחתון הזה ,ואף על גב שהוא אחד ,האחד הזה משלים לכל עבר ,בצד זה ובצד
זה .אותם ששה צדדים עליונים הם שנים עשר ,שכל אחד מלוה לחבירו ונכלל ממנו ,ונמצאו שנים
עשר והגוף ,והכל עומד על שנים עשר .מי הגוף ,זה יעקב ,והרי נתבאר .אלא ראש וגוף עומדים
באחד .עוד שנים עשר ,שלשה פרקים של זרוע ימין ,חס"ד חסדים .שלשה פרקים של זרוע שמאל,
גבור"ה גבורות .שלשה פרקים בירך ימין ,נצ"ח נצחים .שלשה פרקים בירך שמאל ,הו"ד והודות.
הרי שנים עשר .והגוף עומד עליהם ,הרי שלשה עשר .עוד ,בשלש עשרה מדות התורה מתפרשת,
והכל אחד ,מלמעלה למטה ביחוד ,עד אותו מקום שעומד על פירוד.
 1327עי' שמות רבה פט"ו סי' כא ,ובפרקי דר"א סוף פרק נא ,סנהדרין ק ע"א ,ועי' זהר ח"ג קעא
ע"א וח"א רסא ע"ב )לש"ו(.
ז"ל שמ"ר :ד"א החדש הזה לכם הה"ד )ישעיה מב( הראשונות הנה באו וחדשות אני מגיד וכי
יש לעתיד לבא חדשות והא כתיב )קהלת א( מה שהיה הוא שיהיה אלא מוצאין אנו עשרה דברים
עתיד הקב"ה לחדש לעתיד לבא הראשונה שהוא עתיד להאיר לעולם שנאמר )ישעיה ס( לא יהיה
לך עוד השמש לאור יומם וכי יכול אדם להביט בהקב"ה אלא מה הקב"ה עושה לשמש מאיר מ"ט
חלקי אור שנאמר )שם ל( והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים ואפילו אדם
חולה הקב"ה גוזר לשמש ומרפא שנא' )מלאכי ג( וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה
השניה מוציא מים חיים מירושלים ומרפא בהם כל שיש לו מחלה שנאמר )יחזקאל מז( כל נפש
חיה אשר ישרץ אל כל אשר יבא שם נחלים יהיה וגו' השלישית וכו'.
פרד"א ?
סנהדרין ק ע"א :עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא נחל מבית קדשי הקדשים ועליו כל מיני
מגדים שנאמר ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתם פריו
לחדשיו יבכר כי מימיו מן המקדש ]המה[ יוצאים והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה.
זהר ח"ג רצא ע"א :כד"א והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלם חצים אל הים הקדמוני
וחצים אל הים האחרון הכא פריש רב מתיבתא קרא דא לגו וקליה אשתמע לבר )ס"א ואדהוה(
מדהוה פריש קרא דא )אי קדישא אי קדישא( קל ינוקא אתער מלבר ההוא ינוקא דהוה פריש
תלמודיה וגמיר קמי חד עמודא דעלמא בריה דרבי יהודה דרבית אנת והוו אחדי ביה לדינא וקליה
אתער מלבר בהאי קרא ואמר מיא דאינון מלרע היך סלקין לעילא מניה לאתר עלאה יתיר מניה
בכמה דרגין ומה אצטריך לון לאינון מיין לעילא ומה אתר דכל )תפוחי( מבועין ונחלין נפקין מניה
ולית פסיקו למבועי ונחלי אתשקיא מאתר נגיב מאן חמא חפירא דבירא דיהיב מיין למבועא דנביע
וכי ירושלם יהיב מיין אל הים הקדמוני אתר דכל מימין דעלמא נפקי מתמן ונבעין מניה אי חסידא
קדישא לקלא דא אשתככו וצייתו כל קלין דבני מתיבתי דתמן ובג"כ לא יכילו מארי דדינא למקרב
גביה וכו'
פתח ההוא ינוקא ואמר והיה ביום ההוא ההוא לאידיע מאן הוא אלא בכל אתר ביום ההוא
יומא בתראה הוא אמאי אקרי יום ההוא אלא דא הוא יומא דאחיד סופא בשירותא שירותא אקרי
הוא כד"א ועבד הלוי הוא פולחנא דלוי לדרגא דאקרי הוא טמיר וגניז ואקרי ההוא )ה' הוא(
לאחזאה סופא דכל דרגין דאיהו שירותא וכלא חד ובגין דאיהו סופא אתוסף ביה ה' )ס"א הלוי
הוא הוא טמיר וגניז ודא אקרי יום ההוא לאחזאה סופא דכל דרגין דאחיד בשירותא וכלא חד(
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 - ïå÷éúä øéàîזמינא ירושלם לאפקא מיין ולנבעא נביעו הכא אית לומר סופא דכל דרגין לאו איהו ירושלם אלא
ודאי ירושלם ויומא ההוא כלא חד מה בין האי להאי אלא ירושלם כל דרגין קדישין דילה כד
אמתחרן אקרון ירושלם והכי אתחמאן ואית דרגין דסחרן ואקרון עזרות אלין פנימאין ואלין לבר
ואית דרגין דאקרון כד אסתחרן לשכות )ס"א כד אסתחרן אלין פנימאין ואלין לבר אקרון ירושלם
ואית דרגין דסחרן ואקרון עזרות ואית דרגין דאקרון לשכות( ואית דרגין דאקרון כד אסתחרן היכל
ודביר לגו מכל אינון דרגין אית חד נקודה כבודה בת מלך פנימה נקודה דא אקרי יום ההוא
וסימניך ההוא יקרא ארץ וכד יקום יומא דא מגו שבכין דעזרה יקום נביעו דמיא וההוא נביעו מן
הים הקדמוני להוי כגוונא דאמא דברה בין דרועהא ומסגיאו חלבא דיניק אתמלי פומיה ואתרבי
ביה אריק חלבא לפומא דאמיה כך חצים אל הים הקדמוני:
תרגום :כמו שנאמר "והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים חצים אל הים הקדמוני
וחצים אל הים האחרון" .כאן פירש ראש הישיבה פסוק זה לפנים וקולו נשמע החוצה )ועד שהיה(
משהיה מפרש פסוק זה )איזה קדוש ,איזה קדוש( קול תינוק התעורר מבחוץ ,אותו תינוק שהיה
מפרש תלמודו ולמד לפני עמוד אחד של העולם ,בנו של רבי יהודה שגדלת ואחזו בו לדין ,וקולו
התעורר מבחוץ בפסוק זה ואמר ,מים שהם מלמטה איך יעלו למעלה ממנו ,למקום עליון יותר
ממנו בכמה מעלות ,ומה צריך לאותם מים למעלה ,ומה מקום שכל )תפוחי( המבועים והנחלים
יוצאים ממנו ואין הפסק למבועים ,והנחלים השקה ממקום יבש ,מי ראה חפירת הבאר שנותן מים
למבוע שנובע .וכי ירושלים תתן מים אל הים הקדמוני ,מקום שכל מימי העולם יוצאים משם
ונובעים משם ,אהה חסיד קדוש ,לקול זה שככו ושמעו כל קולות בני הישיבה של שם ,ומשום זה
לא יכלו בעלי הדין לקרב אליו .וכו'.
פתח אותו תינוק ואמר "והיה ביום ההוא" ההוא לא ידוע מיהו ,אלא בכל מקום "ביום ההוא",
יום אחרון הוא .למה נקרא "יום ההוא" ,אלא זהו יום שאוחז סוף בראש ,ראשית נקרא "הוא" ,כמו
שנאמר "ועבד הלוי הוא" ,עבודת הלוי לדרגה שנקראת הוא טמיר וגנוז ,ונקרא ההוא )ה' הוא(
להראות סוף כל המדריגות ,שהיא ראשית ,והכל אחד .ומשום שהוא סוף ,התווסף בו ה') .הלוי
הוא הוא טמיר וגנוז ,וזה נקרא יום ההוא ,להראות סוף של כל הדרגות שאחוז תחלה והכל אחד(.
עתידה ירושלים להוציא מים ולנבוע מבוע ,כאן יש לומר סוף לכל הדרגות אינה ירושלים ,אלא
ודאי ירושלים ויום ההוא הכל אחד .מה בין זה לזה ,אלא ירושלים ,כל הדרגות הקדושות שלה,
כשסובבים נקראים ירושלים ,וכך נראים .ויש דרגות שסובבות ונקראות עזרות ,אלה פנימיות
ואלה בחוץ .ויש דרגות שנקראות כשסובבות לשכות )כשמסתובבות אלו הפנימיות ואלו לבחוץ
נקראו ירושלים ,ויש דרגות שסובבות ונקראות עזרות ,ויש דרגות שנקראות לשכות( .ויש דרגות
שנקראות ,כשסובבות היכל ודביר .לפנים מכל אלו הדרגות יש נקודה אחת ,כבודה בת מלך פנימה,
נקודה זו נקראת "יום ההוא" וסימנך "ההוא יקרא ארץ" .וכשיעמוד יום זה מתוך חדרי העזרה,
תקום נביעת מים ,ואותה נביעה תהיה מהים הקדמוני שיהיה כדוגמת אמא שבנה בין זרועותיה,
ומרב חלב שיונק מתמלא פיו ונתגדל בו ,מריק חלב לפי אמו ,כך חצים אל הים הקדמוני.
וז"ל ח"א רסא ע"ב :ותא חזי בהאי חגא עבדין נסוך המים נביע דחסד באינון שיתין מששת ימי
בראשית וכלהון שבעה יומין עלאין מקבלין מאינון מים חיים דנפקין מירושלם עלאה טמירא ובאן
אתר רמיז לאינון מים חים באינון שיתין וחסידי וצדיקי חדאן בהאי הלולא בגין דרמיזא לההוא
טיבו דזמין קב"ה למעבד כד יעבר קב"ה סאיבו מארעא דיחתון אינון מים חיים טהורים באינון
שיתין בההוא מזבח עלאה ההוא ים האחרון ואינון תלתא לוגין מים י"ח ביצים לקבל צדי"ק
דאקרי ח"י העולמים ועל ידיה מים נחתין באינון שיתין ות"ח הלל הזקן כד הוה חדי בהאי הלולא
אמר אם אני כאן הכל כאן ואם אין אני כאן מי כאן הוה רמיז ואמר אי שכינתא דאקרי אנ"י שריא
כאן הכל כאן ההוא אתרא דאק' כ"ל דאתי לאזדווגא בה ואם אין אני כאן מי כאן דהא לא חשיבו
טיבו שלימא בגין דשכינתא לא שריא בארעא קדישא אבל כד ישתלמו אינון פרים כדין כתיב
)ישעיה יב ג( ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה מאן אינון שית מעייני דאינון מריקין בהאי
ישועה וכדין עלמא כוליה בחדוה בגין דנפקא שכינתא מבין ההוא סאיבו דשאר עמין בג"כ )במדבר
כט לה( ביום השמיני עצרת תהיה לכם:
תרגום :ובא וראה ,בחג הזה עושים נסוך המים ,שפע של חסד ,באותם שיתים מששת ימי
בראשית ,וכל שבעת הימים העליונים מקבלים מאותם מים חיים שיוצאים מירושלים העליונה
הטמירה .ובאיזה מקום רמוז על אותם מים חיים ,באותם שיתים וחסידים וצדיקים שמחים
בהלולא הזו ,משום שרומז לאותו הטוב שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות כשיעביר הקדוש ברוך
הוא את הטומאה מן הארץ ,שירדו אותם מים טהורים באותם השיתים ,באותו מזבח עליון ,ההוא
ים האחרון ,והם שלשה לוגים מים .שמונה עשרה ביצים כנגד צדיק שנקרא חי העולמים ,ועל ידו
המים יורדים באותם שיתים .ובא וראה ,כשהלל הזקן היה שמח בהלולא הזו ,אמר אם אני כאן,
הכל כאן ,ואם אין אני כאן ,מי כאן .היה רומז ואומר ,אם שכינה שנקראת אני שורה כאן ,הכל
כאן .אותו מקום שנקרא כל שבא להזדווג בה .ואם אין אני כאן ,מי כאן ,שהרי לא חשוב טוב
שלם ,משום ששכינה לא שורה בארץ הקדושה .אבל כשנשלמו אותם פרים ,אז כתוב "ושאבתם
מים בששון ממעייני הישועה" .מי הם ,ששה מעיינות שמריקים בישועה הזאת ,ואז העולם כלו
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כל י"ג מכילין דרחמי ,שהן ארבעים }לז ע"ג{ כנ"ל .וכן אלו הי"ג בעלמא עילאה שכיח כמ"ש
בפ"ב דספד"צ )יט ע"ב .(1328וענין הי"ג דאמר ,דההוא נקודה אשלים לי"ג ,והוא ד' דאשלים
לארבעים ידוע בד' חיות ואופנים שהן ט"ז פנים ,1329והן י"ג כי ד' פני אדם שבאמצען הן א',
ושם יחודא ,נשאר ג' פנים לכל צד ,ואינון כ"א לג' שהן י"ב חיות גדולות כמ"ש בפ' פקודי )רנד
ע"ב( אלין ארבע נהורין עלאין אית תחותייהו תמניא אחרנין כו' ,1330ובפ' ויקהל ובראשית וש"מ
הרבה ,ואינון מתפרשין תלת תלת ג"כ ,כמ"ש בפרשת פנחס )רכח ע"א* (##ע"ש .ופני אדם בכל
צד משלים לעשר ,דהוא עשר אתוון דשמא מפרש ,1331אדם ,1332והיחודא הוא בהאי אדם .דט'
שהן ד' דאחד באמצע כמ"ש בר"מ פרשת פנחס )רנ ע"א* 1333(##לכל סטר הן א"ח דז"א דסתים
לה ,והיא שם ע"ש .ומ"ם הזאת מ"ם סתימא דבינה ,ד' תחתונות דבה ,שנקרא תבונה שבה,1334
עולין זו"נ .וז"ש )אבות פ"ה מכ"א( בן ארבעים לבינה .ובס' דילה ניתר כל האיסורים בששים,
וזהו בה' שלה ,שהן ד"ו מ' וס') ,ואלו ב' ו' ד' שהן דו"נ שהן הנהגת עוה"ז ,אבל י' דילה שהוא
 - ïå÷éúä øéàîבשמחה ,משום ששכינה יוצאת מתוך אותה טומאת שאר העמים ,לכן "ביום השמיני עצרת תהיה
לכם".
) 1328יג( בההוא מזלא דכלא נגדין תליסר משיחין דאפרסמונא דכיא כלא בהאי מזלא שכיח
וסתים.
1329
עי' לעיל יא ע”א ועל כולהו.
 1330ז"ל בשלימות :אינון תריסר נהורין קיימין בההוא רוחא דקאמרן וההוא רוחא עלייהו
בשלימו אלין ארבע נהורין עלאין אית תחותייהו תמנייא אחרנין למהוי בשלימו ובכלהו שלימו חד
)ס"א ירדתי לראות אלין ארבע נהורין עלאין אית תחותייהו תמנייא אחרנין ואינון תריסר נהורין
דקיימין תחות ההוא רוחא דקאמרן וההוא רוחא עלייהו בשלימו למהוי בכלהו שלימו חד( וכד
מתפרשין כלהו אינון תלת לכל סטר.
תרגום :אותם שנים עשר האורות עומדים באותה הרוח שאמרנו ואותה רוח עליהם בשלמות
תחת ארבעה האורות הללו יש שמונה אחרים כדי להיות בשלמות ובכלם יש שלמות אחת )ירדתי
לראות אלו ארבעה אורות עליונים שיש תחתיהם שמונה אחרים והם שנים עשר אורות שעומדים
תחת אותה רוח שאמרנו ואותה רוח עליהם בשלמות להיות בכלם שלמות אחת( וכשכלם נפרדים
הם שלשה לכל צד.
 1331עי' לעיל ח ע"ב וזהר ח"ג כט ע"ב שזה שם מ"ה.
 1332היינו בגימ' אד"ם.
 1333ז"ל :כחושבן משכו יומין תתאין זמנין דאינון שנ"ה ובזמנא דאתנהרא סיהרא באשלמותא
סליקו למהוי אינון יומין שס"ה כחושבן משכו חסר חד משכו יומין עלאין לגבי יומין תתאין למהוי
כלהו כחדא בחבורא חדא ומאן משיך לון אינון עשר דלסטר ימינא דכתיב בעשור בעשור בעשרה
מבעי ליה מאי בעשור אלא ט' אינון לכל סטר ונקודה חדא דאזלא באמצעיתא כגוונא דא
וההיא נקודה אשלימת לעשר וע"ד בעשור כמה דאתמר זכור ושמור לשמושא בעשרה אינון יומין
תשע בההוא נקודה לחדש הזה יומין דלסטר ימינא בגין לאתחברא זאת בזה למהוי כלא חד
ובזמנא דאינון ד' אתקשרו לד' סטרין )מתחברן( בהדייהו כדין אולידת ההוא חיה וחויא אזיל ליה
ובההוא זמנא מקדשין לעילא להאי חיה וקראן לה כבוד וכדין אתקדש מועדא מה דלא הוה עד
השתא וכען קראן לה כבוד הדא הוא דכתיב ובהיכלו כלו אומר כבוד )אמר ר"מ מלין אלין שייך
כאן(:
תרגום :כחשבון משכו ,ימים תחתונים פעמים שהם שנ"ה ,ובזמן שמאירה הלבנה בשלמותה
עולים להיות אלו הימים שס"ה כחשבון "משכו" חסר אחד" .משכו" ימים עליונים אצל ימים
תחתונים ,להיות כולם כאחד בחבור אחד .ומיהו שמושך אותם ,אלו עשר שלצד ימין ,שכתוב
"בעשור" .בעשור ,היה צריך לכתוב בעשרה ,מהו "בעשור" ,אלא תשע הם לכל צד ונקודה אחת
 ,ואותה נקודה משלימה לעשר ,ועל זה "בעשור" ,כמו שנאמר
שהולכת באמצע ,כדוגמא זה
"זכור ושמור" להשתמש בעשרה ,אלו התשעה ימים באותה נקודה" ,לחדש הזה" ימים שלצד ימין,
כדי להתחבר זאת בזה להיות הכל אחד .ובזמן שאלו הארבעה נקשרים לארבעה צדדים )מתחברים(
עמהם ,אז יולדת אותה החיה ,והנחש הולך לו .ובאותו זמן מקדשים למעלה לאותה חיה וקוראים
לה "כבוד" ,ואז מתקדש המועד ,מה שלא היה עד עתה .ועתה קוראים לה "כבוד" ,זהו שכתוב
"ובהיכלו כולו אמר כבוד".
 1334עי' ע"ח שער הכללים פרק יא.

300

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
עה"ב ,לכן אין נטהרין עד לע"ל (.1335ועוד י' שבה' מתכשר כל הפסולין ,והוא לע"ל שעתידין
ממזרין להתכשר )קידושין עב ע"ב( ,שנאמר בהם )דברים כג ג (1336עד דור עשירי כו' ,והוא שער
החמשים שבה ,חוזר הכל להכשירו ,1337שלמטה מתפשטין מ"ט פנים טהור בז"ס תתאין ,וכנגדן
מ"ט פנים טמא שהוא מקנן במט"ט ,1338עץ הדעת טו"ר ,אבל היא בעצמה חירו דכלא ,שער
החמשים ,ה' דכליל כל החמשים ,ה"פ י' דבה .ונקרא מטה האלקים )זהר ח"א כז ע"א,1340(1339
 - ïå÷éúä øéàî 1335עי' דע"ה ח"ב ק ע"ג :והנה מאחר החטא )של אדה"ר( ולהלאה הגם שעשה אח"כ תשובה
גדולה כמ"ש בעירובין )יח ע"ב( ,עכ"ז לא הועיל לו תשובתו להחזיר התיקון כמקדם ,כי מאחר
שנאבד ממנו הזיהרא עלאה ,לא היה נוגע במעשיו עוד בהאור הגנוז עצמו ,ואינם נוגעים מעתה
מעשה בני אדם אלא רק עד הבינה ,שהוא התשובה ,אשר עיקר שליטתה הוא רק לעתיד ,כי שם
ישובו הכל לעתיד לבוא ,ושם יתוקן כל הפגמים דזו"ן ,כי היא אם הבנים .וכן מטעם זה לא הועיל
התשובה ג"כ לדור המדבר ,כי גם הם בעת מתן תורה זכו ג"כ לאור הגנוז ,והיה מוכן אז שיתוקן
העולם למדרגתה שקודם החטא ,ומאחר שנסתלק מהם המדרגה הזה ע"י חטא העגל ,לא היה
אפשר להחזירו ע"י תשובה ,כי הוא רק דרגא דבינה ,עלמא דאתי )זהר ח"ב קטו ע"ב( ,שאז יתוקן
הכל ויחזור האור הגנוז .אבל עתה בעוה"ז ,אי אפשר שיתוקן ע"י תשובה ,כי אין מעשה בני אדם
מתגלים שם עתה עד לעתיד ,שהיא דרגא דבינה ,שליטת הבינה ,ואז יעָ שה ויתגלה כל תיקוני
התשובה בביטול כל הפגמים כמי שלא היו מעולם ,להחזיר ולהאיר בכל מדרגות העליונים ,כל מה
שהיה מוכן קודם החטא .אבל עתה שהוא עד עת התיקון דלעת"ל ,שליטת הבינה ,שתתחיל אורה
מעת ביאת המשיח והלאה ,אי אפשר להחזיר את כל מה שנאבד ע"י החטא רח"ל ,להחזיר
להמדרגה שקודם החטא כמעט בשום אופן ,ולא זכה לזה אלא רק כל מה שנעשה ביהודה עם
תמר] ,ור"ל בער ואונן שהם נתקנו בפרץ וזרח ,והרי חזרו ונולדו מיהודה עצמו [,והיה זה ע"י
הקב"ה ,וכמ"ש )סוטה י ע"ב( יצתה בת קול ואמרה ממני יצאו הדברים כבושים .ועי' בזוה"ק
)משפטים דף קד ע"א( בפסוק )בראשית מט ח( יהודה אתה יודוך אחיך .וכן זכה לזה דוד המלך ע"ה
ג"כ ,וזהו שנאמר עליו )שמואל ב' כג א( נאום הגבר הוקם על ,שהקים עולה של תשובה כמ"ש
במו"ק )טז ע"ב( .אבל זולתם הנה לא זכה לזה שום אדם בעולם ,וכמ"ש כ"ז בארוכה הגר"א
בתיקונים )תיקון נח דף קו ע"ד( עש"מ .ולכן לא הועיל לאדה"ר תשובתו להחזירו למדרגתו שקודם
החטא הגם שעשה תשובה גדולה ,והוא מהטעם הנז' ,כי עיקר תיקוני התשובה לא תתגלו אלא
לעת"ל ,שהוא בעת שליטת הבינה ,שהיא דרגא דתשובה ,והיא המקוה טהרה לישראל ,אהיה קנ"א,
גימ' מקוה ,מ"י מטהר אתכם ,והיא המים חיים אשר עליה נאמר )זכריה יד ח( והיה ביום ההוא
יצאו מים חיים מירושלים עי' זוהר )ח"ג קעא ע"א וח"א רסא ע"ב( .וכן היא אשר נאמר עליה )יואל
ד יח( ומעין מבית ה' יצא והשקה את נחל השיטים ,עי' זוהר )ס"פ ואתחנן רע ע"ב( ובתיקונים
)תיקון יד ל ע"ב( ,והיא המקור נפתח דזכריה )יג ע"א( המטהר כל טומאה ומנקה מכל חטא כמ"ש
בתרגום יונתן שם ובגמרא יומא )עח ע"א( .וכן היא המים מפכים מי אפסים מים ברכים מי מתנים
מי שחו נחל אשר לא יעבר אשר ביחזקאל )מז ה( ,והוא מרפא הכל ,וכמ"ש שם וירפאו וחי כל
אשר יבוא שמה )עי' יומא עז ע"ב ,סנהדרין ק ע"א ,ירושלמי שקלים פ"ו ה"ב ,ועי' פדר"א ס"פ נא,
ושמות רבה פט"ו סי' כא ,ועי' הגר"א בתיקונים תיקון יט דף לז סע"ב ,ובתיקון ע דף קנח ע"א(.
וכ"ז הוא הכל רק לעת"ל ,שהוא עת שליטת הבינה ,שבה יטוהר הכל ,ויהיו כל החטאים כמי שלא
היו ,עי' הגר"א בתיקון י"ט )לז ע"ג( עש"מ ,ואז יבוא כל א' למדרגתו הראשונה אשר משורשו
ומקורו הנעלם .אבל עד עת התיקון הנה אי אפשר לכל מי שירד ע"י החטא ממדרגתו הקודמת
רח"ל לחזור ולבוא למדרגתו הראשונה כמעט בשום אופן ,וכמ"ש הגר"א בתיקון נ"ח עש"מ.
והטעם הוא ע"פ מה שאמרנו ,והבן מאד כי אי אפשר לי לבאר יותר עתה .והכלל הוא כי הגם
שהחטא עצמו מתכפר ע"י התשובה תיכף ,אבל מי אשר גרם לו החטא לירד ממדרגתו רח"ל ,הנה
על זה אינו מועיל לו תשובתו עתה עד לעת"ל דוקא.
האם זה מדאי הרבה
 1336ז"ל הפסוק ##*:לא יבא ממזר בקהל ה’ גם דור עשירי לא יבא לו בקהל ה’:
 1337עי' ספד"צ לו ע"ב כולהו תייבין לאתרייהו.
 1338היינו הו"ק כדלעיל כד ע"ב.
1339
מט"ה דא מטטרון מסטריה חיים ומסטריה מיתה כד אתהפך
 1339ז"ל :ומטה האלהי"ם בידי
למטה איהו עזר מסטרא דטוב כד אתהפך לחויא איהו כנגדו מיד )שם ד ג( וינס משה מפניו וקב"ה
מסר ליה בידא דמשה ואיהו אורייתא דבעל פה דביה איסור והתר
תרגום" :ומטה האלהים בידי"" ,מט"ה" זה מטטרו"ן ,מצדו חיים ומצדו מיתה ,כשמתהפך למטה
הוא עזר מצד הטוב ,כשמתהפך לנחש הוא כנגדו .מיד" ,וינס משה מפניו" .והקדוש ברוך הוא מסרו
ביד משה ,והיא תורה שבעל פה ,שבה איסור והיתר.
 1340עי' זהר ח"ב קטו ע"א :וכען דחזרת בתיובתא ואתדבקת באילנא דחיי הא נפקת מעבד
ואתהדרת בן לקודשא בריך הוא ומטה דאתמסר בידך יהא עץ חיים ו' דאיהו בן י"ה ויעול )ד"א
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מ"ט וה' דכליל לון ,ושם )עירובין יג ע"ב( אלו ואלו דברי אלקים חיים ,שמא דבינה ,דשם אף
האסור מותר .והענין כי האסור הוא מצד עץ הדעת טו"ר ,1341דשָ ם הס"א ,אבל בעץ החיים לא
יגורך רע) 1342תהלים ה ה( ,ומינה מתפשטין חו"ג מסט' דחסד טהור ,אף בעץ הדעת טו"ר ומסט'
דגבורה ,טמא שם ,ות"ת מכריע פעם לכאן כו' .וז"ס שהתורה ניתנה במ"ט פנים טהור ובמ"ט
פנים טמא ,והוא בדרגא דחו"ג ,ובהגיע לת"ת שם נאמר כהלכה .1343ולוחות הראשונות ניתנו
בעה"ח ,דשם לא יום ולא לילה לעת ערב יהיה אור )זכריה יד ז( ,יום השביעי דאין לילה נזכר
בו .1344וממנה שני ענפין יוצאין ,חו"ג על כל דבר .אלא כיון שמגיע לת"ת מכריע לצד אחד ,ושם
נקרא הלכה ,וז"ש )א ע"ב( הלכה כרבים מסט' דאבהן כו' ע"ש .אלא שלהלכה שהוא במלכות
אינו כן .1345וכן הוא בבריאה דשם מקננת )לעיל כד ע"ב( ,וזהו תלמיד ותיק שיכול לטהר את
השרץ כו' )עירובין יג ע"ב( ,ועץ הדעת טוב ורע הן בג' דרגין ,טהור טמא כו' ,1346והן נטהרין בעץ
החיים דבינה ביו"ד ,שהה"א כוללן וכנ"ל:
למנות
ולפני שנטהרת צריך
äòáù äàðîì êéøö úàéëãúàã íã÷å
שבעה ימי טהרה ,להשלים בהם åéëã íéðô è"î ïåäá àîìùàì åéëãã ïéîåé
ארבעים ותשע פנים טהרה של
áúëáã àúééøåà úøáçúà ïåäáå àúééøåàã
התורה ,ובהם מתחברת תורה שבכתב
עם תורה שבעל פה ביום השבועותïåðéàã 1347úåòåáùã àîåéá äô ìòáã àúééøåàå ,
1348
שהם שתי פרצופים של אדםí"çø åäééåøúã àøåáçå íãàã ïéôåöøô åã .
והחיבור של שניהם רח"ם שהוא éì ùã÷ äìîã àæøå äùòã ïéãå÷ô ç"îø åäéàã
מאתים ארבעים ושמונה מצוות עשהéàäá (á âé úåîù) íçø ìë øèô øåëá ìë ,
וסוד הדבר "קדש לי כל בכור פטר כל äùòã ïéãå÷ô ìë ïéáø÷úî úåòåáùã àøåáç
רחם" ,בחבור הזה של שבועות
) äàìîä ïèáá íéîöòëקהלת יא ה(
 - ïå÷éúä øéàîותיעול( במ"ט אנפין דילך באורייתא ויתעבד מו"ט ויתקיים בך )תהלים נה כג( לא יתן לעולם מוט
לצדיק מ"ט אנפין מ"ט אתוון דשמע ישראל וברוך שם שית תיבין דיחודא עלאה ו' עלאה תפארת
שית תיבין תניינין דברוך שם ו' תניינא צדיק מ"ט באמצעיתא א וישאוהו במוט.
תרגום :וכשם שחזרת בתשובה ונדבקת בעץ החיים הרי יצאת מעבד והפכת להיות בן לקדוש
ברוך הוא והמטה שנמסר בידך יהיה עץ החיים ו' שהוא בן י"ה ותכנס בארבעים ותשע הפנים שלך
בתורה ויעשה מוט ויתקים בך לא יתן לעולם מוט לצדיק ארבעים ותשע פנים ארבעים ותשע
אותיות של שמע ישראל וברוך שם שש תבות התבות של היחוד העליון ו' עליונה תפארת שש
תבות שניות של ברוך שם ו' שני צדיק מ"ט באמצע ו וישאוהו במוט בשנים.
 1341עי' דע"ה ח"ב עח ע"ב :והנה העץ החיים הוא כולו טוב וקדוש גם בעולם העשיה ,אך העץ
הדעת אשר בעולם העשיה ,והוא כלול ג"כ מחו"ג ,הנה הגבורות שבו הם השורש להרע ,ושם הם
נאחזים ויונקים ,לכן נעשים בהחו"ג שבהעץ הדעת הטהור והטמא האסור והמותר.
" 1342אבל בעה"ח לא יגורך רע" ,צ"ל במאמר המסוגר דמה שאמר ומינה מתפשין כו' קאי
אלעיל מיניה )לש"ו(.
 1343עי' זהר ח”ב טו ע"א :אמר רבי אליעזר תמני סרי טורי אפרסמונא )דכיא( עלאין עאלין
נשמתהון דצדיקיא וארבעין ותשעה ריחין סלקין בכל יומא עד ההוא אתר דאתקרי עדן די לקבל
דא אתיהיבת אורייתא במ"ט פנים טמא ומ"ט פנים טהור מ"ט אתוון בשמהן דשבטין מ"ט יומין
לקבלא אורייתא מ"ט יומין קדישין עלאין
תרגום :אמר רבי אליעזר שמונה עשר הרי אפרסמון )טהור( עליונים נכנסים נשמות הצדיקים
וארבעים ותשעה ריחות עולים בכל יום עד אותו מקום שנקרא עדן שכנגד זה נתנה תורה במ"ט
פנים טמא ובמ"ט פנים טהור וארבעים ותשע אותיות בשמות השבטים ארבעים ותשעה ימים כנגד
התורה מ"ט ימים קדושים עליונים.
" 1344ולוחות הראשונות ניתנו בעה"ח דשם לא יום ולא לילה לעת ערב יהיה אור יום השביעי
דאין לילה נזכר בו" גם זה צ"ל במאמר המוסגר ,דמה שאמר אח"כ וממנה קאי אלעיל מיניה
)לש"ו(.
1345
עי' לעיל א ע"ב הלכה כרבים דאינון מסטרא דאבהן דלית רבים פחות מתלת הלכה כרבים
דא שכינתא ומתמן ועמך כלם צדיקים לעולם ירשו ארץ.
 1346טמא טהור פסול כשר אסור מותר לקמן פג ע"א.
 1347עי' לעיל הערה .1343
.(à"øâ) íçø ïååúàã àôåìçá àåäã íçìá 1348
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מתקרבים כל מצוות עשה "כעצמים
בבטן המלאה".
וקדם האי שעורא צריך למנאה שבעה כו'  -הענין כי מ"ם הנ"ל הן מ"ב ברזא דזכור ושמור
כמ"ש בר"מ שם )פנחס רמט ע"ב( כי א"ח דאחד דסובב לה הוא זכור ,וד' דבאמצעיתא הוא
שמור ע"ש ,1349ור"ל דבכ"א הכוללם .והענין ,כי הד' דמ"ם סתומה שבד' סטרין ,התפשטות
הנקודה לד' סטרין ,יש באמצעיתא נקודה א' המחברן ,וזהו ה"א ,נקודה בתוך ד' ,ובה ה' וכמ"ש
בז"ח שם )א ע"ב( ,1350רזא דהא דלת הוה ,וההוא נקודה דשריא באמצעיתא אתעביד ה"א .וכן
הוא כאן בענין ד' דילה שהוא ד' דאחד כנ"ל .וכן הוא בא"ח דיליה ,שיש עשירית ביה הכוללן,
והוא קוצו של ד' ,אות ברית כידוע )מב ע"א( .שאף שא"ח הוא ד"פ ,מ"מ בקוץ הנ"ל נכלל לא',
כמו בנקודה הנ"ל .וכמו תפילין של ראש ותפילין של יד ,וב' אלו הן זכור ושמור ,והן תרין אזנין
לאחדא בימינא ושמאלא דקאמר בז"ח )ו ע"ב ב ע|א( 1351שהן תרין אודנין דלבא ,רוח צפונית
דכנור ורוח דרומית כמש"ל )לג ע"ב כט ע"א( שהן זכור ושמור ,ובהן נשלם שם מ"ב כמ"ש
בז"ח שם ובר"מ פרשת פנחס שם .והיא ב' דבראשית ,דהיא מ"ם כמש"ל ריש תיקון ה' )כ ע"ב(,
ולקמן תיקון ל"ו .ב' ב' כללות הנ"ל ,ומ"ם פרטות הנ"ל ,שהן מ"ב} .לז ע"ד{ וז"ש לקמן תיקון
ל"ו דבימות החול נקראת מ"ם סתימא ,ובשבת ב' פתיחא ,דבשבת נתגלין נקודות הנ"ל ,אות
ברית אות שבת ,כמ"ש שם ,והן זכור ושמור של שבת .והכלל שהן מ"ב ,וז' יומין נקיים ,הרי
מ"ט .וז' הימים הן ז' עולמתין דילה ,ז"ק דילה ,דצריכה לדכאה לון מקדם ,וז"ש :לאשלמא
בהון כו'  -ויש עוד מ"ב בענין אחר ,ז"פ ו' דשם מ"ב ,והוא מסט' דאות ס' או ו' ,ו"ק דסחרין
לה ,כל א' מו"ק משית סטרין ,ועם מלכות הוא מ"ב .ויש עוד מ"ב דמרגלא ,והן בג' דרגין בי"ע.
בעשיה נוק' מסט' דאת ד' ומ"ם סתימא ,וביצירה מסט' דאת ו' וס' ,ובבריאה המרגלא כידוע
1352
)שער היחודים פרק כ* (##אהי"ה יה"ו דאמא דמקננת בה ,והיא י' דה"א שמתגלה בשבת ,וד'
דה"א הן בחול ,הימים והלילות זו"נ ,יצירה ועשיה ,אבל בשבת היו"ד אין לא יום ולא לילה
כנ"ל )* :(##ובהון אתחברת אורייתא כו'  -ר"ל ,במ"ט הנ"ל ,שהן שמע ישראל וברוך שם כבוד
מלכותו לעולם ועד ,כנ"ל שהן זו"נ ,אורייתא דבכתב ודבע"פ ,והן ג"כ אח"ד הנ"ל דמקוה,
ונעשין אחד :ביומא דשבועות  -שהוא שער החמשים ,יסוד דבינה ,מקוה הנ"ל .והן שתי הלחם
דשבועות ,שתי תורות דאתמר )משלי ט ה( לכו לחמו בלחמי ,ועליהון אתמר )רות א יט( ותלכנה
 - ïå÷éúä øéàî 1349ז"ל :בעשור ט' אינון לכל סטר לקבל ט' ירחין דיולדה כחושבן א"ח מאן יולדת ד' מן אחד
א"ח איהו ט' לד' סטרין דאת ד' ואינון ארבעים א"ח זכור ד' שמור הא ארבעין ותרין.
תרגום" :בעשור" ,תשעה הם לכל צד כנגד תשעה חדשים של היולדת ,כחשבון א"ח .מהי יולדת,
ד' מאחד ,א"ח היא ט' ,לארבעה צדדים של אות ד' ,והם ארבעים .א"ח זכור ,ד' שמור ,הרי ארבעים
ושנים.
 1350ז"ל :רתיכא דא מיכאל גבריאל רפאל אוריאל אלין אינון ארבע וחדא נקודה דקיימא
עעלייהו אינון ה"א ולא איקרי ה"א דא אלא ברזא דאלין ארבע ונקודה בתראה דשרייא עלייהו
ורזא דה"א דא דל"ת הות וההוא נקודדה דשרייא עלייהו באמצעיתא אתעביד ה"א.
תרגום :המרכבה הזו מיכאל גבריאל רפאל אוריאל אלו הם ארבע ונקדה אחת שעומדת עליהם
הם ה"א והה"א הזו אינה נקראת אלא בסוד ארבע הללו והנקדה האחרונה ששורה עליהם והסוד
של ה"א זו היתה דל"ת ואותה הנקדה ששורה עליהן באמצע נעשית ה"א.
 1351ז"ל :ואינון תלת אינון תשעה לכל סטר לסטר מזרח תשעה לסטר מערב תשעה לסטר צפון
תשעה לסטר דרום תשעה והאי נקודה דקיימא עלייהו באמצעיתא אשתכח האי נקודה דאשלים
לכל סטר לעשרה בגין דקיימא באמצעיתא לסטר מזרח עשרה לסטר מערב עשרה לסטר צפון
עשרה לסטר דרום עשרה עשר ספירן לכל סטר ואלין אינון מ' אתוון דקיימין ברזא דבראשית
לתתא ברזא דשמא קדישא ותרין )אזנין( )אינון( לאחדא בימינא ושמאלא וכלהו קיימין ברזא דה"א
תרגום :ואותם השלשה הם תשעה לכל צד לצד מזרח תשעה לצד מערב תשעה לצד צפון
תשעה לצד דרום תשעה והנקדה הזו שעומדת עליהן באמצע נמצאת הנקדה הזו שמשלימה כל צד
לעשרה משום שעומדת באמצע לצד מזרח עשרה לצד מערב עשרה לצד צפון עשרה לצד דרום
עשרה עשר ספירות לכל צד ואלו הם מ' אותיות שעומדות בסוד של בראשית למטה בסוד השם
הקדוש ושתי אזנים הן לאחז בימין ושמאל וכלם עומדים בסוד של ה"א.
 1352ו' ד' )לש"ו(.
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שתיהן כו' ,כמש"ל ריש תיקון ל"א ,ובז"ח )סה ע"א פג ע"א( 1353ובר"מ פ' אמור ,וע"ש )צח ע"א
ע"ב( בארוכה ,1354וז"ש דאינון דו פרצופין דאדם ,ר"ל וזהו שתי הלחם ,והן בה"א עלאה דהוא
ד"ו כנ"ל ,ובה מתחברין* :וחבורא דתרווייהו רחם  -צ"ל דתרווייהו בלחם דהוא בחלופא
דאתוון רחם ,ר"ל בחלופא אתוון למ"ד ברי"ש ,והוא ביסוד הבינה מקוה הנ"ל ,וע' בפ' אמור
)צ"ז וצ"ח( בארוכה :1355דאיהו רמ"ח כו'  -דאתייהיבו בתורה שבכתב ובע"פ :ורזא דמלה קדש
כו'  -דז"א דביה רמ"ח פיקודין הוא בוכרא )שמות ד כב( בני בכורי ישראל ,ועיין בפ' בא )מג
 - ïå÷éúä øéàî 1353אמר רבי אלכסנדרי בשעה שנפטר האדם מן העולם הנשמה והנפש אזלין כחדא שנאמר
ותלכנה שתיהם עד באנה בית לחם
תרגום :אמר רבי אלכסנדרי בשעה שנפטר האדם מן העולם הנשמה והנפש הולכות יחד
שנאמר )רות א( ותלכנה שתיהם עד בואנה בית לחם
 1354ז"ל :פקודא בתר דא לקרבא שתי הלחם הא אוקימנא שתי הלחם תרתי שכינתי עילא
ותתא ואתחברן כחדא לגביהון תרין נהמי בשבת מזונא דחד תרין דעילא ותתא ועל דא כתיב שני
העמר לאחד לאחד ודאי לאתייחדא באתר חד לההוא דאקרי אחד ומאן איהו הקול קול יעקב
דאיהו ירית עילא ותתא תרין נהמי כחדא ובגין דשבת איהו רזא דעילא ותתא וכלא איהו שבת
)אתקריבו( תרין נהמי ע"כ:
פקודא בתר דא להסדיר לחם ולבונה להקריב עומר דכתיב ועשיתם ביום הניפכם את העומר
כבש תמים לעולה וכן בשבועות להקריב שתי הלחם והכי בכל יומין טבין להקריב קרבן דמוספין
אלא ודאי בכל יומא דמועדייא צריך לקרבא קרבנא דיליה צריך לקרבא עליה תוספת דאית ליה
כגון תוספת כתובתא ומתנתא דאוסיף חתן לכלה ושבת מלכתא דאיהי כלה בשבתות ובכל יומין
טבין צריכה תוספת דאינון מוספין דקרבנין ומתנתא דאינון מתנות כהונה ובשבועות דאיהו מתן
תורה דאתייהיבו תרין לוחין דאורייתא מסטרא דאילנא דחיי צריך לקרבא לגבייהו שתי הלחם
דאינון ה"ה )דתרין יומין דשבועות אינון י"ו צריך לקרבא לגבייהו שתי הלחם מאינון ה"ה( דהא
איהו נהמא דאורייתא דאתמר ביה לכו לחמו בלחמי ה"ה מן המוציא לחם מן הארץ והאי איהו
מאכל אדם דאיהו יו"ד ה"א וא"ו ה"א זאת התורה אדם )ויקרא א ב( אדם כי יקריב מכם קרבן ליי'
עומר שעורין מאכל בעירן דאינון חיות הקדש דמנהון צריך לקרבא הה"ד מן הבהמה אלים מנגחים
במתניתין באלין פשטין מן הבקר פרים מנגחים במתניתין בתוקפא יתיר ומן הצאן שאר עמא
קרבנא דלהון צלותין ועלייהו אתמר ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם דמארי קבלה ומארי מדות
אינון מסטר דאילנא דחייא שאר עמא מסטרא דאילנא דטוב ורע אסור והתר ובגין דא מן הבהמה
מאכל
דלהון עמר לחם שעורים וימד שש שעורים וישת עליה )רות ג טו( אורייתא דבעל פה דשית
סדרי משנה אבל אלין דאילנא דחיי דאינון אדם דאורייתא דלהון נהמא דקב"ה הה"ד לכו לחמו
בלחמי והיינו שתי הלחם חדו כלהו תנאין ואמוראין ואמרו מאן קאים קמי סיני ע"כ:
תרגום :מצוה )ל"ד( אחר זו להקריב שתי הלחם ,הרי בארנו שתי הלחם שתי שכינות ,עליונה
ותחתונה .והתחברו כאחד לגביהם שתי הלחם .בשבת שהוא מזון של אחד שנים של מעלה ומטה,
ועל זה כתוב שני העומר ,לאחד לאחד ודאי ,להתייחד במקום אחד ,אל אותו שנקרא אחד .ומיהו
הקול קול יעקב שהוא יורש מעלה ומטה ,שני לחמים כאחד .ומשום ששבת הוא סוד של מעלה
ומטה והכל הוא שבת )נקרבו( שני לחמים.
מצוה אחר זו להסדיר לחם ולבונה להקריב עומר ,שכתוב ועשיתם ביום הניפכם את העומר
כבש תמים לעולה .וכן בשבועות להקריב שתי הלחם ,וכך בכל הימים הטובים להקריב קרבן של
מוספים ,אלא ודאי בכל יום של מועדים צריך להקריב את הקרבן שלו ,צריך להקריב עליו תוספת
שיש לו כמו תוספת כתובה ,ומתנה שמוסיף חתן לכלה ,ושבת המלכה שהיא כלה בשבתות ,ובכל
ימים טובים צריכה תוספת שהם מוספים של קרבנות ,ומתנות שהן מתנות כהנה .ובשבועות
שהוא מתן תורה ,שנתנו שני לוחות התורה מהצד של עץ החיים ,צריך להקריב להם שתי הלחם,
שהן ה"ה )ששני ימים של שבועות הם י"ו צריך להקריב להם שתי הלחם מאותן ה"ה( ,שזהו לחם
של התורה שנאמר בו לכו לחמו בלחמי ,ה"ה מן ,המוציא לחם מן הארץ ,וזהו מאכל אדם ,שהוא
יו"ד ה"א וא"ו ה"א .זאת התורה אדם ,אדם כי יקריב מכם קרבן לה' ,עומר שעורים מאכל בהמות
שהן חיות הקודש ,שמהם צריך להקריב ,זהו שכתוב מן הבהמה אילים מנגחים במשנה ,באלו
הפשטים מן הבקר ,פרים מנגחים במשנה בחוזק יתר ,ומן הצאן שאר העם ,הקרבן שלהם תפלות,
ועליהם נאמר ואתן צאני צאן מרעיתי ,אדם אתם ,שבעלי קבלה ובעלי מדות הם מצד של עץ
החיים .שאר העם מהצד של עץ טוב ורע ,אסור והתיר ,ולכן מן הבהמה מאכל
שלהם עומר לחם שעורים ,וימד שש שעורים וישת עליה תורה שבעל פה ,של ששה סדרי
משנה .אבל אלו של עץ החיים ,שהם אדם ,התורה שלהם היא לחמו של הקדוש ברוך הוא ,זהו
שכתוב לכו לחמו בלחמי ,והיינו שתי הלחם ,שמחו כל התנאים והאמוראים ואמרו מי עומד לפני
סיני.
 1355שונה מהערה הקודמת?*##
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ע"ב( בכור דא בן בכור דכתיב כו' ,1356והוא פטר רחם דילה ברמ"ח אברים רמ"ח פקודין,
ורחמה נפתח בנ' שערים כמ"ש בפרשת בראשית )יג ע"ב( .ואע"ג דשם כתב דיו"ד אפתח רחמה,
היינו ע"י וא"ו דיו"ד ,היא המפתח דפתח להיולדת להוציא הולד כמש"ש ע"ש .1357וע"ש )ב
ע"ב( בההוא מפתחא בארוכה .1358וז"ש שיש מפתח לאשה ,ואמרו שם איידי דזוטרא והוא י'
 - ïå÷éúä øéàî 1356ז"ל :וכל אינון ארבע אתרמיזו הכא קדש דא קדושה עלאה רזא דחכמתא עלאה דמתמן
כלא אתקדש ברזא דגניזו עלאה דיתקרי קדש לי דא בינה רזא דעלמא עלאה היכלא פנימאה )ורזא
דא )ויקרא כה נה( כי לי בני ישראל עבדים )במדבר ג יג( כי לי כל בכור )שמות יט ה( והייתם לי
סגולה( כ"ל רזא דחסד בכל דוכתא בין לעילא בין לתתא בכו"ר דא בן בכור דכתיב )שם ד כה( בני
בכורי ישראל והאי בן בכור כליל כל סטרין וכל גוונין ובגין כך קרא כליל כלהו ארבע ברזא
דחכמתא עלאה אבל דא באורח כלל למנדע דכלא כליל בהאי אבל באורח פרט כל חד בלחודוי דא
איהי פרשתא קדמאה דכליל כל שאר פרשיין:
תרגום :וכל אותן ארבע נרמזו כאן קדש זו קדושה העליונה סוד החכמה העליונה שמשם הכל
מתקדש בסוד הגניזה העליונה שנקראת קדש לי זו בינה סוד העולם העליון ההיכל הפנימי )וסוד
זה כי לי בני ישראל עבדים כי לי כל בכור והייתם לי סגלה( כ"ל סוד החסד בכל מקום בין למעלה
בין למטה בכו"ר זה בן בכור שכתוב בני בכורי ישראל ובן בכור זה כולל כל הצדדים וכל הצבעים
ולכן הכתוב כולל את כל הארבע בסוד החכמה העליונה אבל זה בדרך כלל לדעת שהכל כלול בזה
אבל בדרך פרט כל אחד לבדו זוהי פרשה ראשונה הכוללת כל שאר הפרשיות.
 1357פרשתא קדמאה )שמות יג ב( קדש לי כל בכור דא י דאיהי קדש בוכרא דכל קודשין עלאין
פטר כל רחם בההוא שביל דקיק דנחת מן יו"ד דאיהו אפתח רחמא למעבד פירין ואיבין כדקא
יאות ואיהו קדש עלאה
פרשתא תניינא )שם ה( והיה כי יביאך דא ה היכלא דאתפתח רחמא דילה מגו יו"ד בחמשין
פתחין אכסדראין ואדרין סתימין דביה דההוא פטר דעביד יו"ד בהאי היכלא למשמע בה קלא די
נפקא מגו שופר דא בגין דשופר דא הוא סתים בכל סטרין ואתא יו"ד ופתח ליה לאפקא מניה קלא
וכיון דאפתח ליה תקע ליה ואפיק מניה קלא לאפקא עבדין לחירו ובתקיעו דשופרא דא נפקו
ישראל ממצרים וכך זמין זימנא אחרא לסוף יומיא וכל פורקנא מהאי שופר אתיא ובגין כך אית בה
יציאת מצרים בפרשתא דא דהא מהאי שופר אתי בחילא דיו"ד דפתח רחמא דילה ואפיק קליה
לפורקנא דעבדין ודא ה את תניינא דשמא קדישא
תרגום :פרשה ראשונה "קדש לי כל בכור" ,זו י' שהיא קדוש ,הבכור של כל הקדושים
העליונים" .פטר כל רחם"ְ ,בשביל הדק ההוא שיורד מיו"ד ,שהוא פותח את רחמה לעשות פירות
כראוי ,והוא קדוש עליון.
פרשה השניה "והיה כי יביאך" ,זו ה' ,ההיכל שנפתח רחמה מתוך יו"ד בחמשים פתחים
אכסדראות וחדרים הסתומים שבו .שהפטר ההוא שעשה יו"ד בהיכל הזה לשמוע בה קול שיוצא
מתוך השופר הזה ,משום שהשופר הזה הוא סתום בכל הצדדים ,ובא יו"ד ופתח אותו להוציא
ממנו קול .וכיון שפתח אותו ,תקע לו והוציא ממנו קול להוציא עבדים לחירות .ובתקיעת השופר
הזה יצאו ישראל ממצרים ,וכך עתיד בפעם אחרת בסוף הימים .וכל גאולה באה מן השופר הזה.
ולכן יש יציאת מצרים בפרשה הזו ,שהרי מהשופר הזה בא בכח של יו"ד שפותח רחמה ומוציא
קולו לגאולת העבדים ,וזו ה' ,האות השניה של השם הקדוש.
צ"ע אם כוון לדברי עצמו או דברי רשב"י שלא מצאתי דברי רבינו שם*##
 1358נדצ"ל ג ע"ב*] ##אולי מ ע"ב?[ ז"ל :ההיא גליפי אגליף וטמיר ביה כמאן דגניז כלא תחות
מפתחא חדא וההוא מפתחא גניז כלא בהיכלא חדא ואע"ג דכלא גניז בההוא היכלא עקרא דכלא
בההוא מפתחא הוי ההוא מפתחא סגיר ופתח .גו אינון תרעין אית מנעולא חדא וחד אתר דקיק
לאעלא ההוא מפתחא ביה ולא אתרשים אלא ברשימו דמפתחא לא ידעין ביה אלא ההוא מפתחא
)ס"י דפתחא( בלחודוי ועל רזא דנא בראשית ברא אלהים בראשית דא מפתחא דכלא סתים ביה
והוא סגיר ופתח ושית תרעין כלילן ביה בההוא מפתחא דסגיר ופתח כד סגיר אינון תרעין וכליל
לון בגויה )נ"א וכלה בגויה( כדין ודאי כתיב בראשית מלה גליא בכלל מלה סתימאה ובכל אתר
בר"א מלה סתימאה איהו סגיר ולא פתח א"ר יוסי ודאי הכי הוא ושמענא לבוצינא קדישא דאמר
הכי דמלה סתימאה איהו ברא סגיר ולא פתח ובעוד דהוה סגיר במלה דברא עלמא לא הוה ולא
אתקיים והוה חפי על כלא תה"ו וכד שלטא האי תה"ו עלמא לא הוה ולא אתקיים:
תרגום :ההוא חקק חקוקים ונסתר בו ,כמו מי שגונז הכל תחת מפתח אחד ,ואותו המפתח גונז
הכל בהיכל אחד .ואף על גב שהכל גנוז בהיכל ההוא ,העיקר של הכל הוא באותו המפתח .ואותו
המפתח סוגר ופותח .בתוך אותם השערים יש מנעול אחד ,ומקום אחד קטן להכניס אותו המפתח
בו ,ואינו נרשם אלא ברושם של המפתח .אין יודעים בו אלא אותו המפתח )של הפתח( לבדו .ועל
זה הסוד "בראשית ברא אלהים"" .בראשית"  -זה המפתח שהכל סתום בו ,והוא סוגר ופותח,
וששה שערים כלולים בו באותו המפתח שסוגר ופותח .כשסוגר את אותם השערים וכולל אותם
בתוכו )והכל בתוכו( ,אז ודאי כתוב "בראשית" ,דבר גלוי בכלל דבר סתום .ובכל מקום בר"א  -זה
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הנ"ל ,שבילא דבו ,1359ואמרו שם ב' דלתות וב' צירים ,והן ד' של ה"א שהוא דלת א' ,ובו ציר
א' ,י' ,יוד שבו ,וב' דלתות וצירים הם מ"ם סתומה הנ"ל ,שהוא הרחם כנ"ל ,ובלידה נפתחין
הדלתות ונכנס ברא בוכרא שורש הדעת בה ,ונעשית ה"א ,והיא הפתיחה לנ' שערי בינה שהן
בה"א :מתקרבין כל פקודין דעשה כו'  -שהן רמ"ח אברים ,וז"ש כעצמים ,וכמ"ש )יחזקאל לז ז(
ותקרבו עצמות כו' ,בבטן שהוא בינה כמ"ש בת"ל )פב ע"א( מבטן מי כו' המלאה ,דהיא נקראת
מליאה )פע"ח חג המצות ז ,(1360אלקים חיים )זהר ח"א לא ע"ב( ,מלא י"ה )זהר ח"ג כט ע"א( ,בינה
בן י"ה )אד"ז רצ ע"א ,(1361דכלילן בה' ,י' וד' דה"א ווא"ו ,ויום השבועות זמן הביכורים שנאמר
)שמות כב ב( מלאתך כו':
ובאותו זמן ,כל אותם איברים
ìò ïéìá÷î ïéøáà ïåðéà ìë àðîæ àåääáå
זהו
מקבלים על ידי צנורות זה מזה,
(ä åë úåîù) ã"ää àã ïî àã ïéøåðö éãé
שכתוב "מקבילות הלולאות אשה אל
úçà à"ð) äúçà ìà äùà úàììä úåìéá÷î
אחותה" )נ"א אחת אל אחת( ,וכשהם
מקבלים כל הספירות ,מקבלות זו מזוïàøéôñ ìë ïéìá÷î ïåðéà ãëå (úçà ìà ,
והמלאכים למטה מקבלים זה מזה כמו ïéã ïéìá÷î àúúì ïéëàìîå àã ïî àã ïéìá÷î
שנאמר "ומקבלין דין מן דין" ,וכל אחד ãç ìëå ïéã ïî ïéã ïéìá÷îå à"ãë 1362ïéã ïî
ואחד נותן רשות לחבירו להיכנס àîåçúá àìòàì äéøáçì åùø áéäé ãçå
לתחום חבירו כמו שנאמר "ונותנין äæì äæ úåùø ïéðúåðå 1363à"ãë äéøáçã
רשות זה לזה".
)ישעיה ו ג(
ובההוא זמנא כו'  -כנ"ל דפקודין דעשה שהן רמ"ח אברים מתקרבין זא"ז ע"י הקרבת ב'
הלחם ,וצינורות הן הגידין שמחברין האברים ,ומשתקיין 1364האברים על ידן ,והן שס"ה ל"ת
דאורייתא :1365הה"ד מקבילות כו'  -ר"ל ,מקבלין זה מזה :כד"א ונותנין  -צ"ל הד"א 1366ונותנין
רשות כו' ,ר"ל מ"ש בברכות ק"ש ,ועיקר ההתקרבות דקאמר כאן רמ"ח פקודין דמצוה ברמ"ח
דאורייתא דאיהו מצוה ,בכל אבר דיליה ,וזהו ההתקרבות הוא בב' הלחם:
ומי גורם זה ישראל כשמקבלים
ïî àã ïéìá÷î ãë ìàøùé àã íéøâ ïàîå
זה מזה ,בין בתורה בין בממון ,גורמים àìá÷ì ïéîøâ àðåîîá ïéá àúééøåàá ïéá àã
לקבל למעלה זה מזה ,ולהשפיע זה
ìò àìëå àãì àã àòôùàìå àã ïî àã àìéòì
לזה ,והכל על ידי צנורות ,זהו שכתוב
"תהום אל תקום קורא לקול צנוריך íåäú ìà íåäú (ç áî íéìäú) ã"ää ïéøåðö éãé
וגו'" ,ומה אומרים זה לזה )תענית כה ÷àãì àã éøîà éàîå 'åâå êéøåðö ìå÷ì àøå
ע"ב( "אבע מימיך קול שני רעים אני òîåù éðà íéòéø éðù ìå÷ êéîéî òáà
שומע".
והם כנגדם שתי שפתים
ïåø÷úàã ïååôù éøú åäééìá÷ì ïåðéàå
שנקראים "אפיקי מים" ,ומי הם ,נצח ãåäå çöð åäðéð ïàîå (á áî íéìäú) íéî é÷éôà
והוד ,שנקראים "שקתות המים",
(çì ì úéùàøá) íéîä úåú÷ù ïåø÷úàã
ושניהם נשקים על ידי צנור שהוא
 - ïå÷éúä øéàîדבר סתום ,סוגר ולא פותח .אמר רבי יוסי ,ודאי זה כך ,ושמעתי את הנר הקדוש שאומר כך ,שדבר
סתום הוא ברא ,סוגר ולא פותח .ובעוד שהיה סוגר במילת 'ברא' ,לא היה העולם ולא יכל
להתקיים ,והיה מכסה על הכל תה"ו .וכששולט התה"ו הזה ,העולם לא היה ולא יכול להתקיים.
 1359יסוד שבו ,עי' שעה"כ ג ע"א.
 1360כשהוא בבטן המלאה בינה שהוא אלהים ,ובהיפך מליאה.
 1361עי' לעיל הערה .671
 1362ת"י על ישעיה ו ג.
.(à"øâ) à"ãä 1363
 1364מתלבשים בתוכו ,עי' לעיל יט ע"א שקיו דאילנא.
##* 1365נראה שכוונתו היא שכאשר שתי הצדדים מתחברים הוא דרך מתקלא )עי' ריש ספד"צ(
ואז יש שותף השלישי שהיא המשתקיין.
 1366היינו דאמרינן ולא כמש"כ בפסוק*##
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העמוד האמצעי שכולל הכל ,והוא
ברית שכלולים בו כל האיברים של
הגוף ,כל הצנורות הם נשקים מהאות
ו' שהוא נהר ששופע ויוצא מעדן,
והוא צנור שיוצא ממעין המים שהוא
י' ,וממנו מתפשטת ה' שהיא הים
העליון.

åäéàã àøåðöã àãé ìò ïéé÷ùúà åäééåøúå
úéøá åäéàå àìë ìéìëã àúéòöîàã àãåîò
ìë àôåâã {à"ò çì} ïéøáà ìë äéá ïìéìëã
øäð åäéàã 'å úà ïî ïéé÷ùúà ïåðéà ïéøåðö
÷éôðã øåðö åäéàå ïãòî 1367÷éôðå ãéâðã
'ä àèùôúà äéðîå 'é åäéàã àéîã àðéòîî
äàìò íé éäéàã

ומאי אמרי כו'  -כמ"ש בספ"ג דתענית
ויין ,ימינא ושמאלא:
לקבלייהו תרין  -ר"ל ,בשבועות ,1368שפוון דאורייתא אפיקי מים של תורה ,שע"י מתחבר
תורה שבכתב ובע"פ ע"י לימוד התורה :ותרווייהו }לח ע"א{ אתשקיין כו'  -ור"ל ז"ש תהום
אל תהום ,עמודא דאמצעיתא ומלכות ,קורא לקבלא דין מן דין ,וכמש"ל וקרא זה אל זה,
ומקבלין דין מן דין וכמש"ל ,כל א' א"ל אבע מימך לקול הוא נו"ה ,קול ב' ריעים צנוריך יסוד,
וע"י ג' אלו הן מתחברין כידוע .1369ואמר דכליל כלא כו' דכלילין בי' כו' ,ר"ל וז"ש צנוריך לשון
רבים ,דכליל כל האברים ,וכל שפעם שהולך בכל הצינורות :כל צינורין כו' דאיהו נהר כו' -
ר"ל ,דעת דהוא ו' ,1370והוא הנהר דמהלך בכל האברים עד שמגיע לברית שנקרא על שמו ,כי
שם קיבוץ הדעת והתגלותו :1371דנפיק ממעינא דמיא כו'  -שהוא בין י"ה ,שהוא הזרע שנותן
אבא לאמא ומתמליא מיניה ,ושם נתגדל ונתרבה ויוצא הולד .ומ"מ השורש נשאר שם כידוע,
והוא הדעת נהר דנפיק כו' ,וז"ש ומיני' כו' .ועיין בפ' בא )מב ע"ב .(1372ור"ל בכאן ז"ש כל
משבריך וגליך כו' ,משבריך הוא ה"א שנשבר הרגל מינה ,ונפתח בלידה ביציאת מצרים,
ביציאת הבן מינה כמ"ש בפרשת פנחס )רנב ע"א( דתבר ח' מחמץ ונעשית מצה .וגליך הוא י',
גל נעול מעין חתום )שיה"ש ד יב( והוא המעין ,וצינוריך הוא הוא"ו ,וז"ש כל צינורין כו' מן את
ו' :דאיהי ים עלאה  -כמ"ש בפ' בא ע"ש .וה' הוא י"ם נ' שערי בינה ,והוא פתוח כמו ים דפתוח,
כמ"ש למה נמשלה תשובה לים מה כו' ,1373אבל מקוה נמשלה למ"ם דאיהי סתום:
ובא וראה תשע נקודות הן מן
ãò õ"î÷ ïî ïåðéà ïéãå÷ð òùú éæç àúå
קמ"ץ עד שור"ק ,וכלן נקראו צנורות ïååúàì ïéòåáîå ïéøåðö åàéø÷úà åäìëå ÷"øåù
ומעינות לאותיות ,שהן כלולות
)כה

ע"ב( כשמנסכין כו' והן נו"ה ,בשני ספלים מים

 - ïå÷éúä øéàî 1367עי' אד"ז רצ ע"ב :מאי יובל ,כמד"א ועל יובל ישלח שרשיו )ירמיה יז( ,משום ההוא נהר
דאתי ונגיד ונפיק ואתי תדיר ולא פסיק.
 1368בחג השבועות.
 1369עי' לעיל הערה .651
 1370עי' לעיל כט ע"ב" :יעקב מלבר משה מלגאו" .כלומר ,מידת ת"ת ה"ה יעקב ,הוא בחי'
החיצוניות של הדעת ,ה"ה בחי' משה .ועי' גר"א בספד"צ יד ע"א :ו' הוא קלא דאשתמע ,דעת,
כידוע שדעת הוא ת"ת.
 1371עי' לקמן פא ע"א בדברי רבינו :כשזה נפתח זה נפתח ודעת ויסוד הוא א' וידע אדם כו'.
 1372ז"ל:
תרגום:
עלת העלות עשה עשר ספירות וקרא לכתר מקור ובו אין סוף לנביעת אורו ולכן קרא לעצמו
אין סוף ואין לו דמות וצורה ושם אין כלי לתפוס אותו לדעת בו ידיעה כלל ולכן אמרו בו במופלא
ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור .אחר כך עשה כלי קטן וזה י' והתמלא ממנו וקרא לו
מעיין נובע חכמה וקרא את עצמו בו חכם ולאותו הכלי קרא לו חכמ"ה ואחר כך עשה כלי גדול
וקרא לו ים וקרא לו בינה והוא קרא את עצמו מבין בה.
עלת העלות עביד עשר ספירות וקרא לכתר מקור וביה לית סוף לנביעו דנהוריה ובגין דא קרא
לגרמיה אין סוף ולית ליה דמות וצורה ותמן לית מאנא למתפס ליה למנדע ביה ידיעא כלל ובגין
דא אמרו ביה במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור לבתר עבד מאנא זעירא ודא י'
ואתמליא מניה וקרא ליה מעין נובע חכמה וקרא גרמיה בה חכם ולההוא מאנא קרא ליה חכמ"ה
ולבתר עבד מאנא רברבא וקרא ליה ים וקרא ליה בינה והוא קרא לגרמיה מבין בה.
 1373עי' פסיקתא דרב כהנא )פסקא כד אות ב( :נמשלה תשובה בים מה הים הזה לעול' פתוח
כך שערי תשובה לעולם פתוחים.
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בקרקע שהיא שכינה התחתונה,
שנקראת ג"ן כלולה משלשה וחמשים
סדרים של התורה ,ועליה נאמר "גן
נעול אחותי כלה גל נעול מעין
חתום" ,חתום ודאי ,משום שהיא
בתולה" ,ואיש לא ידעה" ,והיא חכמת
שלמה ,שעליה נאמר "ותרב חכמת
שלמה" מתגדלת מכל ההשקאה של
כל ספירה וספירה ,על ידי אותו צנור
שהוא ו' ,עד שמגיעה לאותו המעיין
העליון שהיא י' העליונה" ,חכמת כל
בני קדם" ,ובאותו זמן היא נעשית
כתר בראש האות ו'.
כלילין בקרקע  -ר"ל ,דצנורין הן להשקות את הקרקע ארץ :גל נעול  -הוא נקודה דידה,
אות ברית ,חכמת שלמה ,והוא מעין חתום כל ימי השבוע כמש"ל תיקון ל"ו ,וז"ש בגין דאיהי
כו' ואיהי חכמת שלמה כו' :דאיהי י' עלאה  -חכמה עליונה ,וידוע שכל הנחלים הולכים אליה
בתוך יו"ד דידה הנ"ל ,ושם ותרב .ועבמ"א שכ' שכלל הנקודות הן ס"ה מנין ותרב :1374בני קדם
 קדם הוא כתר ,דשם ימי קדם )זהר ח"ג טו ע"א( ,כמ"ש בא"ר )קלד ע"ב ,(1375ושם המקורכמש"ש בפ' בא )* ,(##והמעין נפיק מן המקור בל"ב שבילין ,ואינון בני קדם ,והיא אתרביאת
ומתגדלת עד דמטיא לשם ,ושם היא תגא בראש וא"ו כמו שמפרש והולך ,והיא ז' ,תגא.
ובתחלה היתה בסוד חירק יו"ד תחת ו' ,וכד אשתקיא מניה נקרא שורק ,וכד היא מטיא ליו"ד
עלאה היא חולם ,וז"ש ות"ח שכינתא כו' ,ושם ביוד עלאה התחברות ב' חכמות ,תעלומות
חכמה )איוב יא ו ועי' לקמן צ ע"א( .ועיין בפרשת בראשית )ז ע"ב( ר"ח פתח כו' ב' תרין אינון
דמתחבראן כחדא חד כו' ,1376וע"ש )ו ע"א( ומקדשי תיראו כו' ,1377והיא חכמת שלמה:1378
äàúú àúðéëù éäéàã ò÷ø÷á ïìéìë ïåðéàã
ïéøãñ ïéùîçå úìúî àìéìë ï"â úàéø÷úàã
ìâ äìë éúçà ìåòð ïâ øîúà äìòå àúééøåàã
) íåúç íåúç ïéòî ìåòðשיה"ש ד יב( ïéâá éàãå
(æè ãë úéùàøá) äòãé àì ùéàå äìåúá éäéàã
úîëç áøúå øîúà äìòã äîìù úîëç éäéàå
) äîìùמלכים א' ה י( ìëã åé÷ù ìëî úàéáøúà
'å åäéàã àøåðö àåääã àãé ìò äøéôñå äøéôñ
'é éäéàã äàìò àòåáî àåääì úàéèîã ãò
àðîæ àåääáå (íù) íã÷ éðá ìë úîëç äàìò
'å úàã àùéøá àâú éäéà úãéáòúà

 - ïå÷éúä øéàî 1374עי' בהגר"א בס"י ד ע"ג :וע"ב הוא עם תשר"ק והן ע"ב ,דודיך מיין כו' )שיה"ש א ב( .וכן הן
ע"ב דאותיות עם י"ב דמנצפ"ך ,ובו שם י"ב דסלקין באוירא .והן ע"ב פרקי המרכבה נ"ו הידועים
וראש ועינים ופה וי"ב פרקין אחוריהם כו' ,וס"ה דאדנ"י הוא בנקודין של ע"ב אתוון הנ"ל ,ומספרן
תר"ב ,בסוד )מלכים א' ה י( ותרב חכמת שלמה כו' ,ששם הנקודין במספרן בסוד )אבות פ"ג מי"ח(
גימטריאות פרפראות לחכמה עילאה ,וכשהיא בשלימותא דירתא כל הנקודין אז )מלכים א' ה י(
ותרב וכו'.
 1375ז"ל :תאנא אלין תקונין אקרון ימי קדם יומין קדמאין דקדמאי ואינון דאשתכחו בזעיר
אפין אקרון ימי עולם.
ותאנא אלין ימי קדם כלהו מתתקנן בתקונא דדיקנא דעתיקא דעתיקין טמירא דטמירין )כליל
בהו( והאי דתליסר כליל להון כמה דאתמר ודא יומא לא אתכליל בהדייהו אלא הוא כליל כלא
תרגום :למדנו :אלו תיקוני נקראים "ימי קדם" ,ימים הראשונים של הראשונים ,ואותם
הנמצאים בז"א ,נקראים ימי עולם.
ולמדנו :אלו ימי קדם כלם מתוקנים בתקוני הדיקנא של עתיק העתיקים טמון הטמונים )כלול
בהם( .וזה התיקון הי"ג הוא כולל אותם כמו שלמדנו ,וזה היום אינו נכלל בהם אלא הוא כולל את
כולם.
 1376ז"ל בשלימות :ז"ל :בראשית רבי חייא פתח )תהלים קיא י( ראשית חכמה יראת יהו"ה שכל
טוב לכל עושיהם תהלתו עומדת לעד ראשית חכמה האי קרא הכי מבעי ליה סוף חכמה יראת
יהו"ה בגין דיראת יהו"ה סוף חכמה איהי )נ"א אלא איהי ראשית( לאעלא לגו דרגא דחכמתא
עלאה הה"ד )שם קיח יט-כ( פתחו לי שערי צדק זה השער ליהו"ה ודאי דאי לא ייעול בהאי תרעא
לא ייעול לעלמין למלכא עלאה דאיהי עלאה וטמיר וגניז ועביד ליה תרעין אלין על אלין ולסוף כל
תרעין עבד תרעא חד בכמה מנעולין בכמה פתחין בכמה היכלין אלין על אלין אמר כל מאן דבעי
למיעל לגבאי תרעא דא יהא קדמאה לגבאי מאן דיעול בהאי תרעא יעול אוף הכי תרעא קדמאה
לחכמה עלאה יראת יהו"ה איהי ודא איהי ראשית ב תרין אינון דמתחברין כחדא ואינון תרין
נקודין חד גניזא וטמירא וחד קיימא באתגליא ובגין דלית להו פרודא אקרון ראשית חד ולא תרין
מאן דנטיל האי נטיל האי וכלא חד דהא הוא )שמיה( ושמיה חד דכתיב )שם פג יט( וידעו כי אתה
שמך יהו"ה לבדך אמאי אקרי יראת יהו"ה בגין דאיהו אילנא דטוב ורע זכי בר נש הא טוב ואי לא
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ובא וראה שכינה תחתונה,
כשהיא נשקית מהנקודות נקראת
חר"ק חל"ם שור"ק ,למי ,לאותו צינור
שהוא ו' שכולל ששה צנורות ,שכולם
משש אותיות שהן אבגית"ץ וכו',
ששה צנורות הם שתלויים ממנו ,והוא
כולל שש אחרים ,וכולם עולים
לארבעים ושנים ,נקראת חר"ק חל"ם
שור"ק של אותו הצנור ,כמו זה וּ
ות"ח שכינתא כו'  -בתלת דרגין כנ"ל )* (##וכמו שמפרש והולך :למאן כו' דכליל כו' -
וצנורין הן נקודות כנ"ל וכלהו אתקריאו צינורין כו' ,והיא ג' צינורין ג' נקודות כנ"ל ,הרי תשעה
נקודין הנ"ל .וז"ש למעלה כל צינורין אינון אשתקיין מן את ו' דאיהו כו' ,ששית צינורין ביה
ואיהי ג' צינורין ג"כ מתשקייא מניה ,וכמ"ש למאן לההוא צינור כו' ,והן סוד ו' ד' ,ד"ו
פרצופין ,1382שהוא ו' נקודות ,והיא ד' ,שהעשירית היא כלולה מכולם כידוע ,שעלה אמרו אלפי
שאינן :1383דכלהון משית אתוון ואיהו אב"ג ית"ץ כו' מניה וכל חד כליל שית אחרנין  -כצ"ל:
והענין שהוא 1384הדעת ,שהוא וא"ו ,נהר כו' כנ"ל ,ואיהו צינור דנפיק ממעיינא דמיא כנ"ל,
והוא משקה לשית צינורין ו"ק ,ועם כללותיהן דהוא מלכות ,דכל חד וחד דכלולה מכל שית
אתוון דכל חד הוא מ"ט }לח ע"ב{ פנים כנ"ל ,והוא מלכות דז"א הקבועה בכל ספירה .אבל
éäéà ãë äàúú àúðéëù éæç àúå
÷"øåù í"ìç ÷"øç éø÷úà ïéãå÷ð ïî àé÷ùúà
ïéøåðö úéù ìéìëã 'å åäéàã øåðö àåääì ïàîì
'åëå õ"úéâáà 1379ïåðéàã ïååúà úéùî ïåäìëã
ìéìë 1380åäéàå äéðî ïééìúã ïåðéà ïéøåðö úéù
úàéø÷úà á"îì ïé÷ìñ åäìëå ïéðøçà úéù
àã àðååâë øåðö àåääã ÷"øåù í"ìç ÷"øç
1381
e

 - ïå÷éúä øéàîזכי הא רע ועל דא שרי בהאי אתר יראה ודא תרעא לאעלא לכל טובא דעלמא שכל טוב אלין תרין
תרעין דאינון כחדא
תרגום" :בראשית" .רבי חייא פתח "ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם תהלתו
עומדת לעד"" .ראשית חכמה" ,פסוק זה כך היה צריך לכתוב ,סוף חכמה יראת ה' ,בגלל שיראת ה'
היא סוף חכמה) .אלא היא ראשית( להכנס לתוך הדרגה של חכמה עליונה .זהו שכתוב "פתחו לי
שערי צדק"" ,זה השער לה'" ,ודאי .שאם לא יכנס בשער זה ,לא יכנס לעולמות ]עליונים[] .משל[
למלך עליון שהוא עליון נסתר וגנוז ,ועשה לו שערים אלה על אלה ,ובסוף כל השערים עשה שער
אחד בכמה מנעולים ,בכמה פתחים ,בכמה היכלות אלה על אלה ,ואמר ,כל מי שרוצה להכנס אלי,
שער זה יהיה ראשון לגבִ י ,מי שיכנס בשער זה ,יכנס .גם כך שער ראשון לחכמה עליונה ,יראת ה'
היא .וזוהי ראשית .ב' ]של בראשית[ שנים הם שמתחברים כאחד ,ואלה שתי נקודות ,אחד גנוז
וטמון ואחד עומד בגלוי .ובגלל שאין להם פירוד נקראים ראשית ,אחד ולא שנים .מי שנוטל זה
נוטל זה ,והכל אחד ,שהרי הוא )שמו( ושמו אחד ,שכתוב "וידעו כי אתה שמך ה' לבדך" .למה
נקרא "יראת ה'" ,בגלל שהוא עץ של טוב ורע ,אם האדם זכה הנה טוב ,ואם לא זכה הנה רע ,ולכן
שורה במקום זה יראה ,וזה שער להכנס לכל טוב שבעולם" .שכל טוב" אלה שני שערים שהם
כאחד.
1377
ז"ל בשלימות :ומקדשי תיראו דא נקודא דקיימא באמצעיתא דאית לדחלא מינה יתיר
מכלא דענשיה מיתה והיינו דכתיב )שמות לא יד( מחלליה מות יומת מאן מחלליה מאן דעאל לגו
חלל דעגולא ורבועא לאתר דההוא דנקודה שריא ופגים ביה מות יומת ועל דא כתיב תיראו וההיא
נקודה אקרי אני ועלה שריא ההוא דסתים עלאה דלא אתגליא והיינו יהו"ה וכלא חד.
תרגום" :ומקדשי תיראו" ,זו הנקודה שעומדת באמצע שיש לירא ממנה יותר מן הכל שענשו
מיתה .והיינו מה שכתוב "מחלליה מות יומת" ,מי הם "מחלליה" ,מי שנכנס לתוך החלל של העגול
והרבוע ,למקום שאותה הנקודה שורה ופוגם בו" ,מות יומת" .ועל זה כתוב "תיראו" .והנקודה
ההיא נקראת אני ,ועליה שורה אותו הסתום העליון שלא התגלה ,והיינו ה' ,והכל אחד.
 1378עי' לקמן מד ע"ד ד"ה דאיהו שהעליה היא לחכמה דבינה היינו יש"ס.
.(à"øâ) åäéàå 1379
.(à"øâ) ãç ìëå 1380
.(à"øâ) ÌÉeÄ 1381
 1382עי' ברכות סא ע"א :אמר רבי ירמיה בן אלעזר דו פרצופין ברא הקדוש ברוך הוא באדם
הראשון שנאמר אחור וקדם צרתני .ועי' לקמן מ ע"ב שזה ד' וו'.
 1383עי' ע"ז ג ע"ב :רוכב על כרוב קל שלו ושט בשמונה עשר אלף עולמות שנאמר רכב אלהים
רבותים אלפי שנאן אל תקרי שנאן אלא שאינן.
 1384השם אבג"י.
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מלכות נוק' היא כלולה מנ' צינורין ,וכ"א משבע דהיא בת שבע יו"ד על ו' דהיא ז' ,והן כ"א
ומשלמת לע' פנים ,וג' דידה הן ג"ר דע"י נשלם לעשר ,והוא הסוד מ"ש בפ' תרומה ובר"מ )קלב
ע"ב (1385דלעילא הוא מ"ב ובה הוא ע"ב דהיא משלמת למ"ט כנ"ל ולע' ,והוא כ"ח דילה ,כח
מעשיו )תהלים קיא ו( ,והוא סוד כ"ב אתוון וכ"ח אתוון ,כ"ח כנ"ל )ה ע"ב( והוא אי"ה או"ה,
וכ"ב בחשבו כל הכללות של ז"א לאחד ,והוא בחי' הרביעית שבה .והוא סוד אמה וחצי האמה
דלקמן )לט ע"ב מ ע"ב( וחצי האמה דא יו"ד כו' ,ג' טפחים ודא ג' .ור"ל כנ"ל דוא"ו צינורין בה,
ו' טפחים ,וג' בה שהיא יו"ד חכמה זעירא )זהר ח"ב רלה ע"ב( ,ובהיפוכא דהוי"ה ,דכן הוא מדת
הקרשים מתחיל בההי"ן עשר אמות כמש"ש .ובחי' הרביעות שבה נק' ים דאתמליא מכלהון ,כל
הנחלים הולכים אל הים )קהלת א ז( ,והוא ה' כלולה מחמשים ים ,כל כלה .1386וכאן בהיפוכא,
דבדידיה הנהר ו' יוצא מי"ה ,וכאן משקה לי"ה ,וה"א מלכות דבו משלמת כאן וכאן ,ושם נפיק
מי"ה ומשקה לה' הנ"ל ,וכאן נפיק מה"א ומשקה לי"ה :אתקריאת חרק כו' כגוונא דא וִ ֹ ּ והכי
אתקרי לגבי ִֹיּ והכי לגבי ִ ֹהּ  -כצ"ל ,הכל בג' נקודין הנ"ל ,ור"ל שזהו ג"כ ע' צינורין הנ"ל
דכלילין בה ג' מכל א':
1387
,
'
ה
אל
וכך
'
י
אל
נקראת
וכך היא
éáâì éëäå
'é éáâì úàéø÷úà éëäå
וסוד הדבר "אני ראשון ואני אחרון 'åëå ïåøçà éðàå ïåùàø éðà äìîã àæøå 1388'ä
וכו'" ,ולפעמים היא עטרה על ראשו
)ישעיה מד ו( úàã àùéø ìò äøèò éäéà ïéðîæìå
של האות ו' כמו זה  .וסוד הדבר
íéîù äèåð äìîã àæøå
àã àðååâë 'å
"נוטה שמים כיריעה" ,וזהו הסוד של
הראש של האות א ,ולפעמים יורד ) äòéøéëתהלים קד ב( 'à úàã àùéøã àæø àãå
÷ãë õ"î
תחתיו כמו זה  ,קמ"ץ .כשעולה על àã àðååâë éåúåçú úéçð ïéðîæìå
àåääá à"÷øæ àâú úàéø÷úà àùéø ìò à÷ìñ
- ïå÷éúä øéàî -

 1385ז"ל:
שמא דמ"ב אתוון רזא דיליה אבהן דקא מתעטרן בעלמא עלאה ועלמא עלאה במה דלעילא
)ס"א וסלקא רזא לעילא לעילא עד דאתעטרא באין סוף( ועל דא סליק ולא נחית ואתעטר גו
מחשבה עילאה זכאה חולקא דמאן דידע ליה ואזדהר ביה
שמא דע"ב אתוון דוד דקא מתעטרא באבהן ורזא דיליה סליק ונחית כגוונא דא מצפ"ץ מצפ"ץ
שמא דתליסר מכילין דרחמי אינון תריסר רזא דרתיכא קדישא דנפקין מחד דשריא עלייהו ובגין כך
)סליק ונחית וכלהו סלקין ונחתין בר האי שמא דמ"ב דסליק ולא נחית ועל דא( שמא דע"ב סליק
ונחית סליק מסטרא דא ונחית מסטרא דא שמא דתליסר מכילן סליק מסטרא דא ונחית מסטרא
דא וההוא דנחית בגין לאמשכא טיבו לתתא ועל דא א"ת ב"ש ג"ר ד"ק ה"ץ ו"פ ז"ע ח"ס ט"ן י"ם
כ"ל אתוון קדמאי סלקין בחושבנא ואתוון אחרנין נחתי בחושבנא בגין לאמשכא טיבו דלעילא
לתתא
תרגום :השם של מ"ב אותיות הסוד שלו האבות שמתעטרים בעולם העליון והעולם העליון
במה שלמעלה )ועולה הסוד שלמעלה למעלה עד שמתעטר באין סוף( ולכן עולה ולא יורד ומתעטר
בתוך המחשבה העליונה אשרי חלקו של מי שמכיר אותו ונזהר בו.
השם של ע"ב אותיות דוד המתעטר באבות וסודו עולה ויורד כמו זה מצפ"ץ )מצפ"ץ( שם של
שלש עשרה מדות הרחמים הם שתים עשרה סוד המרכבה הקדושה שיוצאים מאחד ששורה
עליהם ולכן )עולה ויורד וכולם עולים ויורדים חוץ מזה השם של מ"ב שעולה ולא יורד ועל זה(
השם של שבעים ושתים עולה ויורד עולה מצד זה ויורד מצד זה השם של שלש עשרה מדות עולה
מצד זה ויורד מצד זה ואותו שיורד כדי למשך טוב למטה ועל זה א"ת ב"ש ג"ר ד"ק ה"ץ ו"פ ז"ע
ח"ס ט"ן י"ם כ"ל האותיות הראשונות עולות בחשבון ואותיות אחרות יורדות בחשבון כדי למשך
את הטוב שלמעלה למטה.
ועיי"ש :שמא דמ"ב איהו מתעטרא לרתיכא עלאה שמא דע"ב איהו מתעטרא לרתיכא תתאה
זכאה חולקיה מאן דמשתדל למנדע למאריה זכאה איהו בעלמא דין ובעלמא דאתי
תרגום :השם של ארבעים ושתים הוא מתעטר למרכבה העליונה השם של שבעים ושתים
מתעטר למרכבה התחתונה אשרי חלקו של מי שמשתדל להכיר את רבונו אשריו בעולם הזה
ובעולם הבא.
 1386עי' לקמן סג ע"א.
.(à"øâ) ÉÄi 1387
.(à"øâ) ÉdÄ 1388
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הראש נקראת כתר ,ז ְַר ָקא֮ ,באותו זמן
נאמר בה "אשת חיל עטרת בעלה",
ונקראת חל"ם .וכשיורדת תחתיו
נקראת חיר"ק ,והיא לח"ם ,שכך הוא
חל"ם בהפוך אותיות לח"ם .וזהו
"לחם אבירים אכל איש" שנאמר בו
"יהו"ה איש מלחמה" מצד של החכמה
נקראת חל"ם ,ומצד העמוד האמצעי
נקראת שור"ק ,כמו שנאמר "ואנכי
נטעתיך שורק כלה זרע אמת" ,אותו
שנאמר בו "תתן אמת ליעקב" .מצד
שלו נקראת חר"ק ,ובאותיות הפוכות
חק"ר ,ובשבילה נאמר "החקר אלוה
תמצא" ,והיא "קרח הנורא" ,שהוא
השם השלישי של תפילה ,שנאמר בו
)תפילת י"ח( הא"ל הגדול הגבור
והנורא ,הנורא הוא העמוד האמצעי.

) äìòá úøèò ìéç úùà äá øîúà àðîæמשלי
יב ד( äéúåçú úúçð ãëå í"ìç úàéø÷úàå

í"çì [á"ò èì] éäéàå 1389÷"øéç úàéø÷úà
åäéà àãå í"çì ïååúà êåôäá í"ìç åäéà éëäã
)ùéà ìëà íéøéáà íçì (äë çò íéìäú
1390
(â åè úåîù) äîçìî ùéà 'ä äéá øîúàã
àøèñîå í"ìç úàéø÷úà äîëçã àøèñî
úàã äîë ÷"øåù éø÷úà àúéòöîàã àãåîòã
úîà òøæ äìë ÷"øåù êéúòèð éëðàå øîà
)úîà ïúú äéá ã"ää {á"ò çì} (àë á äéîøé
) á÷òéìמיכה ז כ( úàéø÷úà äéìéã àøèñî
øîúà äðéâáå ø"÷ç ïååúà êåôäáå 1391÷"øç
çø÷ éäéàå (æ àé áåéà) àöîú 1392é"÷ìà ø÷çä
) àøåðäיחזקאל א כב( äàúéìú àîù åäéàã
øåáâä ìåãâä ì"àä äéá øîúàã àúåìöã
1393
àúéòöîàã àãåîò åäéà àøåðä àøåðäå

ורזא דמלה אני כו'  -דסלקא בכתר אי"ן ,1394ולכן היא ראשון אף לגבי י' .וכד סלקא לגבי
חכמה ראשון ,לגבי ה' חולם עליה ,ובבינה לגבי ו' ,וכן בשורק וחירק ,אלא שבהיותה בחכמה
בבחי' חכמה ,נקראת שורק ,ובבחי' כתר חירק ,ובבחי' בינה חולם וכן בכולם :1395ו' כו'- 1396
ר"ל ,דכתיב )ישעיה מד ו( ומבלעדי אין אלקים ,ואין הוא אני ,1397והכל בסט' דנוק' ,וז"ש אין
אלקים ,ור"ל כל הנוק' הכל מסטרהא ראשית האצילות הוא מח"ס ,ראשית הכל ,והוא נוק',
וכמ"ש בריש הזוהר )ח"א טו ע"א( בריש הורמנותא דמלכא בוצינא כו' ,ועלה אמרו סוף
המעשה תחלת המחשבה )עי' לעיל ז ע"א( ,מ"ס ,אבל כתרא גלגלתא אינו אלא שורש ,ולכן רישא
לכל רישין )אד"ז רפח ע"א( ,ולכן אדם שמא מפרש 1398לא נחית עד דהוא עם נוקבא :1399ולזמנין
כו' נוטה כו'  -ר"ל ,דיוד שעליה הוא הנוטה לשמים ,והוא כיריעה צורת ו' וכמש"ל )ה ע"ב ז
ע"ב( דעליה אתמר נוטה שמים כו' ,נוטה שמים לבדי מאן נטה כו' ,ע"ש בארוכה כל הענין.
שאלו ב' צורות הוא סוד חולם חירק ,אי"ה או"ה סוד כל השם :כד סלקא על רישיה אתקריאת
תגא זרקא – תגא ,עטרת בעלה )משלי יב ד( ,כמו שמפרש והולך ,ולכן תגין בראש אותיות,
ואתעבידת זיין ,זיונין ,את עדיים ,1400ולכן ז' אותיות צריכין תגין .1401וע"ל )כ ע"ב כה ע"ב( כד
 - ïå÷éúä øéàî.(à"øâá ÷çîð) ÷"øéç úàéø÷úà äéúåçú úúçð ãëå 1389
.(à"øâáóñåð) ÷øéç úàéø÷úà 'éúåçú úúçð ãëå 1390
.(à"øâ) ÷øéç úàéø÷úà äìéã 1391
 1392לשון הפסוק אלו"ה.
.(à"øâá ÷çîð) à"ãò åäéà 1393
 1394עי' לעיל ז ע"א.
##* 1395
 1396ט"ס וצ"ל ואני אחרון )לש"ו(.
 1397עי' לעיל ז ע"א.
 1398עי' לעיל ח ע"ב ,וזהר ח"ג כט ע"ב.
 1399היינו בזיווג ,שהוא מתקלא עי' ריש ספד"צ.
 1400עי' בהגר,א בספד"צ ז ע"ד :וזיוניהון לא אשתכחו ע"ש ויתנצלו בני ישראל את עדים
)שמות לג ו( ,שאז חזר העולם לתהו ,שלכן חזרה עליהם המיתה ,שהוא מעולם התהו ,וימת כמ"ש
למטה )ט ע"ד ד"ה מלך הששי( ,וכמ"ש )תהלים פב ו ז( אני אמרתי אלהים אתם כו' אכן כאדם כו'
כמותו ,כמ"ש )הושע ט )ו ז(( והמה כאדם עברו ברית ,שלכן נגזר עליהם המיתה ,כמו על האדם,
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סליקת כו' איהו תגא לעילא כו' :זרקא  -דגם טעמים מסט' דלעילא כמ"ש שם ,והיא זרקא י' על
ו' ג"כ ,וע"ל )לט ע"ב מ ע"ב( דא ו"י דאיהו ברזא דז' ,דכל תגין כו' ,ודף )מ ע"א מא ע"א( זרקא
האי תגא ,איהי י' וחוטא דילה ו' :ואתקריאת ]חל"ם[ ואיהי לחם כו' איש מלחמה וכד נחתת
תחותי' אתקריאת חירק מסט' דחכמה כו'  -כצ"ל :הה"ד לחם 1402כו'  -דקאי על המן כמ"ש
בגמ' )יומא עה ע"ב( ובפסוק שם .ואמרו בזוהר )פ' בשלח סא ע"ב( ות"ח כל יומא ויומא נטיף
טלא מע"ק לז"א ומתברכאן חקל תפוחין קדישין כו' הה"ד לחם אבירים כו' ,1403וכאן הוא כנוי
}לח ע"ג{ לזיווג ,ולחם הוא טפה דנחית מחכמה ,מלחם אביה תאכל )ויקרא כב יג( :מסט' דילה
אתקריאת חירק  -כצ"ל ,והן ג' דרגין דמהימנותא שכולל הכל 1404וכנ"ל )*) :(##איהי קרח הנורא
 ר"ל ,של הנורא עמודא דאמצעיתא( :חקר ובגינה כו'  -דבה נכנסין לחקור ,שהיא תרעאלחכמה ,וכמ"ש בפרשת בראשית )ז ע"ב( ר"ח פתח כו' ,1405אבל החקר כו' ,כמש"ש )א ע"ב(
כיון דמטי תמן מה מה ידעת מה פשפשת כו' :1406ואיהי קרח כו' תליתאה דצלותא כו'  -ר"ל,
 - ïå÷éúä øéàîותרגום עדים זיונין ,וכן אמרו )שמות רבה פנ"א פ"ח( זיין היה להם מסיני ,והיה כתוב עלי' שם
המפורש ,שהוא סוד המוחין דגדלות ,שם הוי"ה כידוע ,והן הגורמין זיווג כידוע ,וז"ש )יחזקאל טז
ז( ותבאי בעדי עדיים שדים נכונו ושערך צמח כו' ,והן סימנין של פרק נשואין ,כמש"ש )שם ח(
ואראך והנה עתך עת דודים ,ואפרש כנפי עליך כו'.
 1401שעטנ"ז ג"ץ ,עי' ע"ח נקודות ו'.
 1402ד"ה הזה לא מופיע בתיקו"ז*.##
 1403ז"ל בשלימות :ותא חזי כל יומא ויומא נטיף טלא מעתיקא קדישא לזעיר אנפין ומתברכאן
כל חקל תפוחין קדישין ומההוא טלא אנגיד לאינון דלתתא ומלאכין קדישין אתזנו מניה כל חד
וחד כפום מיכליה הדא הוא דכתיב )שם עח כה( לחם אבירים אכל איש ומההוא מזונא אכלו
ישראל במדברא אמר רבי שמעון כמה בני נשא מתזנין בהאי זמנא מניה ומאן אינון אלין חברייא
דמשתדלי באורייתא יומי ולילי וכי סלקא דעתך מההוא מזונא ממש לא אלא כעין ההוא מזונא
ממש דשקיל על חד תרין:
תרגום :ובא וראה כל יום ויום נוטף טל מהעתיק הקדוש לזעיר אנפין ומתברכים כל שדה
התפוחים הקדושים ומאותו טל נמשך לאלו שלמטה וממנו נזונים מלאכים קדושים כל אחד ואחד
כפי מאכלו זהו שכתוב לחם אבירים אכל איש ומאותו מזון אכלו ישראל במדבר .אמר רבי שמעון
כמה בני אדם נזונים בזמן הזה ממנו ומי הם אלו החברים שעוסקים בתורה ימים ולילות וכי יעלה
על דעתך מאותו מזון ממש לא אלא כעין אותו מזון ממש ששקול על אחד פי שנים.
 1404עי' ת"ז קמב ע"ב :אשכחנא תקונא כגוונא דא ,אקי"ק כתר עלאה ,יקו"ק עמודא
דאמצעיתא ,אדנ"י שכינתא תתאה.
 1405ז"ל בשלימות :בראשית רבי חייא פתח )תהלים קיא י( ראשית חכמה יראת יהו"ה שכל טוב
לכל עושיהם תהלתו עומדת לעד ראשית חכמה האי קרא הכי מבעי ליה סוף חכמה יראת יהו"ה
בגין דיראת יהו"ה סוף חכמה איהי )נ"א אלא איהי ראשית( לאעלא לגו דרגא דחכמתא עלאה הה"ד
)שם קיח יט-כ( פתחו לי שערי צדק זה השער ליהו"ה ודאי דאי לא ייעול בהאי תרעא לא ייעול
לעלמין למלכא עלאה דאיהי עלאה וטמיר וגניז ועביד ליה תרעין אלין על אלין ולסוף כל תרעין
עבד תרעא חד בכמה מנעולין בכמה פתחין בכמה היכלין אלין על אלין אמר כל מאן דבעי למיעל
לגבאי תרעא דא יהא קדמאה לגבאי מאן דיעול בהאי תרעא יעול אוף הכי תרעא קדמאה לחכמה
עלאה יראת יהו"ה איהי ודא איהי ראשית
תרגום" :בראשית" .רבי חייא פתח "ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם תהלתו
עומדת לעד"" .ראשית חכמה" ,פסוק זה כך היה צריך לכתוב ,סוף חכמה יראת ה' ,בגלל שיראת ה'
היא סוף חכמה) .אלא היא ראשית( להכנס לתוך הדרגה של חכמה עליונה .זהו שכתוב "פתחו לי
שערי צדק"" ,זה השער לה'" ,ודאי .שאם לא יכנס בשער זה ,לא יכנס לעולמות ]עליונים[] .משל[
למלך עליון שהוא עליון נסתר וגנוז ,ועשה לו שערים אלה על אלה ,ובסוף כל השערים עשה שער
אחד בכמה מנעולים ,בכמה פתחים ,בכמה היכלות אלה על אלה ,ואמר ,כל מי שרוצה להכנס אלי,
שער זה יהיה ראשון לגבִ י ,מי שיכנס בשער זה ,יכנס .גם כך שער ראשון לחכמה עליונה ,יראת ה'
היא .וזוהי ראשית.
 1406ז"ל בשלימות :ואית אחרא לתתא ואקרי מ"ה מה בין האי להאי אלא קדמאה סתימאה
דאקרי מ"י קיימא לשאלה כיון דשאל בר נש ומפשפש לאסתכלא ולמנדע מדרגא לדרגא עד סוף כל
דרגין כיון דמטי תמן מ"ה מה ידעת מה אסתכלתא מה פשפשתא הא כלא סתים כדקדמיתא ועל
רזא דנא כתיב )איכה ב יג( מה אעידך מה אדמה לך.
תרגום :ויש אחר למטה שנקרא "מה" .ומה בין זה לזה ,אלא הראשון הסתום שנקרא "מי" עומד
לשאלה ,כיון ששואל אדם ומפשפש להתבונן ולדעת מדרגה לדרגה עד סוף כל הדרגות ,כיון שמגיע
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דהכל קאי עלה דאיהי האל כו' ,והיא נקרא' בג' שמהן ,בחולם הגדול וכמ"ש למעלה )עמוד א(
ותרב חכמת שלמה אתרביאת כו' )מלכים א' ה י( ,עד דמטי לההוא מבועא עילאה דאיהי י' עלאה
כו' ,והגבור מסט' דעמודא דאמצעיתא כמ"ש בא"ר )קמא ע"ב( תאנא האי תפארת כליל כו'
ותקין מעוי כו' .1407והנורא מסט' דידה חירק דאיהי יראה ,וז"ש דאיהו שמא תליתאה ,מביא
ראיה על חירק נקודה השלישית ,ולכן הכל שם בההין ,והן ג' דרגין ,צנורות דבה ,והאל הוא
הרביעי דכלולה מהם ,אע"ג שפי' אחרים הם באלו ג' שמות ,מ"מ ע' פנים לתורה :איהו עמודא
דאמצעיתא  -ל"ג:
ושור"ק הוא טמיר וגנוז מצד של
÷éãöã àøèñî 1408æéðâå øéîè åäéà ÷"øåùå
צדיק ,שהוא ברית ,אור גנוז ,שהוא øåà ïáùåçë æ"ø åäéàã æåðâ øåà úéøá åäéàã
ר"ז ,כחשבון אור ,כמו שבארוהו בעלי
,à"ò åè úéðòú) ïéúéðúî éøàî åäåî÷åàã äîë
המשנה אור זרע לצדיק ,וזהו האור
הגנוז לצדיקים ,שחמשה אור שלמעלה øåà àåä àãå ÷éãöì òåøæ øåà (àé æö íéìäú
äéðéî àìéòìã øåà ùîçã àé÷éãöì æåðâä
ממנו הם כולם בהתגלות.
ומי הוא שלשה אור סגו"ל ,ושנים
אור שב"א .כשעולה על כנפיהם של
שתי נקודות שהן שב"א ,נעשית
"סמכוני
הדבר
וסוד
שור"ק,
באשישות" .וכשהיא יורדת תחת צר"י,
נעשית סגו"ל ,ועליהם נאמר "רפדוני
בתפוחים" .ומי הן האשישות הללו,
הם שתי אשות ,שהם איש ואשה ,אש
לבנה ואש אדומה ,ששם אב ואם,
שהם י"ה ,והם פני הדין ופני הרחמים.

àéìâúàá ïåðéà ïåäìë
øåà ïéøúå ì"åâñ øåà úìú åäéð éàîå
ïéãå÷ð ïéøúã åäééôãâ ìò à÷ìñ ãë à"áù
äìîã àæøå ÷"øåù úãéáòúà à"áù ïåðéàã
)úúçð ãëå úåùéùàá éðåëîñ (ä á ù"äéù
åäééìòå ì"åâñ úãéáòúà é"øö úåçú éäéà
ïéìà åäéð éàîå íéçåôúá éðåãôø (íù) øîúà
äùàå ùéà ïåðéàã úåùà éøú ïåðéà úåùéùà
íàå áà ïîúã à÷îåñ àùàå àøååç àùà
1409
éîçøã éôðàå àðéã éôðà ïåðéàå ä"é ïåðéàã

ושורק איהו טמיר וגניז  -ר"ל ,בתוך הוא"ו ,לא כמו חולם וחירק ושאר נקודות :מסט'
דצדיק  -דהוא כולל ו"ק ,גוף וברית חד )לקמן מ ע"ב( ,וביה איהי יחודא בשורק כמש"ל תיקון י'
)כו ע"א( וש"מ :דאיהו ברית  -שהוא גי' שורק עם הוא"ו ,שבו גניז ,לכן כל שורק בוא"ו :דאיהו
רז  -ר"ל ,סוד ה' כו' )תהלים כה יד* ,(##דהוא ביסוד ,סוד מיסוד כידוע )זהר ח"ג כ ע"א ועי' לקמן
צה ע"א(:1410
תלת אור סגול ותרין שבא  -והן חג"ת סגול ,ונ"ה שבא ,שהן מעלה ומטה ,והן כלולין
1411
בשורק כמ"ש כאן ,וז"ס אלקים בנקודותיו  ,וסוד מלאכי אלקים עולים ויורדים )בראשית כח
יב( ,עולים בלמ"ד ויורדים בה' :1412כד סלקא על גדפייהו כו'  -התיקון הזה משובש מאד בכמה
מקומות ,ובו ליקוטין הרבה ומהופך ,וכאן צ"ל ,ורזא דמלה סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים,
ומאי ניהו אלין אשישות כו' .אבל הענין בעצמו ג"כ מהופך ,דאשישות הן נ"ה ,שהן ב' אשות,
בורא מאורי האש ,וכמש"ל סוף התיקונים )ת"ו קמ"ב א' קסד ע"ב או קסז ע"ב( בראשית תמן
תרי אש כו' ועלייהו אתמר סמכוני כו' .ותפוח הוא בעמודא דאמצעיתא ,ועמש"ש )קסח קסה ע"א
 - ïå÷éúä øéàîלשם" ,מ"ה" .מה ידעת ,מה הסתכלת ,מה פשפשת ,הרי הכל סתום כבתחילה .ועל הסוד הזה כתוב
ָ
"מה אעידך מה אדמה לך".
 1407ז"ל בשלימות :תאנא האי תפארת כליל ברחמי וכליל בדינא ואתפשט רחמי בדכורא
ואתעבר ונקיב לסטרא אחרא ותקין מעוי דנוקבא בסטרא דדינא ואתתקנו מעהא
תרגום :למדנו :זה התפארת כלול ברחמים וכלול בדין ,והתפשט רחמים בזכר ועובר ונוקב לצד
אחר ומתקן את המעיים של הנקבה בצד של הדין ,ונתקנו מעיה.
 1408עי' לעיל ז ע"א שזה מתייחס לכתר ,אמנם בתז"ח יז ע"ד רואים שזה מתייחס ליסוד.
.(éúðáä àì – à"øâ) ÷îåñå øååç ïåðéàã èåù÷ éëîñ ïéøú ïåðéà ïéìàå 1409
 1410עי' לקמן הערה .1876
##* 1411
 1412שבל' יש חולם ,ובה' יש חירק.
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ד"ה ואינון תרין( .ובא"ר )קלג ע"ב( התפוח בג' גוונין דחג"ת ,וז"ש שם דתפוחים מברכין בהדס
בג' עלים כו' על תלת אבהן .וז"ש כאן באשישות ,שהוא רומז על שב"א ,בא"ש ,באשישות ,ב'
אשות .ותפוח רומז לסגול דחג"ת ,ג' גוונין .וב' תפוחין הן שיתא גווני כמ"ש בא"ר )קלג ע"ב(,
והוא רוחא דמשיח רוח חכמה ובינה כמש"ש בא"ר )קל ע"ב( ואינון שיתא רוחין כו' ,1413ולכן
הן כפולין ,ב' תפוחין ,ובכ"א ג' .וז"ש וריח אפך כתפוחים דמחוטמא קאתו כמש"ש ) ,(1414וצ"ע.
וגם מ"ש למטה ,ובגין דארחת באת ו' דאיהו בברית ,יותר נכון להיות דאיהו בעמודא
דאמצעיתא דשם הוא"ו ,ור"ל בזה דסמכוני באשישות הוא י"ה כמו שמפרש והולך ,דאינין איש
ואשה כו' ,דתמן י"ה .ובתפוחים דתמן ו' ,דהיא בעיא 1415ביה"ו ,לאסתמכא להאיר בהא} 1416לח
ע"ד{ דילה .ובתפוחים ו' ,שהוא בעמודא דאמצעיתא .ובתפוחים ג' גוונין שיתא רוחין הנ"ל
דכלילן בעמודא דאמצעיתא .וגם מ"ש בתפוחים אלין כו' דאינון חוור וסומק ,התפוח אינו חיוור
וסומק ,1417ועוד מאי ראיה מביא שהוא בנו"ה ,הלא כבר אמר למעלה חוור וסומק כו' ,חסד
וגבורה ,ועוד דמזה אינו מוכח דאינון נו"ה בתפוח ,הלא כבר אמר באשישות ג"כ חוור וסומק,
אלא כצ"ל ,ומאי ניהו אילין אשישות כו' דאינון י"ה ואלין אינון תרין סמכי קשוט דאינון חוור
וסומק:
למה רצתה להסתמך שם ,משום
ïåðéàã ïéâá ïîú àëîúñàì úàòá éàîà
שהם שני צבעים של השושנה ,לבן àðéãå éîçø ÷îåñå øååç äðùåùã ïéðååâ ïéøú
ואודם ,רחמים ודין ,שהם חסד
àãå äðùåùã àçéø ïîúå äøåáâå ãñç ïåðéàã
וגבורה .ושם ריח השושנה .וזהו
העמוד האמצעי ,ומשום שמריחה בוäéá úçøàã ïéâáå àúéòöîàã àãåîò åäéà ,
אומרת "סמכוני באשישות" ,ובו úãéáòúà äéáå úåùéùàá éðåëîñ úøîà
נעשית סגו"ל ,כשיורדת "רפדוני ïåðéà ïéìà íéçåôúá éðåãôø àúçð ãë ì"åâñ
בתפוחים" ,אלו הם שני עמודי אמתïéâáå ÷îåñå øååç ïåðéàã èåù÷ éëîñ éøú ,
שהם לבן ואודם ,ומשום שמריחה éðåãôø úøîà úéøáá éäéàã 'å úàá úçøàã
באות ו' שהיא בברית ,אומרת "רפדוני
íéçåôúá
בתפוחים".
 - ïå÷éúä øéàî 1413ואינון שיתא רוחין אחרנין דיהכי )ס"א דהכי( אינון ואינון שיתא רוחין ג' רוחין אינון
דכלילן תלת אחרנין דכתיב )ישעיה יא ב( רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יי'
דתנינן כתיב )ד"ה א כט( וישב שלמה על כסא יי' וכתיב )מלכים א( שש מעלות לכסא ומלכא
משיחא זמין למיתב בשבעה שיתא אינון ורוחא דעתיק יומין דעלייהו הא שבעה כמה דאתמר ) ג'
רוחי אינון דכלילן ג' אחרנין( א"ל ר"ש רוחך ינוח לעלמא דאתי.
תרגום :וששה רוחות של כאן הם ,שנאמר "רוח חכמה ובינה ,רוח עצה וגבורה ,רוח דעת
ויראת יהו"ה".
כי למדנו :נאמר "וישב שלמה על כסא יהו"ה" ונאמר "שש מעלות לכסא" מלך המשיח עתיד
לשבת בשבעה ,ששה המה והרוח דעתיק יומין שמעליהם ,הרי ז' וכמו שנאמר .אמר לו רבי שמעון,
הרוח שלך תנוח לעולם הבא.
##* 1414רק מצאתי באד"ז רצד ע"א :ובספרא דרב המנונא סבא אוקים הני תרי נוקבי מחד
תננא ואשא ומחד נייחא ורוחא טבא דאית ביה ימינא ושמאלא וכתיב )ס"א דכתיב( וריח לו כלבנון
)הושע יד( ובנוקבא כתיב וריח אפך כתפוחים )שיר ז( ומה בנוקבא הכי כל שכן ביה ושפיר קאמר.
תרגום :ובספרו של רב המנונא סבא מעמיד את אלו ב' הנקבים מאחד עשן ואש .ומאחד נחת
ורוח טוב .כי יש בו ימין ושמאל .ונאמר )שנאמר( "וריח לו כלבנון" .ובנקבה נאמר "וריח אפך
כתפוחים" .ואם בנקבה כך ,כל שכן בו ,ויפה אמר.
##* 1415
 1416נדצ"ל בה"א*.##
 1417עי' באד"ר )קלג ע"ב( שיש ג' צבעים אלה בתפוח.
ז"ל :פתח ר"ש ואמר )שיר ב( כתפוח בעצי היער וגו' מה תפוח זה כליל בתלת גווני כך קב"ה
תרין תפוחין כליל שיתא גווני ותרין תפוחין אלין דאינון תקונא ז' אינון כללא דכל שיתא תקונין
דאמינא ובגיניהון אתקיים )משלי טז( באור פני מלך חיים
תרגום :פתח רבי שמעון ואמר" ,כתפוח בעצי היער וכו'" .מה התפוח הזה ,כלול בשלשה
צבעים ,כך הקב"ה ,שני התפוחים כוללים ששה צבעים .ואלו שני התפוחים שהם התיקון השביעי,
הם כלל של כל הששה תיקונים שאמרנו .ועל ידי אלו מתקיים באור פני מלך חיים.
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אמאי בעאת לאסתמכא תמן כו'  -ובגין דארחת באת ו' דאיהו בעמודא דאמצעיתא ,אמרת
רפדוני בתפוחים ,ואח"כ צ"ל ,ובגין דארחת באת ברית ,דבהאי אתר איהו רחימו דילה כו',
ויחודא דבעלה ,אמרת כי חולת אהבה כו' ,עד בלענו .ומפרש כל הפסוק הזה על ו"ק ,ואח"כ
צ"ל ,צירי דאתעבידת צייר כו' ,ואח"כ צ"ל ,כד סלקא על גדפייהו כו' ,ואח"כ קמץ פתח דא כו',
ומפרש והולך אלו ד' נקודות הנשארות מהט' שלא נתבארו ע"כ .וזהו סוד הבדלה בה' ספירות,
הבדלה ביסוד ,אור זרוע לצדיק )תהלים צז יא( ,ובו בין אור לחושך )ברכת הבדלה( ,וביה לאור יום
)בראשית א ה( ,וכן בין קודש לחול ,דהוא אות ברית קודש ,דבה עץ הדעת טו"ר ,והוא עה"ח כו',
וכן בין ישראל לעמים ,באות ברית קודש ,והיא צדק ,בה גירי צדק ,ומסט' דיליה היא עה"ח
וכנסת ישראל ואור ,וכן בין יום השביעי .וד' תיקונין קדש נגד יצחק ,קדש ידיד )ברכת המילה(,
ושם קדושה .אור ,אור דאברהם .ישראל בישראל ,ובפ"ה ,1418במלכות שהיא פרי הגפן:
וכשמתחברת בו נעשית סגו"ל,
äî ì"åâñ úãéáòúà äéá úøáçúà ãëå
מה שהיו צר"י נעשה צייר ,זהו שכתוב í"éäìà 'ä øöééå ã"ää øééö ãéáòúà é"øö ååäã
"וייצר יהו"ה אלהי"ם את האדם עפר
'ä çîöéå 'åâå äîãàä ïî øôò íãàä úà
מן האדמה וגו'"" ,ויצמח יהו"ה
אלהי"ם מן האדמה כל עץ נחמד 'åâå äàøîì ãîçð õò ìë äîãàä ïî í"éäìà
למראה וגו'" .צדיק זה הוא "עץ פרי )äùåò éøô õò åäéà ÷éãö àã (è á úéùàøá
עושה פרי למינו" ,ובמקום הזה הוא ) åðéîì éøôבראשית א יא( åäéà øúà éàäáå
האהבה שלה בחבור ויחוד של בעלהàã ïéâáå äìòáã àãåçéå àøåáçá äìéã åîéçø ,
ומשום זה אומרת "כי חולת אהבה (ä á ù"äéù) éðà äáäà úìåç éë úøîà
אני".
÷éñôúà äìéî úéøáá ïéáàç ìàøùé ãëå
וכשישראל חוטאים בברית מילה,
נפסקת נביעת הנקודות מן האותיות àúðéëùá ïìéìëã ïååúàî ïéãå÷ðã éòåáð
שכלולות בשכינה התחתונה ,ונשארת àðîæ àåääá äùáé (ïåäá) úøàúùàå äàúú
)בהם( יבשה ,באותו זמן מה כתובïù å÷øçéå å÷øù ÷"øéç ÷"øåùá áéúë äî ,
בשור"ק חיר"ק" ,שרקו ויחרקו שן çúô àãå øéâñ àã ç"úô õ"î÷ åðòìá åøîà
אמרו בלענו" )איכה ב טז( ,קמ"ץ ïåðéàã ïéòåáî ïéçúôå ïéøâñã ïåðéà ïéøú ïéìà
פת"ח ,זה סוגר וזה פותח ,שני אלו הם
שסוגרים ופותחים את המעינות של ìò éåèð åäéà ãë 1419'å úàå ïååúà éáâì ïéãå÷ð
אותן נקודות אל האותיות ,והאות ו' ãëå ä"ôø éø÷úà ïéàìò ïååéç (ïååúà à"ð) éùéø
כשהיא נטויה על ראשי )אותיות( חיות ïéìà ïååúà ù"âã éø÷úà ïååúàã åòéöîá åäéà
עליונות נקרא רפ"ה ,וכשהוא באמצע áåùå àåöø úåéçäå ïåäá øîúàã ïååéç ïåðéà
האותיות נקרא דג"ש ,האותיות הללו )יחזקאל א יד( ä"ôøá áåùå ù"âãá àåöø
הן חיות ,שנאמר בהן "והחיות רצוא
ושוב" .רצוא בדג"ש ושוב ברפ"ה.
מה כתיב בשורק חירק כו'  -דהוא מסט' דעמודא דאמצעיתא ונוק' ,דהן ו"ה ,שכנגדן
שלטו ,ואנו מבקשים שלא יהא למלשינים תקוה ,חיל בלע ויקיאנו )איוב כ טו( :שן  -דארס נחש
1420
בין שיניו )ב"ק כג ע"ב( ,דמוץ ותבן הן זו"נ של ס"א  ,והן ח"ט דחטה כמ"ש בפ' בלק )קפח
ע"ב (1421ובר"מ פרשת פנחס )רעב ע"א ,(1422והן אותיות אמצעיות דנחש ושטן ,והן בין שן ושן:
 - ïå÷éúä øéàî 1418ובפה או בפרקי הגפן?*##
äôøå ùâã àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð 'å úàå 1419
 1420עי' לקמן פא ע"א שזה ערלה ופריעה.
 1421ז"ל :א"ר אלעזר אע"ג דהוה לן למשמע הכא אית לן למימר ולדרכא קשתא אמר ההוא
ינוקא הא מגנא לקבל גירא אמר רבי אלעזר ודאי חטה הכי קרינן לה אבל חמינן בשבטים כלהו
דלית בהו ח"ט ובה אית ח"ט וקרינן חטה אמר ההוא ינוקא ודאי הכי הוא דהא ח"ט שריא סמיך
לה בהו בשבטין לא הוו אתוון אלין דקא אתו מסטרא דקדושה דלעילא אבל לגבה שריא ואי בעית
לאפקא חרבא ותימא אמאי נקטת אתוון אלין ההיא ברתא אלא אי תנדע חובא דאדם הראשון
דאמרו חט"ה הוה תנדע הא ואילנא דא כד נצח כלא סטרא דטוב נקיט לכל סטרא אחרא וכפייא
ליה חברייא קדמאי פרישו מלה דא ושרו לה מרחיק חטה סתם אתו בתראי ואמרו חטה ממש
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קמץ פתח דא כו'  -כמש"ל בהקדמה )ט ע"א( דקמץ ביוד של שם דהוא סתים ,ופתח בה"א
פתוח ,ע"ש בארוכה :ואת ו'  -ט"ס וכצ"ל~ דגש ורפה כד איהו כו' ,וכבר ביארתי למעלה )סוף
תיקון ה' כב ע"ב( ענין רצוא ושוב ,דהוא נוריאל ומט"ט :1423ושוב בדגש ואינון תליין במחשבה
כגוונא דתגין שבע זיינין אינון כגוונא דא ה' ה' י"ו איהו ז' הנין תליין במהשבה כו'  -כצ"ל~,
ור"ל דדגש חזק ורפה בט"ס שק"ץ נוזלי"ם ,אינן ניכרים כלל ,ואף בבג"ד כפ"ת כפי קריאת
הספרדים שהיא הנכונה ,כמ"ש עשב בשדך )דברים יא טז( ,הכנף פתיל )במדבר טו לח( ועוד
 - ïå÷éúä øéàîאתא ישעיה ופריש לה דכתיב וממחתה כי לא תקרב אליך וע"כ נקודה באמצעיתא דלא יהא חטאה
דאלו נקודה לא הוי חטאה להוי וחלופא בין ט' לת' תבירו לסטרא אחרא ברירו )ס"א דילה( דמלה:
אתון חברייא דלא שמשתון לר' שמעיה חסידא אמרין דבחמשת זיני דנן לא אית חולקא לסטר
אחרא ולאו הכי דהא כל מה דאתבלי בארעא לסטר אחרא אית ביה חולקא ומאן חולקא אית ליה
מוץ דתדפנו רוח דכתיב לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח ודא הוא רוחא דקדושא
וכתיב כי רוח עברה בו ואיננו וגו' בגין דרוח קדשא מפזר ליה בכל סטרין דעלמא דלא ישתכח דא
בנוקבא דכורא מאי הוא תבן ומוץ ותבן כחדא אזלין ועל דא פטור ממעשר דלית בהו חולקא
בקדושה ה' דגן בנקיו )דדגן( בלא תבן ומוץ ח"ט דכר ונוקבא מוץ ותבן ה בנקיו דדגן וע"ד שלימו
דאילנא חטה איהו ואילנא דחטא ביה אדם הראשון חטה הוה דכלא איהו ברזא ובמלה דחטה )ס"א
בקודשא ה' נקיו דדגן בלא תבן ומוץ וע"ד שלימו דאילנא חטה איהו וכלא איהו ברזא דחטה( תווה
ר"א ותווהו חברייא א"ר אלעזר ודאי הכי הוא:
תרגום :אמר רבי אלעזר ,אף על גב שהיה לנו לשמוע ,כאן יש לנו לומר ,ולדרך קשת אמר אותו
תינוק ,הרי מגן מול החץ .אמר רבי אלעזר ,ודאי חטה כך קוראים לה ,אבל ראינו בשבטים כולם
אין בהם ח"ט ,ובה יש ח"ט ,וקוראים חטה .אמר אותו תינוק ,ודאי כך זה ,שהרי ח"ט חונה סמוך
לה ,בשבטים אין האותיות האלו ,שהרי באו מצד קדושה העליונה ,אבל שורה אליה .ואם תרצה
להוציא חרב ותאמר למה נקטה אותיות אלו ,הבת הזו ,אלא אם תדע חטא אדם הראשון ,שאמרו
חטה היה ,תדע זה ,ועץ זה כשנצח הכל ,צד הטוב נקט לכל הצד האחר וכופף אותו .החברים
הראשונים פרשו דבר זה ,ושמו אותה מרחוק .חטה סתם באו אחרונים ,ואמרו חטה ממש .בא
ישעיה ופרשה ,שכתוב "וממחתה כי לא תקרב אליך" ,ולכן נקודה באמצע שלא תהיה חטאה ,שאלו
לא היתה נקודה תהיה חטאה ,וחלוף בין ט' לת' ,שברו את הצד האחר ברור )שלה( של הדבר.
אתם החברים שלא שמשתם את רבי שמעיה החסיד ,אומרים שבחמשת מיני דגן אין חלק לצד
האחר ,ולא כך ,שהרי כל מה ש ַנבְ ַלה בארץ ,יש בו חלק לצד האחר ,ומהו חלקו יש לו ,מוץ,
שתדפנו רוח ,שכתוב "לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח" ,וזוהי רוח של קדושה ,וכתוב
"כי רוח עברה בו ואיננו וגו'" ,משום שרוח הקודש מפזרתו בכל צדדי העולם ,שלא ימצא זה
בנקבה .הזכר מהו ,תבן .ומוץ ותבן הולכים כאחד ,ולכן פטור ממעשר שאין בו חלק בקדושה .ה'
דגן בנקיון )של דגן( בלי תבן ומוץ ,ח"ט ,זכר ונקבה ,מוץ ותבן .ה' בנקיון הדגן ,ולכן שלמות העץ
הוא חטה ,והעץ שחטא בו אדם הראשון היה חטה ,שהכל הוא בסוד .ובדבר חטה )בקדושה ה'
נקיון הדגן בלי תבן ומוץ ,ועל זה שלמות האילן הוא חטה ,והכל הוא בסוד החטה( תמה רבי
אלעזר ותמהו החברים ,אמר רבי אלעזר ודאי כך זה.
 1422ז"ל :פתח ואמר והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה ליי' במאי אתרימת שכינתא
דאיהי ה' דהמוציא דאוקימו עלה מארי מתני' כל הבוצע צריך לדקדק בה' אלא ודאי הא אוקמוה
רבנן דמתני' מוץ ותבן פטורין המעשר וכד היא במוץ ותבן איהי בבית אסורין ולית לה רשו
לארמא לגבי מ' למעבד עמה מ"ה והאי איהו תרומה תור"ה דאיהי ה' חומשי תורה דבה ויהי משה
בהר ארבעים יום וגו' )שמות כד יח( ובמוץ ותבן דחטה עליה אוקמוה רבנן אילן שאכל אדם
הראשון חטה הוה קריב חט דאיהו מוץ ותבן לאת ה' ואסתליק מניה י' דאיהו עשור דילה ובג"ד כד
איהו במוץ ותבן )שלה( דאינון לקבל ערלה ופריעה פטור מן המעשר ולית רשו לאת י' לחברא באת
ה' דאינון איש ואשה ובגין דא כל הבוצע צריך לדקדק בה וצריך למבצע מאתר דבשולו יפה בגין
דבשול איהו גמר פרי ודא ו':
תרגום :פתח ואמר והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה' במה נתרמת שכינה שהיא ה'
של המוציא שבארו עליה בעלי המשנה כל הבוצע צריך לדקדק בה"א אלא ודאי הרי פרשוה
רבותינו של המשנה מוץ ותבן פטורים מן המעשר וכשהיא במוץ ותבן היא בבית האסורים ואין לה
רשות להרים למ' לעשות עמה מ"ה וזוהי תרומה תור"ה שהיא חמשה חומשי תורה שבה ויהי משה
בהר ארבעים יום וגו' .ובמוץ ותבן של חטה עליה בארו רבותינו אילן שאכל אדם הראשון חטה
היה קרב ח"ט שהוא מוץ ותבן לאות ה' והסתלקה ממנו י' שהוא עשור שלה ולכן כשהוא במוץ
ותבן )שלה( שהם כנגד ערלה ופריעה פטור מן המעשר ואין רשות לאות י' לחבר באות ה' שהם
איש ואשה ולכן כל הבוצע צריך לדקדק בה וצריך לבצוע מהמקום שבשולו יפה משום שבשול הוא
גמר הפרי וזה ו'.
ועי' עוד לעיל לא ע"ב.
 1423עי' לעיל הערה .955
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ראיות הרבה .ואמר שבע זיינין ,ר"ל ז' זיינין בז' אותיות ,כמ"ש בגמ' )* ,(##ואינון רמוזין בשם
הוי"ה ,ג' בכל ה' ,ו' ,ו"י ,הוא ז' א' .1424ואמר אתוון בעובדא דאברים ,שאין אותיות בדבור בלא
נקודה אלא בכתיבה ,בכ"ח פרקין דידין ,כח מעשיו דעובדא דבראשית כמו שמפרש והולך,
וז"ש נקודין בדבורא .ואמר תגין במחשבה דמוחא ולבא כו' ,שהן ג' הכוללין הכל מחשבה }לט
ע"א{ דבור ומעשה .ואמר דמוחא ולבא שהן ד' אותיות הוי"ה ,במוחא ולבא ופומא ואברין
כמ"ש בר"מ פ' נשא )קכב ע"ב (1425וש"מ .ולפי שמוחא ולבא לא מתפרדין ,לכן הם בתגין שהם
המחשבה דלבא ומוחא.
ובז"ח פ' יתרו )כ"ט ג' לד ע"א( ת"ח תלת שותפין אינון ,אדם דבריאה אדם דיצירה אדם
דעשיה ,אדם דבריאה איהי נשמתא ,בה חשיב ב"נ ודא המחשבה עולם המחשבה ודאי
אתקריאת .רוח אדם דיצירה ,עולם הדבור כו' .ואע"ג דחשיב להו ,ל"ל רשות לאפקא לון מההוא
חילא דאתמר ביה מהכח אל הפועל ,עד דאתלבשו נשמתא ורוחא בנפשא ,ובה אפיקו כלא
לפועל ,בגין דנפש איהי עולם המעשה כו' ,ולית חילא למחשבה ולאו לרוחא לאפקא חילא
לעובדא בלא נפשא .ועם כ"ד דתלת שותפין אלין בב"נ ,לא מחשבה אית לה חילא לחשב בלא
שכינתא עלאה דתמן חכמה ,ר"ל שהיא כוללת חכמה ג"כ ,שהמחשבה בשניהם במוחא ולבא.
ולא רוחא אית לה רשו לציירא בלא תפארת דאיהו כליל שית ספי' ,ור"ל והן מקננין ביצירה
)לעיל כד ע"ב( ,ובינה תלת הא תשע ,ונפש ל"ל חילא למעבד עובדא בלא מלכות דאיהי מעשה
בראשית ,עלה אתמר )בראשית א כד( תוצא הארץ נפש חיה ,ור"ל אלו נר"ן שכוללין כלל האדם
הן מג' עולמות בי"ע ,כלל העולמות הנבראים ,והן מושפעים מכלל הספירות שהן עשר בג'
דרגין כנ"ל ,דבינה בתלת ספירין מקננת בבריאה )ז"א ביצירה( ומלכות בעשיה ,והן ג' דרגין
דמחשבה ודבורא ועובדא .אבל בריאה באלקים דאיהי בינה ,הה"ד בראשית ברא אלקים
)בראשית א א( ,ויברא אלקים את שני המאורות הגדולים )שם טז( ,ויברא אלקים את האדם בצלמו
)שם כז( דהיא נקראת אלקים חיים ,דחיים שמה .הוי"ה איהו יצירה הה"ד יהי אור ויהי אור )שם
ג( ,יהי רקיע בכל אתר ויהי .כן איהו תפארת כליל שית ספירין ,הוא טוב דכל יומי בראשית .ר"ל
ו' פעמים טוב ,והוא צייר יצ"ט דאתמר וייצר ה' אלקים ביצירה ,תשכח הוי"ה ]ר"ל דאתמר
בוייצר שם הוי"ה והוא בת"ת דנקרא הוי"ה ,וכן ביצירה דמקננן ביה .ואע"ג דאלקים נמי כתיב
שם ,הרי כבר אמר דבינה צייר על ידו ,וכן בעשיה כנ"ל .ור"ל שכל ויהי הוא לשון הוי"ה [.מאן
דבעי למפעל עשיה ל"ל רשו למעבד עובדא בצלותא אלא בעובדין טבין דתליא במעשה ,בהון
נחית שכינתא עליה דאיהי עולם המעשה דאיהי מעשה בראשית ,דאיהי פועל .ובינה כח ,כ"ח
אתוון דקרא קדמאה דבראשית כ"ח מ"ה ,1426דאיהי חכמה מחשבה ה' אלקינו ה' ,כוזו במוכסז
כוזו ,פעולה דהאי כח לאו איהי אלא במעשה דאיהי פועל אדנ"י .ודא איהו מהכח אל הפועל.
והפועל ל"ל חילא למפעל בלא דיבור ,דאיהו הוי"ה ,תפארת דכליל כלא ,הכא לית קיצוץ ופירוד

 - ïå÷éúä øéàî 1424היינו ו' יש לו רשון ,וזה ו"י וזה ז' אחת?*##
##* 1425ז"ל :ודיוקנא אחרא על רישיה דאתקריאת יראה ודא י' 1425ועלייהו אתמר ויברא
אלהים את האדם בצלמו 1425בצלם אלהים 1425תרין דיוקנין טבין דאינון דכר ונוקבא דכר מסטרא
דאת י' 1425נוקבא מסטרא דאת ה' ותרין אתוון אתערין ליה לב"נ לתורה ולמצוה י' יראה 1425ודא
איהי על רישיה 1425דב"נ ומנה ייעול דחילו ללבא דב"נ למדחל מקב"ה ולנטרא גרמיה דלא יעבר על
פקודין דלא תעשה ה' אהבה על רישיה דב"נ ומניה עאל רחימו דקב"ה על רמ"ח אברין דיליה
לקיימא בהון פקודין דעשה ו' איהי על רישיה דב"נ ומניה ייעול על פומא דב"נ מלולין לאולפא
באורייתא.
תרגום :ודמות אחר על ראשו שנקרא יראה ,וזה י' ,ועליהם נאמר "ויברא אלהים את האדם
בצלמו בצלם אלהים" ,שתי דמויות טובות שהם זכר ונקבה ,זכר מצד האות י' ,נקבה מצד האות ה'.
ושתי אותיות ]אחרות[ מעוררות את האדם לתורה ולמצוה ,י' יראה ,וזוהי על ראש האדם ,וממנה
תכנס יראה ללב האדם ,לירא מהקדוש ברוך הוא ולשמור את עצמו שלא יעבור על מצוות לא
תעשה .ה' אהבה על ראשו של האדם ,וממנה נכנסת אהבת הקדוש ברוך הוא על רמ"ח איבריו
לקיים בהם מצוות עשה .ו' היא על ראש האדם ,וממנה יכנס על פה האדם דיבורים ללמוד בתורה.
 1426זה מהז"ח לד ע"ב.
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במחשבה ודיבור ומעשה ,תפארת כליל כלא ,והכי אתכליל כלא בבינה ,והכי אתכליל כולא
במלכות כו' ,ע"ש בארוכה.1427
וע"ש )לד ע"ב( 1428בענין תלת קטירין דב"נ ,דאינון נר"ן שהן במחשבה דיבור ומעשה ,וזהו
התגין בחו"ב ,והן זיונין דלא אשתכחו ,וניתן לישראל בסיני ב' כתרים ממלכת כהנים וגוי קדוש,
 - ïå÷éúä øéàî 1427ז"ל בשלימות :ת"ח תלת שותפין אינון אדם דבריאה אדם דיצירה אדםם דעשיה אדם
דבריאה איהי נשמתא בה חשיב ב"נ ודא עולם המחשבה ודאי אתקריאת רוח אדם דיצירה עולם
הדיבור כד אתלבש ביה מחשבה בה חשיב וצייר ציורין דשרטוטין ודיקנין ואע"ג דחשיב לון לית
רשו לאפקא לון מההוא חילא דאיתמר ביה מהכח אל הפועל עד דאתלבשו נשמתא ורוחא בנפשא
ובה אפיקו כלא לפועל בגין דנפשא איהו עולם המעשה ובה רוחא בטש במצחא ועביד שרטוטין
בטש בעיינין ועביד קריצין בטש בעיינין ועביד גוונין בטש באנפוי ועביד גוונין ותיקונין נחית
לתתא בטש בידין ועביד שרטוטין בטש באברים כלהו דגופא ועביד דיוקנין ולית חילא למחשבה
ולאו לרוחא לאפקא חילא לעובדא בלא נפשא ועכ"ד דתלת שותפין אלין בב"נ לית מחשבה דאית
לה חילא לחשוב בלא שכינתא עילאה דתמן חכמה ולא רוחא דאית ליה רשו לציירא בלא תפארת
דאיהו כליל שית ספירן ונפשא לית לה חילא למיעבד עובדא בלא מלחות דאיהו מעשה בראשית
עלה איתמר תוצא הארץ נפש חיה אבל בריאה באלקים דאיהי בינה הה"ד בראשית ברא אלקים
ויברא אלקים את שני המאורות הגדולים ויברא אלקים את האדם בצלמו הוי"ה איהו ביצירה
הה"ד יהי אור ויהי אור יהי רקיע בכל אתר ויהי כן איהו תפארת כליל שית סטרין הוא טוב דכל
יומי בראשית והוא צייר יצר הטוב דאיתמר ביה וייצר ה' אלקים ביצירה תשכח יהו"ה מאן דבעי
למיפעל עשיה מאלין מלאכין דממנן על צלותין לית ליה רשו למיעבד עובדא בצלותא אלא
בעובדין טבין דתליין במעשה דבהון נחית שכינתא עליה דאיהי עולם המעשה דאיהו מעשה
בראשית דאיהו פועל ובינה כח כ"ח אתוון דקרא קדמאה דבראשית כ"ח }לד ע"ג{ מ"ה דאיהו
חכמה מכשבה יהו"ה אלקינו יהו"ה כוז"ו במוכס"ז כוז"ו פעולה דהאי כח לאו איהי אלא במעשה
דאיהי פועל אדנ' ודא איהו מהכח אל הפועל והפועל לית ליה חילא למיפעל בלא דיבור דאיהו
יהו"ה תפארת דכליל כלא הכא לית קיצוץ ופירוד במחשבה ודבור ומעשה תפארת כליל כלא והכח
אתכליל כלא בבינה והכי אתכליל כלא במלכות
תרגום :בא וראה ,שלשה שותפים הם ,אדם דבריאה ,אדם דיצירה ,אדם דעשיה ,אדם דבריאה
הוא הנשמה ,שבה חושב האדם ,וזו ))נקראת ודאי(( עולם המחשבה ,רוח בעצם ביצירה ,עולם
הדיבור ,כשמתלבשת בו המחשבה ,בה חושב ומצייר הציורים של השרטוטין וצורות הפנים ,ואף
על פי שחושבם ,אין לו רשות להוציא אותם מכח ההוא ,שעל זה נאמר מהכח אל הפועל ,עד
שנתלבשו הנשמה והרוח בנפש ,ובה הוציאו את הכל לפועל ,לפי שהנפש הוא עולם המעשה ,ובה
מכה הרוח במצח ועושה שרטוטין ,מכה בעינים ועושה הגבות ,מכה בעינים ועושה הגוונים ,מכה
בפנים ועושה בו גוונים ותיקונים ,יורד למטה ,מכה בידים ועושה בהם שרטוטין ,מכה בכל
האברים ועושה צורות ,ואין כח לא למחשבה ולא לרוח להוציא הכח אל הפועל בלא הנפש
כי אף על פי שיש שלשה שותפים אלו באדם ,אין מחשבה שיש לה כח לחשוב בלא השכינה
העליונה ששם החכמה ,ואין רשות לרוח לצייר ציורים בלא התפארת ,שהוא כולל את שש
ספירות ,ואין כח לנפש לפעול פעולה בלא המלכות ,שהיא מעשה בראשית ,עליה נאמר תוצא
הארץ נפש חיה
אבל הבריאה באלהי"ם שהוא הבינה ,זהו נאמר בראשית ברא אלהי"ם ,ויעש אלהי"ם את שני
המאורות הגדולים ,ויברא אלהי"ם את האדם בצלמו הוי"ה הוא ביצירה ,זהו נאמר יהי אור ויהי
אור ,יהי רקיע ,בכל אתר ]נאמר[ ויהי כן ,הוא בתפארת הכולל ששה קצוות ,הוא טוב בכל יום ימי
בראשית ,והוא שצייר את היצר הטוב ,שנאמר בו וייצר יהו"ה אלהי"ם ,ביצירה תמצא הוי"ה
מכאן ,מי שרוצה לפעול עשיה ,מאותם המלאכים הממונים על התפלות ,אין לו רשות לעשות
מעשה על ידי התפלה ,אלא במעשים הטובים התלוים במעשה ,שבהם יורדת השכינה עליו ,שהיא
עולם המעשה ,שהיא מעשה בראשית ,שהוא פועל
ובינה הכח ,כ"ח אותיות של פסוק ראשון שבתורה ,כ"ח מ"ה ,שהוא חכמ"ה מחשבה ,יהו"ה
אלהינ"ו יהו"ה ,כוז"ו במוכס"ז כוז"ו ,הפעולה של זה הכח אינה אלא במעשה ,שהיא פועלת אדנ"י,
וזהו מהכח אל הפועל ,והפועל אין לו כח לפעול בלא דיבור ,שהוא הוי"ה תפארת הכולל את הכל
כאן אין קיצוץ ופירוד במחשבה ודבור ומעשה ,התפארת כולל את כל) ,כך( נכלל הכל בבינה,
וכן נכלל הכל במלכות
אחרי שאתה מברר מהו של הזהר ומהו של הגר"א לעבור עוד פעם.
 1428ז"ל :ואינון תלת קטירין דיהיב בב"נ נשמה השכלית למנדע בה לעושה כל עלמין דאיהו
אומר ועושה מדבר ומקיים ואיהו בורא יוצר ועושה כלא חד איהו מלגיו איהו אפיק כלא מכח
לפועל ואיהו משנה עובדוי וביה לית שנוי.

318

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
נגד נעשה ונשמע ,שהן חילא דזו"נ ,דבור ומעשה ,וכמ"ש למטה .ונשמע הוא בדבור .ואלו ב'
כתרים הן ג' כמ"ש בא"ז (##*) 1429והייתם לי סגולה כו' )שמות יט ה( ,והן ג' תגין דזיונין,
וכמש"ל )עמוד ב( תלת כתרין דשין ,ואמר שם שי"ן תלת תגין לעילא כמו זיינין כו' ועמש"ש.
וידוע ששם מ"ב דשמא מפרש מתחלק פשוטה בג"ר ,מלאה 1430בת"ת אדם מ"ה ,מילוי
המילוי במלכות )* .(##והן תגין בהוי"ה פשוטה כמש"ל )לח ע"ב* (##שבע זיינין אינון כגוונא
דא כו' ,ז' תגין ,יו"ד נקודין ביו"ד אתוון דמ"ה ,כ"ח אתוון עד אלף בכ"ח דמ"ה כנ"ל .וכן
מתחלק שם מ"ב הנ"ל בג"ר עצמן כידוע ,וכן מתחלקין התגין ונקודות ואותיות בג"ר שהן ג"כ
אדם דבריאה ויצירה ועשיה ,וכמש"ל בתיקון ס"ט )קלד ע"ב* (##ובריש תיקון ע' )קנו ע"א*,(##
שזו"נ הן בדוגמא דחו"ב והכל ענין א' .וז"ש ומאלין כו' ,כמ"ש למטה .והענין כי חו"ב הן כח
של זו"נ ,וכמש"ל מהכח אל הפועל ,והן נסתרות במוחא ולבא ,כלים פנימים של ראש וגוף,
וזו"נ ברישא וגופא ,פומא ואברים כלים החיצונים שלהם }לט ע"ב{ לגמור במעשה ,וכמ"ש
בר"מ )ח"ג קפג ע"ב( הנסתרות יראה ואהבה דאינון במוחא ולבא בחללא דגופא וברישא,
והנגלות התורה והמצוה דאינון בגופא וברישא לבר ,ורזא דמלה כו' ע"ש .1431ור"ל תורה ומצוה
דבורא ועובדא ,ומ"ו )הוא ר"ת ומוחא ולבא( הן כלים פנימים שלהן ועושין כ"ז בהעלם:
 - ïå÷éúä øéàîתרגום :והם שלשה קשרים שניתנו באדם ,נשמה השכלית ,לדעת בה את העושה כל העולמות,
שהוא אומר ועשה ,מדבר ומקיים ,והוא בורא יוצר ועושה ,הכל אחד ,הוא מבפנים ,הוא הוציא
הכל מן הכח לפועל ,והוא משנה מעשיו ,ובו אין שינוי
##* 1429נדצ"ל ח"ג קיט ע"ב :בכה רבי אלעזר פתח ואמר קולה כנחש ילך וגו' השתא )כהאי
גוונא( דישראל בגלותא איהי ודאי אזלא כנחש חויא כד איהו )ד"א בדינא( כפיף רישא לעפרא
סליק זנבא שליט ומחי לכל אינון דאשתכחו קמיה אוף הכי השתא בגלותא כהאי גוונא רישא כפיף
לעפרא וזנבא שליט מאן עביד לזנבא דיסתליק לעילא ושליט ומחי רישא דאתכפיא לתתא ועם כל
דא מאן מדבר ליה לזנבא ומאן נטיל ליה למטלנוי האי רישא אע"ג דאיהו כפיף לעפרא הוא מדבר
למטלנוי בגין דא קולה כנחש ילך והשתא שאר עמין דאינון אחידן כזנבא סלקין לעילא ושלטין
ומחיין ורישא כפיף לעפרא כד"א )עמוס ה ב( נפלה לא תוסיף קום וגו' ועם כל דא האי רישא מדבר
לזנבא ונטיר )ס"א ונטיל( ליה כד"א שמוני נוטרה את הכרמים אלין עמין עכו"ם דאינון זנבא אתא
רבי יהודה ונשיק ידוי אמר אלמלי לא שאילנא מלה בעלמא אלא דשאילנא דא ורווחנא ליה די ליה
דהשתא ידענא עמין עכו"ם ושולטנותא דלהון היך מתדבר זכאה חולקהון דישראל דעלייהו כתיב
כי יעקב בחר לו יה וגו' א"ל רבי אלעזר מהו לסגולתו א"ל תלת אבהן אלין אקרון סגולה בין לעילא
בין לתתא כגוונא דא כהנים לויים וישראלים וכלא חד ואלין סגולתו של קב"ה לעילא וסגולתו
לתתא ודא הוא דכתיב והייתם לי סגולה מכל העמים:
תרגום :בכה רבי אלעזר ,פתח ואמר "קולה כנחש ילך וגו'" ,כעת )כדוגמא זה( שישראל בגלות
היא ודאי הולכת כנחש ,נחש כשהוא )בדין( כופף ראשו לעפר ,עולה הזנב שולט ומכה את כל אותם
שנמצאים לפניו ,כמו כן כאן כעת בגלות ,כדוגמא זה הראש כפוף לעפר והזנב שולט .מי עשה
שהזנב יעלה למעלה ושולט ויכה ,הראש שמתכופף למטה ,ועם כל זה מי מנהיג את הזנב ומי
מסייעו למסעיו ,זה הראש ,אף על גב שהוא כפוף לעפר הוא מנהיג את מסעיו .בגלל זה ,קולה
כנחש ילך ,ועכשיו שאר העמים ,שהם אחוזים בזנב ,עולים למעלה ושולטים ומכים ,והראש כפוף
לעפר ,כמו שנאמר "נפלה לא תוסיף קום וגו'" ,ועם כל זה הראש הזה מנהיג את הזנב ושומר
)ומסייע( אותו ,כמו שנאמר "שמוני נוטרה את הכרמים" ,אלה עמים עובדי כוכבים ומזלות ,שהם
הזנב .בא רבי יהודה ונשק ידיו ,ואמר אלמלא לא שאלתי דבר בעולם אלא ששאלתי זה והרווחתי
אותו ,די לי ,שעכשיו ידעתי עמים עובדי כוכבים ומזלות ושלטונם איך מונהג ,אשרי חלקם של
ישראל ,שעליהם כתוב "כי יעקב בחר לו יה וגו'" .אמר לו רבי אלעזר ,מה זה "לסגולתו" ,אמר לו
שלשת האבות הללו נקראו סגולה ,בין למעלה בין למטה ,כדוגמא זה כהנים לוים וישראלים ,והכל
אחד ,ואלה סגולתו של הקדוש ברוך הוא למעלה ,וסגולתו למטה ,וזהו שכתוב והייתם לי סגולה
מכל העמים.
 1430היינו יו"ד ה"א וא"ו ה"א.
 1431ז"ל בשלימות :הנסתרות יראה ואהבה דאינון במוחא ולבא בחללא דגופא וברישא והנגלות
התורה והמצוה דאינון בגופא וברישא לבר ורזא דמלה הכי הוא ודאי דאי ב"נ דחיל לקב"ה או
רחים ליה דא לא ידע ב"נ אחרא בגין דאיהו מלה דלא אתגליא אלא בינו לבין קונו אבל ב"נ
דמתעסק באורייתא ואזיל בפקודין דעשה דא אתגליא לכל ב"נ בגין דקב"ה עבד ליה פומא
באתגליא לאתעסקא באורייתא ועיינין לאסתכלא בה ואודנין למשמע בה ועבד קב"ה בב"נ ידין
ורגלין וגופא למעבד בהון פקודין דעשה א"כ חוטמא למאי נפקא מניה ויפח באפיו נשמת חיים דא
איהי דיוקנא דעל ב"נ דאתמר ביה ויחלום והנה סלם סלם ודאי איהי נשמת חיים כרסייא לשם
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הכתרים של האותיות שהן
תלויות במחשבה שהן כמו )טעמים
הללו תלויים במחשבה אותיות
במעשה ששם נקודות תלויים בדביר
אותיות במעשה שבע זיינין הם
כדוגמא זו ש
כן הוא ז' שביעי לא
צריכים תגין כדוגמת( התגים הנקודות
תלויות בדבור ,האותיות תלויות
במעשה .שבע זיינים הם כמו זה
י"ו הוא ז' לא צריכים תגים ,שאותן
.
אותיות נקראות תגים כמו זה
התגים תלויים במחשבת הלב
והמח ,הנקודות בדבור הפה ,האותיות
במעשה האיברים .ולאלו )ומאלו(
הנקודות וטעמים ואותיות עושה אותו
סתום וגנוז כסא טמיר עליון ,ועליו
נאמר "אתה יהו"ה לעולם תשב וכו'",
מה זה "אתה" ,אותו שנאמר בו "יהו"ה
אלה"י אתה ארוממך" ,באותו שנאמר
בו "רום ידיהו נשא" ,ובשבילו נאמר
)בהיר קלט( למי נושאין כפים לרום
השמים ,זהו שכתוב "רום ידיהו נשא",

äáùçîá ïééìú ïåðéàã ïååúàã ïéøúë
äáùçîá ïééìú éîòè éðä à"ð) àðååâë ïåðéàã
øåáãá ïééìú ïéãå÷ð ïîúã àãáåòá ïååúà
'ù àã àðååâë ïåðéà ïéðééæ òáù àãáåòá ïååúà
ïéâú ïéëéøö àì äàòéáù 'æ åäéà ïë
ïååúà àøåáãá ïééìú ïéãå÷ð ïéâúã (àðååâë
àã àðååâë ïåðéà ïéðééæ òáù àãáåòá ïééìú
' ïååúà ïåðéàã ïéâú ïéëéøö àì 'æ åäéà å"é
àã àðååâë ïéâú ïåø÷úà

àáìã äáùçîá ïééìú {à"ò èì} ïéâú
ïååúà àîåôã àøåáãá ïéãå÷ð 1432àçåîå
ïéãå÷ð (ïéìàîå à"ð) ïéìàìå ïéøáàã àãáåòá
àéñøåë æéðâå íéúñ àåää ãéáò ïååúàå éîòèå
äúà (èé ä äëéà) øîúà äéìòå äàìò àøéîè
øîúàã àåää äúà éàî 'åëå áùú íìåòì 'ä
êîîåøà äúà é"÷ìà 'ä (à äë äéòùé) äéá
åäéãé íåø (é â ÷å÷áç) äéá øîúàã àåääá
íåøì íéôë ïéàùåð éîì øîúà àã ïéâáå àùð
ã"åé åäéð éàîå àùð åäéãé íåø ã"ää 1433íéîùä
 - ïå÷éúä øéàîיהו"ה דאיהו היראה והאהבה התורה והמצוה ובה שריא והאי כרסייא מנה גזורות כל נשמתין
דישראל ואיהי דיוקנא על רישא דב"נ:
תרגום :הנסתרת יראה ואהבה ,שהם במח ובלב ,בחלל הגוף ובראש .והנגלות התורה והמצוה,
שהם בגוף ובראש מבחוץ .וסוד הדבר כך הוא ודאי ,שאם האדם פוחד מהקדוש ברוך הוא ,או
אוהב אותו ,את זה לא יודע אדם אחר ,משום שזהו דבר שלא התגלה אלא בינו לבין קונו .אבל
אדם שמתעסק בתורה והולך במצות ,עשה זה גלוי לכל אדם ,כי הקדוש ברוך הוא עשה לו פה
בגלוי להתעסק בתורה ,ועיניים להסתכל בה ,ואזנים לשמוע אותה .ועשה הקדוש ברוך הוא באדם
ידים ורגלים וגוף לעשות בה מצוות עשה .אם כך חוטם למה צריך ,ויפח באפיו נשמת חיים ,זוהי
דמות שעל האדם שנאמר בה "ויחלום והנה סולם" ,סולם ודאי היא נשמת חיים ,כסא לשם יהו"ה,
שהוא היראה והאהבה התורה והמצוה ,ובו שורה .וכסא זה ממנו גזורות כל נשמות ישראל ,והיא
דמות על ראש האדם.
 1432עי' ביאורים ח"א ס ע"ד :אינו נזכר בתיקונים מענין התגין מה שהם ,אם שהם בבחי' גופין
או נפשין וכיוצא .וכן אינו נזכר היכן שהם מושרשין ,אם באימא אם בזו"ן וכיוצא ע"ד שנזכר כ"ז
בטעמים ונקודות ואותיות שאמר )בדף ט ע"א( טעמי אינון נשמתין ונקודין רוחין ואתוון נפשין,
ושם )דף כב ע"א( טעמי אינון מן כתרא נקודין מן מוחא אתוון מסטרא דאימא עלאה וכלהו
אתכלילן במלכותא.
 1433ז"ל הבהיר אות קלט :שאלו לו תלמידיו למי נושאין כפים ,אמר להם לרום השמים ,מנא
לן ,דכתיב )חבקוק ג' י( נתן תהום קולו רום ידהו נשא ,הא למדת שאין נשיאת כפים אלא לרום
שמים ,וכשיש בישראל משכילים ויודעים את סוד השם הנכבד ונושאים כפיהם ,מיד נענים
שנאמר )ישעי' נ"ח ט( אז תקרא וה' יענה ,אם אז תקרא ה' יענה מיד.
עי' זהר יתרו סז ע"א :ז"ל :וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה וגו' רבי חזקיה
)נ"א רבי אלעזר( פתח ואמר )ויקרא ט כב( וישא אהרן את ידו כתיב ידו חד בגין דבעי לארמא
ימינא על שמאלא והא אוקימנא רזא אשכחנא בספרא דשלמה מלכא דכל מאן דארים ידוי לעילא
ולאו אינון בצלותין ובעותין האי איהו בר נש דאתלטייא מעשרה שולטנין ממנן ואינון )קהלת ז
יט( עשרה שליטים אשר היו בעיר אלין אינון עשרה די ממנן על פרישו דידין לעילא לנטלא ההוא
צלותא או ההיא ברכתא ויהבי ביה חילא לאתיקרא שמא קדישא ואתברך מתתא כיון דמתתא
אתברך מההוא פרישו דידין לעילא כדין אתברכא מעילא ואתיקר מכל סטרין
תרגום :וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה וגו' רבי חזקיה )רבי אלעזר( פתח
ואמר וישא אהרן את ידו כתוב ידו אחת משום שצריך להרים ימין על שמאל והרי בארנו הסוד.
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ומיהו יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,שהוא
חכמה כ"ח מ"ה ,ועליו נאמר "כ"ח
מ"עשיו ה"גיד לעמו" ,וזהו כ"ח
הפרקים של ידי המלך העליון ,שהן
כוז"ו במוכס"ז כוז"ו .הכנויים של
היחוד העליון ,שהוא יהו"ה אלהינו
יהו"ה .ומשום שהסתלק הכח הזה
מישראל ,נאמר בהם "וילכו בלא כח
לפני רודף".
בדיבורא ופומא  -צ"ל דפומא :ומאלין נקודי ואתוון עביד כו'  -כצ"ל~ ,ור"ל ההוא סתים
וגניז הוא חכמה ,וכרסיא כו' הוא בינה ,וכמש"ל )* (##דתגין הוא בכתר ונקודין ואותיות בחו"ב,
וחו"ב כלולין זה בזה בסוד הבן כו' ,1435ולפיכך שניהן הן בחכמה וכן בבינה ,וז"ש שמאלו עביד
כו' )* ,(##וכמ"ש )תהלים קד כד( כולם בחכמה עשית וכמש"ל )עמוד ב( וכלא בחכמה ורזא כו',
אית חכמה מסט' דאתוון ואית חכמה מסט' דנקודין כו' ,וכולם כולל בבינה ,דהוא כרסיא דיליה.
ואמר טמירא עילאה ,1436שיש עוד כסא למטה מלכות ,כמ"ש למטה וש"מ :ועליה אתמר אתה
כו'  -ר"ל ,סיפא כסאך לדור ודור ,ומפרש והולך הקרא ,מאי אתה ההוא כו' ,ר"ל דכתיב ביה
ארוממך ,והוא חכמה ,שלכן כתיב אתה כו' תשב ,שהוא יושב על הכסא ,והוא אדם ,שמא
מפרש ,1437על הכסא ,ומביא ראיה ,דכתיב ארוממך והוא נקרא רום בגבהי מרומים :רום ידיהו
נשא  -כמו שמפרש והולך ,דנושאין ידים לרום השמים ,רום של השמים ,מרום וקדוש ,ונושאים
עשר אצבעות לשם שהוא יו"ד של שם ,עשר אתוון דשמא מפרש ,וז"ש ומאי ניהו כו' .וע"ל סוף
תכ"ב )סז ע"ב עו ע"ב( יו"ד שריא בעשר אצבען כו' ,מחכמה שריא דאיהי באצבען .ואמר דאיהו
חכמה כח מ"ה ,מביא ראיה דמ"ה הוא בחכמה .ור"ל כ"ח מ"ה ,הן המילוי ומילוי המילוי,
דפשוט הוא בכתר ,שהן התגין .ובחכמה הוא שניהם ,נקודין ואתוון כנ"ל .וז"ש ועלה אתמר כ"ח
מעשיו כו' ,דבכ"ח אתוון דשמא מפרש ,וכן דאתוון תליא עובדא ,כ"ח אתוון דבראשית .ואמר
והאי איהו כ"ח כו' ,ר"ל לכן הם בידין ,דתליא בהן חכמה דבהון כ"ח פרקין .ואמר למטה יו"ד
כו' ,אינון עשר אצבעין כו' ,הרי כ"ח מ"ה בהון ,ובהון עובדא דבראשית ,דאתמר )תהלים קד כד(
כולם בחכמה עשית ,ולכן נושאין אותן לרום השמים ,יו"ד של שם ,דהוא דרגא דלהון .ואמר כ"ז
לראיה שרום הוא חכמה ,ועליו נאמר אתה .ועיקר הענין שכלולין באצבעאן שהן עובדא כ"ח
ומ"ה ,שכלולין זה בזה כנ"ל .וכן בדבורא כלולין י' נקודות וכ"ח אתוון ,אבל תגין אינן נגלין לא
באצבעאן ולא בדבורא רק במחשבה ,ולכן מב' אלו נברא העולם ,ויאמר אלקים ,ויעש אלקים,
בדבר ה' שמים כו' )תהלים לג ו( ,שמיך מעשה אצבעותיך כו' )תהלים ח ד( .וז"ש בל"ב נתיבות
פליאות חכמה כו' )ס"י פ"א מ"א( שהן האתוון והנקודין 1438כמש"ש :דאינון כוז"ו כו' ) -וע"ל ד
ע"ב )ה ע"ב( ,ע"ש היטב ותבין כאן( שהן בב' הידים השמות עצמן בי"ד פרקין דימין וחילופם
äéìòå 1434ä"î ç"ë äîëç åäéàã à"ä å"àå à"ä
) øîúàתהלים קיא ו( ]åéùò"î ç"ë [à"ò î
ïéãéã ïé÷øô ç"ë åäéà éàäå åîòì ãéâ"ä
å"æåë æ"ñëåîá å"æåë ïåðéàã äàìò àëìîã
å"ðéäìà ä"åäé åäéàã äàìò àãåçéã ïééåðë
ìàøùéî àìéç éàä ÷ìúñàã ïéâáå ä"åäé
) ïåäá øîúàאיכה ו א( éðôì çë àìá åëìéå
óãåø

 - ïå÷éúä øéàîמצאנו בספרו של שלמה המלך שכל מי שמרים ידו למעלה והם אינן בתפלות ובקשות זהו אדם
שמתקלל מעשרה שליטים ממונים והם עשרה שליטים אשר היו בעיר אלו אותם עשרה שממונים
על פרישת הידים למעלה ליטול אותה תפלה או אותה ברכה ונותנים בה כח להתכבד השם הקדוש
ומתברך מלמטה כיון שמלמטה מתברך מאותה פרישת הידים למעלה אז מתברך מלמעלה ומתכבד
מכל הצדדים.
 1434דע"ה ח"א כג ע"ג :מ"ה יוצא האבא שהוא החכמה
ביאורים ח"ב מז ע"ד :השם מ"ה שהוא הפנימיות הוא ע"י שהשם ע"ב שהוא החכמה חיה הנה
הוא מתלבש בהשם מ"ה והוא כחו ועיקרו ,וכן הוא הוראת מלת חכמה כח מ"ה וכו' המ"ה הוא
הפנימי דאצילות הרי הוא דבר קבוע ועומד לעולם שלא ישתנה ח"ו לנצח ,אבל החכמה חיה
שמתלבש ומתגלה בז"א ומאיר בו הרי הוא אינו קבוע כלל ,כי א"כ הרי היה להם להזו"ן להיות
תמיד בהיחוד דפב"פ.
 1435הבן בחכמה וחכם בבינה )ס"י &(.
 1436ואמר טמירא עילאה נגד סתים וגניז ,טמירא נגד גניז ,ועילאה נגד סתים ,והבן ,כנ"ל מנחם.
 1437היינו שם מ"ה )עי' לעיל ח ע"ב ,וזהר ח"ג כט ע"ב( ,בגימ' אדם.
 1438כ"ב אותיות וי' נקודות.
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בשמאל ,ובכל א' מהידים כולל ג' אבהן כמ"ש באד"ר )דף קמב ע"ב( דרועא קדמאה ג' קשרין
אתקשרו ביה ואתכלילו כו' בג' קשרין דאבהתא כו' ע"ש .1439ופרק הד' שהן האצבעאן הוא
אדם ,כל הג' חיות חג"ת ,ונושאין אותן לאדם בחכמה ,ואלו ג' חיות הן ג' השמות דיחודא ,והן
מתייחדין באחד שהוא השלמת ,ל"ב שבילין לאדם ,וז"ש ידיהו יה"ו ,ג' הנ"ל ,והן בר"ת
נש"א :1440ובג"ד אתמר למי כו'  -ר"ל ,בס' הבהיר )ז ע"ב אות קלט( שאלו תלמידיו כו':1441
דאיהי ה' כו' אחד  -מביא תיבת אחד למ"ש דיחודא עילאה :ובגין דאסתלק כו'  -משום דלא
אשתדלו בדחילו ורחימו כמש"ל )מ ע"ב נו ע"ב( ,והן חו"ב כמש"ש שהן כ"ח מ"ה .1442ועיקר
הדבר שלא היה בהם אנשי מעשה בעובדין דאצבעאן ,שהן כ"ח הנ"ל שנקרא אנשי חיל ,כמ"ש
)שמות יח כא( ואתה תחזה כו' ,והן ימינא .וכן כח הוא בימינא כידוע )זהר ח"ג רא ע"א( והוא
בחכמה כמש"ל )קכ ע"ב קכא ע"א קמב ע"א( והן ג"כ בחכמה באצבעאן כנ"ל ,וז"ש למעלה
)לח ע"ב לח ע"א( בההוא זמנא אתמר בה אשת חיל כו':
יו"ד ה"א וא"ו ה"א הן עשר
øùò ïåðéà à"ä å"àå {á"ò èì} à"ä ã"åé
אצבעות שנאמר בהן "ידיו גלילי זהב") ïåäá øîúàã ïàòáöà ,שיר השירים ה יד( åéãé
שבהם עשרים ושמונה פרקים שהן
ïååúà ç"ë ïåðéàã ïé÷øô ç"ë ïåäáã áäæ éìéìâ
עשרים ושמונה אותיות של מעשה
בראשית ,ומשום זה "יהו"ה אלה"י ) àã ïéâáå úéùàøáã àãáåòãישעיה כה א( 'ä
1443
אתה" ,ומהו אתה ,אותו שנאמר בו äéá øîúàã àåää äúà éàîå äúà é"äìà
"נכון כסאך מאז מעולם אתה" .ומה זה )תהלים צג ב( éàîå äúà íìåòî æàî êàñë ïåëð
נכון ,זה נאמן יושב ,ונאמן עומד ã"ää òöîàá ãîåò ïîàðå áùåé ïîàð àã ïåëð
באמצע ,זהו שכתוב "כתפארת אדם )ישעיה מד יג( éàîå úéá úáùì íãà úøàôúë
לשבת בית" .ומה זה מאז ,אלא אותו
) äéá øîúàã àåää àìà æàîישעיה נח ט( æà
שנאמר בו "אז תקרא ויהו"ה יענה",
ומה זה אז ,אלו שמונה האותיות של ïååúà àéðîú ïéìà æ"à éàîå äðòé 'äå àø÷ú
ï"îà ïáùåçì ïé÷ìñã é"÷ðåã÷àé ïåðéàã
יאהדונה"י שעולות לחשבון אמ"ן.
יוד כו' }לט ע"ג{ אינון כו'  -כנ"ל להורות שכלהו באצבעאן :דאתמר בהון ידיו כו'  -ר"ל,
גלילי הן עשר גלגלין שהן עשר נקודין כמש"ל )* :(##דבהון כו' דאינון כו'  -עתה משלים הדבר
דבהון כ"ח מ"ה ונושאין לרום ,ונאמר אתה ארוממך ,וז"ש ובג"ד ה' אלקי אתה ,ר"ל דכתיב
ארוממך :ומאי אתה ההוא דאתמר בי' נכון כו'  -ט"ס ,וצ"ל ומאי כסאך כו' ,דלמעלה מפרש
אתה דפסוק אתה ה' לעולם כו' ,ועתה מפרש כסתך ,וז"ש מעולם אתה ,וכמ"ש )א"ז רצ ע"ב(
כחדא נפקין וכחדא שריין ולא כו' :ומאי נכון כו' ונאמן עומד וכ"ו באמצע הה"ד כו'  -כצ"ל,
ור"ל דמכון דיליה הוא צדק ומשפט ,כמ"ש )תהלים פט טו( צדק ומשפט כו' ,ועבאד"ז )רצא ע"ב(
ע"ש בארוכה ,ובפ' אחרי מות )דף נט ע"ב( ,וז"ש נאמן כו' דאמרינן נ' פשוטה נ' כפופה נאמן
פשוט כו' )שבת קד ע"א( ,ור"ל נאמן יושב ההוא כפופה בז"א ,וכמו שמפרש והולך כתפארת
אדם לשבת בית ,שהוא יושב בבית והוא נאמן עומד ,1444וכמש"ל )כז ע"א( איהו יתיב על
כורסייא ,ושניהם נקראין נאמן ,שבהו רזא דמהימנותא ,כמ"ש בא"ר )* ,(##וכמ"ש )שיה"ש רבה
 - ïå÷éúä øéàî 1439ז"ל בשלימות :דרועא דדכורא חד ימינא חד שמאלא דרועא קדמאה }קמב ע"ב{ תלת
קשרין אתקשרו ביה ואתכלילו ב' דרועין ואתכלילו ס"ד אלא ג' קשרין בימינא וג' קשרין בשמאלא
ג' קשרין דימינא אתכלילן בג' קשרין דשמאלא ובג"כ דרועא לא כתיב אלא חד אבל ימינא לא כתיב
ביה זרוע אלא "ימינך יי'" )שמות טו( ימין יי' אתקרי בג' קשרין דאבהתא דאחסינו לחולקיהון
תרגום :זרוע זכר ,אחת ימין ואחת שמאל .זרוע הראשונה ג' קשרים נתקשרו ,בו נכללו ב'
הזרועות .וכי תעלה על דעתך שנכללו? אלא ג' פרקים יש בימין ,ג' פרקים בשמאל .ג' הפרקים של
הימין נכללו בג' הפרקים של השמאל ,ולכך זרוע לא נאמר אלא אחת .אבל ימין לא כתוב בה
"זרוע" ,אלא "ימינך ה'" ,נקרא "ימין ה'" בג' קשרים של האבות שהורישו את חלקיהם.
 1440נשר שור אריה.
 1441עי' לעיל הערה .1433
 1442עי' לקמן הערה .1450
.(##* à"øâá ÷çîð) äéá øîúàã àåää äúà 1443
 1444מלכות היא נאמן עומד )לש"ו(.
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פ"ו סי' ד( אני ה' אני נאמן לשלם שכר אני נאמן כו' ,וההיא כרסייא מייחדם דנק' בינה בן י"ה,
דכליל יה"ו מסט' דז"א ,וגם כלילא מה' תתאה ,ה' אתוון דאלקים ,1445ומתפשטת בתוכם במ"ט
שערים דילה ,וזהו כ"ו באמצע ,1446וז"ש הה"ד כתפארת כו' ,והתפשטותה ידוע דעת המייחדם,
בסוד )בראשית ד א( והאדם ידע כו' :ומאי מאז אלא כו'  -ר"ל ,וה' הוא וב"ד )לקמן מח ע"ב(,
זו"נ ,ונכון הכסא מהם שהם מכונים דילה ,וז"ש ומאי א"ז אלין כו' ,והוא יחוד שהוא בדעת
1447
ויסוד ,ושני מיני היחוד הן :א' בלאה שהיא ה' אחרונה ,וא' ברחל אדנ"י ,ובסוד אחד דק"ש
וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ,1448וקשר של ראש ותש"י ,דהיא 1449עקרת הבית פרצוף
גמור :לחושבן אמן  -דהן נאמנים הנ"ל ,וז"ש אמן ,אל מלך נאמן:
וזהו העונה אמן בכל כחו ,באותו
àåääá åçë ìëá ïîà äðåòä åäéà àãå
המשנה
כ"ח ,ומשום זה פרשוה בעלי
äðåòä ïéúéðúî éøàî äåî÷åà àã ïéâáå ç"ë
)שבת קיט ע"ב( העונה אמן בכל כחו
ìù åðéã øæâ åì ïéòøå÷ åçë ìëá 1450ïîà
קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה,
ובגללו נאמר "נכון כסאך מאז מעולם ) øîúà äéðéâáå äðù íéòáùתהלים צג ב( ïåëð
אתה" ,ובו "אתה יהו"ה לעולם תשב"(èé ä äëéà) äéáå äúà íìåòî æàî êàñë ,
אתה אותו שנאמר בו אבינו מלכנוäéá øîúàã àåää äúà áùú íìåòì 'ä äúà ,
אבינו אתה ,ומי הוא אבינו אב הרחמןáà åðéáà åäéð éàîå äúà åðéáà åðëìî åðéáà .
ïîçøä

ודא איהו העונה כו'  -ר"ל ,כמ"ש רש"י )שבת קיט ע"ב( בכל כוונתו ,שהוא הפנימית
דחכמה שהוא הכח ,ובדחילו ורחימו דשם ,1451וזהו בכל כחו ,וכמ"ש )ברכות נו ע"ב( אין
מראין 1452דלועין אלא כו' ,וכתיב בכל מאדך :ובג"ד אוקמוהו כו'  -ע"ל )ד ע"ב ה ע"ב(
בארוכה ,ועמש"ש ,ועוד יותר נכון שהן כ"ח 1453דכליל בעשר אצבעין שהן עשר אמירין בל"ב
שבילין ,וז"ס מ"ב וע' ,1454דע' שנין הן ע"ב דחבלי יולדה ,והענין הוא בשם ע"ב דהוא כ"ח עם
ב"פ א"ב 1455דזו"נ כידוע ,והן יחודא דאמן ,1456וזהו אמן עם כ"ח ,בכל כחו :ובי' אתה  -צ"ל
ועוד אתה כו' ,ר"ל למעלה דריש על חו"ב וכאן על זו"נ ,תשב כמש"ל לשבת בית ,ומפרש והולך
אתה ההוא דאתמר כו' והוא בת"ת ,וכמ"ש למטה ,ומביא ראיה שאומרים אבינו אתה ,והוא
אבינו ,והוא אב הרחמן ועיין בא"ר )קמא ע"ב( תו אתפשע האי תפארת כו' כל רחמים וכל סטרא
דרחמי כו':1457
 - ïå÷éúä øéàî##* 1445
 1446חצי מ"ט?*##
 1447לאה.
 1448רחל.
 1449רחל.
 1450חסר יהא שמיה רבא וכו'.
 1451עי' שער רוה"ק י ע"ב :א''ל כונת הצדקה והתפלה והוא לייחד שם י''ה הנפרד מן ו''ה
וקודם שהאדם יעשה איזו מצוה או צדקה יאמר לייחדא שמא דקב''ה ושכינתיה בדחילו ורחימו
ורחימו ודחילו בשם כל ישראל ויכוין לחבר שם י''ה שהם דחילו ורחימו עם ו''ה שהם קב''ה
ושכינתיה .ועי' פע"ח שער הזמירות פרק ה :צריך קודם שיעשה מצוה או צדקה לומר ליחדא שמא
דקב"ה ושכינתיה בדחילו ורחימו לחבר י"ה עם ו"ה בשם כל ישראל .שזה או"א.
 1452היינו בחלום.
 1453אולי כ"ב? אמנם בכת"י כתוב כ"ח *##
 1454בכת"י מו עוד יותר נכון עד כאן מוסגר##*.
 1455היינו כ"ב.
 1456הוי"ה ואדנ"י כנ"ל שזה בגימ' אמ"ן.
 1457ז"ל בשלימות :תאנא אתפשט האי תפארת מטבורא דלבא ונקיב ואתעבר בגיסא אחרא
ותקין מפרצופא דנוקבא עד טבורא ומטבורא שארי ובטבורא שלים תו אתפשט האי תפארת
ואתתקן מעוי דדכורא ועייל ואתתקן בהאי אתר כל רחמין וכל סטרא דרחמי
תרגום :למדנו :זו התפארת נתפשטה מטבור הלב ,ושם עשתה נקב ,עובר לצד האחור ותיקן
את פרצוף הנקבה עד הטבור .ומהטבור מתחיל ובטבורא נשלם.
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והוא כולל את כל אותיות
התורה ,ומי הוא התורה שבכתב,
העמוד האמצעי ,ועליו נאמר ברוך
אתה .וכשישראל עומדים בעמידה של
תפלה ,הוא יושב על כסא ,ובשבילו
נאמר באותו זמן "אתה יהו"ה לעולם
תשב כסאך לדור ודור" ,ומי הוא לדור
ודור ,אלא אותו שנאמר בו "דור הולך
ודור בא והארץ לעולם עומדת" ,ואין
דור פחות מששים רבוא )זהר ח"א כה
ע"א( .ומיהו ,משה ששקול לששים
רבוא מישראל )מכילתא יתרו א(,
ודרגתו היא האספקלריה המאירה.

åäéð éàîå àúééøåàã ïååúà ìë ìéìë åäéàå
äéìòå àúéòöîàã àãåîò áúëáã àúééøåà
äãéîòá ïéîéé÷ ìàøùé ãëå äúà êåøá øîúà
øîúà äéðéâáå àéñøåë ìò áéúé åäéà àúåìöã
áùú íìåòì 'ä äúà (èé ä äëéà) àðîæ àåääá
àìà øåãå øåãì åäéð éàîå øåãå øåãì êàñë
øåãå êìåä øåã (ã à úìä÷) äéá øîúàã àåää
úåçô øåã úéìå úãîåò íìåòì õøàäå àá
ïéúùì ìé÷ùã äùî åäéð éàîå àåáø íéùùî
àéøì÷ôñà äéìéã àâøãå ìàøùéî àåáø
úãìì óñåúå äæ øçà êééù à"ð) 1458àøäðã
('÷ óãáù

ואיהו כליל כו'  -ר"ל ,דזהו א"ת כמ"ש בפרשת בראשית )טו ע"ב (1459וש"מ הרבה ,וה'
הכפולים :1460וכד ישראל כו'  -דלגביה קיימין כמ"ש בפ' חיי שרה )קלב ע"ב( ,ור"ל ז"ש ברוך
אתה דלגביה קיימין ,ומפרש כאן דנ' כפופה בז"א ופשוט' בנוק' ,אבל בפ' אח"מ )ס"ו ב'( וש"מ

 - ïå÷éúä øéàîעוד נתפשט זה הת"ת ותיקן המעיים של הזכר ונכנס ונתקן באותו מקום ,כל הרחמים וכל צד
הרחמים.
 1458עי' בהגר"א בתז"ח יח ע"א וז"ל דלא אנהיר סיהרא אספקלריא כו'  -כי אין השגה לשום
בריה רק בשכינה כידוע רק שמרע"ה אנהיר לה בדרגיה ועביד לה אספקלריא דנהרא ,עכ"ל ,דהיינו
שכולם רק משיגים מהמלכות אבל ההפרש היא אם זה המלכות מאירה או לא
 1459ז"ל :קו"ל דנפיק בחבורא חדא בשעתא דנפק נפקת בת זוגיה בהדיה דכליל כל אתוון
דכתיב )בראשית א א( א"ת השמי"ם קול ובת זוגו האי קול דאיהו שמים איהו אהי"ה בתראה:
זהר דכליל כל אתוון וגוונין כגוונא )נ"א זרעא( דא עד הכא יהו"ה אלהינ"ו יהו"ה אלין תלתא
דרגין לקבל רזא דא עלאה בראשית ברא אלהי"ם בראשית רזא קדמאה ברא רזא סתימא
לאתפשטא מתמן כלא אלהי"ם רזא לקיימא כלא לתתא את השמים דלא לאפרשא לון דכר ונוקבא
כחדא א"ת כד נטיל אתוון כלהון כללא דכלהו אתוון אינון רישא וסופא לבתר אתוסף ה"א
לאתחברא כלהו אתוון בה"א ואתקרי את"ה ועל דא )נחמיה ט ו( ואתה מחיה את כלם:
את רזא אדני והכי אקרי השמים דא יהו"ה רזא עלאה וא"ת תקונא דדכר ונוקבא וא"ת רזא
ויהו"ה וכלא חד הארץ דא אלהי"ם כגוונא עלאה למעבד פירין ואיבין שמא דא כלילא בתלת דוכתי
ומתמן אתפרש שמא דא לכמה סטרין עד הכא רזא דסתרא דסתרין דגליד ובני וקיים בארח סתים
בסתרא דחד קרא מכאן ולהלאה בראשית בר"א שי"ת מקצה השמים ועד קצה השמים שית סטרין
דמתפשטן מרזא עלאה באתפשטותא )נ"א משלש נקודות( דברא מגו נקודה קדמאה ברא
אתפשטותא דחד )נ"א מגו( נקודה דלעילא והכא אגליף רזא שמא דארבעין ותרין אתוון.
תרגום :קו"ל שיוצא בחבור אחד .בשעה שיוצא ,יוצאת עמו בת זוגו שכוללת כל האותיות,
שכתוב "א"ת השמי"ם" קול ובת זוגו ,הקול הזה שהוא שמים ,הוא אהי"ה אחרון.
זהר שכולל כל האותיות והצבעים כדוגמת )זרע( זה .עד כאן ,יהו"ה אלהינו יהו"ה ,אלו שלש
דרגות כנגד הסוד הזה העליון "בראשית ברא אלהים"" .בראשית" סוד ראשון" .ברא" סוד סתום
להתפשט משם הכל" .אלהי"ם" סוד לקיים הכל למטה" .את השמים" שלא להפרידם זכר ונקבה
כאחד .א"ת ,כשלוקח האותיות כולם ,הכלל של כל האותיות הם ראש וסוף .אחר כך מתווסף ה"א
להתחבר כל האותיות עם ה"א ,ונקרא את"ה ,ועל זה "ואת"ה מחיה את כולם".
"את" סוד אדנ"י ,וכך נקרא" .השמים" זה יהו"ה סוד עליון" .ואת" תיקון זכר ונקבה" ,וא"ת" סוד
ויהו"ה ,והכל אחד" .הארץ" זה אלהים כדוגמת עליון ,לעשות פירות ואיבים .שם זה כלול בשלשה
מקומות ,ומשם נפרד שם זה לכמה צדדים .עד כאן סוד של סתר הסתרים שנקרש ובנה והעמיד
בדרך סתום ,בסתר של פסוק אחד .מכאן והלאה" .בראשית" ,ברא שי"ת ,מקצה השמים ועד קצה
השמים ,ששה צדדים שמתפשטים מסוד עליון בהתפשטות )משלש נקודות( שברא מתוך נקודה
ראשונה .ברא התפשטות של )מתוך( נקודה אחת שלמעלה .וכאן נחקק סוד השם של ארבעים
ושתים אותיות.
##* 1460
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אמר להיפוך} :1461לט ע"ד{ ומאי ניהו לדור כו'  -ר"ל ,בזמן דאיהו יתיב על הכסא ונהיר לה ,אז
נקראת אספקלריא דנהרא וכמש"ל )פג ע"א פט ע"ב( בג"ד מסט' כו' וכד כו' ,והוא דרגא
דמרע"ה כמו שמפרש והולך ,וז"ש כסאך דיתיב עלה ונהיר לה בכל דור בסט' דמשה,
דאתפשטותיה בכל דור עד ס"ר וכמו שמפרש והולך ולית דור כו' ,וכמש"ל )קג ע"א קטו ע"ב(
ובג"ד אתמר ביה דור הולך כו' ושם )קי ע"א קלא ע"א( דעליה אתמר דור הולך ודור בא ולית
דור כו' ,ואתפשטותיה הוא בכל דרא ודרא בכל צדיק וחכם דמתעסק באורייתא עד ס"ר כו' ,וע"י
כסאך כנ"ל ,וז"ש והארץ כו' דאיהי עומד כנ"ל ,וע"ל )קט ע"א קל ע"א( דור הולך כו' אבל
שכינתא כו':
בא
,
"
הקדש
אל
אהרן
יבא
"בזאת
) ùã÷ä ìà ïøäà àáé úàæáויקרא טז ג(
וראה אין אדם מפיק רצונו מיהו"ה úàæá àìà 'äî åðåöø ÷éôî íãà ïéà éæç àú
אלא בזאת ,שעליה נאמר "מצא אשה
) øîúà äìòãמשלי יח כב( áåè àöî äùà àöî
מצא טוב ויפק רצון מיהו"ה" וזו היא
"עת לעשות ליהו"ה" .וכמה עתות ישíéìäú) 'äì úåùòì úò àéä àãå 'äî ïåöø ÷ôéå ,
ועליהם נאמר "ואל יבא בכל עת") øîúà åäééìòå ùé úåúò äîëå (åë÷ èé÷ ,ויקרא
ושלמה אמר "עת לשחוק וכו'" ,שהן טז ב( â úìä÷) øîà äîìùå úò ìëá àáé ìàå
כ"ח עת ,ועל זה הקדוש ברוך הוא àã ìòå úò ç"ë ïåðéàã 'åëå ÷åçùì úò (ã
אמר "ואל יבא בכל עת אל הקודש" ÷) øîà àåä êéøá àùãåויקרא טז ב( àáé ìàå
שהוא "קודש ישראל ליהו"ה".
1462
ùã÷ä ìà úò ìëá
)(â á äéîøé
ìàøùé íò úàæ úàéø÷úàã àúðéëù ãëå
úàæ íâ óàå (ãî åë àø÷éå) øîà úàã äîë
êìä äðà äì ïéøîà ïåðéà éàî 'åëå íúåéäá
êãåã äðô äðà (à å ù"äéù) íéùðá äôéä êãåã
úéöéöá ïéúåìöå íéðåðçú äîëá êîò åðù÷áðå
øîúà åäééìòã ïéáè ïéîåéáå úåúáùá ïéìôúáå
)שמות לא יז( àéä úåà ìàøùé éðá ïéáå éðéá
ïéáè ïéîåéå úáùã úåà äìéî úéøá úåà íìåòì
ïéìéôúã úåàå
'äì ìàøùé ùã÷ åäéàã

וכששכינה שנקראת זאת עם
ישראל ,כמו שנאמר "ואף גם זאת
בהיותם וכו'" ,מה הם אומרים לה,
"אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה
דודך ונבקשנו עמך" ,בכמה תחנונים
ותפלות בציצית ובתפילין בשבתות
ובימים טובים ,שעליהם נאמר "ביני
ובין בני ישראל אות הוא לעולם",
אות ברית מילה אות של שבת וימים
טובים ואות של תפילין.

*~בזאת כו'  -שייך להקדמה )יא ע"א יג ע"א( עד וכ"ח אתוון ,והיא מהשמטות בתז"ח )פג
ע"ב לב ע"ג* ,(##והואיל דמסיים חכמה מסט' דחכימיא ,טעו המגיהים לכתוב כאן :ת"ח אין
אדם כו'  -כמש"ש בתיקון ו' )כג ע"א( ובג"ד מאן דבעי לאשגא כו' ,וכן למעלה )יד ע"א יט ע"ב(
ומאן דבעי למחזי כו' ,ושם )ע"ב כ ע"א( ולית ידיעה כלל במלכא כו' ,וש"מ הרבה :דעלה אתמר
מצא כו'  -דאיהי אשה יראת ה' היא תתהלל )משלי לא ל( ,ואתמר בה )בראשית ב כג( זאת הפעם
כו' ,לזאת יקרא אשה כו' :ודא היא עת כו'  -ר"ל ,דכתיב בה על זאת יתפלל כו' לעת מצוא
)תהלים לב ו( ,ואמרו לעת מצוא זו אשה שנאמר מצא אשה כו' ויפק רצון כו' )ברכות ח ע"א(
כמ"ש למטה ,ור"ל והיא נקראת עת רצון ,ואני תפלתי כו' )תהלים סט יד( :ודא היא עת כו' -
 - ïå÷éúä øéàî 1461ואפשר לומר באמת בהיפוך ,דאינון עלמא דעמידה ועלמא דישיבה כמש"ש בפ' חיי שרה
וש"מ ,ולשבת בית קאי אנוק' כידוע וזהו הנכון ,ול"ל דהאי לשבת הוא סוד יחוד בעת התפלה
ובסוד לא לתוהו בראה לשבת יצרה וזהו דיתיב על כרסייא והבן כנ"ל ונון פשוטה כליל זו"נ כמ"ש
בזוהר וילך רפה ע"ב( ובו יצא בס"ת וכן משמע בפ' א"מ ע"ש ולכן בו נאמן עומד והוא לשבת בית
וישראל כד מטין לגביה קיימין לאחזאה שבחא דדכורא דהיא כלילא ביה בעת היחוד ואתקריאת
ע"ש בעלה והבן מאד  -הגהת מנחם.
ומ" ואפשר עד וזהו נכון מוסגר בלש"ו.
 1462עי' רקאנטי פרשת תבא בפסוק לתת מטר ארצך בעתו כי בהתאחז הטומאה ור"ל
בהתגברות הרע רח"ל אז אין ראוי לדחוק א"ע להתקרב אל הקדושה יורת מדאי ועל זה נאמר ואל
יבא כו'.
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שהיא עתו ,כמ"ש בפ' א"מ )נח ע"א( לתת אכלם בעתו ,מאן עתו דא עתו דצדיק דא מטרוניתא
כו' :1463וכמה עתות כו'  -כמש"ש )ויקרא טז ב( ואל יבא בכל עת כו' ,אמר ר' אבא כו' רש"א הא
אוקימנא מלה בעתו והכי הוא ודאי והכי אתא כו' בג"כ לא יטעי כו' ,במה ייעול בזאת ,בזאת
יבא אהרן אל הקודש ,דהאי היא עת כו' .1464וכן בפ' וירא )קטז ע"ב( ר"י פתח ואמר עת לעשות
 - ïå÷éúä øéàî 1463ז"ל בשלימות :תא חזי זמינין דרי בתראי דייתון דיתנשי אורייתא מבינייהו וחכימי לבא
יתכנשון לאתרייהו )ס"א לאדרא קדישא( ולא ישתכח מאן דסגיר ופתח ווי לההוא דרא ומכאן
ולהלאה לא יהא דרא כדרא דא עד דרא דייתי מלכא משיחא ומנדעא יתער בעלמא דכתיב )ירמיה
לא לג( כי כלם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם תא חזי כתיב )בראשית ב י( ונהר יוצא מעדן ותנינן
מה שמיה דההוא נהר הא אוקימנא יובל שמיה דכתיב )ירמיה יז ח( ועל יובל ישלח שרשיו ובספרא
דרב המנונא סבא חיים שמיה דמתמן נפקין חיים לעלמא ואינון אקרון חיי מלכא והא אוקימנא
ההוא אילנא רבא ותקיפא דמזון לכלא ביה אקרי עץ חיים אילנא דנטע שרשוי באינון חיים וכלא
הוא שפיר ותאנא ההוא נהר אפיק נחלין עמיקין במשח רבות לאשקאה גנתא ולרוואה אילנין
ונטיעין דכתיב )תהלים קד טז( ישבעו עצי יהו"ה ארזי לבנון אשר נטע ואינון נחלין נגדין ואתמשכן
ומתכנשין בתרין קיימין )נ"א סמכין( ואינון ברייתי )תרי( קרינן להו )מ"א ז כא( יכי"ן ובוע"ז ושפיר
ומתמן נפקין כל אינון נחלין ושריין לון בחד דרגא דאקרי צדיק דכתיב )משלי י כה( וצדיק יסוד
עולם וכלהו אזלין ומתכנשין לההוא אתר דאקרי ים והוא ימא דחכמתא הדא הוא דכתיב )קהלת א
ז( כל הנחלים הולכים אל הים וגו' ואי תימא דהא מטי לאתר דא ופסקין ולא תייבין לבתר כתיב
אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שבים ללכת בגין דההוא נהרא לא פסיק לעלמין הם שבים
לאן אתר שבים לאינון תרין קיימין נצח והוד ללכת בהאי צדיק לאשכחא ברכאן וחידו והיינו רזא
דתנינן )תהלים קד כו( לויתן זה יצרת לשחק בו דא צדיק כלם אליך ישברון לתת אכלם בעתו מאן
עתו )דא עתו דצדיק( דא מטרוניתא דאקרי עתו דצדיק ובגין כך כלהו מחכאן להאי עתו כלהו
דאתזנן לתתא מאתר דא אתזנן ורזא דא אוקימנא )שם קמה טו( עיני כל אליך ישברו וגו' כמה
דאוקימנא:
תרגום :בא וראה עתידים הדורות האחרונים שיבואו שתשכח תורה מביניהם ,וחכמי הלב
יתכנסו למקומם )לחדר קדוש( ,ולא ימצא מי שסוגר ופותח ,אוי לאותו הדור ,ומכאן והלאה לא
יהיה דור כמו הדור הזה ,עד הדור שיבא מלך המשיח והדעה תתעורר בעולם ,שכתוב כי כולם ידעו
אותי למקטנם ועד גדולם .בא וראה כתוב ונהר יוצא מעדן ,ושנינו מה שמו של אותו נהר ,בארנו
ששמו יובל ,שכתוב ועל יובל ישלח שרשיו .ובספרו של רב המנונא סבא חיים שמו ,שמשם
יוצאים חיים לעולם ,והם נקראים חיי המלך .והרי בארנו אותו עץ גדול וחזק שבו יש מזון לכל
נקרא עץ החיים ,האילן שנטע שרשיו באותם החיים ,והכל הוא נאה .ושנינו אותו הנהר הוציא
נחלים עמוקים בשמן המשחה להשקות את הגן ,ולהרוות עצים ונטיעות ,שכתוב ישבעו עצי ה'
ארזי לבנון אשר נטע ,ואותם הנחלים שופעים ונמשכים ומתכנסים לשני עמודים )אדנים( ,ואותן
בריאות )שתים( קוראים להן יכי"ן ובוע"ז ויפה ,ומשם יוצאים כל אותם נחלים ,ומשרים אותם
בדרגה אחת שנקראת צדיק ,שכתוב וצדיק יסוד עולם ,וכולם הולכים ומתכנסים לאותו מקום
שנקרא ים ,והוא ים החכמה .זהו שכתוב כל הנחלים הולכים אל הים וגו' .ואם תאמר שהרי
מגיעים למקום הזה ולא שבים ,כתוב אחר כך אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שבים ,ללכת
משום שאותו נהר לא פוסק לעולמים ,הם שבים .לאיזה מקום הם שבים ,לאותם שני עמודים,
נצח והוד ,ללכת בצדיק הזה ,למצוא ברכות ושמחה ,וזהו הסוד ששנינו ,לויתן זה יצרת לשחק בו,
זה צדיק .כולם אליך ישברון לתת אכלם בעתו ,מי זו "עתו" )זו עתו של צדיק( ,זו המלכה שנקראת
עתו של צדיק ,ולכן כולם מחכים לעתו הזו ,כולם שנזונים למטה ממקום זה נזונים ,וסוד זה
בארנו ,עיני כל אליך ישברו וגו' כמו שבארנו.
 1464נח ע"ב :ז"ל בשלימות :רבי שמעון אמר הא אוקימנא מלה בעתו והכי הוא ודאי והכא
אתא קודשא בריך הוא לאזהרא לאהרן דלא יטעי בההוא חובא דטעו בנוי דהא האי עת ידיעא בגין
כך לא יטעי לחברא עת אחרא לגבי מלכא הדא הוא דכתיב ואל יבא בכל עת אל הקדש כלומר אף
על גב דיחמי עידן דאתמסר בידא אחרא לאתנהגא עלמא ויתמסר בידוי לייחד ביה לקרבא ליה
לקודשא דהא אנא ושמי חד הוא ובגיני כך )ס"א לקרבא ליה לקודשא בריך הוא דהא האי עת ידיע
בגין כך( ואל יבא בכל עת אל הקדש ואי בעי למנדע במה ייעול בזאת בזאת יבא אהרן אל הקדש
דהאי זאת היא עת דאחידת בשמי בהאי י' דרשימא בשמי ייעול אל הקדש )אבל( ואל יבא בכל עת
תאנא אמר רבי יוסי כתיב )קהלת ג יא( את הכל עשה יפה בעתו האי מלה אוקמה בוצינא )ס"א
בשמא( קדישא והכי הוא דתנינא את הכל עשה יפה בעתו והכי הוא ודאי את הכל ודאי עשה יפה
בעתו דא בדא ולא יתערבון אחרנין בינייהו בעתו ממש ולא באחרא בגיני כך אזהרותא לאהרן ואל
יבא בכל עת אל הקדש אבל במה ייעול בזאת כמה דאוקימנא דכתיב בזאת יבא אהרן אל הקדש:
תרגום :רבי שמעון אמר הרי בארנו הדבר בעתו ,וכך הוא ודאי .וכאן הקדוש ברוך הוא בא
להזהיר את אהרן שלא יטעה באותו חטא שטעו בניו ,שהרי העת הזו ידועה ,לכן לא יטעה לחבר
עת אחרת למלך ,זהו שכתוב ואל יבא בכל עת אל הקודש ,כלומר אף על גב שיראה זמן שנמסר
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כו' ,דא כנסת ישראל דאקרי עת כד"א ואל כו' ,מאי ואל יבא כו' ,ע"ש .1465ובפ' תרומה )קנה
1466
ע"ב( ההוא טייעא דהוה טעין כו' פתח ואמר כו'  :ושלמה אמר כו'  -ע"ל )קד ע"א ע"ב קיז
ע"א( בארוכה :דאיהו קדש ישראל לה'  -ר"ל ,שלא לחברא לה עם הקדש דאיהי ישראל דלעילא,
אלא בזאת יבא כו' אל הקדש :מאי אינון אמרין  -ר"ל ,בני ישראל אמרין לה ונבקשנו עמך,
דהיא עמהם באות דתפילין כו' כמו שמפרש והולך .וע"ל )יז ע"ב כג ע"ב( ונבקשנו עמך דבגינך
איהו נחית עלן כו' ,וכמש"ל )ח ע"ב י ע"א( ועוד ה' דיד כהה דאיהי יונה קדישא כו' עד דנחתין
לה לגבייהו ,הא נחתין לה לגבייהו קשרין כו' ,ותפארת איהו כבוש באת }מ ע"א{ יוד עם ה'
תתאה ונתשו קשורה כו' ,ועי' בפרשת פנחס )רכ"ד ע"א ע"ב(:1467
 - ïå÷éúä øéàîליד אחר להנהיג את העולם ,וימסר בידו ליחד בו לקרבו לקודש ,שהרי אני ושמי אחד הוא ,ולכן
)לקרב אותו להקדוש ברוך הוא ,שהרי העת הזו ידועה לכן( ואל יבא בכל עת אל הקודש .ואם
רוצה לדעת במה יכנס" ,בזאת" בזאת יבא אהרן אל הקדש ,ש"הזאת" הזו היא עת שאחוזה בשמי,
בי' הזו שרשומה בשמי ,יכנס אל הקדש) ,אבל( ואל יבא בכל עת .שנינו אמר רבי יוסי כתוב ,את
הכל עשה יפה בעתו ,דבר זה בארו המנורה )בשם( הקדושה ,וכך הוא ששנינו ,את הכל עשה יפה
בעתו ,וכך הוא ודאי ,את הכל ודאי ,עשה יפה בעתו ,זה עם זה ,שלא יתערבו אחרים ביניהם בעתו
ממש ,ולא באחר .לכן אזהרה לאהרן ,ואל יבא בכל עת אל הקודש ,אבל במה יכנס בזאת ,כמו
שבארנו שכתוב בזאת יבא אהרן אל הקדש.
 1465ז"ל בשלימות :רבי יהודה פתח ואמר )תהלים קיט קכו( עת לעשות ליהו"ה הפרו תורתך
עת לעשות ליהו"ה מהו אלא הא אוקמוה אבל עת דא כנסת ישראל דאקרי עת כמה דאת אמר
)ויקרא טז ב( ואל יבא בכל עת אל הקדש מאי ואל יבא בכל עת כמה דאת אמר )משלי ז ה( לשמרך
מאשה זרה ודא הוא )ויקרא י א( ויקריבו לפני יהו"ה אש זרה וגו' מאי טעמא עת בגין דאית לה עת
וזמן לכלא לקרבא לאתנהרא לאתחברא כדקא יאות כמה דאת אמר )תהלים סט יד( ואני תפלתי
לך יהו"ה עת רצון לעשות ליהו"ה כמה דכתיב )ש"ב ח יג( ויעש דוד שם דכל מאן דאשתדל
באורייתא כאילו עביד ותקן האי עת לחברא לה בקב"ה וכל כך למה בגין דהפרו תורתך דאילו לא
הפרו תורתך לא אשתכח פרודא דקב"ה מישראל לעלמין:
תרגום :רבי יהודה פתח ואמר" ,עת לעשות לה' הפרו תורתך" .מה זה "עת לעשות לה'" ,אלא
הרי פרשוה ,אבל "עת" זו כנסת ישראל שנקראת עת ,כמו שנאמר "ואל יבא בכל עת אל הקדש".
מה זה "ואל יבא בכל עת" ,כמו שנאמר "לשמרך מאשה זרה" ,וזה הוא "ויקריבו לפני ה' אש זרה"
וגו' .ולמה ]נקראת[ "עת" ,משום שיש לה עת וזמן לכל להתקרב להיות מאירה ולהתחבר כראוי,
כמו שנאמר "ואני תפלתי לך ה' עת רצון"" .לעשות לה'" כמו שכתוב "ויעש דוד שם" ,שכל מי
שעוסק בתורה כאלו עשה ותיקן את העת הזאת לחבר אותה עם הקדוש ברוך הוא .וכל כך למה,
משום שהפרו תורתך ,שאלו לא הפרו תורתך ,לא נמצא פירוד של הקדוש ברוך הוא מישראל
לעולמים.
 1466ז"ל בשלימות :ההוא טייעא דהוה טעין אבתרייהו אמר לון במטו מנייכו שאלתא חדא
בעינא למנדע אמר רבי יוסי ודאי ארחא מתתקנא קמן שאיל שאלתך אמר האי קרא אי כתיב יש
לעשות או נעשה הוה אמינא הכי מאי עת ותו לעשות ליהו"ה לפני יהו"ה אצטריך מאי לעשות
ליהו"ה אמר רבי יוסי בכמה גוונין ארחא מתתקנא קמן חד דהוינן תרין והשתא הא אנן תלתא
ושכינתא אתכלילת בהדן וחד דחשיבנא דלא הוית אלא כאילנא יבשתא ואנת רעננא כזיתא וחד
דיאות שאלת והואיל ושרית מלה אימא
תרגום :אותו סוחר שהיה מחמר אחריהם אמר להם בבקשה מכם שאלה אחת ברצוני לדעת
אמר רבי יוסי ודאי שהדרך מתקנת לפנינו שאל את שאלתך אמר הפסוק הזה אם כתוב יש לעשות
או נעשה הייתי אומר כך מה זה עת ועוד לעשות לה' לפני ה' היה צריך להיות מה זה לעשות לה'
אמר רבי יוסי בכמה צבעים הדרך מתקנת לפנינו אחד שהיינו שנים ועכשיו הרי אנו שלשה
והשכינה כלולה עמנו ואחד שחשבתי שלא היית אלא כמו עץ יבש ואתה רענן כמו זית ואחד שיפה
שאלת והואיל והתחלת את הדבר אמור.
##* 1467
אמר רעיא מהימנא לית קרבנין אלא לרחקא סטרין מסאבין ולקרבא דרגין קדישין ואתמר
בחבורה קדמאה דלהון )ערקין דכבדא אלין אישים וכל אינון חיילין ואתמר( ערקין דכבדא אית
מנהון רברבין אית מנהון רברבין וזעירין ומתפשטין מנהון לכמה סטרין ואלין נטלין אברין ואמורין
ופדרין דמתאכלין כל הלילה דהא קרבן כלא ליי' אמר בוצינא קדישא רעיא מהימנא והלא אמרת
לעיל דקרבנין דקב"ה לאו אינון אלא לקרבא י' בה' ו' בה' אלא אע"ג
דכל קרבנין צריכין לקרב קמיה איהו פליג לכל משריין מאכלין דקרבנין לכל חד כדקא חזי ליה
לשכליים מזוני דאורייתא ומשתייא דיינא ומיא דאורייתא לטבעיים דאינון שדים דאינון כבני אדם
יהיב לון אלין מאכלין טבעיים דנחית אשא דלהון למיכל לון כמה דאוקמוה רבנן אי זכו הוה נחית
כמו אריה דאשא למיכל קרבנין ואי לא הוה נחית תמן כמין כלבא דאשא ואוף הכי כד מית ב"נ אי
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עליה נאמר "על זאת יתפלל כל
חסיד אליך לעת מצא"" ,מצא אשה
מצא טוב ויפק רצון מיהו"ה" .ויעקב
בירך את בניו בזאת ,זהו שכתוב
"וזאת אשר דבר להם אביהם" .ודוד
בזאת הפיק רצונו מיהו"ה כשנלחם
עם אויביו ,כמו שנאמר "אם תחנה
עלי מחנה וכו' בזאת אני בוטח".
והנביא כשראה את ישראל בגלות ,לא
ראה להם מנוחה אלא בעבור זאת
)וגאולת ישראל לא תבא אלא בזאת(
זהו שכתוב "זאת אשיב אל לבי על כן
אוחיל" .ויהודה לא התברך אלא
בזאת זהו שכתוב "וזאת ליהודה".
ומשה לא בירך את ישראל אלא בזאת
"וזאת הברכה" .ומי שלא שת לבו גם
לזאת ,עליו כתוב "איש בער לא ידע
וכסיל לא יבין את זאת".

ììôúé úàæ ìò (å áì íéìäú) øîúà äìò
àöî (áë çé éìùî) àöî úòì êéìà ãéñç ìë
á÷òéå 'äî ïåöø ÷ôéå áåè àöî {à"ò î} äùà
(çë èî úéùàøá) ã"ää úàæá éåðáì êéøá
÷éôä úàæá ãåãå íäéáà íäì øáã øùà úàæå
øîà úàã äîë åéáéåà íò íçìðùë 'äî åðåöø
1468
çèåá éðà úàæá 'åëå äðçî éìò äðçú íà
)ìàøùé úà äàøùë àéáðäå (â æë íéìäú
úàæ øåáòá àìà äçåðî íäì äàø àì úåìâá
)ã"ää (úàæá àìà éúéé àì ìàøùéã àð÷øåôå
)ìéçåà ïë ìò éáì ìà áéùà úàæ (àë â äëéà
íéøáã) ã"ää úàæá àìà êéøáúà àì äãåäéå
ìàøùé úé êéøá àì äùîå äãåäéì úàæå (æ âì
éîå (à âì íéøáã) äëøáä úàæå úàæá àìà
áéúë äéìò (âë æ úåîù) úàæì íâ åáì úù àìù
úàæ úà ïéáé àì ìéñëå òãé àì øòá ùéà
)ïàë àáåä íéðåøçàä íéñåôãá] (æ áö íéìäú
åîå÷î ìò àáéå 1469ç"æúä éèå÷éìî øîàî
[ù"äéà

ועל זה אמר הנביא "אל יתהלל
éë ììäúîä ììäúé ìà àéáðä øîà äæ ìòå
המתהלל כי אם בזאת" ,היא נקראת ) úàæá íàירמיה יט כג( úàéø÷úà àéä
נבואה מצד הנביאים ,חכמה מצד
àøèñî äîëç àéàéáðã àøèñî äàåáð
 - ïå÷éúä øéàîזכי נחית בדמות אריה לקבלא נפשיה ואי לאו בדמות כלב דאמר דוד עליה הצילה מחרב נפשי מיד
כלב יחידתי ובגין לשיזבא קב"ה גופיהון דישראל מנהון ונפשהון מני לקרב קרבנין דבעירן וגופן
באתרייהו לקיים אם רעב שונאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים אבל קב"ה לא נטיל אלא
רעותא דלבא ותבירו דיליה )דאיהו ישראל( הה"ד זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים
לא תבזה כגוונא דכלי חרם דאתמר בהון נשברו נטהרו:
תרגום :אמר רועה הנאמן ,אין קרבנות אלא להרחיק צדדים טמאים ולקרב דרגות קדושות,
ונאמר בחבור הראשון שלהם )עורקי הכבד ,אלו אישים ,וכל אותם חיילות ונתבאר (.עורקי הכבד
יש מהם גדולים ,יש מהם גדולים וקטנים ,ומתפשטים מהם לכמה צדדים .ואלו לוקחים איברים
ואימורים ופדרים שמתאכלים כל הלילה שהרי קרבן כולו לה' .אמר נר הקדוש ,רועה הנאמן ,הלא
אמרת לעיל שקרבנות של הקדוש ברוך הוא אינם אלא לקרב י' לה' ו' לה' ,אלא שאף על גב
שכל הקרבנות צריכים להקריב לפניו ,הוא מחלק לכל המחנות מאכלי הקרבנות לכל אחד
כראוי לו ,לשכליים מזונות התורה ומשתה היין ומים של התורה ,לטבעיים שהם שדים שהם כבני
אדם ,נותן להם מאכלים טבעיים ,אלו שיורד אש שלהם לאכול אותם .כמו שפרשוה רבותינו ,אם
זכו היה יורד כאריה של אש לאכול הקרבנות ,ואם לא היה יורד שם כמין כלב של אש .וגם כך
כשמת אדם אם זוכה יורד בדמות אריה לקבל את הנפש ,ואם לא בדמות כלב ,שאמר עליו דוד
"הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי" .וכדי להציל הקדוש ברוך הוא את גופיהם של ישראל ,מהם
ואת נפשותם ,מנה להקריב קרבנות של בהמות וגופים במקומם ,לקיים "אם רעב שונאך האכילהו
לחם ואם צמא השקהו מים" ,אבל הקדוש ברוך הוא לא לוקח כי אם את רצון הלב ושברונו )שהוא
ישראל( ,זהו שכתוב "זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה" ,כדוגמת כלי
חרס שנאמר בהם ,נשברו נטהרו.
 1468עי' דע"ה ח"ב קכא ע"ג :השכינה הקדושה שנקראת זא"ת ,בזא"ת אני בוטח )תהלים כז ג(
כמ"ש בתז"ח )דף לב ע"ג( היא לעולם על ישראל.
 1469לב ע"ג )לש"ו(.
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שכל

הספירות

נקראו íéîëç åàéø÷úà ïøéôñ ìëã àéîéëçã

החכמים,
חכמים.
ועשרים ושמונה אותיות הן לכל
מעשה בראשית ,וכולן הן בין לכתיבה
בין לכל דבר שיעשה בידים ,שמעשה
של עשרים ושמונה הפרקים הם
בעשר אצבעות ,וזהו הסוד מהכח אל
הפעל ,והכל בחכמה ,וסוד הדבר
"כולם בחכמה עשית".

1470

úéùàøáã àãáåò ìëì ïåðéà ïååúà ç"ëå
äìî ìëì ïéá äáéúëì ïéá ïåðéà ïåäìëå
ïåðéà ïé÷øô ç"ëã àãáåòã ïéãéá ãéáòúéã
ìà çëäî 1471àæø åäéà àãå ïàòáöà øùòá
äîëçá íìë äìîã àæøå äîëçá àìëå ìòåôä
) úéùòתהלים קד כד(

וכ"ח אתוון כו'  -דלכך הוא כ"ח אתוון בפ' ראשון דבראשית ,וחוזר למעלה מ"ש דכ"ח
היא בעובדא וכנ"ל :בין לכתיבה כו'  -ר"ל ,כמ"ש למעלה )* (##דאתוון בלא נקודין אינן ניכרים
אלא בכתיבה ,והן כ"ח אתוון דפסוק )שמות כ א( וידבר אלקים כו' ,והוא שם כ"ח בכתיבה
ובבראשית בעובדא דידין :ודא איהו רזא כו'  -עמש"ל מ"ש בז"ח פרשת יתרו ,1472ור"ל דבכ"ד
קודם שנעשה הוא בכח ,ר"ל שיש ביד כח לעשות ,וכח דידה הוא בכ"ח פרקין ,כח מ"ה,1473
ופועל הוא העובדא עצמה :וכלא בחכמה  -ר"ל ,אף הכח דעובדא הוא ג"כ בחכמה ,שכלולין
כנ"ל ,ולכן נקראת חכמה כ"ח מ"ה ,דשניהם בה ,וז"ש אית חכמה כו' ואית חכמה כו':
יש חכמה מצד של האותיות ,ויש
äîëç úéàå ïååúàã àøèñî ä"îëç úéà
חכמה מצד של הנקודות .שהאותיות ïåäáå ìå÷ úá ïåðéà ïååúàã ïéãå÷ðã àøèñî
הן בת קול ,ובהן סוד הדבור לדרשה
àéìúã äìî ìëìå àùøãì àøåáãã àæø
ולכל דבר שתלוי בדרשה .התגים הם
למחשבה ,והם בסוד הכתוב הזה àæøá ïåðéàå äáùçîì ïåðéà ïéâú àùøãá
"ולחשוב מחשבות וכו'" ,וכולם ) àø÷ éàäãשמות לא ד( úåáùçî áåùçì
תלויים בשכינה התחתונה ,והיא הכלל éäéàå äàúú àúðéëùá ïééìú ïåäìëå 'åëå
של כולם.
åäìëã àììë
*~דאתוון אינון בת קול  -ל"ג~ כ"ז :ובהון רזא דדבורא כו'  -ר"ל ,בנקודין ,דאתווין אמר
למעלה דהן לעובדא והן שמושי השמות ,וע"ל )צב ע"א קב ע"ב( שם הדורש כו' ,וכן מ"ש תגין
אינון למחשבה :ואינון ברזא כו'  -דשם ג' תגין בזהב ובכסף ובנחשת ,וכמ"ש למטה תלת כתרין
דש' ג"ס עלאין ,וכלהו כלילן כו' .ועבתז"ח )צ ע"א נ ע"ד( גליף גליפין כו' בכל מאני כסף וזהב
ונחשת כו' ,וכמש"ל דאינון ג' זיונין :וכלהון תליא כו' ואיהי כו'  -ר"ל ,שהתגין וטעמים ונקודין
כלולים הכל באותיות ,דהכל להנהיג האותיות ,וכלולין ג"כ כולם באותיות וכמו שמפרש והולך.
וברזא דאת א' כו' ,אתוון דאיהו כליל כל כ"ו אתוון ,דהוא רזא דכ"ו ,וכמש"ל )ה ע"ב ז ע"ב(
והכי סליק א' כו' ,ונקודין קמץ פתח ברקיע דבו ,ונקודה שתחתיה כנ"ל )לח ע"ב ח ע"ב( ושאר
נקודין כמש"ל )עד ע"ב יז ע"א* (##וכלא אתרמיז באת א' נקודה לעילא כו' ,ואיהו שורק תלת
נקודין כלא איהו א' .וכן טעמי בסוד יו"ד ו' וכמש"ל )מ ע"א מא ע"א( זרקא האי תגא כו' ,וכן
סגולתא ברזא דסגול ,וכן רביע ברזא דחולם ,וכמ"ש בכמה מקומות:
ובסוד זה תמצא את הטעמים
ïååúàå ïéãå÷ðå ïéîòè çëùú àã àæøáå
ונקודות ואותיות ,וכן בכל אות ואותïéâú úìú 'ù äìîã àæøå úàå úà ìëá éëäå .
וסוד הדבר ש' שלשה תגים למעלה
à"ñ) ïéîéùø äá äøåú øôñã ïéðééæ åîë àìéòì
כמו זיינים של ספר תורה ,בה רשומים
úà ìëá éëäå ïååúàå ïéãå÷ðå ïéøúë (ïéæéîø

 - ïå÷éúä øéàî 1470עי' תז"ח ב ע"א ד"ה דעלייהו כו' מספרים כו'.
 1471מקור*##
 1472עי' לעיל הערה .1427
 1473עי' לעיל ה ע"א והערה .166
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)רמוזים( כתרים ונקודות ואותיות .וכך
בכל אות ואות ש' שבת הגדול בינה,
שבת הקטן מלכות .ב' שתי זרועות
גדולה גבורה .ת' תפארת בו שקולה
שבת לכל התורה .שלשה כתרים של
ש ,שלש ספירות עליונות ,וכולם
כלולים בתשובה ,שהיא שכינה
העליונה ,ועליה נאמר תפלת כל פה
)תפילת שמנה עשרה(.
*~ונקודין ואתוון וברזא דש' תלת תגין כו'  -כצ"ל~ :שבת הגדול כו' – מפרש והולך רזא
דג' תגין דש' :ביה שקיל שבת  -ר"ל ,בתפארת דהוא תורה וכמש"ל ע"א ואיהו כליל כל אתוון
כו' ,עמודא דאמצעיתא ,ונה"י נכללין בחג"ת כמ"ש בתיקון ל )עז ע"א פב ע"א( וכמה דנצח כו'
יום אחד כו' .ומלכות כוללת ג' אבהן כידוע ,1477והיא ב"ת דשב"ת ,1478ובשבת הקטן אמר
בתיקון ע' )דף קכה ע"א קמז ע"א( ודא רזא דשבת ,ש' ג' ענפין כו' ,תרין שבתות אימא עלאה
בתלת דרגין ,ואימא תתאה כו' ,ע"ש .אבל כאן אמר דבת ג' דרגין ות' תפארת ,וצ"ל בשבת הקטן
כמו בגדול ,דש' איהי כלילא מג"ס עלאין ,ובת חג"ת כליל נה"י :וכלהו כלילן בש' דאיהי
תיובתא שכינתא כו'  -כצ"ל ,ור"ל דגם חג"ת }מ ע"ב{ כלילן בג' ווין ענפין דש' כמ"ש בכמה
ïè÷ä úáù 1474äðéá ìåãâä úáù 'ù úàå
'ú äøåáâ äìåãâ ïéòåøã ïéøú 'á úåëìî
úìú àúééøåà ìëì úáù ìé÷ù äéá úøàôú
ïìéìë åäìëå 1475ïéàìò ïøéôñ úìú ùã ïéøúë
äìòå äàìò àúðéëù 1476éäéàã àúáåéúá
äô ìë úìôú øîúà

 - ïå÷éúä øéàî 1474עי' הקדו"ש עח ע”ד :וזה סוד מ"ש רז"ל בבראשית רבה )פי"א סימן ח( אמרה שבת לפני
הקב"ה לכולם יש בן זוג ולי אין בן זוג ,אמר לה הקב"ה כנסת ישראל היא בן זוגך .כי האות י'
האחרונה דס"ג הוא היסוד דהמלכות שבבינה ,כי הרי הוא המילוי דהה' אחרונה שבה ,והוא היסוד
דהמלכות ,והוא שבת הגדול ,כמ"ש בתיקונים תיקון י"ט )דף מ ע"א וע"ש דף מא ע"א( כי הוא יום
שכולו שבת ,אלף השביעי שיוחזרו אז בו הכל לשרשן ,ובו שבת וינפש )שמות לא יז( ,ועי' בהגר"א
בספד"צ )פ"א יא ע"א בדה"מ שביעאה עלייהו( ע"ש ,והוא הי' דמילוי ה"י אחרונה דהס"ג ,שהיא
השבת שאמרה לפני הקב"ה לכולן נתת בן זוג ולי אין בן זוג ,כי אין בשם ב"ן רק ט' אותיות,
וכאשר נתלבש הב"ן עם הס"ג הרי נשאר הי' אחרונה בלי התלבשות .ואמר לה הקב"ה כנסת
ישראל יהיה בן זוגך ,והכוונה הוא כי הבטיח לה הקב"ה שכל בנין האצילות יהיה ממנה ,כי ר"ת של
העשר ספי' דאצילות ,שהם כחב גג תנהימ הם גימט' ישראל .וזהו כנסת ישראל שהוא כללות דכל
העשר ספי' כולם] ,שהם ג"כ שורש נשמת כלל ישראל[ הם יהיו בן זוגך ,כי תשתתף בהם ,שכולם
נבנו ממנה כמו שיתבאר לקמן .ולכן }עט ע"א{ נקרא אותו הי' דהמילוי אחרונה דהס"ג בשם י'
האומנית ,כי היא כלי אומנתו של הקב"ה שעל ידה נעשו כל העולמות כולם.
 1475עי' ע"ח שער מטי ולא מטי פרק ב ,דהג"ר הם כחד חשיבן .ועי' דע"ה ח"ב קטו ע"ג שמביא
ראיה לכך מלעיל כד ע"ב :אימא עלאה מקננא בכרסייא בתלת ספירן עלאין.
.àúáåéú éäéàã 'ùá úàéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð éäéàã àúáåéúá 1476
 1477עי' לקמן קנו ע"ב :ובגין דא אתקרי ש' כליל תלת ענפין דאינון תלת אבהן ודא איהו רזא
ושכבתי עם אבותי ובגין דא מלכות איהי ב"ת יחידה שב"ת דבה אתגליין כל גוונין ושרטוטין
וציורין לבני נשא ובה יכלין למנדע כל מה דלעילא ולא באתר אחרא דאיהי כגוונא דאספקלריאה
דאשתמודע בה פרצופין דאנפין שרטוטין דידין אינון אילנא דחיי.
 1478ר"ל דהא אמר התיקונים דבת הוא כללות חג"ת ומלכות כוללת חג"ת אם כן נמצא שהיא
בת דשבת ,ואמר עוד ובשבת הקטן אמר בתיקון עי' וכו' ,ר"ל דהוקשה לו לרבינו דבשלמה בשבת
הגדול בינה מצינו שפיר כללות כל העשר ספירות כמו שאמר שי"ן הוא בינה בכללות הג"ר כידוע
שבבינה נכלל הג"ר וב"ת הואחג"ת ובהן נכללין נה"י גם כן וגם מלכות אחרי שהיא כוללת ג' אבהן
א"כ גם היא נכלל בבת כנ"ל ונמאצ שפיר כללות כל הע"ס בבינה אבל בשבת הקטן מלכות קשה
לכאורה לומר כן דשי"ן הוא מלכות וב"ת הוא חג"ת שהוא נגד הידוע לזה אמר רבינו ובשבת הקטן
אמר בתיקון עי' כו' ר"ל שלכאורה נלמוד משם הסדר שאמר שם לזה בא ריבונ ללמדנו שאין
ללמוד משם לכאן דשם אמר שי"ן ג' ענפין כו' אימא עילאה בתלת דרגין ואימא תתאה בתלת כו'
א"כ כלול שם כל התיבת ש' ב' ת' על תלת דרגין פרטיות וגם משמע משם במה שאמר שם ואימא
תתאה בתלת שר"ל נה"י אבל כאן אמר דב"ת ג' דרגין ב' ג' ג' ות' תפארת )כצ"ל בדברי ריבונ וט"ס
לפנינו שחסר בדברי רבינו מילת ב' ג' ג' ור"ל ב' י' ת' הוא גדולה גבורה שאמר בתיקונים( הרי
שאמר כאן דבת לבדו הוא ג' דרגין לבד האות שי"ן דשבת וגם אמר שהג' דרגין הוא חג"ת א"כ
מוכרחין לומר שכאן מיירי בבחינה אחרת ועי' פנים לתורה וזה שכתב רבינו וצ"ל כו' דשי"ן איהי
כלילא מג"ס עילאין כו' כליל נה"י ור"ל על הע"ס הכלולין במלכות נוכל שפיר לורמ כמו בבינה.
)לש"ו(.
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מקומות ,ונקודה שמחברת הג' ווין הוא מלכות שבה מתחברין בסוד שם ע"ב ,ונה"י נכללין
כנ"ל ,והיא כוללת הכל כמ"ש בבהיר )ב ע"ב אות כו( שי"ן כולל כל העולם ולמה כו' ע"ש.1479
ומראה כאן כחו של שי"ן ,וז"ש דאיהי תיובתא כו' ,דתשובה כוללת הכל .1480וז"ל הבהיר שם,
אר"א מ"ד ה' איש כו' ,א"ל בני אל"ף ראש ,יו"ד שני לה ,שי"ן כולל כל העולם .ולמה שי"ן
כולל כל העולם ,מפני שכ' בה תשובה .ור"ל דת' נוסף בה ,והשורש מתחיל משי"ן ,ואמר שכ'
תשובה ,כי שבת בינה כנ"ל ,ובינה כוללת ג"ר בכ"מ כידוע ,ובתשובה הוא שבת ו"ה ,וזהו
תשובה ,שמחזיר הכל לשורש ,והכל נכלל בשי"ן כנ"ל :ועלה אתמר תפלת כו'  -דתפלה צריך
לעומקא דכלא ,דכתיב ממעמקים )תהלים קל א( ,והיא כוללת כל פה ,דכל התפלות שמתפללין
לכל הכל כלולין בה ,ולכן בכל התפלות צריך לכוין בה עומקא דכולא כנ"ל:
והעמוד האמצעי הזה נקרא
ìë úìôú éø÷úà àúéòöîàã àãåîò àäå
תפלת כל פה ,אלא )כל( הוא ב"ן י"ה åäéàå ä"ðéá ïî ä"é ï"á åäéà (ìë) àìà äô
מן בינה ,והוא העמוד האמצעי ,הוא
ïååúà úìúá òöåîî åäéà àúéòöîàã àãåîò
ממוצע בשלש האותיות שהן יה"ו
שנכללות בבינה ,והיא ממוצע כמו גוף òöåîî åäéàå äðéáá ïìéìëúàã å"÷é ïåðéàã
בין שתי זרועות ,והוא אות בצדיק úåà [à"ò àî] åäéàå ïéòåøã ïéøú ïéá àôåâë
שהוא כלול בא"ת שהיא שכינה àúðéëù éäéàã ú"àá ìéìë åäéàã ÷éãöá
תחתונה ,הכלולה מא' עד ת' ,והוא úìú ìéìë åäéàå 'ú ãòå 'àî àìéìë äàúú
כולל שלש ברכות הראשונות של åäéàå ïéàøúá úìúå ïéàîã÷ àúåìöã ïàëøá
תפילה ושלש אחרונות ,והוא כולל
åéúåö÷ éðù ìà ïåäá øîúàã 'å'å ïéøú ìéìë
שני ו' ו' שנאמר בהן "על שתי קצותיו
וחובר" ,שהן )והן( שתים עשרה á"é (ïåðéàå à"ð) ïåðéàã (æ çë úåîù) øáçå
ברכות של התפלה שנקראו אמצעיותåäìëå úåéòöîà åàéø÷úàã àúåìöã ïàëøá ,
וכל שמונה עשרה הברכות שנכללו ï"éåå úìú ïåðéàã 'äá ïìéìëúàã ïàëøá é"ç
בה ,שהן שלש ווי"ם )שנאמר בהם )åã åäéàã (à"ä å"àå à"ä ã"åé ïåäá øîúàã à"ð
יו"ד ה"א וא"ו ה"א( שהוא דו äéá øîúàã äîå÷ øåòù åäéà àãå ïéôåöøô
פרצופים ,וזהו שיעור קומה שנאמר
בו "עשר אמות אורך הקרש" ,במה )éàîá ùø÷ä êøåà úåîà øùò (æè åë úåîù
'é úàá øùòì ú÷ìñ
עולה לעשר ,באות י'.
אלא כל איהו כו'  -ר"ל ,דנק' כל בדרגיה ,עמודא דאמצעיתא דכולל יה"ו ,בן י"ה וחג"ת,
כמו שמפרש והולך ,ונה"י לא פירש כנ"ל דכלולין בחג"ת ,וכליל לשכינתא כמו שמפרש והולך,
ולפי שהוא בבינה בן י"ה )אד"ז רצ ע"א ,(1481לכן גם היא כוללת הכל :ואיהו אות בצדיק כו' –
מפרש והולך האיך כולל השכינה שנק' אות בצדיק ,ע"ש ו' דיליה ואת דילה ,כמו שמפרש
והולך ,וגוף וצדיק חד הוא כנ"ל )בהמשך העמוד( ,ובזה כוללה ג"כ ,והוא כל פה ,ובינה ג"כ על
שמו כנ"ל :דאיהו כליל כו'  -מפרש והולך שנק' תפלת כו' שכולל כל התפלה .ואמר שכולל ג'
ווין ,וא"ו דידיה ,וב' ווין דב' ההין כמו שמפרש והולך .וז"ש למעלה ,איהו ממוצע בתלת כו',
שהוא ו' דבינה ,ואיהו ממוצע בגופא כו' ,והוא וא"ו דידיה ,ואיהו אות בצדיק כו' ,ר"ל ו' דאות
כנ"ל ,והוא וא"ו דמלכות .וז"ש ואיהו כליל תרין כו' על שתי קצותיו ,דב' ההי"ן הן שתי קצותיו,
מקצה השמים ועד קצה השמים )דברים ד לב( ,וכמ"ש למטה ,ו' דאיהו במציעות ה' ה' כו' ,והן
ווין של הההין ,רגל שמאלי שבתוכם ,ועיין למטה :דאינון תלת ווין יהו"ה דאתמר בהון ד"ו
פרצופים  -כצ"ל~ ,ור"ל דעל ה' אמרו ד"ו פרצופים ,דו' שבתוכה ,אלמא כליל ו' בה ,והוא עליו
 - ïå÷éúä øéàî 1479ז"ל בשלימות :אמר ר' אמוראי מאי דכתיב )שמות ט"ו ג( ה' איש מלחמה ,אמר ליה מר
רחומאי ברבי לא תבעי לך מילתא דפשיטא ,שמע לי ואמלכינך ,א"ל למה"ד למלך שהיה לו דירות
נאות ושם שם לכל אחד ואחד מהם וכולן זו טובה מזו ,אמר אתן לבני דירה זו ששמה אל"ף ,גם זו
טובה ששמה יו"ד גם זו טובה ששמה שי"ן ,מה עשה אספן כל השלשה ועשה מהם שם אחד ועשה
מהם בית אחד ,א"ל עד מתי תסתום דבריך ,א"ל בני אל"ף ראש ,יו"ד שני לה ,שי"ן כולל כל
העולם ,ולמה שי"ן כולל כל העולם מפני שכתוב בה תשובה:
 1480היינו כל הו"ק ,וכן כל הג"ר כדלקמן.
 1481עי' לעיל הערה .671

331

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
זכר של ד' :ודא איהו שיעור קומה  -דכולל כל הע"ס ,והכל בוא"ו .וא"ו הוא שיעור קומה
כמש"ל )לז ע"ב כא ע"ב( ואמר דאתמר ביה עשר אמות ,אמות מסטרא דאת ו' ,ועשר מסטרא
דכליל כל ע"ס .ואמר במאי סליק כו' ,שכולל כל הוי"ה וא"ו ,ב' ההין בג' ווין כנ"ל ,ויו"ד כמ"ש
כאן:
1482
ודאי
,
ואמר
פתח
אחד
זקן
קם
úéà 'ä éàãå øîàå çúô ãç
÷àáñ í
שבה' יש לה שלש ווי"ם ,שהן שמונה
àã àðååâë ïàëøá é"ç ïåðéàã ï"éåå úìú äá
עשרה ברכות ,כמו זה  ,שנאמר בהן (å é éìùî) ÷éãö ùàøì úåëøáå ïåäá øîúàã
"וברכות לראש צדיק" .מה זה ראש
äéáå àúéòöîàã àãåîò àã ÷éãö ùàø éàî
צדיק ,זה העמוד האמצעי ,שבו שורות
שמונה עשרה ברכות של ה' העליונהäéðîå {á"ò î} äàìò 'äã ïàëøá é"ç ïééøù ,
וממנו נמשכו לה' התחתונה ,על ידי àã ïéâáå ÷éãöã àãé ìò àøéòæ 'äì åëéùîúà
הצדיק ,ומשום זה גוף וברית נחשבים ãç ïðéáùç úéøáå óåâ
לאחד.
קם סבא כו'  -מפרש דבריו בביאור יותר :ודאי ה' כו'  -דהוא לא כליל ב' ההין בו אלא
הרגל שמאלי לבד בח"י ברכאין דבי' ,והוא אמר שכל הההין רמוזין שם כמו שמפרש והולך,
אית בה כו' .וכן במלכות} ,מ ע"ג{ וכולן כלולין בו ,והוא בג' ווין הנ"ל אל שני קצותיו כו'
כנ"ל ,אבל מ"מ כל הההין רמוזין בו כנ"ל~* :גוף וברית חשבינן חד שתי כתפות חוברות דא
כתף עילאה דכתף תתאה דאינון ימינא ושמאלא ואינון ה' ה' אל שני קצותיו וחבר אינון ו' ו'
ובהון כו' קצותיו וחבר ואח"כ ו' דאיהו במציעות ה"ה כו'  -כצ"ל~ ,דעתה מפרש ב' קצותיו
הנ"ל דאתמר ברישא דקרא ,שתי כתפות ,וכתף הוא חושבן ת"ק שנה דה"א ,והן ימינא ושמאלא,
דה"א עילאה היא בימינא ,וה"א תתאה בשמאלא כמש"ל )סח ע"ב עז ע"ב( מנרתא בדרום
ופתורא כו' ,ועמש"ש .וכתף הוא צורת ד' ,ועם קצה שבגוף נעשה ה' .וכן בכתף השני .והן גופא
דכולל ג' חג"ת בב' סטרין דיליה ,ר"ל של הגוף עצמו כולל חו"ג ,והוא עצמו באמצע ,בחוט
השדרה כידוע )* (##וזהו וחֻ בר ,ע"י חבורא דב' קצוות נעשין ה' כמו שמפרש והולך ,ועתה
מפרש מ"ש למעלה ,ודא איהו שיעור קומה כו' ,ואמר ו' דאיהו במציעות כו' ,ור"ל וא"ו העצמי
של שם:
ו' שהוא באמצע ה"ה הוא שיעור
äîå÷ øåòù åäéà ä"ä úåòéöîá åäéàã 'å
קומה ,והוא אמה ועולה )שעולה( øùòì 'é úàá (÷éìñã à"ð) ÷éìñå äîà åäéàå
באות י' לעשר אמות ,שנאמר בו "עשר
úåîà øùò (æè åë úåîù) äéá øîúàã úåîà
אמות אורך הקרש ואמה וחצי האמה
רוחב הקרש האחד" זה ו' י' ,שהוא ùø÷ä áçø äîàä éöçå äîàå ùø÷ä êøà
äéá ïéâú ìëã 'æã àæøá åäéàã 'é 'å àã ãçàä
בסוד של ז' ,שכל התגים נקראים בו.
åàéø÷úà

ברזא דז' דכל תגין כו'  -ר"ל ,לכן ו"י חשיב כחדא ,ויו"ד הזה הוא מלכות ברזא דתגא כנ"ל
)לח ע"ב * (##וזהו וחצי אמה ,מצה פרוסה ,ברזא דאת ג' ,1483והוא הוי"ה דבה יו"ד למטה ,דבה
רזא דמשכנא ,וז"ש דכל תגין כו' :דכל תגין ביה אתקריאו  -ר"ל ,תגא הוא ז' זיונין ,ובז' אותיות,
והוא י' על ו' ז':
"שתי כתפות חוברות" ,זו כתף
óúë àã (æ çë úåîù) úøáç úôúë éúù
עליונה וכתף תחתונה שהן ימין àìàîùå àðéîé ïåðéàã äàúú óúëå äàìò
ושמאל ,והן ה"ה" .אל שני קצותיו",
ïåäáå å"å ïåðéà åéúåö÷ éðù ìà ä"ä ïåðéàå
הם ו' ו' ,ובהם נעשים ה' ה' בחבור,
éðù ìà àã ïéâáå àøåáçá ä"ä ãéáòúà
ומשום זה "אל שני קצותיו וחובר".
בכל מקום אמה היא ו' ,ומשום זה ÷øáçå åéúåö
úá éäéà àã ïéâáå 'å åäéà äîà øúà ìëá
היא בת ששה טפחים ,וחצי האמה זו
 - ïå÷éúä øéàî 1482עי' לעיל הערה .71
 1483עי' לעיל כט ע"ב שזה אות ד'*.##
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י' ,ששתי יודי"ן הן שעור של אמה,
והאות י' השעור שלה שלשה טפחים,
וזה ג' .ועשר אמות ,זהו שעור של גוף
אדם כנגד עשרה דברים שנאמרו בכוס
של ברכה )ברכות נא ע"א ,מדרש תהלים
קלד( ,ולא נשאר בזמן הזה אלא ארבעה
)שנתעלתה ו' ונשארה ד' מדו
פרצופים ,ושעור של הכל ו' באות י'
עולה לעשר( כמו שבארוהו.

ï"éãåé ïéøúã 'é àã äîàä éöçå íéçôè äùù
'â äìéã àøåòù 'é úåàå äîàã àøåòù ïåðéà
àøåòù åäéà àã úåîà øùòå 'â àãå íéçôè
øîúàã íéøáã äøùò ìá÷ì ùð øáã àôåâã
àìà àã àðîæá øàúùà àìå äëøá ìù ñåëá
åã ïî 'ã øàúùàå 'å 1484÷ìúñàã à"ð) òáøà
(øùòì ÷éìñ 'é úàá 'å àìëã àøåòùå ïéôåöøô
äåî÷åàã äîë

ביה אתקריאו בכל אתר אמה כו'  -מפרש חצי האמה כו' :ג"ט ודא ג'  -ר"ל ,ג' יודין
1486
דאיהי כליל לון וכמש"ל )לח ע"א ח
דכלילין ביו"ד :קוצא ,וגזעא ,ושבילא ,1485והן ג' נקידין
ע"א* ,(##והוא"ו וא"ו כמ"ש ,ושיעורא דיו"ד הוא בארכו חצי דוא"ו ,וז"ש דתרין יודין כו',
ור"ל אם תמתח יו"ד השני ג' הנ"ל ,1487קוצא כו' ,ותעמיד תחת היו"ד הא' ,יהיה שעורא דוא"ו,
וכמ"ש בפ' תצוה )קפ"א א'( ובספרא דאדם קדמאה בדיוקנא דאתוון כו' וכן שעורא דיליה כג"ד
כו' ,1488וזהו וחצי האמה .ואמר כאן באורך וברוחב ,יו"ד וא"ו ,באורך הוא מסטרא דיו"ד
עילאה ,דביה סליק לעשר .וברוחב מסטרא דאת יו"ד תתאה כנ"ל .וה"ה הן שתי כתפות כנ"ל.
ואע"ג דאינון לא כתיבי אצל קרשים ,כתיב בהו שתי ידות לקרש כו' ,והן שתי כתפות .ועוד ב'
ההין מפרש לקמן ,וחמשה בריחים וחמשה כו' ,והוא נגד ו"י ,ב"פ כנ"ל ,באורך ורוחב מסטרא
דזו"ן כמ"ש ברה"י ,ארכו כו' :ועשר אמות דא איהו שיעורא דגופא כו'  -והוא ברזא דוא"ו יו"ד
כנ"ל ,וחמשה בריחים כו' הן ה"ה ,וכמ"ש בפ' בלק )קפז ע"א( האחד והשנית אמר קרא כו',1489
 - ïå÷éúä øéàî 1484עי' בסוף תיקון מז )לש"ו(.
 1485עי' לעיל הערה .1102
 1486נדצ"ל נקודין.
##* 1487
 1488ז"ל בשלימות :ובספרא דאדם קדמאה בדיוקנין דאתוון ו' חד נקודה לעילא וחמש נקודין
דלתתא וכן שיעורא דילה כגוונא דא ו' וכל נקודה קיימא ברזא דעשר בגין דלית לך נקודה דלא
אשלים לעשר דכל נקודה אית ביה תשע סמכין רתיכין וההיא נקודה אשלים לעשר נקודה דימינא
תשע סמכין רתיכין לה ואיהי עשרה וכן לשמאלא וכן לכל סטרין ועל דא כלהו נקודין אינון כל חד
וחד כללא דעשר איהי ורתיכוי וכלהו כלילן בההוא פשיטו דאת ו' בגין כך כלא איהו בדיוקנא ברזא
דאת ו'
תרגום :ובספרו של אדם הראשון בציור האותיות אות ו' נקודה אחת למעלה וחמש נקדות
שלמטה וכן שעור שלה כעין זה ו' וכל נקודה עומדת בסוד עשר לפי שאין לך נקודה שלא נשלמת
לעשר שכל נקודה יש בה תשעה עמודים מרכבות והנקדה ההיא משלימה לעשר נקודה ימנית
תשעה עמודים ומרכבות יש לה והיא עשרה וכן לשמאל וכן לכל הצדדים ועל זה כל נקדות אלו כל
אחת ואחת כלולה מעשר היא ומרכבותיה וכולם כלולים בהתפשטות ההיא של האות ו' ועל כן
הכל הוא בציור בסוד האות ו'.
 1489ז"ל בשלימות :פתח ואמר החכם עיניו בראשו וגו' וכי באן אתר עינוי דב"נ אלא בראשו
דילמא בגופו או בדרועיה דאפיק לחכם יתיר מכל בני עלמא אלא קרא הכי הוא ודאי דתנן לא יהך
בר נש בגלוי דרישא ד' אמות מ"ט דשכינתא שריא על רישיה וכל חכים עינוי ומלוי בראשו אינון
בההוא דשריא וקיימא על רישיה וכד עינוי תמן לינדע דההוא נהורא דאדליק על רישיה אצטריך
למשחא בגין דגופא דב"נ איהו פתילה ונהורא אדליק לעילא ושלמה מלכא צווח ואמר ושמן על
ראשך אל יחסר דהא נהורא דבראשו אצטריך למשחא ואינון עובדין טבאן וע"ד החכם עיניו
בראשו ולא באתר אחרא אתון חכימין ודאי ושכינתא שרייא על רישייכו חיך לא אשגחתון להאי
דכתיב ועשית בריחים וגו' לקרשי צלע המשכן האחד וחמשה בריחים לקרשי צלע המשכן השנית
האחד והשנית אמר קרא שלישית ורביעית לא אמר קרא דהא אחד ושנית דא חשיבו דתרין סטרין
ובג"כ עביד חושבנא בתרין אלין:
תרגום :פתח ואמר "החכם עיניו בראשו וגו'" ,וכי איפה עיניו של האדם אלא בראשו שמא
בגופו או בזרועו ,שהוציא את החכם יותר מכל בני העולם ,אלא הפסוק כך הוא בודאי ,שלמדנו לא
ילך אדם בגלוי ראש ארבע אמות ,למה ,שהשכינה שורה על ראשו ,וכל חכם עיניו ודבריו בראשו,
הם באותו ששורה ועומד על ראשו .וכשעיניו שם ,ידע שאותו אור שדולק על ראשו צריך שמן,
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ויו"ד הזה יו"ד זעירא ,הוא ברזא דאת ד' ,ג' נקודין ברזא דאת ג' ,ונקודה העשירית הכלולה
מכולם כמש"ל )לח ע"א ז ע"ב( ע"ש .וזהו ו"י ברזא דז' ,שנעשית הוא"ו זיין ,והוא שניתוסף בו
הנקודה הכלולה יו"ד הנ"ל ,והיא כלולה עוד מג' ,הרי עשרה .ולכן האורך והרוחב הן שוין,
ששניהם ברזא דעשרה ,אלא ששם ביו"ד עילאה ,דמעצמה עשרה וכלולה בוא"ו ,לכן הן
באמות ,וכאן בחיבורא ולא בכלילות ,לכן הן טפחים .ועוד דכאן בחי' העשירית ל"ל מגרמא
כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( ,ולכן הן תשעה משא"כ שם :לקבל עשרה דברים כו' ולא אשתאר כו'
}מ ע"ד{  -דהיתה ברזא דהוי"ה ,י' עילאה ,ועתה ברזא דיו"ד תתאה י' זעירא ,דאשתאר עמנו,
והיא לית לה אלא ד' ,וזה שנעשה יו"ד ד' ,וכוס של ברכה הוא הגוף כמ"ש למטה ,ה' זעירא
גופא בית קיבול דכלהו ,ר"ל דאלקים ,מלא י"ה ,ולכן נקרא ג"כ אלקים ,והוא חושבן כוס
כמש"ל סוף תיקון מז )צה ע"ב( ,והיא בית קיבול לברכה ,אלקים דבינה כמש"ל שם ,ובינה היא
ברכה כמש"ל )כד ע"א כט ע"א( תליתאה בברכה כו' וש"מ ,ועמ"ש למטה:
וכולם רמוזים בגוף ,כמו זה:
àòåøãá àã àðååâë àôåâá éæéîø åäìëå
בזרוע ימין שתי אמות מפרק לפרקïëå à÷øôì à÷øô ïî ïéîà ïéøú àðéîé ,
וכן בזרוע שמאל שתים ,הרי ארבע .וכן
ïéøúá ïëå òáøà àä ïéøú àìàîù àòåøãá
בשתי שוקים ארבע ,הרי שמונה .ובגוף
שתים ,הרי עשר .זהו "עשר אמות øùò àä ïéøú àôåâáå àéðîú àä òáøà ïé÷åù
אורך הקרש" ,הקש"ר הוא בהפוך ùø÷ä êøà úåîà øùò (æè åë úåîù) åäéà àã
øù÷ì øù÷ ïéá ïååúà êåôäá åäéà ø"ù÷ä
האותיות בין קשר לקשר.
"וחמשה בריחים לקרשי צלע
ïëùîä òìö éùø÷ì íéçéøá äùîçå
חמש
המשכן האחת" )שמות כו כז( ,הם
äùîçå ïéîé ãéã ïàòáöà ùîç ïåðéà ãçàä
אצבעות של יד ימין" ,וחמשה בריחים ùîç úéðùä ïëùîä òìö éùø÷ì íéçéøá
לקרשי צלע המשכן השנית" ,חמש
האצבעות של יד שמאל .ואותן חמש ïàòáöà ùîç ïåðéàå ìàîù ãéã ïàòáöà
אצבעות כולן מדה לבריחים ,והן "מי éî (áé î äéòùé) ïåðéàå íéçéøáì äãî åäìë
מדד בשעלו מים וגו'" ,והרי פרשוהו ïåðéàå åäåî÷åà àäå 'åâå íéî åìòùá ããî
והם אָאֵ ֹ
א ִאאֻ חמש נקודות אלו ,שהן é"øö õ"î÷ ïåðàã ïéìà ïéãå÷ð ùîç àË àÄ àÉ àÅ àÈ
קמ"ץ צר"י חל"ם חיר"ק שור"ק ,הן éëäã í"éäìàã àæøá ïåðéà ÷"øù ÷"øéç í"ìç
בסוד של אלהי"ם ,שכך עולה בחשבון.
àãå ä"é àìî í"éäìàã àæøå ïáùåçá ÷éìñ
וסוד של אלהי"ם ,מלא י"ה ,וזהו )יה"ו(
éàãå äðéá (å"äé à"ð) åäéà
בינה ודאי.
הקשר כו' בין קשר לקשר  -ר"ל ,דבין קשר לקשר הוא אמה והן עשר כנ"ל:
וחמשה כו'  -עתה מפרש ב' ההין כמ"ש למעלה ,ונשלם הגוף בהויה .וכאן הוא בהוי"ה
עילאה ,לכן עשר אמות כנ"ל ,וה"ה דבריחים הם שכינה עילאה ותתאה כמו שמפרש והולך:
ואינון כולהו מדה  -לבריחים ל"ג~ ,ור"ל דכל אצבע ואצבע הוא מדה אחרת ,והן ה' מדות דקרא
כמו שמפרש והולך ,ואינון כו' ,והא אוקמוהו ,ור"ל בריש תיקון ה' )כ ע"ב( ואינון ה' ,ועלייהו
אתמר מי מדד כו' ,ה"ס ,כמ"ש שם ,ואמר שם דאינון ה' עילאה בשכינה עילאה ,ע"ש ובסוף
תיקון יח )לה ע"ב( ועלייהו אתמר מי מדד כו' ,וז"ש ואינון א' א' כו' .וכן לעיל בהקדמה )ד ע"ב ה
ע"א( חמש אור דיומא קדמאה לקבל ה' קדמאה כו' :אינון ברזא דאלקים כו'  -דאלקים נק' בינה
וכן מלכות וכמ"ש למטה ,וכאן ר"ל ה' עילאה וכמו שמפרש והולך ,ורזא דאלקים כו' בינה
ודאי ,שכוללת בן י"ה )אד"ז רצ ע"א ,(1490ובן הוא מלא כמש"ל ריש תיקון לח )פז ע"א( וש"מ:
וכך בסוד ה' אלפי"ן כלולים בה'
äàúú 'äá ïìéìë ï"éôìà 'ä àæøá éëäå
 - ïå÷éúä øéàîמשום שגוף האדם היא פתילה ,ואור דולק למעלה ,ושלמה המלך צווח ואמר "ושמן על ראשך אל
יחסר" ,שהרי האור שבראשו צריך שמן ,והם מעשים טובים ,ולכן החכם עיניו בראשו ולא במקום
אחר .אתם חכמים ודאי ,השכינה שורה על ראשיכם ,איך לא השגחתם לזה שכתוב "ועשית
בריחים וגו' לקרשי צלע המשכן האחד וחמשה בריחים לקרשי צלע המשכן השנית" ,האחד
והשנית אמר הפסוק ,שלישית ורביעית לא אמר הפסוק ,שהרי אחד ושנית נחשבים לשני צדדים,
ומשום זה החשבון בשני אלה.
 1490עי' לעיל הערה .671
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התחתונה ,והאותיות הללו הן שלש:
נשמה ,רוח ,ונפש .ה' זעירה הגוף בית
קבול של כולם ,הפתילה )פתיל ה'(
שנאחזים בה שלשת צבעיי הנר,
שהוא "נר יהו"ה נשמת אדם" )משלי כ
כז( .זית מזיתים ,זה צדיק שנאמר בו
"שמן זית זך כתית" ,שכותש כתישה
באותן האותות )זיתים( שהן איברי
הגוף ,וזו ברית מילה אל השכינה
שנקראת גד.
והכי ה' אלפין כו'  -ע"ל ריש תיקון ה' )כ ע"ב( ,שם וחמש זימנין אור אינון בעובדא
דבראשית ואינון ה' ,ועלייהו אתמר מי מדד כו' ,ה' עילאה חמש אור ,ה' תתאה חמש גוונין
דנהרין בהון חמש אור ,וכד אתפשט' כו' ,ור"ל שלכן הן ב"פ ה' אצבעאן כנ"ל ,ב' ההין ,ב"פ ה'
אור ,אור וגוונין :ואלין אינון תלת כו'  -ר"ל ,יה"ו דאלקים דכוללין כל אלקים ,והחמש נקודין
כנ"ל ,ואיהי ה' רביעאה ,ה' אותיות דאלקים שכוללת כל ג' בחינות דאלקים וכמש"ל ריש תיקון
לח )פז ע"א( ע"ש .וז"ש ה' זעירא גופא ,ר"ל לגבי נר"ן בית קיבול דכולהו ,ר"ל דתלת הנ"ל,
וז"ש למעלה ,והכי ה' אלפין כלילין בה' תתאה ,ר"ל דה' עילאה הוא אלקים ,מלא י"ה ,כליל ה'
נקודין בחושבן ,וה' זעירא כליל להון בה' אתוון דאלקים :פתילה דאתאחדן כו' דאיהו נר כו' -
ר"ל ,נ"ר הוא נפש רוח ,ונשמת כו' ,וכתיב נר ,דכולהו כלילין בנר ,ומה שלא נכלל בנר רק נפש
רוח ואמר נשמה לחודא ,משום דההוא נהורא עילאה אינו נראה בנר ,ושריא עלייהו בהעלם :זית
כו'  -ר"ל ,השמן דע"ג פתילה דבוק בפתילה ,דרגא דיסוד ,והוא זית מז' מינין כידוע :דאתמר
ביה שמן זית זך כתית כו' באינון זתין כו'  -ר"ל ,דזית הוא האבר עצמו של היסוד ,והוא כתיש
כו' להוציא הזרע מכל אברי הגוף ,ולכן נק' כל )זהר ח"א יז ע"א( ,והזרע הוא השמן ,וניתן ע"ג
פתילה בנוק' ,ועי' בפרשת פנחס )רמז ע"א וע"ב( בלולה בשמן כתית כו' ,מאי כתית ע"ש
היטב .1491ואמר זך ,כ"ז אתוון דאתה :1492ודא ברית כו'  -ר"ל ,הזית הוא כתיש לגבי שכינה
'ä ùôðå çåø äîùð úìú ïåðéà ïååúà ïéìàå
à"ñ) äìéúô åäìëã ìåá÷ úéá àôåâ àøéòæ
àâøùã ïéðååâ úìú äéá ïãçàúàã ('ä ìéúô
÷éãö àã íéúæî úéæ íãà úîùð 'ä øð åäéàã
(ë æë úåîù) úéúë êæ úéæ ïîù äéá øîúàã
ïåðéàã (ïéúéæ à"ñ) ïéúà ïåðéàá àùéúë ùéúëã
àî} àúðéëù éáâì äìéî úéøá àãå àôåâ éøáà
ãâ úàéø÷úàã {à"ò

 - ïå÷éúä øéàî 1491ז"ל :אמר רעיא מהימנא מהאי אשתמודע הני מילין סתימין אינון וצריך למפתח לון קמי
חברייא אברהם יצחק דתקינו שחרית ומנחה אתמר עלייהו אף ידי יסדה ארץ דא יצחק וימיני
טפחה שמים דא אברהם דדרגין דלהון חסד ופחד דאתמר עלייהו נשבע יי' בימינו ובזרע עזו אינון
תרין דרועין דמלכא דאיהו יהו"ה עמודא דאמצעיתא סלת דיליה דא שכינתא תתאה נהורא דיליה
סלת נקייה מסטרוי בלא פגימו דחשוכא ובלא תערובת חשוכא כלל דהכי אינון חשוכין עם נהורין
כבר קדם מוץ ותבן ובחוביהון דישראל מתערבין חשוכין בנהורין וכגוונא דדש ב"נ תבואה ולבתר
איהו בורר לה כבורר אוכל מתוך פסולת כך ישראל צריך למעבד ברוחיהון כד אתערב בהון חשוכין
ורזא דמלה זבחי אלהים רוח נשברה וגו' דבהכי אתבר חשוכא דאיהו יצר הרע דמכסי על רוחא
כמוץ דמכסה על חטה או כענן דמכסה על שמשא ולא מנח ליה לאנהרא ובזמנין דחשך דאיהו
יצה"ר מכסה על יצר הטוב דאיהו אור איהו כמאן דתפיס בבית האסורין דיצה"ר ואוף הכי כד יצר
הטוב איהו תפיס ברשו דיצה"ר הכי אינון תפיסין חיילין דיצר הטוב ברשו דחיילין דיצר הרע
ובזמנא דיתבר ב"נ רוחיה בכל אברין דיליה קדם יהו"ה מה כתיב לאמר לאסורים צאו ולאשר
בחשך הגלו אבל שכינתא איהי סלת נקייה דלית חשוכא וקבלא יכיל לאתערבא בה איהי כגפן דלא
מקבלא הרכבה ממין אחרא דלאו איהי מינה והאי סלת בין דרועי מלכא איהי יתבא בלולה בשמן
כתית:
אמר רעיא מהימנא בוצינא קדישא כמה מתיקין מילך ודאי אתמר הכא בלולה בשמן כתית
ואתמר התם באורייתא דבע"פ בלולה במקרא במשנה בתלמוד ועוד אית רזא תניינא בלולה בשמן
כתית ודאי לאו אורייתא איהי בלולה אלא למאן דסביל כמה מכתשין בגינה כמה דאוקמוה מארי
מתניתן דלית אורייתא מתקיימת אלא במי שממית גרמיה עלה ועוד אמרו בזמן שאתה מכתת
רגליך ממדינה למדינה תזכה לראות פני שכינה ועוד בלולה בשמן
כתית דא הוא דמקיים פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועוד בלולה בשמן כתית הה"ד
והוא מחולל מפשעינו מדוכא מעונותינו ועוד בלולה בשמן כתית דא צדיק חי עלמין דנגיד טפין
קדישין דאינון פירורין כזיתים ממוחא עלאה דאינון חד עשרון לקבל י' ושני עשרונים י' י' ושלשה
עשרונים לפר י' י' ואינון עשרון לכבש וב' עשרונים לאיל ושלשה עשרונים לפר ורזא דמלה אמרו
בתעניות אין טפה יורדת מלמעלה שאין עולין כנגדה טפים ואינון ברזא דא ורמיזו דלהון לקבל
תלת מוחין חד מוח הזכרון תניינא מוח המחשבה תליתאה מוח הדמיון הדמיון והזכרון סלקין מן
לבא המחשבות נחתא )ס"א על לבא( עלייהו ללבא ומקבלין לה עלייהו כמלכא בגין דהאי אדם
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כנ"ל ,וכמ"ש בפרשת פנחס שם ,ע"ש} :מא ע"א{ דאתקרי ג"ד  -כצ"ל~ וכן בכולם ,ר"ל
דהברית נק' גד דהוא יום השביעי ,דכליל ז"ס באימא ,כמ"ש בכ"מ ,וזהו ג"ד ,ג' דנה"י ,וד'
דבינה חג"ת:
וסוד הדבר "והמן כזרע גד הוא",
àé øáãîá) àåä ãâ òøæë ïîäå äìîã àæøå
1493
éàîàå
באותה יו"ד נעשית גיד ,ולמה נקראת ãéâ úãéáòúà ã"åé àåääá (æ
גד ,משום שהיא כלולה משבע ספירות
òáùî àìéìë éäéàã ïéâá ãâ úàéø÷úà
שעולות לחשבון גד .ולמה נקראת מן,
משום שהכל לא ידעו מה הוא שהוריד úàéø÷úà éàîàå ãâ ïáùåçì ïé÷ìñã ïàøéôñ
להם הקדוש ברוך הוא מן ,שהוא כזרע ïåì úéçðã àåä äî åòãé àì àìëã ïéâá ïî
גד לבן" ,ועינו כעין הבדלח" ,שהוא ÷åðéòå øååç ãâ òøæë åäéàã ïî àåä êéøá àùãå
לבן מצד הימין" ,וטעמו כצפיחית àðéîéã àøèñî øååç åäéàã (íù) çìãáä ïéòë
בדבש" מצד השמאל .מה הוא כלול àøèñî (ç íù) ùáãá úéçéôöë åîòèå
מעשר אותיות שהן יו"ד ה"א וא"ו
 - ïå÷éúä øéàîדאיהו מחשבה דרכיב ושליט על חיוא תליתאה ונחית עלה לגבי תרין חיון ופתחין גדפייהו לקבלא
לה כגון חולם על צרי אתעביד סגולתא ודא כתר עליון על חכמה ובינה עשרון ושני עשרונים
רמיזין לתלת חיון דמרכבתא עלאה דאינון גדולה גבורה תפארת שלשה עשרונין רמיזין לנצח הוד
יסוד מרכבת המשנה רביעית ההין דא מלכות קדישא ה' רביעאה מן שם יהו"ה דאיהו ארבע אנפי
אדם ובחבורא קדמאה:
תרגום :אמר הרועה הנאמן ,מכאן נודע אלו דברים סתומים הם ,וצריך לפתוח אותם לפני
החברים .אברהם ויצחק שתקנו תפלת שחרית ומנחה ,נאמר עליהם "אף ידי יסדה ארץ" ,זה יצחק,
"וימיני טפחה שמים" זה אברהם ,שהדרגות שלהם חסד ופחד ,שנאמר עליהם "נשבע ה' בימינו
ובזרוע עוזו" ,אלו שתי זרועות המלך ,שהוא יהו"ה העמוד האמצעי ,הסולת שלו ,זו השכינה
התחתונה ,האור שלו סולת נקיה מצדו בלי פגם של חושך ,ובלי תערובת חושך כלל ,שכך הם
חשוכים עם אורות ,כמו דגן כנגד/בפני מוץ ותבן .ובחטאיהם של ישראל ,מתערבים חשוכים
באורות ,וכדוגמא שאדם דש תבואה ואח"כ הוא בורר אותה ,כבורר אוכל מתוך פסולת .כך ישראל
צריך לעשות ברוחם ,כאשר מתערב בהם חשוכים .וסוד הדבר "זבחי אלהים רוח נשברה וגו'",
שבכך נשבר החושך שהוא יצר הרע שמכסה על הרוח ,כמו מוץ שמכסה על החטה ,או כמו ענן
שמכסה על השמש ולא מניח לו להאיר .ובזמן שחושך ,שהוא יצר הרע ,מכסה על יצר הטוב שהוא
אור ,הוא כמי שאסור בבית האסורים של יצר הרע ,וכמו כן כאן ,כאשר יצר הטוב הוא אסור
ברשות יצר הרע ,כך הם אסורים ,החיילים של יצר הטוב ,ברשות החיילים של יצר הרע .ובזמן
שישבר אדם רוחו בכל אבריו לפני יהו"ה ,מה כתוב לאמר "לאסורים צאו ולאשר בחשך הגלו".
אבל השכינה ,היא סולת נקיה שאין חושך וחושך יכול להתערב בה ,היא כמו גפן שאינה מקבלת
הרכבה ממין אחר שאינו מינה .וזו הסולת בין זרועות המלך היא יושבת בלולה בשמן כתית )ע"כ
רעיא מהימנא(.
אמר הרועה הנאמן ,נר הקדוש כמה מתוקים דבריך ,ודאי נאמר כאן "בלולה בשמן כתית",
ונאמר שם בתורה שבעל פה ,בלולה במקרא במשנה בתלמוד .ועוד יש סוד שני ,בלולה בשמן
כתית ,ודאי אין התורה היא בלולה ,אלא למי שסובל כמה יסורים בשבילה כמו שפרשוה בעלי
המשנה ,שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה .ועוד אמרו ,בזמן שאתה מכתת
רגליך ממדינה למדינה תזכה לראות פני שכינה .ועוד בלולה בשמן
כתית ,זהו שמקיים ,פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה .ועוד בלולה בשמן כתית ,זהו
שכתוב "והוא מחולל מפשעינו מדוכא מעוונתינו" ,ועוד בלולה בשמן כתית ,זה צדיק חי העולמים,
שמושך טפות קדושות שהן פרורים כזיתים מהמח העליון ,שהם עשרון אחד כנגד י' ,ושני עשרונים
י' י' ,ושלשה עשרונים לפר י' י' י' ,והם "עשרון לכבש ושני עשרונים לאיל ושלשה עשרונים לפר".
וסוד הדבר אמרו בתעניות ,אין טפה יורדת מלמעלה שאין עולות כנגדה טיפיים ,והם בסוד זה ,
והרמז שלהן כנגד שלשה מוחין ,אחד מח הזכרון ,שני מח המחשבה ,שלישי מח הדמיון .הדמיון
והזכרון עולים מן הלב ,המחשבה יורדת )על הלב( עליהם ללב ,ומקבלים אותה עליהם כמלך,
משום שזה האדם שהוא מחשבה שרוכב ושולט על חיה שלישית ויורדת עליה ,אצל שתי החיות,
ופותחים כנפיהם לקבל אותה ,כמו חולם על צירי נעשה סגולתא ,וזה כתר עליון על חכמה ובינה.
עשרון ושני עשרונים רומזים לשלש חיות של המרכבה העליונה ,שהן גדולה גבורה תפארת ,שלשה
עשרונים רומזים לנצח הוד יסוד ,מרכבת המשנה רביעית ההין ,זו מלכות הקדושה ,ה' רביעית
משם יהו"ה ,שהוא ארבע פני אדם ובחבור קדמון.
היינו מא' עד ת' ועוד ה' דמנצפ"ך.
 1493עי' )פא ע"א( ונקודה כו' תגא דס"ת עטרה על ברית )דע"ה ח"ב ו ע"א( ,ועי' הוא י' דיעקב,
וכמ"ש שם בסוף תיקון נ"ו )דף קה רע"א( )ביאורים ח"א כח ע"ג(.
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ה"א ,וזה המן של התורה ,ועולה ïåðéàã ïååúà øùòî ìéìë àåä äî àìàîùã
לחשבון מ"ה" ,ולא ידעו מ"ה הוא".
]àðî àãå à"ä å"àå à"ä ã"åé [á"ò àî
ä"î åòãé àìå ä"î ïáùçì ÷éìñå àúééøåàã
(åè æè úåîù) àåä

ורזא כו' בההוא יו"ד  -ר"ל ,הזרע שהוא טפה דיו"ד כמ"ש בכ"מ ,והוא המן שהוא
השמן ,1494והוא ששוחקים בשחקים לצדיקים צדיק וצדק .1495וז"ש שהמן הוא כזרע של גד יסוד,
והמן הוא מן דשמן ,שהוא מן דשחקים נו"ה ,ב' שאינן ממותקים עד ששוחקין ,והן מ"ה דמשה
שהוא בנו"ה ,כי ד' חיות הן ג' בחג"ת ש' דמשה ,וד' אדם במ"ה דמשה כמש"ל )קט ע"א קכח
ע"ב( ובמקומות הרבה ,והוא בנו"ה דתמן הנוק' כידוע ,ושם ה' בתראה ,חיה רביעית ,פני אדם,
ומשם המן ניתן לאדם ,והיא אינה ממותקת שהיא דינ"א במלכות ,אדנ"י ,עד שישחקו כתית
כנ"ל כתיש כתישא ,וכמ"ש בפרשת פנחס בר"מ שם )רמז ע"א( אמר ר"מ בוצינא קדישא כו' ועוד
אית רזא תניינא כו' 1496ע"ש היטב בארוכה .והוא סוד גדול ,שלכך לא ניתנה התורה לתחתונים
1498
שהם אדם בארץ כ"א ע"י יסורים ,1497כתית כו' לגבי שכינתא ,ולכך אכלו בזכות משה ,מה
חיה ד' דאבהן כמש"ש ,דהוא אשלים לון לאבהן כמ"ש בכ"מ ,והוא בדרגא דנו"ה והוא מ"ן
מה"ג .וז"ש ואמאי אתקרי נשה כו' )וע"ל לב ע"ב לה ע"א בגיד הנשה דאיהו צדיק כו' עש"ב(
לא ידעו מה הוא דנחית לון קב"ה ,ר"ל דגיד הנשה הוא בנו"ה כת"ק )במס' חולין צג ע"ב*(##
בירך כו' ,ושם הוא סט' דמ"ן כנ"ל .ולא ידעו ישראל כי הוא מ"ה דמשה ,ע"כ קראו על שם
מקום מוצאם מ"ן ,כמו אדם שאינו יודע שמו של פלוני וקורא ע"ש אביו או משפחתו ,וכמ"ש
בת ק"ל שנה כו' ואבהן זכו לש' דשמן דהוא ש' דמשה ,כמ"ש בספ"ק דב"ב )טז ע"ב( שלשה
הטעימן הקב"ה מעין העוה"ב כו' ,והן ג' חיות שהן בשמים ,עלמא ,אריכא ,1499וישראל ,שהן
חי' רביעית כמ"ש בפ' ואתחנן )רסב ע"ב( ע"ש .1500והיו ישראל ראוין למ"ן ,אלא ותקע כף ירך
 - ïå÷éúä øéàî 1494צ"ע אם זה משח רבות עי' לעיל הערה .1463
 1495עי' לעיל הערה .1229
 1496ז"ל בשלימות :אמר רעיא מהימנא בוצינא קדישא כמה מתיקין מילך ודאי אתמר הכא
בלולה בשמן כתית ואתמר התם באורייתא דבע"פ בלולה במקרא במשנה בתלמוד ועוד אית רזא
תניינא בלולה בשמן כתית ודאי לאו אורייתא איהי בלולה אלא למאן דסביל כמה מכתשין בגינה
כמה דאוקמוה מארי מתניתן דלית אורייתא מתקיימת אלא במי שממית גרמיה עלה ועוד אמרו
בזמן שאתה מכתת רגליך ממדינה למדינה תזכה לראות פני שכינה ועוד בלולה בשמן
תרגום :אמר הרועה הנאמן ,נר הקדוש כמה מתוקים דבריך ,ודאי נאמר כאן "בלולה בשמן
כתית" ,ונאמר שם בתורה שבעל פה ,בלולה במקרא במשנה בתלמוד .ועוד יש סוד שני ,בלולה
בשמן כתית ,ודאי אין התורה היא בלולה ,אלא למי שסובל כמה יסורים בשבילה כמו שפרשוה
בעלי המשנה ,שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה .ועוד אמרו ,בזמן שאתה
מכתת רגליך ממדינה למדינה תזכה לראות פני שכינה .ועוד בלולה בשמן
 1497עי' ברכות ה ע"א :תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך
הוא לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבא.
 1498עם גרשיים*##
##* 1499
 1500ז"ל) :תאני' ר' אבא כתיב רק באבותיך חשק יי' מכאן אר"ש אבהתא אינון רתיכא קדישא
עלאה וכתיב חשק יי' ת"ח כמה דאית רתיכא קדישא לתתא כך אית רתיכא קדישא לעילא ומאי
ניהו הא דאמרן רתיכא קדישא כלא אקרי וכלא אתקשר דא בדא ואתעביד כלא חד רק באבותיך
תלתא ורתיכא ארבעה ד' מנלן דכתיב ויבחר בזרעם אחריהם מאי משמע לאכללא בהו דוד מלכא
דאיהו רביעאה לאתתקנא ברתיכא קדישא דתנינן אבהתא תקונא ושלימותא דכלא וגופא בהו
אשתכלל ואתבני ובהו אתאחיד אתא דוד מלכא ושכליל כלא ואתקין גופא ואשלמיה בהו וא"ר
יצחק כמה דזכו אבהתא לאתעטרא ברתיכא קדישא כך זכה דוד לאתתקנא בסמכא רביעאה
דרתיכא:
תרגום) :שנה רבי אבא( כתוב רק באבותיך חשק ה' מכאן אמר רבי שמעון האבות הם מרכבה
קדושה עליונה וכתוב חשק ה' בא וראה כמו שיש מרכבה קדושה למטה כך יש מרכבה קדושה
למעלה ומה היא זה שאמרנו מרכבה קדושה הכל נקרא והכל נקשר זה בזה ונעשה הכל אחד .רק
באבותיך שלשה ומרכבה ארבעה ארבעה מנין לנו שכתוב ויבחר בזרעם אחריהם מה משמיע
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יעקב) 1501בראשית לב כה( ע"כ לא יאכלו בני ישראל כו' )בראשית לב לב( ,והוא המ"ן כמ"ש כאן,
ובימי משה דתקין נו"ה וזכה אליהן ,זכו בשבילו ,ולע"ל כי יבוא שילה )בראשית מט י( ,יזכו בה
ג"כ ,וז"ש מה הוא כליל מעשר כו' ,ומ"מ הוא בדרגא דדכורא אספקלריא דנהרא ,דרגא
דמשה ,1502אלא מבחי' הרביעית שבו ,וז"ש ודא מנא דאורייתא וסליק כו' .וזהו טעם גיד הנשה
דאתנטיל מהון המן דנגע ההוא שרו של עשו ,והוא טמא כמו כל דבר שבקדושה דאתנטיל
ממנה ,והוא טעם לכל הטומאות ואסורין שבתורה ,1503והכל בחטא האדם ,כיון דהגיע לכף כו',
 - ïå÷éúä øéàîלהכליל בהם את דוד המלך שהוא רביעי להתתקן במרכבה הקדושה ששנינו האבות תקון שלמות
הכל והגוף משתכלל בהם ונבנה ובהם נאחז בא דוד המלך ושכלל הכל והתקין הגוף והשלימם בהם
ואמר רבי יצחק כמו שזכו האבות להתעטר במרכבה הקדושה כך זכה דוד להתתקן בעמוד הרביעי
של המרכבה.
 1501עי' לעיל הערה .1229
 1502עי' לעיל הערה .1260
 1503וכן הוא בזהר וישלח קעא ע"ב וע"ש עוד קע ע"ב )לש"ו(.
קעא ע"ב :ותא חזי מהאי נחש כמה חילין מתפרשן לכל סטר ואשתכחו בעלמא לגבי בני נשא
ובעינן לקיימא לההוא גיד הנשה דאף על גב דקריב ביה ההוא דרכיב על חויא קיים איהו ואתקיים
בגוון ולא אתבר וחילא בעינן לאתתקפא בעלמא ולאחזאה )שם( כי שרית עם אלהי"ם ועם אנשים
ותוכל וכד חמי דהא לא אתבר ולא אתאכיל ההוא אתר כדין אתבר חיליה ותוקפיה ולא יכיל
לאבאשא לבנוי דיעקב ועל דא לא בעינן למיהב דוכתא לברייתא דעלמא למיכל ליה ולא
לאתאכלא כלל:
רבי ייסא סבא דרש כי נגע בכף ירך יעקב כתיב הכא כי נגע בכף וכתיב התם )במדבר יט יג( כל
הנוגע במת בנפש האדם )יטמא( וגו' מה להלן מסאבא אוף הכא נמי מסאבא דסאיב ההוא אתר
ומאתר מסאבא לית לן )לאתתקנא( לאתהנאה מניה כלל כל שכן באתר דקריב ההוא סטר מסאבא
ואורייתא לא קאמר אלא כי נגע וכתיב )בראשית לב כה( ויגע בכף ירכו כמה דאת אמר )במדבר יט
כב( וכל אשר יגע בו הטמא יטמא בריך רחמנא דיהיב אורייתא לישראל למזכי בה בעלמא דין
ובעלמא דאתי כמה דכתיב )משלי ג טז( ארך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבוד:
תרגום :ובא וראה ,מהנחש הזה כמה כוחות נפרדים לכל עבר ונמצאים בעולם אצל בני אדם,
ורוצים לקיים אותו גיד הנשה .שאף על גב שקרב אליו אותו רוכב על נחש ,עומד הוא והתקיים
בתוכנו ולא נשבר .וצריכים כח להתחזק בעולם ולהראות" ,כי שרית עם אלהים ועם אנשים
ותוכל" .וכשראה שהרי לא נשבר ולא נאכל אותו מקום ,אז נשבר כוחו וחזקו ולא יכול להרע לבני
יעקב ,ועל זה לא צריכים לתת מקום לבריות העולם לאכול אותו ולא שיהיה נאכלת ממנו כלל.
רבי ייסא הזקן דרש" ,כי נגע בכף ירך יעקב" ,כתוב כאן "כי נגע בכף" ,וכתוב שם "כל הנוגע
במת בנפש האדם" )יטמא( וכו' ,מה להלן טומאה ,אף כאן גם טומאה ,שטמא אותו מקום ,וממקום
טמא אין לנו )להתקן( להנות ממנו כלל .כל שכן במקום שקרב אותו צד הטומאה ,והתורה לא
אמרה אלא "כי נגע" ,וכתוב "ויגע בכף ירכו" ,כמו שנאמר "וכל אשר יגע בו הטמא יטמא" .ברוך
הרחמן שנתן תורה לישראל לזכות בה בעולם הזה ובעולם הבא ,כמו שכתוב "אורך חיים בימינה
בשמאלה עושר וכבוד".
קע ע"ב) :על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה וגו' כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה )שם
לב( דאפילו בהנאה אסיר ואפילו ליהביה לכלבא ואמאי אקרי גיד הנשה כלומר גיד דאיהו מנשה
לבני נשא לפולחנא דמאריהון ותמן הוא יצר הרע רביע וכיון דאתדבק עם יעקב לא אשכח אתר
דיכיל לאתגברא עליה דיעקב בגין דכל שייפי גופא סייעי ליעקב וכלהו הוו תקיפין ולא הוה בהון
חולשא מה עבד )שם כה( ויגע בכף ירכו בגיד הנשה בזיניה ביצר הרע דאיהו זיניה ואתריה ומתמן
אתי יצר הרע על בני נשא ובגין כך אמרה אורייתא לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה כמה
דאמרו חברייא בשייפין דבר נש דרמיז לעילא אי טב טב ואי ביש ביש ובגין כך כל שייפא מתקיף
שייפא ודאי גיד הנשה מתקיף ליצר הרע דהוא זיניה ובני ישראל לא יאכלו ליה דלאו אינון
מסטריה ומזיניה אבל עמין עע"ז יאכלו ליה דאיהו מסטרא ומזינא דמלאכא דלהון דאיהו סמא"ל
בגין לתקפא לבהון בגין דאית בבר נש רמ"ח שייפין לקבל רמ"ח פקודין דאורייתא דאינון למעבד
אתיהבו ולקבל רמ"ח מלאכין דאתלבשת בהון שכינתא ושמא דלהון כשמא דמאריהון:
תרגום") :על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה וגו' כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה".
שאפילו בהנאה אסור ,ואפילו לתת אותו לכלב .ולמה נקרא גיד הנשה ,כלומר גיד שהוא משכיח
את בני האדם לעבודת ריבונם ,ושם רובץ היצר הרע .וכיון שנדבק עם יעקב ,לא מצא מקום שיכול
להתגבר על יעקב ,משום שכל איברי הגוף סייעו ליעקב ,וכולם היו חזקים ולא היתה בהם חלשה.
מה עשה ,ויגע בכף ירכו בגיד הנשה ,במינו של יצר הרע שהוא מינו למקומו ,ומשם בא יצר הרע
על בני האדם .ולכן אמרה תורה "לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה" ,כמו שאמרו החברים
באיברי האדם שרמוז למעלה ,אם טוב טוב ,ואם רע רע .ולכן כל איבר מחזק איבר .ודאי גיד הנשה
מחזק את יצר הרע שהוא מינו .ובני ישראל לא יאכלו אותו ,שאינם מצדו וממינו .אבל עמים
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דרגא דאדם ,ותקע כו' ,בנגיעת ע"ה דהוא הוא בעצמו ,והוא חטא הסלע בשביל ע"ר ,דהן מעץ
הדעת טוב ורע ,והן רע דישראל ,כי ברע הוא .1504ונשאר מע"ר ,רד ,1505ולכן רד כו' ,ולכן הם לא
בקשו המן ,וז"ש וע"ר שאילו כו' ,והוא דרגא דנוק' ששם עץ הדעת טוב ורע ,וכמ"ש בס"פ
בהעלותך )קנו ע"א( ובה סטרא דגבורה ,והוא בשר כמש"ל )קלח ע"א * ,(##ולכן ואף ה' כו':1506
איהו כזרע גד  -עינו כו' ,הוא כליל מימינא ושמאלא חו"ג ,והן בנו"ה וכמש"ל )צח ע"ב לח ע"ב(
אינון תרי סמכי קשוט דאינון חיוור וסומק:
1507
וערב רב בקשו בשר וניתן להם,
äîå ïåì áéäéå àøùá åìéàù áø áøòå
ומה כתוב "הבשר עודנו בין שניהם íäéðù ïéá åðãåò øùáä (âì àé øáãîá) áéúë
 - ïå÷éúä øéàîעובדי עבודה זרה יאכלו אותו ,שהוא מצד וממין המלאך שלהם שהוא סמא"ל ,כדי לחזק לבם.
משום שיש באדם מאתים ארבעים ושמונה איברים כנגד מאתים ארבעים ושמונה מצוות התורה
שהם נתנו להעשות ,וכנגד מאתים ארבעים ושמונה מלאכים שהתלבשה בהם שכינה והשם שלהם
כשם רבונם.
עי' זהר ח"ג מא ע"ב :תא חזי כתיב )ישעיה מט ג( ישראל אשר בך אתפאר אי קודשא בריך הוא
מתפאר בהו בישראל היך אתיין לאסתאבא ולאתדבקא בסטרא מסאבא ועל דא כתיב והתקדשתם
והייתם קדושים כי קדוש אני ולא תשקצו את נפשותיכם וגו מאן )דיתיב( דאיהו בדיוקנא דמלכא
לא לבעי ליה לאתפרשא מאורחוי דמלכא ובגין כך רשים להו קודשא בריך הוא לישראל כל אינון
דאתיין מסטרא דא וכל אינון דאתיין מסטרא אחרא זכאה חולקהון דישראל דכתיב בהו )שם סא
ט( כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך יהו"ה ברך יהו"ה ממש ברך יהו"ה בכלא ותא חזי כל מאן
דאכיל מאינון מאכלי דאסירי אתדבק בסטרא אחרא וגעיל נפשיה וגרמיה ורוח מסאב שרייא עליה
ואחזי גרמיה דלית ליה חולקא באלהא עלאה ולא אתי מסטריה ולא אתדבק ביה ואי יפוק הכי
מהאי עלמא אחידן ביה כל אינון דאחידן בסטר )ס"א דאתיין מסטר( דמסאבא ומסאבין ליה ודיינין
ליה כבר נש דאיהו געלא דמריה געלא בהאי עלמא וגעלא בעלמא דאתי ועל דא כתיב ונטמתם בם
בלא א' דלא אשתכח אסוותא לגעוליה ולא נפיק ממסאבותיה לעלמין ווי לון ווי לנפשייהו דלא
יתדבקון בצרורא דחיי לעלמין דהא אסתאבו ווי לגרמייהו עלייהו כתיב )שם סו כד( כי תולעתם
לא תמות וגו' והיו דראון לכל בשר מאי דראון סרחונא מאן גרים ליה ההוא סטר דאתדבק ביה
ישראל אתיין מסטרא דימינא אי אתדבקן בסטרא שמאלא הא פגמין לסטר דא ופגמין לגרמייהו
ופגמין לנפשייהו פגימין בעלמא דין ופגימין בעלמא דאתי כל שכן מאן דאתדבק בסטרא דמסאבא
דכלא אחיד דא בדא וכתיב )דברים יד כא( כי עם קדוש אתה ליהו"ה אלהי"ך וגו':
תרגום :בא וראה כתוב )ישעיה מט( ישראל אשר בך אתפאר ,אם הקדוש ברוך הוא מתפאר
בישראל איך באים להטמא ולהדבק בצד הטומאה ,ועל זה כתוב והתקדשתם והייתם קדושים כי
קדוש אני .ולא תשקצו את נפשותיכם וגו' מי )שיושב( שהוא בדמות המלך לא צריך להיפרד מדרכי
המלך ,ולכן רשם הקדוש ברוך הוא את ישראל ,כל אותם שבאים מצד זה ,וכל אותם שבאים מצד
אחר ,אשרי חלקם של ישראל שכתוב בהם )שם סא( כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה' ,ברך ה'
ממש ,ברך ה' בכל .ובא וראה כל מי שאוכל מאותם מאכלים אסורים נדבק בצד האחר ומתעב
נפשו ועצמו ,ורוח טומאה שורה עליו ומראה את עצמו שאין לו חלק באלוה העליון ,ולא בא
מהצד שלו ולא נדבק בו ,ואם יצא כך מהעולם הזה אוחזים בו כל אותם האחוזים בצד )שבאות
מצד( הטומאה ומטמאים אותו ,ודנים אותו כאדם שהוא נתעב של רבונו ,נתעב בעולם הזה ונתעב
בעולם הבא ,ועל זה כתוב ונטמתם בם בלי א' ,שלא נמצאת רפואה לתועבתו ,ולא יוצא מטומאתו
לעולמים .אוי להם אוי לנפשם ,שלא ידבקו בצרור החיים לעולמים ,שהרי נטמאו .אוי לעצמם,
עליהם כתוב )ישעיה סו( כי תולעתם לא תמות וגו' והיו דראון לכל בשר .מה זה דראון ,סרחון .מי
גרם לו ,אותו הצד שנדבק בו .ישראל באים מצד הימין ,אם נדבקים בצד השמאל ,הרי פוגמים את
הצד הזה ,ופוגמים את עצמם ,ופוגמים את נפשם .פגומים בעולם הזה ופגומים בעולם הבא ,כל
שכן מי שנדבק בצד הטומאה ,שהכל אחוז זה בזה ,וכתוב )דברים יד( כי עם קדוש אתה לה' אלהיך
וגו' .עי' לקמן הערה .2698
 1504מלה"פ )שמות לב כב( ויאמר אהרן אל יחר אף אדני אתה ידעת את העם כי ברע הוא,
בענין העגל.
 1505שם ז :וידבר ה' אל משה לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים:
 1506לעיל הערה .1504
 1507הגם שאין דבר טמא יורד מן השמים ,עכ"ז הנה ע"י החטא מתהפך לרע ח"ו ,ולכן כתיב
בערב רב )במדבר יא לג( הבשר עודנו בין שיניהם טרם יכרת ואף ה' כו' .והוא משום כי המלכות
הנה היא כוללת כל העולמות בי"ע אשר הם עץ הדעת טוב ורע ,והאדם בחטאו מהפך את הגבורות
לרע ,ולכן כאשר ניתן להם הבשר מן השמים שהיה מהגבורות דהמלכות אשר ירד למטה ג"כ
במציאות בשר ,הנה ע"י פשעם ומרדם נתהפך עליהם אותן הגבורות לדין קשה ,ונעשה בהם
הבש"ר לשב"ר )דע"ה ח"ב לה ע"ב(.
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טרם יכרת ואף יהו"ה כו'" .והבשר הזה
הרי פרשוהו בעלי המשנה ,בבשר
היורד מן השמים זה המן שאכלו ערב
רב ,ועם כל זה אמרו עליו ,אין דבר
טמא )רע( יורד מן השמים.
וסוד הבשר הזה מה הוא ,אלא
úàã äîë àìà åäéð éàî øùá éàäã àæøå
והסוד
כמו שנאמר "בשגם הוא בשר",
àã àæøå øùá àåä íâùá (â å úéùàøá) øîà
הזה נמסר לחכמי לב ,וזה הבש"ר
àëåôäá ø"ùá éàäå øñîúà àáì éîéëçì
בהפוך שב"ר ,ועליו נאמר "שבר רעבון
בתיכם" ,אם זכו בשר קדש שנאמר בו ïåáòø øáù (èé áî íù) øîúà äéìòå ø"áù
"מבשרי אחזה אלו"ה" ,ואם לא áåéà) äéá øîúàã ùã÷ øùá åëæ íà íëéúá
שומרים בבש"ר הזה אות בריתïéøèð àì íàå ä"åìà äæçà éøùáîå (åë èé ,
מתהפך להם לשב"ר.
ø"áùá ïåì êôäúà ú"éøá úåà ø"ùá éàäá
והאי בשר כו'  -הוא בנוק' בשר מבשרי }מא ע"ב{ כו' )בראשית ב כג( וכמ"ש בפ' צו
)ברע"מ לג ע"ב( בבשרא דאיהי בשר הקודש כו' ,בבשר היורד כו' ,מאי מן השמים כו',1508
דאיהי מקבלת הגבורות מן השמים ,ואיהי כוללת בי"ע ,שלכן אמרו עלה דהיא ע"ה מסט'
דעלמין רגלין כו' ,וז"ש ועכ"ד אמרו אין כו' ,אלא דאדם בחטאו מהפך הגבורות שם בעץ הדעת
טוב ורע לרע ,וז"ש למטה אם זכו כו':
בשגם הוא בשר  -דע"י הע"ר לקה בסלע כמ"ש בתיקונים לקמן )* (##ובר"מ )ח"ב קטו
ע"א ,(1509ולכך ימיו מאה ועשרים ,ונלקח ממנו המטה ,ונשאר בדרגא דעבד במט"ט ,ושם מגיד
åäåî÷åà àä øùá éàäå 'åë 'ä óàå úøëé íøè
àã íéîùä ïî ãøåéä øùáá ïéúéðúî éøàî
äìò åøîà àã ìë íòå áø áøò åìëàã àðî
íéîùä ïî ãøåé (òø à"ñ) àîè øáã ïéà

 - ïå÷éúä øéàî 1508ז"ל בשלימות :כי יהו"ה אלהי"ך אש אוכלה הוא )דברים ד ט( האי אש צריך ליה תמיד עמה
דלית ליה כביה דאיהו אכיל כל קרבנין דצלותין ומלין דאורייתא דאיהי שכינתא איהו פרנסה דיליה
ובמה בצלותין הדא הוא דכתיב )שיר ה ג( פתחי לי פתחי לי בצלותא דאתמר בה )תהלים נא יז(
אדנ"י שפתי תפתח דאיהי אחותי רעיתי ולית רעיתי אלא פרנסתי דבה מתקנין מאכלין דקרבנין
דמלכא בנין קדישין בכמה מיני מאכלין בנהמא דאורייתא דאתמר בה )משלי ט ה( לכו לחמו
בלחמי מימינא ובחמרא דאיהו יינא דאורייתא משמאלא בנסוך המים ויין דאורייתא דבכתב ובעל
פה מעמודא דאמצעיתא דכליל תרווייהו בבשרא דאיהי בשר הקדש בכמה קרבנין דעלה אוקמוה
מארי מתניתין בבשר היורד מן השמים עסקינן מאי מן השמים עמודא דאמצעיתא דעלה אתמר
)בראשית ב כג( ובשר מבשרי ודא בשר הקדש דאדליקת בכמה שלהובין מסטרא דגבורה ברחימו
דבעלה אתוקדת ברחימו דאהבה בקריאת שמע ברחימו דיחודא דליליא ויומא לא תכבה וחברייא
בחייכון אל תתנו דמי לו לקודשא בריך הוא למהוי איהו בשלהובין דרחימו דיחודיה דקריאת שמע
לקיימא ביה אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה )ויקרא ו ו(.
תרגום :כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא )דברים ד( ,האש הזו הוא צריך להיות תמיד עמה ,שאין
לה כביה ,שהוא אוכל כל הקרבנות של התפלות ,ודברי תורה שהיא השכינה היא פרנסתו ,ובמה,
בתפלה ,זהו שכתוב )שיר ה( פתחי לי .פתחי לי בתפלה ,שנאמר בה )תהלים נא( אדני שפתי תפתח,
שהיא אחותי רעייתי ,ואין רעייתי אלא פרנסתי ,שבה הבנים הקדושים מתקנים מאכלים של
קרבנות של המלך בכמה מיני מאכלים ,בלחם של התורה שנאמר בה )משלי ט( לכו לחמו בלחמי
מימין ,וביין שהוא יין התורה משמאל ,בניסוך המים ויין התורה שבכתב ובעל פה ,מהעמוד
האמצעי שכולל את שניהם .בבשר שהוא בשר הקודש בכמה קרבנות ,שעליה פרשו בעלי המשנה
שעוסקים בבשר היורד מן השמים .מה זה מן השמים ,זה העמוד האמצעי ,שעליו נאמר ובשר
מבשרי ,וזה בשר הקודש שדולקת בכמה שלהבות מצד הגבורה ,באהבת בעלה נשרפת ,באהבה של
אהבה ,בקריאת שמע באהבת היחוד שלילה ויום לא תכבה .והחברים ,בחייכם "אל תתנו דמי לו"
לקדוש ברוך הוא שהוא יהיה בשלהבות של אהבה של יחודו בקריאת שמע ,לקיים בו אש תמיד
תוקד על המזבח לא תכבה.
 1509ז"ל :לא הוית אלא באילנא דטוב ורע עבד ונער הוה שמך בקדמיתא )שמות ב ו( והנה נער
בוכה עבד נאמן הדא הוא דכתיב )במדבר יב ז( לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא וההוא רע
שותפא דעבד גרם לך למחטי בסלע בגין דמטה דאתמסר לך )נ"א בידך( הוה דאילנא דטוב ורע
מטטרו"ן טוב סמא"ל רע
תרגום :לא היית אלא בעץ של טוב ורע עבד ונער היה שמך בתחלה והנה נער בכה עבד נאמן
זהו שכתוב לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא ואותו הרע השתף של העבד גרם לך לחטא
בסלע משום שהמטה שנמסר לך )בידך( היה של העץ טוב ורע מטטרו"ן טוב סמא"ל רע.
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מראשית אחרית )ישעיה מו י( ,דע"ר הן רע דדור המבול כידוע ,ועיין בר"מ פ' משפטים )קטו
ע"א( דקדם דחזרת בתיובתא כו' ,וההוא רע שותפא כו' ,וכען דחזרת כו' ,1510ע"ש בארוכה.
והענין הוא שנחית בגלותא דאתפשטותיה הוא בישראל בכל דור ודור ,כמו החמה בלבנה
ובכוכבים ובעולם ,ועל אור דיליה המתפשט בהדורות בת"ח ,אמרו דהוא בגלגולא ,והוא מחולל
מפשעינו) 1511ישעיה נג ה( דהת"ח הן מבוזים בדור וסביל נצוצא דנהורא דיליה דהוא אורייתיה
המתפשטת בהון ,ולכשיחזרו ישראל בתשובה ויהיו עין יעקב דהוא ע' נפש נקי ,דאתערבו בע'
נפש לבד ב' דישמעאל ועשו ,דאינן נוגעין בהן מוץ ותבן ,1512אבל אינון סובין ומורסן ,1513ואז
יהיו ברזא דבן ,וז"ש ורזא דא כו' .הוא סוד גדול מאד ולא ניתן רשות כו' :והאי בשר כו' ועליה
אתמר שבר כו'  -שהוא לחם מה' מינין ,מסט' דה' בתראה ,ובה טו"ר ,וזהו אם זכו כו' ,והוא סט'
דרעבון ,דרעב הוא אחוריים דהוי"ה אלקים ,ושבע מילוי דלהון כידוע .1514והוא שבר דשברים
בסט' דגבורה ,והוא בשר שור ,ואם זכו קדש דאתפרע בפריעה שור תם ,כמ"ש בפ' שלח )קסג
ע"א (1515ושם קדש ידיד כו' )ברכת מילה* (##והוא אות ברית דהוא בנוק':
 - ïå÷éúä øéàîעי' עוד :פקודא בתר דא לפדות עבד עברי ואמה העבריה ליעד אמה העבריה לדון בקנין עבד
עברי הענק תעניק לו הדא הוא דכתיב כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד מאי שש שנים יעבד
ומאי קנין דיליה אלא בסתרי תורה מטטרו"ן עבד יהו"ה כליל שית סטרין כחושבן שית אתוון
דיליה שית סדרי משנה ובהון אית ליה לבר נש למפלח למאריה למהוי ליה עבד )ס"א נמכר(
למעבד קנין כספו דכסף ימינא דאברהם חסד דרגא דיליה אורייתא מתמן אתיהיבת
תרגום :מצוה אחר זו לפדות עבד עברי ואמה העבריה ליעד אמה העבריה לדון בקנין עבד עברי
העניק תעניק לו זהו שכתוב כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד מהן שש שנים יעבד ומהו קנינו
אלא בסתרי תורה מטטרו"ן עבד ה' כולל ששה צדדים כחשבון שש אותיותיו ששה סדרי משנה
ובהן יש לאדם לעבד לרבונו להיות לו עבד )ממכר( לעשות קנין כספו של כסף ימין שאברהם חסד
הוא הדרגה שלו התורה נתנה משם.
 1510ז"ל בשלימות :דקדם דחזרת בתיובתא לא הוית אלא באילנא דטוב ורע עבד ונער הוה
שמך בקדמיתא )שמות ב ו( והנה נער בוכה עבד נאמן הדא הוא דכתיב )במדבר יב ז( לא כן עבדי
משה בכל ביתי נאמן הוא וההוא רע שותפא דעבד גרם לך למחטי בסלע בגין דמטה דאתמסר לך
)נ"א בידך( הוה דאילנא דטוב ורע מטטרו"ן טוב סמא"ל רע
וכען דחזרת בתיובתא ואתדבקת באילנא דחיי הא נפקת מעבד ואתהדרת בן לקודשא בריך הוא
ומטה דאתמסר בידך יהא עץ חיים ו' דאיהו בן י"ה ויעול )ד"א ותיעול( במ"ט אנפין דילך באורייתא
ויתעבד מו"ט ויתקיים בך )תהלים נה כג( לא יתן לעולם מוט לצדיק מ"ט אנפין מ"ט אתוון דשמע
ישראל וברוך שם שית תיבין דיחודא עלאה ו' עלאה תפארת שית תיבין תניינין דברוך שם ו'
תניינא צדיק מ"ט באמצעיתא א וישאוהו במוט
תרגום :שקדם שחזרת בתשובה לא היית אלא בעץ של טוב ורע עבד ונער היה שמך בתחלה
והנה נער בכה עבד נאמן זהו שכתוב לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא ואותו הרע השתף של
העבד גרם לך לחטא בסלע משום שהמטה שנמסר לך )בידך( היה של העץ טוב ורע מטטרו"ן טוב
סמא"ל רע.
וכשם שחזרת בתשובה ונדבקת בעץ החיים הרי יצאת מעבד והפכת להיות בן לקדוש ברוך הוא
והמטה שנמסר בידך יהיה עץ החיים ו' שהוא בן י"ה ותכנס בארבעים ותשע הפנים שלך בתורה
ויעשה מוט ויתקים בך לא יתן לעולם מוט לצדיק ארבעים ותשע פנים ארבעים ותשע אותיות של
שמע ישראל וברוך שם שש תבות התבות של היחוד העליון ו' עליונה תפארת שש תבות שניות
של ברוך שם ו' שני צדיק מ"ט באמצע ו וישאוהו במוט בשנים.
 1511עי' לקמן סב ע"א.
 1512עי' לקמן פא ע"א שזה ערלה ופריעה.
 1513עי' לקמן נז ע"ב וע"ג.
 1514עי' שער הפסוקים  -פרשת לך לך :ושמות ה' מלכים האחרים הם אלו ,בר"ע ,אותיות רע"ב.
ובזה יתבאר ענין הרעב ושבע ,דע כי בהיות הוי"ה ואלהי"ם בבחי' אב"א ,אז רעב בא לעולם .כי
הנה אחוריים דאלהים הם בגימטריא ר' של רעב ,ואחוריים דהוי"ה הם ע"ב דרע"ב .ובהיותם פב"פ,
ושניהם במלוי העליון שהיא דיודי"ן ,אז הוא שב"ע ,כי פנים דאלהים דיודי"ן ,הם בגימטריא ש' של
שב"ע .ופנים דהוי"ה דיודי"ן ,הם בגימטריא ע"ב של שב"ע:
 1515ז"ל :פתח ר' אילאי ואמר תמים תהיה עם יי' אלהיך מה בין תם לתמים באברהם כתיב
התהלך לפני והיה תמים יעקב דאשתלים יתיר כתיב ביה ויעקב איש תם אמאי אקרי איש תם בגין
דלא אשתאר ביה פסולת כלל דהא פריעה הוה ביה כמה אתפרע )ס"א פריעה הוה ביה דאתפרע(
ואתדכי מההוא פסולת בגין דההוא אתר דאתקיף לפסולת דלגו אתר דפריעה שארי איהו שור
דיוקנא דשמאלא דכרסיא דיליה וההוא שור אקרי שור תם דהא רתיכא דכרסיא רשימא דברית
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)ס"א מצאתי( ובא וראה ,כל שם
שהוא משתי אותיות ,כמו "כי בי"ה
יהו"ה צור עולמים" ,תלוי מחכמה.
ומשלש אותיות תלויים מבינה.
ומארבע אותיות תלויים משכינה.
התחתונה ומחמש תלויים בחמש
ספירות .ומשש תלויים מצדיק .ומשבע
ותשעה בו מן עשר בשכינה התחתונה
שהיא עשירית האיפה סלת ,ובה
מעשרים ,ומשום שהיא כלולה מעשר
נאמר בה )סנהדרין יט ע"א( אין שורה
פחות מעשרה
'å äìéã àèåçå 'é éäéà àâú éàä à"÷øæ
ז ְַר ָקא֮ ,התג הזה הוא י' ,והחוט
(
שלה ו' .והרי פרשוהו )פסחים נו ע"א úà úáäàå íò òîù úà ïéëøåë åäåî÷åà àäå
כורכים את שמע עם ואהבת את ,ולא àðáà éäéà 'é úàã ïéâá 1517ïé÷éñôî ååä àìå
היו מפסיקים משום שהאות י' היא
äôù éäéà àèøé÷ àø÷é àùéã÷ àúéìâøî
אבן מרגלית קדושה יקרה .הקלע היא
שפה כלולה מחמשה תקונים ,שהם ó"îåá ò"äçà ïåðéàã ïéðå÷ú ùîçî àìéìë
אחה"ע בומ"ף וגו' ,וזו ה' קטנה .חמש àã àèøé÷ã ïéðáà ùîç àøéòæ 'ä àãå 1518'åâå
אבנים של הקלע ,זו ה' העליונה ,שהן ) ïåðéàã äàìò 'äדברים ו ד( 'ä ìàøùé òîù
"שמע ישראל יהו"ה אלהינ"ו יהו"ה"ãçà ïéðáà 'ä åãéáòúà 'ä åðé÷ìà ,
נעשו ה' אבנים אחת.
ות"ח כל כו'  -הוא שייך לתיקון ע' :ובה מעשרין  -והענין כי היא עשירית מכל ספי'
וספירה ,וצריך ליתנה לכהן איש החסד ,ברתיה דאברהם 1519כהנא ,וכן נמסרה לכהן ,כה תברכו
כו' )במדבר ו כג( ועבס"פ נשא )קמח ע"א:(1520
)ïî éäéàã àîù ìë éæç àúå (éúàöî à"ñ
øåö 'ä ä"éá éë (ã åë äéòùé) ïåâë ïååúà ïéøú
ïééìú ïååúà úìú ïîå äîëç ïî àéìú íéîìåò
äàúú àúðéëù ïî ïééìú òáøà ïîå 1516äðéá ïî
ïééìú úéù ïîå ïøéôñ ùîçá ïééìú ùîç ïîå
øùò ïî äéá òùúå òáù ïîå ÷éãö ïî
úìñ äôéàä úéøéùò éäéàã äàúú àúðéëùá
øîúà øùòî àìéìë éäéàã ïéâáå ïéøùòî äáå
ïàë) äøùòî úåçôá äøåù äðéëù ïéà äá
(øñç

 - ïå÷éúä øéàîאית ביה וע"ד האי שור אקרי תם ויעקב אחיד ביה בגוויה ובהאי שור עביד פריעה ואעבר זוהמא
דפסולת כלא במתניתא דבצלאל כתיב ויזכור אלהים את רחל בשרה כתיב פקידה וברחל כתיב
זכירה אמאי בגין דזכור אתרשים ביעקב דאיהו ברית שלים כד אתעביד )ס"א אתייליד( יוסף ובמה
כד נטל שור בהדיה דלא יתקיף לסטרא אחרא ובג"כ אתקרי יוסף בכור שור בכור דההוא שור
תרגום :פתח רבי אילאי ואמר "תמים תהיה עם ה' אלהיך" ,מה בין תם לתמים ,באברהם כתוב
"התהלך לפני והיה תמים" ,יעקב שהשתלם יותר כתוב בו "ויעקב איש תם" ,למה נקרא איש תם,
משום שלא נשאר בו פסולת כלל ,שהרי פריעה היתה בו .במה נפרע ]פריעה היתה בו שנפרע[
ונטהר מאותה פסולת ,משום שאותו מקום שמחזיק פסולת שלתוך מקום הפריעה שורה ,הוא שור
דמות השמאל של כסא שלו ,ואותו שור נקרא שור תם ,שהרי מרכבת הכסא רושם של ברית יש בו,
ועל זה ,שור זה נקרא תם ,ויעקב אחוז בו בתוכו ,ובשור זה עושים פריעה ומעבירים זוהמת
הפסלת כולה .במשנת בצלאל כתוב "ויזכור אלהים את רחל" ,בשרה כתוב פקידה ,וברחל כתוב
זכירה ,למה ,משום שזכור נרשם ביעקב ,שהוא ברית שלם .כשנעשה )כשנולד( יוסף ,ובמה ,כשנטל
שור עמו שלא יתחזק לצד האחר ,ומשום זה נקרא יוסף בכור שור ,בכור של אותו שור
 1516עי' שעה"כ ה ע"ד שזה המקור לכוונות מוחין דאימא בג' אותיות ,אמנ םשם איתא ששמות
מאבא בד' אותיות ,וצ"ע.
 1517עי' לקמן דף סט סוף ע"א )לש"ו(.
 1518עי' ס"י )פ"ב מ"ג( עשרים ושתים אותיות יסוד ,חקקן בקול ,חצבן ברוח ,קבען בפה,
בחמשה מקומות ,אחה"ע בגרון ,גיכ"ק בחיך ,דטלנ"ת בלשון ,זסשר"ץ בשינים ,בומ"ף בשפתים.
 1519עי' לעיל הערה .26
 1520ז"ל :רבי אבא הוה אזיל ללוד פגע ביה ר' זירא בר רב א"ל הא חמינא אפי שכינתא ומאן
דחמי אפי שכינתא בעי למיזל ולרהטא בתראה הה"ד ונדעה נרדפה לדעת את ה' וכתיב והלכו
עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר יי' וגו' כי מציון תצא תורה וגו' ואנא בעינא למהך בתרך
ולמילף מאינון מלי מעלייתא דאתון טעמין כל יומא מאדרא קדישא מאי דכתיב והאמין ביי'
ויחשבה לו צדקה אי קב"ה חשבה לאברהם או אברהם לקב"ה ואנא שמענא דקב"ה חשבה
לאברהם ולא אתישבא בלבאי א"ל הכי אוקימנא ולאו הכי הוי ת"ח ויחשבה ויחשוב לו לא כתיב
אלא ויחשבה אברהם ודאי חשבה לקב"ה דתניא כתיב )&שם( ויוצא אותו החוצה א"ל קב"ה צא
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זרקא האי כו'  -שייך לתיקון כ' :קירטא כו'  -ר"ל ,כלי הרועים ,והוא כעין שפה ,ושפה גי'
שכינה )לקמן סט ע"א( ,וז"ש דאיהי ה' זעירא ,ור"ל ז"ש )וע"ל נט ע"א סט ע"א בהגהה( ויקח
חמשה אבנים כו' ,ור"ל דלכן ניתן בה ה' אבנים ,וה' אבנים עצמן ה' עילאה כמו שמפרש והולך,
חמש כו' ,ואח"כ נעשו ה' אבנין חד ,כמ"ש )שמואל א' יז מט( וישלח כו' ויקח משם אבן כו',
וז"ש אתעבידו ה' אבנים חד ,והוא י' דשם ,וכמ"ש למעלה בגין דאת י' כו' ,ווא"ו של השם הוא
כריכו דכלה ,כמו שמפרש והולך כריכו דכלהו כו' ,והוא ביד הנוטל אותן החמש ,ואח"כ האחד
כמ"ש גבי דוד ,והן בק"ש ה' תיבות ראשונות ה' עילאה ,וכ"ב אתוון דבהון הן ה' תתאה ,כמ"ש
מחמש תיקונין כו' ,ה' זעירא וה' עילאה מתיבין ,והיא מאתוון אחד ,הוא י' .ואדם הכורך את כל
הוא"ו תיבות הוא 1521לא האדם אלא הכריכה עצמה:
הכריכה של כולם ,ו' ,שהוא כולל
ïéáéú úéù ìéìë åäéàã 'å åäìåëã åëéøë
את שש תיבות היחוד שהן "שמע ) ïåðéàã àãåçéãדברים ו ד( 'ä ìàøùé òîù
ישראל יהו"ה אלהינו יהו"ה אחד",
àøçñì êéøö åëéøë àåääáå ãçà 'ä å"ðéäìà
ובאותה כריכה צריך לסובב את הקלע
ולהאריך בו ,האבן הזו כלולה מחמש ÷àìéìë àðáà éàä äá àëøàìå 1522àèøé
)נ"א מעשר( ,עד שמעלה אותה עד אין ÷éìñã {á"ò àî} ãò (øùòî à"ð) 1523ùîçî
סוף .וסוד הדבר "למען יאריך ימים על íéîé êéøàé ïòîì äìîã àæøå óåñ ïéà ãò äì
ממלכתו".
(ë æé íù) åúëìîî ìò
*ובההוא כריכא צריך לסחרא אבנא ולארכא כו'  -כצ"ל ,ור"ל י' דכאן הוא מלכות בהוי"ה
נוק' כנ"ל ,ולכן צריך להאריך באחד ,בו"ק ,וז"ש ורזא דמלה להאריך כו'* :האי אבנא כלילא
 - ïå÷éúä øéàîמאצטגנינות שלך לאו ההוא אורחא למנדע שמי את חמי ואנא חמינא אברם אינו מוליד אברהם
מוליד מכאן ולהלאה אשתדלו בארחא אחרא כ"ה יהיה זרעך מאי כ"ה היא כתרא עשיראה קדישא
דמלכא למנדע שמיה והיא כתרא דדינין מתערין מנה ותאנא כה יהיה זרעך ממש בההיא שעתא
חדי אברהם לאסתכלא ולמנדע שמיה ולאתדבקא ביה משום דאתבשר בכ"ה ואע"ג דדינין מתערין
מנה חשב אברהם לההוא כתרא אע"ג דהיא דינא כאלו היא רחמי הה"ד ויחשבה מאי ויחשבה
לההוא כתרא צדקה רחמי אמר רבי יצחק כ"ה כתרא עשיראה היא ואתקרי צד"ק ודינין מתערין
מנה ואברהם אע"ג דידע דדינין מתערין מנה מהאי צדק הוא חשבה צדקה דדינין לא מתערין מנה
בגין דהוא רחמי תו אמר ר' אבא מאי דכתיב ויי' ברך את אברהם בכל כד"א כי כל בשמים ובארץ
וכתיב כה תברכו דבגינייהו דישראל מתברך האי כ"ה על ידא דכהנא בגין דיתברכון ישראל לתתא
וישתכח ברכתא בכלא ולזמנא דאתי )ס"א כתיב( כד"א יברכך יי' מציון וגו' ברוך יי' מציון שוכן
ירושלם:
תרגום :רבי אבא היה הולך ללוד ,פגע בו רבי זירא בן רב ,אמר לו הרי ראיתי פני השכינה ,ומי
שרואה פני השכינה צריך ללכת ולרוץ אחריה ,זהו שכתוב "ונדעה נרדפה לדעת את ה'" ,וכתוב
"והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' וגו' כי מציון תצא תורה וגו'" ,ואני רוצה ללכת
אחריך וללמוד מאותם דברים מעולים ,שאתם טועמים כל יום מהאדרא הקדוש .מה זה שכתוב
"והאמן בה' ויחשבה לו צדקה" ,אם הקדוש ברוך הוא חשב אותה לאברהם או אברהם לקדוש ברוך
הוא ,ואני שמעתי שהקדוש ברוך הוא חשב אותה לאברהם ,ולא התיישב בלבי ,אמר לו כך בארנו,
ולא היה כך .בא וראה ויחשבה לא כתוב ,ויחשב לו אלא ויחשבה ודאי ,שאברהם חשב אותה
לקדוש ברוך הוא ,שלמדנו כתוב "ויוצא אותו החוצה" ,אמר לו הקדוש ברוך הוא ,צא מאצטגנינות
שלך ,לא אותה הדרך לדעת שמי אתה רואה ,ואני רואה אברם אינו מוליד ,אברהם מוליד .מכאן
והלאה השתדלו בדרך אחרת "כ"ה יהיה זרעך" ,מה זה כ"ה ,היא כתר עשירי הקדוש של המלך,
לדעת את שמו ,והיא הכתר שהדינים מתעוררים ממנה ,ולמדנו "כה יהיה זרעך" ,ממש באותה
שעה ,שמח אברהם להסתכל ולדעת את שמו ,ולהדבק בו ,משום שהתבשר בכ"ה .ואף על גב
שמתעוררים ממנה הדינים ,חשב אברהם לאותו הכתר אף על גב שהיא דין כאלו היא רחמים ,זהו
שכתוב "ויחשבה" ,מה זה "ויחשבה" את אותו הכתר צדקה ורחמים .אמר רבי יצחק כ"ה היא כתר
עשירי ונקראת צדק ,וממנה מתעוררים הדינים .ואברהם אף על גב שידע שמהצדק הזה מתעוררים
הדינים ,הוא חשב אותה צדקה שלא מתעוררים ממנה הדינים ,בגלל שהיא רחמים .עוד אמר רבי
אבא ,מה שכתוב "וה' ברך את אברהם בכל" ,כמו שנאמר "כי כל בשמים ובארץ" ,וכתוב "כה
תברכו" ,שבגלל ישראל מתברכת הכ"ה על ידי הכהן ,בשביל שיתברכו ישראל למטה ,ותמצא ברכה
בכל .ולעתיד לבא ]כתוב[ כמו שנאמר "יברכך ה' מציון וגו' ברוך ה' מציון שכן ירושלים".
 1521וא"ו – נוסף בלש"ו.
.(à"øâ) àðáà 1522
.øâñåîä úà ñøåâ à"øâä 1523
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מעשר כו'  -כ"ה }מא ע"ג{ בנ"א ונכון הוא ,ור"ל דלכן נקרא י' ואע"ג דכריך לה מו"ק ,מ"מ
סליק לה עד א"ס ,ועי' בסוף ח"א א ע"ב )* ,(##ובסליקו ע"ג כתר ג' צחצחות והוא רזא דאחד:
כשהאבן הזו רוצה לעשות דין
÷ìîòá àðéã ãáòîì úàòá àðáà éàä ãë
בעמלק או בצדדים אחרים וכן à"ñ) àìèð ïéáééçá ïëå ïéðøçà ïéøèñá åà
ברשעים ,נוטלת )יונקת( מגבורה
ïàøéôñ ìë äá ïìéìëúàå äøåáâî (à÷ðé
ונכללים בה כל הספירות ,וכולם
נקראים בה גבורות .וכשרוצה לעשות ãáòîì úàòá ãëå úåøåáâ åäìë äá åàéø÷úàå
חן וחסד בעולם ,נוטלת מחסד וכל ïøéôñ åäìëå ãñçî àìèð àîìòá àãñçå àðç
הספירות נכללות בה ,ונקראות úàòá ãëå íéãñç åàéø÷úéàå 1524äá ïéìéìëúà
חסדים .וכשרוצה לרחם על העולםàúéòöîàã àãåîòî àìèð àîìò ìò àîçøì ,
נוטלת מן העמוד האמצעי וכל éîçø åàéø÷úàå äá ïìéìëúà ïøéôñ åäìëå
הספירות נכללות בה ,ונקראות
רחמים.
והי' הזו היא בכל צד ,אם כן במה
éàîá ïë íà àøèñ ìëá éäéà 'é éàäå
1525
אלא
נודעת כשנוטלת מן האבות,
äãå÷ðá àìà
ïäáàî àìèð ãë úòãåîúùà
בנקודה כשהיא מנקודת מצד של
ãñçî àìèð õ"î÷ã àøèñî àãå÷ð éäéà ãë
הקמ"ץ ,היא נוטלת מחסד .וכשהיא
מנקודת מצד של שב"א ,היא נוטלת äøåáâî àìèð à"áùã àøèñî àãé÷ð éäéà ãëå
מגבורה .וכשמנקודת מחל"ם ,היא àãåîòã àøèñî éäéà í"ìçî àãé÷ð ãëå
מצד של העמוד האמצעי .שלש àéî ïåðéà ïéìà ïéãå÷ð úìúã àúéòöîàã
הנקודות הללו הן מים ואש ורוח.
ãë óã ç"æå÷úá àåäå øñç ïàë) àçåøå àùàå
(â"ò

כד נטלא מאבהן  -ל"ג כל זה :אלא בנקודה  -דהא ל"ל נקודה מגרמה כנ"ל )* ,(##אלא
כלילא מכלהו :דתלת נקודין כו'  -והן נקודין דאבהן ,חש"ק ,1526דהיא נקודה באדנ"י ,באבותיך
חש"ק כו' )דברים י טו( ,וכאן צ"ל מ"ש למעלה ,כד נטלא מאבהן ,וכצ"ל דתלת כו' ורוחא כד
כו':
][á"ò áî
ïéøùò àðå÷ú

1527

בראשית ברא אלהי"ם אלהי"ם
é"î í"éäìà í"éäìà àøá úéùàøá
מ"י אל"ה עליו נאמר שאו מרום éî åàøå íëéðéò íåøî åàù øîúà äéìò ä"ìà
עיניכם וראו מ"י ברא אל"ה
ä"ìà àøá
íéàáä íéðå÷éúì íéëééùä íéøæåôî íéøîàîî ïéôã äøùòë ïéøùò àðå÷éú ïàë øãåñî äáåèðîå à"ãá
1528
ïàë ìéçúîå åððéà ì"æ à"øâä øåàéáá ïëå íéðåøçàä íéñåôãáå

תיקונא עשרין וחד
בראשית .ירדו שם שני זקנים
]ïéøú ïîú ïéúçð úéùàøá [á"ò áî
לא
ואומרים ,התעסקנו במה שהיינו ואנו
ïðàå àðéåäã äîá àð÷ñòúà ïéøîàå ïéáñ
היינו ,וזה ב' ודאי ראשית.
 - ïå÷éúä øéàî 1524לכן היא לפעמיםנקודה ולפעמים פרצוף שלמה )ביאורים ח"א פא ע"ג( .מלכות היא בלי
נקודה משום שהיא כללות כולם ,והיא מתגלה פעמים בזה ופעמים בזה )שם פז ע"ב(.
.à"øâá ÷çîð ïäáàî àìèð ãë 1525
 1526עי' לעיל ט ע"א ,יא ע"ב.
 1527עי' לקמן נג ע"א קם אחד בקירטא ,וגר"א שם.
 1528עי' לקמן קלב ע"ב קלג ע"א
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הנה הזקן העליון ירד ביניהם ,אמר
הרי אנו אחד והיינו שלש ,וכעת אנו
אחד ,אלהי"ם ,ודאי מ"י ברא אל"ה ,מי
ברא באלו השלש )והיא רביעית
ושביעית ,בראשית( .הם ששה זקנים ,ומי
הם" ,את השמים ואת הארץ" הרי אנו
שבעה זקנים ושלשה גנוזים עליהם.
בשבעת הזקנים הללו ונער אחד היה
מזנב אחריהם.

úéùàø éàãå 'á àãå ïðéåä àì
úéçð à÷ 1529äàìò àáñ àä
ïðéåä úìúå ãç ïðà àä øîà 1530åäééðéá
äìà àøá é"î éàãå í"éäìà ãç ïðà ïòëå
)ישעיה מ כו( éäéàå) úìú ïéìàá àøá éî
úéù ïåðéà 1531(úéùàøá äàòéáùå äàòéáø
úàå 1533íéîùä úà åäðéð ïàîå 1532ïéáñ
ïéæéðâ úìúå ïéáñ äòáù ïåðéà àä 1534õøàä
äåä àîéìåò ãç ïéáñ äòáù ïéìàá åäééìò
åäééøúáà áðæî

נחתין 1535תרין סבין  -במדרגת חו"ב והן סבין ודאי :1536אתעסקנא במה דהוינא ואנן לא
1538
1537
הוינא
 ר"ל ,כשהיינו קודם המתקלא  ,שנק' לא היו )ספד"צ ד ע"ב( ,וכמ"ש )בראשית א ב(1539
1540
והארץ היתה כו' :ודא ב' ודאי ראשית  -ר"ל ,שראשיתם היו ב' ,חו"ב קודם המתקלא :
הא סבא כו'  -ר"ל ,כאשר נשתתף הכתר 1541בהם בעולם התיקון ,א' דאנכי ,1542והוא בָ רא
כידוע .1543והיו ג' בעולם התהו ,אבל בתיקון ג"ר כחדא ,1544והוא ע"י הדעת שנעשו בו ג'
השותפים לבשר א' ,1545ב' גניזין 1546דאו"א כל א' ה' דברים בולד ,ה"ח וה"ג ,וב' 1547דא"א
 - ïå÷éúä øéàî 1529עי' גר"א תז"ח מט ע”א :סבא עילאה  -אדה"ר כמ"ש לקמן והוא עילאה על כל
 1530עי' ריש התיקונים שזה חבורה של ר"ש ותלמידיו.
.à"øâá ÷çîð 1531
 1532כל קומת האצילות היא סבין כאשר הם בתיקון ולא כאשר הם נשברים ועי' בהגר"א
בסד"צ ה ע"א וענין עתיקא
.à"øâá óñåð – äàòéáùå äàòéáø éäéà 1533
.à"øâá ÷çîð õøàä úàå 1534
 1535תמן  -נוסף בתיקונים וצ"ע*.##
 1536עי פע"ח שער חג המצות פרק א ז"ל :אז ]היינו בגדלות[ נקרא הז"א זקן ממש דוגמת חו"ב
עלאין הנקראים זקנים ,שהם סוד תרין סבין עלאין כנודע ,ע"כ .היינו שהחו"ב נקראים סבין ,וכן
הז"א כאשר הוא בתיקון ,ולכן חו"ב נקראים סבין ודאי ,שכל זמן הם כך.
 1537הוינן )גרסת התיקונים(.
 1538היינו קודם התיקון עי' גר"א ריש ספד"צ.
 1539עי' בהגר"א בספד"צ א ע"ד ד"ה דעד דלא.
 1540עי' ספד"צ ד ע"ב לא היו משגיחין אפין באפין ,שהוא חיסרון זיווג באו"א קודם התיקון.
 1541עי' בהגר"א בסד"צ ו ע"א ד"ה והכלל ששורש כל תיקון היא באוירא ובוצינא  -וזה הכתר
שהשתתף אתם ,וצ"ע אם כאן נתהוה המציאות של או"א נכללים במזלא ועי' בהגר"א בסד"צ יג
ע"ג.
1542
עי' גר"א בס"י ד ע"א ז"ל :וענין ב' ספרים הם זו"נ וספור הוא הדעת שבו הזווג ומחברם
כא' ,שלכן כינוי הזווג ראוה מדברת )כתובות יג ע"א( ,שע"י הדעת הוא הזווג בין למעלה בין למטה.
וזהו סוד שנברא העולם בב' שהן זו"נ ,ואמר הקב"ה לאל"ף אע"ג דאת בי"ת בה איברי עלמא לית
בי יחודא אלא בך )זהר הק' ג ע"ב( ,והוא סוד הדעת במקום הכתר .שבחו"ב נברא העולם וכל
היחוד הוא בכתר והתפשטותו למטה שהוא סוד הדעת ,מזלא קדישא כידוע.
שאז הוא בחי' ס"ג גי' סבא וכן לשון סב מורה על הסילוק וכ"ה סוד עתיק – מנחם.
 1543עי' בהגר"א בספד"צ ריש ו ע"ב שברא ]המילה שניה בתורה[ הוא שורש הגילוי ,קד"א,
שהשורש לא נתפס.
 1544עי' זהר שלח לך )קסב ע"א( תרין אינון וחד אשתתף ,ואינון תלתא ,וכד הוו תלתא אינון
חד .וכן עי' לש"ו שמביא מקור לזה מלעיל כד ע"ב וז"ל אימא עלאה מקננא בכרסייא בתלת ספירן
עלאין ,ועי' ע"ח מול"מ ב'.
 1545עי' נדה לא ע"א :תנו רבנן שלשה שותפין יש באדם הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו אביו
מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וצפרנים ומוח שבראשו ולובן שבעין אמו מזרעת אודם שממנו
עור ובשר ושערות ושחור שבעין והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים וראיית
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שנותן נגד שניהם .והוא 1548נקרא מי ,ע"ש הנ' שערי בינה המתפשטין ,והוא אלקים דכאן .וז"ש
1550
"אלקים ודאי מי ברא אלה באלין תלת" ר"ל באלה ,שהן כידוע שאלה הוא ג' ,1549ברא לז"ת
את כו' :ואיהו רביעאה ושביעאה  -רביעי לג"ר ,ושביעי לו"ק ,שהיא השביעית בכ"מ שמצטרף
בינה לו"ק ,היינו הדעת שבה :1551בראשית מיותר ול"ג וכצ"ל מי ברא באלין תלת אינון שית
סבין ומאן נינהו את השמים איהי רביעאה ושביעאה הא אינון שבעה סבין ותלת גניזין עלייהו
באלין שבעה סבין חד כו'  -ול"ג ואת הארץ ,וחד עולימא הוא "ואת הארץ" ,1552שהיא נק' נער
נערה ,1553ותלת גניזין הן כח"ב .ואמר מזנב שהיא משמש לכולם ,הלילה לכל ז' ימים,1554
וכלילא בדכורא וכמ"ש )ברכות סא ע"א( ח"א זנב וח"א פרצוף .והוא קודם התיקון דילה נק' זנב,
נקודה חדא כלולה עמו ,1555עטרה על ברית ,תגא ,ואין שימוש) ,אבות פ"ד מ"ה( דאשתמש
בתגא כו' ,1556ז' 1557דזנב עם ב"ן דילה שהיא בחי' אחרונה שבה בסוד נפשה ,כמ"ש בבנימין
)בראשית לה יח( ויהי בצאת כו' ,1558ואז נקרא נער כידוע .1559וכשנתקנת בסוד התיקון היא פרצוף
בזיווג עמו ,נערה .וכאן )בראשית א א( ואת הארץ ,עדיין )שם ב( והארץ היתה תהו .וז"ש הוה
מזנב בלשון עבר ,כי התהו כו' נאמר הכל בארץ ,1560וכמ"ש בא"ר )קמב ע"א( ובג"כ בכלהו
סתרין כו' ההוא נוק' כו' ע"ש:1561
 - ïå÷éúä øéàîהעין ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל .ועי' פסוק ,לקמן קנא ע"ג מייחס את זה
הפסוק להמשכת הזרע ,ובדף צא ע"ג וקו ע"ד משמע שזה בולד כמש"כ ברש"י על הפסוק.
 1546אם כן גניזין הם עטרין ,וכן בהגר"א בסד"צ א ע"ד ,ועי' בהגר"א בסד"צ ו ע"א למה גניזין
שליבא לפומא לא גליא.
 1547גניזין .ועי' נדה הנ"ל י' דברים שהקב"ה נותן.
 1548עי' לקמן ד"ה ואיהו ,שמשמע שזה דעת היינו התגלות הכתר עי' לעיל הערה .1542
 1549שלשלתן היינו הג"ר.
 1550נדצ"ל לז"א )הגהות הגריא"ח(.
 1551עי' בהגר"א בסד"צ ו ע"א ,ועי' יהל אור ח"א כד ע"ג שהיסוד דאמא עם היסוד דאבא
משתתפים בדעת להתפשט וזה לא הדעת דבינה אלא יסוד דבינה שהיא הדעת המתפשט
 1552עי' בהגר"א בסד"צ ח ע"ד שבנוק' לא היה תיקון במעשה בראשית אלא זה תלוי
בעבודתינו.
 1553עי' זהר בפ' בא )דף לח ע"ב( כי יהיה נערה בתולה נער כתיב ,מ"ט שכל זמן דלא קבילת
דכר אתקריאת נער כו'.
 1554עי' בהגר"א ספ"י ו ע"ג שו"ק הם ו' ימי בראשית ומלכות היא הלילה של כולם ,ועי'
בהגר"א בסד"צ יח ע"ד וז"ל ,לפי שכלל כל ספירות שלה )הנוק'( הוא נקודה א' ,ועי' בהגר"א בריש
אד"ר על סמכין דז"א ודנוק'.
 1555עי' גר"א בספד"צ בהערה הקודמת.
 1556עי' לקמן סוף סח ע"א ,ועי' הבהגר"א בסד"צ יא ע"א לומד את זה משנה לגבי לעתיד לבא
וכאן אחרת לגמרי
 1557שהוא ו' עם התגא כמ,ש בלקמן סח ע"א.
 1558עי' שער מ"ד ומ"ן פרק ח.
 1559עי' לעיל הערה .1553
 1560ולא על השמים – שוטנשטיין?
 1561ז"ל :וכיון דאתפשט אמה דא אתפשט סטר גבורה מאינון גבוראן בשמאלא דנוקבא
ואשתקע בנוקבא באתר חד וארשים בערייתא כסותאן דכל גופה דנוקבא ובההוא אתר אקרי ערוה
דכלה לאצנעא אתר לההוא אמה דאקרי חסד בגין לאתבסמא גבורא דא דכליל חמש גבוראן והאי
חסד כליל בחמש חסדין חסד ימינא גבורה שמאלא אתבסם דא בדא ואקרי אדם כליל מתרין
סטרוי ובגין כך בכלהו כתרין עד לא זמין תקונוי דמלכא עתיקא דעתיקין בנה עלמין ואתקין
תקונין לאתקיימא ההוא נוקבא לאתבסמא ולא אתקיימו עד דנחית חסד עלאה ואתקיימו
ואתבסמו תקוני נוקבא בהאי אמה דאקרי חסד
תרגום :וכיון שהתפשטה זו האמה ,נתפשט צד הגבורה מאותן הגבורות בשמאל דנוק' ,ונתקע
בנקבה במקום אחד ,ונרשם בערוותה כסות כל גוף הנקבה ,ומקום זה נקרא הערווה של הכלה,
המקום להצניע בו את אותה אמה שנקראת חסד ,כדי למתק את הגבורה ההיא הכוללת את הה"ג
וזה החסד כלול בה' חסדים.
החסד ימין והגבורה שמאל ,נתמתק זה בזה ונקרא אדם הכלול משני צדדיו .ולכך בכל הכתרים
עד שלא הכין תקוני המלך ,בנה עתיקא דעתיקין עולמות והתקין תיקונים שתתקיים אותה הנקבה
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ואלו הזקנים פגשו את הנר הקדוש
וחבריו .אמרו לו ,רבי רבי ,אתה וחבריך
מצאתם נער אחד שהוא בדרך מזנב
אחריכם .אמר להם פגשנו מחנות רבים
שהיו באים מהקרב של הנחש ,והם
מחנות המלאכים שיורדים מזרזים לקבל
התפלות מצד של חמשים האותיות,
שבהן מייחדים ישראל בכל יום ,שבהם
"וחמושים עלו בני ישראל מארץ
מצרים" ,שהמלאכים שיורדים ללחום
הקרב שממונים על תפילות ,כולם היו
עולים בתוקף הגבורה כשמנצחים את
הנחש .וכמה חיילות שלו שרודפים
אחריהם בכמה חטאים של ישראל ,והם
בעלי תפילות ,ומסתכלים בשם יהו"ה
שהיא בינה ,שיורדת עליהם בתוקף
הגבורה ,כולם נופלים מקיומם ,ומתקיים
בהם "סוס ורוכבו רמה בים" ,זה ים ,נ'
שערי בינה ,חמשים האותיות של קריאת
שמע.

àùéã÷ àðéöåáá åòøòà ïéáñ ïéìàå
êøáçå úðà éáø éáø äéì åøîà éåøáçå
áðæî àçøàá åäéàã àîéìåò ãç ïåúçëùà
ïéàéâñ ïééøùîá àðòøòà ì"à åëééøúáà
ïééøùî ïåðéàå àéåçã àáø÷î ïééúà à÷ ååäã
ïéúåìö àìá÷ì ïæøæî ïéúçðã ïéëàìîã
ìàøùé ïéãçééîã ïååúà ïéùîçã àøèñî
ìàøùé éðá åìò íéùîçå ïåäáã àîåé ìëá
) íéøöî õøàîשמות יג יח( ïéúçðã ïéëàìî
åäìë ïéúåìö ìò ïðîî à÷ã àáø÷ àçâàì
àéåçì ïéçöð ãë äøåáâã àô÷åúá ïé÷ìñ ååä
åäééøúáà ïéôãø à÷ã äéìéã ïéìéç äîëå
éøàî ïåðéàå ìàøùéã {à"ò áî} ïéáåç äîëá
äðéá éäéàã ä"åäé íùá ïéìëúñîå ïéúåìö
ïéìôð åäìë äøåáâã àô÷åúá åäééìò àúçðã
äîø åáëåøå ñåñ åäá íéé÷úàå åäéîåé÷î
) íéáשמות טו א( äðéá éøòù ïéùîç íé àã
òîù úàéø÷ã ïååúà ïéùîç

ואלין סבין כו'  -כמ"ש בסוף א"ר )קמד ע"ב( והוה קארי להו ר"ש שבעה כו' אר"א אנן
1563
1562
שיתא כו'  :א"ל ר' כו'  -ר"ל ,שכינת עוזנו דרדפת בתר צדיקייא  ,ואמר למטה )מב ע"א(
1565
1564
אדהכי הא עולימא כו'  ,והענין ,כי בזמן בהמ"ק נק' פרצוף תמיד  ,ועתה נק' זנב }מא
ע"ד{ כנ"ל ,ימות החול 1566ומתקננת במט"ט וכמש"ל בהקדמת תיקונים )ד ע"א( .וכן בצדיקים
לאחר מותן דאזלין נע ונד בתרה ,כמש"ש ובפרשת בראשית )ו ע"א( .1567והענין כי מש"כ
 - ïå÷éúä øéàîלמתקה ,ולא נתקיימו עד שירד החסד העליון  -ונתקיימו ,ונמתקו בתיקוני הנקבה ,על ידי אמה זו
הנקראת חסד.
 1562תאנא מההוא יומא לא אעדו חברייא מבי ר"ש וכד הוה ר"ש מגלה רזין לא משתכחין תמן
אלא אינון והוה קארי להו רבי שמעון שבעה אנן עיני יי' דכתיב שבעה אלה עיני יי' ועלן אתמר
א"ר אבא אנן שיתא בוציני דנהראן משביעאה אנת הוא שביעאה דכלא דהא לית קיומא לשיתא
בר משביעאה דכלא תלי בשביעאה
תרגום:
 1563לא מצאתי מקור לזה.
 1564אדהכי הא עולימא קא אזדמן לגבייהו מחמר אחר בעירן.
תרגום :בין כך הרי הנער הזדמן להם מחמר אחר הבהמות.
 1565היינו הנוק' היתה בבחי' פרצוף כל הזמן ,ולא זנב כלדעיל ד"ה בראשית מיותר.
 1566נדצ"ל בימות החול.
 1567חדו רבי אלעזר ורבי אבא ובכו ואמרו זיל רכיב ואנן נטעין אבתרך אמר לון ולא אמרית
לכון דפקודא דמלכא איהו עד דייתי ההוא דטען חמרי אמרו ליה הא שמך לא אמרת לן אתר בית
מותבך מאי הוא אמר לון אתר בית מותבי איהו טב ועיילא לגבאי ואיהו מגדל חד דפרח באוירא
רב ויקירא ואינון דדיירין ביה בהאי מגדלא קב"ה וחד מסכנא ודא הוא אתר בית מותבי וגלינא
)נ"א ועלינא( מתמן ואנא טעין חמרי אשגחו רבי אבא ורבי אלעזר ביה ואטעים לון מלוי דהוו
מתיקין כמנא ודובשא אמרו ליה שמא דאבוך אי תימא ננשיק עפרא דרגלך אמר לון ואמאי לאו
אורח דילי בכך לאתגאה באורייתא אבל אבא דילי הוה דיוריה בימא רבא ואיהו הוה חד נונא דהוה
אסחר ימא רבא מסטרא דא לסטרא דא והוה רב ויקירא ועתיק יומין עד דהוה בלע כל שאר נונין
דימא ולבתר אפיק לון חיין וקיימין מליין מכל טבין דעלמא ושאט ימא ברגעא חדא בתוקפיה
ואפיק לי כגירא בידא דגבר תקיף וטמיר לי בההוא אתר דאמרית לכו והוא תב לאתריה ואגניז
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שמקננת במט"ט )לעיל כד ע"ב* (##ואז נקרא נער על שמו ,כי הצדיקים בחייהם שיש להם נר"ן
מתקינין אותה בכל ע"ס מג' דרגין והיא פרצוף .אבל לאחר מותן ,שלא נשארה להם כאן אלא
נפשא ,וכן מט"ט נפשו שנשאר כאן מקננת בהם כשאין צדיק בדור ,והן עולימין דילה ,כי אין
רוחן ונשמתן יורדין ,ולכן הם מחמרים אחר בעירן לקבל נפשן שהן נפש הבהמית מסט' דבהמה
אלף הרים .1568וזו כל התכלית של הבריאה ,לתקן הנפש שלא תהא נכרתת ,ותעשה מרכבה ,אדם
ובהמה ,1569מ"ה דבריר ב"ן .ולכן העולימא מזנב בתריהן ותמיד הולך למצוא מארי תורה שהן
בסוד נוק' נפש ,ורודפין אחר רוח ונשמה לחבר כל הג' בחי' שבשכינה .וכן בחי' מט"ט רק
הנפש לבד .וזו ענין הכרת של הנפש ,שאינה נעשית מרכבה לה .וענין המחמר ,כי אלו הצדיקים
מעלתן גדולה שיש לנפשם השפעה מרוחם ,ולכן יכולים לילך אחר השכינה 1570כמו בחייהם ,כי
הנפש בעצמה אין לה תנועה כמו אותיות בלא נקודין ,וכמ"ש )קהלת א ד( והארץ לעולם עומדת,
עיגולא רהיט כו' )בהיר קיד) ,(1571תהלים מה יד( כל כבודה כו') ,ישעיה מד יג( לשבת בית) ,עירובין
סה ע"א( לילה לשינתא ,ואינהו הופכין לילות לימים לכן כו' ,1572והולכין בצורת אדם .1573אבל
שאר צדיקים שלא זכו לזה ,מחמר אחריהם ומשפיע בהם ,שגם הם יכולים לילך אחריה ,וזו ג"כ
מדרגת רבי ,1574וריה"ג .1575אבל מדרגת ר"ה סבא 1576אפילו בחול ,והן רופדין אחרי מארי תורה
 - ïå÷éúä øéàîבההוא ימא אשגח רבי אלעזר במלוי אמר ליה אנת הוא בריה דבוצינא קדישא אנת הוא בריה דרב
המנונא סבא אנת הוא בריה דנהירו דאורייתא ואנת טעין אבתרן בכו כחדא ונשקוהו ואזלו:
תרגום :שמחו רבי אלעזר ורבי אבא ,ובכו ואמרוֵ ,לך רכב ואנו נחמר אחריך .אמר להם ,ולא
אמרתי לכם שמצות המלך היא עד שיבא אותו מחמר על החמורים ,אמרו לו ,הרי שמך לא אמרת
לנו ,מקום בית מושבך מה הוא .אמר להם ,מקום בית מושבי הוא טוב ומעלה אצלי ,והוא מגדל
אחד שפורח באויר ,גדול ונכבד .ואותם הדרים בו במגדל הזה ,הקדוש ברוך הוא ועני אחד ,וזהו
מקום בית מושבי .וגליתי )ועליתי( משם ,ואני מחמר על חמורים .רבי אבא ורבי אלעזר הסתכלו בו
והטעים להם את דבריו ,שהיו מתוקים כמו מָ ן ודבש .אמרו לו ,אם תאמר שם אביך ,ננשק את
עפר רגליך .אמר להם ,ולמה ,אין דרכי בכך להתגאות בתורה .אבל אבי היתה דירתו בים הגדול,
והוא היה דג אחד שהיה סובב את הים הגדול מצד זה לצד זה ,והיה גדול ונכבד ועתיק יומין ,עד
שהיה בולע את כל שאר הדגים של הים ,ואחר כך מוציא אותם חיים וקיימים ומלאים מכל
הטובות של העולם ,ושט את הים ברגע אחד בכחו ,והוציא אותי כחץ ביד איש גבור ,והטמין אותי
באותו המקום שאמרתי לכם ,והוא שב למקומו ונגנז באותו הים .הבחין רבי אלעזר בדבריו ,אמר
לו ,אתה הוא בנו של הנר הקדוש ,אתה הוא בנו של רב המנונא הזקן ,אתה הוא בנו של אור
התורה ,ואתה מחמר אחרינו .בכו יחד ,ונשקו לו והלכו.
נכון?
 1568דהיינו בהמות בהררי אלף )תהלים נ י( עי' שם רש"י  -בהמות בהררי אלף  -הוא )שור(
שהוא רועה אלף הרים ליום וכל יום ויום הם צומחים( – עי' בהגר"א בסד"צ לב ע"ב שזה כמש"כ
כאן
 1569עי' ספד"צ :היינו דכתיב )תהלים ל"ו( אדם ובהמה תושיע ה' .חד בכללא דאחרא משתכחא
בהמה בכללא דאדם .ועי' זהר ח"א סד ע"ב.
 1570במיתתם
 1571ז"ל בשלימות :קיד .ומאי לישנא דשבט ,דבר פשוט הוא שאינו מרובע ,מ"ט ,דלית אפשר
מרובע בגו מרובע אחר ,אלא עיגולה בגו ריבועא רהטי ,ואי מרובע בגו ריבועא לא רהטי:
 1572עי' מועד קטן )דף כה ע"ב( רבינא פתח עליה ההוא ספדנא תמרים הניעו ראש על צדיק
כתמר נשים לילות כימים ]על משים לילות כימים[ .היינו מאחר שהוא הפך את זה אז הוא זכה
לזה.
1573
דהיינו שהם מלאכים שהולכים בצורת אדם.
 1574עי' כתובות שחזר לעולם הזה אחרי מיתתו בליל שבת##*?.
 1575עי' מו"ק ט ע"א :רבי יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים תנו פרשת נדרים בי רבי שמעון
בן יוחי איפטור מיניה באורתא לצפרא ,ואז הוא אמר להם לבקש ברכה ,והובא לקמן##*.
 1576רב המנונא סבא עי' זהר ח"א ז ע"א ,ועי' שם ו ע"א טעין חמרי שכתוב בשער הגלגולים א'
שזה רב המנונא סבא.
עי' שער הגלגולים )הקדמה א( :גם בזה תבין ענין המפורסם בדברי רז"ל ,כי רוחיהון דצדיקייא
או נשמתיהון ,באים ומתעברים באדם ,בסוד הנקרא עיבור ,לסייעו בעבודת השי"ת ,וכמ"ש
במדרש הנעלם מכתיבת יד ,על הבא ליטהר מסייעים אותו ,ר' נתן אומר נשמתם של צדיקים,
באות ומסייעים אותו .וכמ"ש בהקדמה פרשת בראשית בספר הזוהר ,על רב המנונא סבא ,שבא
אצל ר"א ורבי אבא ,כדמות טעין חמרי וכו':
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מאד כנ"ל ,וכ"ש אחריהם 1577שהן ז' דרגין הנ"ל .ואמר "בארחא" ,כמ"ש )דברים כב ו( כי יקרא
קן כו' בדרך ,וז"ש לעיל )ב ע"א( דהכי אוקמוהו רבנן כו' על בתי הצדיקים ,1578והוא מ"ש
)מו"ק ט ע"ב( ליחרב ביתך כו' והוא ברכה אחרת כנ"ל :1579א"ל אערענא כו'  -ר"ל ,בתפלה
שהוא מלחמה עם הס"א כמ"ש בת"ז ובתז"ח בכמה מקומות ,וכמ"ש )תהלים קמט ו( רוממות כו'
וחרב כו' ,וכמש"ל )ח ע"ב י ע"א( אבל בק"ש דצלותא כו' ,וכמ"ש בפרשת פנחס )רסט ע"א(1580
דק"ש איהו קשת ורומח וחרב כו' :1581ואינון כו'  -כמ"ש בכמה מקומות דמלאכין נחתין וסלקין
לקבלא צלותא :מזרזין  -כמ"ש למטה וחמושים :1582מסט' דחמשין כו'  -כ"ה וכ"ה דשחרית
וערבית ,ויך את המצרי )שמות ב יב( ,1583בה' אבנין דקירטא כו' :1584דבהון וחמושים כו'  -כמ"ש
בזוהר )ח"ב קפו ע"א* (##מסט' דחמשים עלמא דחירו ,1585לכן שחיט לס"א דשם אין שטן כו'
)מלכים א ה יח( ,ונטבע בים גי' חמשים ,חמשים מכות כמו שמפרש והולך :1586מלאכין דנחתין -
ר"ל ,אינהו נק' בני ישראל כמ"ש בר"פ שמות )ב ע"א( ,אלא שכ' "עלו" ,לכך קאמר דנחתין
1587
כו'  ,כלהו הוו סלקין כו' כמו ישראל מן הים שרדף פרעה אחריהם ,ועז"ח )עד ע"ב תז"ח ו

 - ïå÷éúä øéàî 1577ר"ש וחביריו.
 1578שיחרבו ,וזה התיקון שיהיה מקום לשכינה.
 1579הברכה אחרת שאתה תהיה בית לשכינה ולא הפוך.
 1580ז"ל :תו פתח ואמר ושננתם לבניך ודברת בם וגו' כד"א חציך שנונים דבעי ב"נ לחדדא מלי
דאורייתא לבריה כחרבא דאיהו שננא בתרי סטרוי בגין דייעול ליה חדודא וחדוה באורייתא ולא
ישתכח לביה בטפשותא ודברת בם כל מלין דאורייתא כל חד וחד אורחא ליה בלחודוי ודברת בם
ותדבר מבעי ליה אלא בעי ב"נ לאנהגא גרמיה בהו ולאתנהגא גרמיה דלא יסטי לימינא ולשמאלא
בשבתך בביתך לאנהגא גרמיה בביתיה בארח מישר ובאורח תקונא דילפון מניה בני ביתיה לאנהגא
גרמיה עמהון בנחת ובחידו ולא יטיל דחילו בבני ביתיה יתיר וכל עובדוי בביתיה בארח תקונא
ובלכתך בדרך לאנהגא במלי דאורייתא ולתקנא גרמיה בהו כמה דאצטריך ולדברא גרמיה באורחוי
דאורייתא ומאי איהו כמה דיעקב לדורון לקרבא לצלותא וצלותא בעי לצלאה למאריה ועילא
מנהון מלי דאורייתא ובשכבך לדברא גרמיה בדחילו דמאריה בקדושה בעניה דלא ישתכח חציף
לקבליה דמאריה ובקומך למיהב תושבחן למאריה דאתיב נשמתיה דהא בכמה חיובין אשתכח קמי
מאריה וקב"ה עביד עמיה חסד ואתיב לה לגופיה:
תרגום :עוד פתח ואמר ושננתם לבניך ודברת בם וגו' כמו שנאמר חציך שנונים שצריך אדם
לחדד דברי תורה לבנו כחרב שהיא שנונה בשני הצדדים כדי שיכניס לו החדוד והשמחה בתורה
ולא ימצא לבו בטפשות ודברת בם כל דברי התורה לכל אחד ואחד ]יש לו[ דרך לבדו ודברת בם
היה צריך לכתוב ותדבר אלא צריך אדם להנהיג עצמו בהם ולהנהיג עצמו שלא יסטה לימין
ולשמאל .בשבתך בביתך להנהיג עצמו בביתו בדרך ישרה ובדרך תקינה שילמדו ממנו בני ביתו
להנהיג עצמו עמהם בנחת ובשמחה ולא יטיל פחד בבני ביתו יותר וכל מעשיו בביתו בדרך תקינה
ובלכתך בדרך להנהיג בדברי תורה ולתקן את עצמו בהם כראוי ולהנהיג עצמו בדרכי התורה ומה
הוא כמו שיעקב לדורון לקרב ולתפלה והתפלה צריך להתפלל לרבונו ומעל כולם דברי תורה.
ובשכבך להנהיג עצמו ביראת רבונו בקדושה ובענוה שלא ימצא חצוף כנגד רבונו ובקומך לתת
תשבחות לרבונו שהשיב נשמתו שהרי בכמה חטאים הוא נמצא לפני רבונו והקדוש ברוך הוא
עושה עמו חסד ומשיב אותה לגופו
*##
1581
עי' לקמן מז.
 1582עי' בתרגום שמזרזין היא חמושים.
במדבר )לב ל( ואם לא יעברו חלוצים אתכם ונאחזו בתככם בארץ כנען.
ועיי"ש בתרגום ]ואם לא יעברון מזרזין עמכון ויחסנון ביניכון בארעא דכנען[ שחלוצים היא
מזרזין.
1583
עי' לקמן סח ע"ב.
 1584ה' אבנין דקירטא נאמר אצל דוד & ,ושק"ש היא מכת המצרי כתוב בזהר & ,ולענין קירטא
עי' לעיל מא ע"א.
 1585עי' זהר ח"ב קפו ע"א שזה בינה.
 1586דהיינו אחרי קבלת התפילה אז הם בגדר מעל מערכת היצר
 1587דהיינו התפילות מעוררות מ"ד שהיא יורדת ,ואחר כך בתיקונה היא עולה בשלימות*##
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ע"ב( 1588וכען צריך לפרשא ע"פ דסלקא צלותא מינה כצפור וכיונה וכנשרא וישראל כד נפקו
כו' ,ואמר בתוקפא דגבורא כמ"ש )שמות יד ח( ביד רמה ,ור"ל בכל זה שזהו }מב ע"א{ עולימא
דמזנב שתפלה בסוד השכינה מלכות:
,
ין
י
לע
לכם
אמרו לו ,ולחברים היה
àðééòì åëì äåä àéøáçìå ì"à
להסתכל אחר אותו שמזנב אחר התפלות ïéúåìö øúá áðæîã àåää øúá àìëúñàì
של אותם שהם חלשות ,ואין להן רשות
íò à÷ìñì åùø ïåì úéìå ïéùìç ïåðéàã
לעלות עם האחרות ולפרוח עמן למעלה.
ובשביל אותן תפלות החלשות נאמר ïåðéà ïéâáå àìéòì ïåäîò àçøôìå ïéðøçà
"ויזנב בך כל הנחשלים אחריך" ,שנער íéìùçðä ìë êá áðæéå øîúà ïéùìç ïéúåìö
) êéøçàדברים כה יח( íá âäåð ïè÷ øòðã
קטן נוהג בם.
שאלו העשר עולים ביו"ד ה"א וא"ו
é"ä å"àå é"ä ã"åéá ïé÷ìñ øùò ïéìàã
ה"י ,ולכל אחד יש את תפילתו ,ואם חסר ãç øñç íàå äéúåìö äéì úéà ãç ìëå
אחד מהם אפילו אחרון ,לא עולה
àúåìö ÷éìñ àìã äàøúá åìéôà åäééðî
התפלה שלו עמו ,משום שהוא עני ואין
לו רשות להעלות תפלתו עם האחריםåùø äéì úéìå àéðò åäéàã ïéâá äéîò äéìéã .
כל התפלות מתעכבות לעלות עד שאותה ïéúåìö åäìë ïéðøçà íò äéúåìö à÷ìñì
תפילה של העני עולה .ומשום זה àúåìö 1589àéääã ãò à÷ìñì ïáëòúî
"תפילה לעני כי יעטף" שכולם מתעטפות éë éðòì äìéôú àã ïéâáå ú÷éìñ àéðòã
בגללה ,עד שהיא עולה עמהם ,שאין
 - ïå÷éúä øéàî 1588ז"ל :וכען צריך לפרשא על פומא דסליקא צלותא מנה כצפור וכיונה וכנשרא וישראל כד
נפקו ממצרים נפקו כיונה דברחת ונץ הוה רדיף אבתרה הכי אית צלותא דמסטרא דילה שכינתא
איהי פרחא בה כיונה וסמא"ל וחילה רדפין אבתראה בכמה חובין דאולפין על מארה דההיא
צלותא ואוליף לון בגבורה לעכבא שכינתא תמן דלא סלקא לקודשא בריך הוא בההיא צלותא
ואיהו ההוא צלותא דישראל על ימא דהוו בלא זכו דאוריתא ועובדין טבין והמים להם חומה והכי
אנון צלותין מעכבין ואם חוזרין בתיובתא מארי דצלותין איהו דאמר לגבי שלוחא דצלותין
מטטרון מה תצעק אלי מליל לצלותין דנטלין במטלנותהון הדא הוא דכתיב )שמות יד( דבר אל בני
ישראל ויסעו לבר נש דאזיל באורחא ורדיף אבתריה ההוא }ו ע"ג{ מארי מנד' דמלכא ואחיד בה
עד דפרע מנדה בלו והלך בגין דברח איהו צווח למאן דאפיק לה יתי מארי' וימא אמא לה דיזיל
לאורחה דאנא פרעתה אתא מה עבד טבע רישה בטיט וקטל לה הכי קודשא בריך הוא עבד
במצראי הדא הוא דכתיב )שמות טו( מרכבות פרעה וגו' טבעו בים סוף ומאן גרים דרדפין
אבתריהו דישראל בגין דעד לא הוה לון אוריתא לא הוה שטר חירו בגין דאוריתא איהי שטר חירו
לבני נשא מיצר הרע וממלאך המות ומכל מקטרגי דעלמא הדא הוא דכתיב )שם לב( והמכתב
מכתב אלהים הוא חרות על הלחת ודא אמא עלאה שנת החמשים דמתמן אוריתא דאיהו עמודא
דאמצעיתא אתקרי חירו דמתמן אתיהיב )חסר כאו( לגבי יונה קדישא דאיהי שכינתא דמסטרא'
אתקריאו ישראל יונה
תרגום :וכעת צריך לפרש על פה שעולה התפלה ממנה כצפור וכיונה וכנשר וכשישראל יצאו
ממצרים יצאו כמו שיונה בורחת והנץ היה רודף אחריה כך יש תפלה שמהצד שלו השכינה פורחת
בה כיונה וסמא"ל וצבאותיו רודפים אחריה בכמה חטאים שמלמדים על בעל אותה התפלה ומלמד
אותם בגבורה לעכב את השכינה שם שלא תעלה לקדוש ברוך הוא עם אותה התפלה וזוהי תפלת
ישראל על הים שהיו בלי זכות של תורה ומעשים טובים והמים להם חומה וכך הם התפלות
מעכבות ואם חוזרים בתשובה בעל התפלות הוא שאומר לשליח התפלות מטטרון מה תצעק אלי
אמר לתפלות לנסע במסעיהם זהו שכתוב )שמות יד( דבר אל בני ישראל ויסעו לאדם שהולך בדרך
והולך אחריו אותו בעל מסי המלך ואוחז בו עד שפורע מנדה בלו )סוגי מסים( והלך משום שברח
הוא צווח למי שמוציא אותו יבא אדונו ויאמר )אמר( לו שילך לדרכו שאני פרעתיו בא בעל
המסים של המלך מה עשה הטביע ראשו בטיט והרג אותו כך הקדוש ברוך הוא עשה במצרים זהו
שכתוב )שמות טו( מרכבות פרעה וגו' טבעו בים סוף ומי גרם שרודפים אחרי ישראל משום שטרם
היתה להם תורה לא היה שטר שחרור משום שתורה היא שטר חרות לבני אדם מיצר הרע
וממלאך המות ומכל מקטרגי העולם זהו שכתוב )שם לב( והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על
הלחת וזו האם העליונה שנת החמשים שמשם תורה שהיא העמוד האמצעי שנקראת חרות
שמשם נתנה ליונה הקדושה שהיא השכינה שמצדה נקראו ישראל יונה
.÷çîð "àéääã ãò" ë"ùîå ,à"øâ – àéää ïéâá 1589
 1590עי' רש"י בראשית ל מב שזה לשון של איחור.
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1590

פרוד בה מהם.

ותפלת העני היא שכינה .מי העני זה
צדיק והתפלה הזו נקראת עקב אל
התפלות האחרות ,ובגללה נאמר ,אפילו
נחש כרוך על עקבו לא יפסיק )ברכות ל
ע"ב( .אף על גב שסובב )שסותר( את
הנקודה הזו שהיא הקוץ של אות ד'
בכמה חטאים ,ללמד קטגוריא על בני
השכינה ,לא יפסיק את אותה נקודה
שאם יפסיק בגללו מסתלק הקוץ מן ד'
מן אחד ונשאר אחר ,שהוא נחש כרוך
בעקבו ,שבגלל הנחש לא יפסיק ,ולא
מסתלק הקוץ של האות ד' מן אחד .אבל
בשביל עקרב מסתלק ,והוא פוסק ובורח
ממנו )אבל עקרב יפסיק כמו שעשה יוסף
הצדיק( ,זהו שכתוב "ויעזב בגדו בידה
וינס ויצא החוצה".

ïéôèòúî åäìëã (à á÷ íéìäú) óåèòé
àãåøô úéìã ïåäîò à÷ìñ éäéàã ãò äðéâá
åäééðî äá
éðò ïàî àúðéëù åäéà éðòã àúåìöå
á÷ò úàéø÷úà àúåìö éàäå 1591÷éãö àã
åìéôà øîúà äðéâáå ïéðøçà ïéúåìö éáâì
áâ ìò óà ÷éñôé àì åá÷ò ìò êåøë ùçð
éäéàã äãå÷ð éàäì äì (øéúñã) øéçñã
÷àôìåàì ïéáåç äîëá 'ã úàã àöå
÷÷éñôé àì àúðéëùã éåðá ìò àøåâéè
÷ìúñà äéðéâá ÷éñôé íàã äãå÷ð àéääì
÷åäéàã øçà øàúùàå ãçà ïî 'ã ïî àöå
àìå ÷éñôé àì àéåç ïéâáã åá÷òá êåøë ùçð
ïéâá ìáà ãçà ïî 'ã úàã àöå÷ ÷ìúñî
à"ð) äéðî çøáå ÷ñåô åäéàå ÷ìúñà áø÷ò
(à÷éãö óñåé ãéáòã äîë ÷éñôé áø÷ò ìáà
ñðéå äãéá åãâá áåæòéå áéúëã àåä àãä
 èì úéùàøá) äöåçä àöéåיב(

אמר לך ולחבריא הוה לכו כו'  -שהשיב לו ,שבתפלה עצמה יש חילוקים ,שיש מסט' דכל
ע"ס ,והחלשין הן מסט' דעולימא כו' וכמו שמפרש והולך ,לכן ה"ל 1592לאסתכלא ,שעליהן
מוטל ,שהן ז' סבין הנ"ל :הנחשלים כו'  -דנחש רדיף אחריהן כמו שמפרש והולך ,והן בקוצו
של ד' ,1593עטרה ,אות ברית ,והוא 1594אותיות נחש מילה כידוע )עמק המלך שער יד פרק קלד(:
דאלין עשר  -עשרה בני אדם של בית הכנסת :מתעכבין לסלקא בגין ההיא צלותא דעניא -
כצ"ל :מאן עני דא צדיק  -ל"ג וט"ס הוא :אפילו נחש כו'  -כנ"ל ,והוא בשביל עונות של
המתפלל ,וזו מעלת תפילה בעשרה :1595דאיהי קוצא  -שהיא משלמת לעשרה ,א"ח ד' ,1596גבוה
עשרה ורחבו ד' במילואו ופשוטו ,1597שהן זו"נ ,1598רוח ונפש ,וכן הוי"ה אדנ"י ג"כ גבוה
כו' ,1599והוא זנב ופרצוף ,זנב בקוצא של ד' ,זנב לאריות )אבות פ"ד מט"ו( דנכללת בדכורא,1600
וד' עצמה הוא פרצוף ,וכן בה' של הוי"ה ואדנ"י :1601לא יפסיק כו' דבגין כו' אבל בגין כו' -
הענין כי כ"ז שמאמין באחדותו ית' ,אפי' עובר כמה עבירות אינו מומר לכל התורה ,ואעפ"י
שחטא ישראל הוא )סנהדרין מד ע"א( ומצטרף למנין ,כמ"ש עבריין כו' 1602ונכלל תפלתו בכלל
ישראל ,ותפלתו היא בקוץ הנ"ל .והענין ,כי קוץ הנ"ל הוא מבועא דלא פריש מבירא
 - ïå÷éúä øéàî.à"øâá ÷çîð – ÷éãö àã éðò ïàî 1591
 1592היה ליה ,היה לו*##
 1593עי' לקמן מב ע"א.
 1594הנחשלים.
 1595שתפילת רשע עולה יחד עם של צדיק.
 1596עי' זהר ח"ב קטז ע"א ושעה"כ ג ע”ד.
 1597היינו שם הוי"ה היא רחבה ד' וגבוה יו"ד ביו"ד ה"א וא"ו ה"א ,עי' &.
 1598שז"א הוא בחי' הפשוט ,ונוק' בחי' המילוי .עי' &.
##* 1599
 1600עי' &
 1601היינו כאשר היא באות ה' של הוי"ה היא זנב לאריות ,וכאשר היא אדנ"י היא ראש
לשועלים עי' &.
##* 1602
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לעלמין ,1603כי זאת בחי' אחרונה ,מלכות של ז"א ,אות ברית של ישראל ,דבוק תמיד בה ,כיון
שתמיד ישראל מאמינים באחדותו .וזה הקוץ מורה דלא ליחלף באל אחר ,שלכן הד' והר'
גדולים .1604אבל אשאר הבחי' שתלוים בשאר מצות מסתלקין בעוונותינו הרבים מחמת עונות,
כשרובם ח"ו כו' ,1605וזה הוא סט' דנחש בשאר עבירות.
אבל עקרב הוא המודה בעבודת כוכבים ,1606ומשתחוה לאל אחר ,וכן בבת אל נכר ,אז
הקוץ ח"ו מסתלק מצדו וזהו פירוד הגמור .וז"ש ואיהו פוסק וברח כו' ,ר"ל יוסף במדרגתו,1607
ומסתלק הקב"ה ממנו כלל וכלל ,ואין תפלתו עולה כלל ,דהעליה משכינה לז"א ע"י זיווג .וז"ס
נחש ועקרב ,דעקרב הוא הכופר בעקר ,אותיות עקרב ,ובמקום ד' עם עקב עושה ר' עם עק"ב.
וז"ס יעקב 1608שקוצו של ד' 1609הוא יו"ד אות ברית ,1610ולכן יעקב נוק' ור"ל של דכורא,1611
ולכן תפלת יעקב רשות ,שהיא בחי' אחרונה הנשארת בלילה ,שיעקב תיקנה שאינה מסתלקת
לעולם .ואמרו בניו )פסחים נו ע"א( שמע ישראל כו' אחד ,וכן לעולם אנו אומרים שמע ישראל
סבא 1612כו' ,כמ"ש במ"ר )* ,(##משא"כ של אברהם ויצחק :ותנח בגדו  -צ"ל ויעזוב בגדו
אצלה 1613וכן למטה:
בין כך הרי הנער הזדמן להם מחמר
אחר הבהמות .אמר להם ,מה זה "ויעזוב
בגדו אצלה" .אלא עקרב הוא עקר ב',
שעקרה את בית השכינה .כשבא
להתחבר עם צדיקים צריך להפסיק
ממנו ,ולא יהנה ממנו ,ואפילו מן העור
שלו ,לך לך אומרים לנזיר סביב סביב
ולכרם אל תקרב )שבת יב ע"א( .זהו
שכתוב "וינח בגדו אצלה" ,העור של יצר
הרע ,וזהו בגדו של הנחש .עבודה זרה

åäééáâì ïîãæà à÷ àîéìåò àä éëäãà
åãâá áæòéå åäî ïåì øîà ïøéòá øçà øîçî
úø÷òã 'á ø÷ò éäéà áø÷ò àìà äìöà
íò àøáçúàì àéòá ãë àúðéëùã àúéá
éðäúé àìå äéðî à÷ñôàì êéøö àé÷éãö
êì êì [á"ò âî] äéìéã àëùîî åìéôàå äéðî
áø÷ú àì àîøëì øåçñ øåçñ àøéæðì éøîà
òøä øöéã àëùî äìöà åãâá çðúå ã"ää

 - ïå÷éúä øéàî 1603עי' לעיל הערה .1254
 1604שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד )דברים ו ד( ,וכן לא תשתחוה לאל אחר )שמות לד יד(.
 1605עי' רמב"ם )תשובה פ"ג ה"א-ב( כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכיות ועונות מי שזכיותיו
יתירות על עונותיו צדיק ומי שעונותיו יתירות על זכיותיו רשע מחצה למחצה בינוני וכן המדינה
אם היו זכיות כל יושביה מרובות על עונותיהן הרי זו צדקת ואם היו עונותיהם מרובין הרי זו
רשעה וכן כל העולם כולו .אדם שעונותיו מרובין על זכיותיו מיד הוא מת ברשעו שנאמר על רוב
עונך וכן מדינה שעונותיה מרובין מיד היא אובדת שנאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה וגו' וכן כל
העולם כולו אם היו עונותיהם מרובין מזכיותיהן מיד הן נשחתין שנאמר וירא ה' כי רבה רעת
האדם ושקול זה אינו לפי מנין הזכיות והעונות אלא לפי גודלם יש זכות שהיא כנגד כמה עונות
שנאמר יען נמצא בו דבר טוב ויש עון שהוא כנגד כמה זכיות שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה
הרבה ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות והוא היודע היאך עורכין הזכיות כנגד העונות.
 1606עי' לקמן נט ע"ג )לש"ו(.
 1607היינו מידת היסוד.
 1608הגה"ה )של ר' איזיק חבר( ונ"ל שז"ס נפלא מה שאמרו רז"ל אצל יוסף שנראתה לו דמות
דיוקנו של אביו והיינו סוד יעקב שלא יפסיק היו"ד שהוא קוצו של ד' וישמר עקב ועקרב כמ"ש
הגאון ודו"ק הטיב כנ"ל.
 1609עי' לעיל מב ע"א.
 1610המחשבה הרי הוא באות י' חכמה מוחא ,וכן חטא הברית הוא ג"כ באות י' ,כי הזרע הוא
טפה דיו"ד )הנמשך מהמוח( וכנודע כ"ז ,והוא האות י' דיעקב ,י' דישראל ,י' דאדנ"י ,י' דהוי"ה ,י'
דשד"י ,והוא נקודת הי' דקוצו של ד' דאחד ,וכמ"ש כ"ז בתיקונים )תיקון סט דף קיח ריש ע"ב,
ובריש תיקון כא דף מב ע"א ,ותיקון סו דף קה ע"א בהגר"א שם( )כללים ח"א סט ע"ד(.
 1611עטרת הברית דז"א.
 1612עי' לעיל ד ע"א וז"ל וליה )לז"א( אמרינן שמע ישראל .ועי' לקמן צה ע"ד שזה ת"ת ,ועי'
יהל אור ח"א כד ע"ג שדעת המתפשט של תיקון היא מהיסוד דאו"א המתחברים עם דעת ושורשו
מיש"ס שזה יסוד דאבא.
 1613לשון הפסוק היא ויעזוב בגדו בידה.

352

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
]גויה[ כשהיא בא להתחבר עם הגף אדם ãë àéáëåë ïçìôã àéåçã åãâá åäéà àãå
ישן )להתחבר עם צדיקים( ואומרת ïùé íãà óåâ íò àøáçúàì àéúà éäéà
"שכבה עמי" ,חצופה זונה ,נאמר באות
)úøîàã (àé÷éãö íò àøáçúàì à"ð
ברית "וינס ויצא החוצה".
)äðåæ 1614äôåöç éîò äáëù (æ èì úéùàøá
äöåçä àöéå ñðéå úéøá úåàá øîúà
) èì úéùàøáיב(

דעקרת ביתא כו'  -כי באצילות )תהלים ה ה( לא יגורך רע) 1615במדבר א נא( והזר כו' ,אלא
בבריאה עץ הדעת טוב ורע )קכו ע"ב( בשם המשותף ,1616וד"ל .1617ושם הוא בגד שלו ג"כ גי'
ט :1618שכבה  -שע"ז נק' זונה כמ"ש 1619במשלי:1620
אמרו לו ,מי אתה .אמר להם ,אני
הוא בן של דג אחד ששט בים הגדול
ובולע כל דגי הים ,ומוציא אותם חיים
החוצה ,ולפעמים הוא יוצא ביבשה
לקיים בו "וידגו לרב בקרב הארץ".
תמהו ,אמרו לו ,אחר שאין ברצונך
לגלות מי אתה ,ובנו של מי אתה ,מי
הוא מקום? של מקומך .אמר להם
מקום? מקומי הוא מגדל אחד שפורח
באויר.

àøá åäéà àðà ì"à úðà ïàî ì"à
ìë òìáå àáøáø àîéá èùã àãç àðåðã
ïéðîæìå øáì íééç 1621ïåäì ÷éôàå àîéã ïéðåð
äéá àîéé÷ì àúùáéá {á"ò áî} ÷éôð åäéà
)õøàä áø÷á áåøì åâãéå (æè çî úéùàøá
äàìâì êúåòø úéìã øúá äéì åøîà åäååú
øúà åäéà ïàî úðà ïàîã àøáå úðà ïàî
åäéà éúëåãã øúà åäì øîà êúëåãã
øéåàá çøôã àãç àìãâî

א"ל מאן אנת  -שראו שהוא עולימא הנ"ל ,ומדרגתו גדולה למאד כנ"ל :דנונא חדא כו' -
ר"ל ,יסוד 1622כמש"ל )מד ע"ב( לויתן לעילא כו' ,והוא עולה בדעת ומתמלא ממוחא בינה ,ימא
1624
רבא ,1623ונכנסין בו כל הנשמות .וז"ש ואפיק לון כו'  ,שהוא חי ,1625ומסט' )שמואל ב' כג כ(
בן איש חי ,כמ"ש בפרשת בראשית )זהר ו ע"א( על פסוק ובניהו כו' ,ובר"פ שמות )ב ע"ב( זוהר
 - ïå÷éúä øéàî 1614אסור לתבוע בפה כתובות סה ע"א.
 1615עי' לעיל דף י ע"א.
 1616דהיינו שם אלקים ,ושם אפשר לגלות אלהים אחרים במקום אלקים ,וזה הבית של
השכינה .אמנם עי' ביאורים ח"א סא ע"ד שהלש"ו מזכיר כי אף שם אדנ"י הוא משותף ,אמנם עי'
ז"ח דף ד ע"א וכן דף יז ע"ב ששם אלהים היא שם משותף לעניני חולין ,ובדברי הזהר אין נזכר על
שם אחר שהוא משותף.
 1617די למבין?*##
 1618דהיינו ט' ספירות של הבריאה שהכתר שייך לאצילות ,ולכן שם אי אפשר לקלקל ,ורק
משאירים את הבגד.
 1619אולי כמו שכתבתי*##
 1620עי' רש"י משלי ח"א א וז"ל משלי  -כל דבריו דוגמות ומשלים משל התורה באשה טובה
ומשל העובדי גלולים באשה זונה.
 1621כנראה שהגר"א גורס לון ,אבל כנראה ש"להון" היא הגירסא הנכונה וכן בגר"א צ"ל להון
 1622בפשטות זה דעת המתפשט שנקרא על שם היסוד כדלקמן
 1623עי' בהגר"א בסד"צ יג ע"א )וכן דף כב ע"א( וז"ל ידוע שמ"ס נקרא ימא רבא דחכמתא )א"ר
קלז ע"ב( ,ועי' בהגר"א בסד"צ ד ע"ד שלשם עולים כל מ"ן ומשם יורדים כל שפע )עי' דברינו שם(,
וכן משמע בזהר ח"א ג ע"ב.
 1624חיים לבר.
 1625עי' לקמן ק ע"ג ד"ה ברא שיסוד אינו חי אלא בסוד הדעת וכן פט ע"ב.
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איבא דאילנא כו' אלין אקרון }מב ע"ב{ חיין להאי עלמא וחיין כו' .1626ומ"מ עיקר הלויתן הוא
בדעת דרגא דמרע"ה ,1627כמ"ש בפ' שמות )יא ע"ב( מבית לוי דא קב"ה אתר דחכמה עילאה
וההוא נהר 1628מתחברן כחדא ולא מתפרשין לעלמין ,מבית לוי דאשרי לויתן לחידו לעלמא
וכו' ,1629וכן בפ' שלח )קעד ע"ב( .1630אלא שהנהר הוא הולך בכולם נקרא על שם צדיק וכמש"ל
בתיקון מ' )* ,(##כי הצדיק אין פעולתו לשמש אלא בהאי נהר ,ונק' חי על שם האי נהר ,כי אז
נקרא אבר חי ,1631ונק' דעת )בראשית ד כה( וידע אדם כו') ,שם א( והאדם ידע כו' .וז"ש בר"מ
פי' תצא )רעט ע"ב ע"א( 1632בגין דאנת לויתן נחש בריח דימא דאורייתא ,מארי דכל נונין .לויתן
על שם אורייתא דאתמר בה )משלי א ט( כי לוית חן הם לראשך כו' ,מאי ניהו לויתן ,א"ל בוצינא
קדישא האי איהו דדרגיה עמודא דאמצעיתא וצדיק ,דאתמר ביה גוף וברית חשבינן חד ,ואתרבי
בימא דא דאיהי אימא עילאה ים ,דבה מייחדין לקב"ה כ"ה כ"ה אתוון ,דאינון ים בחושבן,
ואיהו לויתן קאים על שפת הים ,ועלמא קאי על סנפירוי דא צדיק יסוד עולם )משלי י כה( ,דכל
עלמא קאים עלוי .1633ור"ל האי איהו דדרגיה כו' ,ר"ל הדעת דהוא בת"ת ויסוד ,דביה אמרו גוף
 - ïå÷éúä øéàî 1626ז"ל בשלימות :זהר דהאי רקיע נהיר בנהירו על גנתא ואילנא דחיי קיים במציעות גנתא
דענפוי חפיין )ד"א עליה נ"א על( כל אינון דיוקנין ואילנין ובוסמין דבגנתא במאנין דכשרן ומטללין
תחותיה כל חיות ברא וכל צפרי שמיא ידורון תחות אינון ענפין זהר איבא דאילנא יהיב חיין לכלא
קיומיה לעלם ולעלמי עלמין סטרא אחרא לא שריא ביה אלא סטרא דקדושה זכאה חולקיהון אינון
דטעמין מניה אינון קיימין לעלם ולעלמי עלמין אלין אקרון משכילים וזכאן חיין בהאי עלמא וחיין
בעלמא דאתי:
תרגום :זהר של הרקיע הזה מאיר באור על הגן ועץ החיים עומד באמצע הגן שענפיו מכסים
)עליה נ"א על( כל אותם צורות ועצים ובשמים שבגן בכלים כשרים ומסתופפים תחתיו כל חיות
השדה וכל ציפורי השמים דרים תחת אותם הענפים זהר פרי האילן נותן חיים לכל קיומו לעולם
ולעולמי עולמים הצד האחר אינו שרוי בו אלא רק צד הקדושה אשרי חלקם של אלה שטועמים
ממנו הם עומדים לעולם ולעולמי עולמים אלה נקראים משכילים וצדיקים חיים בעולם הזה וחיים
לעולם הבא.
 1627דהיינו דעת המתפשט ,עי' בהגר"א בסד"צ יא ע"ד שמביא הרע"מ לקמן.
 1628חכמה ונהר שהיא בינה תמיד בחיבור.
 1629ז"ל בשלימות :דבר אחר וילך איש דא קודשא בריך הוא דכתיב )שמות טו ג( יהו"ה איש
מלחמה מבית לוי דא קודשא בריך הוא אתר דחכמה עלאה וההוא נהר מתחברין כחדא ולא
מתפרשין לעלמין מבית לוי דאשרי לויתן )נ"א כל חידו( לחידו בעלמא הדא הוא דכתיב )תהלים קד
כו( לויתן זה יצרת לשחק בו ויקח את בת לוי דא קודשא בריך הוא אתר דנהירו דסיהרא נהיר:
תרגום :דבר אחר וילך איש זה הקדוש ברוך הוא שכתוב ה' איש מלחמה מבית לוי זה הקדוש
ברוך הוא המקום שהחכמה העליונה ואותו נהר מתחברים כאחד ולא נפרדים לעולמים מבית לוי
שהשרה לויתן )כל שמחה( לשמחה בעולם זהו שכתוב לויתן זה יצרת לשחק בו ויקח את בת לוי
זה הקדוש ברוך הוא מקום שאור הלבנה מאיר.
היינו בין חו"ב הדעת תמידי שהם תמיד בזיווג שהיסוד דאבא תמיד ביסוד אימא.
##* 1630ז"ל :זכאה חולקיה דמשה נביאה מהימנא על כל שאר נביאי עלמא בגין כך לא אשתדל
ביה כד אסתלק מעלמא בר קב"ה דאעליה לפרגודיה ועל דא סליק משה בנבואה עלאה ובדרגין
יקירין מכל נביאי עלמא ושאר נביאי חמאן בתר כותלין סגיאין.
תרגום :אשרי חלקו של משה נביא הנאמן על כל שאר נביאי העולם ,בגלל זה כשהסתלק
מהעולם לא עסק בו אלא הקדוש ברוך הוא שהעלהו לפרגודו ,ועל כך עלה משה בנבואה עליונה
ובדרגות נכבדות מכל נביאי העולם ,ושאר הנביאים ראו אחר כתלים גדולים.
 1631ולולא זה אינו אבר חי בכלל ,עי' לעיל הערה .1625
 1632עי' בהגר"א בסד"צ יג ע"א.
 1633ז"ל בשלימות :ואנת תניא דמסייע לך יתיר מכלהו בגין דאנת לויתן )נחש בריח( דימא
דאורייתא מאריה דכל נונין לויתן אתקרי על שם אורייתא דאתמר ביה כי לוית חן הם לראשך ובך
אדם ובהמה תושיע יי' אדם דאתמר ביה אדם כי ימות באהל ואוקמוה מארי מתניתין אין התורה
מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה ולית מיתה אלא עניותא ובהמה אלין עמי הארץ דאינון
מתכפיין כסוס כפרד תחות מארי מתניתין:
אדהכי הא בוצינא קדישא )אתא( פתח רעיא מהימנא ואמר מארי מתניתין מאן איהו לויתן
אמר ליה בוצינא קדישא האי איהו דדרגיה עמודא דאמצעיתא וצדיק דאתמר ביה גוף וברית
חשבינן חד ואתרבי בימא דא דאיהי אימא עלאה ים דבה מייחדין לקב"ה כ"ה כ"ה אתוון דאינון ים
בחושבן ואיהו בה אמר ר"מ ודאי לויתן דקאים על שפת הים ועלמא קאי על סנפירוי דא צדיק
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וברית א' ,ונק' לויתן נחש בריח ע"ש שניהם ,כמ"ש לקמן )מד ע"ב( לויתן לעילא כו' נחש בריח
כו' .והדעת הזה הוא שט בימא רברבא ושם גדל ,ולכן נקרא דג ,וכל נשמות דמשכילים בקבלה
מארי מתניתין 1634הן מיניה ,כמש"ל )א ע"ב( אוף אלין נשמתין דמשכילים כו' וכולהו פרחין מן
הרקיע ודא צדיק חי העולמים כו' .ואלו נק' נוני ימא ,דידעין לשטטא בימא דחכמתא .אבל
העוסקין בפשוטו הן ביבשה כמש"ל תיקון ל' )דף עו ע"ב פא ע"ב( דגרמין דאסתלק כו'
ואשתארת ב' יבשה כו' ,וכן בתיקון מ"ג )צב ע"א( .ואמר בר"מ פ' תצא )רעח ע"ב( דגים וחגבים
כו' תנינא דמתני' דבה אתרבו כנוני ימא ואי אינון דיבשתא יפלון למיא ולא ידעין לשטטא
כו' ,1635עש"ב .וז"ש דבלע כל נונין דימא ואמר ואפיק לון חיים לבר ,כנ"ל )זהר שמות( דאינון
דאכלין מיניה אקרון חיים בעלמא דין וחיים כו' .ואמר בימא רברבא ,דאיהי ים הגדול וכמש"ל
)נג ע"א מה ע" (Tשבע ימין אינון וים עילאה על כלהו שהוא ים אוקינוס דאיהו עמוק דלית ליה
סוף .ואמר ולזמנין איהו כו' ,הענין שהדעת הוא בים הגדול ,לויתן שבו ,דהוא בים אוקינוס
שהוא בבינ"ה ,בן י"ה )אד"ז רצ ע"א ,1637(1636והוא הנהר דמתפשטין מיניה ששה נהרות בו"ק
כמש"ל )לח ע"א לח ע"א( ולקמן )צא ע"א ק ע"ב( .וכד נחית בנוק' דהיא יבשה ,וליבשה קרא
 - ïå÷éúä øéàîיסוד עולם דכל עלמא קאים עלוי אמר בוצינא קדישא זכאה חולקך ר"מ )כאן חסר( בת קול
בגלותא עד דתיתי אנת לגבה דאנת קול דילה דכל אשה בת בעלה כמה דאת אמר ותהי לו לבת
מאורשה איהי לך עדיין לא עבדת )ד"א עאלת( עמה לחופה:
תרגום :ואתה תניא שמסייע לך יותר מכולם משום שאתה לויתן )נחש בריח( של ים התורה
בעל כל הדגים נקרא לויתן על שם התורה שנאמר בה כי לוית חן הם לראשך ובך אדם ובהמה
תושיע ה' אדם שנאמר בו אדם כי ימות באהל ובארו בעלי המשנה אין התורה מתקיימת אלא במי
שממית עצמו עליה ואין מיתה אלא עניות ובהמה אלו עמי הארץ שהם נכפים כמו סוס ופרד תחת
בעלי המשנה.
בין כך הרי )בא( הנר הקדוש פתח הרועה הנאמן ואמר בעלי המשנה מהו לויתן אמר לו הנר
הקדוש זהו שדרגתו עמוד האמצעי וצדיק שנאמר בו גוף וברית נחשבים לאחד והתגדל בים זה
שהיא האם העליונה ים שבה מייחדים את הקדוש ברוך הוא כ"ה כ"ה אותיות שהם ים בחשבון
והוא בה אמר רועה הנאמן ודאי שלויתן שעומד על שפת הים והעולם עומד על סנפיריו זה צדיק
יסוד עולם שכל העולם עומד עליו אמר הנר הקדוש אשרי חלקך רועה הנאמן .בת קול בגלות עד
שתבא אתה אליה שאתה קול שלה שכל אשה בת בעלה כמו שנאמר ותהי לו לבת מאורשת היא
לך ועדין לא עשית )נכנסת( עמה לחופה.
 1634מארי מתניתין בפשטות הם לומד נגלה עי' ב ע"א ,וכן לעיל בהגר"א טו ע"ב ,אמנם עי'
לקמן מג ע"ב ד"ה עיינין שמביא זהר ח"ג רעח ע"ב שנוני ימא הם מארי מתניתין.
 1635ז"ל בשלימות :פקודא בתר דא לדון בדיני חגבים דאתמר דגים וחגבים אינן טעונין שחיטה
אלא אסיפתם היא המתרת אותם הכי מארי מתניתין אינן צריכין שחיטה אלא דאתמר בהון ויגוע
ויאסף אל עמיו מה נוני ימא חיותן בימא אוף תלמידי חכמים מארי מתניתין חיותיהו באורייתא
ואי אתפרשן מנה מיד מתים תנינא )נ"א תנאין( דמתניתין דבה אתרבו תניני ימא ואי אינון
ביבשתא יעלון )נ"א יפלון( למיא ולא ידעין לשטטא אינון מייתין אבל אדם דאינון מארי קבלה
אינון לעילא מכלהו בהו אתמר וירדו בדגת הים ובעוף השמים דאינון מארי מתניתין תניניא התנין
הגדול נחש בריח לקבל והבריח התיכון בתוך הקרשים בזמנא דתנינן מארי משנה אית בהון
מחלוקת ומקשין דא לדא בלע לחבריה והאי איהו תלמיד זעיר שלא הגיע להוראה ומורה חייב
מיתה ואי אינון שוין דא לדא ואית בהון מחלוקת וקושיא אתמר בהון לסוף את והב בסופה
ואוקמוה אהבה בסופה:
תרגום :מצוה אחרי זו לדון בדיני חגבים שנאמר דגים וחגבים אינם טעונים שחיטה אלא
אסיפתם היא המתרת אותם כך בעלי המשנה אינם צריכים שחיטה אלא שנאמר בהם ויגוע ויאסף
אל עמיו מה דגי הים חיותם בים אף תלמידי חכמים בעלי המשנה חיותם בתורה ואם נפרדים
ממנה מיד מתים התנין )התנאים( של המשנה שבה התרבו תניני הים ואם אלו שביבשה יעלו
)יפלו( למים ולא יודעים לשחות הם מתים אבל אדם שהם בעלי קבלה הם למעלה מכלם בהם
נאמר וירדו בדגת הים ובעוף השמים שהם בעלי המשנה תנינים התנין הגדול נחש בריח כנגד
והבריח התיכון בתוך הקרשים .בזמן שתנינים בעלי המשנה יש בהם מחלוקת ומקשים זה על זה
בולע את חבירו וזהו תלמיד קטן שלא הגיע להוראה ומורה חייב מיתה ואם הם שוים זה לזה ויש
בהם מחלקת וקושיה נאמר בהם בסוף ואת והב בסופה ופרשוה אהבה בסופה.
מדאי הרבה?
 1636עי' לעיל הערה .671
 1637עי' לקמן הערה .1739
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ארץ )בראשית א י( ,דאז ומלאה הארץ דעה 1638כמים לים מכסים )ישעיה יא ט( ,וכמש"ל )פט ע"א
צח ע"א( בארוכה ע"ש .ומ"מ אף בזה"ז הוא לפרקים ,1639וכמו שאמרו הראשונים דכל דבר
שיהיה לעתיד הוא עתה לפרקים ,1640ובזמן שיש צדיק בדור כמו רשב"י 1641וכיוצא .וכן אותו
העולם הוא ימא ,ונשמתין דמתיבתאן הם נוני ימא ,ועוה"ז הוא יבשה ,ומשרע"ה הוא נונא רבא,
והוא בלע כל נוני ימא שם דנשמתין מתחדשין שם כל יום בימא ,כמו נשמתין כאן דמתחדשין
בכל יום במלכות ,חדשים לבקרים רבה אמונתך) 1642איכה ג כג( ,מלכותא קדישא ,כ"ה שם
באימא עילאה ימא ,והן מתחדשין שם כל יום בכמה חדושין כמ"ש בפ' שלח )קסח ע"ב( }מב
ע"ג{ אי רבי כד סלקין לעילא כל אינון רוחין דו"נ בההוא זמנא שמעין כמה מלין חדתין
ועתיקין כו' כד סלקין מתפשטין מלבושיהן וסלקין כו' .1643והוא כמו בעוה"ז שהנפש מתפשטת
מגופא וסלקת לאפריון ושם סלקין לאפרסמון כמ"ש בפ' תרומה )קכד קכז ע"ב( ,1644ועי' בפרשת
 - ïå÷éúä øéàî 1638את ה' )חסר מהפסוק(.
 1639עי' דע"ה ח"א לח ע"ג :גילוי האור שלמעלה אשר נתגלה לעילא ומתפשט ומתלבש למטה,
והרי נמשך בעוה"ז תוספת אור העליון ומתגלה סתרי רזי תורה וסודותיה כדי לתקן את העולם
לתיקון העתיד .וכ"ז הוא הבחי' השני שהוא בחי' תוספת אשר אמרנו ,כי ניתוסף מלמעלה אור
גדול ומתפשט ומתלבש למטה ונתגלה שם אור העליון מעין אור העתיד .עיי"ש ח"ב קי ע"ג :אמנם
לעיתים רחוקים יוצא מעין עיקר האור ג"כ והוא נשמת הרשב"י והאריז"ל וכיוצא ,והוא גילוי
הזוה"ק וכל תורת האריז"ל שהם מהאור הגנוז .והוא מה שאמרו דכל דבר שעתיד להיות הוא עתה
לפרקים ,ביאורים ח"א כ ע"ד :להרשב"י ע"ה בעת שגילה האדרות והתיקונים ,וכן להאריז"ל לא
היה שום שער נעול לפניהם ,וכמ"ש בריש הקדמת תיקונים )דף א ע"א( רשותא אתיהיב לון כו'
ורשותא יהיב לעשר ספירן לגלאה לון רזין טמירין דלא אתיהיב רשו לגלאה עד דיתי דרא דמלכא
משיחא ,וכן ניתן רשות עד"ז להאריז"ל ,כי הם היו מאותן דעיילי בלא בר.
 1640עי' תדב"א רבה )פ"ג סד ע"א( וכן ויקרא רבה )פכ"ז סי' ד(.
 1641עי' לקמן מג ע"א וגר"א שם שיש מיוחדות של רע"מ וכנראה שכוונתו לרשב"י וכיוצא בו
וצ"ע* ##ועי' מג ע"ב בתיקונים שזה דווקא משה רבינו ,וזה היה בדווקא ביצי"מ ולעתיד לבא,
ועיקר הספק אם זה שכתוב שמג ע"א לגבי תורה וכן לעיל לגבי תפילה שלא היה א' שהרג את
הנחש עד רע"מ אם זה נוגע בכל דור ודור או בדווקא אצל משה עצמו.
 1642זהר ח"א יט ע"א לומד את זה לגבי החזרת הנשמה לגוף.
 1643ז"ל בשלימות :גחין ר' שמעון ונשיק לעפרא אמר מלה מלה אבתרך רדיפנא מיומא דהוינא
והשתא אשתמודעא לי מלה מגו שרשא ועקרא דכלא א"ל אי רבי אי רבי כד סלקין לעילא כל אינון
רוחין דכורין ונוקבין בההוא זמנא שמעין )ס"א כמה( מלין חדתין ועתיקין נחתין ועאלין לגו
מתיבתא ואהדרן מלי קמי רב מתיבתא ואיהו אוליף לון מלה על קיומיה כד סלקין מתפשטין
מלבושיהון וסלקין כד נחתי מתלבשין בלבושיהון דההוא גופא אי רבי אי רבי כמה חדתין מלין מגו
רב מתיבתא זכאה איהו מאן דאזער גרמיה בהאי עלמא כמה איהו רב ועלאה בההוא עלמא והכי
פתח רב מתיבתא מאן דאיהו זעיר איהו רב ומאן דאיהו רב איהו זעיר דכתיב ויהיו חיי שרה מאה
שנה ועשרים שנה ושבע שנים מאה דאיהו חשבון רב כתיב ביה שנה זעירו דשנין חד אזעיר ליה
שבע דאיהו חשבון זעיר אסגי ליה ורבי ליה דכתיב שבע שנים ת"ח דלא רבי קב"ה אלא לדאזעיר
לא אזעיר אלא לדרבי זכאה איהו מאן דאזעיר גרמיה בהאי עלמא כמה איהו רב בעלויא בההוא
עלמא:
תרגום :גחן רבי שמעון ונשק לעפר ,אמר דיבור דיבור אחריך רדפתי מיום שהייתי ,וכעת נודע
לי הדבר מתוך שרש ועקר הכל .אמר לו ,אהה רבי אי רבי ,כשעולים למעלה כל אותם רוחות
זכרים ונקבות ,באותו זמן שומעים )כמה( דברים חדשים ועתיקים ,יורדים ונכנסים לתוך הישיבה,
ומחזירים דברים לפני ראש הישיבה ,והוא מלמדם דבר על קיומו ע"עמדו .כשעולים ,מתפשטים
מלבושיהם ועולים ,כשיורדים מתלבשים בלבושיהם של אותו גוף .אהה רבי אי רבי ,כמה דברים
חדשים מתוך ראש הישיבה ,אשריו מי שמקטין עצמו בעולם הזה ,כמה הוא גדול ועליון בעולם
ההוא .וכך פתח ראש הישיבה ,מי שהוא קטן הוא גדול ,ומי שהוא גדול הוא קטן ,שכתוב "ויהיו
חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים" ,מאה שהוא חשבון גדול כתוב בו שנה ,הקטן
שבשנים ,אחד הקטינו ,שבע שהוא חשבון קטן הגדילו ִורבה אותו ,שכתוב שבע שנים .בא וראה,
שלא הגדיל הקדוש ברוך הוא אלא למקטין ,לא הקטין אלא למי שהתגדל .אשרי מי שמקטין עצמו
בעולם הזה ,כמה הוא גדול בעילוי באותו העולם.
 1644עי' שער הפסוקים )מגילת איכה( :אימא תתאה היא בסוד אפריון .ואימא עילאה ,בסוד
אפרסמון.
ז"ל :פתח רבי שמעון ואמר )שיר ג ט( אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון האי קרא הא
אוקימנא ליה ואתמר אבל אפריון דא היכלא דלתתא דאיהו כגוונא דהיכלא עלאה וקודשא בריך
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בראשית )יט ע"ב( ציורא דאדם לתתא מצטיירין בציורייהו במלבושא כו' 1645עש"ב .והוא
כגוונא דההוא עלמא באפרסמון בימא עילאה ,וחידושא דלהון באורייתא כנ"ל ,והכל ע"י הדעת
וע"י מרע"ה ,דכל חידושין דעלמא מתחדשין על ידו ,דהוא שמשא דנהיר בכוכביא .וזהו דבלע
כל נונין כו' ואפיק לון חיים לבר ,דהדר מתלבשין בלבושין חיים כמו האדם משינתא דנשמתא
מתחדש ליה ,ושם הוא החיים אמיתים ,וז"ש לבר ,למטה ,דנחתין מתלבשין בגופא דו"ק ,לבר,
כמ"ש למטה .ושם למעלה בההוא לויתן דבלע ,שם השעשוע של הקב"ה בצדיקייא כמ"ש בפ'
תרומה שם ע"ש וש"מ .וז"ש )תהלים קד כו( לויתן זה יצרת כו' ,ואמרו )ע"ז ג ע"ב( משחק עם
לויתן ,והן חדושי תורה שמחדש להן ית' .ומשרע"ה אע"ג דשט בימא ,לזמנין נפיק ביבשתא,
כמו לע"ל שיהיה בקביעות ,1646כן הוא בזה"ז ,1647כמו בימי רשב"י דנחית בחבורא דילי' וכן
כיוצא .וכן כל דאתיין מדרגיה כמו ר"ה סבא ,1648מניחין אותו העולם שהוא ימא ואזלין לזה
העולם אחר חדושי תורה ,וכמ"ש בפ' בלק )קפח ע"ב( אינון דאפי' נוני ימא רבא נפקין ביבשתא
לגבייהו כו' ,אר"א נשיקה קדמאה על נונין כו' ,וז"ש ברא דנונא כו' 1649שהוא ניצוץ מרע"ה:
 - ïå÷éúä øéàîהוא קרא ליה גנתא דעדן דאיהו נטע ליה להנאתיה וכסופא דיליה לאשתעשעא ביה גו אינון
נשמתין דצדיקייא דתמן כלהו קיימין ורשימין בגויה אינון נשמתין דלית לון גופא בהאי עלמא
כלהו סלקין ומתעטרן תמן ואית לון דוכתין למחמי לאתענגא גו ענוגא עלאה דאקרי נעם יהו"ה
ותמן אתמליין מכל כסופין דנהרי דאפרסמונא דכיא
אפרסמון דא היכלא עלאה טמירא גניזא אפריון דא היכלא דלתתא דלית ביה סמך עד
דאסתמיך )נ"א דאתמשך( מגו היכלא עלאה ובגין כך את סמך איהו סתים בכל סטרוי כגוונא דא
את ס' )ס"א מ"ם( סתימא
תרגום :פתח רבי שמעון ואמר אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון פסוק זה הרי
בארנוהו ונתבאר אבל אפריון זה היכל שלמטה שהוא כמו ההיכל העליון והקדוש ברוך הוא קרא
לו גן עדן שהוא נטע אותו להנאתו וכסופו הוא להשתעשע בו תוך אותן נשמות הצדיקים ששם
כולם עומדים ורשומים בתוכו אותן נשמות שאין להן גוף בעולם הזה כולן עולות ומתעטרות שם
ויש להן מקומות לראות להתענג תוך ענג עליון שנקרא נועם ה' ושם מתמלאים מכל הכסופים של
נהרות אפרסמון זך.
אפרסמון זהו היכל העליון טמיר גנוז אפריון זהו היכל שלמטה שאין בו סמך עד שנסמך
)שנמשך( מתוך היכל העליון ולכן אות סמ"ך נסתרת בכל צדדיה כמו זה אות ס )מ"ם( סתומה.
 1645ז"ל בשלימות :בר נש לתתא אית ליה דיוקנא וציורא ולא איהו בקיומא כגוונא דהני
דלעילא ציורא ודיוקנא דלעיל מצטיירין בציוריהון כמה דהויין בלא מלבושא אחרא לאצטיירא
ובגין כך אינון בקיומא תדיר ציורא דאדם לתתא מצטיירין בציורייהו במלבושא ולא כגוונא אחרא
ובגין כך קיימין בקיומא זמן ועידן ובכל ליליא וליליא מתפשט רוחא מהאי מלבושא וסלקא וההוא
אשא דאכלא אכיל ליה ובתר אתהדר כמלקדמין ומצטיירין בלבושייהו ובגין כך לית לון קיומא
כאינון דיוקנין דלעיל ועל דא כתיב )איכה ג כג( חדשים לבקרים בני נשא דאינון חדשים בכל יומא
ויומא.
תרגום :אדם למטה יש לו דמות וציור ,ואינו בקיום כדוגמת אלה שלמעלה .ציור ודמות
שלמעלה מצטיירים בציוריהם כמו שהיו בלי לבוש אחר להצטייר ,ולכן הם בקיום תמיד .הציור
של אדם למטה ,מצטיירים בציוריהם בלבוש ולא בצורה אחרת ,ולכן עומדים בקיום של זמן ועידן,
ובכל לילה ולילה מתפשט רוח מהמלבוש הזה ועולה ,ואותה אש אוכלת ,אוכלת אותו .ואחר כך
חוזרים כמו מקדם ומצטיירים בלבושיהם ,ולכן אין להם עמידה כמו הדמויות הללו שלמעלה ,ועל
זה כתוב "חדשים לבקרים" ,בני אדם שהם חדשים בכל יום ויום.
 1646עי' לקמן מג ע"ב ד"ה ויקרא ימא.
 1647עי' לעיל הערה .1639
 1648עי' לעיל הערה  ,1576ועי' שער הגלגולים )הקדמה א( גם בזה תבין ענין המפורסם בדברי
רז"ל ,כי רוחיהון דצדיקייא או נשמתיהון ,באים ומתעברים באדם ,בסוד הנקרא עיבור ,לסייעו
בעבודת השי"ת ,וכמ"ש במדרש הנעלם מכתיבת יד ,על הבא ליטהר מסייעים אותו ,ר' נתן אומר
נשמתם של צדיקים ,באות ומסייעים אותו ע"א וכמ"ש בהקדמה פרשת בראשית בספר הזהר ,על
רב המנונא סבא ,שבא אצל ר"א ורבי אבא ,כדמות טעין חמרי וכו' ,ועי' לקמן קס ע"א שרב
המנונא כתב ספר.
 1649ע"א ,ז"ל בשלימות :עד דהוו אזלי אדכר ר' אלעזר מהאי ינוקא סטו מארחא ג' פרסי ומטו
להתם אתארחו בההוא ביתא עאלו ואשכחו לההוא ינוקא דהוה יתיב ומתקנין פתורא קמיה כיון
דחמא לון קריב גבייהו א"ל עולו חסידי קדישין עולו שתילין דעלמא אינון דעילא ותתא משבחין
לון אינון דאפי' נוני ימא רבא נפקין ביבשתא לגבייהו אתא ר' אלעזר ונשקיה ברישיה הדר
כמלקדמין ונשקיה בפומיה א"ר אלעזר נשיקה קדמאה על נונין דשבקין מיא ואזלין ביבשתא
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לקיימא בי' וידגו כו'  -שכ' וידגו ,וכתיב בקרב הארץ :מגדלא חדא כו'  -הוא מגדל השן ,1650ל'
של חול ,1651דל' הוא מגדל הפורח באויר) 1652חגיגה טו ע"ב( ,והוא פרח בדיבורא ברוחא
דפומא ,אויר השלישי ,1653ה' אלקינו ה' ,1654ועי' בפרשת בראשית 1655ומש"ש:1656
תמהו אמרו לו אל תאמר לנו דבר
)מילים( ,מי הוא אביך .אמר להם ,אבא
שלי הוא דג גדול אחד שכשצמא הוא
פותח פיו ובולע את המים של הים ,ועד
שבעים )שבע( שנים לא חוזר הים
לתקפו .וסוד הדבר "יבטח כי יגיח ירדן
אל פיהו" )איוב מ כג( והוא בולע כל כך
מן הים ,ואתם לא שאבתם ממנו אלא כד
אחד ,שהוא עשרים וארבעה ספרי
התורה ,איך לא הכרתם אותו.

éãéî ïì àîéú àì äéì åøîà åäååú
)àáà ïåì øîà êåáà åäéà ïàî (éìî à"ñ
çúôà éçö ãëã àáøáø àðåð ãç åäéà éìéã
à"ñ) ïéòáù ãòå àîéã àéî òìáå äéîåô
àæøå äéô÷åúì àîé øãä àì ïéðù (äòáù
åäéàå åäéô ìà ïãøé çéâé éë çèáé äìîã
ïåúáàúùà àì ïåúàå àîé ïî êë ìë òìá
éøôñ ã"ë åäéàã ãç ãë àìà äéðî
äéá ïåúòãåîúùà àì êéà àúééøåàã

דכד צחי כו'  -כבר כ' )מב ע"ב( שהוא צדיק ,והנה הצדיק מתעורר מחימום הגבורות,1657
ואח"כ יורד בתוכו מימי החסדים ,וכמ"ש בתחלה שמאלו תחת לראשי )שיה"ש ב ו( ,ואח"כ ימינו
תחבקני .ועי' בפרשת תרומה )קסט ע"ב( ואתערו דחדוה שמאלא איהו דכתיב שמאלו תחת
לראשי כו' ,וההוא אילנא דחיי עביד פירין ואיבין באתערותא דא כו' ,ונגיד לברית קדישא לנגדא
לון בההוא גפן ,ודא מסט' דימינא דהא לית איבא משתכחא אלא בימינא ,שמאלא אתער וימינא
עביד ,1658ומבשרי כו' .וזהו צחי ,לזווגא בשלהובין דרחימו ,צמא לך בשרי )תהלים סג ב( ,ובשרי
 - ïå÷éúä øéàîונשיקה תניינא על ביעין דנונא דעבדו איבא טבא בעלמא אמר ההוא ינוקא בריחא דלבושייכו
חמינא דעמון ומואב מתגרן בכו היך אשתזבתון מנייהו מאני קרבא לא הוו בידייכו ואי לאו
לרחצנו תהכון בלא דחילו
תרגום :עד שהיו הולכים ,נזכר רבי אלעזר בתינוק זה ,סטו מהדרך שלש פרסאות והגיעו לשם,
התארחו באותו בית ,נכנסו ומצאו את אותו תינוק שהיה יושב ,ומתקנים לפניו שלחן .כיון שראה
אותם ,התקרב אליהם .אמר להם ,הכנסו חסידים קדושים ,הכנסו שתילי העולם ,אותם שמשבחים
אותם למעלה ולמטה ,אותם שאפילו הדגים שבים הגדול יוצאים אליהם ליבשה .בא רבי אלעזר
ונשקו בראשו ,חזר כמקדם ונשקו בפיו .אמר רבי אלעזר נשיקה ראשונה על הדגים שעזבו את
המים ,והלכו ליבשה ,ונשיקה שניה על ביצי הדגים שעשו פרי טוב בעולם .אמר אותו תינוק ,בריח
לבושכם ראיתי שעמון ומואב מתגרים בכם ,איך נצלתם מהם ,כלי קרב לא היו בידיכם ,ואם לא
לבטחה תלכו בלי פחד.
 1650עי' לקמן הערה .1679
 1651נדצ"ל חו"ל עי' תז"ח יט ע"ב ועי' בהגר"א בסד"צ יד ע"א
 1652עי' לעיל הערה .483
 1653אולי צ"ל אור השלישי ,כמש"כ בתז"ח ח ע"ד.
 1654עי' לקמן קב ע"א.
##* 1655יח ע"ב :גוונין דאתיחדא יחודא תתאה לפום יחודא דאתייחד יחודא דלעילא יהו"ה
אלהינ"ו יהו"ה גוונין סתימין דלא אתחזן ואתקשרן אל מקום אחד יחודא חדא בעלאה גוונין
בקשת לתתא לאתיחדא בהו חוור סומק וירוק כגוונין סתימין ואינון יחודא אחרא רזא ושמו אחד.
תרגום :הצבעים שהתייחדו היחוד התחתון הם לפי היחוד שהתייחד יחוד עליון" .ה' אלהינו
ה'" .צבעים סתומים שלא נראים ומתקשרים אל מקום אחד .יחוד אחד בעליון ,הצבעים בקשת
למטה להתייחד בהם ,לבן אדום וירוק ,כמו צבעים סתומים ,והם יחוד אחר ,סוד ושמו אחד.
##* 1656
 1657דהיינו בעליית המ"ן ולולא זה הוא אבר מת עי' לקמן ק ע"ג.
 1658ז"ל בשלימות :רובא דברכאן על היין אמאי אלא דאיהו סטרא דחדי לכלא על ההוא יין
דאתנטיר בענבוי תדיר ובגין כך ברכה קדמאה דאינון שבע איהו רזא דיין יין עביד פרי )ס"א חידו(
בין לעילא בין לתתא גפן נטיל כלא ואפיק איבא לעלמא ואתערו דחדוה שמאלא איהו דכתיב )שיר
ב ו( שמאלו תחת לראשי ולבתר וימינו תחבקני וההוא אילנא דחיי עביד פירין ואיבין )ס"א בההוא
גפן( באתערותא דא ודא איהי ברכה קדמאה דכלא )בורא פרי הגפן(
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ידוע ,בשר קודש .1659ואמר אפתח פומיה כו' ,דמתפתח ובלע מיא דימא מהבינה ,דמשם יורד
משך הזרע ומוריד לנוק' ,ועי"ז מתכבה השלהובין ,ואינו יכול לעורר עוד פעם אחרת לזיווג עד
זמן מה שתתמלא הבינה עוד ,והוא משך שבעים שנה ,כי היא נק' שבעים שנה וכמ"ש בפ' שמות
)ט ע"ב* (##ע"ש .והנה כל האברים שהן ז' ספירות מתרוקנין בההוא משך הזרע ,1660עד שכל
האברים יתמלאו ,והן במשך שבעים שנה כמ"ש בתז"ח )* (##במתני' דע"ס דהן מהלך חמשים
1661
שנה בה"ס והוא נטיל עשרים מדילי' כו'
ע"ש .אבל לע"ל שתתרבה הדעת והאהבה) ,שיה"ש
ח ו( רשפיה רשפי כו' ,ואז )שם ז( מים רבים לא יוכלו לכבות ,ואעפ"י שירדו מים רבים תמיד
בזיווג ,כמ"ש )ישעיה יא ט( ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים ,מ"מ לא יוכלו לכבות את
האהבה ,שתהיה כגוונא עלמא עילאה ,ונהרות שהן ז' נהרות לא ישטפוה :ורזא דמלה יבטח כו'
 כמ"ש בגמ' )ב"ב עד ע"ב ,(1662ואמר יבטח שמעורר לזיווג שהוא בוטח כי יגיח כו' ,שיודע כיאין נסתר מחמתו ,שכל האברים מתעוררין עמיה והוא שאיב לגביה כו' :1663ואתון לא כו' -
כמ"ש )נב ע"א( ד"ך ים ,כמש"ל בתיקון כ"ח )* ,(##ובתז"ח )* ,(##וש"מ הרבה דאיהו בלע ימא
דאורייתא ,נ' שערי בינה ,והוא מרע"ה מעט מאלקים ,1664אבל ל"ל 1665אלא כ"ד ספרים והכל על
דרגיה ,ור"ה ניצוץ נשמתו כידוע )שעה"ג הק' לו(:
 - ïå÷éúä øéàîתניינא שהכל ברא לכבודו רזא דברית קדישא חדוה דחבורא דנטיל כל ברכאן מרזא דימינא
למעבד איבין בההוא גפן דהא בקדמיתא ההוא פרי )נ"א חידו( נחית מלעילא ארח שייפין ונגיד
לברית קדישא לנגדא ליה בההוא גפן ודא מסטרא דימינא דהא לית איבא משתכחא אלא בימינא
שמאלא אתער וימינא עביד
תרגום :רב הברכות על היין למה אלא שהוא הצד שמשמח את הכל על אותו יין שמשמר
בענביו תמיד ולכן הברכה הראשונה של אותן השבע היא סוד של היין יין עושה פרי )שמחה( בין
למעלה בין למטה גפן נוטלת הכל ומוציאה פרי לעולם והתעוררות של שמחה היא משמאל שכתוב
שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני ואותו עץ חיים עושה פרות ונצנים )באותה גפן( בהתעוררות
הזו וזוהי הברכה הראשונה של הכל )בורא פרי הגפן(.
השניה שהכל ברא לכבודו הסוד של הברית הקדושה שמחת החבור שנוטל את כל הברכות
מסוד הימין לעשות פרות באותה גפן שהרי בראשונה אותו פרי )שמחה( יורד מלמעלה דרך
האיברים ושופע לברית הקדושה להשפיעה באותה הגפן וזה מצד הימין שהרי אין פרי נמצא אלא
בימין השמאל מתעורר והימין עושה.
 1659דהיינו אבר המילה ,עי' אפיקי ים ב"ב עה ע"א בענין
 1660עי' לקמן הערה .2691
##* 1661
 1662וז"ל אמר רב יהודה אמר רב ירדן יוצא ממערת פמייס תניא נמי הכי ירדן יוצא ממערת
פמייס ומהלך בימה של סיבכי ובימה של טבריא ומתגלגל ויורד לים הגדול ומתגלגל ויורד עד
שמגיע לפיו של לויתן שנאמר יבטח כי יגיח ירדן אל פיהו
 1663עי' זהר ח"ג דף קנד ע"ב  :דגלא תליתאה שור גבריאל צפון תרין ממנן עמיה קפציא"ל
חזקיא"ל האי שור מסטרא דשמאלא קרנוי סלקין בין תרין עינוי רגיז באסתכלותא עיינין מלהטן
כאשא דנור דליק נגח ורפסא ברגלוי ולא חייס כד געי האי שור נפקין מנוקבא דתהומא רבא כמה
חבילי שריקין )ס"א טריקין( כלהו געאן ושטאן קמיה וחימתא ואחמתא דכל חובין תלייא קמיה
דהא כל חובי עלמא כלהו בספרא סליקין וכתיבין שבעה נהרי דאשא נגדין קמיה כד צחי אזיל לגבי
ההוא נהר דינור ושאיב ליה בגמיעא חדא וההוא נהר אתמלי כדבקדמיתא ולא כדיב כל אינון
חיילין שאבין אשא אכלא אשא:
תרגום :דגל שלישי ,שור גבריאל צפון ,שני ממונים עמו קפציא"ל חזקיא"ל ,השור הזה מצד
שמאל קרניו עולות בין שתי עיניו ,רוגז בהסתכלות עיניים לוהטות ,כאש של נור דולק ,נוגח ורופס
ברגליו ולא חס .כשגועה השור הזה ,יוצאים מנקב תהום רבה כמה חבורות גבות עיניים )מחבלים(
והתיק שבו של כל עוונות תלויים לפניו ,שהרי כל עבירות
ִ
כולם גועים ומשוטטים לפניו והחַ מַ ת
העולם כתובים בספר ועולים .שבעה נהרות אש שופעים לפניו ,כשצמא הולך לאותו נהר דינור
ושואב אותו בגמיעה אחת ,ואותו נהר מתמלא כבתחילה ,ולא נהיה אכזב ,כל אותם חיילות
שואבים אש אוכלת אש.
 1664עי' ר"ה כא ע"ב :חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחד שנאמר
ותחסרהו מעט מאלהים.
 1665לית לנו*##
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באותו זמן נזכר רבי אלעזר ואמר,
ודאי אתה הוא בנו של רב המנונא סבא.
ַשמחוּ בו ,ואמרו בודאי אם אתה היית
בעולם הזה היינו יורדים מן הסוסים
שלנו ,והיינו אנו מחמרים אחר בהמותיך.
אמר להם אותו הנחש שאתם
לוחמים עמו קרב ,איך נצלתם ממנו,
שהוא בולע והורג ,ולא עוד אלא שהוא
הרג את אדם הראשון ואת כל הדורות
שבאו אחריו .והבת היא על המגדל
שפורח באויר ,ומכריזים בכל יום ברקיע,
שכל מי שהורג את הנחש הזה ,נותנים
לו לאשה את בת מלך הפנימית
"ממשבצות זהב לבושה" .והזהב הזה הוא
ז' ימי בראשית ,ה' ,חמשה אור ,ב' היא ב'
מבראשית ,עליה נאמר "יפה כלבנה",
תורה שבעל פה קוראים אותה בישיבה.

øîàå øæòìà éáø øëãà àðîæ àåääá
åãç àáñ àðåðîä áøã àøá åäéà úðà éàãå
àîìò éàäá úéåä úðà éà éàãåá åøîàå äéá
ïðà ïðéåäå ïìéã ïååñåñî ïéúçð à÷ ïðéåä
êøéòá øúá ïéøîçî
ïéçéâî ïåúàã àéåç àåää ïåì øîà
÷òìá åäéàã äéðî ïåúáæúùà êéà äéá àáø
íãàì ìéè÷ åäéàã àìà ãåò àìå ìéè÷å
÷äéøúáà ïééúà à÷ã ïéøã ìëìå äàîã
àøéåàá çøôã àìãâî ìò éäéà àúøáå
ïàî ìëã àòé÷øá àîåé ìëá ïéæéøëîå
úá åúðàì äéì ïéáäéã àéåç éàäì ìéè÷ã
äùåáì áäæ úåöáùîî äàîéðô êìî
)éîé 'æ åäéà áäæ éàäå (ãé äî íéìäú
'á åäéà 'á øåà ùîç {à"ò âî} 'ä úéùàøá
äôé (é å ù"äéù) øîúà äìò úéùàøá ïî
äì ïàø÷ äô ìòáù äøåú äðáìë
àúáéúîá

א"ל כו' קרבא ביה  -ענין המלחמה ,דבחטא הסלע דגרמו ע"ר ,1666נסתרה התורה
בגחון ,1667כמ"ש בפ' }מב ע"ד{ בראשית )כו ע"ב ,(1668ושים בסלע דחויא קנך ,כמ"ש בתז"ח
1670
)עה ע"א ז ע"ד .(1669והוא בג' קליפין הראשונות מפרדס ,וראשונה תהו ,קליפה ירוקא פשט
 - ïå÷éúä øéàî 1666עי' לקמן הערה .1997
 1667עי' אפיקי ים קידושין ל ע"א וז"ל תורה שבכתב הוא עד"א דרגא דרע"מ והוא באמצע ו'
דגחון שהוא קבור בגחון ,והוא התנין הגדול הרובץ בתוך היאורים ,והוא הנהר דמתפשט באמצע
הגוף ,והוא נהורא דשמשא דאגניז ע"א ע"כ ע"א אם כן היאור היא הנהר הוא ההת"ת והתנין הוא
הדעת המתפשט בתוך הת"ת ,ועי' ליקוטי הגר"א בגחון דחויא בסלע משנה דמט"ט
 1668ז"ל דבר אחר ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים אלין אינון ארבעה דנכנסו לפרדס חד עאל
בפישו"ן דאיהו פי שונה הלכות תניינא עאל בגיחו"ן ותמן הוא קבור ההוא דאתמר ביה )ויקרא יא
מב( כל הולך על גחון גבריא"ל גבר אל עליה אתמר )איוב ג כג( לגבר אשר דרכו נסתרה ויסך אלו"ה
בעדו ולא ידע גבר ית קבורתיה עד יומא הדין דאתגלייא תמן ודא איהו רמז ולחכימא ברמיזא
תליתאה עאל בחדק"ל חד קל ודא לישנא חדידא קלא לדרשא רביעאה עאל בפר"ת דאיהו מוחא
דביה פריה ורביה בן זומא ובן עזאי דעאלו בקליפין דאורייתא הוו לקאן בהון רבי עקיבא דעאל
במוחא אתמר ביה דעאל בשלם ונפק בשלם:
תרגום :דבר אחר "ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים" ,אלה אותם ארבעה שנכנסו לפרדס.
אחד נכנס בפישו"ן שהוא פי שונה הלכות ,השני נכנס בגיחו"ן ושם הוא קבור אותו שנאמר בו "כל
הולך על גחון" .גבריא"ל ,גבר א"ל ,עליו נאמר "לגבר אשר דרכו נסתרה ויסך אלוה בעדו" .ולא ידע
איש את קבורתו עד היום הזה שהתגלה שם ,וזהו רמז ודי לחכימא ברמיזא .שלישי נכנס בחדק"ל,
חד קל ,וזו לשון מחדדת קלה לדרשה .רביעי נכנס בפר"ת שהוא המח ,שבו פריה ורביה .בן זומא
ובן עזאי שנכנסו לקליפות של התורה ,היו לוקים בהם .רבי עקיבא שנכנס במח ,נאמר בו שנכנס
בשלום ויצא בשלום.
 1669ז"ל :קם סבא חדא מביניהו ואמר רעיא מהימנא כמה תקיפין אבנין דזריקת דאזדעזעו
מארי מתיבתא דלעלא ותתא ואפלו מלאכין עלאין דאנון סמכין שית דרגין דכרסא וכרסא
אזדעזעת אבל הא איתן מושבך לגבך דאיהי שביעאה אתמר מנה דהא אבנא דזריקת הא איהי לגבך
דאיהי תגא על כלהו שים בסלע קנך ושית אחרנין לגבך בגין דאיהו אמר )יחזקאל לו( לא למענכם
אני עושה הא שית לגבך כי אם לשם קדשי הא שביעאה לגבך ולא עוד אלא דאנת הוא דאתמר בך
ויך את הסלע ושים בסלע דחויא לכפר עונך קנך קודשא בריך הוא מני לכו ודברתם אל הסלע
ואתון לא עבדתון הכי דאי עבדתון מימרי בדבורא הוו אולפין אוריתא בלא ספק ובלא קושיא
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הוא רכה פישון .אבל בהו ,אבנים מפולמות ,קליפה קשה דאגוזא ,קשיא מאד ולחכימא
ברמיזא ,1671ועלה מתכנשין כל מארי מתניתין לתברא לה ,ולית מאן דמתברא לה עד שיבוא
מרע"ה 1672כמ"ש למטה .וע"ש בתז"ח 1673ובפ' תצא בארוכה ,1674וזהו כל הקרבא להבין רמזים
 - ïå÷éúä øéàîומחלקת ובגין דאתמר בך )במדבר כ( ויך את הסלע ולא נפקו מנה אלא טפין טפין הכי מכל מקום
אנון כמאן דמחי בסלע ואנון לישנהון כפטיש יפוצץ סלע ופסקין בה כמה פסקות דהלכות ולא
נפקין מניהו אלא טפין טפין ואנון לקוטות ובגין דא בך תליא כלא הא אבנא }ח ע"א{ לגבך ושית
אחרנין ובך תליא פרקנא דשכינתא ובנהא בגין דיתקן בך מה דאתהרס בקדמיתא ובגין חביבותא
דילך שית טפין דגלגולא אתחזרון לגבך דאנון רמיזין ברישי ענפין דלך אנון ש ש דכפל בהו משה
משה.
תרגום :קם זקן אחד מביניהם ואמר רועה הנאמן כמה חזקות האבנים שזרקת שהזדעזעו בעלי
הישיבה שלמעלה ומטה ואפלו המלאכים העליונים שהם סומכים את שש מדרגות הכסא והכסא
הזדעזע אבל הרי איתן מושבך אליך שהיא השביעית השמר ממנה שהרי האבן שזרקת הרי היא
אצלך שהיא כתר על כלם ושים בסלע קנך ושש אחרים אצלך משום שהוא אמר )יחזקאל לו( לא
למענכם אני עשה הרי שש אצלך כי אם לשם קדשי הרי השביעית אצלך ולא עוד אלא אתה הוא
שנאמר בך ויך את הסלע ושים בסלע שהנחש קנך לכפר עונך הקדוש ברוך הוא צוה אתכם
ודברתם אל הסלע ואתם לא עשיתם כך שאם עשיתם מאמרו בדבור היו לומדים תורה בלי ספק
ובלי קשיה ומחלקת ומשום שנאמר בך )במדבר כ( ויך את הסלע ולא יצאו ממנו אלא טפות טפות
כך בעלי המשנה הם כמי שמכה בסלע והם לשונם כפטיש יפוצץ סלע ופוסקים בה כמה הלכות
פסוקות של הלכות ולא יוצאים מהם אלא טפות טפות והן לקוטות ומשום כך הכל תלוי בך הרי
האבן אצלך ושש אחרות ובך תלויה הגאלה של השכינה ובניה כדי שיתקן בך מה שנהרס בראשונה
ובשביל החביבות שלך שש טפות של גלגול חזרו אליך שהם רמוזים בראשי הענפים שלך אותם ש'
ש' שכפל בהם משה משה
 1670עי' כל זה בזהר בראשית הנ"ל עי' ס"י יז ע"א שזה חסד ,ועי' בהגר"א בסד"צ יג ע"ב ולד
ע"ג
1671
היינו ברמז.
 1672עי' יהל אור בכח ע"ד שמשה נגנז ברמז ,וצ"ע אם זה הפשט של הקבלה שרק אפשר דרך
משה רבינו ]עי' גר"א משלי א כ :התורה ג"כ נחלק לשנים שהן ד' והוא פשט וסוד ובכל א' ב' בסוד
הוא סודות עצמן ורמז הוא פתח השער להסודות[ ,עי' אד"ר קל ע"ב ולא ילמדו עוד איש את רעהו
 1673ד"ה יפוצץ סלע :כלומר שמכין את הסלע ויוצא ממנה טפין והכאתם בקושיות שמשברין
את הסלע הנ"ל דשפחה בישא דבה בדברים לא יוסר עבד וכשמשברין אותה נפקי טפין טפין
מפנימיונת האגוז שהיא קליפה הקשה דאגוז קשה כמו סלע שג' קליפין לאגוז תהו קו ירוק והוא
קליפה ירוקה דאגוז שאינה על האגוז אלא בעוד האגוז קטן וזה מקנא בעשייה שלומדין תינוקות
של בית רבן קליפה השני בהו אבנים מפולמות הוא קליפה השנייה שעל האגוז כמו אבן והיא
תמיד על האגוז משנה ביצירה שבה עוסקין כל ימיהם .לשברה בקושיות ואינן יכולין כמ"ש תיקו
קשיא תיובתא והיא מונח עד שיבוא אליהו עם ר"מ ואינן משיגין ממנה בקושיותיהן אלא טפין
טפין וזהו אבנים מפולמות ר"ל לחות .בקצת וחשך קליפה תליתאה שהוא בפניה האגוז שהוא חשך
שאין האור נכנס שם ואין רואין צותה מפני קליפת הקשה והיא רכה בדבור בעלמא נפתחת וז"ש
ודברתם כו' נזוחא מלגאו תהוה חללא דאגוזא והיא חלל קדש הקדשים כמ"ש בתיקו"ז מחלליה
מאן דאכניס בחלל דילה כו' חלל דילה קדש הקדשים כו' ובמותא מלגאו ורוח אלקים מרחפת על
פני המים.
 1674רעט ע"ב* :##קום ר"מ טול אבנא דא בידך דאתמר בה על אבן אחת שבעה עינים לתברא
קליפין דאגוזא דהא כמה רועים פרנסי דרא אתכנשו על האי אבנא דאיהי סלע דילך לאפקא מיא
מתמן דכלה דילך מעין החכמה בהאי סלע דנביעא דילה באורייתא ברזין סתימין לית סוף ועלה
אתמר והחכמה מאין תמצא וכל תוקפא דלהון לאעברא קליפה דלעילא וכד מטן לקליפה תניינא
דאיהי תקיפא איהי קשיא לון ומחאן בה כל יומיהון כלהו בלישנהון דאינון תקיפין כפטישין ולית
לון רשו לאפקא מינה מיא אלא אלין טפין דנפקין על ידך בזמנא דאתמר בה ויך את הסלע במטהו
פעמים ובמחאה תניינא נפקי אלין טפין ואלין אינון רמיזין דחכמה רמיזין דקבלה דאינון בחגיגה
ושאר מתניתין והאי אבן לית מאן דאפיק מניה חכמה דאיהי מלגאו דלית לה סוף )דאיהו מוחא
מלגאו( בר אנת דאתמר בך הלכה למשה מסיני:
תרגום :קום רועה הנאמן קח אבן זו בידך שנאמר בה על אבן אחת שבעה עיניים לשבור קלפת
האגוז שהרי כמה רועים פרנסי הדור התכנסו על האבן הזאת שהיא סלע שלך להוציא מים משם
שכלה שלך מעיין החכמה בסלע הזה שנביעתו בתורה בסודות נסתרים אין סוף ועליה נאמר
והחכמה מאין תמצא .וכל תוקף שלהם להעביר את הקליפה שלמעלה וכשמגיעים לקליפה השניה
שהיא חזקה היא קשה להם ומכים בה כל ימיהם כולם בלשונם שהיא חזקה כמו פטישים ואין
להם רשות להוציא ממנה מים אלא הטיפות הללו שיצאו על ידך בזמן שנאמר בה ויך את הסלע
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דאורייתא דאיהי סתימא ,וכמו דנפיק בהכאה טפין ממנה כן לא נפקי בהכאה דמארי מתניתין
שהם בעלי הקבלה אלא טפין ,והוא לתברא סלע דחויא) ,משלי ל יט( דרך נחש עלי צור :דאיהו
בלע וקטיל  -ר"ל ,בלע בנורא דגיהנם ,וקטיל בסם המות דיליה .דאינון ב' נוקבי' דיליה,1675
ועמש"ל בתז"ח )פח ע"א * (##והן מרה וטחול וכמש"ש .וע"ל )מג ע"א נה ע"א( מרה סם המות
דיליה טחול נחש כו' ,ומרה איהו חרבא דמלאך המות כד"א ואחריתה כו' ואיהו שחוק הכסיל
כו' בגין דאיהו שאול תחתית דאתמר ביה צדיק ממנו בולע כו' ,ע"ש בארוכה .וכן שם )מד ע"ב
נט ע"א( ושם )מו ע"א ס ע"ב( בארוכה הרבה ,ובר"מ פרשת פנחס )רלב ע"ב* .1676(##ואמר בתז"ח
 - ïå÷éúä øéàîבמטהו פעמיים ובמכה השניה יצאו הטפות הללו ואלו הם רמזים של חכמה רמזים של קבלה שהם
בחגיגה ושאר המשניות ומהאבן הזאת אין מי שיוציא חכמה שהיא מבפנים שאין לה סוף )שהוא
המח מבפנים( חוץ ממך שנאמר בך הלכה למשה מסיני.
אולי רעח ע"ב :אדהכי הא נונא רבא אזדמן לגביה ואמר רעיא מהימנא איתן מושבך ושים
בסלע קנך תניא דמסייע לך דהא נונין בסלע קנא דלהון איתן בהפוכא תניא איתנים בהפוך אתוון
תנאים אסתמר מנייהו דהא אנת כבד פה וכבד לשון ומאן דבעי לאתקפא בסלע דנוני ימא דמארי
מתניתין דאינון תנאים בעי למהוי תקיף לישנא חדידא חריפא לינקוב עד דמטי לתהומא רבא
דתמן כי עוד חזון למועד ויפה לקץ ולא יכזב ואוקמוה דהאי קרא נוקבא ויורד עד תהומא רבא
מאן הוא דנחית לתהום רבא לאשכחא זמנא דא אלא אנת דאתמר בך צדקתך כהררי אל משפטיך
תהום רבה כמה מארי מתניתין דבעו לנחתא לעומקרא דהלכה לאשכחא תמן קץ דפרקנא ונחתו
תמן ולא סליקו ואע"ג דלישנהון הות כפטיש יפוצץ סלע חליש פטיש דלהון לנקבא בההוא סלע
ומאן דנקיבו דיליה בההוא סלע בלא רשו אתא חויא לנשכא ליה ואית אחרנין דנקיבו לה עד דמטו
לתהומא רבא ולא סליקו מתמן
ובזמנא דנוקבא פתיחא כל מאן דהוה נפיל תמן לא הוה סליק ומשיח בן דוד נפל תמן עם
משיח בן יוסף דחד איהו עני ורוכב על חמור וחד איהו )דברים לג יז( בכור שורו דא משיח בן יוסף
והאי איהו כי יכרה איש בור ולא יכסנו ונפל שמה שור או חמור ובג"ד אקרי משיח בר נפלי ואיהי
נפלת בתרייהו ואתמר עלה )עמוס ה ב( נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל ואנת הוא בעל הבור
ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו דא משיח בן יוסף דעתיד לאתקטלא )מצאתי כאן חלק כמו
ד' שורות ונראה שחסר(:
בין כך הרי דג גדול הזדמן אליו ואמר רועה הנאמן איתן מושבך ושים בסלע קנך תניא שמסייע
לך שהרי דגים בסלע הקן שלהם איתן בהפוך תניא איתנים בהפוך אותיות תנאים השמר מהם
שהרי אתה כבד פה וכבד לשון ומי שרוצה להחזיק בסלע של דגי הים של בעלי המשנה שהם
תנאים צריך להיות תקיף לשון מחודדת חריפה לנקוב עד שמגיעה לתהום הגדולה ששם .כי עוד
חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב ופרשוה שפסוק זה נוקב ויורד עד תהום רבה מיהו שיורד לתהום
רבה למצא זמן זה אלא אתה שנאמר בך צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה כמה בעלי משנה
שרצו לרדת לעומק ההלכה למצא שם את קץ הגאולה וירדו שם ולא עלו ואף על גב שלשונם
היתה כפטיש יפוצץ סלע חלש הפטיש שלהם לנקוב באותו סלע ומי שניקב שלו באותו סלע בלא
רשות בא נחש לנשוך אותו ויש אחרים שנקבו אותו עד שהגיעו לתהום רבה ולא עלו משם.
ובזמן שהנקב פתוח כל מי שהיה נופל שם לא היה עולה ומשיח בן דוד נפל שם עם משיח בן
יוסף שאחד הוא עני ורכב על חמור ואחד הוא בכור שורו זה משיח בן יוסף וזהו כי יכרה אש בור
ולא יכסנו ונפל שמה שור או חמור ולכן נקרא המשיח בר נפלי והיא נפלה אחריהם ונאמר עליה
נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל ואתה הוא בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו
זה משיח בן יוסף שעתיד לההרג.
 1675עי' לקמן נז ע"ב :כגוונא דא בת מלך פנימה סגירא בביתא ,ואיהי סיהרא קדישא לעולם לא
אסתכלת בה חמה בישא ,גיהנם סם המות נוקבא.
ועי' לקמן עז ע"ב :אנא הויתי מכבה לנורא דלא אוקיד ,ואתון מוקדין ליה ,אתון תתוקדון
בגיהנם ,בגין דא לא תבערו אש בכל מושבותיכם ,ואפילו בגופא ,ומאי ניהו גיהנם בגופא ,כבד
דביה מרה דאיהו גיהנם ,סם המות סם דאל אחר ,חרבא דמלאך המות ,ועליה אתמר ואחריתה
מרה כלענה ,חדה כחרב פיות.
 1676ז"ל :אמר רעיא מהימנא והא אוקמוה רבנן עליה טחול שוחק ואיהו שחוק הכסיל ובג"ד
אוקמוה רבנן דמתניתין אוי לו למי שהשעה משחקת לו וקהלת אמר טוב כעס משחוק טוב כעס
דכבד דאיהי מרה רצועה דקב"ה רצועה לאלקאה בה צדיקייא בעלמא דין במרעין בישין במכתשין
משחוק דשחיק לון בטחול בלכלוכא דהאי עלמא דשוחק לון שעתא בעותרא ועוד ארם דטחול
איהו זחיל עפר ואיהו תקיף יתיר מארם דמרה ובגין דערב רב אינון שאור שבעיסה ואינון אומין
דעלמא דמיין למוץ יתיר מעכבין בגלותא ערב רב לישראל מאומין עכו"ם כמה דאוקמוה רבנן מי
מעכב שאור שבעיסה מעכב דאינון דבקין בישראל כשאור בעיסה אבל אומין עכו"ם לא אינון אלא
כמוץ אשר תדפנו רוח ועוד ונשא השעיר עליו כד רעותיה למעבד קורציא לקב"ה עם ישראל
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)עו ע"א י ע"ג( קם ר"ש בוצינא קדישא כו' ע"ש כל הענין ,כמ"ש כאן ואמר ,ולא עוד אלא כו',
ר"ל אפי' לצדיקים גדולים שהן בדרגא עילאה מאד ,אפילו הכי אין מקוה ממות ,ולכן לא אמר
ח"ו בהון בלע :וברת' איהו כו'  -ר"ל ,מעין חתום דבה ,1677דנעלמה מעין כל חי ,1678חכמה
שלה ,שהיא לבנה ,והיא תורה שבע"פ ,1679וע"ל בסוף תיקון נ"ב )צט ע"ד צט ע"ב( מש"ש על
1680
מש"ש דא לבנה כו' ,והיא בת מלך כמ"ש למטה :והיא על מגדלא כו'  -שהיא מגדל השן
 - ïå÷éúä øéàîדאיהו נשא כל חובין דיכיל למסבל לון עד דאתעביד כבד כמשא כבד יכבדו ממנו חובין על גדפוי
מה עביד סליק לטורא עלאה כחמרא כד איהו בעי לסלקא לטור גבוה כמשא כבד יכבד עליה כד
איהו לעילא ובעי לסלקא לפי מעוט דאשתאר ליה אתיקר עליה מטולא ונפיל ואפיל גרמיה לתתא
ובכבד משא דאתתקף עליה אתעבידו כל אברין דיליה פסקות דלא אשתאר אבר שלים אוף הכא
אירע לסמאל ונחש כבד ויותרת הכבד יצר הרע ובת זוגיה זונה מתמן כל בת אל נכר זונה:
תרגום :אמר הרועה הנאמן והרי בארו חכמים על זה ,טחול שוחק ,וזהו שחוק הכסיל .ומשום
זה פרשוהו חכמי המשנה ,אוי לו למי שהשעה משחקת לו .וקהלת אמר "טוב כעס משחוק" .טוב
כעס של הכבד שהיא מרה רצועה של הקדוש ברוך הוא ,רצועה להלקות בה הצדיקים בעולם הזה,
בחלאים רעים בנגעים ,משחוק ששוחק להם בטחול ,בלכלוך של העולם הזה ששוחקת להם
השעה ,בעושר .ועוד ארס הטחול שהוא הזוחל בעפר ,והוא חזק יותר מארס המרה .ומשום שערב
רב הם שאור שבעיסה ,ואלו אומות העולם דומים למוץ ,יותר מעכבים בגלות הערב רב את ישראל
מאומות עובדי כוכבים ומזלות ,כמו שפרשוהו חכמים ,מי מעכב שאור שבעיסה ,מעכב ,שהם
דבקים בישראל כשאור בעיסה .אבל אומות עובדי כוכבים ומזלות ,אינם אלא "כמוץ אשר תדפנו
רוח" .ועוד "ונשא השעיר עליו" כאשר רצונו לעשות רכילות 1676להקדוש ברוך הוא עם ישראל,
והוא נושא כל העוונות שיכול לסבול אותם ,עד שנעשה כבד ,שנאמר "כמשא כבד יכבדו ממנו"
עבירות על כנפיו ,מה עושה ,עולה להר עליון כחמור ,כאשר הוא רוצה לעלות להר גבוה" ,כמשא
כבד" יכבד עליו ,כאשר הוא למעלה ורוצה לעלות ,לפי המעט שנשאר לו כבד עליו משאו ונופל,
ומפיל עצמו למטה ,ובכבד המשא שהתחזק עליו ,נעשו כל האברים שלו חתיכות ,שלא נשאר אבר
שלם .גם כך נעשה לסמאל ונחש ,הכבד ויותרת הכבד ,יצר הרע ובת זוגו ,זונה משם כל בת אל נכר
זונה.
1677
עי' ב"ע יח ע"א שזה החלק של היסוד שאין לחיצונים נגיעה בו ,ועי' לקמן פט ע"ב וז"ל
עטרא דגבורות מ"ן הנה הוא בה שלא על ידו אבל מ"מ הוא על ע"י רוחא דשדי בגוה בביאה
ראשונה והרוח הזה הוא המעורר מ"נ לה והוא מבועא דבירא דלא פריש מבירא לעלמין כמ"ש בפ'
פקודי רנט ע"א והוא נקודה בהיכליה מעין חתום ,ע"כ ,וכאן משמע אחרת שהרי המעין חתום היא
מעל הנקודה בהיכליה.
 1678עי' פת"ש א"א מא שזה משמע שהחכמה שנעלמה מעין כל חי היא המו"ס ,ועי' פת"ש
או"א י' וז"ל ואע"פ שהם הרבה מדרגות בתבונה וכן בחכמה מ"מ בדרך כלל הם ג' חכמות וג' בינות
וכו' ואלו הג' הם סוד ג' חכמות כמ"ש רבינו בפירושו למשלי )ח ב – וז"ל ג' דרגין של חכמה כמו
שכתוב בס"י )פ"א מ"א( ל"ב נתיבות פליאות חכמה פליאות סוד הפלא ואמרו בס"י )ח"א י( רוח
מרוח חקק וחצב כ"ב אותיות יסוד וכו' וזהו פליאות וזהו מה שאמרו בזהר )גרג ע"ב( רישא וגיזעא
ושבילא וכו' ג' חכמות הן א' החכמה הידוע לכל כמו יום שהכל יודעים צרכו ,ב' חכמה נסתרת
ואינה גלויה אלא לחכמים כמו הלילה שלפי הנראה אין בו צורך וכו' ג' חכמה הנעלמת מעין כל חי(
שהם א' חכמה הנעלמת מעין כל חי והוא שורש החכמה הגנוז ברצון העליון שהוא קוצו של יו"ד
הב' הוא כלל החכמה הנגלה רק לחכמים והג' הוא החכמה המתגלה והוא שביל החכמה הנכנס
בבינה שע"י החכמה הגלויה מפרשים חכמה הסתומה ומחלקים דרכיה מבחינת בינה והוא יסוד
חכמה הגנוז בבינה ומזדווג עמה ,ועי' גדלות דז"א ט' שהוא אומר שזה הבוצד"ק.
 1679עי' בהגר"א בסד"צ א ע"ב שקבלה נקראת צניעותא לפיכך אין מגלין זאת החכמה אלא
לצנועין ועי' בית עולמים לד ע"ב זקן הוא ת"ח שקנה חכמה ודעתו סתומה ואינו מתגלה כלל
כמ"ש רז"ל אין אדם עומד על דעת רבו וכו' וכתיב ואת צנועים חכמה שמעלימים הסודות וכן כאן
מו"ס דע"ק הוא סתומים ושם הוא גילוי הצניעותא שהוא רדל"א ומו"ס הוא מסתירו )דהיינו
מלביש אותו אבל שם סתום( ולכן נק' צניעותא דבהגר"א בסד"צ כמ"ש הגאון בפי' לס"ד יעו"ש
ושם הסודות הנסתרים שאינם מתגלים רק לצדיקים לע"ל בסוד יין המשומר בענביו וע"ז נאמר
ולמכסה עתיק דברים שכיסה אותם עתיק יומין והוא סוד השמחה והשחוק שיהיה לע"ל ,ע"כ ,אם
כן מדברים על הגילוים של הקבלה שהיא הגילוי של המו"ס.
 1680עי' בהגר"א בסד"צ יד ע"א שמשמע שמגדל השן היא זיווג דיסוד דאו"א ,עי' תז"ח יט ע"ג,
ועי' תיקונים נ ע"ד ,עי' ב"ע מא ע"א וכמ"ש הגאון בליקוטיו שגרון דע"ק הוא כסא דין והוא
כורסייא שביבין די נור כי ידוע שבינה ירדה בגרון ומבינה דינין מתערין ולכן התכשיטין תלוים
בגרון והם תכשיטי כלה סוד בוצד"ק וז"ס צוארך כמגדל השן .ור"ל הצואר דנוק' בה כל הדינים כמו
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כנ"ל נקודה בהיכליה ,1681וכאן היא על מגדלא כו' :ומכריזין כו'  -כמ"ש )אבות פ"ו מ"ב( בכל
יום בת קול יוצאת כו' מעלבונה 1682כו' ,והעלבון שלה מהאי חויא וכמו שמפרש והולך ,דכל
מאן כו' והוא לתברא להאי סלע הנ"ל :דיהבין ליה לאנתו  -כמ"ש )פסחים מט ע"ב( כל הלומד
תורה בפני עם הארץ כאלו בועל ארוסתו בפניו .ואמר ארוסתו דכבר ארוסה היא מסיני ,כמ"ש
תורה צוה לנו משה מורשה אל תקרי מורשה כו' )שם( ,אלא שאינה נשואה עד שילמוד אותה,
וכמ"ש )ע"ז יט ע"א( כי אם בתורת ה' כו' ,בתחלה תורת ה' ואח"כ היא תורתו ,וכמ"ש הדר אמר
רבא אין ,תורה דיליה היא דכתיב ובתורתו .אבל לברתא דמלכא לית דזכה לה 1683עד דיקטול
לההוא חויא ,ואפילו מרע"ה עדיין לא זכה אליה בשביל חטא הסלע ,וכמ"ש בתז"ח שם )י
ע"ד( ,אבל ברתא דמלכא עלה אתמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה )משלי לא כט(,
ואיהי ארוסה למשה הלכה למשה מסיני .1684ועד כאן לאו איהי נשואה ליה עד דיקטול לחויא
ויעול לארעא קדישא ,דבג"ד לא עאל לארעא קדישא עד דיזכה לה ,דמתרין לוחין דאתברו
1687
פרחה מיניה ,1685ובגלותא רביעאה יזכה לה ,ובגינה יזכה לארעא קדישא .1686ועתה מתכסה
בסלע דמט"ט וכמש"ל )קא ע"א צ ע"א( בגין דאורייתא מתרין לוחין אלין כו' ויהיב לון אחרנין
מסטרא דעץ הדעת טוב ורע כו' ,אבל ברתא דמלכא היא עץ החיים .ועבר"מ )פנחס רמח ע"ב(
סיהרא דעה"ח ההיא נקודה דלגאו מינה איהי כמבועא דל"ל פסק כו' .1688והיא בת מלך פנימאה,
כמ"ש כל כבודה בת מלך פנימה )תהלים מה יד( ,והוא ההיא נקודה דלגאו והיא נקראת כבו"ד
בל"ב נתיבות )ס"י פ"א מ"א() ,שמות ג ב( בלבת אש ,ל"ב ב"ת .1689ואמר פנימאה משום דאית בת
עין חיצון כמ"ש בתז"ח )עג ע"ד ה ע"ב( בת דקיקא זעירא אית מלגאו תחות בת עינא עילאה ודא
שכינתא תתאה דבת עינא עילאה תמן חכמה ,1690והיא שמדובר בה כאן :איהו ז' ימי כו'  -שהן
ז"ת ,וה' הוא הדעת ,ה' אור כידוע )כ ע"ב( ה"ח ,שהוא )תהלים קד ב( עוטה אור כשלמה ,וב' הוא
בינה נקודה בהיכליה ,1691בחכמה יבנה בית )משלי כד ג( .ואלו הן ד' לבושי זהב שלה ,כמש"ל
)ד ע"ב( ולקמן )ריש תיקון לח פז ע"ב( ,1692והן כי ז"ת הן ב' לבושין שהן זו"נ ,וה' אור הוא
 - ïå÷éúä øéàîשהם נשרשים בגרון דע"ק מסט' דבינה שנק' מגדל סוד מגדל הפורח באויר בוצד"ק דתלייא
באוירא עילאה ולכן בעורף שהוא אחורי הגרון.
 1681עי' תיקון ה' כ ע"א וגר"א שם ע"ב ,שזה יסוד דחכמה שנעלם ביסוד דבינה) ,עי' שם שיש
לשון מחשבה סתימאה() ,ועי' בהגר"א בסד"צ ב ע"א שזה הדעת שבין או"א שתמיד נעלם שתמיד
הם בזיווג() ,עי' תיקונים פ ע"ב וז"ל מעין חתום דא ראשית נקודה בהיכליה( ואם סדר התיקון היא
התיקון של המו"ס ואחר כך או"א פב"פ עי' בהגר"א בסד"צ א ע"ב  -ב ע"א עד דלא הוה מתקלא
)מו"ס( לא הוו משגיחין אפין באפין )או"א( ,אז המו"ס היא על היסוד או"א שזה סדר תיקונם
וגילוים ,עי' לעיל הערה .603
 1682אמר רבי יהושע בן לוי ,בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם
לבריות מעלבונה של תורה שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף ,שנאמר נזם זהב באף חזיר
אשה יפה וסרת טעם.
 1683כל א' לומד כפי הבנתו וזה נשואה ,אבל הפנימיות של שער הנ' רק לעתיד ,ול"נ
בקביעות?* ##וכן משמע לקמן מג ע"ב :דע"כ אינה נשואה ,וכמ"ש כלת משה
 1684עי' לעיל טו ע"ד ד"ה והא שזה אצילות ,ועי' הערה  750שתורה דאצילות היא קבלה.
 1685זה האות ו' שבלוחות עי' לקמן מג ע"ג.
 1686צ"ע אם זה שגילוי הקבלה יהיה בפרט בגלות הרביעית ,ולכן יחזרו לא"י או שמתוך גלות
הרביעית יקטלו את החויא ,ואז יתגלה הקבלה ,ואז יבא המשיח ויבואו לא"י.
 1687התורה.
 1688עי' לקמן הערה .2018
 1689עי' לקמן קמז ע"א :רביעאה לבת אש ודא שכינתא בת עין ועלה אתמר וירא מלאך ה' אליו
בלבת אש מתוך הסנה דא בת עין ,ע"כ .וע"ש בבהגר"א וז"ל ,בלבת כו'  -לב בת ,לבא דכל עלמא
ציון.
 1690תרגום :בת דקה קטנה יש מבפנים תחת בת העין העליונה וזו השכינה התחתונה שבת
העין העליונה שם חכמה.
 1691עי' לעיל כ ע"א והערה  ,603והערה .1161
 1692עיי"ש בגר"א שכולם בחי' דבי"ע מלביש על המלכות.
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במקום חכמה 1693דמיניה הן כמ"ש }מג ע"א{ בתוספתא )ח"ב סח ע"ב( נהיר נהירו כו' חד יריעא
מרקמה כו' ,1694והן ד' אותיות אדנ"י במקום יהו"ה דדכורא :1695יפה כלבנה תורה כו'  -כנ"ל
וכמ"ש בר"מ שם )רמח ע"ב( נקודה דנגיד עלה מלגאו איהי חכמה ,ואמאי אתקריאת לבנה ע"ש
לבון הלכה דאיהי מלגאו ,כל כבודה בת מלך פנימה כו' ,ע"ש:1696
ומשום זה הכרוז מכריז ,כמה גבורים
ïéøáâ äîë 1697æéøë àæåøë àã ïéâáå
כמה בעלי מגנים התכנסו בבית המדרש àùøãî éáá åùðëúà ïéñéøú éøàî äîë
ללחום קרב עם הנחש בשבילה .וכמה
ïéñéøú äîëå äðéâá àéåç íò àáø÷ àçâàì
מגנים נעשו פסקות בשביל בת המלך.
"ויפן כה וכה וירא כי אין איש" ,אין בהם àëìîã àúøáã äðéâá úå÷ñô åãéáòúà
]מי[ שהורג/שיהרוג את הנחש עד שיבא á úåîù) 1698ùéà ïéà éë àøéå äëå äë ïôéå
ההוא שנאמר בו "ויפן כה וכה ויך את àåää éúééã ãò àéåçì ìéè÷ã ïåäá úéì (áé
המצרי" .ולכן נאמר "עד כי יבא שיל"ה" éøöîä úà êéå äëå äë ïôéå äéá øîúàã
]גימ'[ מש"ה ,שהוא המורשה שלו ,ולכן ä"ìéù àáé éë ãò 1699øîúà àã ïéâáå
נאמר בו "עד כי יבא שיל"ה" שלו ,ודאי
)äéìéã äùøåî åäéàã ä"ùî (é èî úéùàøá
הוא הרג את הנחש.
"ול"ו יקה"ת עמי"ם" ,משום שהוא
בן יצהר בן קה"ת בן עמר"ם ,עם רם
שנאמר בו "ובני רחביה רבו למעלה".
והרג את הנחש וחילו בים וביבשה
וברקיע ,וכמה בעלי קרבות לחמו עמו
קרב על הים ,כמו שנאמר "שם אניות
יהלכון" ,בים של התורה ,שאותן אניות
העינים שמסתכלות בתורה ,וכמה אניות

àáé éë ãò äéá øîúà äéðéâá ã"âáå
àééåçì ìéè÷ åäéà éàãå 1701äéìéã 1700ä"ìéù
) í"éîò ú"ä÷é å"ìåבראשית מט י( ïéâá
àîò íøîò ïá ú"ä÷ ïá 1702øäöé ïá åäéàã
äìòîì åáø äéáçø éðáå äéá øîúàã äîø
)דברי הימים א' כג יז( äéìéçå àéåçì ìéè÷å
éøàî äîëå àòé÷øáå àúùáéáå àîéá
÷íù à"ãë àîé ìò àáø÷ äéîò åçâà ïéáø
) ïåëìäé úåéðàתהלים קד כו( àúééøåàã àîéá

 - ïå÷éúä øéàî 1693עי' יהל אור ח"א כד ע"ג שהיסוד חכמה היא שורש של הה"ח ,וכן בהגר"א בסד"צ ה ע"ג.
 1694ז"ל בשלימות :לגו בגו אתטמר ואתגניז ההוא רשימו כיון דאתגניז ביה ועאל בגויה
אתמליא נהורא מההוא נהירו נבעין נהורין וניצוצין נפקין מאינון תרעין ונהרין כלא ההוא היכלא
אתחפייא בשית יריען אינון שית יריען אינון חמש לגו ,בגו אינון יריען קיימא חד יריעה מרקמא
בההוא יריעה אתחפייא ההוא היכלא מניה אשגח וחמא לכלא ,האי היכלא איהו פקיחא דעיינין
דלא ניים איהו אשגח תדיר לאנהרא לתתא מגו נהירו דההוא רשימו ההוא סכלתנו חכמתא
טמירתא רעו דרעותין )ס"א בעו דבעותין( הוי גניז וטמיר ולא אתגליא קיימא ולא קיימא בריך הוא
מטמיר דטמירו בריך הוא לעלם ולעלמי עד אמן.
תרגום :לפני ולפנים נטמן ונגנז אותו רושם כיון שנגנז בו ונכנס לתוכו מתמלא באור מאותו
האור נובעים אורות וניצוצות יוצאים מאותם השערים ומאירים הכל .אותו היכל מכסה בשש
יריעות אותן שש יריעות הן חמש לפני ולפנים אותן יריעות עומדת יריעה אחת רקומה ובאותה
היריעה מתכסה אותו ההיכל ממנו משגיח ורואה הכל .ההיכל הזה הוא פקיחת העינים שלא ינום
הוא משגיח תמיד להאיר למטה מתוך האור של אותו הרושם אותה תבונה חכמה נסתרת רצון
הרצונות )בקשת הבקשות( היה גנוז וטמון ולא התגלה עומד ולא עומד ברוך הוא מהמכוסה
שבמכוסים ברוך הוא לעולם ולעולמי עד אמן.
והרביעי היא בינה*##
 1695אדנ"י זה הלבוש של הנוק' ,שכל קומתה היא הוי"ה
 1696עי' לקמן הערה .2657
.æéøëã àæåøë àåää àúéà åîå÷îáå à"øâá ç÷îð æéøë àæåøë 1697
 1698עי' זהר ח"ב יב ע"ב ,ולקמן סח ע"ב.
.(à"øâ) äéá øîúà äéðéâá 1699
 1700עי' ענינו לקמן קז ע"ב.
1701
.à"øâá ÷çîð – äéìéã
ä"ìéù àáé éë ãò äéá øîúà äéðéâá ã"âáå 1701
.(à"øâ) éåì 1702

365

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
מהם נשברו ונפלו לים ,עד שתבא
מורשה שלו )בעלים שלה( וקורע את ים
התורה" .וסוס ורכבו רמה בים" ,שהוא
הנחש ובת זוגו ,שהיא הסוסה שלו ,והוא
העביר עליה את ישראל שלא טובעים בו,
זהו שכתוב "ובני ישראל הלכו ביבשה
בתוך הים".
בראשונה ,בים ,באותו החומר.
בגאולה האחרונה ,הכל בים של התורה,
המַ טֶ ה שלו שקרע בו את הים ,זה
)שם יט(1704
קולמוס ,משום שעליו התגלתה זרוע
àð÷øåôá øîç àåääá àîéá àúéîã÷á
יהו"ה ,שנאמר בה "וזרוע יהו"ה על מי
äéìéã äèî àúééøåàã àîéá àìë àúééøúá
נגלתה".

àúééøåàá ïéìëúñîã ïéðééò úåéðà ïåðéàã
ãò àîéá åìôðå åøáúà åäééðî úåéðà äîëå
1703
(äìéã éøàî à"ñ) äìéã äùøåîã éúééã
íéá äîø åáëåøå ñåñå àúééøåàã àîé òø÷å
)שמות טו א( éäéàã äéâåæ úáå àéåç åäéàã
ìàøùéì äìò øáòà åäéàå äéìéã àéñåñ
éðáå áéúëã àåä àãä äá ïéòáè àìã
íéä êåúá {á"ò âî} äùáéá åëìä ìàøùé

äéìòã ïéâá ñåîìå÷ àã àîé äéá òø÷ã
éî ìò 'ä òåøæå äéá øîúàã 'ä òåøæ àéìâúà
.(à âð äéòùé) äúìâð

ובגין ההוא כרוזא דכריז כו'  -כצ"ל :כמה גברין כמה מארי תריסין  -גבורים הן בעלי
מעשים כמו ר' חנינא בן דוסא ,1705וכמש"ל )א ע"ב ב ע"ב( גבורים מסטרא דגבורה דיהבין
תוקפא למאריהון כו' ,וקישורא דתפילין דמאן דל"ל תפילין בשעת ק"ש כו' ,והוא עבד ושפחה
בישא הנ"ל ,והם גבורים בתפלה ,וכמש"ל )כה ע"ב ל ע"ב( פתח ר"ש ואמר ,עילאין אתקינו
ואזדרזו במאני קרבא לגבי חויא דאיהו מקננא בטורין ,ואיהו קטיל לאדם קדמאה ולכל דרין
דהוו קאתין אבתריה ,ובג"ד כרוזא נפיק בכל יומא ,מאן דקטיל ההוא חויא דאיהו מקננא
בטורין ,יהבין ליה ברתא דמלכא דאיהי צלותא ,דיתיב על מגדלא דאתמר בה מגדול עוז כו'
וחויא לא חשיב לון כו' עד דאתא רעיא מהימנא ונטיל חץ כו' .ואמר בתז"ח )עה ע"ב ח ע"ד(
דמאני קרבא דילך כו' נחש אשת זנונים דמקננא בשבע סלעים ובעלה בשבע טורין ,קום באבנא
דילך דאסתלקו בטורין לתברא טורין וסלעין דחויא כו' ,1706וז"ש גברין.
 - ïå÷éúä øéàî."äéìéã" úàéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð "(äìéã éøàî à"ñ) äìéã" 1703
 1704אולי יד כט.
 1705עי' לקמן ד"ה וכמה מריה שזה מדבר לפני בא משה רבינו ,וצ"ע.
עי' ברכות לד ע"ב :תנו רבנן מעשה שחלה בנו של רבן גמליאל שגר שני תלמידי חכמים אצל
רבי חנינא בן דוסא לבקש עליו רחמים כיון שראה אותם עלה לעלייה ובקש עליו רחמים בירידתו
אמר להם לכו שחלצתו חמה אמרו לו וכי נביא אתה אמר להן לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי
אלא כך מקובלני אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם לאו יודע אני שהוא מטורף
ישבו וכתבו וכוונו אותה שעה וכשבאו אצל רבן גמליאל אמר להן העבודה לא חסרתם ולא
הותרתם אלא כך היה מעשה באותה שעה חלצתו חמה ושאל לנו מים לשתות ושוב מעשה ברבי
חנינא בן דוסא שהלך ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי וחלה בנו של רבי יוחנן בן זכאי אמר לו
חנינא בני בקש עליו רחמים ויחיה הניח ראשו בין ברכיו ובקש עליו רחמים וחיה.
עי' שם יז ע"ב :אמר רב יהודה אמר רב בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת כל
העולם כולו נזונין בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת.
 1706ז"ל בשלימות :קום עמודא דאמצעיתא דאנת הוא ו' כליל שית ספירן ואנת אחיד בין כ"ה
עלאה ובין כ"ה תתאה קום לגבי סמא"ל דאיהי מצרי במאני קרבא דילך דאנון שכינתא תתאה
קורטא תתאה ושכינתא עלאה קורטא עלאה דעלה אתמר )שמואל א כה( ואת נפש איביך יקלענה
בתוך כף הקלע מאן נפש אויביך סם מות נחש אשת זנונים דמקננא בשבע סלעים ובעלה בז' טורין
קום באבנין דילך דאסתלקו בטורי' לתברא טורין וסלעין דחויא ובגין טורין דילך אתמר )תהלים
צג( נשאו נהרות ה' ובהון כל גיא ההוא ינשא דכלא כליל בה ודא רעיא מהימנא דאתמר בה )דברים
לד( ויקבר אותו בגיא דבגינה אתמר )תהלים ס( ויך את אדום בגיא מלח ונשמתה גניז' בגי"א מן
אבגית"ץ ת' תורת משה צפונה בצד"י דאיהו ץ' דצדי אריכא מסטרא דעלמא דאתי מתמן הוא טוב
לצדיקים דעלמא דאתי בגי"א אב לי"ג מכילין דאנון וא"ו ויעבר ה' על פניו ויעבר ע"ב רי"ו ע"ב
חסד רי"ו גבורה דבה קר"ע שט"ן מן ימא ובה עתיד למקרע לה מן ימא דאוריתא ומסטרא דחסד
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ואמר כמה מארי תריסין נגד התורה ,אגחא קרבא ,כמ"ש )במדבר כא יד( בספר מלחמות ה'
כו' ,והם הלוחמים מלחמתה לתברא האי סלע כנ"ל )מב ע"ד( ,ותפלה היא בת מלך חיצונה לגבי
תורה ,ולכן היא בטורין וכאן בסלע 1707וכמש"ל )סו ע"ב עו ע"א( דנוק' ]דיליה[ איהי כו'
 - ïå÷éúä øéàîאיהו אב ל-י"ג מכילן דבה איהו }ט ע"א{ יהו"ה עמודא דאמצעיתא ארך אפים ומאריך בה על
בינונים ומטה לון כלפי חסד ובאתון א"ת ב"ש יהו"ה איהו מצפ"ץ א"ל ת"ך רחו"ם גספ"י והכי עד
י"ג תבין באלין י"ג מאריך על בינונים דיחזרון בתשובה אבל בקר'ע שט'ן ידין בגוים מלא גויות
דאיהו שטן מלא עינין ובגין דא אבגית"ץ אתקרי כתר חכמה אב לי"ג מכילן דכלילן בחסד דכליל
עי'ב שמהן דאנון כללא דילהון והו אני והו וחכמה לימינא כד"א הרוצה להחכים ידרים אמא עלאה
לגבורה בה קר"ע שט"ן מן שמאלא ובה )שמות יד( וישם את הים לחרבה ובא קרע ימא לי"ב
קרעים ובה רקע הארץ וצאצאיה ובה עקר טורין ותבר טינרין דחויא הדא הוא דכתיב )מלכים א
יט( והנה רוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים דאנון טורים וסלעים דחויא דאתמר בה דרך
נחש עלי צור ובהאי שמא הוה רבה עוקר הרים באוריתא דבעל פה כתר עליון איהו פלא ובה
עמודא דאמצעיתא דאתקרי נורא עביד פליאן הדא הוא דכתיב )שמות טו( נורא תהלות עושה פלא
ובה אמר משה נגד כל עמך אעשה נפלאות וכו' והאי איהו נג"ד יכ"ש נג"ד י"ש כ' דאיהו כתר י"ש
להנחיל אוהבי יש ואנון י' חכמה ש' תשובה כלהו כליל עמודא דאמצעיתא שמים דאתמר בה
)מלכים א ח( ואתה תשמע השמים שמע ישראל בט"ר צת"ג דא נצח ואית דאמרי לה גת"ץ רט"ב
בה והיית כגן רטוב ויתקיים }ט ע"ב{ בישראל )ישעיה נח( והשביע בצחצחות נפשך מסטרא דנצח
דאיהו צח )שם( ועצמותיך יחליץ וגו' ואתמר בג' מן גת"ץ והיית כגן רטב איהו רחמים ת' תפארת
ובה )בראשית א( תוצא הארץ דשא עץ פרי עושה פרי לישראל במדברא וכמה מבועין דמיא חק"ב
טנ"ע דא הוד בה )שמות ט( שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו דהוד אתקשר בגבורה נצח בחסד
ואתמר בהוד נתנני שוממה כל היום דוה בה אסתכל בחרבנא דמקדשא וכמה קטילין דאתקטלו
לנטלא נוקמין מאמין דעלמא פ"ב ובה אתמר )בראשית לב( והוא צולע על ירכו בההוא זמנא
)ישעיה לה( אז ידלג כאיל פסח ועוד טנ"ע בהפוך אתון נטע בה חב אדם הדא הוא דכתיב )שם יז(
ביום נטעך תשגשגי
תרגום :קום העמוד האמצעי שאתה הוא ו' כולל שש ספירות ואתה אחוז בין כ"ה עליונה ובין
כ"ה תחתונה קום אצל סמא"ל שהוא מצרי בכלי הקרב שלך שהם השכינה התחתונה המקלע
התחתון והשכינה העליונה המקלע העליון שעליו נאמר )שמואלא כה( ואת נפש איביך יקלענה
בתוך כף הקלע מי נפש אויביך סם מות נחש אשת זנונים שמקננת בשבעה סלעים ובעלה בשבעה
הרים קום באבנים שלך שהסתלקו בהרים לשבר את ההרים והסלעים של הנחש ובשביל ההרים
שלך נאמר )תהלים צג( נשאו נהרות ה' ובהם כל גיא ינשא ההוא שהכל כלול בו וזה הרועה הנאמן
שנאמר בו )דברים לד( ויקבר אתו בגי שבשבילו נאמר )תהלים ס( ויך את אדום בגיא מלח ונשמתו
גנוזה בגי"א מן אבגית"ץ ת' תורת משה צפונה בצד"י שהוא ץ' שצדי ארכה מצד העולם הבא משם
הוא טוב לצדיקים לעולם הבא בגי"א אב לי"ג מדות שהם וא"ו ויעבר ה' על פניו ויעבר ע"ב רי"ו
ע"ב חסד רי"ו גבורה שבו קר"ע שט"ן מן הים ובו עתיד לקרע לו מן הים של התורה ומצד החסד
הוא אב לי"ג מדות שבו יהו"ה הוא העמוד האמצעי ארך אפים ומאריך בו על הבינונים ומטה להם
כלפי חסד ובאותיות א"ת ב"ש יהו"ה הוא מצפ"ץ א"ל ת"ך רחו"ם גספ"י וכן עד שלש עשרה תבות
באלו השלש עשרה הוא מאריך על הבינונים שיחזרו בתשובה אבל בקר"ע שט"ן ידין בגוים מלא
גויות שהוא שטן מלא עינים ומשום כך אבגית"ץ נקרא כתר חכמה אב לשלש עשרה המדות
שכלולות בחסד שכולל שבעים ושנים שמות שהם הכלל שלהם והו אני והו וחכמה לימין כמו
שנאמר הרוצה להחכים ידרים האם העליונה לגבורה )לשמאל( בה קר"ע שט"ן מן השמאל ובה
)שמות יד( וישם את הים לחרבה ובה קרע הים לשנים עשר קרעים ובה רקע הארץ וצאצאיה ובה
עקר הרים ושבר סלעים של הנחש זהו שכתוב )מלכיםא יט( ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר
סלעים שהם ההרים והסלעים של הנחש שנאמר בו דרך נחש עלי צור ובשם הזה היה רבה עוקר
הרים בתורה שבעל פה כתר עליון הוא פלא ובו העמוד האמצעי שנקרא אש עושה פליאות זהו
שכתוב )שמות טו( נורא תהלת עשה פלא ובו אמר משה נגד כל עמך אעשה נפלאות וכו' וזהו נג"ד
יכ"ש נג"ד י"ש כ' שהוא כתר י"ש להנחיל אהבי יש והם י' חכמה ש' תשובה כלם כולל העמוד
האמצעי השמים שנאמר בו )מלכיםא ח( ואתה תשמע השמים שמע ישראל בט"ר צת"ג זהו נצח
ויש אומרים אותו גת"ץ רט"ב בו והיית כגן רטב ויתקים בישראל )ישעיה נח( והשביע בצחצחות
נפשך מצד הנצח שהוא צח ועצמתיך יחליץ וגו' ונאמר בג' מן גת"ץ והיית כגן רטב הוא רחמים ת'
תפארת ובו תדשא הארץ דשא עץ פרי עשה פרי לישראל במדבר וכמה מעינות של מים חק"ב
טנ"ע זה ההוד בו )שמות ט( שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו שהוד נקשר בגבורה נצח בחסד
ונאמר בהוד )איכה א( נתנני שממה כל היום דוה בו הסתכל בחרבן המקדש וכמה הרוגים שנהרגו
לטל נקמות מהרשעים ובו נאמר )בראשית לב( והוא צלע על ירכו באותו הזמן )ישעיה לה( אז ידלג
כאיל פסח ועוד טנ"ע בהפוך אותיות נט"ע בו חטא אדם זהו שכתוב )שם יז( ביום נטעך תשגשגי
 1707התגברות על נוק' דסט"א זוכים לתורה ,וכשגוברים על דכר דסט"א זוכים לתפילה.
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ועמש"ש :1708וכמה תריסין אתעבידו פסקות כו'  -דאתפסקו 1709בקרבא ונעשו פסק הלכה
לקוטות ,ואינון בתולות אחריה כו' .אבל ברתא לא אשכחן לה ,וכמש"ש בתז"ח )י ע"ד( קם ר"ש
כו' ולכל דעאלין בקרבא דא כו' קמי ברתא דמלכא דאתמר בה כל כבודה בת מלך פנימה וגו'
)תהלים מה יד( ,דהא כמה כרוזין נפקין בגינה הה"ד בראש הומיות תקרא כו' אליכם אישים
אקרא כו' ,דהא כמה פרשין תקיפין הוו מתכנשין לאגחא קרבא עם חויא נחש הקדמוני דקטל
לאדם קדמאה כו' ,וכמה מארי תריסין הוו מתכנשין לגבי' בבכ"נ ובבמ"ד ופסקין עלה כמה
פסקות בקלין וחמורין .וירא כי אין איש ,לית בהו חד דיקטול לחויא .וכרוזין נפקין מאן דקטיל
לחויא יהא הלכה דילי' ,וכמה הלכות פסוקות אינון דאתמר בכל חד הלכה כפלוני ,ואינון
בתולות אחרי' רעותי' דברתא דמלכא .אבל ברתא דמלכא עלה אתמר רבות כו' כנ"ל .וז"ש
אתעבידו פסקות והן בעלי תריסין ,אע"פ שלא יכלו להרויח ברתא במלכא ,מ"מ זכו לבתולות,
למקבע הלכה כמותן באינון לקוטות ,וזהו תועלת הכרוז .ואמר שם בבכ"נ ובבמ"ד ,והוא כנ"ל
בתפלה ובתורה לתברא טורין וסלעין ,ואמר שם וירא כו' וכן אמר כאן ויפן כ"ה וכ"ה 1710וכו'
והן חמישים אתוון דק"ש ,וכמ"ש בתז"ח שם ויפן כ"ה וכ"ה ויך את המצרי דבימא 1711דאימא
עילאה ,דאיהי נ' תרעין מחא ליה דאתרמיזו בכ"ה וכ"ה אתוון דמייחדין בהון לקב"ה תרין זמנין
כו' ,אינון נ' ,ובאלין נ' מחי לפרעה וכל עבדיו נ' מכות ,דבה קטיל לחויא כמש"ל )*##ח ע"א(
וזכאה איהו מאן כו' ,וכן בחמשים שערי בינה דאורייתא דאז יתגלה )תהלים נה כג( ולא יתן מ"ט
לצדיק ,ומשם קטיל לחויא דשם עלמא דחירו ,1712וכימי ]צאתך מארץ[ מצרים אראנו נפלאות
)מיכה ז טו( ,נ' פלאות והוא המלחמה על הים שם ,ולקו שם נ' מכות מנ' שערי בינה :1713ויך את
המצרי ובג"ד בגיניה אתמר ביה עד כי יבוא שילה משה דאיהו מורשה דילי' וודאי איהו קטיל
לחויא ולו יקהת עמים בגין דאיהו בן לוי בן קהת בן עמרם כו' כצ"ל  -ור"ל משה חושבן שילה,
דמורשה דיליה} ,מג ע"ב{ ר"ל מאורסה כלה דיליה ,דע"כ אינה נשואה כנ"ל )מב ע"ד( ,וכמ"ש
כלת משה ,1714וז"ש ודאי כמו כידוע :איהו קטיל כו'  -דהוא המצרי מסט' דקין ,בנה דחויא
כידוע:1715
ולו יקהת עמים בגין כו'  -ר"ל ,דהן אותיות ולוי קהת .ועמים הוא ,דעמרם נקרא ע"ש דבני
משה רבו למעלה כמו שמפרש והולך ובני ]וכו'[ ,וכמ"ש )דברים ט יד( ואעשה אותך לגוי עצום,
ואמרו )ברכות ז ע"א( כל דבר שיצא מפי הקב"ה אפי' כו' שנאמר ובני כו' ,ותני רב יוסף כו',1716
וזהו עם רם כמו רב .וכן הוא עמים לשון רב ,עמים רבים .והנה י"ר 1717דמתחלפין לכאן ,עי'
לקמן )קיא ע"ב קכט ע"א( ר"י מן בראשית כו'.
 - ïå÷éúä øéàî 1708ד"ה ובזמנא דישראל שיצה"ר דדכר מפתה לנוק' ,ולהיפך.
 1709נחתכו
 1710מדברי הרב משמע שחושב הנ' אתוון בשמע ובשכמל"ו ,ובשכמל"ו אינן באמת אלא רק
כ"ד אתוון ,וכמ"ש בזוה"ק ואתחנן )דף רסד ע"ב( ,וכן הוא בזוה"ק תרומה )דף קלט ע"ב( ע"ש
בארוכה ,וחושב שם שמע ובשכמל"ו אלא רק למ"ט .ואמר שם שהם מ"ט תרעין ברזא דיובלא,
והם נגד המ"ט פנים דאורייתא .ומבואר שם כי בזה תלוי עיקר החסרון לשלימות התיקון
דהמלכות ,והוא מה שלא נשלמה לכ"ה ,ולא היתה אלא רק בכ"ד לבד ,ועומד עתה כל התיקון
דהיחוד דשמע ובשכמל"ו אלא רק במ"ט תרעין ,ואינה מגיע לשער החמישים ,שהוא הבחי' דכ"ה
וכ"ה )ביאורים ח"א מב ע"ב(.
 1711כתוב שם דבשמא*##
 1712עי' זהר ח"ב קפו ע"א שזה בינה.
 1713עי' מא ע"ב בתיקונים שמשמע שזה הדרגה של תפילת ר"ש וחביריו.
 1714עי' לעיל הערה .682
*## 1715
 1716ז"ל בשלימות :ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי כל דבור ודבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא
לטובה אפילו על תנאי לא חזר בו מנא לן ממשה רבינו שנאמר הרף ממני ואשמידם וגו' ואעשה
אותך לגוי עצום אף על גב דבעא משה רחמי עלה דמלתא ובטלה אפילו הכי אוקמה בזרעיה
שנאמר בני משה גרשום ואליעזר ויהיו בני אליעזר רחביה הראש וגו' ובני רחביה רבו למעלה וגו'
ותני רב יוסף למעלה מששים רבוא אתיא רביה רביה כתיב הכא רבו למעלה וכתיב התם ובני
ישראל פרו וישרצו וירבו.
 1717נדצ"ל י' ר'.
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1719

והכל על שם הגאולה ,1718שילה ע"ש יובל ,שי לו כו'
ג( הרחיבי מקום אהלך כו' כי ימין ושמאל תפרוצי כו' .וקהת ע"ש קיבוץ גליות ,בישורון מלך
בהאסף כו' )דברים לג ה( .ולוי ע"ש כי ילוה אישי אלי )בראשית כט לד( ,דעד כאן היא ארוסה,
והוא בעלה דלאה ,1720פה אל פה כו' )במדבר יב ח( .1721ואמר )בראשית מט י( לא יסור שבט
מיהודה ומחוקק כו' ,כמ"ש )סנהדרין ה ע"א( אלו בני הלל שמלמדין כו' ,עד כי יבוא כו' ,ואז
ילמד הוא את התורה ויבקע ימא דאורייתא כמ"ש למטה ,וכן שבט ,כמ"ש )דברים לג ה( ויהי
בישורון מלך בהאסף כו' :וחיליה בימא כו'  -דעשה נסים בים וביבשה במצרים ,וכן ברקיע
במכת חשך .ועלה לרקיע והוריד כו' ,1722ור"ל בזה בתורה שבכתב ושבע"פ ,דהן שמים וארץ
)זהר ח"א מז ע"ב( ,ליבשה קרא ארץ )בראשית א י( ,וזהו ברקיעא וביבשתא ,ובימא הוא ברזין
דאורייתא כמש"ל :וכמה מארי קרבין כו'  -ר"ל ,עם החויא קודם בא מרע"ה ,וכמש"ל ובגין
דכרוזא כריז כו' :עיינין כו'  -דרש אניות כמו עיינין ,והן אניות ממש ,כי הים ,העובר בו יטבע
אם לא יכול לשוט או ע"י אניה ,ויכול להוליך האניה במשוטין ,והוא בחכמה זו יש מקומות
עמוקים ומסוכנים שאין אניה יכול לעבור שם ,או שאין בעל האניה יכול בכחו להעבירו שם,
ואמר בפ' משפטים )ק ע"ב( סבא סבא הא אמינא דעאלת בימא רבא בלא חבלין ובלא דגלא מה
תעביד ,אי תימא דתסליק לעילא לא תיכול ,אי תימא דתיחות לתתא הא עומקא דתהומא רבא,
מה תעביד .אי סבא אי סבא לא אית לך לאהדרא לאחורא ,בעדנין אלין לא הוית ולא אתרגלית
לאתחלשא בתוקפך ,דהא ידעת דב"נ אחרא בכל דרא דא לא עאל באדרא בעמקא דא דאנת תמן,
בריה דיוחאי ידע לאסתמרא ארחוי ,ואי עאל בימא עמיקא אשגח בקדמיתא היך יעביד וישוט
טב בימא בזמנא חדא עד לא ייעול ,ואנת סבא לא אשגחת בקדמיתך .השתא סבא הואיל ואנת
תמן לא תשבוק כל ארחך למשטפא לימינא ושמאלא ולארכא ולפותיא לעמקא ולרומא לא
תדחל .סבא סבא אתקיף בתוקפך כמה גבורים תקיפין תברא בתוקפיהן וכמה קרבין נצחת
1724
כו' .1723ואמר בר"מ )תצא רעח ע"ב( תנינא דמתני' דבה אתרבו נק' נוני ימא והן מארי מתני'

 .עמים כנ"ל ,וכמ"ש )ישעיה נד ב-

 - ïå÷éúä øéàî 1718עי' תנחומא )שמות ג( :ראובן שמעון כל השבטים לשם גאולת ישראל נקראו ראובן על שם
ראה ראיתי את עני עמי שמעון וישמע אלהים את נאקתם וכו'.
 1719עי' ב"ר )פרשה צז סי' י( :עד כי יבא שילה ,שעתידין כל אומות העולם להביא דורון למשיח
בן דוד .שנ' בעת ההיא יובל שי לי"י צבאות )ישעיה יח ז( ,סרס את המקרא ודרשיהו יובל שי ואי
אתה מוצא אלא שילה.
 1720עי' ע"ח לא ה ומא ג שכך נקרא יעקב ,ועי' לעיל כט ע"א שמשה פנימיות של יעקב.
 1721היינו זיווג פנים בפנים ,וצ"ע .עי' במדבר יב ח :פֶּ ה אֶ ל פֶּ ה אֲ ַדבֶּ ר בּ ֹו וּמַ ְראֶ ה וְ א בְ ִחידֹת
משׁה.
אתם לְ ַדבֵּ ר בְּ עַ בְ ִדּי בְ ֶ
וּתמֻ נַת ה' יַבִּ יט וּמַ דּוּעַ א י ְֵר ֶ
ְ
 1722עי' תהילים )סח יט( עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם ואף סוררים לשכן יה
אלהים :ועיי"ש ברש"י :עלית  -אתה נגיד עמו משה בן עמרם למרום ,שבית שבי את התורה,
ולקחת מתנות מן העליונים ולתתם לבני אדם.
 1723תרגום :זקן זקן מה עשית טובה היתה לך השתיקה זקן זקן הרי אמרנו שנכנסת לים הגדול
בלי חבלים ובלי דגל מה תעשה אם תאמר שתעלה למעלה לא תוכל ואם תאמר שתרד למטה הרי
עמקו של התהום גדול מה תעשה אי זקן אי זקן אין לך לחזור לאחור בזמנים הללו לא היית ולא
התרגלת להחלש בכחך שהרי ידעת שאדם אחר בכל הדור הזה לא נכנס לאניה בעומק הזה שאתה
שם.
בן יוחאי יודע לשמר את דרכו ואם הוא נכנס לים העמק הוא משגיח בהתחלה איך יעבר בפעם
אחת וישוט בים טרם שיכנס ואתה זקן לא השגחת בתחלה עכשיו זקן הואיל ואתה שם אל תחלש
בכחך אל תעזב את כל דרכך לשוט לימין ולשמאל לארך ולרחב לעמק ולגבה אל תפחד זקן זקן
התחזק בכחך כמה גברים חזקים שברת בכחם וכמה קרבות נצחת.
 1724ז"ל בשלימות :פקודא בתר דא לדון בדיני חגבים דאתמר דגים וחגבים אינן טעונין שחיטה
אלא אסיפתם היא המתרת אותם הכי מארי מתניתין אינן צריכין שחיטה אלא דאתמר בהון ויגוע
ויאסף אל עמיו מה נוני ימא חיותן בימא אוף תלמידי חכמים מארי מתניתין חיותיהו באורייתא
ואי אתפרשן מנה מיד מתים תנינא )נ"א תנאין( דמתניתין דבה אתרבו תניני ימא ואי אינון
ביבשתא יעלון )נ"א יפלון( למיא ולא ידעין לשטטא אינון מייתין אבל אדם דאינון מארי קבלה
אינון לעילא מכלהו בהו אתמר וירדו בדגת הים ובעוף השמים דאינון מארי מתניתין תניניא התנין
הגדול נחש בריח לקבל והבריח התיכון בתוך הקרשים בזמנא דתנינן מארי משנה אית בהון
מחלוקת ומקשין דא לדא בלע לחבריה והאי איהו תלמיד זעיר שלא הגיע להוראה ומורה חייב
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דאתמר בכ"מ .ואמר שם ,ואי אינון דביבשתא יפלון למיא ולא ידעין לשטטא מיד מתים .ואמר
)אד"ז רצ ע"א( למאן דעאל ונפיק ,1725דמאן דעאל ולא נפיק טב ליה כו' ,1726ור"ל שנכנס בים
ונטבע שם .ויש מקומות מסוכנים כמ"ש בפ' בשלח )נב ע"ב( בהאי לא תשאל כו' ,1727ואמר
בר"מ )תצא רעט ע"ב( ומאן דנקיבו דיליה בההוא סלע בלא רשו ,אתא חויא לנשכא ליה ואית
כו' :1728עד דייתי דמורשה היא דיליה כו'  -כצ"ל :ויקרע ימא דאורייתא  -הקריעה הוא שיהא
הים כמו היבשה ,שיוכלו לילך כל אחד שם בלא סכנה ,ולא יצטרכו לטרוח לשוט ,ויתגלה כמו
יבשה פשוטו של תורה :וסוס ורוכבו כו'  -כמ"ש בפדר"א )פרק יב( שרכב ס"ם כו' ופתה לחוה
 - ïå÷éúä øéàîמיתה ואי אינון שוין דא לדא ואית בהון מחלוקת וקושיא אתמר בהון לסוף את והב בסופה
ואוקמוה אהבה בסופה:
תרגום :מצוה אחרי זו לדון בדיני חגבים שנאמר דגים וחגבים אינם טעונים שחיטה אלא
אסיפתם היא המתרת אותם כך בעלי המשנה אינם צריכים שחיטה אלא שנאמר בהם ויגוע ויאסף
אל עמיו מה דגי הים חיותם בים אף תלמידי חכמים בעלי המשנה חיותם בתורה ואם נפרדים
ממנה מיד מתים התנין )התנאים( של המשנה שבה התרבו תניני הים ואם אלו שביבשה יעלו
)יפלו( למים ולא יודעים לשחות הם מתים אבל אדם שהם בעלי קבלה הם למעלה מכלם בהם
נאמר וירדו בדגת הים ובעוף השמים שהם בעלי המשנה תנינים התנין הגדול נחש בריח כנגד
והבריח התיכון בתוך הקרשים .בזמן שתנינים בעלי המשנה יש בהם מחלוקת ומקשים זה על זה
בולע את חבירו וזהו תלמיד קטן שלא הגיע להוראה ומורה חייב מיתה ואם הם שוים זה לזה ויש
בהם מחלקת וקושיה נאמר בהם בסוף ואת והב בסופה ופרשוה אהבה בסופה.
 1725כהד"א ס"י )פ"א מ"ו( עשר ספירות בלי מה ,צפייתן כמראה הבזק ,ותכליתן אין להם קץ,
ודבר ֹו בהן ברצוא ושוב ,ולמאמרו כס ֹופה ירדופו ,ולפני כסאו הם משתחוים .היינו שהלימוד
ברצוא ושוב.
 1726ז"ל בשלימות :תנא אר"ש כל הני תקונין וכל הני מלין בעינא לגלאה למאריהון דאתקלו
במתקלא ולא לאינון דלא עאלו )נ"א )ס"א ולא( דעאלו ולא נפקו( אלא לאלין דעאלו ונפקו דכל
מאן דעייל ולא נפיק טב ליה דלא אברי
תרגום :למדנו :אמר רבי שמעון ,כל אלו התיקונים וכל אלו הדברים ,רציתי לגלותם לאלו
שנשקלו במשקל ולא לאלו שלא נכנסו ))ולא( נכנסו ולא יצאו( ,אלא לאלו שנכנסו ויצאו .שכן כל
מי שנכנס ואינו יכול לצאת ,טוב היה לו שלא נברא.
 1727ז"ל בשלימות :אמר רבי שמעון חד איילתא אית בארעא וקודשא בריך הוא עביד סגיא
בגינה בשעתא דהיא צווחת קודשא בריך הוא שמע עאקו דילה וקביל קלה וכד אצטריך עלמא
לרחמי למייא היא יהבת קלין וקודשא בריך הוא שמע קלה וכדין חייס על עלמא הדא הוא דכתיב
)תהלים מב ב( כאיל תערוג על אפיקי מים וכד בעיא לאולדא היא סתימא מכל סטרין כדין אתייא
ושויאת רישה בין ברכהא וצווחת ורמת קלין וקודשא בריך הוא חייס עלה וזמין לקבלה חד נחש
ונשיך בערייתא דילה ופתח לה וקרע לה ההוא אתר ואולידת מיד אמר רבי שמעון בהאי מלה לא
תשאל ולא תנסה את יהו"ה והכי דייקא:
תרגום :אמר רבי שמעון יש אילת אחת בארץ והקדוש ברוך הוא עושה הרבה בשבילה בשעה
שהיא צווחת הקדוש ברוך הוא שומע את הצרה שלה ומקבל קולה וכשהעולם צריך לרחמים היא
נותנת קולות למים והקדוש ברוך הוא שומע את קולה ואז חס על העולם זהו שכתוב כאיל תערוג
על אפיקי מים .וכשרוצה להוליד היא נסתרת מכל הצדדים אז באה ושמה ראשה בין ברכיה
וצווחת ומרימה קולות והקדוש ברוך הוא חס עליה ומזמין כנגדה נחש אחד ונושך בערוותה ופותח
אותה וקורע לה אותו מקום ומולידה מיד אמר רבי שמעון בדבר הזה אל תשאל ואל תנסה את ה'
וכך דוקא.
 1728ז"ל בשלימות :חזון למועד ויפה לקץ ולא יכזב ואוקמוה דהאי קרא נוקבא ויורד עד
תהומא רבא מאן הוא דנחית לתהום רבא לאשכחא זמנא דא אלא אנת דאתמר בך צדקתך כהררי
אל משפטיך תהום רבה כמה מארי מתניתין דבעו לנחתא לעומקרא דהלכה לאשכחא תמן קץ
דפרקנא ונחתו תמן ולא סליקו ואע"ג דלישנהון הות כפטיש יפוצץ סלע חליש פטיש דלהון לנקבא
בההוא סלע ומאן דנקיבו דיליה בההוא סלע בלא רשו אתא חויא לנשכא ליה ואית אחרנין דנקיבו
לה עד דמטו לתהומא רבא ולא סליקו מתמן
תרגום :חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב ופרשוה שפסוק זה נוקב ויורד עד תהום רבה מיהו
שיורד לתהום רבה למצא זמן זה אלא אתה שנאמר בך צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה כמה
בעלי משנה שרצו לרדת לעומק ההלכה למצא שם את קץ הגאולה וירדו שם ולא עלו ואף על גב
שלשונם היתה כפטיש יפוצץ סלע חלש הפטיש שלהם לנקוב באותו סלע ומי שניקב שלו באותו
סלע בלא רשות בא נחש לנשוך אותו ויש אחרים שנקבו אותו עד שהגיעו לתהום רבה ולא עלו
משם.
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כו' ,1729וכשיתגלה ימא של תורה דאיהי אימא עילאה ,1730עלמא דחירו ,1731שאין ס"א שולט
1733
)מלכים א' ה יח( כידוע ,וז"ש )ישעיה יא ט(
נגדה ,והיא סוכת שלם ,1732דאין שטן ואין פגע כו'
לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את }מג ע"ג{ ה' כמים לים מכסים,
תולה כי מלאה ודייק לים מכסים ,והמים הוא הדעת שהוא מפתח דכסי פתחהא )ספד"צ טז ע"ב(,
וזהו לים מכסים 1734וז"ש וסוס ורוכבו כו' :1735בקדמיתא כו'  -ר"ל ,בגאולת מצרים בגוף הים
של העוה"ז ,והלכו בחמר 1736הים :דא קולמוס כו'  -ר"ל ,שבקולמוס נכתב התורה ונתגלה
ע"י ,1737והוא ו' דרגא דעמודא דאמצעיתא .ואמר בתז"ח שם )י ע"ד( קום לגביה בחוטרא דילך
למחאה ליה כו' ,בקדמיתא מחית ליה על ימא כען קום מחי ליה בימא דאורייתא ,בקולמוס
 - ïå÷éúä øéàî 1729ז"ל בשלימות :פרק יב :כגון שואל חומץ אמר לה נהוג עמך אמרה לו יפה תלמיד נהוג עמי
שהשליטני על כל מה שיש לו אמר לי הרי כל מה שיש לי בידך חוץ מן הבית הזה שהיא מלאה
עקרבים אמר לה והרי כל קוזמיא של המלך הרי הן בחבית הזה אלא שהוא מבקש לישא אשה
אחרת וליתנם לה המלך הזה הוא אדם הראשון והאשה זו חוה שואל חומץ זו הנחש ועליהם
הכתוב אומ' שם נפלו פועלי און דוחו ולא יכלו קום דן דין נחש בינו לבין עצמו ואמ' אם הולך אני
ואומ' לאדם יודע אני שאינו שומע לי שהאיש לעולם קשה שנ' והאיש רע מעללים אלא הולך אני
ואומר לחוה שהאשה שאני יודע שהיא שומעת לי שהנשים נשמעית לכל הבריות שנ' פתיות ובל
ידעה מה והלך הנחש ואמר לאשה וכי אתם מצווים על פירות האילן אמר להן הן שנ' ומפרי העץ
אשר בתוך הגן כיון ששמע הנחש דבריה של חוה מצא לו פתח להכנס אמ' לה אין צווי זה אלא עין
הרע כי בשעה שאתם אוכלים ממנו תהיו כמהו אלהים מה הוא בורא יחיד שני עולמות אף אתם
יכולים לבראות עולמות ולהחריב עולמות מה הוא ממית ומחיה אף אתם יכולים להמית ולהחיות
שנ' כי יודע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם:
 1730נ"ל שזה עטרין דאו"א ,עי' בהגר"א בסד"צ יד ע"ג שזה עה"ח ועי' ד ע"ג.
 1731עי' זהר ח"ב קפו ע"א שזה בינה.
 1732עי' כד ע"א שזה בינה.
 1733עי' שער מאמרי רשב"י )ה ע"ב( :ביום שבת נהיה הזווג העליון נזדווג ת"ת עם מלכות
ואלמלא לא חטא אדם היה העולם בהשקט ובשלוה אין שטן ואין פגע רע והיה זווג העליון אנפין
באנפין על ידו אלא שגרם החטא בע"ה .הנצנים אילין אינון אבהן דעאלו במחשבה ועאלו בעלמא
דאתי ואתגניזו תמן ומתמן נפקו בגניזו ואטמירו גו נביאי קשוט) .דף ז' ע"א( )הנה להיות כי ביום
ששי עלתה המלכ' למעל' למעל' למשוך אור עליון מכל האצילות ולהוריד לאדם .באופן שתהיה
נשמתו כלולה מכל האצילות מראש המדרגות ועד סופם ולפיכך נזכרה ה' בהששי שאמר הכתוב
יום הששי להורות כי יום שתיתאי סליק בדרגוי ובעאת מכולהו ואמרה נעשה אדם.
 1734דהיינו הדעת מכסה גילוי הבינה וזה אם אין דעת אין בינה עי' יהל אור ח"א כד ע"ג.
 1735דהיינו בגילוי הדעת אז זה הורג את הסוס ורוכבו על ידי הים שהמים )דעת( מכסים את
הים ומאפשרים גילויו ,וזה מלאה הארץ דעה )עי' בהגר"א בסד"צ יב ע"ג שזה צריך תיקון בגלל
שתורת הנסתר נמסר לחיצונים( ועי' ב"ע סו ע"א שזה גילוי של המו"ס.
ועי' ליקוטי הגר"א ע"א כידוע שי"ם הוא אימא עילאה בסוד נש"ב ושם הדעת כמ"ש ומלאה
הארץ דעה כו' כמים לים מכסים שמים הוא המי"ם של פסוק והארץ היתה כו' שתיבה י"ג המים
תליסר יקום לון כו' והוא מכסה לי"ם דאימא אתכלילת במזלא תתאה שלכן לא נזכרו או"א באד"ר
שהם מכוסים תחת ב' מזלות ושם הוא הדעת וקנה הכל.
 1736בחומר?*##
 1737עי' ס"י ב ע"ג :ספר וספר הן חו"ב ,שעדיין הוא בשכל לבד ,וסיפור הוא הדעת ,שמוציא
השכל מהכח אל הפועל כמו הסיפור .והן בשתי ידים ולשון ,ב' ידים מלבישין חכמה בינה דאריך
אנפין ,ולשון הוא הדעת שמזִ ווּג חיך וגרון ,שהוא חכמה ובינה ,והוא יסוד דעתיק ,כידוע )ע"ח
נקודות ג( שכל ]יסוד[ שלמעלה הוא דעת שלמטה ,ובשתי הידים הן כל האותיות )עי' מאמר
קדישין להאר"י ז"ל )לקמן ל ע"ג(( ,כי כ"ז אותיות הם ,ועוד א' בסופן להשלים לאלף ,כמ"ש )לקמן
משנה ז( נעוץ סופן כו' ,הרי כ"ח ,ובהן נברא העולם .לפיכך שיתא אלפי שנין הוי עלמא )סנהדרין
צז ע"א( שהוא כמנין אותיות הנ"ל עם ה"א שבה נברא העולם ,שכל האותיות יוצאים ממנה ,והיא
מלכות של עולם דלעילא .ואם תחשוב אותן למאות ,שהוא מספר הגדול ,יהיו ששים רבוא אותיות
לתורה וישראל .והכ"ח אותיות הן בב' ידים ,בי"ד פרקין ,שלכן נקרא י"ד ,והן כמו שתי לוחות,
וספור הוא לשון ,שבו נקבעו כל האותיות ,לפי ְש ָכּל מכריע הוא כלול משניהם .ובידים הן בכתב,
כמ"ש וביד כל אדם כו' ,והן בכתב הלוחות ,ולכן נקרא ספר .ובלשון הוא בדבור ,והוא מאמר
עשרת הדברות לישראל ,ולכן נקרא ספור.
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דילך ,בדרועא דילך ,ביד דילך .1738ועמש"ש דקולמוס היינו עמודא דאמצעיתא דהוא וא"ו ,והוא
 - ïå÷éúä øéàî 1738ז"ל בשלימות :קום לגבה בחוטרא דילך למחאה לה ככלבא דהכי אורחא דכלבא למחאה
לה בחוטרא ואורחא דעבדא למחאה לה בחוטרא ככלבא בגין דעלה אתמר )משלי כט( בדברים לא
יוסר עבד בקדמיתא מחית לה על ימא כען קום מחי לה בימא דאוריתא בקלמוס דילך בדרועא
דילך ביד דילך דאתמר בה )שמות יד( ויט משה את ידו על הים )שמות( דהא בימינה אתבקעא ימא
בשמאלא אתחזרת יבשה הדא הוא דכתיב ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים )שם( בעמודא
דאמצעיתא נשפת ברוחך כסמו ים קום נצח קרבין דהא ברתא דמלכא דילך איהי ולך אתחזרת ולא
עוד אלא כמה דבים וזאבים דערבוביא מתכנשין בגלותא למיכל עאנא דילך דאתמר בהון )יחזקאל
לד( ואתן צאני צאן מרעיתי קום נטיל קירטא דילך לגביהו דהא קירטא דוד אתמר בה )שמואל א
יז( ויבחר לו חמשה חלוקי אבנים מן הנחל נטיל לון בחמשה תיבין דאנון שמע ישראל ה' אלהינו
ה' וכד שוי לון בקירטא אתעבידו אחד אבנא חדא וקטיל לפלישתאה והאי אבנא עלה אתמר
)דניאל ב( ואבנא די מחת לצלמא הות לטור רב ומלאה כל ארעא הדא הוא דכתיב )יחזקאל ג( מלא
כל הארץ כבודו ברוך כבוד ה' ממקומו ובגינה אתמר )תהלים קיח( אבן מאסו הבונים היתה לראש
פנה מאת ה' היתה זאת ובגינה אמר דוד )שם כז( אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי וגו' )שם(
בזאת אני בוטח ואל יתהלל המתהלל כי אם בזאת יתהלל המתהלל )איכה ג( זאת אשיב אל לבי על
כן אוחיל ויעקב בגין דהוה ידע דאיהי עקרא דכלא אוליף לה לבנוי הדא הוא דכתיב )בראשית מט(
וזאת אשר דבר להם אביהם ומשה רבנו עליו השלום מינה קביל אוריתא הדא הוא דכתיב )דברים
מד( וזאת התורה אשר שם משה ואהרן בה עאל לקדש קדשין ואתקבל קרבנה הדא הוא דכתיב
)ויקרא טז( בזאת יבא אל הקדש זאת אשר ללוים ובגינה ]עו ע"ב[ אתמר )זכריה ג( משם רועה אבן
ישראל )באשית מט( על אבן אחת שבעה עינים זכאה איהו מאן דשוי לה בקירטא דילה דאיהי
פומוי בקריאת שמע וזריק לה לגבי שמים דסמא"ל דבגינה אתמר )ירמיה ב( שומו שמים על זאת
ובה כי שמים דילה בעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה ואנת רעיא מהימנא קום טל קירטא דילך }יא
ע"ב{ דלאתר עלאה אנת סליק לה יתיר מדוד ומכל נביאיא וחכמיא דכל דרא ודרא והאי איהי
קירטא דילך זרקא מקף שופר הולך סגולתא דאבנא דא מפומך סלקא לאתא דאתמר בה במפלא
ממך אל תדרש ובמכסה ממך אל תחקר ואיהי שמא דכתר עלאה דאיהו חכמה קדומה דהכי סליק
חכמה לחשבן שמא קדישא עם עשר אתון בכללא דאנון יו'ד ה'י וא'ו ה'י דתמן תלת יודי"ן דאנון
שמא דאכתר לשמא דחכמה זעירא דא כליל עשר מעלא לתתא וחכמה זעירא כליל עשר מתתא
לעלא עשר בגבורא מעלא סגולתא דמתמן אתקריאת שכינתא סגלת מלכים ואיהי שנאה )שצאה(
לאמין דעלמא איהי אבנא חדא כלילא מעשר אתון מתתא לעלא דרמיזין ביו'ד ה'א וא'ו ה'א תלת
אלפין אלין דחכמה זעירא דתמן כ"ח מ"ה דהאי איהו שמא דסליק מ"ה בחשבן ותלין מנה כ"ח
אתון דאנון יו'ד וא'ו דל'ת ה'א אל'ף וא'ו אל'ף וא'ו ה'א אל'ף ותלת אלפין דהאי שמא אלין דסלקין
אהיה תלת זמנין כחשבן דרמיז קודשא בריך הוא לך בשליחותך לאפקא לישראל ממצרים הדא הוא
דכתיב )שמות ג( ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה כה תאמר אל בני ישראל אהיה שלחני
אליכם ובה אשתמודע דהוא מפלא ומכסה מסטרא דעלת כל עלאין דאתמר בה בג' יודין דסגולתא
אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים ומסטרא דעלת כל עלאין אתקריאת שכינתא אמונה
דישראל והאי אבנא חדא י' בחשבנא עשר ואית לה קוצא לעלא וקוצא לתתא ונקודא באמצעיתא
וכלא אחד ומתמן קרא למשה לעמודא דאמצעיתא בי"ג מכילן דרחמי דמאן דקרא באלין י"ג מכילן
דרחמי לעלת כל העלות לא יחזר ריקם בצלותה וכד איהו רכיב על אבנא חדא לית ממנא ושלטן
דבשמיא וארעא דקימא קמי האי אבנא דבההוא זמנא אתמר בסמא"ל }יא ע"ג{ )עובדיה א( אם
תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך וגו' והכי י' תתאה סליקת לי"ג מכילן ורמיזן באת א' י'
לעלא וי' לתתא חכמה בראש וחכמה בסוף ו' כריכא דתרויהו
תרגום :קום אליו במקל שלך להכות אותו כמו כלב שכך דרך הכלב להכותו במקל ודרך העבד
להכותו במקל ככלב משום שעליו נאמר )משלי כט( בדברים לא יוסר עבד בהתחלה הכית אותו על
הים כעת קום והכה אותו בים של התורה בקולמוס שלך בזרוע שלך ביד שלך שנאמר בו )שמות
יד( ויט משה את ידו על הים שהרי בימין נבקע הים ובשמאל חזרה היבשה זהו שכתוב )שם טו(
ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים בעמוד האמצעי נשפת ברוחך כסמו ים קום תנצח בקרבות
שהרי בת המלך שלך היא ולך חוזרת ולא עוד אלא כמה דבים וזאבים של ערבוביה מתכנסים
בגלות לאכל את הצאן שלך שנאמר בהם )יחזקאל לד( ואתן צאני צאן מרעיתי קום קח המקלע
שלך עליהם שהרי במקלעו של דוד נאמר )שמואלא יז( ויבחר לו חמשה חלקי אבנים מן הנחל נטל
אותן בחמש תבות שהן שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד וכששם אותו במקלע נעשו אחת אבן אחת
והרג את הפלשתי ועל האבן הזו נאמר )דניאל ב( והאבן שהכתה את הצלם היתה להר גדול ומלאה
כל הארץ זהו שכתוב )יחזקאל ג( מלא כל הארץ כבודו ובשבילו נאמר )תהלים קיח( אבן מאסו
הבונים היתה לראש פנה מאת ה' היתה זאת ובשבילה אמר דוד )שם כז( אם תחנה עלי מחנה לא
יירא לבי וגו' בזאת אני בוטח ואל יתהלל המתהלל )ירמיה ט( כי אם בזאת יתהלל המתהלל )איכה
ג( זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל ויעקב משום שהיה יודע שהיא עקר הכל למד אותה לבניו זהו
שכתוב )בראשית מט( וזאת אשר דבר להם אביהם ומשה רבנו עליו השלום ממנה קבל תורה זהו
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מטה דהוא ג"כ ו' ,כמ"ש בר"מ )ח"ב קטו ע"א( ומטה דאתמסר בידך יהא עץ חיים ו' דאיהו בן
י"ה וייעול במ"ט אנפין דאורייתא כו' ,1739והוא הקולמוס עץ חיים ,כמש"ש דקדם דחזרת
בתיובתא לא הות אלא באילנא דטו"ר ,עבד 1740ונער הוה שמך בקדמיתא כו' ,וההוא רע שותפא
דעבד גרם לך למחטי בסלע ,בגין דמטה דאתמסר לך הוה דאילנא טו"ר ,מט"ט טוב ס"ם רע,
וכעין דחזרת בתיובתא ואתדבקת באילנא דחיי הא נפקת מעבד ואתהדרת בן לקב"ה ומטה
דאתמסר בידך הוא עץ חיים ו' דאיהו בן י"ה כו' כנ"ל .1741ור"ל דכל עניינו 1742תליא בישראל,
דלוחות הראשונות ניתנו לו מעץ חיים ,1743וכיון שחטאו בעגל נשברו ואתיהיב לון בסט' דעץ
 - ïå÷éúä øéàîשכתוב )דברים מד( וזאת התורה אשר שם משה ואהרן נכנס עמה לקדש הקדשים והתקבל קרבנו
זהו שכתוב )ויקרא טז( בזאת יבא אהרן אל הקדש זאת אשר ללוים ובשבילה נאמר )בראשית מט(
משם רעה אבן ישראל )זכריה ג( על אבן אחת שבעה עינים אשרי הוא מי ששם אותה במקלע שלו
שהוא פיו בקריאת שמע וזורק אותה לשמים של סמא"ל שבשבילו נאמר )ירמיה ב( שמו שמים על
זאת ובה כי שמים )שלו( בעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה ואתה רועה הנאמן קום טל את המקלע
שלך שלמקום עליון אתה מעלה אותו יותר מדוד ומכל הנביאים והחכמים של כל דור ודור וזהו
המקלע שלך זרקא מקף שופר הולך סגולתא שהאבן הזו מפיך עולה למקום שנאמר בו במפלא ממך
אל תדרש ובמכסה ממך אל תחקר והיא השם של הכתר העליון שהיא חכמה קדומה שכך עולה
חכמה לחשבון של השם הקדוש עם עשר אותיות בכלל שהם יו"ד ה"י וא"ו ה"י ששם שלש יוד"ים
שהן השם שמכתיר את השם של החכמה הקטנה זה כולל עשר ממעלה למטה והחכמה הקטנה
כוללת עשר ממטה למעלה עשר בגבורה ממעלה סגולתא שמשם נקראת השכינה סגלת מלכים
והיא משמידה את אומות העולם היא האבן האחת כלולה מעשר אותיות ממטה למעלה שרמוזות
ביו"ד ה"א וא"ו ה"א שלש האלפי"ם האלו של חכמה קטנה ששם כ"ח מ"ה שזהו השם שעולה
ארבעים וחמש בחשבון ותלויות ממנו עשרים ושמונה אותיות שהן יו"ד וא"ו דל"ת ה"א אל"ף וא"ו
אל"ף וא"ו ה"א אל"ף ושלש האלפים של השם הזה אלו שעולים אהיה שלש פעמים כחשבון
שרומז הקדוש ברוך הוא לך בשליחותך להוציא את ישראל ממצרים זהו שכתוב )שמות ג( ויאמר
אלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר אל בני ישראל אהיה שלחני אליכם ובו נודע
שהוא מפלא ומכסה מהצד של עלת כל העליונים שנאמר בו בשלש יודין של סגולתא אני ראשון
ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים ומהצד של עלת כל העליונים נקראת השכינה אמונת ישראל
והאבן האחת הזו י' בחשבון עשר ויש לה קוץ למעלה וקוץ למטה ונקודה באמצע והכל אחד
ומשם קרא למשה לעמוד האמצעי בשלש עשרה מדות הרחמים שמי שקורא בשלש עשרה מדות
הרחמים הללו לעלת כל העלות לא תחזר תפלתו ריקם וכשהוא רוכב על אבן אחת אין ממנה
ושליט שבשמים וארץ שעומד לפני האבן הזו שבאותו הזמן נאמר בסמא"ל )עובדיה א( אם תגביה
כנשר ואם בין כוכבים שים קנך וגו' וכך י' התחתונה עולה לשלש עשרה מדות ורמוזות באות א' י'
למעלה וי' למטה חכמה בראש וחכמה בסוף ו' כריכה של שניהם
 1739ז"ל בשלימות :וכען דחזרת בתיובתא ואתדבקת באילנא דחיי הא נפקת מעבד ואתהדרת
בן לקודשא בריך הוא ומטה דאתמסר בידך יהא עץ חיים ו' דאיהו בן י"ה ויעול )ד"א ותיעול( במ"ט
אנפין דילך באורייתא ויתעבד מו"ט ויתקיים בך )תהלים נה כג( לא יתן לעולם מוט לצדיק מ"ט
אנפין מ"ט אתוון דשמע ישראל וברוך שם שית תיבין דיחודא עלאה ו' עלאה תפארת שית תיבין
תניינין דברוך שם ו' תניינא צדיק מ"ט באמצעיתא א וישאוהו במוט
תרגום :וכשם שחזרת בתשובה ונדבקת בעץ החיים הרי יצאת מעבד והפכת להיות בן לקדוש
ברוך הוא והמטה שנמסר בידך יהיה עץ החיים ו' שהוא בן י"ה ותכנס בארבעים ותשע הפנים שלך
בתורה ויעשה מוט ויתקים בך לא יתן לעולם מוט לצדיק ארבעים ותשע פנים ארבעים ותשע
אותיות של שמע ישראל וברוך שם שש תבות התבות של היחוד העליון ו' עליונה תפארת שש
תבות שניות של ברוך שם ו' שני צדיק מ"ט באמצע ו וישאוהו במוט בשנים.
ועי' לקמן הערה .2693
 1740עי' תז"ח פ ע"ד שעבד זה מט"ט שהוא עה"ד.
 1741עי' לעיל הערה .1739
 1742של משה.
 1743עי' הקדמת הרח"ו לשעה"ק :הנה נתבאר במ"א הזה כי עוון אדה"ר בעץ הדעת טוב ורע
הוא ,שלא בחר להתעסק בעץ החיים שהיא חכמת הקבלה .וזהו עצמו עוון הערב רב האומרים
למשה "דבר אתה עמנו ונשמעה" ,בעץ הדעת טוב ורע" ,ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות" בסתרי
תורה ,כסברת הטועים קצת בני תורה אשר בזמנינו זה ,המוציאים שם רע על חכמת האמת חיי
עולם ,ואומרים שכל מי שמתעסק בה ימות בקצרות שנים ח"ו .ולכן נשברו הלוחות הראשונות
מסטרא דעץ החיים ,ונתנו להם מסטרא דעץ הדעת טוב ורע ,משנה שפחה דמטרוניתא ,וגרם
איבודא דחורבן בית א' וב' וגלות האחרון המר והארוך אשר אנו בעו"ה ,עד דיתובון בני ישראל
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הדעת טו"ר .והתפשטותו בישראל היא כמו השמש בנבראים ,וליקוי השמש הוא דמתכסה
השמש ואינו מאיר לעולם ,וזהו גלותא דיליה בגלות רביעי ,1744וכל מ"ש בזוהר ובר"מ עליו,
הכל על התפשטות אורו בת"ח ,ושם )ישעיה נג ה( מחולל מפשעינו ובחבורתו כו') 1745שם ב( לא
תואר לו כו' .1746ובתחלה שהיו ע"ר בישראל שעשו את העגל ,גרמו להשבר הלוחות ואתייהיב
ליה מעץ הדעת טוב ורע ,וכן בסלע שותפות דע"ר בישראל גרם ליה לבוא לידי טעות ,1747וכן
העונש שלא בא לא"י ולישא ארוסתו ,הכל הוא בישראל שלא זכו ללמוד התורה מע"ח ,והכל
בשביל שותפות הע"ר שהם רע וישראל טוב ,והם עץ הדעת טוב ורע ,1748ולכן לא יגלה עה"ח
עד לע"ל שיהיה )דברים לג כח( בדד עי"ן יעקב ,ע' נפש דיעקב ,1749ויתבטלו ג' הקליפות מג'
גוונין דעין ,1750אז יתגלה עה"ח ,וכמ"ש בפרשת בראשית )כז ע"ב( בזמנא דע"ר מעורבין
בישראל לית קריבו כו' ,אעשה לו עזר כנגדו משנה אתתא דההוא נער ואיהי שפחה דמטרוניתא
כו' ,ולאו איהי בת זוגיה יחודא דיליה דלית יחודא עד דע"ר יתמחון מעלמא ,ובג"ד אתקבר
משה לבר מארעא קדישא וקבורתיה דיליה משנה איהי ולא ידע גבר עד יומא הדין קבורתיה
דיליה .משנה דשלטא על מטרוניתא דאיהו קבלה למשה כו' ,בג"ד תחת שלש כו' ,ושפחה דא
משנה כו' .1751וזהו תיותבא דיליה ,דישראל יחזרון בתשובה כמ"ש )דברים ל ב ,ו( ושבת עד ה'
 - ïå÷éúä øéàîבתיובתא ובקשו את ה' אלהיהם להכירו וליודעו ברזי תורה ,וידעו את מי הם עובדים ומי הוא
מלכם ,וכדין יזכו לעסוק בחכמת האמת.
*##
 1744דווקא ברביעי? שלא היה נבואה וזה חזר לתהו בדווקא עי' ריש אד"ר*.##
 1745עי' לקמן סב ע"א .וְ הוּא ְמ ֹחלָל ִמפְּ ָשׁעֵ נוּ ְמדֻ כָּא מֵ עֲ וֹנֹ ֵתינוּ מוּסַ ר ְשׁלוֹמֵ נוּ עָ לָיו וּבַ חֲ ב ָֻרת ֹו נִ ְרפָּ א
לָנוּ.
 1746ז"ל הפסוק :וַ יַּעַ ל כַּיּ ֹונֵק לְ פָ נָיו וְ ַכשּׁ ֶֹרשׁ מֵ אֶ ֶרץ ִציָּה א תֹאַר ל ֹו וְ א הָ ָדר וְ נִ ְראֵ הוּ וְ א מַ ְראֶ ה
וְ נ ְֶח ְמדֵ הוּ.
 1747עי' לקמן הערה .1997
 1748עי' זהר ח"א כו ע"א ז"ל :ושכינתא לא שלטא עלה אילנא דסטרא אחרא דאינון ערב רב
דאינון עץ הדעת טוב ורע ולא תקבל בה עוד טמא הה"ד )דברים לב יב( יהו"ה בדד ינחנו ואין עמו
אל נכר.
תרגום :ועל השכינה לא שולט העץ של צד האחר ,שהם ערב רב ,שהם "עץ הדעת טוב ורע",
ולא תקבל בה עוד טומאה ,זהו שכתוב "ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר".
 1749ללא הצטרפות של ע"ר.
 1750עי' לעיל כד ע"א.
 1751ז"ל בשלימות :סוף סוף בזמנא דערב רב מעורבין בישראל לית קריבו ויחודא באתוון שם
יהו"ה ומיד דיתמחון מעלמא אתמר באתוון דקב"ה )זכריה יד ט( ביום ההוא יהיה יהו"ה אחד ושמו
אחד ובג"ד אדם דאינון ישראל אית לון יחודא באורייתא דאתמר בה )משלי ג יח( עץ חיים היא
למחזיקים בה ואיהי מטרוניתא מלכו"ת דמסטרהא אתקריאו ישראל בני מלכים ובג"ד אמר קב"ה
לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו )בראשית ב יח( דא משנה אתתא דההוא נער ואיהו
)נ"א ואיהי( שפחה דשכינתא ואי זכו ישראל איהי עזר לון בגלותא מסטרא דהתר טהור כשר ואי
לאו איהי כנגדו מסטרא דטמא פסול אסור טהור התר כשר איהו יצר הטוב פסול טמא אסור איהו
יצר הרע ואתתא דאית לה דם טוהר ודם נדה מסטרא דמשנה איהי שויא ליה ולאו איהי בת זוגיה
יחודא דיליה דלית יחודא עד דערב רב יתמחון מעלמא ובג"ד אתקבר משה לבר מארעא קדישא
וקבורתא דיליה משנה איהי ולא ידע גבר ית קבורתיה עד יומא הדין קבורתא דיליה משנה דשלטא
על מטרוניתא דאיהי קבלה למשה ומלכא ומטרוניתא.
תרגום :סוף סוף בזמן שערב רב מעורבים בישראל ,אין קירבה ויחוד באותיות שם יהו"ה ,ומיד
כאשר ימחו מהעולם ,נאמר באותיות של הקדוש ברוך הוא" ,ביום ההוא יהיה יהו"ה אחד ושמו
אחד" .ולכן אדם ,שהם ישראל ,יש להם יחוד בתורה ,שנאמר בה "עץ חיים היא למחזיקים בה",
והיא המלכה ,מלכות שמצדה נקראו ישראל בני מלכים ,ולכן אמר הקדוש ברוך הוא" ,לא טוב
היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו" ,זו משנה ,אשתו של אותו נער ,והוא )והיא( שפחת
השכינה .ואם זכו ישראל ,היא עוזרת להם בגלות ,מצד של היתר טהור כשר ,ואם לא ,היא כנגדו
מצד של טמא פסול איסור .טהור היתר וכשר הוא יצר הטוב ,פסול טמא איסור הוא יצר הרע.
ואשה שיש לה דם טהור ודם נדה מצד של המשנה ,היא שוה לו ואינה בת זוגו ,יחוד שלו ,שאין
יחוד עד שערב רב ימחו מהעולם ,ולכן נקבר משה מחוץ לארץ הקדושה ,וקבורתו היא משנה" ,ולא
ידע איש את קבורתו עד היום הזה" .קבורתו משנה ששולטת על המלכה ,שהיא קבלה למשה ומלך
ומלכה
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אלקיך כו' ומל כו' ,ויתמחון הע"ר ,ויהיו 1752ברזא דעה"ח ,ויחזרו להן לוחות הראשונות שלא
נתגלה להם כלל עדיין ,שתיכף ירידתן נשברו .וז"ש למעלה )* (##דאיהי ארוסה דיליה,
שהנשואין היו אם ניתנו לישראל ,וכיון שניתנו ביד משה נתארסה ועדיין לא נישאת .ואמר לקמן
)צ ע"ב( דתרין לוחות היו מסט' דתרין יודי"ן ו' דאיהו נטוי בינייהו איהו עץ חיים כו' ,והוא"ו
הוא הקולמוס שהוא המכתב שנברא בע"ש בין השמשות )אבות פ"ה מ"ו( ,והוא בין ב' יודין
דנטיל די"ו שהוא יו"ד ויהיב על המגילה והוא ו' דנטיל מיו"ד דלמעלה ויהיב למטה הבריח
התיכון כידוע :1753בגין דעליה אתגליא כו'  -ר"ל ,על משרע"ה ,דזרוע הוא חסד ,כמש"ל )כט
ע"ב כט ע"א( ודא הוה דרועא ימינא כו' ,ורזא דמלה וזרוע ה' על מי נגלתה ובה אומאה דפורקנא
כו' ,שכבי עד הבוקר ,ואמאי אתקרי זרוע ה' ,ר"ל למה נק' בשם יהו"ה ,בגין דכף היד ביה יו"ד,
ה' אצבעאן ה' ,קנה דימינא דאיהי דרועא ו' ,כתף ביה ה' ,ודא עמודא דאמצעיתא דאתקשר
בימינא לאקמא לשכינתא מגלותא .ומשה דאיהו דיוקנא דעמודא דאמצעיתא אתמר ביה מוליך
לימין משה זרוע תפארתו ,1754ואיהו בוקע מים דאורייתא לגבי זרע אברהם דאינון ימינא למהוי
ליה שם עולם ,1755ואתקשר בה' דאברהם דאיהו ה' חומשי תורה ,ובה אשתלים משה ,ומיד
דאשתלים אתגליא עליה ימינא ,ודא הוא וזרוע ה' על מי נגלתה .ור"ל דאשתלים בה' שלו ,דהוא
במשכונא 1756לאברהם ואז יתגליא עליו זרוע ה' ,וזרוע הוא הקנה ו' ,וקנה הוא קולמוס כמ"ש
)שבת פ ע"ב( קנה לעשות קולמוס ,שזכה קנה לעשות קולמוס לכתוב }מג ע"ד{ כו' )אבד"נ
פמ"א מ"א( ,והוא וא"ו כנ"ל .וז"ש בתז"ח שם ,בקולמוס דילך בדרועא דילך ביד דילך ,והיד
הוא י"ה ,וקולמוס שהוא הקנה ו' ,וכמש"ל בתנ"ה )קב ע"ב( כותב באת ו' דאיהו קולמוס קנה
דדרועא ,ודרועא הוא הכתף ה' ,שהכתף הנ"ל אינו כתף לבד אלא פרק עליון של יד מקום הנחת
תפילין עם הכתף שהוא צורת ה' ,והוא נקרא שם דרועא והוא שם הוי"ה עמודא דאמצעיתא
דרגא דמשה ,1757ואתקשר בימינא ושם הקולמוס דביה נחית חכמה בימינא .וז"ש )ברכות נו ע"ב(
הרואה קנה יצפה לחכמה .וביה נתגלה התורה ע"י כתיבה בקולמוס ,וכ"ז שהוא סתום אינה
מתגלה ,וכשיעשה קולמוס ויתפתח ירד הדי"ו ,יו"ד של חכמה ,על ספר שהוא מלכות,
והקולמוס והיד הוא ו' של הוי"ה דרגא דמשה ,וכל היד אתקשר ביה משה כנ"ל .ובתקון כב )עד
ע"ב( דעליה אתמר מימינו אש דת למו )דברים לג ב( ,מימינא אתייהיב אורייתא בג"ד מוליך
לימין משה זרוע תפארתו ,ובוקע מים דאורייתא ,מתמן מ"ה דאברהם כו' ,ורזא דמלה כימי
צאתך מארץ כו' ,ואמר על מי נגלתה ,מי דרגא דמשה שיתגלה נ' שערי בינה .וזרוע ה' ,ו' עץ
החיים ,דיתגלה על מ"ט שערי בינה ,וכמ"ש בר"מ )פ' משפטים קטו ע"א( ומטה דיתמסר בידך
הוא עץ החיים ,ו' דאיהו בן י"ה ,וייעול במ"ט אנפין דילך כו' ,כנ"ל .1758ומ"י הוא י"ם וזרוע
יתגלה על הים לבקע אותו ,וז"ש על מי ,ומי הוא דרגא דבינה )זהר ח"א א ע"ב( שהוא הים כנ"ל,
וכמש"ל שכינתא עילאה איהי ימא כו' ,והוא הוא"ו דפרח מב' הלוחות כנ"ל )מג ע"ד מלקמן צ
ע"ב( ,ועתה יתגלה עמהם .ועל מי ,הוא חכמה ,שהוא על מי ,וכנ"ל הרואה קנה כו' ,ואמרו קנים
יצפה לבינה )ברכות נו ע"ב( ,ר"ל ב' קנים דימינא ושמאלא ,דבשמאלא בינה ,ור"ל גם לבינה
שבכללה החכמה כמ"ש )ילקוט שמעוני רמז תתב( 1759מה בין חכם לנבון כו' ,ועליו הפרשה הנ"ל
 - ïå÷éúä øéàî 1752כלל ישראל.
 1753עי' לעיל הערה .1195
 1754עי' לקמן מה ע"ד שזה הדעת מתקשר בחסד להראות אורו במלכות ,ועי' עד ע"ג ד"ה בג"ד
מוליך לימין :שהם גבורה ותפארת דאתכלילו כולהו בימינא.
 1755לפע"ד זה שיהיה לכלל ישראל קיום על ידי יצי"מ אבל עי' לקמן עד ע"ג עשו לו שם שלו
בה בה' דילה לאשלמא משה והוא ה' בתראה דג אותיות נתקנו באבהן והוא אתקין לה' ואח"כ
נפלה בחטא ע"ר וכו'.
 1756מלשון משכון.
 1757עי' לעיל הערה .1260
 1758עי' לעיל הערה .1739
 1759ז"ל :מה בין חכם לנבון )חכם( ]נבון[ דומה לשולחני )עשיר( ]תגר[ כשמביאין לו דינר לראות
רואה ,כשאין מביאן לו מוציא משלו ורואה) ,נבון( ]חכם[ דומה לשולחני )עני( ]עשיר[ כשמביאין לו
לראות רואה ,כשאין מביאין לו לראות יושב ותוהא.
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נאמרה ,לעתיד מי האמין לשמועתנו וזרוע ה' כו' ,לא תאר לו ולא הדר כו' )ישעיה נג א-ב(,1760
בגלות הזה נבזים ושפלים בין הע"ה ע"ר ,וכן קבורתו של משה שפלה באגדה ,1761וכן הלכה
1762
דיליה במשנה שפחה  ,ואז ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד כו' ,ועבר"מ פ' תצא )רפ
ע"א( 1763ופ' נשא )קכה ע"ב( 1764וכן דרשו בגמ' )סוטה יד ע"ב( מש"ש לכן אחלק לו ברבים כו'
תחת אשר כו':1765
 - ïå÷éúä øéàî 1760ז"ל בשלימות :מי האמין לשמעתנו וזרוע ה’ על מי נגלתה .ויעל כיונק לפניו וכשרש מארץ
ציה לא תאר לו ולא הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו:
 1761עי' יהל אור ח"ב כ"ח ע"ד וז"ל סוד משה הוא תורתו הלכה למשה מסיני שהוא הסוד והוא
גנוז ברמז
 1762עי' לקמן קעא ע"ב.
 1763רפ ע"א :רעיא מהימנא בפרשתא דא הוה אדכר כנישו דילך לההוא עלמא דכתיב אל הר
העברים הזה הר נבו וגו' וראית אותה ונאספת אל עמך וגו' כאשר נאסף אהרן אחיך וגו' ובהאי
פרשתא אית לך לאהדרא לעלמא ולהחיות ולאעלא לארעא דישראל ולאתחברא בפרשתא דא
בכלה דילך דכתיב בה הנני נותן לו את בריתי שלום ובג"ד לא אמר לך קב"ה הכא רד אלא עלה
דמניה אנת תהא עאל לארעא דישראל ומה דאמר בך ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה וי
לאינון אטימין לבא סתימין עיינין דלא ידעי קבורה דילך דהוית אנת בעי רחמי מקב"ה דלא ייעול
לך בההוא קבור' דבה אנת מתקרי מת הה"ד משה עבדי מת ואינון מפשאי אמרין וכי משה הוה
מפחד ממיתה לנפקא מהאי עלמא לעלמא דאתי כשאר ברין ואינון לא ידעין דקבורה דילך ומותא
דילך איך היא דהכי אוקמוה מארי מתניתין דמתי חוצה לארץ אינם חיים לא אמרי דאינם עתידים
להחיות דאלמלי כך הוו כפרין בתחיית המתים אלא הכא רזא רברבא קבורה דיליה בצולמא דלאו
הגונה ליה דאיהי ארץ ציה ועיף בלי מים ולית מים אלא תורה ובה לא תאר לו ולא הדר ומאן דחזי
ליה בההוא צולמא ונראהו ולא מראה ונחמדהו ובג"ד נבואת ישעיה הנה ישכיל עבדי קא רמיז
עליה ובגין ההוא קבורה הוה בעי רחמי דלא ימות תמן בח"ל לפום דהוה בארץ ציה רעב ועיף
וצמא בלי מים דאיהי אורייתא ובג"ד אתמר עליה עלה אל הר העברים הזה משפלותא דיליה אחזי
ליה מעלתיה אע"ג דאנת קבור באתר דלאו הגון לך ערום בלא לבושין דילך דאינון עור ובשר
)תלבישני( נע ונד מאתר דילך ומטלטל וגלי הא פנחס דעבדת טיבו עמיה דאתמר עלך הנני נותן לו
את בריתי שלום הא איהו יעביד טיבו עמך וביה תסתלק בפרשתא דיליה דבה כלה דילך תמן
תתייחד עמה כחתן עם כלתיה דהא אנת )תועלת גדול לישראל בקבורתך( אי לא הוית קבור לבר
מארעא קדישא לבר מכלה דילך לא הוו ישראל נפקין מגלותא ובגינך אתמר והוא מחולל מפשעינו
אתעבידת חול בגין חובה ופשע דישראל בקבורה דילך דאתמר בך ויקבור אותו בגיא ומה כתיב
בקבורה דילך כל גיא ינשא כל שפל ונמוך ינשא בגינך דאינון ישראל דאינון שפלים מכל אומה
ולישן וכל הר וגבעה ישפלו דאינון רשיעייא וגסי הרוח והאי איהו ובחבורתו נרפא לנו בחבורה
דאתחבר עמנא בגלותא נרפא לנו דאנת הוא כשמשא דנהיר דאע"ג דאתכנש בליליא נהיר הוא
בסיהרא ובכל ככביא ומזלי הכי אנת נהיר בכל מארי הלכות וקבלות ולך אשתקיין בגניזו כמבועא
דאשקי לאילנין תחות שרשיהון בגניזו עד דאתבקע מימוי באתגלייא הה"ד יפוצו מעינותיך חוצה
דאנת הוא אוף הכי כשמשא דאזיל בימי החורף תחות מבועין וכד מטי פורקנא תהא כשמשא
דאזיל בקיץ לעילא ממבועין ויהון צוננין ברחמי דכד אנת תחותייהו אינון חמין בדינא אתא רעיא
מהימנא ובריך לבוצינא קדישא ואמר ודאי אנת הוא דנהיר לי בזמנא דאתמר עלי כי בא השמש
כבה השמש דאחשיך נהוריה יהא רעוא דיהו"ה ינהיר שמיה עלך:
תרגום :רועה הנאמן בפרשה זו נזכרה התכנסות שלך לאותו העולם שכתוב אל הר העברים
הזה הר נבו וגו' וראית אותה ונאספת אל עמך וגו' כאשר נאסף אהרן אחיך וגו' ובפרשה זו יש לך
לחזור לעולם ולהחיות ולהכנס לארץ ישראל ולהתחבר בפרשה זו בכלה שלך שכתוב בה הנני נותן
לו את בריתי שלום ולכן לא אמר לך הקדוש ברוך הוא כאן רד אלא עלה שממנו אתה תכנס לארץ
ישראל .ומה שאמר בך ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה אוי לאותם אטומי לב סתומי
עיניים שלא יודעים קבורתך שהיית אתה מבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שלא יכניס אותך
לאותה קבורה שבה אתה נקרא מת זהו שכתוב משה עבדי מת ואותם טפשים אומרים וכי משה
היה מפחד ממיתה לצאת מהעולם הזה לעולם הבא כשאר הבריות והם לא יודעים שקבורתך
ומיתתך איך היא .שכך פרשוה בעלי המשנה שמתי חוץ לארץ אינם חיים לא אמרו שאינם עתידים
להחיות שאלמלא כך היו כופרים בתחית המתים אלא כאן סוד גדול קבורתו בצלם שאינו הגון לו
שהיא ארץ ציה ועיף בלי מים ואין מים אלא תורה ובה לא תאר לו ולא הדר ומי שרואה אותו
באותו צלם ונראהו ולא מראה ונחמדהו ולכן נבואת ישעיה הנה ישכיל עבדי רומז עליו .ומשום
אותה קבורה היה מבקש רחמים שלא ימות שם בחוץ לארץ לפי שהיה בארץ ציה רעב ועיף וצמא
בלי מים שהיא התורה ולכן נאמר עליו עלה אל הר העברים הזה משפלותו הראה לו את מעלתו
אף על גב שאתה קבור במקום שלא הגון לך ערום בלי לבושים שלך שהם עור ובשר )תלבישני( נע
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באותו זמן שיועבר אותו הנחש הרע
מן הים ,ישלוט הנחש הקדוש .ובאותו
זמן )"שם רמש ואין מספר חיות קטנות
עם גדולות"( הולכות האניות בהבטחה
בים שלא טובעות ,שהרי רוח הסערה
הועבר שלטונה מהים של התורה,
ובאותו זמן "שם רמש ואין מספר וגו'",
"שם אניות יהלכון לויתן זה יצרת לשחק
בו" ,ויהיה שמח עמהם ,זהו שכתוב
"שיתו לבכם לחילה וגו'" ,לחולה כתיב
)ירושלמי מגילה כ ע"ב(" .וכולם אליך
ישברון לתת אכלם בעתו") ,שהן עתות
התורה ,כמו שאמרו חכמינו זכרונם

àéåç àåää øáòúàã àðîæ àåääá
àåääáå àùéã÷ àéåç èéìù àîé ïî àùéá
íò úåðè÷ úåéç øôñî ïéàå ùîø íù) àðîæ
úåéðà ïéìæà ((äë ã÷ íéìäú) úåìåãâ
äøòñ çåø àäã ïéòáè àìã àîéá äçèáäá
àúééøåàã àîé ïî äéúåðèìù øáòúà
ïéàå ùîø íù àðîæ {à"ò ãî} àåääáå
úøöé äæ ïúéåì ïåëìäé úåéðà íù 'åâå øôñî
àåä àãä ïåäîò éãç éäéå (åë íù) åá ÷çùì
çî íéìäú) 'åâå äìéçì íëáì åúéù áéúëã
úúì ïåøáùé êéìà íìëå áéúë äìåçì (ãé

 - ïå÷éúä øéàîונד ממקומך ומטלטל וגולה הרי פנחס שעשית עמו טוב שעליך נאמר הנני נותן לו את בריתי
שלום הרי הוא יעשה עמך טובה ובו תסתלק בפרשה שלו שבה הכלה שלך שם תתייחד עמה כחתן
עם כלתו .שהרי אתה )תועלת גדולה לישראל בקבורתך( אם לא היית קבור מחוץ לארץ הקדושה
מחוץ לכלה שלך לא היו ישראל יוצאים מהגלות ובגללך נאמר והוא מחולל מפשעינו נעשית חול
משום חטא ופשע של ישראל בקבורה שלך שנאמר בך ויקבור אתוו בגיא ומה כתוב בקבורתך וכל
גיא ינשא כל שפל ונמוך ינשא בגללך שהם ישראל שהם שפלים מכל אומה ולשון וכל הר וגבעה
ישפלו שהם הרשעים וגסי הרוח .וזהו ובחברתו נרפא לנו בחבור שהתחבר עמנו בגלות נרפא לנו
שאתה הוא כשמש שמאיר שאף על גב שמתכנס בלילה מאיר הוא ללבנה ולכל הכוכבים והמזלות
כך אתה מאיר בכל בעלי הלכות וקבלות ולך נשקים בנסתר כמו מבוע שמשקה את האילנות תחת
שרשיהם בנסתר עד שהתבקעו מימיו בגלוי זהו שכתוב יפוצו מעינותיך חוצה .שאתה הוא גם כך
כמו שמש שהולך בימי החורף תחת המבועים וכשמגיעה הגאולה תהיה כמו שמש שהולך בקיץ
למעלה מהמבועים ויהיו צוננים ברחמים שכשאתה תחתיהם הם חמים בדין בא רועה הנאמן
ובירך את הנר הקדוש ואמר ודאי אתה הוא שמאיר לי בזמן שנאמר עלי כי בא השמש כבה השמש
שהחשיך את אורו יהי רצון שה' יאיר שמו עליך.
 1764קכה ע"ב*##ז"ל :אמר אליהו רעיא מהימנא הא שעתא איהי לסלקא לעילא באומאה אימא
אנת דהא בגינך אנא בעי לסלקא דיהיב לי קב"ה רשו לאתגלייא לך בבית אסורים דילך בקבורה
דילך ולמעבד עמך טיבו דאנת מחולל בחובין דעמא הה"ד והוא מחולל מפשעינו א"ל רעיא מהימנא
באומאה עלך בשמא דיהו"ה לא תאחר בכל יכולתך דהא אנא בצערא סגי ויפן כה וכה וירא כי אין
איש עוזר לי לאפקא לי מהאי צערא בהאי קבורה דאתמר עלי ויתן את רשעים קברו ולא
אשתמודען בי ואני חשיב בעינייהו בין ערב רב רשיעייא ככלב מת דסרח בינייהו דחכמת סופרים
תסרח בינייהו בכל קרתא וקרתא ובכל אתר דישראל מפוזרין בינייהו בין מלכוון ואתהדרו אינון
ערב רב רעיין על ישראל עאנא דקב"ה דאתמר בהו ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם ולית לון
יכולת למעבד טיבו עם ת"ח.
תרגום :אמר אליהו ,רועה הנאמן ,הרי שעה היא לעלות למעלה בשבועה ,אמור אתה ,שהרי
בגללך אני רוצה לעלות ,שנתן לי הקדוש ברוך הוא רשות להתגלות לך בבית האסורים שלך
בקבורתך ,ולעשות עמך טוב שאתה מחולל בחטאי העם ,זהו שכתוב והוא מחולל מפשעינו .אמר
לו רועה הנאמן ,בשבועה עליך בשם ה' ,אל תאחר בכל יכולתך ,שהרי אני בצער רב .ויפן כה וכה
וירא כי אין איש עוזר לי להוציאני מצער זה ,בקבורה זו שנאמר עלי ,ויתן את הרשעים קברו ,ולא
נודע בי .ואני חשוב בעיניהם בין ערב רב הרשעים ככלב מת שסרח ביניהם ,שחכמת סופרים
תסרח ביניהם ,בכל עיר ועיר ובכל מקום שישראל מפוזרים ביניהם ,בין המלכים ,וחזרו אותם ערב
רב רועים על ישראל ,צאן הקדוש ברוך הוא שנאמר בהם "ואתן צאני ,צאן מרעיתי"" ,אדם אתם",
ואין להם יכולת לעשות טוב עם תלמידי חכמים.
 1765ז"ל בשלימות :דרש רבי שמלאי מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י וכי לאכול מפריה
הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך אלא כך אמר משה הרבה מצות נצטוו ישראל ואין
מתקיימין אלא בא"י אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי אמר לו הקדוש ברוך הוא כלום
אתה מבקש אלא לקבל שכר מעלה אני עליך כאילו עשיתם שנאמר לכן אחלק לו ברבים ואת
עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת פושעים נמנה והוא חטא רבים נשא
ולפושעים יפגיע לכן אחלק לו ברבים יכול כאחרונים ולא כראשונים ת"ל ואת עצומים יחלק שלל
כאברהם יצחק ויעקב שהן עצומים בתורה ובמצות.
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לברכה קבעת עתים לתורה )שבת לא ) åúòá íìëàתהלים קד כז( )éúåúò ïåðéàã
ע"א(( שהוא עתו של צדיק.
íéúò úòá÷ ì"æç åøîàù åîë àúééøåàã
÷éãöã åúò åäéàã (äøåúì

"תתן להם ילקוטון" ,זה המן שנאמר
בו "ששת ימים תלקטוהו וגו'" ,מצדו של
העמוד האמצעי שהוא כולל ששה
צדדים .הלויתן למעלה זה הצדיק שהוא
כדג קטן על חוף הים ,נחש בריח זה
אותו שנאמר בו "הבריח התיכון בתוך
הקרשים" ,וזה העמוד האמצעי שנקרא
תיכון בגלל שהוא העמוד האמצעי .שתי
כנפיו ימין ושמאל שמשם נתנה תורה,
שתי קשקשותיו שני עמודי אמת ,שכינה
העליונה היא הים ,שכינה התחתונה היא
"דרך אניה בלב ים" ,שהוא ל"ב אלהים
של מעשה בראשית.

"שם רמש ואין מספר" ,כמו שנאמר
"ועלמות אין מספר וכו'" ,והן הלכות
פסוקות שהן "בתולות אחריה" ,רעותיה
של השכינה" .חיות קטנות" ,אלו אותיות
אדנ"י" ,עם גדולות" ,הן אותיות יהו"ה
שהן המרכבות של הקדוש ברוך הוא
ושכינתו .באו כל החברים לנשק אותו,
פרח ולא ראו אותו ולא דבר.

äéá øîúàã àðî àã ïåèå÷ìé íäì ïúú
)åäè÷ìú íéîé {á"ò ãî} úùù (åë æè úåîù
åäéàã àúéòöîàã àãåîòã àøèñî øîåâå
1766
÷éãö àã àìéòì ïúéåì ïéøèñ úéù ìéìë
ùçð àîé óéë ìò ïè÷ [á"ò âî] âãë åäéàã
çéøáäå äéá øîúàã àåää àã çéøá
àãå (çë åë úåîù) íéùø÷ä êåúá ïåëéúä
ïéâá ïåëéú éø÷úàã àúéòöîàã àãåîò
àðéîé éåôãâ ïéøú àúéòöîàã àãåîò åäéàã
ïéøú úáéäéúà àúééøåà ïîúîã àìàîùå
÷äàìò àúðéëù èåù÷ éëîñ ïéøú éåù÷ù
ì éìùî) éäéà äàúú àúðéëù àîé éäéà
í"éäìà á"ì åäéàã íé áìá äéðà êøã (èé
úéùàøáã àãáåòã
ïéà úåîìòå à"ãë øôñî ïéàå ùîø íù
) 'åëå øôñîשיה"ש ו ח( úå÷åñô úåëìä ïåðéàå
) äéøçà úåìåúá ïåðéàãתהלים מה טו(
) úåðè÷ úåéç àúðéëùã äéúåòøתהלים קד
כה( ïåðéà úåìåãâ íò é"ðãàã ïååúà ïéìà
àùãå÷ã úåáëøî ïåðéàã ä"åäéã ïååúà
àéøáç åäìë åúà äéúðéëùå àåä êéøá
éãéî àìå äéì åæç àìå çøô äéì à÷ùðì

בההוא זמנא כו' שליט חויא קדישא כו'  -ר"ל ,דרגא דעמודא דאמצעיתא כמ"ש למטה )מד
ע"ב( נחש בריח דא ההוא דאתמר ביה והבריח התיכון בתוך הקרשים ודא עמודא דאמצעיתא
כו' .וכן משה בדרגיה ,וכמ"ש בר"מ )כי תצא רעט ע"ב( דאנת לויתן נחש בריח דימא דאורייתא
מאריה דכל נונין ,לויתן ע"ש אורייתא דאתמר בה כי לוית חן כו' ,1767והוא מארי דאורייתא
דשליט על ימא ,כמ"ש למעלה )מג ע"א( וחילי' בימא וביבשתא כו' :ובההוא זמנא שם אזלין
אניות כו'  -שהן עיינין 1768דאורייתא כנ"ל ,בהבטחה דלא יטבעו כמו שלשה מארבעה שנכנסו
 - ïå÷éúä øéàî 1766וכן הוא בזהר אחרי מות נח ע"א( לויתן זה יצרת לשחק בו דא צדיק.
היסוד דקטנות דז"א הוא הנחש .כי בגדלות נקרא בשם לויתן )דע"ה ח"ב קכד ע"א(.
 1767ז"ל בשלימות :ואנת תניא דמסייע לך יתיר מכלהו בגין דאנת לויתן )נחש בריח( דימא
דאורייתא מאריה דכל נונין לויתן אתקרי על שם אורייתא דאתמר ביה כי לוית חן הם לראשך ובך
אדם ובהמה תושיע יי' אדם דאתמר ביה אדם כי ימות באהל ואוקמוה מארי מתניתין אין התורה
מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה ולית מיתה אלא עניותא ובהמה אלין עמי הארץ דאינון
מתכפיין כסוס כפרד תחות מארי מתניתין:
תרגום :ואתה תניא שמסייע לך יותר מכולם משום שאתה לויתן )נחש בריח( של ים התורה
בעל כל הדגים נקרא לויתן על שם התורה שנאמר בה כי לוית חן הם לראשך ובך אדם ובהמה
תושיע ה' אדם שנאמר בו אדם כי ימות באהל ובארו בעלי המשנה אין התורה מתקיימת אלא במי
שממית עצמו עליה ואין מיתה אלא עניות ובהמה אלו עמי הארץ שהם נכפים כמו סוס ופרד תחת
בעלי המשנה.
 1768עיינין דמסתכלין באורייתא
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לפרדס ,ונדב ואביהוא וכיוצא שנטבעו :1769דהא רוח סערה  -דאיהו מתבר לספינתא ,דעליו
נאמר )יונה א ד( ויהי סער גדול בים והאניה כו' ,דהוא רוח סערה ענן גדול כו' )יחזקאל א ד(,
שראה יחזקאל ג' קליפות שבו נטבעו אותן השלשה הנ"ל ,כמש"ל )יב ע"ב( קליפה דערלה דכסי
על י' אית לה תלת קליפין כגלדי בצלים דא על דא ,ואינון כקליפין דאגוזא דאתמר עלייהו
והארץ היתה תוהו דא קו ירוק קליפה קדמאה דאגוזא ,ובהו אבנים מפולמות דא קליפה תניינא
דאגוזא קשה כאבן ,וחושך קליפה תליתאה .והוא :ראשונה במקרא ,1770שמסירין בעודה רכה
שלומדין עם התינוק .אבל השניה ,אותה קשה כאבן במשנה שפחה דמטרוניתא )קעא ע"ב( ,סלע
דהכה מרע"ה ועלה מכין וא"י 1771לשברה עד דייתי מרע"ה כנ"ל .ד' נכנסו לפרדס ,ג' אכלו
מאלין קליפין כו' )לעיל יב ע"ב( ,והכל בעץ הדעת טוב ורע .ואמר בר"מ )ח"ג רעט ע"ב( קום
טול אבנא דא כו' לתברא קליפין דאגוזא ,דהא כמה רועים פרנסי דרא אתכנשו על האי אבנא
דאיהו סלע דילך לאפקא מיא מתמן ,דכלה דילך דאיהו מעין החכמה ,בהאי סלע דנביעו דילה
ברזין סתימין דל"ל סוף .ועלה אתמר והחכמה מאין תמצא .והוא מש"ל ברתא דמלכא כו' .וכל
תוקפא דלהון לאעברא קליפה דלעילא ,וכד מטו לקליפה תניינא דאיהי תקיפה קשיא להון,
ובמחאן בה כל יומיהון כלהו בלישנהון דאינון תקיפין כפטשין ול"ל רשו לאקפא מינה מיא אלא
אלין }מד ע"א{ טפין דנפקין על ידך ,בזמנא דאתמר ביה ויך את הסלע במטהו פעמים .במחאה
תניינא נפקין טפין ,ואלין אינון רמיזין דחכמה רמיזין דקבלה כו' ,סלע אחרא דאתקריאת קליפה
משנה נוקבא דעבד נער ,עלה אתמר בדברים לא יוסר עבד אלא דמחאן ומתברין ממנה כמה
פסקות כו' .1772והענין כי שם מלבר הוא ס"א נגד האי שפחה ,הוא שפחה בישא ,ושם בים
 - ïå÷éúä øéàî 1769עי' לש"ו דע"ה ח"ב דרוש ד ענף כא סימן א אריכות בענין.
 1770היינו הקלי' נתקנה בלימוד מקרא.
 1771ואינן יכולין*.##
 1772ז"ל בשלימות :קום ר"מ טול אבנא דא בידך דאתמר בה על אבן אחת שבעה עינים לתברא
קליפין דאגוזא דהא כמה רועים פרנסי דרא אתכנשו על האי אבנא דאיהי סלע דילך לאפקא מיא
מתמן דכלה דילך מעין החכמה בהאי סלע דנביעא דילה באורייתא ברזין סתימין לית סוף ועלה
אתמר והחכמה מאין תמצא וכל תוקפא דלהון לאעברא קליפה דלעילא וכד מטן לקליפה תניינא
דאיהי תקיפא איהי קשיא לון ומחאן בה כל יומיהון כלהו בלישנהון דאינון תקיפין כפטישין ולית
לון רשו לאפקא מינה מיא אלא אלין טפין דנפקין על ידך בזמנא דאתמר בה ויך את הסלע במטהו
פעמים ובמחאה תניינא נפקי אלין טפין ואלין אינון רמיזין דחכמה רמיזין דקבלה דאינון בחגיגה
ושאר מתניתין והאי אבן לית מאן דאפיק מניה חכמה דאיהי מלגאו דלית לה סוף )דאיהו מוחא
מלגאו( בר אנת דאתמר בך הלכה למשה מסיני.
פתח רעיא מהימנא ואמר סבא סבא אית סלע ואית סלע אית אבן ואית אבן אית אבן דשמא
דיהו"ה עלה אתמר ואבנא די מחת לצלמא הות לטור רב ואית אבן דאיהי אבן משכית דלית תמן
נביעו דמיא דחכמתא ולא דבור אלא אבן דאיהי )חסר( סלע דמשה עלה אתמר ודברתם אל הסלע
לעיניהם ונתן מימיו דאיהי בת קול ולא תליא בה אלא דבור ופיוסא אבל שפחה סלע אחרא
דאתקריאת )קליפה( משנה נוקבא דעבד נער עלה אתמר בדברים לא יוסר עבד אלא דמחאן
ומתברין מינה כמה פסקות ולקטין לון ואתקרון לקוטות ועל דמלקטי לון אתקריאו לקוטות בלא
נביעו דחכמה וקבלה אבל סלע דילי איהי ברתא דמלכא בגינה אתמר ודברתם אל הסלע לעיניהם
ונתן מימיו בדבור ופיוס כברתא דמלכא ובגין דמחינא בה לקינא עלה ואתגזר עלנא מותא דמאן
דמסרב למטרוניתא חייב מיתה כל שכן מאן דמחא לברתיה דמלכא ובגין דא אתגזר עלי דלא
איעול לארעא דישראל ואנא קבור בארעא נוכראה ואתעברת מיני ואתמר וירד אליו בשבט והאי
שבט איהו חד משבטיא דילי דאנא עתיד לנחתא תמן למהוי עם ישראל בגלותא וכלא אתרמיז
ובאתר אוחרא אוקמוה מארי מתניתין )חסר( דבי מקדשא ושמא דמשיח אתקריאו בשם יהו"ה ודא
ארבע אנפי אדם ואינון דשבטא דלוי אינון נפקן מחיון דאינון שאר שבטין ועאלו בחולקא דאדם
דאינון ארבע אנפין דיליה ומשה איהו אדם בדיוקנא דההוא אדם קדמאה דלעילא מה שמו ומה
שם בנו ובגין דא כהנייא וליואי מזוניהון על ידא דמלכא אכיל בפתוריה ושאר חיילין דמלכא כל
חד יהבין ליה למיכל בבית מושב דיליה ורעיא מהימנא איהו כברא דמלכא קריב למלכא יתיר
מאלין דאכלין לפתוריה דלית מאן דקריב למלכא מכל בני מלכותא כבריה:
תרגום :קום רועה הנאמן קח אבן זו בידך שנאמר בה על אבן אחת שבעה עיניים לשבור קלפת
האגוז שהרי כמה רועים פרנסי הדור התכנסו על האבן הזאת שהיא סלע שלך להוציא מים משם
שכלה שלך מעיין החכמה בסלע הזה שנביעתו בתורה בסודות נסתרים אין סוף ועליה נאמר
והחכמה מאין תמצא .וכל תוקף שלהם להעביר את הקליפה שלמעלה וכשמגיעים לקליפה השניה
שהיא חזקה היא קשה להם ומכים בה כל ימיהם כולם בלשונם שהיא חזקה כמו פטישים ואין
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היצירה אינון מצולת ים ,1773ועי' בפרשת בראשית )נב ע"א (1774בארוכה הרבה :1775שם רמש כו'
 מפרש למטה )מד ע"ב( דאינון הלכות פסוקות כו' :שם אניות  -כנ"ל )מג ע"ב( :לויתן זה כו' -והוא הדעת שתתרבה בארץ שהוא השמחה הגדולה אשר אין למעלה ממנה ,וע"ז נאמר יצרת
לשחק בו )תהלים קד כו( וכמ"ש במדרש הנעלם )ח"א קלה ע"ב( אר"י לר"ח הא דתנינן דעתיד
הקב"ה לעשות לצדיקים סעודה לע"ל כו' ויחזו את האלקים כו' ע"ש בארוכה .1776ואמר שם )קמ
 - ïå÷éúä øéàîלהם רשות להוציא ממנה מים אלא הטיפות הללו שיצאו על ידך בזמן שנאמר בה ויך את הסלע
במטהו פעמיים ובמכה השניה יצאו הטפות הללו ואלו הם רמזים של חכמה רמזים של קבלה שהם
בחגיגה ושאר המשניות ומהאבן הזאת אין מי שיוציא חכמה שהיא מבפנים שאין לה סוף )שהוא
המח מבפנים( חוץ ממך שנאמר בך הלכה למשה מסיני.
פתח רועה הנאמן ואמר סבא סבא יש סלע ויש סלע יש אבן ויש אבן יש אבן של שם של יהו"ה
ועליה נאמר ואבנא די מחת לצלמא הות לטור רב ]והאבן שהכתה את הצלם נעשית להר גדול[ ויש
אבן שהיא אבן משכית שאין שם נביעת מי החכמה ולא דבור .אלא אבן שהיא סלע של משה עליה
נאמר ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו שהיא בת קול ולא תלוי בה אלא דיבור ופיוס אבל
שפחה סלע אחר שנקראה )קליפה( משנה נקבה של עבד נער עליה נאמר בדברים לא יוסר עבד
אלא שמכים ומשברים ממנה כמה פסקות ומלקטים אותם ונקראו לקוטות ועל שמלקטים אותם
נקראו לקוטות בלי נביעת חכמה וקבלה .אבל סלע שלי היא בת המלך בשבילה נאמר ודברתם אל
הסלע לעיניהם ונתן מימיו בדיבור ופיוס כמו בת המלך ומשום שהכיתי בה לקיתי עליה ונגזר
עלינו מות שמי שמסרב למלכה חייב מיתה כל שכן למי שמכה את בת המלך ולכן נגזר עלי שלא
אכנס לארץ ישראל ואני קבור בארץ נכריה ונעברה ממני ונאמר וירד אליו בשבט והשבט הזה הוא
אחד מן השבטים שלי שאני עתיד לרדת לשם להיות עם ישראל בגלות והכל נרמז ובמקום אחר
ושם המשיח נקראו בשם יהו"ה וזה ארבע פני אדם והם שבט
פרשוה חכמי המשנה .שבית המקדש ֵ
לוי הם יצאו מחיות שהם שאר השבטים ונכנסו בחלקו של אדם שהם ארבע פנים שלו ומשה הוא
אדם בדמות של אותו אדם הראשון שלמעלה מה שמו ומה שם בנו ומשום זה כהנים ולוים מזונם
על ידי שהמלך אוכל בשלחן ושאר חיילות המלך לכל אחד נותנים לו לאכול בבית מושבו ורועה
הנאמן הוא כמו בן המלך קרוב למלך יותר מאלו שאוכלים לשלחנו שאין מי שמתקרב למלך מכל
בני המלכות כמו בנו.
 1773עי' לקמן הערה .1828
 1774מכל חית השדה דהא כל שאר חיון דחקלא לית בהו חכים לאבאשא כהאי בגין דאיהו
זוהמא דדהבא ווי למאן דאתמשיך אבתריה דאיהו גרים ליה מותא ולכל דאתיין אבתריה והא
אוקמוה אדם אתמשיך אבתריה לתתא ונחית למנדע בכל מה דלתתא כמה דנחית הכי אתמשיך
רעותיה וארחוי אבתרייהו עד דמטין להאי חויא וחמו תיאובתיה דעלמא ושטו אורחוי באתר דא
כדין קם ואתמשיך איהו אבתרייהו דאדם ואתתיה ואתדבק בהו וגרים להו מותא ובכל דרי דאתו
אבתריה עד דמטו ישראל לטורא דסיני לא פסק זוהמא דיליה מעלמא והא אתמר כיון דחטו
ואתדבקו באילנא דשריא ביה מותא לתתא.
תרגום" :מכל חית השדה" ,שהרי כל שאר חיות השדה אין בהם חכם להרע כמו זה ,משום
שהוא זוהמת הזהב .אוי למי שנמשך אחריו ,שהוא גורם לו מות ולכל מי שבא אחריו .והרי
בארנוה .אדם נמשך אחריו למטה ויורד לדעת בכל מה שלמטה ,כמו שיורד ,כך נמשך רצונו ודרכו
אחריהם ,עד שמגיעים לנחש הזה ,ורואים תאות העולם ודרכיו שטים במקום זה ,אז קם ,והוא
נמשך אחר אדם ואשתו ונדבק בהם ,וגרם להם מות ולכל הדורות שבאו אחריו ,עד שהגיעו ישראל
להר סיני ,לא פסקה זוהמתו מהעולם ,והרי נתבאר ,כיון שחטאו ונדבקו בעץ ששורה בו מות
למטה.
*##נכון?
 1775צ"ע אם הקלי' השלישי זה רמז או זה המשנה ,וכנראה שהשני זה משנה ,והשלישי זה רמז,
וצ"ע אם זה קשה על פרד"ס*##
 1776ז"ל בשלימות :אמר רבי יהודה לרבי חייא הא דתנינן דעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות
סעודה לצדיקים לעתיד לבא מאי היא אמר ליה עד לא אזלית קמי אינון מלאכין קדישין מארי
מתניתין הכי שמיע לי כיון דשמעית הא דאמר רבי אלעזר אתישבא בלבאי דאמר רבי אלעזר
סעודת הצדיקים לעתיד לבא כהאי דכתיב )שמות כד יא( ויחזו את האלהי"ם ויאכלו וישתו ודא
הוא דתנן ניזונין ואמר רבי אלעזר באתר חד תנינן נהנין ובאתר אחרא תנינן נזונין מאי בין האי
להאי אלא הכי אמר אבוי הצדיקים שלא זכו כל כך נהנין מאותו זיו שלא ישיגו כל כך אבל
הצדיקים שזכו נזונין עד שישיגו השגה שלמה ואין אכילה ושתיה אלא זו וזו היא הסעודה
והאכילה ומנא לן הא ממשה דכתיב )שמות לד כח( ויהי שם עם יהו"ה ארבעים יום וארבעים לילה
לחם לא אכל ומים לא שתה מאי טעמא לחם לא אכל ומים לא שתה מפני שהיה נזון מסעודה
אחרת מאותו זיו של מעלה וכהאי גוונא סעודתן של צדיקים לעתיד לבא אמר רבי יהודה סעודת
הצדיקים לעתיד לבא לשמוח בשמחתו הדא הוא דכתיב )תהלים לד ב( ישמעו ענוים וישמחו רב
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ע"א( דתנינן אר"פ השגת הצדיקים לע"ל יותר ממ"ה דכתיב כמים לים מכסים) 1777ישעיה יא ט(:
ויהא חדי עמהון  -ר"ל ,הלויתן ,והוא הקב"ה ,1778צדיקו של עולם ,1779שהוא לויתן כמ"ש למטה
)מה ע"א (1780לויתן דא כו' ,והוא השעשוע של הקב"ה עם הצדיקים שמחדש להם התורה :הה"ד
שיתו לבכם כו'  -ר"ל ,כמ"ש בירושלמי )בפ"ב דמגילה ה"ד( ר"ב ר"ח עולא בר"א בשם ר"ח
עתיד הקב"ה לעשות ראש חולה 1781לצדיקים לע"ל ,מ"ט שיתו לבכם לחילה ,לחולה כתיב,
והצדיקים מראים אותו באצבע כו' .וכה"ג אמרו בגמ' דילן בסוף תענית )לא ע"א( עתיד הקב"ה
לעשות מחול לצדיקים כו' ,והוא כמ"ש במדרש הנעלם שם )ח"א קלה ע"ב( אר"י א"ר עתיד
הקב"ה לשמוח באותו הזמן עם הצדיקים להשרות שכינתו עמהם ,והכל ישמחו באותה שעה
הה"ד ישמח ה' במעשיו .באותו הזמן ישיגו הצדיקים דעת שלימה ,דאר"י ביומא דחדי קוב"ה
בעובדוי זמינן אינון צדיקיא למנדע ליה בלבהון כאלו חזו ליה בעינא ,הה"ד ואמר ביום ההוא
הנה אלקינו זה וגו' ,1782והוא מאמר הנ"ל ,1783והוא סעודת הלויתן כנ"ל ,וכמש"ש סעודות
 - ïå÷éúä øéàîהונא אמר מהכא )שם ה יב( וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו אמר רבי יצחק האי והאי איתא
לעתיד לבא ותאנא אמר רבי יוסי יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית אלו דברים עתיקים
שלא נגלו לאדם מיום שנברא העולם ועתידים להתגלות לצדיקים לעתיד לבא וזו היא השתיה
ואכילה )ושתיה( ודאי דא היא
תרגום :אמר רבי יהודה לרבי חייא ,זה ששנינו שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה
לצדיקים לעתיד לבא מה זה .אמר לו ,טרם שהלכתי לפני אותם המלאכים הקדושים ,בעלי
המשנה ,כך נשמע לי .כיון ששמעתי את זה שאמר רבי אלעזר ,התיישב בלבי .שאמר רבי אלעזר,
סעודת הצדיקים לעתיד לבא כמו זה שכתוב "ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו" .וזה הוא ששנינו
נזונים .ואמר רבי אלעזר ,במקום אחד שנינו נהנים ,ובמקום אחר שנינו נזונים .מה בין זה לזה.
אלא כך אמר אבי ,הצדיקים שלא זכו כל כך ,נהנים מאותו זיו ,שלא ישיגו כל כך .אבל הצדיקים
שזכו ,נזונים עד שישיגו השגה שלימה .ואין אכילה ושתיה אלא זו ,וזו היא הסעודה והאכילה.
ומנין לנו זה ,ממשה ,שכתוב "ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא
שתה" .למה לחם לא אכל ומים לא שתה ,מפני שהיה נזון מסעודה אחרת ,מאותו זיו של מעלה.
וכמו כן סעודתם של צדיקים לעתיד לבא .אמר רבי יהודה ,סעודת הצדיקים לעתיד לבא לשמוח
בשמחתו ,זהו שכתוב "ישמעו ענוים וישמחו" .רב הונא אמר ,מכאן "וישמחו כל חוסי בך לעולם
ירננו" .אמר רבי יצחק ,זה וזה ישנם לעתיד לבא .ולמדנו ,אמר רבי יוסי ,יין המשומר בענביו
מששת ימי בראשית ,אלו דברים עתיקים שלא נגלו לאדם מיום שנברא העולם ,ועתידים להתגלות
לצדיקים לעתיד לבא ,וזו היא השתיה והאכילה ,ודאי זו היא.
 1777זה פסוק אחר "מאשר רמש" שהוא הלכות פסוקות ,וכאן בשלימות של קבלה.
 1778היינו הו"ק.
 1779עי' זהר ח"ב קד ע"ב :בנימין אשתאר לעילא בין ירכין דהא יוסף הוה דיוקניה בארעא
ולאשתמשא בעלמא דא ועמיה אשתמש משה דכתיב )שמות יג יט( ויקח משה את עצמות יוסף
עמו בנימין אסתלק לעילא בנימין צדיקו דעלמא
תרגום :בנימין נשאר למעלה בין הירכים שהרי יוסף היה דיוקנו בארץ ולהשתמש בעולם הזה
ועמו השתמש משה שכתוב ויקח משה את עצמות יוסף עמו בנימין הסתלק למעלה בנימין צדיקו
של עולם.
ועי' פרדס יא א שזה יסוד.
 1780משמע ששם הלשון היא לויתן דימא ,וצ"ע וע"ש בגר"א.
 1781מלשון מחול ,וכן בפסוק לחילה לשון לחולה.
 1782ז"ל בשלימות :אמר רב יהודה אמר רב עתיד הקדוש ברוך הוא לשמוח באותו זמן עם
הצדיקים להשרות שכינתו עמהם והכל ישמחו באותה שמחה הדא הוא דכתיב )תהלים קד לא(
ישמח יהו"ה במעשיו אמר רבי יהודה עתידים הצדיקים באותו זמן לברא עולמות ולהחיות מתים
אמר ליה רבי יוסי והתנן )קהלת א ט( אין כל חדש תחת השמש אמר ליה רבי יהודה ת"ש בעוד
שהרשעים בעולם וירבו כל העולם אינו בקיום וכשהצדיקים בעולם אזי העולם מתקיים ועתידים
להחיות מתים כדקאמרן )זכריה ח ד( עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם ואיש משענתו בידו
מרוב ימים כדכתיב לעיל באותו זמן ישיגו הצדיקים דעת שלימה דאמר רבי יוסי ביומא דיחדי
קודשא בריך הוא בעובדוי זמינין אינון צדיקיא למנדע ליה בלבהון וכדין יסגי סכלתנו בלבהון
כאילו חזו ליה בעינא הדא הוא דכתיב )ישעיה כה ט( ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה וגו' ושמחת
הנשמה בגוף יתר מכלם על שיהיו שניהם קיימים וידעו וישיגו את בוראם ויהנו מזיו השכינה וזהו
הטוב הגנוז לצדיקים לעתיד לבא הדא הוא דכתיב )בראשית כה יט( ואלה תולדות יצחק בן
אברהם אלו הם תולדות השמחה והשחוק שיהא בעולם באותו זמן בן אברהם היא הנשמה הזוכה
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הצדיקים לע"ל כהאי דכתיב ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו .והראִ יה היא ההשגה כנ"ל ,וז"ש
וכולם אליך כו' אכלם ,דהוא אכילה הנ"ל ,ואמר שם ,באתר חד תנינן נהנין ובאתר חד תנינן
ניזונין ,מאי בין האי להאי כו' ,1784אבל בצדיקים שזכו ניזונין עד שישיגו השגה שלימה ,ואין
אכילה ושתיה אלא זו ,וזו היא הסעודה והאכילה כו' :דאיהו עתו דצדיק  -ר"ל ,מלכות הוא
עת 1785של צדיק ,וצדיק הוא הלויתן כנ"ל ,והוא יתן להם 1786מן האכילה ע"י העת שלו ,1787והיא
נבנית מב' דרועין ,חושבן עתו ,1788דלכן אברהם ויצחק חפרו אותה .ואמר אכלם כנ"ל דניזונין
מזיו כו' ,וזהו אכלם יתן להם ע"י עתו ,וזהו בעתו דהיא נק' עת ,וכמ"ש בפרשת אחרי מות )נח
ע"א( ללכת בהאי צדיק לאשכחא ברכאן וחידו ,והיינו רזא דתנינן לויתן זה יצרת לשחק ,וע"ד
כולם אליך ישברון לתת אכלם בעתו .מאן עתו ,דא עתו דצדיק ,דא מטרוניתא דאקרי עתו
דצדיק ,ובג"כ כולהו מחכאן להאי עתו ,כולהו דאתזון מהאי אתר אתזנון כו' :1789תתן להם
 - ïå÷éúä øéàîלכך ולהיות שלימה במעלתה אברהם הוליד את יצחק )שם( הנשמה מולידה השמחה והשחוק הזה
בעולם:
תרגום :אמר רב יהודה אמר רב ,עתיד הקדוש ברוך הוא לשמח באותו זמן עם הצדיקים
להשרות שכינתו עמהם ,והכל ישמחו באותה שמחה ,זהו שכתוב "ישמח ה' במעשיו" .אמר רבי
יהודה ,עתידים הצדיקים באותו זמן לברוא עולמות ולהחיות מתים .אמר לו רבי יוסי ,והרי שנינו
"אין כל חדש תחת השמש" .אמר לו רבי יהודה ,בא ושמע ,בעוד שהרשעים בעולם וירבו ,כל
העולם אינו בקיום ,וכשהצדיקים בעולם ,אזי העולם מתקיים .ועתידים להחיות מתים כמו
שאמרנו" ,עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרוב ימים" ,כמו שכתוב
למעלה .באותו זמן ישיגו הצדיקים דעת שלימה .שאמר רבי יוסי ,ביום שישמח הקדוש ברוך הוא
במעשיו ,עתידים הצדיקים להכיר אותו בלבם ,ואז תרבה ההשכלה בלבם כאילו ראו אותו בעין.
זהו שכתוב "ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה" וגו' .ושמחת הנשמה בגוף יותר מכולם ,על שיהיו
שניהם קיימים וידעו וישיגו את בוראם ויהנו מזיו השכינה ,וזהו הטוב הגנוז לצדיקים לעתיד לבא.
זהו שכתוב "ואלה תולדת יצחק בן אברהם" ,אלו הם תולדות השמחה והשחוק שיהא בעולם
באותו זמן" .בן אברהם" ,היא הנשמה הזוכה לכך ולהיות שלימה במעלתה" .אברהם הוליד את
יצחק" ,הנשמה מולידה השמחה והשחוק הזה בעולם.
 1783תענית.
 1784עי' לעיל הערה .1776
 1785עי' בהגר"א בספד"צ ב ע"ב ש"עת" הוא לשון של זיווג.
 1786לצדיקים.
 1787צ"ע בכוונתו כאן אם עת היא עטרת היסוד או פרצוף נוק'*##
 1788ב' פעמים רחל )כמ"ש בכתבי הגרמ"מ(? אולי אברםה ויצחק עם האותיות?*##
 1789ז"ל בשלימות :תא חזי זמינין דרי בתראי דייתון דיתנשי אורייתא מבינייהו וחכימי לבא
יתכנשון לאתרייהו )ס"א לאדרא קדישא( ולא ישתכח מאן דסגיר ופתח ווי לההוא דרא ומכאן
ולהלאה לא יהא דרא כדרא דא עד דרא דייתי מלכא משיחא ומנדעא יתער בעלמא דכתיב )ירמיה
לא לג( כי כלם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם תא חזי כתיב )בראשית ב י( ונהר יוצא מעדן ותנינן
מה שמיה דההוא נהר הא אוקימנא יובל שמיה דכתיב )ירמיה יז ח( ועל יובל ישלח שרשיו ובספרא
דרב המנונא סבא חיים שמיה דמתמן נפקין חיים לעלמא ואינון אקרון חיי מלכא והא אוקימנא
ההוא אילנא רבא ותקיפא דמזון לכלא ביה אקרי עץ חיים אילנא דנטע שרשוי באינון חיים וכלא
הוא שפיר ותאנא ההוא נהר אפיק נחלין עמיקין במשח רבות לאשקאה גנתא ולרוואה אילנין
ונטיעין דכתיב )תהלים קד טז( ישבעו עצי יהו"ה ארזי לבנון אשר נטע ואינון נחלין נגדין ואתמשכן
ומתכנשין בתרין קיימין )נ"א סמכין( ואינון ברייתי )תרי( קרינן להו )מ"א ז כא( יכי"ן ובוע"ז ושפיר
ומתמן נפקין כל אינון נחלין ושריין לון בחד דרגא דאקרי צדיק דכתיב )משלי י כה( וצדיק יסוד
עולם וכלהו אזלין ומתכנשין לההוא אתר דאקרי ים והוא ימא דחכמתא הדא הוא דכתיב )קהלת א
ז( כל הנחלים הולכים אל הים וגו' ואי תימא דהא מטי לאתר דא ופסקין ולא תייבין לבתר כתיב
אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שבים ללכת בגין דההוא נהרא לא פסיק לעלמין הם שבים
לאן אתר שבים לאינון תרין קיימין נצח והוד ללכת בהאי צדיק לאשכחא ברכאן וחידו והיינו רזא
דתנינן )תהלים קד כו( לויתן זה יצרת לשחק בו דא צדיק כלם אליך ישברון לתת אכלם בעתו מאן
עתו )דא עתו דצדיק( דא מטרוניתא דאקרי עתו דצדיק ובגין כך כלהו מחכאן להאי עתו כלהו
דאתזנן לתתא מאתר דא אתזנן ורזא דא אוקימנא )שם קמה טו( עיני כל אליך ישברו וגו' כמה
דאוקימנא:
תרגום :בא וראה עתידים הדורות האחרונים שיבואו שתשכח תורה מביניהם ,וחכמי הלב
יתכנסו למקומם )לחדר קדוש( ,ולא ימצא מי שסוגר ופותח ,אוי לאותו הדור ,ומכאן והלאה לא
יהיה דור כמו הדור הזה ,עד הדור שיבא מלך המשיח והדעה תתעורר בעולם ,שכתוב כי כולם ידעו
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ילקטון דא כו'  -כמ"ש )חגיגה יב ע"ב( שחקים שבו כו' מן לצדיקים 1790לע"ל ,והמן הוא
הבינה 1791להבין דברי התורה ,וזהו לבד הדעת ,1792והוא מסטרא דעמודא דאמצעיתא ,1793לחם
מן השמים כמ"ש בפ' בשלח 1794ע"ש .וז"ש דאתמר כו' מסטרא כו' ,וכמ"ש )תענית ט ע"א( מן
בזכות משה והוא מסטרא דעמודא דאמצעיתא .והענין כי הלויתן וברתא דמלכא מ"ש לעיל
)* ,(##הכל בנוק' תורה שבע"פ ,1795כמש"ל )מג ע"א( תורה שבע"פ קראן לה ,והוא הסלע שצוה
השם ית' לדבר אליה ,אלא שהיא ברתא דמלכא באצילות ,והוא הכה ונזדמן לו נוק' דיצירה כנ"ל
)* .(##והנה ג' קליפין דאגוז הן נגד בי"ע ,תהו קו ירוק בעשי' מקרא .1796והשניה בהו ,סלע כנ"ל
ביצירה משנה .וחשך חללא על פני תהום ,1797הוא בבינה ,בורא חשך )ישעיה מה ז( ,כתיב בורא
וכמ"ש )זהר ח"ב קכה ע"א (1798ע"ש יוצר אור ביצירה ,דשם חוורא דאגוזא ,ובורא חשך
 - ïå÷éúä øéàîאותי למקטנם ועד גדולם .בא וראה כתוב ונהר יוצא מעדן ,ושנינו מה שמו של אותו נהר ,בארנו
ששמו יובל ,שכתוב ועל יובל ישלח שרשיו .ובספרו של רב המנונא סבא חיים שמו ,שמשם
יוצאים חיים לעולם ,והם נקראים חיי המלך .והרי בארנו אותו עץ גדול וחזק שבו יש מזון לכל
נקרא עץ החיים ,האילן שנטע שרשיו באותם החיים ,והכל הוא נאה .ושנינו אותו הנהר הוציא
נחלים עמוקים בשמן המשחה להשקות את הגן ,ולהרוות עצים ונטיעות ,שכתוב ישבעו עצי ה'
ארזי לבנון אשר נטע ,ואותם הנחלים שופעים ונמשכים ומתכנסים לשני עמודים )אדנים( ,ואותן
בריאות )שתים( קוראים להן יכי"ן ובוע"ז ויפה ,ומשם יוצאים כל אותם נחלים ,ומשרים אותם
בדרגה אחת שנקראת צדיק ,שכתוב וצדיק יסוד עולם ,וכולם הולכים ומתכנסים לאותו מקום
שנקרא ים ,והוא ים החכמה .זהו שכתוב כל הנחלים הולכים אל הים וגו' .ואם תאמר שהרי
מגיעים למקום הזה ולא שבים ,כתוב אחר כך אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שבים ,ללכת
משום שאותו נהר לא פוסק לעולמים ,הם שבים .לאיזה מקום הם שבים ,לאותם שני עמודים,
נצח והוד ,ללכת בצדיק הזה ,למצוא ברכות ושמחה ,וזהו הסוד ששנינו ,לויתן זה יצרת לשחק בו,
זה צדיק .כולם אליך ישברון לתת אכלם בעתו ,מי זו "עתו" )זו עתו של צדיק( ,זו המלכה שנקראת
עתו של צדיק ,ולכן כולם מחכים לעתו הזו ,כולם שנזונים למטה ממקום זה נזונים ,וסוד זה
בארנו ,עיני כל אליך ישברו וגו' כמו שבארנו.
 1790הדגש כאן היא שמן הוא לצדיקים שהוא לויתן )או שיש ב' צדיקים א' לויתן וא' ברתא(.
עי' ב"ע כז ע"א וז"ל ועט' היסוד הם נק' צדיקים צדיק וצדק ולזה אמר והוא מנא דטחנין שכל
טחינה הוא.
 1791היינו התגלות של יסוד דבינה##*.
 1792עי' בהגר"א בספד"צ ד ע"ג ההבדל שבין אוירא דכיא לאוירא שאוירא דכיא היא חו"ג
דאו"א ואוירא היא דעת שמתחבר לו"ק ולכן אינו דכיא.
 1793עי' תז"ח יח ע"א ד"ה וכן בוצינא ,משה דרגא דהתפשטות בינה בעד"א וזהו בינה לבא בגו
גופא עד"א ,ועי' יח ע"ב ובבינה ניתנה התורה אנכי וכו'
 1794סא ע"ב :תא חזי ישראל כד עאלו ואתדבקו במלכא קדישא בגין גלויא דרשימא קדישא
כדין זכו למיכל נהמא אחרא עלאה יתיר ממה דהוה בקדמיתא כד נפקו ישראל ממצרים עאלו
בנהמא דאקרי מצה והשתא זכו ועאלו למיכל נהמא אחרא עלאה יתיר מאתר עלאה דכתיב הנני
ממטיר לכם לחם מן השמים מן השמים ממש.
תרגום :בא וראה כשנכנסו ישראל ונדבקו במלך הקדוש משום גלוי של הרושם הקדוש אז זכו
לאכול לחם אחר עליון יותר ממה שהיה בתחלה בתחלה כשיצאו ישראל ממצרים נכנסו בלחם
שנקרא מצה וכעת זכו ונכנסו לאכול לחם אחר יותר עליון ממקום עליון שכתוב הנני ממטיר לכם
לחם מן השמים מן השמים ממש.
עי' פת"ש או"א יד שיש משמעות שזה בוצד"ק ,וצ"ע שזה פותח את הפה שלמעלה.
*דעת שורה ב"תהום רובצת תחת" שבו נתברך יוסף ,כמ"ש "והאדם ידע וכו'" "בדעתו תהומות
נבקעו" )-שביסוד המעלה מ"ן מתגלה הדעת –בא"י( -אדר"א דברים לג יג )אופ"ב(
 1795היינו הברתא דמלכא היא הנוק' ,והלויתן הוא המזדווג בה.
 1796עי' לעיל ה ע"ב תורה דבריאה שהיא פשט ועי' גר"א )משלי א כ( שדרש היא סוד הפשט,
ורמז היא פשט הסוד ,ולכן יש פשט ואחר כך הסלע שהיא כיסוי הסוד ,ואלה הם החיצוניות של
תורה דבריאה ותורה דאצילות ,ועי' דע"ה ח"ב טו ע"ג שדרש זה יצירה ,ורמז בבריאה )עם מקורות
בגר"א(.
 1797עי' בראשית )א ב( והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני
המים .וצ"ע אם צ"ל וחושך על פני תהום ,חללא  -חללא דאגוזא*.##
 1798נדצ"ל קנה :בגין כך בראתיו כגוונא דכבוד עלאה דתקונין אלין ביה בריאה לסטר שמאלא
יצירה בימינא כמה דאת אמר )ישעיה מה ז( יוצר אור ובורא חשך עשיה באמצעיתא כמה דאת
אמר אני יהו"ה עושה כל וכתיב עושה שלום ובורא רע וכתיב )איוב כה ב( עושה שלום במרומיו
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בבריאה ,ישת חושך סתרו )תהלים יח יב( ,והוא חושך שאינו יכול להשיגה שאבן דיצירה מסכך
בעדה ,ושם הוא תהום כמ"ש )זהר ח"ג ל ע"א( במדבחא אית כבש חד בדרגין ידיעאן ,ודרגא
תתאה מטי ונחית לתהומא עליאה מגו שית חד כו' ובההוא אתר אית חיילין דאמרי קדוש
כו' .1799והוא בבריאה ששם השרפים כידוע ,וכמ"ש בתז"ח )עג ע"א ב ע"ג( וש"מ .באתר אחרא
אשתכחי }מד ע"ב{ גלגלי ימא דנהמין ונחתין בדרגין ידיעין ,ותמן חיילין אמרין בקל נעימותא
ברוך כבוד ה’ ממקומו כו' ,באתר אחרא משתכחי חיילין חיילין קיימין בדחילו בזיע ברתת
כד"א ונוגה להם ויראה להם כו' .והכל במלכות דבי"ע ,וזש"ש מגו שית חד שהוא יסוד כידוע.
ואמר שם ,במדבחא אית כבש חד בדרגין ידיעאן כו' כנ"ל ,ר"ל שש מעלות לכסא )מלכים א' י
יט( .ואמר תהומא עילאה ,והוא ביסוד דבינה דידה ,1800והיא נק' תהומא רבא ,1801ויסודה למטה
1802
הוא תהום התחתון  ,וב' נוק' בינה ומלכות הן ב' תהומין ,ובשניהן הוא הדעת וכמ"ש )משלי ג
כ( בדעתו תהומות נבקעו ,שנבקע הפה והוא תהום עילאה ,ויסודה שהוא פה של מטה תהום
התחתון ,וע"ש )לב ע"ב( ואית בס"א דתהומין סלקין כו' ואית תהום עילאה ותהומא תתאה
ובכולהו כו' .1803וע' )זהר ח"ב רסח ע"א( דנפקו מגו תהומא רבא ואיהו האי היכלא כד"א
 - ïå÷éúä øéàîועל דא בראתיו יצרתיו אף עשיתיו כתקונא עלאה ועל דא הואיל ואדם איהו בארעא ואית ליה
לתקנא ההוא כבודי עבדית ביה תקונין דכבוד עלאה דאית ביה אוף הכי בריאה ועל דא בראתיו.
תרגום :בשביל כך בראתיו כמו הכבוד העליון שבו התקונים הללו בריאה לצד שמאל יצירה
בימין כמו שנאמר יוצר אור ובורא חשך עשיה באמצע כמו שנאמר אני ה' עשה כל וכתוב עושה
שלום ובורא רע וכתוב עושה שלום במרומיו ועל זה בראתיו יצרתיו אף עשיתיו כתקון עליון ולכן
הואיל ואדם הוא בארץ ויש לו לתקן אותו כבוד עשיתי בו תקונים של כבוד עליון שיש בו אף
בריאה ולכן בראתיו.
 1799ז"ל בשלימות :במדבחא )ס"א במזרח( אית כבש חד בדרגין ידיען ודרגא תתאה מטי ונחית
לתהומא עלאה מגו שית חד ובשעתא דאינון גומרין מטו לארבע זוויין חד זיקא אתער ונחית
לההוא תהומא עלאה ובההוא אתר אית חיילין חיילין דאמרי קדוש בקל רב עלאה ומסטרא אחרא
אמרי קדוש בקל נעימותא עלאה ומסטרא אחרא חיילין אחרנין דאמרי קדוש וכן לארבע זוויין
שית מאה אלף רבוון חיילין בכל זווייא אשתכחו ועלייהו חד ממנא וכלהו מתלבשי אפודא וקיימי
לסדרא פולחנא דמדבחא לקבל תתאי באתר אחרא משתכחי גלגלי ימא דנהמין ונחתין בדרגין
ידיען ותמן חיילין אמרין בקל נעימותא )יחזקאל ג יב( ברוך כבוד יהו"ה ממקומו וכלהו משבחי
בשירתא ולא משתככי ביממא ובליליא וכלהו מסדרי שבחא בקל נעימותא באתר אחרא משתכחי
חיילין חיילין קיימין בדחילו בזיע ברתת כמה דאת אמר )שם א יח( ונגה להם ויראה להם וכלהו
מסתכלי לגבי ההוא מדבחא דלעילא.
תרגום :במזבח )במזרח( יש כבש אחד בדרגות ידועות ,והדרגה התחתונה מגיעה ויורדת לתהום
העליון .מתוך שש אחת ,ובשעה שאותן הגחלים מגיעות לארבע הקרנות ,רוח אחת מתעוררת
ויורדת לאותו התהום העליון ,ובאותו מקום יש צבאות צבאות שאומרים קדוש בקול גדול עליון,
ומצד אחר אומרים קדוש בקול נעימות עליונה ,ומצד אחר צבאות אחרים שאומרים קדוש ,וכן
לארבע הקרנות .שש מאות אלף רבבות צבאות בכל קרן נמצאים ,ועליהם ממונה אחד וכולם
לובשים אפוד ,ועומדים לסדר עבודת המזבח כנגד התחתונים .במקום אחר נמצאים גלי הים
שנוהמים ויורדים בדרגות ידועות ,ושם צבאות שאומרים בקול נעימות ברוך כבוד ה' ממקומו.
וכולם משבחים בשירה ולא שוקטים ביום ובלילה ,וכולם מסדרים שבח בקול נעימות .במקום
אחר נמצאים צבאות צבאות עומדים בפחד בזיע ברתת ,כמו שנאמר )יחזקאל א( ונגה להם ויראה
להם ,וכולם מסתכלים אל אותו מזבח שלמעלה.
 1800דבריאה
 1801עי' שער מאמרי רשב"י טז ע"ב.
 1802מקור
עי' זהר ח"ג לב ע"ב :ואית בסטרא אחרא דתהומין סלקין אלין על אלין ואית תהומא עלאה
ותהומא תתאה ובכלהו שארן מאריהון דדינין מסטרא דדינא קשיא ואית בגו סטרא דתהומא
תתאה שלהובין דאוקדין זיקין נורין ממנן על דינין דעלמא לאוקדא לחייביא בנורא דנגדי מההוא
נהר דינור וכלהו אשא וחיזו דילהון אשא דלהיט וקיימין בין עלאי ותתאי
תרגום :ויש בצד האחר שתהומות עולים אלו על אלו ,ויש תהום עליון ותהום תחתון ,ובכולם
שורים בעלי הדינים מצד של הדין הקשה ,ויש בתוך צד התהום התחתון שלהבות ששורפות זיקים
של אש הממונים על דיני העולם ,לשרוף את הרשעים באש שיוצאת מאותו נהר דינור ,וכולם אש
ומראיהם אש לוהטת ,ועומדים בין עליונים ותחתונים.
 1803ז"ל בשלימות :ואית בסטרא אחרא דתהומין סלקין אלין על אלין ואית תהומא עלאה
ותהומא תתאה ובכלהו שארן מאריהון דדינין מסטרא דדינא קשיא ואית בגו סטרא דתהומא
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משפטיך תהום רבה וכו' מהכא נפקי אשא דרוחא תקיפה כו' .1804ושם הוא חללא דאגוזא
 - ïå÷éúä øéàîתתאה שלהובין דאוקדין זיקין נורין ממנן על דינין דעלמא לאוקדא לחייביא בנורא דנגדי מההוא
נהר דינור וכלהו אשא וחיזו דילהון אשא דלהיט וקיימין בין עלאי ותתאי וכד תננא דמדבחא סליק
מתעברן וסלקין מההוא דרגא דקיימין לשיצאה ולאובדא וההוא נגידו דאשא תקיפא דנהר דינור
דאיהו תקיף ועלאה אהדר לאתריה וכלהו מתהניין מתננא דמדבחא בגין דאתתקנת לקבל )ס"א
מדבחא( מלכא עלאה ובגין כך מתהניין מניה ואינון קרבין להכא ותננא אחרא סליק והא אוקימנא
לכל חד וחד רעותא דכלא דסלקא לעילא דאיהו נייחא דרוחא לגבי מלכא קדישא הא אתמר
דבמדבחא סלקא ואתחזי אוריאל כחיזו דחד אריא תקיפא רביע על טרפיה והוו חמאן כהני
וישראל וחדאן דהוו ידעין דאתקבל ברעוא קמי מלכא קדישא ואשא אחרא עלאה קדישא נחית
לקבלא אשא תתאה כדין בר נש אזיל )נ"א דחיל( ואזדעזע קמי מאריה ותב בתיובתא שלימתא
למלכא דשדרו ליה דורונא ואתיישר קמיה אמר לעבדיה זיל וטול דורון דא דאייתיאו לי כך אמר
קודשא בריך הוא לאוריאל זיל וקביל דורונא דבני מקריבין קמאי כמה חדוואן משתכחי בכלא כמה
בסימותא בכלא משתכח כד כהנא וליואה וההוא דמקריב קרבנא מכווני לקרבא קרבנא כדקא
יאות ביחודא שלים.
תרגום :ויש בצד האחר שתהומות עולים אלו על אלו ,ויש תהום עליון ותהום תחתון ,ובכולם
שורים בעלי הדינים מצד של הדין הקשה ,ויש בתוך צד התהום התחתון שלהבות ששורפות זיקים
של אש הממונים על דיני העולם ,לשרוף את הרשעים באש שיוצאת מאותו נהר דינור ,וכולם אש
ומראיהם אש לוהטת ,ועומדים בין עליונים ותחתונים .וכשעולה עשן המזבח עוברים ועולים
מאותה דרגה שעומדים לכלות ולהאביד ,ואותו זרם של אש חזקה של נהר דינור ,שהוא תקיף
ועליון חוזר למקומו ,וכולם נהנים מעשן המזבח משום שנתתקן כנגד )המזבח( המלך העליון ,ולכן
הם נהנים ממנו ,והם קרבים לכאן .ועשן אחר עולה ,והרי בארנו .לכל אחד ואחד הרצון של הכל
שעולה למעלה ,שהוא נחת רוח למלך הקדוש .הרי נתבאר שבמזבח עולה ונראה אוריא"ל כמו
מראה של אריה אחד חזק רובץ על טרפו ,והיו הכהנים וישראלים רואים ושמחים ,שהיו יודעים
שהתקבל ברצון לפני המלך הקדוש .ואש אחרת עליונה קדושה יורדת כנגד האש התחתונה ,ואז
אדם הולך )ירא( ומזדעזע לפני אדונו ושב בתשובה שלימה) .משל( למלך ששלחו לו דורון והיה
נאה ע"ראוי ע"טוב לפניו ,אמר לעבדו לך וטול את הדורון הזה שהביאו לי .כך אמר הקדוש ברוך
הוא לאוריאל ,לך וקבל את הדורון שבני מקריבים לפני .כמה שמחה נמצאת בכל ,כמה התבשמות
נמצאת בכל ,כשהכהן והלוי ואותו שמקריב קרבן מכוונים להקריב קרבן כראוי ביחוד שלם.
 1804ז"ל בשלימות :הכא איהו נקודה חדא דקיימא לגו בגו ומהכא נפקו כל אינון רוחין אחרנין
דשטאן בעלמא ושלטין בהאי עלמא בכל אינון מלין ועובדין דאתמסרו בסטרא דשמאלא ומהכא
נפקי כל אינון זיקין נציצין דמתדעכי לאלתר להטי ומתדעכי ומאלין נפקין רוחין אחרנין דשטיין
בעלמא ומשתתפי לאינון דנפקי מגו תהומא רבא ואיהו האי היכלא כמה דאת אמר )תהלים לו ז(
משפטיך תהום רבה ואינון רוחין דלא אתמסרו למגלם בעלמין ואתחזון ולא אתחזון כמה דאתמר.
ולבתר אינון רוחין דשטיין בעלמא ואלין קיימי למרחש נסין לבני נשא בגין דאלין לא קיימין
בטנופא דמסאבא כל כך כאחרנין וחד רוחא ממנא עלייהו ואקרי נסיר"א דאיהו אתנסר מאינון
סטרין דמסאבו יתיר ואלין פרחי באוירא ואבאישו לסטרא דלהון בגין למעבד נסין לאינון די
בסטרא דקדושה.
ומרוחא דא דאתנסר דאקרי נסיר"א מניה נפקי כמה סטרין אחרנין מתפרשן לזנייהו וכלהו
קיימאן שליחאן בעלמא כל חד כדקא חזי ליה עד דאתמנון לתתא מלכין וסרכין ולית לון קיומא
תדיר כאינון אחרנין דלעילא.
בהיכלא דא אתדבקותא דסטר מסאבא וכל תיאובתין מסאבין ומסאבי לעלמא האי איהו זמין
לאפקא בכל רגעא ושעתא אשא ולית מאן דקאים קמיה מהכא נפיק אשא דרוחא תקיפא לתתא
לאתדנא ביה חייבי עלמא ומהכא נפקא רוחא מלהטא דאיהו אשא ותלגא דאקרי צלמון כמה דאת
אמר )תהלים סח טו( תשלג בצלמון.
תרגום :כאן היא נקודה אחת שעומדת לפני ולפנים ומכאן יוצאות כל רוחות אחרות
שמשוטטות בעולם ושולטות בעולם הזה בכל אותם דברים ומעשים שנמסרו לצד השמאל ומכאן
יוצאים כל אותם זיקים וניצוצות שדועכים מיד לוהטים ודועכים ומאלה יוצאות רוחות אחרות
ששטות בעולם ומשתתפות עם אותן שיצאו מתוך תהום רבה והוא זה ההיכל כמו שנאמר
משפטיך תהום רבה ואותן רוחות שלא נמסרו להתגשם בעולם ונראות ואינן נראות נראות כמו
שנתבאר.
ואחר כך אותן רוחות שמשוטטות בעולם ואלה עומדות להרחיש נסים לבני אדם משום שאלה
לא עומדים בטנופת של טמאה כל כך כמו האחרים ורוח אחת ממנה עליהן ונקראת נסיר"א
שהתנסרה מאותם צדדים שטמאים יותר ואלו פורחיים באויר ומרעים לצד שלהם כדי לעשות
נסים לאותם שבצד הקדשה.
ומהרוח הזו שנסרה שנקראת נסיר"א ממנה יוצאים כמה צדדים אחרים נפרדים למיניהם
וכולם עומדים שליחים בעולם כל אחד כראוי לו עד שהתמנו למטה מלכים ושרים ואין להם קיום
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בקדושה ,ונגדו בס"א נוק' דתהום רבא ,וביצירה הוא הים בנוק' ,ים עילאה בבינה דנוק' ,והוא
ג"כ ביסוד דבינה דנוק' דיצירה והוא בדעת ,כמים לים מכסים )ישעיה יא ט( ,וים האחרון במלכות
דידה ,ושם התכלת 1805נגד מצולת ים ,1806שלא יזונו עיניהם ,1807ושם סלע הנ"ל .ורוח סערה
שעל ימא עילאה ,הוא מחוץ שלא יכנסו לשם ,והוא כמו להט החרב המתהפכת מחוץ לג"ע,
והוא מהיכלא שביעאה דס"א ,כמ"ש בפ' פקודי שם ,1808ומהכא נפקי כל אינון זיקין ניציצין
דמתדעכי לאלתר להטי ומתדעכי 1809וע"ש )דף רנג ע"א ע"ב( .וגן עדן הוא יסוד דבינה דמלכות
דעשיה ,וציון הוא יסוד דנוק' דידה ,והן ב' נקודות פרישן כמ"ש בפ' תצוה )קפד ע"ב( ירושלים
באמצעיתא דכל ישובא דעלמא בתרין נקודין אתפרשת מלכו שמיא סטרא דקדושה חד דילה
וחד דעלמא דאתי ,נקודה עילאה טמיראה כו' נקודה דנטלא מאימא עלאה טמירא איהי גן עדן
דארעא כו' .1810והם ג' דרגין דמקנן מלכות בהם ,בבריאה בינה דידה כו' ,ולא זכה בה אלא
 - ïå÷éúä øéàîתמידי כאותם האחרים שלמעלה.
בהיכל הזה הדבקות של צד הטמאה וכל אותן התשוקות הטמאות ומטמאות את העולם זהו
שעתיד להוציא אש בכל רגע ושעה ואין מי שעומד לפניו מכאן יוצאת אש של רוח חזקה למטה
לדון בה את רשעי העולם ומכאן יוצאת רוח לוהטת שהיא אש ושלג שנקראת צלמון כמו שנאמר
תשלג בצלמון.
 1805עי' שעה"כ ציצית ד.
 1806עי' לקמן הערה .1828
 1807עי' זהר חלק ג דף קסג ע"ב :גוון דא ותקינת ליה ואתחפייא לבר בהאי גוון .לאו דהאי גוון
לבושא דילה דהא שש וארגמן לבושה אבל חופאה דלבר האי גוון הוא .כגוונא דא הוה משכנא
דכוליה בשפירו מרקמא לגו ולבתר ופרשו בגד כליל תכלת .מ"ט בגין דתחות ים דא אית מצולות
י"ם כלל דכר ונוקבא ואית לון עינא בישא לאסתכלא וכד מסתכלין זמין לעינייהו גוון תכלא ולא
יכלא עינייהו לשלטאה ואיהי אתתקנת לגו בכל גוונין מרקמן כדקא יאות מתחחמן לד' סטרין
דעלמא .כגוונא דא ב"נ דלביש ציצית אתעביד בכל
ועי' שער מאמרי רשב"י  :גוון תכלא לבל יזונו עיניהם הקליפות מן מקום גבוה כי אם מהתכלת
הקרוב להם וז"ש מ"ט בגין דתחות ים דא אית מצולות ים כולל דכר ונוקבא והוא הנקרא צלמות
צל מות צל דכר מות נוקבא דיליה כדאיתא בפ' פקודי.
.##* 1808
 1809אולי רסח ע"א :הכא איהו נקודה חדא דקיימא לגו בגו ומהכא נפקו כל אינון רוחין אחרנין
דשטאן בעלמא ושלטין בהאי עלמא בכל אינון מלין ועובדין דאתמסרו בסטרא דשמאלא ומהכא
נפקי כל אינון זיקין נציצין דמתדעכי לאלתר להטי ומתדעכי ומאלין נפקין רוחין אחרנין דשטיין
בעלמא ומשתתפי לאינון דנפקי מגו תהומא רבא ואיהו האי היכלא כמה דאת אמר )תהלים לו ז(
משפטיך תהום רבה ואינון רוחין דלא אתמסרו למגלם בעלמין ואתחזון ולא אתחזון כמה דאתמר.
תרגום :כאן היא נקודה אחת שעומדת לפני ולפנים ומכאן יוצאות כל רוחות אחרות
שמשוטטות בעולם ושולטות בעולם הזה בכל אותם דברים ומעשים שנמסרו לצד השמאל ומכאן
יוצאים כל אותם זיקים וניצוצות שדועכים מיד לוהטים ודועכים ומאלה יוצאות רוחות אחרות
ששטות בעולם ומשתתפות עם אותן שיצאו מתוך תהום רבה והוא זה ההיכל כמו שנאמר
משפטיך תהום רבה ואותן רוחות שלא נמסרו להתגשם בעולם ונראות ואינן נראות נראות כמו
שנתבאר.
 1810ז"ל בשלימת :וההוא סטרא אחרא איהו נקודא אמצעיתא דחריבו דעלמא בגין דכל חריבו
ושממון מיניה הוא מההוא סטרא אחרא שליט עליה ונקודה אמצעיתא דכל ישובא סטרא דקדושה
איהו ועל דא קיימא ירושלם באמצעיתא דכל ישובא דעלמא.
בתרין נקודין אתפרשת מלכו שמיא סטרא דקדושה חד דילה וחד דעלמא דאתי נקודה עלאה
טמיראה ועל דא קיימא בתרין נקודין נקודה דילה קיימא תחותה ירושלם אמצעיתא דכל ישובא
נקודה דנטלא מאימא עלאה טמירא איהו גן עדן דארעא דקיימא באמצעיתא דכל עלמא לכל
סטרין דחריבו וישובא וכל סטרין דעלמא.
תרגום :והצד האחר ההוא הוא נקודה אמצעית של העולם החרב משום שכל חרבה ושממה
)הוא ממנו מהצד האחר ההוא השולט( ממנו הצד האחר ההוא שולט עליו ונקדה האמצעית של כל
הישוב צד הקדושה הוא ועל זה עומדת ירושלים באמצע כל הישוב של העולם.
בשתי נקדות נבדלת מלכות שמים צד הקדושה אחת שלה ואחת של העולם הבא נקודה עליונה
נעלמת ועל זה קימת בשתי נקדות נקודה שלה עומדת תחתיה ירושלים אמצע של כל הישוב
נקודה שלוקחת מאמא עליונה וסתומה היא גן עדן של הארץ שעומדת באמצע של כל העולם לכל
הצדדים של החרבה והישוב וכל צדדי העולם.
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משה ,1811אבל בימי יהושע שלטא משנה נער ,1812עתה באתי )יהושע ה יד( ,1813אבל ברתא היא
דרגא דחכמה דבה ,1814והוא באצילות וכמש"ל )מב ע"ד ד"ה מכריזין( דהיא סיהרא דע"ח ,דבי"ע
הן עץ הדעת טוב ורע .והיא נקודה בהיכלה ,1815היכל הוא חללא דב' שהיא בינה ,כרסיא ,שבה
מתחלת התורה שהוא דבריאה כידוע )ה ע"ב ,(1816וכמ"ש בסוף תז"ח )נ ע"ב ד"ה טמיר(.
ושם תהום חללא דאגוזא ,וז"ש בר"מ )פרשת כי תצא רעט ע"א( ובזמנא דנוק' פתיחא כל
מאן דהוה נפיל תמן לא הוה סליק ומשיח ב"ד נפיל תמן עם משיח בן יוסף דחד איהו עני ורוכב
על החמור וחד איהו בכור שורו איהו משיח בן יוסף והאי הוא כי יכרה איש בור וכו' ובג"ד
אקרי משיח בר נפלי ואיהי נפלת אבתרייהו ואתמר עליה נפלה כו'.1817
 - ïå÷éúä øéàî 1811עי' ע"ח זיווגים ו' משה זכה לבינה ,וכן מתבאר בפת"ש א"א יב ,שהכוונה כאן ליסוד דבינה
דרדל"א .ועי' בבהגר"א על תז"ח יח ע"א וז"ל ,כי משה דרגא דהתפשטות בינה בעד"א וזהו בינה
לבא בגו גופא עד"א .הבינה אשר זכה משה ,הוא הבינה דהמלכות )דע"ה ח"ב פז ע"ב( .כמ"ש
במגלה עמוקית )אופן כט( ,ועי' הגר"א בזה בתיקונים )דף מד ע"ב( כל הענין שם בארוכה ,אבל
לבינה ה' עלאה ,הנה לא זכה עדיין באמת אדם מעולם ,כי היא מהג"ר שעליהם נאמר )תיקו"ז יט
ע"א( הנסתרות לה' אלהינו )כללים ח"ב נג ע"ב(.
 1812היינו מט"ט עי' לעיל טו ע"ב.
 1813עי' לעיל טו ע"ב ועי' זהר )ח"ג רפו ע"ב( ת"ח משה הוה שמע קלא קדישא דמלכא עלאה
ולא אזדעזע וכ"ש מלאכא דלא בעא )ולא קבלי'( בתר דשכיב מה כתיב ויאמר לא כי אני שר צבא
יי' וכתיב ויפול יהושע אל פניו ארצה .עתה באתי ביומוי דמשה רבך אתינא ולא קבלני ביה שעתא
ידעו ישראל שבחא דמשה בההוא זמנא בעו ישראל לקב"ה ולא אזדמן להו הכי כיומוי דמשה הה"ד
בקשתיהו ולא מצאתיהו וגו':
תרגום :בא וראה משה היה שומע קול קדוש של המלך העליון ולא נזדעזע וכל שכן מלאך שלא
רצה )ולא קבלו( אחר שמת משה מה כתוב ויאמר לא כי אני שר צבא ה' וכתוב ויפול יהושע אל
פניו ארצה עתה באתי בימיו של משה רבך באתי ולא קבלני באותה שעה ידעו ישראל שבחו של
משה באותו זמן בקשו ישראל להקדוש ברוך הוא ולא נזדמן להם כך כבימי משה זהו שכתוב
בקשתיהו ולא מצאתיהו וגו'.
 1814היינו בחי' יו"ד דאדנ"י שהיא חכמה דמלכות ,עי' לקמן עח ע"ד שעטרת היסוד היא הסוף
הדכר וראש הנוק' .והיא הנזכר בדף לו ע"א :טמירא גניזא דאתמר בה וכו' )כ"כ בגר"א לקמן פא
ע"ב( .ועי' לקמן צח ע"ב :אז יורדת לחכמה דבריאה כי כתר דבריאה הוא במלכות דאצילות.
 1815עי' לעיל כ ע"א והערה  ,603והערה .1161
 1816היינו נגלה לאפוקי תורה דאצילות שהיא נסתר עי'  ,750אמנם עי' גר"א בתז"ח שמוזכר
לקמן ששם יתכן שהכל בבריאה ,וצ"ע*.##
 1817עי' רעח ע"ב :אדהכי הא נונא רבא אזדמן לגביה ואמר רעיא מהימנא איתן מושבך ושים
בסלע קנך תניא דמסייע לך דהא נונין בסלע קנא דלהון איתן בהפוכא תניא איתנים בהפוך אתוון
תנאים אסתמר מנייהו דהא אנת כבד פה וכבד לשון ומאן דבעי לאתקפא בסלע דנוני ימא דמארי
מתניתין דאינון תנאים בעי למהוי תקיף לישנא חדידא חריפא לינקוב עד דמטי לתהומא רבא
דתמן כי עוד חזון למועד ויפה לקץ ולא יכזב ואוקמוה דהאי קרא נוקבא ויורד עד תהומא רבא
מאן הוא דנחית לתהום רבא לאשכחא זמנא דא אלא אנת דאתמר בך צדקתך כהררי אל משפטיך
תהום רבה כמה מארי מתניתין דבעו לנחתא לעומקרא דהלכה לאשכחא תמן קץ דפרקנא ונחתו
תמן ולא סליקו ואע"ג דלישנהון הות כפטיש יפוצץ סלע חליש פטיש דלהון לנקבא בההוא סלע
ומאן דנקיבו דיליה בההוא סלע בלא רשו אתא חויא לנשכא ליה ואית אחרנין דנקיבו לה עד דמטו
לתהומא רבא ולא סליקו מתמן.
ובזמנא דנוקבא פתיחא כל מאן דהוה נפיל תמן לא הוה סליק ומשיח בן דוד נפל תמן עם
משיח בן יוסף דחד איהו עני ורוכב על חמור וחד איהו )דברים לג יז( בכור שורו דא משיח בן יוסף
והאי איהו כי יכרה איש בור ולא יכסנו ונפל שמה שור או חמור ובג"ד אקרי משיח בר נפלי ואיהי
נפלת בתרייהו ואתמר עלה )עמוס ה ב( נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל ואנת הוא בעל הבור
ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו דא משיח בן יוסף דעתיד לאתקטלא )מצאתי כאן חלק כמו
ד' שורות ונראה שחסר(.
תרגום :בין כך הרי דג גדול הזדמן אליו ואמר רועה הנאמן איתן מושבך ושים בסלע קנך תניא
שמסייע לך שהרי דגים בסלע הקן שלהם איתן בהפוך תניא איתנים בהפוך אותיות תנאים השמר
מהם שהרי אתה כבד פה וכבד לשון ומי שרוצה להחזיק בסלע של דגי הים של בעלי המשנה שהם
תנאים צריך להיות תקיף לשון מחודדת חריפה לנקוב עד שמגיעה לתהום הגדולה ששם .כי עוד
חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב ופרשוה שפסוק זה נוקב ויורד עד תהום רבה מיהו שיורד לתהום
רבה למצא זמן זה אלא אתה שנאמר בך צדקתך כהררי אל משפטיך תהום רבה כמה בעלי משנה
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והענין כי התרין משיחין הן נשמתין מסטרא דאצילות ,ועתה בגלות הן בבריאה בתהום
הנ"ל ,והוא נפילת מלכות ג"כ שם וכנ"ל .ועמש"ל בתיקון נ' 1818בזמנא דנחיתת במלכות
דבריאה דאז )עמוס ה ב( נפלה לא תוסיף לנפול עוד דאין נפילה אחריה יותר ,וזש"ש )פו ע"ב(
תהום הוא המות ,1819דבריאה לנגדה סטרא דמות ,כמ"ש בענין שמנה המלכים דירדו לבריאה,
וכמ"ש בא"ר )קלה ע"ב(.1820
וז"ש )ח"ג רעח ע"ב( דהא נונין בסלע קנא דלהון כו' ומאן דבעי לאתתקפא בסלע דנוני ימא
דמ"מ דאינון תנאין 1821בעי למהוי תקיף לישנא חדידא חריפא לנקוב עד דמטי לתהומא רבא
דתמן כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב ואוקמוה דהאי קרא נוקב ויורד עד תהומא
רבא .1822ור"ל דסוד הקץ אינו כשאר רמיזין לאשכחא בסלע דנפקו טיפין מיניה ,סלע דיצירה,
אלא בעו למנקב להאי סלע מעבר אל עבר עד שיגיע לתהום בריאה ,ושם יתגלה .ולכן לא יתגלה
לשום אדם אלא למשה ,דהוא יתבר להאי סלע .וזש"ש ומאן נחית לתהומא רבא לאשכחא זמנא
דא אלא אנת דאתמר בך צדקתך כהררי אל כו' ,ור"ל דביה נאמר צדקת ה' עשה ומשפטיו כו'.
ואמר בז"ח )יא ע"א ט ע"ב( ועוד אמר ר' יוחנן בן זכאי מאי דכתיב אל גנת אגוז ירדתי
לראות באבי הנחל ,זהו מה שראה יחזקאל באותו הרקיע שנברא בשני שבראו הקב"ה וסתמו
מכל רבבות קודש שלו ,1823והוא בסלע הנ"ל ,ואותן העולמות דכסיף בהן קב"ה סתמם ממנו,
והוא בכרסייא כידוע ,ויקר הדרו סתם מאותן עולמות ,והוא כל כבודה הנ"ל .1824ושם מש"ל
בהקדמת תיקונים )דף יא יב ע"ב( קדש הלולים }מד ע"ג{ דהא קדש ,ושם ר' עקיבא כו' מוחא
כו' ,ולא לשם ממש אלא אפילו בעץ הדעת ,בדרגא דנגדה ,אתמר בה קדש הלולים .ואפי' נגד ג'
ערלים ,וברביעי כו'.
 - ïå÷éúä øéàîשרצו לרדת לעומק ההלכה למצא שם את קץ הגאולה וירדו שם ולא עלו ואף על גב שלשונם
היתה כפטיש יפוצץ סלע חלש הפטיש שלהם לנקוב באותו סלע ומי שניקב שלו באותו סלע בלא
רשות בא נחש לנשוך אותו ויש אחרים שנקבו אותו עד שהגיעו לתהום רבה ולא עלו משם.
ובזמן שהנקב פתוח כל מי שהיה נופל שם לא היה עולה ומשיח בן דוד נפל שם עם משיח בן
יוסף שאחד הוא עני ורכב על חמור ואחד הוא בכור שורו זה משיח בן יוסף וזהו כי יכרה אש בור
ולא יכסנו ונפל שמה שור או חמור ולכן נקרא המשיח בר נפלי והיא נפלה אחריהם ונאמר עליה
נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל ואתה הוא בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו
זה משיח בן יוסף שעתיד לההרג.
 1818אני רק מצאתי בתיקון כא דף נו ע"א ,ושם איתא אין קימה אלא על ידי הקב"ה##*.
 1819באותיות.
 1820ז"ל :ואי תימא והא כתיב וימת ,וימת דאתבטלו לגמרי ,לאו הכי ,אלא כל מאן דנחית
מדרגא קדמאה דהוה ביה קארי ביה מיתה ]ללמדך שנשמות המלכים חזרו למעלה למקומם
שבאצילות ,ואילו כליהם הם שנפלו למטה לבריאה )בהגר"א על ספד"צ יא ע"א ד"ה שביעאה([
כד"א )שמות ב( וימת מלך מצרים דנחת מדרגא קדמאה דהוה ביה וכיון דאתתקן אדם אתקרון
בשמהן אחרנין ואתבסמו בקיומא ביה וקיימין בדוכתייהו.
תרגום :ואם תאמר הרי נאמר "וימת" "וימת" ] -כלומר[ שנתבטלו לגמרי? אין הדבר כך ,אלא כל
מי שיורד מהמדרגה הקודמת שהיה בה ,קוראים עליו שמת ,כמו שנאמר "וימת מלך מצרים" שירד
מהמדרגה הקודמת שהיה בה .וכיון שנתקן האדם ,הוא נקרא בשמות אחרים ,והם נתמתקו בברית
שבו ועומדים במקומם.
 1821עי' לקמן הערה .1932
 1822עי' לעיל הערה .1817
 1823ז"ל בשלימות :ועוד אריב"ז מאי דכתיב אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל זהו מה
שראה יחזקאל באותו הרקיע שנברא בשני שבראו הקב"ה וסתמו מכל רבבות קודש שלו ואותן
העולמות דכסיף בהו קב"ה סתמם ממנו ויקר הדרו סתים מאותן עולמות ולמעלה סתים והטמין
מכולם וכולם שואלים ואומרים איה מקום כבוד מלכותו ברוך כבוד ה' ממקומו.
תרגום :ועוד אמר רבן יוחנן בן זכאי מה נאמר )שיר ו( אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל
זהו מה שראה יחזקאל באותו הרקיע שנברא בשני שבראו הקדוש ברוך הוא וסתמו מכל רבבות
קדש שלו ואותם העולמות שכוסף בהם הקדוש ברוך הוא סתמם ממנו וכבוד הדרו סתם מאותם
עולמות ולמעלה סתם והטמין מכלם וכלם שואלים ואומרים איה מקום כבוד מלכותו )יחזקאל ג(
ברוך כבוד ה' ממקומו.
 1824נראה שכבודה של הבת מלך היא עולם הבריאה שהיא עולם הכסא וצ"ע##*.
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והכלל כמ"ש לעיל ,שהדעת שבו תהומות נבקעו )משלי ג כ( ,פה שלמעלה ופה שלמטה,1825
והים הוא במט"ט ,1826ושם הלויתן שהוא מט"ט ,וכנגדו הלויתן ידוע ,יכרו עליו חברים 1827כו',
והוא בים במלכות ,וימא עילאה בינה דבה ,ושם הלויתן .ותחת הים מצולת ים 1828דאטבעו בה,
ורוח סערה נשיב שם כנ"ל .ולע"ל יעביר ה' ית' אותם ,ואז שם אניות יהלכון כו' ,ולויתן כו'
מסט' דדעת בנוק' .והוא ג"כ בצדיק כמו שמפרש והולך .והמן הוא מסט' דדכורא ,כמו שמפרש
והולך ששת ימים כו':
לויתן לעילא דא צדיק  -וכן אמר בפרשת אחרי מות )נח ע"א( כנ"ל ,אבל בפ' שמות )יא
1831
ע"ב (1829ופ' שלח )קעד ע"א (1830אמר שהוא בין או"א בדעת .אבל הכל א' ,כמש"ל דהוא
נקרא ע"ש הדעת ,ולכן נק' ג"כ נהר דנגיד ונפיק מעדן ,1832והוא משלים לשבעים שנה 1833דנטיל
מאו"א .והכל 1834ע"י הדעת בן י"ה .18361835והלויתן סתום ,1837וכשיבקע הים ויעשה יבשה
ישכחו 1838אותו:

 - ïå÷éúä øéàî 1825עי' לקמן פא ע"א :והכל אחד כשזה נפתח זה נפתח ודעת ויסוד הוא א'.
 1826דהיינו מלכות דיצירה?*##
 1827עי' ב"ב עה ע"א :אמר רבה א"ר יוחנן עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של
לויתן שנאמר יכרו עליו חברים ואין כרה אלא סעודה שנאמר ויכרה להם כרה גדולה ויאכלו
וישתו.
1828
עי' זהר ח"ג וז"ל ,ולא הוה נחית לפלגות טורא עד דאתעביד שייפין שייפין וההוא ב"נ הוה
אמר כך ימחו עונות עמך וכו' ובגין דסליק ההוא קטיגוריא ואתעביד סניגורא דישראל ,כדין קב"ה
כל חובייהו דישראל וכל מה דכתיב באינון פתקין דלעילא לאדכרא חובייהו דבני נשא נטיל לון
ורמי לון כה"ג לאתר דאתקרי מצלות ים ,הה"ד ותשלך במצלות ים כל חטאתם.
תרגום :ולא היה מגיע לחצי ההר עד שנעשה איברים איברים .ואותו איש היה אומר ,כך ימחו
עוונות עמך וגו' ,ומשום שעולה אותו קטגור ונעשה סנגור של ישראל ,אז הקדוש ברוך הוא את כל
חטאי ישראל וכל מה שכתוב באותם פתקים שלמעלה להזכיר את חטאי בני האדם ,הוא נוטל
אותם וזורק אותם ,כמו זה למקום שנקרא מצולות ים ,זהו שכתוב ותשליך במצלות ים כל
חטאתם.
ועי' ע"ח שער מט פרק ט :זו"ן בקליפת נוגה דבי"ע בנים שלהם נקרא עזא ועזאל לשון עזים.
וכללות שניהן נקרא עזאזל ,דוגמת צלמות ומצולת ,שהם כללות שניהן וכו' יען הם מצולת נוקבא
דקדושה ושיריה
ועי' לקוטי תורה )אחרי מות( :ולכן אלו העזים הם דין חזק כנזכר בזוהר פרשת שמיני דף מ"א
ע"ש.
 1829לש"ו.
 1830לש"ו.
 1831היסוד.
 1832עי' אד"ז פרט ע"ב :אתגליף האי חכמתא ואפיק חד נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא ועייל
ברישא דזעיר אנפין ואתעביד חד מוחא.
תרגום :נחקקה חכמה זו והוציאה נהר אחד ,הנמשך ויוצא להשקות את הגן ,ונכנס בראש ז"א
ונעשה למוח א'.
עי' זהר ח"ג רמז ע"א שעדן הוא בינה.
 1833שביעי לו"ק עי' לעיל מא ע"ג ד"ה ואיהו רביעאה ,ועי' מב ע"ג ד"ה כד צחי ,ועי' לקמן ריש
תיקון לב ,וגרסת הגר"א בדף יח ע"ג – היינו נ' מה"ס דחגתנ"ה וכ' מאו"א כל א' כולל י' )כנראה י'
אותיות דשם ע"ב וס"ג(.
 1834כל מתקלא פרט ופרט.
 1835עי' לעיל הערה .671
 1836עי' לעיל הערה .1739
 1837מלשון הספד"צ טו ע"ב :לישן סתים לאימא ,ועיי"ש בהגר"א טו ע"ג שזה מדבר על הדעת
שבין או"א וזיווג שם תמידי ,ולכן דעת בין או"א לא נזכר בתוך הספירות.
 1838מלשון ימצא ,ואז יתגלה ,מבהגר"א בסד"צ משמע שזה עצם גילוי הדעת ,שהסתימה של
הלויתן היא עצם החרבן*##וכן הערה הקודמת.
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דאיהו כדג כו'  -כמ"ש )בתי מדרשות חלק א  -סדר רבה דבראשית אות יז (1839כל העולם
כולו על סנפירו של לויתן עומד ,והוא כדג קטן 1840בתוך 1841הים כו' ,והוא ים אוקיינוס ים
הסובב את כל העולם ,שהוא דרגא דבינה 1842דסובבת כל הו"ק שהן העולם:
נחש בריח כו'  -ולכן אתקרי לויתן נחש בריח )ישעיה כז א( דהוא כולל שניהם ,1843ובו
נעשין גוף וברית אחד ,1844והוא דרגיה דמרע"ה כמ"ש בפ' תצא )רעט ע"ב (1845וכנ"ל:
תרין גדפוי כו'  -ר"ל ,אלו סנפיריו שהוא פורח בהן ,והן נק' כנפי' כידוע ,1846והן עוף
יעופף) 1847בראשית א כ( מיכאל וגבריאל בחו"ג:1848
דמתמן אוריית' אתיהיב'  -מ"ע ומל"ת ,וכמש"ל בתיקון ל"ב )פד ע"ב( ובסוף תיקון ל"ה
)פו ע"א( ובסוף תיקון נ"ד )קא ע"ב( את האדם כו' אורייתא דאתייהיבת לאדם מא' ועד ת'
דאתייהיבת מימינא ומשמאלא דתמן פקודין דעשה ול"ת כו':
תרין קשקשוי כו'  -ז"ש )איוב מא ז( גאוה אפיקי ,שהן נק' אפיקי כמש"ל )לח ע"א לז
ע"ב (1849ובפ' אחרי מות )סח ע"א( 1850ובפ' ויקהל )ריט ע"ב( 1851ע"ש ושם .והן לבוש ללויתן
 - ïå÷éúä øéàî 1839ז"ל :יסוד עולם ואותו עמוד וכל העולם כולו עומד על סנפיר אחד של לויתן ולויתן שוכן
בתוך המים התחתונים כדג קטן בתוך המים והמים התחתונים על מי בראשית כמעין על שפת
הים אוקינוס
וכן הוא בזהר ח"ב לד ע"ב ,וק"ח ע"ב וח"ג רעט ע"א ,ועי' דבריו בזה בספד"צ יג ע"א :ויסוד
דלויתן הוא הסנפיר* כמ"ש בר"מ פ' תצא )רעט ע"א( מאי ניהו לויתן ,אמר ליה האי איהו דדרגיה
עד"א וצדיק דאתמר ביה גוף וברית חשבינן חד ,ואיתרבי בימא דא דאיהי אימא עילאה ים כו' דא
איהו לויתן דקאי על שפת הים ,ועלמא קאי על סנפירוי ,דא צדיק יסוד עולם ,דכל עלמא קאים
עלוי ,ור"ל התנין הזה הוא דרגא דעד"א של בינה ,שהוא הזכר של התנינים של החוורתא ,וגלגלת
הוא ים עלאה ,בינה ,וסנפירו יסוד ,וכל העולם כולו עומד עליו ,שעולם מתחיל מחסד ,והוא כולל
כל העולם ,יומא דכולהו יומין ,וסנפירו מתלבש בחסד שהוא אוירא ,ועליו קאים ,וכן הוא בכל
הפרצופין ,שיסוד אימא מקיים כל העולם ,והתחלת התפשטו בחסד ,וז"ש כאן סנפירא בעדבוי,
ר"ל בחלקו.
 1840דהיינו הדעת הסתום.
 1841כתוב על כיף והוא כותב בתוך וזה הדעת הסתום לאימא ומגיע עד שפת הו"ק.
 1842עי' לקמן קעב ע"א שמשמע שזה מלכות.
 1843דעת ויסוד.
 1844עי' לעיל מ ע"ב ועי' זהר ח"ג רכג ע"ב גוף וברית חשבינן חד.
 1845עי' לעיל הערה .1772
 1846עי' חולין נט ע"א ,ורש"י נדה נא ע"ב ד"ה סנפיר.
 1847עי' לקמן צד ע"א שזה בגדפין.
 1848עי' זהר )ח"ב רלט ע"א( :אבל רזא דא הא אוקימנא כתיב ועוף יעופף על הארץ דאינון רזא
דרתיכא ובהו אסתלק רוח הקדש לסלקא לעילא דאינון תרי חד לימינא וחד לשמאלא עוף לימינא
ודא מיכאל יעופף לשמאלא ודא גבריאל.
תרגום :אבל הסוד הזה הרי בארנו כתוב ועוף יעופף על הארץ שהוא סוד המרכבה ובהם
מתעלה רוח הקודש לעלות למעלה שהם שנים אחד לימין ואחד לשמאל עוף לימין וזה מיכאל
יעופף לשמאל וזה גבריאל זה לימין וזה לשמאל.
היסוד נקרא ג"כ בשם סנפיר ,כי הסנפירין הם תולדתו .ונקרא היסוד ג"כ בשם סנפיר ע"ש
תולדותיו ,כי הם מהחו"ג שבו) .דע"ה ח"ב מה ע"ב( בסנפיריו של לויתן הרי אמרנו לעיל ענף ז'
סימן ג' כי הם החו"ג היוצאים מהדעת והם מתפשטים בהיסוד ,ועכשיו לא קאים עלמא אלא על
גפא חדא דלויתן שהוא הסנפיר דהגבורה לבד כי הגבורות שולטים עתה ,אבל הסנפיר דהחסדים
הוא נתעלם עתה }נג ע"ג{ בסוד סירס את הזכר )ב"ב עד ע"ב( כמו שביארנו שם) .שם נג ע"ב(,
הלויתן שורשו הוא בהעלמא קדמאה שבתיקונא קדמאה שהוא הדעת עצמו הכולל ב' עטרין ,ושם
הוא המקור של כל החו"ג דאצילות )שם ס ע"ג(.
 1849תרי שפוון דאתקרון אפיקי מים ומאן נינהו נצח והוד.
 1850ז"ל :תאנא כאיל תערוג על אפיקי מים דא כנסת ישראל כד"א אילותי לעזרתי חושה תערוג
על אפיקי מים ודאי לאשתקיא משקיו דמבועי דנחלא על ידי דצדיק תערוג כד"א לערוגת הבושם
כן נפשי תערוג אליך אלהים לאשתקייא מנך בעלמא דין ובעלמא דאתי מבועי נחלא מאן אינון
מבועא חד לעילא דכתיב ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן וגו' ומתמן נגיד ונפיק ומשקי גנתא וכל
אינון נחלין נגדין ונפקין ומתכנשין בתרי מבועין דאקרון נצח והוד ואלין אקרון אפיקי מים בההוא
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ומכסין ליה ,שנו"ה מכסים ליסוד .ר"ל מב' צדדים הקשקשת שעליהם ,שהן מדובקין כא' ,1852כל
הקשקשין שמצד א' ,כמ"ש גאוה כו' סגור כו' אחד באחד יגשו 1853ורוח לא יבוא ביניהם ,איש
באחיהו ידבקו כו' .ואמרו )חולין סז ע"ב (1854גאוה כו' ,אלו קשקשין שבו .ונראה שז"ש איש
באחיהו ידבקו ,בכל הקשקשין שמצד א' .ואמר על ב' מיני הקשקשין שבב' הצדדין ,אחד באחד
שהן שנים:
תרין סמכי קשוט  -וז"ש שהקשקשת הן סימני טהרה ,כל שיש לו קשקשת כו' )נדה נא ע"ב(,
כי שקר אין לו רגלים )בתי מדרשות חלק ב  -מדרש אותיות רבי עקיבא השלם נוסח ב( ,1855על
גחונך כו' )בראשית ג יד( ,ואמרו )נדה נא ע"ב( ולכתוב קשקשת ולא בעי סנפיר ,ואמרו משום
יגדיל תורה ויאדיר .והענין ,כי התורה רמזה לנו על הלויתן ,כל אשר לו כו' אותם תאכלו )ויקרא
יא ט( ,שנזכה לאכלה ,והוא נק' כל .1856ואמרו ,אותם עם הסנפיר והקשקשת ,והוא ו"ק ,ששת
ימים תלקטהו )שמות טז כו( ,כי הלויתן נחש בריח הוא ת"ת ויסוד כנ"ל .וב' קשקשים וב'
 - ïå÷éúä øéàîדרגא דצדיק דמיניה נגיד ונפיק ומשתקייא גנתא בגין כך איל וצבי כחדא משתכחי )נ"א איל וצבי
אקרון עטרת ויסוד( צדק וצדיק.
תרגום :למדנו כאיל תערוג על אפיקי מים ,זו כנסת ישראל ,כמו שנאמר אילותי לעזרתי חושה
תערוג על אפיקי מים ודאי ,כדי להשקות מהשקיה של מעיינות הנחל ,על ידי הצדיק תערוג ,כמו
שנאמר ,לערגות הבושם כן נפשי תערוג אליך אלהים ,לקבל ממך השקאה בעולם הזה ובעולם
הבא ,מעיינות הנחל .מי הם ,מעיין אחד למעלה ,שכתוב ונהר יצא מעדן להשקות את הגן וגו',
ומשם נמשך ויוצא ומשקה את הגן ,וכל אותם הנחלים נמשכים ויוצאים ומתכנסים לשני מעיינות
שנקראים נצח והוד ,ואלו נקראים אפיקי מים .באותה דרגה של צדיק ,שממנו נמשך ויוצא ונשקה
הגן ,לכן איל וצבי נמצאים כאחד )איל וצבי נקראים עטרת ויסוד( צדק וצדיק.
 1851פתח רבי שמעון ואמר )תהלים מב ב( כאיל תערג על אפיקי מים האי קרא אוקמוה אבל
חיה חדא אית בעלמא ואיהי שלטא בשולטנא על אלף מפתחן בכל יומא ואיהי נוקבא ותיאובתה
)דילה( תדיר על אפיקי מים למשתי ולאתרוואה מצחותא דכתיב כאיל תערוג וגו'.
הכא אית לאסתכלא בקדמיתא כתיב כאיל ולא כתיב כאילת ולבתר תערוג ולא כתיב יערוג
אבל רזא דא דכר ונוקבא תרוייהו כחדא והאי נוקבא תערוג על אפיקי מים ואיהי מתעברא מן
דכורא וקשי עלה דהא על דינא קיימא.
וכד אולידת קודשא בריך הוא זמין לה חד חויא עלאה רברבא ואתי ונשיך לגבי ההוא אתר
ואולידת ורזא דא הרבה ארבה עצבונך והרונך בגין דאיהי מתחלחלא בכל יומא ובעציבו על עובדין
דעלמא בעצב תלדי בנים בעצב דא רזא דחויא דעציב אנפיהון דעלמא.
ואל אישך תשוקתך כמה דאת אמר תערוג על אפיקי מים והוא ימשל בך הא אוקימנא רזא
דאיהו שליט עלה וכל דא למה בגין דאמרה סיהרא כמה דתנינן ובגיני כך אזעירת נהוראה ואזעירת
שלטנהא ולית לה רשו מגרמה בר כד יהבין לה חילא.
תרגום :פתח רבי שמעון ואמר כאיל תערג על אפיקי מים וגו' פסוק זה פרשוהו אבל חיה אחת
יש בעולם והיא שולטת בשלטון על אלף מפתחות בכל יום והיא נקבה ותשוקתה תמיד על אפיקי
מים לשתות ולהתרוות מצמאונה שכתוב כאיל תערג על אפיקי מים.
כאן יש להתבונן בראשונה כתוב כאיל ולא כתוב כאילת ואחר תערג ולא כתוב יערג אבל סוד
זה זכר ונקבה שניהם כאחד שאין להפרידם ואחד הוא שלא צריך להעלות אותם זה מזה אלא
שניהם כאחד והנקבה הזו תערג על אפיקי מים והיא מתעברת מן הזכר וקשה עליה שהרי על דין
עומדת.
וכשמולידה הקדוש ברוך הוא מזמין לה נחש אחד עליון גדול ובא ונושך באותו מקום ומולידה
וסוד זה הרבה ארבה עצבונך והרנך משום שהיא מתחלחלת בכל יום ובעצב על מעשי העולם
בעצב תלדי בנים בעצב זה סוד הנחש שמעציב פניהם של העולם.
ואל אישך תשוקתך כמו שנאמר תערג על אפיקי מים והוא ימשל בך הרי בארנו הסוד שהוא
שולט עליה וכל זה למה משום שאמרה הלבנה כמו ששנינו ולכן הקטינה אורה והקטינה שלטונה
ואין לה רשות מעצמה פרט לכאשר נותנים לה כח.
@לא ברור לי התועלת.
 1852עי' תרי פלגי דגופא )רע"מ פנחס רלו ע"א(.
 1853גאוה אפיקי מגנים סגור חותם צר אחד באחד יגשו ורוח לא יבוא ביניהם.
 1854ז"ל :תניא ר' יוסי בן דורמסקית אומר לויתן דג טהור הוא שנאמר גאוה אפיקי מגנים
תחתיו חדודי חרש אפיקי מגנים אלו קשקשים שבו תחתיו חדודי חרש אלו סנפירין שפורח בהן.
 1855אבל בפשטות יש לו רגל א' וצ"ע למה הנחש הולך על גחון אם יש לו רגל א'
 1856עי' זהר ח"א יז ע"א שכל היא שם למידת היסוד.
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סנפירים ,ותורה אתייהבת בגדולה ובגבורה ,מ"ע ומל"ת ,וזהו יגדיל תורה ויאדיר ,והוא חו"ג
דדעת שנזכה להם ,1857ולכן פרט הכתוב בזה מ"ע ומל"ת ,כל אשר לו כו' וכל אשר אין לו כו':
שכינתא עילאה  -בנ' שערי בינה ,וים הוא ה' גוונין 1858דה"א ,1859ד' מד' סטרין ,ונוצר הולד
במ' יום שהן דידה ,והטיפה דבגוה שהיא מחכמה הוא יו"ד ,והן נ' ,ים .והוא מ"ש בסוף פרק ד'
דספרא דצניעותא )ל ע"א( ה' ד' הות ומדאתעברת נעשית ה"א ,והוא 1860ים בהכפל ביו"ד של
חכמה ,דמסט' נק' ים ,1861ים החכמה ,דאתמליא מיניה ,כמש"ל )לח ע"א לז ע"ב( ,וע"ל תיקון
נ"ב )צט ע"ב( ומש"ש 1862בארוכה .ובינה כוללת ג"ר ,1863וכולל כאן כל הע"ס וכמו שמפרש
1864
והולך ,שכינתא תתאה כו' ,ור"ל דעל ידה הולכין בימא ,דכל השגות הכל ממנה ,בזאת כו'
והיא המלמדת לאדם דעת רוח הקודש ,ועי' בפרשת בראשית )מ ע"ב (1865בארבע זיווין דתחתיה
1857

 - ïå÷éúä øéàîישעיה )יא ט( לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים

מכסים:
 1858עי' יהל אור ח"ב דף לו ע"ד :ועטרא דאמא מתחלק לה"ג שדרכן של גבורות להתחלק כידוע
ואף שבעטרא דאבא ג"כ ה"ח כלולין כולם באחד ואין מתחלקיןם כי אם כשנכללין עם הגבורות הן
ה' גוונין וה' חסדים הן אור דנהיר בגוונין ומתחלק לפי הגוונין ולכן נ' שערי בינה שהן ה"פ עשר
ובחכמה עשר לב דואח"כ ז"א יורש ב' עטרין ה' של בינה וא' של חכמה והוא וא"ו ומלכות עטרא
דגבורה לבד והוא ה' אחרונה והן ג"כ אותיות אהבה א' עטרא דחכמה ה דבינ ב' ז,א ג' עטרין ה'
מלכות .וה' גוונין הם ה' ספירות חגת נו"ה עי' לעיל ח ע"א בינה עד הוד אתפשטת ,עי' לקמן הערה
.2354
1859
נדצ"ל דה'.
 1860בינה שהיא ה'.
 1861היינו מסטרא דחכמה הבינה נקראת ים.
 1862ומה שכתבתי שם.
 1863עי' דע"ה ח"ב קטו ע"ג שם מביא רבינו ראיה לכך מלעיל כד ע"ב :אימא עלאה מקננא
בכרסייא בתלת ספירן עלאין .ועי' מול"מ ב'.
 1864עי' לעיל כ ע"א בזאת יבא אהרן אל הקדוש שאין השגה אלא דרך המלכות.
 1865עי' זהר ח"א מב ע"ב :כל אינון נהורין תתאי )באינון נהורין( כלהון כלילן בהני נהורין
)תתאין( וכלהו בנהורא דא האי נהורא איהו כליל בגו ההוא רוחא וההוא רוחא קיימא בהיכלא
תליתאה דא ולא קאים לאתישבא אלא בגו היכלא רביעאה דתיאובתיה לסלקא לגויה אלין נהורין
דנפקו מגו ההוא רוחא כד מנצצין מתחברן כלהו נהורין דנצצן בשעתא דנפקי מגו ההוא נהורא
חדא ודחקין )נ"א ודחיין( לאתנצצא נפקי מנייהו חד חיותא קדישא רברבא דיוקנהא כחיזו דכל
אינון שאר חיותא דיוקנא דאריה ודיוקנא דנשר כלילן כחדא ואתעבידו בה חד דיוקנא מנייהו
תחות האי חיותא אית ד' אופנין עלאין כחיזו דתרשיש מרקמן בכלילו דכל גוונין ושית מאה אלף
רבוא )רברבן( כלהו בגווייהו ואלין ד' אופנים בתמניא גדפין כלהו וכלהו נפקין מגו נהירו דההוא
חיותא דשלטא עלייהו בשעתא דנציץ ההוא נהורא מפקא חיילין חיילין אלין ואלין ד' דתחותה
קיימין בד' סטרין דעלמא בד' אנפין כל חד וחד תרין אנפין מסתכלן לגבי ההוא חיותא ותרין אנפין
מחפיין בגדפייהו מאינון נהורין דנצצן דלא יכלין לאסתכלא בכל זמנא דנטלי אלין בד' גלגלין )ד"א
ותריסר( )ותרין( סמכין כקדמאי אתעביד מההוא זיעא דלהון כמה חיילין ומשריין דכלהו משבחין
ומזמרי דלא משתככי לעלמין ולאלין לית לון שעורא.
תרגום :כל אותם האורות תחתונים )באותם אורות( ,כולם כלולים באורות הללו )תחתונים(,
וכולם באור הזה .האור הזה איפה כלול ,בתוך אותו הרוח ,ואותו הרוח עומד בהיכל השלישי הזה,
ולא עומד להתיישב אלא בתוך ההיכל הרביעי שהשתוקקותו לעלות לתוכו ,המאורות הללו שיצאו
מתוך אותה הרוח ,כשנוצצים מתחברים כל המאורות הנוצצים .בשעה שיוצאים מתוך אותו אור
אחד ודוחקים )ודוחים( להתנוצץ ,יוצאת מהם חיה אחת קדושה גדולה ,דמותה כמראה של כל אלו
שאר החיות ,דמות אריה ודמות נשר כלולים כאחד ,ונעשו בה דמות אחת מהם .תחת החיה הזאת
יש ארבעה אופנים עליונים כמראה תרשיש מרוקם בכלילות כל הצבעים .ושש מאות אלף רבוא
)גדולים( כולם בתוכם .וארבעה האופנים הללו כולם בשמונה כנפים ,וכולם יוצאים מתוך אור
אותה החיה ששולטת עליהם .בשעה שנוצץ אותו האור ,מוציאה צבאות .צבאות הללו וארבעה
אלה שתחתיה ,עומדים בארבעת צדדי העולם בארבע פנים כל אחד ואחד ,שתי פנים מסתכלות
לאותה החיה ,ושתי פנים מכסות בכנפיהם ,מאותם אורות שנוצצים שלא יכולים להסתכל ,בכל
פעם שנוסעים אלה בארבעה גלגלים )ושנים עשר .נ"א ושנים( עמודים כראשונים ,נעשה מאותה
הזעה שלהם כמה צבאות ומחנות ,שכולם משבחים ומזמרים ,שלא שוקטים לעולמים ,ולאלה אין
להם שעור.
צ"ע גדול*##
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דמנהון ארבע לד' סטרין ,ולכן המשילו הגוף לאניה ,והאניה חשבה כו' )יונה א ד( דהיא גופא
כמש"ל )סג ע"ב עב ע"ב( ע"ש :1866דאיהו ל"ב אלקים כו'  -שהוא בלב }מד ע"ד{ של ים,
דבינה כלולה מחו"ב ,כידוע חכם 1867כו' ,ומסטרהא הוא נ' שערי בינה ,ומסט' דחכמה בה ל"ב
אלקים דעובדא דבראשית .1868והוא בלב ים ,באמצעיתא ,ביו"ד של המ"ם כנ"ל )כ ע"ב( ,דשם
הוא נקודה בהיכליה 1869נקודה בחלל .וכמש"ל )לח ע"א( והשכינה עולה עד היו"ד דחכמה ,ותרב
חכמת שלמה כו' )מלכים א' ה י( עד דמטו להאי מבועא עילאה דאיהו יו"ד חכמת כל בני קדם
1870
)מלכים א' ה י( ,ובההוא זימנא אתעבידת תגא בראש ו' ע"ש ,ושם היא נעלמת  ,כמש"ל )כה
ע"ב( האי תגא דתלשא איהי י' ישיר כו' ושריא על רישא דאת ו' ואתעבידת תגא ז' וסליק לה עד
אתר דאתגזרת מתמן ,ור"ל מחכמה ע"ש .ואמר שם ,כד אסתליקת מינייהו שואלי' איה מקום
כבודו כו' )קדושה דמוסף דשבת( ,1871וע"ל )פא ע"ב( נתיב לא ידעו 1872כו' )איוב כח ז( איה מקום
כבודו כו' כד איהי בהאי נתיב ל"ל ידיעה בה כו' ,וע"ל )לו ע"א( דהאי נקודה טמירא וגניזא
דאתמר בה ונעלמה מעין כל חי ,ועלה אתמר נתיב לא ידעו כו' ,והאי בת נקודה סתימא כו',
ועלה אמר שלמה שלשה המה נפלאו ממני כו' ,דרך אניה בלב ים ששם ונעלמה כו' ,אמרתי
אחכמה כו' ,להגיע אל ההיא חכמה והיא רחוקה ממני כמ"ש ותתצב אחותו מרחוק ,אמור
לחכמה כו' ,כידוע :שם כו' כד"א ועלמות 1873כו'  -ששים המה מלכות )שיה"ש ו ח( ,ס' מסכתות
1874
כמש"ל )כג ע"א כח
כלל התורה ,שהן ששים גבורים מגבורי ישראל )שיה"ש ג ח( ,מסט' דו"ק
ע"א( בגין בעלה דאיהו עמודא דאמצעיתא כליל שית סדרין ,והוא מסט' דו"ק דעמודא
דאמצעיתא .ושמנים פילגשים תמנין ספרי דאגדתא מסט' דיסוד ,1875שכל הגדה מסט' דיסוד.
ורזין דחכמתא ביה ,סוד מיסוד )זהר ח"ג כ ע"א ועי' לקמן צה ע"א( ,1876ולכן הן תמנין בחושבן
יסו"ד ,ע' מסוד ,ויו"ד מיו"ד ,צדיק וברית .1877ועלמות אין מספר מסט' דמלכות ,דשם ברכות,
ואינון כולהו רעותיה בהיכלין ,דשם ששים אילות בסחרני כו' )זהר ח"ג סח ע"א( :1878חיות כו' -
 - ïå÷éúä øéàî 1866עי' שם שכתוב גם כן הפסוק אל יתהלל המתהלל.
 1867חכם בבינה )ס"י פ"א מ"ד( ,דהיינו ישסו"ת עי' בהגר"א שם ,ועי' ע"ח שער ח פרק א ושער
יד פרק ג.
 1868עי' לעיל כז ע"ב .אמנם היינו בחי' חכמה שבבינה ועי' גר"א ס"י ג ע"ב שיש ל"ב נתיבות
החכמה בבינה והם הל"ב אלקים דמעשה בראשית.
עי' לעיל ח ע"א ד"ה ל"ב ז"ל ,אינון ל"ב אלהים שהם מסט' דגבורה במעש"ב ,אע"ג דהן בחכמה
מ"מ הן בבוצינא דקרדינותא שהוא גבורה דעתיק
 1869עי' לעיל כ ע"א והערה  ,603והערה .1161
 1870היינו לעתיד עיי"ש בגר"א.
 1871עיי"ש שכאשר היא בין החיות אומרים ממקומו הוא יפן ברחמים ,אבל כאשר הוא עולה
שואלים איה מקום כבודו.
 1872עי' בהגר"א בסד"צ ב ע"א שזה החיבור בין חו"ב דלא מתפרשין ,ועי' בהגר"א בסד"צ ד ע"ג
שיש עה"ח שזה עטרין דאו"א ויש דעת המתפשט ,וכאן אין ידיעה אלא רק עה"ח ,ועד שם המלכות
מעלה מן ,להוריד טיפות.
 1873לשון הפסוק :ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר.
 1874עי' זהר ח"ב נא ע"א.
 1875עי' שיה"ש רבה )לד ב( :ר' יצחק פתר קרייה בפרשיותיה של תורה ששים המה מלכות אלו
ששים מסכתות של הלכות ושמונים פילגשים אלו שמונים פרשיות שבתורת כהנים.
 1876עי' ב"ע :כל תיקון העולם היה ע"י יסוד דא"ק ,והוא נקרא רזא ,ששם סוד אור הגנוז ,והוא
סוד מיסוד ,ונשאר יוד הוא סוד טיפה דמוחין דגניז בגויה] .היינו שמתגלה הי' והסוד נשאר
בפנים* .[##ועי' שם :שבעים נפש גי' יין וז"ס נכנס יין יצא סוד והוא סוד מיסוד כי בהכנס הדעת
בגופא דז"א אז היסוד הוא בסוד אבר חי כידוע ושם במו"ס הדעת שבו הוא חמר טב שאין שם רע
כלל והוא שקיט על דורדיא .ועיי"ש :נכנס יין יצא סוד שאז יסוד נפיק בסוד אבר ח"י והוא סוד
מיסוד ויו"ד דבגוי' הוא חסד טיפה דמוחין דגנוז בגוי'.
 1877עי' גנזי מרומים )לריא"ח( שהארת היסוד חכמה הולך לדעת שהוא בגוף ,וזה ההארה של
היסוד היא טיפה שהיא י' ונשאר סוד למעלה.
 1878תאנא כתיב קול יי' יחולל אילות אילות אילת כתיב חסר דא אילות השדה )נ"א דא אילת
השחר( )ד"א אילות השדה( דתניא בפלגות ליליא בשעתא דקב"ה עאל לגנתא דעדן לאשתעשעא
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שהן אותן המרכבות שהן לקוב"ה ושכינתיה דנחתין בק"ש ותפלה כמ"ש לעיל בהקדמה )ה
ע"ב( ותז"ח וש"מ הרבה ,והן נקראין על שם דנפקו מתמן כמש"ל )פח ע"ב צז ע"א* (##ובתיקון
נז )צב ע"ב קה ע"ב( ,והן מסט' דמאור הגדול ומאור הקטן ,וז"ש קטנות עם גדולות ,וכמ"ש
בפרשת תרומה )קלח ע"ב( וע"ד מזבח הנחושת קטן ודוד הוא הקטן דכתיב את המאור כו',
ע"ש:1879
פתח רבי אלעזר ואמר ,אבא ,והרי
òáù àäå àáà øîàå øæòìà éáø çúô
שבעה ַימים הם ,והים העליון הוא על åäééìòå åäìë ìò åäéà äàìò íéå ïåðéà íéîé
כולם ,ועליהם נאמר "כי שפע ימים
) å÷ðéé íéîé òôù éë øîúàדברים לג יט(
ינקו" .את מי הם מנחקים .אמר לו ,בני
"שבעה בשבעה הן מוצקות" .וכך הם äòáù éøá äéì øîà 1880íé÷ðåé ïåðéà ïàîì
הרקיעים ,שבעה בשבעה ,וכך הם äî} (á ã äéøëæ) úå÷öåî ïåðéà äòáùá
ההרים ,שבעה בשבעה ,וכך הן הארצותäòáùá äòáù íéòé÷ø ïåðéà éëäå {à"ò ,
שבעה בשבעה ,הישובים ,שבעה בשבעהïåðéà éëäå äòáùá äòáù ïéøåè ïåðéà éëäå .
)והראשים שלהם שנים ,וסוד הדברäòáù ïéáåùé äòáùá äòáù ïéòøà ,
שנים שנים ,שבעה שבעה ,וכולם זכר
äìîã àæøå ïéøú ïåäìã ïåùàøå) äòáùá
ונקבה .ולמעלה אחד גנוז ונסתם( .וכך
הם שבע כסאות שבע בשבע שבע ) íéðù íéðùבראשית ז ט( ) äòáù äòáùשם
היכלות שבעה בשבע )וכך הממונים הם ב( (øéîèå æéðâ ãç àìéòìå äá÷ðå øëæ åäìëå
שבעה בשבעה(.
äòáùá äòáù ïééñøë òáù ïåðéà éëäå
הראש
,
צדיק
זה
הים
של
הלויתן
ïðîî éëäå) äòáùá äòáù ïìëéä òáù
1881
שהוא העמוד האמצעי ,מגיע עד הים (äòáùá äòáù ïåðéà
 - ïå÷éúä øéàîעם צדיקיא האי קול נפיק וכאיב כל אינון אילתא דסחרני כורסייא יקירא קדישא הה"ד ששים
גבורים סביב לה.
תרגום :למדנו כתוב קול ה' יחולל אילות .אילות ,כתוב אילת חסר ,זו אילות השדה )נ"א זו
אילת השחר( )ד"א אילות השדה( .אילות השדה ששנינו ,בחצות הלילה בשעה שהקדוש ברוך הוא
נכנס לגן עדן להשתעשע עם הצדיקים ,הקול הזה יוצא ומכאיב לכל אותן האיילות שסביב הכסא
הנכבד הקדוש ,זהו שכתוב ששים גיבורים סביב לה.
עיי"ש ברח"ו שאילת היא מלכות ,והסחרני הם העי' שרים .ועיי"ש בלש"ו שמציין לח"ב לב ע"ב
ברח"ו אות ד' ואות א' לג ע"א.
 1879ז"ל :ונחושת דא איהו גוון כגוונא דזהב בגין דאצטבע מגוון זהב ומגוון דכסף ועל דא מזבח
הנחשת קטן אמאי איהו קטן כמה דאת אמר )מ"א ח סה( כי המזבח אשר לפני יהו"ה קטן מהכיל
את העולה וגו' כמה דאת אמר )ש"א יז יד( ודוד הוא הקטן ואף על גב דאיהו קטן כלא אתאחיד
בגויה ואי תימא מזבח אחרא אקרי קטן לאו הכי דלאו קטן בר האי דכתיב )בראשית א טז( את
המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ודא איהו המאור הקטן המאור
הגדול דא מזבח הפנימי דאיהו מזבח הזהב.
תרגום :ונחשת זהו צבע כגון הזהב משום שנצבע מגון זהב ומגון כסף ולכן מזבח הנחשת קטן
למה הוא קטן כמו שנאמר כי מזבח הנחשת אשר לפני ה' קטן מהכיל את העלה וגו' כמו שנאמר
ודוד הוא הקטן ואף על גב שהוא קטן הכל נאחז בתוכו ואם תאמר מזבח אחר נקרא קטן לא כך
שאין קטן פרט לזה שכתוב את המאור הגדל לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה
וזהו המאור הקטן המאור הגדל זה המזבח הפנימי שהוא מזבח הזהב.
 1880דהיינו מניקים עי' לקמן ד"ה וחשיב
àìéòìå äá÷ðå øëæ åäìëå (&) äòáù äòáù (&) íéðù íéðù äìîã àæøå ïéøú ïåäìã ïåùàøå)" 1881
ïåðéà ïðîî éëäå) äòáùá äòáù ïìëéä òáù äòáùá äòáù ïééñøë òáù ïåðéà éëäå (øéîèå æéðâ ãç
ïåùàøå äòáùá äòáù ïéìëéä äòáùá äòáù ïééñøë" àúéà åîå÷îáå ,à"øâá ÷çîð "(äòáùá äòáù
."øéîèå æéðâ ãç àìéòìå äá÷ðå øëæ åäìëå äòáù äòáù íéðù íéðù äìîã àæøå ïéøú ïåäìã
.##*ä"ãá òéôåî àì äæù à"øâá ÷çîð "àîéã" íà ò"ö 1882
.(à"øâ) äéìéã 1883
.(à"øâ) äìòã 1884
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השביעי ,שהוא הראש של כולם .ושתי
כנפיו ,ושני קשקשים ,בארבעה ימים,
שעורם שעור הזנב של הנחש ,מגיע עד
הים השביעי האחרון שהוא כולל שבעה
ימים ,שעליו נאמר שבע ביום הללתיך.

åäéàã àùéø ÷éãö àã 1882àîéã ïúéåì
äàòéáù àîé ãò éèî àúéòöîàã àãåîò
ïéøúå éåôãâ ïéøúå åäìëã àùéø éäéàã
÷øåòéù åäééøåòù íéîé òáøàá ïéù÷ù
äàòéáù àîé ãò éèî 1883àéåçã àáðæã
1884
äéìòã íéîé òáù àìéìë éäéàã äàøúá
) êéúììä íåéá òáù øîúàתהלים קיט קסד(

פתח ר"א כו'  -ר"ל ,כיון דשבע ימים אינון הן ,כל ז"ס עם מלכות ,למאן אינון יונקים וכתיב
יינקו :א"ל ברי שבעה כו'  -ר"ל ,דהן שבעה דדכורא ושבעה דנוק' כמ"ש בז"ח שיה"ש )מט
ע"ב וע"ג סב ע"א( שבעה ושבעה אלין תתאי דקיימין לקבליהון דעלאי וכולהו אחיד לנרות אשר
ושבעת ימים אלין עלאי ואלין תתאי
על ראשה ,שבעה ושבעה מוצקות אלין שבעת ימים,
דמתחבראן כחדא .1885והוא כמ"ש )ב"ב עד ע"ב( דכל מה שברא הקב"ה זכר ונקבה בראו,
ושבעה הן בהצטרף יסוד הבינה היכל השביעי ,והוא הדעת ,1886נהר הכוללם עמהם ,והוא היכל
השביעי ,וכן ים עלאה כנ"ל .וכמ"ש וים עלאה על כולהו ,ואע"ג שהן שמונה עם העטרת יסוד,
ועטרת נכללין בלבנת הספיר ,ופעמים נו"ה 1887כמו ברקיעים שחקים ,1888אבל וילון רקיע
בשנים ,וכמ"ש בפרשת פקודי )רנח ע"א( שבלבנת הספיר הן ב' רקיעים .ועי' בפרשת בראשית
)לח ע"א( שבעה היכלין מדורין אינון לעילא דאינון רזא דמהימנותא עלאה ,ושבעה היכלין
אינון לתתא כגוונא דלעילא ,עש"ב .ובפרשת פקודי )רמה ע"א( לחזות בנועם ה' ,באינון ז'
רקיעים לעילא .ולבקר בהיכלו באינון ז' רקיעים דלתתא .ואלין קיימין אלין לקבל אלין ,ובכולהו
קמת בגנתא דעדן אינון ז' חופות קדישין כו' עד דאתא אברהם חסידא ושארי לאתקנא עלמא
ועאל גו מהימנותא קדישא ואתקין לעילא ותתא באינון רקיעים עלאין ובאינון רקיעים תתאין,
אינון תתאין היכלין לאינון רקיעים עלאין לאתאחדא דא בדא ולאתקשרא דא בדא ,כמה
דאוקימנא באינון היכלין דקאמרן והוא יחודא דשמע ישראל וברוך שם כבוד מלכותו לעולם
ועד .וז"ש והכי אינון רקיעין }מה ע"א{ שבעה כו' :וט"ס כאן וכצ"ל ישובין ז' בז' כרסיין
שבעה בשבעה היכלין שבעה בשבעה ואח"כ וראשין דלהון כו' עד וטמיר  -ול"ג והכי אינון
ממנן שבעה בשבעה ,וחשיב כאן ז' דברים שהן ז' פעמים ז' ,שבע שבתות ,מ"ט שערי בינה.
ואמר וכלהו זו"נ כנ"ל ,שבעה דדכורא בשבעה דנוק' ,ובכולן הבינה שהיא הדעת היא השביעית
למעלה .והוא תירוץ על קושיתו ,למאן כו' ,ור"ל דדכורא מניקין לנוקבא .ואמר "וראשין תרין"
 - ïå÷éúä øéàî 1885ז"ל בשלימות :שבעה ושבעה אלין תתאי דקיימין לקבלייהו דעלאי וכלהו אחיד לנרות אשר
על ראשה שבעה ושבעה מוצקות אלין שבעת ימים ושבעת ימים אלין עילאי ואלין תתאי
דמתחבראן כחדא תו שבעה ושבעה כולהו לעילא בגין דכליל כל חד בחבריה ואי תימא שיתא איהו
שפיר דכליל חד בחבריה חד דאשתער במאן אתכליל אלא כד סלקין כולהו לתריסר ההוא דקאים
עלייהו דאשלים תליסר אתכליל בחד דקיימא עליה דאיהו דרגא דכלהו כלילהן ביה ודא איהו
נקודה עילאה דכלהו נפקו מיניה
תרגום :שבעה ושבעה אלו התחתונים שעומדים כנגדם של העליונים וכלם אוחז לנרות אשר
על ראשה שבעה ושבעה מוצקות אלו שבעת ימים ושבעת ימים אלו עליונים ואלו תחתונים
שמתחברים יחד
עוד שבעה ושבעה כלם למעלה משום שכל אחד כלול בחברו ואם תאמר שש הוא יפה שכולל
אחד בחברו האחד שנשאר במי נכלל
אלא כשכלם עולים לשנים עשר אותו שעומד עליהם שמשלים שלשה עשר נכלל באחד שעומד
עליו שהוא הדרגה שכלם כלולים בה וזו היא הנקדה העליונה שכלם יצאו ממנה
 1886עי' יהל אור ח"א כד ע"ב ז"ל ,ענין הגולגלתא הוא יסוד דבינה דרדל"א ,והוא הדעת דז'
תיקונים דגולגלתא ,כי בתיקון השני שהוא אוירא שם מתלבש חסד דע"י ,ובו מתלבש יסוד דבינה
ונעשה לו דעת וכו' .עיקר הדעת הוא יסוד דחכמה ,וקאים בתוך יסוד דבינה דלא מתפרשין ,לכן
נק' על שמה .והתגלות הבינה בז"ת אינו אלא בדעת יסוד שלה ,עכ"ל.
 1887כנראה שחסרים המילים "נכללים כחדא".
 1888עי' זהר ח"ג כו ע"א ששחקים כולל גם נצח וגם הוד.
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הן חו"ב ,וג"כ זו"נ ,כמ"ש וכולהו זו"נ ,דמחכמה ולמטה הכל זו"נ כמ"ש בא"ז )רצ ע"א( ,1889לבד
בכתר אמר ואין אלקים עמדי )דברים לב לט( ,1890וז"ש "ולעילא חד כו'" ,ומ"מ מושרשין בו זו"נ,
וז"ש טמיר וגניז ,1891וכמ"ש )חגיגה יג ע"א( במופלא ממך כו' ובמכוסה ,שהן ב' ראשים גלגלתא
מופלא ,ומ"ס מכוסה ,1892שהן שורש חו"ג ,אוירא ובוצינא ,לבד ההוא דלא עייל 1893כו' ברח
לך 1894כו' :ורזא דמלה שנים כו'  -ר"ל ,שמ"ש התורה בבהמה טמאה שנים שנים ,היינו ד' מכל
מין ,ב' זכרים וב' נקבות .וכן אמר בר"מ )ח"ג יז ע"א( ולעיל )מו ע"ב סא ע"ב( וש"מ .ואמר
למעלה ,וים עילאה על כלהו ,הוא ג"כ ממניינא ,אע"ג דבגמ' )ב"ב עד ע"ב( חשיב ז' ַימים בלא
הוא ,כבר כ' ששנים נכללין כאחד ,וז' ימים הן ספורים בגמ' ,וכן ז' רקיעים ,1895וז' ארצות,1896
וז' היכלות בזוהר פרשת בראשית )מא-מד( ,הרים ז' הן בא"י והן במקרא .ישובין ז' ,הן ידועין,
וכמ"ש בזוהר )* (##ג"כ משם רב המנונא .וכרסיין ז' הן במעשה בראשית בברייתא ,1897וכל
1898
הדכורין נכללין כאחד וכן הנוק' ,וז"ש עד די כרסיין רמיו )דניאל ז ט(  ,ואמרו )חגיגה יד ע"א(
א' לו וא' לדוד ,וראב"י אמר א' לכסא כו' ,ואמרו א' לדין כו' ,והכל א' .וכן הראשין דלהון תרין,
ונאמר כרסייה שביבין )דניאל שם( כו' ,הוא על חד הטמיר וגניז ,וכמ"ש )שם( ועתיק יומין כו',
ושהכרסייא הוא בוצינא דקרדינותא כמש"ש ,ולכן נאמר שביבין כו' ,וכמ"ש בא"ר )קל ע"א(
קום ר' יהודא לתקנא כו' ,1899וכמ"ש במ"א )* (##ע"ש:
 - ïå÷éúä øéàî 1889ז"ל :זקף ר"ש ידוי וחדי אמר ודאי עידן הוא לגלאה וכלא אצטריך בשעתא דא ת"ח בשעתא
דעתיקא קדישא סתימאה דכל סתימין בעא לאתתקנא כלא אתקין כעין דכר ונוקבא באתר
דאתכלילו דכר ונוקבא לא אתקיימא אלא בקיומא אחרא כעין דכר ונוקבא.
והאי חכמה כללא דכלא כד נפקא ואתנהיר מעתיקא קדישא לא אתנהיר אלא בדכר ונוקבא
האי חכמה אתפשט ואשתכח דדכר ונוקבא הוא חכמה אב בינה אם חכמה ובינה בחד מתקלא
אתקלו דכר ונוקבא ובגינייהו כלא אתקיים בדכר ונוקבא דאלמלא האי לא מתקיימין.
תרגום :זקף רבי שמעון את ידיו ,ושמח .אמר ,ודאי עתה הוא זמן לגלות ,והכל צריכים בשעה
זו.
בא וראה :בשעה שעתיקא קדישא ,שהוא הסתום של כל הסתומים ,רצה ליתקן ,הכל נתקן
כעין זכר ונקבה .במקום שנכללו זכר ונקבה ,לא נתקיימו ,אלא במקום אחר ,כעין זכר ונקבה.
וחכמה זו היא כלל הכל ,כאשר יצא וקבל הארה מע"ק בזכר ונקבה ,אז לא קבל אורות אלא
בזו"נ .זו החכמה נתפשטה ,ונמצא שהם זכר ונקבה .חכמה הוא אבא ,ובינה היא אימא.
חכמה ובינה במשקל אחד נשקלו ,כזכר ונקבה ובשבילם כולם נתקיימו בבחינת זכר ונקבה,
שאם לא זה לא היו יכולים להתקיים.
 1890עי' זהר ח"א כב ע"ב וכך מפרש האר"י בשער עתיק פרק ב.
 1891עי' לעיל הערה .20
 1892עי' לקמן קלח ע"א )לש"ו( וגר"א שם.
 1893עי' זהר ח"א לא ע"ב ופרדס רמונים )שער ג פרק ג( שמפרש את דברי הזהר על הכתר.
 1894עי' א"ז רפח ע"ב שזה רדל"א.
 1895עי' חגיגה )דף יב ע"ב( :ריש לקיש אמר שבעה ]רקיעין הן[ ואלו הן וילון רקיע שחקים זבול
מעון מכון ערבות.
 1896עי' זהר ח"א לט ע"ב :ארץ ,אדמה ,גיא ,נשיה ,ציה ,ארקא ,תבל.
##* 1897
 1898היינו בלשון יחיד.
 1899ז"ל :תניא כתיב )דניאל ז( "חזה הוית עד די כורסוון רמיו ועתיק יומין יתיב כורסוון רמיו"
מאן הוא אמר לרבי יהודה קום בקיומך ואתקין כרסייא דא א"ר יהודה כתיב )שם( כורסייה שביבין
דינור ועתיק יומין יתיב על האי כרסייא מ"ט דתניא אי עתיק יומין לא יתיב על האי כרסייא לא
יכיל לאתקיימא עלמא מקמי ההוא כורסייא כד יתיב עתיק יומין עליה לכפייא )ס"א אתכפייא(
לההוא כורסייא ומאן דרכיב שליט בעידנא דנטיל מהאי כרסייא ויתיב על כורסייא אחרא כורסייא
קדמאה רמיז דלא שלטא אלא איהו דרכיב ביה עתיק יומין
תרגום :למדנו :נאמר "חזה הוית עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתיב" )תרגום :פי' רואה הייתי
אשר הכסאות מוטלים ומושלכים ,ועתיק יומין יושב( איזה )כסא מוטל(? אמר לרבי יהודה ,עמוד
על רגליך ותתקן הכסא הזה.
אמר רבי יהודה ,נאמר "כרסייה שביבין דינור" )פי' כסאו שהתנוצצו ממנו נצוצי אש( ועתיק
יומין ישב על כסא הזה .מהו הטעם ,כי למדנו ,שאם עתיק יומין לא היה יושב על הכסא הזה לא
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לויתן דא כו'  -אמר שהלויתן כולל כל הימים ,שהוא צדיק ,1900ורישיה דאיהו עמודא
דאמצעיתא ,כולל ים העליון שהוא הדעת וד' סנפיריו וקשקשת בחו"ג ונ"ה וזנבי' הוא מלכות
והן ז' :שיעור דזנבא דיליה כו'  -כצ"ל~ :דאיהי כלילא כו'  -לבד הים בעצמו שהיא כלולה
מזו"נ כמו לבנת וספיר ,ונגד לבנת שם בנוק' ,היא כלולה מז' ,והן שבעה בשבעה .והלויתן אע"פ
שהוא בים העליון ,מ"מ כולל כל הימים ,כי הדעת הוא הנהר דכולל ו' צינורות ,וכמש"ל )לח
ע"א( ,ואלו ב' ימים העליון והשביעי הן כל א' כוללין ז' ,כמ"ש בז"ח שיה"ש )מט ע"ג סב
ע"א( 1901תו )שבעה ושבעה( תרין דרגין אינון וכל חד איקרי שבעה חד איהו עלמא דאתי כו' וחד
איהו צדיק כו' עש"ה :1902דעלה אתמר שבע כו'  -כצ"ל ,ר"ל על מלכות והיא בת שבע:
אמר רבי שמעון בני ,הרי בעלי
המגנים יורדים מלמעלה מלובשים
שריון ,קשתותיהם קשתות אש,
ורומחיהם אש ,וחרבותיהם להבה ,כולם
בעלי עינים בודאי .הרי בעלי המגנים
בבית המדרש ,ואֵ לו בהם יתעוררו ללחום
קרב למעלה.
ולא עוד אלא שהרי הדג הגדול בא
רב המנונא סבא ודאי בכמה דגים חילות
קדושים של תלמידי חכמים שמתרבים
בים כעת צריך לפרש להם רשת להיות
ברשותנו ולבעלי המגנים כלי קרב כעת
צריך לתקן בקלע באבני קלע בקשת
בחצים של הקשת ברמח בסיף החזק מגן
וצנה שיש בעלי מגנים שהם נלחמים עם
סוסים ויש אחרים שהם רגלים שעליהם
נאמר ביציאת גלות מצרים כשש מאות
אלף רגלי וגו'

ïéñéøú éøàî àä éøá ïåòîù éáø øîà
÷ïééøù ïéùáåìî àìéòìî ïéúçð à
÷àùà ïåäéçîåøå ùà éúù÷ ïåäéúåúù
éàãååá ïéðééò éøàî åäìë äáäì ïåäéôééñå
ïåäá ïéìàå àùøãî éáá ïéñéøú éøàî àä
àìéòì àáø÷ àçâàì {á"ò äî} ïåøòúé
à÷ àáøáø àðåð àäã àìà ãåò àìå
ïéðåð äîëá éàãå àáñ àðåðîä áø àéúà
ïéáøúîã íéîëç éãéîìúã ïéùéã÷ ïéìééç
éåäéîì úùø ïåì àùøôì êéøö ïòë àîéá
àáø÷ éðàî ïéñéøú éøàîìå ïìéã úåùøá
ïéðáàá àèøé÷á àð÷úàì êéøö ïòë
àçîåøá àúù÷ã ïéøéâá àúù÷á àèøé÷ã
ïéñéøú éøàî úéàã äðöå ïâî ÷æçä àôééñá
ïåðéàã ïéðøçà úéàå ïååñåñá ïéçéâî ïåðéàã
àúåìâã àúåð÷ôîá øîúà åäééìòã ïéìâø
øîåâå éìâø óìà úåàî ùùë éàøöîã

הא מארי תריסין  -הן מארי מתניתין דלמעלה )נב ע"ב מג ע"א( וכמה תריסין כו' :מלובשין
שריין - 1903הן לאגנא לשכינתא ואורייתא מחויא בקרבא ,והוא 1904מאמא עילאה ,לבוש חשמל
המקיפים לה וכמש"ל )סא ע"ב * .(##והוא מ"ש )ישעיה נט יז( וילבש צדקה כשריון ,וצדקה ידוע
 - ïå÷éúä øéàîיכול היה העולם להתקיים מפני הכסא הזה ,וכשעתיק יומין יושב עליו בכדי לכפות )נכפה( אותו
הכסא ,ומי שרוכב שולט.
בעת שעמד מהכסא הזה וישב על כסא אחר ,אז הכסא הראשון מוטל ,שכן אינו שולט אלא
הכסא שעליו רוכב עתיק יומין.
 1900עי' ר"מ פ' תצא )דף רעט ע"א( דאנת לויתן נחש בריח דימא דאורייתא מאריה דכל נונין
כו' ,ועוד לא ברור למה הלויתן נקרא על שם הצדיק .ועי' גר"א בספד"צ יב ע"ב :עלמין דכסופין
כידוע ,והן ירתין מלויתן הנ"ל ,שמתפשט עד ז"א ביסוד ,ולכן נק' יסוד לויתן ,שבו גנוז ,ובו יתגלה.
 1901עי' לעיל הערה .1885
 1902ז"ל :תו תרין דרגין אינון וכל חד איקרי שבעה חד איהו עלמא דאתי דאיהו שבעה ואקרי
שבעה דכתיב ויבנהו שבע שנים וחד איהו צדיק דאקרי שבעה ואיהו שבע דכתיב כי שבע יפול
צדיק וקם
תרגום :עוד שתי דרגות הן וכל אחת נקראת שבעה אחד הוא העולם הבא שהוא שבעה ונקרא
שבעה נאמר ויבנהו שבע שנים ואחד הוא צדיק שנקרא שבעה והוא שבע נאמר )משלי כד( כי שבע
יפול צדיק וקם
 1903עי' פי' להק' האד"ר שזה שייך ליצירה בדווקא ולדכורא דסט"א ,ולא לנחש ,וצ"ע
 1904השריון.
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באימא ,מתנת חנם דשם אהי"ה ,וחנותי את אשר אחון )שמות לג יט( ,שהוא עולם הוותרנותא,
1905
מתנת חלקו  ,ומארי תריסין המלובשין שריון הן בעלי הצדקה דאמר למעלה )כט ע"ב לג
ע"א( דאיהי צדקה ,צ' תשעים כו':
קשתותיהן כו'  -מלחמה זו בקשת דק"ש ,כמ"ש בר"מ )פ' עקב רעב ע"א( א"ל חבריא ברי
כו' דהא ודאי בק"ש אוקמוהו כו' .1906וקשת הוא צדיק כמש"ש ,קשת דזריק חצים וכל זרע כו'.
וכן אמר בפ' פנחם )רל ע"ב (1907בגין דלית יחודא כו' אלא בצדיק דאיהו קשת כו' .וכן בתז"ח )עג
 - ïå÷éúä øéàî 1905עי' לעיל לג ע"ב וכן זהר ח"ג רעד ע"א ,בינה שנאמר בה ישמח משה במתנת חלקו.
 1906ז"ל :אדהכי הא בוצינא קדישא אתא לגביה ואמר רעיא מהימנא יומא חד אזילנא אנא
וחברייא לאכסניא חדא והוה תמן ינוקא חדא קם ותקין לן מנרתא ופתורא איהו מגרמיה כאילו
הוה מעשרין שנין ולא הוה אלא מבן חמש שנין ותקין פתורא מכל מיני מאכל ומשתה אמר הא
אוקמוה רבנן דבעל הבית בוצע ואורח מברך אבל צעיר אני לימים ואתם ישישים על כן זחלתי
ואירא מחוות דעי אתכם עד דאטול רשות מכם א"ל אימא ברי מלאכא דיי' אמר לן אתון בעיתון
לחם תפנוקי בלא קרבא או לחם בקרבא דהכי אוקמוה רבנן דמתני' שעת אכילה שעת מלחמה ואי
בעיתו למהוי קרבא עליה לית חד אכיל אלא מאן דנצח קרבא איהו אכיל ובוצע לכלהו א"ל
חברייא ברי אנת זעיר ועדיין לא ידעת איך מגיחי גברין רברבין בחרבא בנענוע דחרבא ברומחא
בקשתא בגירין דקשתא בקירטא באבנין דקירטא א"ל אל יתהלל חוגר כמפתח דהא ודאי בק"ש
אוקמוה כל הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב פיפיות דכתיב רוממות אל בגרונם וחרב
פיפיות בידם ונענועא דחרבא צריך לנענע ליה לשית סטרין כמה דאוקמוה כדי שתמליכוהו על
השמים ועל הארץ ועל ד' רוחות העולם ודא ו' גוף החרב י' ראש החרב ה"ה תרי פיות נרתקא
דחרבא אדנ"י:
רומחא רמ"ח בק"ש עם שית תיבין דיחודא הא רומ"ח מג"ן עם חרבא מיכאל גבריאל נוריאל
שמשין דג' אבהן קשת דזריק חצים וכל זרע דאינו יורה כחץ אינו מוליד קירטא דא ק"ש ה' אבנין
דקירטא )דברים ו ד( שמע ישראל יי' אלהינו יי' לקבלייהו ויקח דוד חמשה חלוקי אבנים מן הנחל
וכד שוי להון בקירטא דאיהי שפה ואיהי שכינתא אתעבידו חד כלהו ה' וקטיל לפלשתאה ועד כען
זריקנא האי אבנא לסמאל דאיהו אבן מצור והרסנא מצור דיליה ואשפלנא ליה לתתא ובג"ד
אמינא לכון אל יתהלל חוגר כמפתח כען יתברר לכון דאנא ידענא איך מגיחין גברין רברבין בסייפין
ברומחא בקשתא בקירטא תווהנא ולא יכילנא למללא קמיה א"ל רבנן כען נחזי מאן יהא מרווח
נהמא דאיהו להם המוציא.
תרגום :בין כך הרי בא אליו הנר הקדוש ואמר רועה הנאמן יום אחד הלכתי אני והחברים
לאכסניה אחת והיה שם תינוק אחד קם והתקין לנו מנורה ושלחן הוא מעצמו כאלו היה מעשרים
שנה ולא היה אלא מבן חמש שנים והתקין שלחן מכל מיני מאכל ומשתה אמר הרי פרשוה
רבותינו שבעל הבית בוצע ושביל מברך אבל צעיר אני לימים ואתם יששים על כן זחלתי ואירא
מחוות דעי אתכם עד שאטול רשות מכם אמרתי לו אמר בני מלאך ה' .אמר לנו אתם רציתם לחם
תפנוקים בלי קרב או לחם עם קרב שכך פרשוה רבותינו של המשנה שעת אכילה שעת מלחמה
ואם רציתם שיהיה עליו קרב אין אחד אוכל אלא מי שינצח בקרב הוא אוכל ובוצע לכלם אמרו לו
החברים בני אתה קטן ועדיין לא ידעתי איך נלחמים גיבורים גדולים בחרב בנענוע החרב ברומח
בקשת בחיצי הקשת במקלע ובאבני מקלע .אמר להם אל יתהלל חוגר כמפתח שהרי ודאי בקריאת
שמע פרשוה כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאלו אוחז חרב פיפיות שכתוב רוממות אל בגרונם
וחרב פיפיות בידם ונענוע החרב צריך לנענעה לששה צדדים כמו שבארוה כדי שתמליכוהו על
השמים ועל הארץ ועל ארבע רוחות העולם וזו ו' גוף החרב י' ראש החרב ה"ה שתי פיפיות נרתיק
החרב אדני.
רומח רמ"ח בקריאת שמע עם שש תבות היחוד הרי רומ"ח מג"ן עם חרב מיכאל גבריאל
נוריאל השמשים של שלשת האבות קשת שיורה חצים וכל זרע שאינו יורה כחץ אינו מוליד מקלע
זה קריאת שמע חמשה אבני מקלע שמע ישראל ה' אלהינו ה' כנגדם ויקח דוד חמשה חלקי אבנים
מן הנחל וכששם אותם במקלע שהיא שפה והיא שכינה נעשו אחד כל החמשה והרג את הפלשתי.
ועד עכשיו זרקתי אבן זו לסמאל שהוא אבן מצור והרסתי את המצור שלו והשפלתיו למטה ולכן
אמרתי לכם אל יתהלל חוגר כמפתח כעת יתברר לכם שאני יודע איך נלחמים גברים גדולים
בחרבות ברומח בקשת במקלע תמהנו ולא יכלנו לדבר לפניו אמרו לו חכמים כעת נראה מי יהיה
מרויח את הלחם שהוא לחם המוציא.
 1907ז"ל :חתן וכלה בגין דלית יחודא וקשורא ומרכבה לשם יהו"ה באדנ"י בצדיק דאיהו קשת
דאיהי )ד"א דביה( מרכבתא שלימתא דלעילא יאהדונה"י שכינתא איהי מעשה בראשית ואוקמוה
אין דורשין במעשה בראשית בשנים בגין דענפין דאילנא אינון פרודות מלמעלה בכנפי חיון יהו"ה
לימינא אדנ"י לשמאלא חתן לימינא כלה לשמאלא כד אתיין לה לחופה בכמה מיני נגונא צריכין
ישראל לאתערא לון לתתא בשירות ותושבחות בכל מיני נגונא בצלותא הא קא אתיין לחופה
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ע"ב ג ע"ב( קשת דאיהו צדיק כו' ,וכן למעלה )ו ע"א ח ע"א( כמראה הקשת דא צדיק כו'.
ובתיקון יג )כה ע"ב ל ע"א( לגבי צדיק דאיהו קשת כו' עש"ב ,וכן במקומות הרבה .אבל בפרשת
בראשית )יח ע"א (1908אמר כמראה הקשת כו' ותראה היבשה כו' נפקת רחל וכו' .וכן בשאר
מקומות ג"כ .והענין הוא באות הברית ,דאיהי בצדיק ואיהי נוק' רחל }מה ע"ב{ כמש"ל בתיקון
ל"ו )פו ע"א( ,דהוא מעין חתום דידה .1909ועי' בפרשת נח )עא ע"ב (1910ובג"כ קשתו דא ברית
 - ïå÷éúä øéàîוצריכין ישראל למיהב קדושין לכלה מחתנא בקשורא דתפלה דיד למהוי קשירא ליה ולעטרא לון
בתפילין דרישא דאיהו פאר הה"ד פארך חבוש עליך ותלת כריכין דרצועה לקבל ג' קדושות דאינון
קדוש קדוש קדוש )רצועה( קדושה לך ישלשלו וצריך לברכא לון בשבע ברכאן דאינון שבע ברכות
דק"ש בשחר שתים לפניה ואחת לאחריה ובערב שתים לפניה ושתים לאחריה:
תרגום :חתן וכלה ,בגלל שאין יחוד וקשור ומרכבה לשם יהו"ה באדנ"י בצדיק שהוא קשת
שהיא )שבו( מרכבה שלימה שלמעלה יאהדונה"י .שכינה היא מעשה בראשית ,ובארוהו אין דורשין
במעשה בראשית בשנים ,משום שענפי האילן הם פרודים מלמעלה בכנפי החיות ,יהו"ה לימין
אדנ"י לשמאל ,חתן לימין כלה לשמאל .כאשר מביאים אותה לחופה ,בכמה מיני נגונים צריכים
ישראל לעורר אותם למטה בשירות ותשבחות ,בכל מיני נגון בתפלה הנה הם באים לחופה.
וצריכים ישראל לתת קדושין לכלה מהחתן בקשירת תפלה של יד ,להיותה קשורה לו ,ולעטר
אותם בתפלין של ראש ,שהיא פאר ,זהו שכתוב "פארך חבוש עליך" ,ושלש כריכות של רצועה
כנגד שלש קדושות ,שהן קדוש קדוש קדוש) ,רצועה( קדושה לך ישלשלו ,וצריך לברך אותן בשבע
ברכות ,שהן שבע ברכות של קריאת שמע בשחר ,שתים לפניה ואחת לאחריה ,ובערב שתים לפניה
ושתים לאחריה.
 1908ז"ל :עלמא דאתגלייא בעלמא דאתכסייא עלמא דאתגלייא אתייחד אוף הכי לתתא ועלמא
דאתגלייא איהו עלמא דתתא"ה )ישעיה ו א( ואראה את יהו"ה )שמות כד י( ויראו את אלהי ישראל
)במדבר יד י( וכבוד יהו"ה נראה )שם יז ז( וירא כבוד יהו"ה )יחזקאל א כח( כמראה הקשת וגו' כן
מראה הנגה סביב הוא מראה דמות כבוד יהו"ה ודא איהו רזא ותראה היבשה )שם( כמראה הקשת
זה חי עלמין וזהו )בראשית ט יג( את קשתי נתתי בענן דא מלכות נתתי מן יומא דאתברי עלמא
ביומא דעיבא דאתחזי קשת )דאתער שמאלא לאתתקפא( מראה דמות כבוד יהו"ה )יחזקאל א כח(
אתער שמאלא לאתתקפא נפקת רחל ותקש בלדתה מיכא"ל בסטרא דא רפא"ל בסטרא דא
גבריא"ל בסטרא דא ואינון גוונין דאתחזיין בההוא דמות חיור וסומק וירוק כן מראה הנגה סביב
נהירו דאתכסייא בגלגולא דחיזו דעינא הוא מראה דמות כבוד יהו"ה גוונין דאתיחדא יחודא
תתאה לפום יחודא דאתייחד יחודא דלעילא יהו"ה אלהינ"ו יהו"ה גוונין סתימין דלא אתחזן
ואתקשרן אל מקום אחד יחודא חדא בעלאה גוונין בקשת לתתא לאתיחדא בהו חוור סומק וירוק
כגוונין סתימין ואינון יחודא אחרא רזא ושמו אחד בשכמל"ו יחודא דלתתא יחודא עלאה )דברים ו
ד( שמע ישראל יהו"ה אלהינ"ו יהו"ה אחד דא לקביל דא יקוו מדידו דקו ומשחתא הכא שית תיבין
והכא שית תיבין משחתא בוצינא דקרדינותא דכתיב )ישעיה מ יב( מי מדד בשעלו מים ודא איהו
)בראשית א ט( יקוו המים הכא שעורא דיוצר עלמין יו"ד ה"א וא"ו ה"א קדו"ש קדו"ש קדו"ש
)ישעיה ו ג( דא איהו יקוו המים יהו"ה צבאות דא איהו אל מקום אחד ברזא דשמא דא מלא כל
הארץ כבודו דא ותראה היבשה רזא גליפא שמא דיחודא כוז"ו במוכס"ז כוז"ו:
תרגום :העולם הנגלה מתייחד גם כן למטה ,ועולם הנגלה הוא עולם התחתון" ,ואראה את ה'",
"ויראו את אלהי ישראל"" ,וכבוד ה' נראה"" ,וירא כבוד ה'"" ,כמראה הקשת וגו' כן מראה הנוגה
סביב הוא מראה דמות כבוד ה'" .וזהו סוד "ותראה היבשה"" .כמראה הקשת" זה חי העולמים,
וזהו "את קשתי נתתי בענן" ,זו מלכות ,נתתי מיום שנברא העולם .ביום מעונן ,כשנראית הקשת
)כשמתעורר השמאל להתגבר( מראה דמות כבוד ה' ,מתעורר השמאל להתגבר .יוצאת רחל ותקש
בלדתה .מיכא"ל בצד זה ,רפא"ל בצד זה ,גבריא"ל בצד זה .והם הצבעים שנראים באותה דמות,
לבן ואדום וירוק" .כן מראה הנוגה סביב" ,האור שהתכסה בגלגול מראה העין ,הוא מראה דמות
כבוד ה' .הצבעים שהתייחדו היחוד התחתון הם לפי היחוד שהתייחד יחוד עליון" .ה' אלהינו ה'".
צבעים סתומים שלא נראים ומתקשרים אל מקום אחד .יחוד אחד בעליון ,הצבעים בקשת למטה
להתייחד בהם ,לבן אדום וירוק ,כמו צבעים סתומים ,והם יחוד אחר ,סוד ושמו אחד" .ברוך שם
כבוד מלכותו לעולם ועד" ,היחוד שלמטה .יחוד עליון "שמע ישראל יהו"ה אלהינו יהו"ה אחד" .זה
כנגד זה" .יקוו" ,מדידות של קו ומדה ,כאן שש תיבות וכאן שש תיבות .מדידת הנר החזק ,שכתוב
"מי מדד בשעלו מים" ,וזהו "יקוו המים" .כאן שיעור של יוצר העולמות ,יו"ד ה"א וא"ו ה"א.
"קדוש קדוש קדוש" זהו "יקוו המים"" .ה' צבאות" ,זהו "אל מקום אחד" ,בסוד של שם זה" .מלא
כל הארץ כבודו" ,זה "ותראה היבשה" ,סוד חקיקת שם היחוד כוז"ו במוכס"ז כוז"ו.
 1909היינו יסוד דנוק' ,ופירושו שיש קשת דדכר וכן דנוק'?
 1910ז"ל :מאי קשתי כמה דאתמר ביוסף דכתיב )בראשית מט כד( ותשב באיתן קשתו בגין
דיוסף צדיק אקרי ובגין כך קשתו דא ברית דקשת דאתכליל בצדיק דברית דא בדא אתאחיד ובגין
דנח הוה צדיק קיימא דיליה קשת ויפוזו )בראשית מט כד( מאי ויפוזו אנהירו בחמידו דכלא כמה
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דקשת דאתכליל בצדיק כו' ,ע"ש .והוא כמו לבנת הספיר .ולכן הקשת הוא ברקיע סיהרא
קדישא ,1911וע"ל )לג ע"ב לה ע"א( אר"ש ברי בגין כו' והן קליפין דערלה דעל ברית ,וכמש"ל
תיקון לז )פא ע"א פז ע"א( ע"ש בארוכה .והקרבא דחויא הוא בג' תיבין ,ה' אלקינו ה' ,1912דהן
ג' גוונין דעלמא עילאה ,דמתייחדין בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ,ששם ג' גוונין דעלמא
תתאה ,וכמ"ש בפרשת בראשית )יח ע"ב( .וז"ש בפ' עקב שם ,קשת דזריק חצים הן ג' חצים לי
למטרה )שמואל א' כ כ( ,כמ"ש בסוף תי"ג )ל ע"א( דהיא בת עין ע"ש .ויוסף נציב לון בארעא,
וכמ"ש בפרשת בראשית )א ע"ב (1913עאל יוסף כו' בשעתא דאתגלי קשת כו' ,והן ג' ,ברוך שם
 - ïå÷éúä øéàîדאת אמר )תהלים יט יא( הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים אתנהירו בנהירו עלאה כד נטר ברית
ובגין כך אקרי יוסף הצדיק על דא אקרי הקשת ברית כליל דא בדא זהרא יקרא עלאה חיזו דכל
חיזו חזו כחיזו טמירין )נ"א טמירא( גוונין טמירין גוונין דלא אתגליין ולית רשו לאסתכלא בעינא
בקשת כד אתחזי בעלמא דלא יתחזי קלנא בשכינתא וכן גוונין דקשת הוא חיזו סוסטיפא קטירא
כחיזו יקרא עלאה דלא לאסתכלא וכיון דארעא חמאת להאי קשת קיימא קדישא אתקיימת
בקיומא ועל דא )בראשית ט יג( והיתה לאות ברית בין אלהי"ם וגו' האי דאמרן דאלין תלת גוונין
וחד דאתכליל בינייהו כלהו רזא חדא ובגו עננא סלקא לאתחזאה וממעל לרקיע אשר על ראשם
כמראה אבן ספיר )יחזקאל א כה( האי היא אבן שתיה דאיהי נקודה חדא דכל עלמא וקיימא עלה
קדש הקדשים ומאי היא כרסייא קדישא עלאה דאיהי ממנא על אלין ארבע דמות כסא בארבע
סמכין ודא הוא תורה שבע"פ ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה דא הוא תורה
שבכתב מכאן דתורה שבכתב ישוון
תרגום :מה זה "קשתי" ,כמו שנאמר ביוסף ,שכתוב "ותשב באיתן קשתו" ,משום שיוסף נקרא
צדיק ,ולכן קשתו ,זו ברית של הקשת שנכללת בצדיק ,שהברית נאחז זה עם זה .ומשום שנח היה
צדיק הברית שלו קשת" .ויפוזו" .מה זה "ויפוזו" .האירו בחמדת הכל ,כמו שנאמר "הנחמדים מזהב
ומפז רב ומתוקים" .הוארו באור עליון כששמר הברית .ולכן נקרא יוסף הצדיק .ועל זה הקשת
נקראת ברית ,נכלל זה בזה .זוהר נכבד עליון המראה של כל המראות ,מראה כמראה טמונים
)טמון( הצבעים הטמונים ,הצבעים שלא התגלו .ואין רשות להסתכל בעין בקשת כשנראית בעולם,
שלא יתראה קלון בשכינה .וכן צבעי הקשת הוא מראה מוצק קשור כמראה כבוד העליון שלא
להסתכל ]בו[ .וכיון שהארץ ראתה את הקשת הזו ,ברית קדושה ,התקיימה בקיום ,ועל זה "והיתה
לאות ברית בין אלהים וגו'" .זה שאמרנו שאלו שלשת הצבעים ואחד שנכלל ביניהם כולם סוד
אחד ,ובתוך הענן עולה להראות" .וממעל לרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר" ,זוהי אבן
השתיה שהיא נקודה אחת של כל העולם ועומד עליה קודש הקדשים ,ומהי ,הכסא הקדוש העליון
שממונה על ארבעה אלה ,דמות כסא בארבעה עמודים ,וזוהי תורה שבעל פה" .ועל דמות הכסא
דמות כמראה אדם עליו מלמעלה" ,זוהי תורה שבכתב .מכאן שתורה שבכתב ישימו
 1911היינו ביסוד דנוק' ,עי' זהר ח"ג רלו ע"א שרקיע היא יסוד.
 1912עי' לקמן קב ע"א.
 1913ז"ל בראשית רבי שמעון פתח )שיה"ש ב יב( הנצנים נראו בארץ הנצנים דא עובדא
דבראשית נראו בארץ אימתי ביום השלישי דכתיב )בראשית א יב( ותוצא הארץ כדין נראו בארץ
עת הזמיר הגיע דא יום רביעי דהוה ביה זמיר עריצים מארת חסר וקול התור דא יום חמישי
דכתיב )שם כ( ישרצו המים וגו' למעבד תולדות נשמע דא יום ששי דכתיב )שם כו( נעשה אדם
דהוה עתיד למקדם עשיה לשמיעה דכתיב הכא נעשה אדם וכתיב התם )שמות כד ז( נעשה ונשמע
בארצנו דא יום שבת דאיהו דוגמת ארץ החיים )שהוא עולם הבא עולם הנשמות עולם הנחמות(
)נ"א דבר אחר( הנצנים אלין אינון אבהן דעאלו במחשבה ועאלו בעלמא דאתי ואתגניזו תמן
ומתמן נפקו בגניזו ואטמירו גו )נ"א בהו( נביאי קשוט אתיליד יוסף ואטמרו ביה עאל יוסף בארעא
קדישא ונציב לון תמן וכדין נראו בארץ ואתגלו תמן ואימתי אתחזון בשעתא דאתגלי קשת
בעלמא דהא בשעתא דקשת אתחזי כדין אתגליין אינון ובההיא שעתא עת הזמיר הגיע עדן לקצץ
חייבין מעלמא אמאי אשתזיבו בגין דהנצנים נראו בארץ ואלמלא דנראו לא אשתארון בעלמא
ועלמא לא אתקיים ומאן מקיים עלמא וגרים לאבהן דאתגליין קל ינוקי דלעאן באורייתא ובגין
אינון רביין דעלמא עלמא אשתזיב לקבליהון )שיר א יא( תורי זהב נעשה לך אלין אינון ינוקי רביין
עולמין דכתיב )שמות כה יח( ועשית שנים כרובים זהב.
תרגום" :בראשית" .רבי שמעון פתח "הנצנים נראו בארץ"" .הנצנים" ,זה מעשה בראשית ,הם
"נראו בארץ" ,מתי ,ביום השלישי ,שכתוב "ותוצא הארץ" ,אז "נראו בארץ"" .עת הזמיר הגיע" זה
יום הרביעי ,שהיה בו זמיר עריצים ,מארת חסר" .וקול התור" זה יום החמישי ,דכתיב "ישרצו
המים וגו'" ,לעשות תולדות" .נשמע" ,זה יום הששי ,לפי שכתוב בו "נעשה אדם" ,שהוא עתיד
להקדים עשיה לשמיעה ,שכתוב כאן "נעשה אדם" וכתוב שם "נעשה ונשמע"" .בארצנו" ,זה יום
השבת שהוא דוגמת ארץ החיים )שהוא עולם הבא עולם הנשמות ,עולם הנחמות() .דבר אחר(
"הנצנים" ,אלו הם האבות שעלו במחשבה וגם נכנסו לעולם הבא ונגנזו שם ,ומשם יצאו בהסתר,
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כבוד ומלכותו דכליל לון .ועי' בפרשת תרומה )קסב ע"א( בארוכה שהן רזא דד' עיטרין שהן
ג' ,1914והן רזא דאבהן דקאמר בפרשת בראשית הנ"ל ,והן ג' החצים הנ"ל .והבן רזא דאבהן
בכ"מ ,והן ד' שנעשו ג' בעמודא דאמצעיתא דכליל ב' בדעת ,והקשת דזריק החצים הוא ברית
דצדיק דזריק לפלח חץ כבדו דחויא ובתר דא לשלח למטרה כו' כמש"ל בסוף תיקון יג )ל ע"א(.
והן קשתי אש ,שהוא שלהבת י"ה רשפיה כו' )שיה"ש ח ו( ,להלחם בחויא וכמש"ל )סו ע"ב
* ,(##וכן לשלח למטרה הוא בשלהובין ,הוא בשלהובין דגבורה שמאלו כו' ,ואח"כ וימינו,
דהוא טפת החסדים דרחימו ,מים רבים לא יוכלו לכבות כו' )שיה"ש ח ז( .והענין כי התעוררות
הזיווג הוא בשלהובין דגבורה ,שמאלו כו' ,1915ואח"כ וימינו דהוא טפת החסדים והחסדים
גוברים מאד ומכבים את אש התאוה ,ולכן נפסק התאוה עד זמן גדול .אבל לעתיד לבא ,אף
שתמלא הארץ דעה כמים כו' ,שכ"כ יפוצו נהר הדעת טפת החסדים ,מ"מ תהיה שלהבת האהבה
גדולה מאד ,עד שלא יוכלו לכבות האהבה ,ולכן יהיה הזיווג תמידי ,ולכן תתרבה ג"כ הדעת
מאד ,שכל שהשלהבת האהבה גוברת ,יורד החסדים תמיד כמים לים מכסים ,וזהו מים רבים כו'
ונהרות כו' )שיה"ש ח ז( .והענין הוא כי בזה"ז שאין אהבה שלנו לבורא גדולה כ"כ ,שלא יוכלו
לכבות לון ,אינו תמידי ,וז"ש השבעתי אתכם אם תעירו כו' )שיה"ש ב ז( ,כמש"ש ובתיקון ל' )עו
ע"ב פא ע"ב( :ורומחיהון כו'  -ג"כ כמ"ש בר"מ שם ובתיקונים לקמן ,שהוא רמ"ח דק"ש עם
שית תיבין דיחודא ,ואע"ג דהן ממנינא ,מ"מ ב' בחי' בו ועמש"ל בתיקון נ"א )צח ע"ב( ,והן ו"ק
דכוללין כל הגוף כמ"ש בהיכלות בארוכה ע"ש ,ורמ"ח אברים דגופא .והן כלל ופרט .וכ"ז כליל
הברית ,דאיהו ו' זעירא )זהר שמות קטו ע"ב( ,1916ורמ"ח עלמין ביה ,דהוא כליל כל אברין דגופא,
וכל רמ"ח פקודין ,כמש"ל )לח ע"א לח ע"א( ולקמן )פב ע"ב פח ע"א( וש"מ הרבה .וכמש"ל
)נד ע"א וע"ב נב ע"א( בהגהה ,אלין אינון רמ"ח תיבין כו' אינון רמ"ח אברים דכלילין בברית
דאיהו צדיק .והכל אש ,דהוא ברית אש כמש"ל )י ע"א יב ע"א( אש דאיש ואשה וכנ"ל .וע"ל )נד
ע"ב נב ע"א( דרומח הוא כד הטפה אזלת מתתא לעילא ואתארכת בוא"ו כרומח ,וכד נחתת הוא
קשת ע"ש :1917וסייפיהון כו'  -חרב ג"כ מבואר בר"מ שם ,דהוא באחד ,והוא בשם הוי"ה
כמש"ש ולקמן )נה ע"א נב ע"ב( והכל באחד ,וע' בסוף ח"א )א ע"ב ח"א רנו ע"ב( וכד מטי
לאחד כו' וח' תמניא דרגין כו' .1918בר"מ שם דהוא באחד והוא בשם הוי"ה כמש"ש ולקמן )נה
 - ïå÷éúä øéàîונסתרו בתוך )בהם( נביאי האמת .נולד יוסף ונגנזו בו ,נכנס יוסף לארץ הקודש ונטע אותם שם,
ואז "נראו בארץ" ונגלו שם .ומתי הם נראו ,בשעה שהתגלתה הקשת בעולם ,כי בשעה שנראית
הקשת אז הם מתגלים .ובשעה ההיא "עת הזמיר הגיע" ,עת לקצץ את הרשעים מן העולם .למה
ניצלו ,לפי ש"הנצנים נראו בארץ" ,ואם לא שנראו ,לא היו נשארים בעולם ,והעולם לא היה
מתקיים .ומי מקיים את העולם וגורם לאבות שיתגלו ,קול של התינוקות שעוסקים בתורה ,בזכות
אלה התינוקות שבעולם ,העולם ניצל ,עליהם כתוב "תורי זהב נעשה לך" ,אלו הם תינוקות ילדים
ובחורים ,שכתוב "ועשית שנים כרובים זהב".
 1914חו"ב חו"ג וחו"ג היא דעת.
 1915תחת ראשי*##
 1916עי' לעיל הערה .360
 1917עי' סידור שעד אחד הוא עליה אחת ,ואז מעלין מ"ן ואז מורידים טיפה.
 1918תא חזי האי הר לישנא דתקיפו הוא אינון הרים לעילא ואלין צדיקים דאחידן בכנ"י ואקרון
הר ציון אינון הרים דסחרני ירושלם בגין דאינון מצויינין ואמרין האי בהאי בסתרא דיחודא
)עובדיה א כא( לשפוט את הר עשו דקטריגו מקטרגא מסטרא דשמאלא בההוא זמנא )שם( והיתה
ליי' המלוכה בקדמיתא אקרי ממלכה בגין דינקא לתרין סטרין לימינא ולשמאלא והשתא מלוכה
אקרי בגין דינקא לימינא הה"ד )הושע ב כא( וארשתיך לי לעולם ובגין דגלותא לאו לעולם הוא
דהא יתבא בגלותא ת"ח דסמיך ליה )זכריה יד ט( והיה יי' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה יי'
אחד ושמו אחד בגין דעד השתא כד ישראל בגלותא שכינתא עמהון ומלכא בלא מטרוניתא לאו
מלכא איהו אבל ההוא זמנא והיה יי' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה יי' אחד ושמו אחד כד
אתדבקת שכינתא בצדיק כדין הוא יחודא® דהכי אוליפנא ברזא דק"ש דבעי ב"נ ליחדא למאריה
ולקשרא קשרין דמהימנותא ברעותא דלבא וכד מטי לאחד אבעי ליה לכוונא בא' סתימא עתיקא
)ס"א עמיקא( דכלא וח' תמניא דרגין עלאין מחכמה עלאה עד צדיק וד' רבתא אתדבקותא דכנ"י
דאיהו חולקיה דדוד דאקרי עני ואביון כד אתדבקא לאינון דרגין דלעילא דרמיזין בא"ח כדין איהי
רבתא ועלמא כוליה יניק מינה ואינון שדים דאינון כמגדלות )שיה"ש ח י( אז הייתי בעיניו כמוצאת
שלום ת"ח האי קרא על כנ"י אתמר כד איהי בגלותא עם בנהא בין אומין דעלמא אקרי זעירא
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ע"א נב ע"ב( והכל באחד ,וד' רבתא כו' ,ושם שחיט ליה כמש"ל )ח ע"א י ע"א( ,והוא בפה ,ד'
1919
של אחד .ועמש"ש ,ושם הוא הנענוע דחרבא דשית סטרין ,ושם הוא דלית אחר ,ד' רבתא
1921
דלא לאחלפא בר' ,1920ואנחנו עדים ע"ד רבתא ,משמשת בשני עדים ,א' לו וא' לה ,ועד :
להבה  -מ"ב 1922דבראשית בגבורה ,ושם הוא החרב כידוע ,והוא המלחמה החזקה מהכל :כלהו
1923
מארי עיינין  -שהן בהיכל הד' ,והן בפקיחו דעיינין
דבעו לאסתמרא בקרבא ,וכמ"ש )*(##
אנן פקיחי עיינין ,דבתורה שבע"פ בלא רזא הוא סתימו דעיינין כמ"ש בתז"ח )עג ע"ד ה ע"ג(
וכמה אינון דמיכין כו' ע"ש :בודאי הא כו'  -הן מארי תריסין שדורשין רזי תורה בקרא ,והוא
הקרבא דקרא סתים בסלע כנ"ל ,והן מחאן לסלע וזהו בבי מדרשא ,ואינון דמתגדלין תמיד ברזין
אקראין נוני כו' ,והן שזכו לפנימיות החכמה כפי שרשם ,והן שבהם ניצוץ מר"מ ,1924וז"ש ולא
עוד כו' דמתרבין }מה ע"ג{ בימא:
רשת כו'  -ד"ת ,שהן נמשכין אחר ד"ת ,כמ"ש בפ' בלק ) (1925שמניחין כו' דלית חמרא כו'
ועי' בפרשת פנחם )רנד ע"א( וישראל ידעי למיצד צידה כו' והוא הצידה וקורא רשת שהוא על
 - ïå÷éúä øéàîהה"ד )שם ח( אחות לנו קטנה וכד ישראל אתדבקו באורייתא ואזלין בארח קשוט כדין אתמלייא
ושלום אתחבר בהו אתיבת איהי ואמרת )שם י( אני חומה ושדי כמגדלות בההוא זמנא דאתחבר
עמי א"ז ושלו"ם א' רזא דעתיקא קדישא דכלא ז' שבע דרגין ושלו"ם דאקרון צדי"ק כיון דהני דרגין
מתחברין כדין א"ז הייתי בעיניו כמוצאת שלום ומאן עיינין אינון ז' דרגין דאקרון עיני י"י פני י"י
וכדין שלמא לעלמא ושריא טיבו דעתיקא באתר דדכר ונוקבא ובג"כ פקד משה באורייתא ואמר
)דברים ו ד( שמע ישראל יי' אלהינ"ו יי' אחד לקשרא כלהו קשירין דמהימנותא:
תרגום :בא וראה ,ההר הזה ,לשון קשה הוא .אותם הרים למעלה ,וצדיקים האלו שאחוזים
בכנסת ישראל ,ונקראים הר ציון ,אותם הרים שסביב ירושלים ,בגלל שהם מציינים ואומרים זה
לזה בצד היחוד" ,לשפוט את הר עשו" ,שקטרוג המקטרג מצד השמאל .באותו זמן ,והיתה לה'
המלוכה .בהתחלה נקראת ממלכה ,משום שמיניקה לשני צדדים ,לימין ולשמאל .ועכשיו נקראת
מלוכה ,בגלל שמיניקה לימין .זהו שכתוב "וארשתיך לי לעולם" .ובגלל שהגלות לא לעולם היא,
שהרי יושבת בגלות .בא וראה ,שסמוך לו "והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד
ושמו אחד" .בגלל שעד עכשיו ,כשישראל בגלות ,שכינה עמהם ,ומלך בלי מלכה אינו מלך .אבל
אותו זמן" ,והיה ה' מלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" .כשנדבקת השכינה
בצדיק ,אז הוא היחוד .שכך למדנו בסוד של קריאת שמע ,שצריך אדם לייחד לאדונו ולקשר קשרי
האמונה ברצון הלב .וכשמגיע ל"אחד" ,צריך לכוון בא' סתומה עתיקה )עמוקה( של הכל ,וח',
שמונה דרגות עליונות מחכמה עליונה עד צדיק .וד' גדולה ,התדבקות של כנסת ישראל ,שהיא
חלקו של דוד שנקרא "עני ואביון" .כשנדבקת לאותן דרגות שלמעלה שרמוזות בא"ח .אז היא
גדולה וכל העולם יונק ממנה .ואותם ַש ַדים שהם כמגדלות" ,אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום" .בא
וראה ,פסוק זה נאמר על כנסת ישראל ,כשהיא בגלות עם בניה בין אומות העולם נקראת קטנה,
זהו שכתוב "אחות לנו קטנה" .וכשישראל נדבקים בתורה והולכים בדרך אמת ,אז מתמלאת,
ושלום מתחבר בהם .משיבה היא ואומרת" ,אני חומה ושדי כמגדלות" .באותו זמן שהתחבר עמי,
אז ושלום .א' סוד העתיק הקדוש של הכל .ז' שבע דרגות ,ושלום שנקרא צדיק .כיון שהדרגות
הללו מתחברות ,אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום .ואיזה עינים ,אותן שבע דרגות שנקראות עיני
ה' ,פני ה' ,ואז שלום לעולם ,ושורה הטוב של העתיק במקום של זכר ונקבה ,ולכן צוה משה
בתורה ואמר" ,שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד" .לקשר את כל קשרי האמונה.
 1919של שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד.
 1920אל אחר.
 1921ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
 1922שם מ"ב שהוא גימ' להב"ה.
 1923היינו הארת פנים נגד הסתר פנים ,עי' ב"ע נט ע"ב.
 1924עי' לעיל מג ע"ג.
? 1925ז"ל קפו ע"ב* :##דאבא לא חמא חמרא דלא )ס"א דלהוי( טעין אבתריה חמרא למסבל
עולא דאורייתא כיון דלא זכיתון דאבא יטעון אבתרייכו לא אימא מאן הוא אבא
תרגום :שאבא לא ראה חמור שלא )שיהיה( טוען אחריו חמור לסבול עול התורה ,כיון שלא
זכיתם שאבא יטעון אחריכם ,לא אמור מיהו אבא.
או קצב ע"א :תנינן דלית חטאה כד בר נש מדקדק דיוקין דאורייתא וישאל שאלתוי לאנהרא
מלוי האי קרא לא אתיישבא
תרגום :שנינו שאין חטאה כשאדם מדקדק דיוקים בתורה וישאל שאלותיו להאיר דבריו ,פסוק
זה לא מתיישב
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נוני ימא :1926ולמארי תריסין כו'  -למתבר ההוא סלע דחויא ,משא"כ לנוני ימא כנ"ל :בקירטא -
מפורש בפ' עקב שם ולקמן ,דקירטא הוא אחד ,1927וה' אבנין דקירטא הוא חמש תיבין שלפניה,
דנעשו אחד בה ,וכמש"ל בתיקון יט )מט ע"א( ע"ש :בקשתא בגירין דקשתא  -כנ"ל שהן ה'
אלקינו ה' גירין דקשתא ,ואחד קשתא :ברומחא  -ג"כ כבר נתבאר למעלה ,וכן בסייפא צ"ל
בחרבא ,והוא חתיך הטפה לתלת טפין ,דנעשה סגולתא ,וכמש"ל )נד ע"ב מז ע"ב( וכולן רמיזין
בטעמים דאורייתא ,כמ"ש זרקא כו' ,וכמש"ל בסוף תיקון ה' )כב ע"א( טעמי מאני קרבא ,וע"ל
בהג"ה )סח ע"א( פתח ואמר זרקא מקף כו' ולמעלה בתיקון כ' ובתז"ח :החזק מגן  -נקט לשון
המקרא )תהלים לה ב( החזק מגן וצנה וקומה בעזרתי ,ומפורש ג"כ בפ' עקב שם ,שהם שמשין
דג' אבהן ,והן ג' גוונין דקשת ,ברוך שם כבוד ,1928דברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וכנ"ל.
והוא בשכינתא תתאה כנ"ל .וצנה דומה למגן ,והוא בשכינה עלאה .וע"ל סוף תיקון יד )ל ע"ב(
צנה וסוחרה שכינתא עלאה ותתאה ומגן הוא )סוחרה כמ"ש המפרש והוא( נקבה תסובב גבר
)ירמיה לא כא( :דאית כו' בסוסוון  -סוסים הן האותיות ,דנעשו סוסים לנקודות כגופא לנשמתא
וכנוק' לדכורא ,כמ"ש )שיה"ש א ט( לסוסתי כו' דמיתיך רעיתי .וע"ל סוף תיקון ה' )כב ע"א(
ונקודי לאתוון כנשמתא לגופא דגופא איהו כסוס לרוכב ואתוון כו' .ועמש"ל סוף תיקון מ"ז
)* (##והן הקרבא באותיות ובתיבות של תורה .ויש קרבא בנקודות לבד ,והן רגלין של האדם
שהוא הנקודות ,וכמש"ל בהקדמה )* (##ובתיקון כ"ח )*##אין לנו תיקון כח( דחיות שהן סוסין
דמרכבה הן האותיות ,ואדם הוא הנקודות עשרה ,שמא מפרש 1929אדם ,וד' חיות הן ד' סוסים
למרכבה ,כמ"ש במלכים א' )* .(##וודאי שאין תיבה בלא נקודות ,וכן אין כוונת המלחמה
בסוסים אלא הרוכבים עם הסוסים .ואית קרבא בנקודות לבד בלא סוסים ,והן רגלין ,וז"ש ואית
אחרנין כו' ,ועי"ל בהגהה )מט ע"ב( שמעו הרים כו' ועוד שמעו הרים מאן הרים אלין תלת נקודין
עש"ב :דעלייהו אתמר כו'  -ר"ל ,דכתיב הגברים והן נקודות ,דאתוון הן נוקבין כנ"ל ,וע"ל )לא
ע"ב לה ע"א( אלין נפקין אחרנין דפקין לפתחא ,ואינון מארי רגלין מסט' דרגלין דקב"ה כו',
ועלייהו אתמר כשש מאות אלף רגלי הגברים .דלמעלה אמר רגלין מסט' דשכינתא ,דגם בשכינה
בחי' זו"נ ,ולזה אמר מסט' דרגלין דקב"ה כו' ,ולכן הן כשש מאות אלף ,שהן מו"ק וכמש"ל
בסוף תיקון י"ח )* (##ובגיניה קיימין שיתין אלף רבוא על שורין סגיאין שהן הררי אלף
וכמש"ש .והן ב' הנ"ל ,דמארי תריסין מגיחין בסוסוון ,אבל בימא לאו אורחא לאגחא בסוסוון
אלא ברגלין ,והן נקודות דהן גלי ימא עשרה גלגלין ,כמ"ש בכמה מקומות )כח ע"ב סב ע"ב(:
 - ïå÷éúä øéàî 1926ז"ל בשלימות :רב המנונא סבא אמר בהאי יומא לא נטלין ישראל אלא חמש בנין ואינון
חמשה חומשי תורה ואי תימא שית אינון אלא שבע אינון בחד צפרא דאשתכחת בין גדפהא
דאימא וישראל ידעי למיצד צידא טבא רבא ויקירא מה עבדי מפקי מתחות גדפהא דאמהא ההוא
צפורא בלחישו דפומא מלחשו לגבה לחישו בתר לחישו וההוא צפורא דחייש )ס"א דרחים( לאינון
לחישין ולאינון קלין דקא מלחשי לגבה ואע"ג דאיהו תחות גדפי אמהא זקיף רישא ואסתכלת לגבי
ההוא לחישו דקלא ופרחת לגבייהו ונפקת מתחות גדפהא דאימא כיון דישראל נטלי לה אתקיפו
בה ולחשין לה וקשרין לה בקשורא דלא תפרח ותזיל מיד נטלי לה ישראל בההוא קשורא ואיהי
בעאת למפרח ולמיזל ולא יכילת למיזל לה ובעוד דהיא קשירא בידייהו אינון מלחשי בקליהון
ואיהי מצפצפא בהדייהו:
תרגום :רב המנונא סבא אמר ביום זה לא לוקחים ישראל אלא חמשה בנים ,ואלו הם חמשה
חומשי תורה .ואם תאמר ששה הם ,אלא שבעה הם .בצפור אחת שנמצאת בין כנפיה של אמא
וישראל יודעים לצוד ציד טוב גדול וחשוב ,מה עושים מוציאים מתחת כנפיה של אמא אותה
הצפור בלחישת הפה מלחשים לה לחישה אחר לחישה .ואותה הצפור שחוששת )שאוהבת( לאותן
הלחישות ולאותם קולות שמלחשים לה ,ואף על גב שהיא תחת כנפי אמה ,זוקפת ראשה
ומסתכלת אצל אותה לחישת הקול ופורחת אליהם ויוצאת מתחת כנפיה של אמא .וכיון שישראל
לוקחים אותה מחזיקים בה ולוחשים לה וקושרים אותה בקשר שלא תעוף ותלך ,מיד לוקחים
אותה ישראל באותו קשר ,והיא מבקשת לעוף וללכת ואינה יכולה ללכת .ובעוד שהיא קשורה
בידיהם ,הם לוחשים בקולם והיא מצפצפת עמהם
 1927דק"ש.
 1928עי' לעיל יב ע"ב.
 1929היינו שם מ"ה בגימ' אד"ם.
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קם רבי שמעון ,פתח ואמר ,שמעו
הרים את ריב יהו"ה ,מי הריב .זו שכינה,
שהיא ריב יהו"ה ,בשביל בניה היא ריב
ברבי ורבן ורבא .ריב ודאי עם כל
התנאים והאמוראים ,שהיא מריבה
עמהם בששה סדרי משנה ,בשביל בעלה
שהוא העמוד האמצעי ,כולל ששה
סדרים.
ועליהם נאמר ,או יחזק במעוזי
יעשה שלום לי שלום יעשה לי ,שני
שלומות ,אחד בעמוד האמצעי ,ואחד
בצדיק .שעליהם נאמר שלום שלום
לרחוק ולקרוב ,שבגלות נאמר בעמוד
האמצעי ,מרחוק יהו"ה נראה לי ,צדיק
קרוב לה ,ובגללה נאמר ,טוב שכן קרוב
מאח רחוק.
ולכן שמעו הרים ,אלו האבות .את
ריב יהו"ה ,זו שכינה ,שהיא ריב עם
האבות ,משום שמרחיקים אותה מבעלה,
שהם נקראו אמוראים .והאיתנים מוסדי
ארץ ,אלו הם התנאים ,ואלו תנאי"ם
איתני"ם בהפוך אותיות ,והם נצח והוד
)צדיקים( ,איתני עולם .והרי איתן בהפוך
אותיות תני"א ,שמסייע לו בגלות ,ועליה
נאמר ,איתן מושבך ושים בסלע קנך.

][1930çî ïî÷ì ä"äâä ùé
÷íéøä åòîù øîàå çúô ïåòîù éáø í
àúðéëù àã áéø ïàî (á å äëéî) 'ä áéø úà
éáøá áéø éäéà àäðá ïéâá 'ä áéø éäéàã
íéàðú åäìëá éàãå áéø àáøå 1931ïáøå
úéùá ïåäá úáéøî éäéàã 1932íéàøåîàå
àãåîò åäéàã äìòá ïéâá äðùî éøãñ
ïéøãñ úéù ìéìë àúéòöîàã
éæåòîá ÷æçé {à"ò åî} åà øîúà åäééìòå
) éì äùòé íåìù éì íåìù äùòéישעיה כז ה(
ãçå àúéòöîàã àãåîòá ãç éîìù éøú
÷åçøì íåìù íåìù øîúà åäééìòã ÷éãöá
) áåø÷ìåישעיה נז יט( øîúà àúåìâáã
éì äàøð 'ä ÷åçøî àúéòöîàã àãåîòá
ïëù áåè øîúà äéðéâáå äì áåø÷ ÷éãö
÷) ÷åçø çàî áåøמשלי כז י(
úà ïäáà ïéìà íéøä åòîù àã ïéâáå
ïäáà íò áéø éäéàã àúðéëù àã 'ä áéø
åàéø÷úà ïåðéàã äìòáî äì ïé÷çøîã ïéâá
ïåðéà ïéìà õøà éãñåî íéðúéàäå íéàøåîà
ãî] êåôäá í"éðúéà í"éàðú ïéìàå íéàðú
éðúéà (íé÷éãö) ãåäå çöð ïåðéàå ïååúà [á"ò
à"éðú ïååúà êåôäá ï"úéà àäå íìåò
ïúéà øîúà äìòå àúåìâá äéì òééñîã
) êð÷ òìñá íéùå êáùåîבמדבר כד כא(

ומתחיל קם ר"ש כו'  -שהוא ריב ה' ,והוא הקרבא ,דבגין החויא איהי מרחקא מבעלה,
ומתחיל לפרש ריב ה' בשית סדרין כו' ,והוא מארי תריסין כנ"ל )מה ע"ב ד"ה בודאי( ואח"כ
מפרש בנקודין כנ"ל )כאן ד"ה דאית וכו'(:
דאיהי ריב ה' בגין בנהא איהי ריב ברבי ורב ורב' 1933כו'  -כצ"ל ,ואמר דאיהי ריב ה' בגין
בנהא ,ר"ל שצועקת תמיד לה' על בנהא דאינון בגלותא ,ועל מסכני דבהון כמ"ש בתז"ח )עה
ע"א * (##עש"ב :ובהגהה כאן )לקמן מט ע"ב( ריב איהי קטטה ומחלוקת לקב"ה על בנהא
דאינון בגלותא בזמנא דלאו אינון כו' וצועקת תמיד כי נמכרנו אני ועמי כו' כי אין הצר כו'
ותפול לפני רגליו ותתחנן לו כו' ואח"כ אמר איהי ריב ברבי כו'  -ר"ל שהמחלוקת בתנאים
ואמוראים הכל בהלכה דאיהי שכינתא כמש"ל )א ע"ב ד"ה אלין דאתמר( דכל א' אומר הלכה
כמותו ,והלכה כרבים דאינון אבהן כמש"ש ,והן הרים דכאן כמש"ל .ובג"ד שמעו הרים אלין
אבהן והן רבי ורב ורבא ,וכמ"ש בתז"ח )ז ע"ג( כל רב מבבל ורבי מא"י ורב' משאר ארעין,
וכמ"ש )* (##דיו"ד דרבי הוא חכמה וכמש"ל בריש תיקון כ"ב )עב ע"א( דאוירא דא"י מחכים
ע"ש ,והוא חסד }מה ע"ד{ לימינא .ורב מבבל בבינה לשמאלא בגבורה .ואין שם אות נוספת כי
 - ïå÷éúä øéàî 1930בדפוס אמסטרדם יש כאן הגה"ה ובדפוס מנטובה הוא לקמן.
.(à"øâ) áøå 1931
 1932קמו תנאים ואמוראי – דגם בדורות הראושנים היו תנאים ואמוריים אף בימי יהושע
ברייתו ומימרות וגם הם היו מסדרים אלו הברייתות ומימרות )יהל אור ח"א ל ע"ג וע"ד(.
 1933לקמן כתוב רבא.
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שמאלא נכלל בימינא ,ואשתאר בגריעו ,ולחשך קרא לילה )בראשית א ה( .ועי' בפרשת בראשית
)יז ע"א (1934ובגין דההוא חושך תיאובתיה לאתכללא בימינא כו' ,חשך לא נהיר אלא כד
אתכליל באור לילה דנפיק מניה כו' ,רזא דנקודה עלאה ורזא כו' .ור"ל דהן יו"ד וא"ו כמו
שמפרש והולך ,ורבא משאר ארעין ,והן שבעים ארצות הידועים שהן בעמודא דאמצעיתא ,ע'
נפש ומשפחות דיעקב ,שכנגדן ע' אומות ,ועי' לקמן תיקון ל"ב בארוכה )פה ע"א( .וכנגדן
אתייהב אורייתא בע' אנפין )עי' זהר ח"ג כ ע"א ,(1935ובמ"ע ומל"ת מימינא ושמאלא .ועמש"ש
1936
)* ,(##והן ע"ב שמהן ,והוא כתנות אור עור  ,דאל"ף שהיו עם אחד ושפה אחת )בראשית יא
ו( ,אתהפך לע' בני אדם ,ויחזרו לע"ל )צפניה ג ט( כי אז אהפוך אל עמים שפה כו' .והוא א' דרבא
והוא מסט' דכתר דשם א' אי"ה או"ה ,1937ושם הכל לאחד .וא"י הוא אור י' ,1938ולכן אוירא
 - ïå÷éúä øéàî 1934ז"ל :לילה אדון כל הארץ מסטרא דשמאלא מההוא חשך ובגין דההוא חשך תיאובתיה
לאתכללא בימינא וחלש תוקפיה אתפשט מניה האי לילה כד שארי לאתפשטא האי לילה עד לא
אסתיים ההוא חשך עאל ואתכליל בימינא וימינא אחיד ליה ואשתאר בגריעו האי לילה
תרגום :לילה] ,הוא[ אדון כל הארץ מצד של השמאל מאותו חושך ,ובגלל שתשוקת אותו
החושך להתכלל בימין ,ונחלש כחו ,התפשט ממנו הלילה הזה .כשמתחיל להתפשט הלילה הזה
כשעדיין לא הסתיים אותו חושך ,נכנס ונכלל בימין ,והימין אוחז אותו ,ונשאר בחיסרון הלילה
הזה.
1935
הובא לקמן הערה .3339
 1936עי' זהר ח"א לו ע"ב :ותפקחנה עיני שניהם )בראשית ג ז( רבי חייא אמר דהא אתפקחו
למנדע בישין דעלמא מה דלא ידעו עד השתא כיון דידעו ואתפקחו למנדע ביש כדין ידעו כי
ערומים הם דאבדו זהרא עלאה דהוה חפי עלייהו ואסתלק מנייהו ואשתארו ערומים מניה ויתפרו
עלה תאנה אתדבקו לאתחפאה באינון צולמין דההוא אילנא דאכלו מניה דאקרון טרפי דאילנא
ויעשו להם חגורות רבי יוסי אמר כיון דידעו מהאי עלמא ואתדבקו ביה חמו דהאי עלמא מתדבר
על ידא דאינון טרפין דאילנא ועבדו להון תוקפא לאתתקפא בהו בהאי עלמא וכדין ידעו כל זייני
חרשין דעלמא ובעו למחגר זיינין באינון טרפי אילנא בגין לאגנא עלייהו רבי יהודה אמר כדין תלת
עאלו בדינא ואתדנו ועלמא תתאה אתלטייא ולא קיימא בקיומיה בגין זוהמא דנחש עד דקיימו
ישראל בטורא דסיני לבתר אלביש לון קב"ה בלבושין דמשכא אתהני מנייהו הה"ד )שם כא( כתנות
עור בקדמיתא הוו כתנות אור דהוו משתמשין בהו בעלאין דלעילא בגין דמלאכי עלאין הוו אתיין
לאתהנא מההוא נהורא הה"ד )תהלים ח ו( ותחסרהו מעט מאלהי"ם וכבוד והדר תעטרהו והשתא
דחבו כתנות עור דעור אתהני מנייהו ולא נפשא לבתר אולידו ברא קדמאה ברא דזוהמא הוה תרין
אתו עלה דחוה ואתעברת מנייהו ואולידת תרין דא נפק לזיניה ודא נפק לזיניה ורוח דילהון
אתפרשו דא לסטרא דא ודא לסטרא דא דא דמי לסטרוי ודא דמי לסטרוי מסטרא דקין כל מדורין
דסטרא דזיינין בישין ורוחין ושדין וחרשין אתיין מסטרא דהבל סטרא דרחמי יתיר ולא בשלימו
חמר טב בחמר ביש ולא אתתקן בהדיה עד דאתא שת ואתייחסו מניה כל אינון דרין דזכאי עלמא
וביה אשתיל עלמא ומקין אתיין כל אינון חציפין ורשעים וחייבי עלמא.
תרגום" :ותפקחנה עיני שניהם" ,רבי חייא אמר ,שהרי נפקחו לדעת רעות העולם מה שלא ידעו
עד עכשיו .כיון שידעו ונפקחו לדעת רע ,אז ידעו כי ערומים הם ,שאבדו זוהר עליון שהיה מכסה
עליהם והסתלק מהם ,ונשארו ערומים ממנו" .ויתפרו עלה תאנה" ,נדבקו להתכסות באותם
צלמים של אותו אילן שאכלו ממנו שנקראים עלים של האילן" .ויעשו להם חגורות" ,רבי יוסי
אמר ,כיון שידעו מהעולם הזה ונדבקו בו ,ראו שהעולם הזה מתנהג על ידי אותם עלים של האילן,
ועשו להם חוזק להתחזק בהם בעולם הזה ,ואז ידעו כל כְ לֵי כשפים של העולם ,ורצו לחגור כלי
זיין באותם עלים של האילן כדי להגן עליהם .רבי יהודה אמר ,אז נכנסו שלשה בדין ונדונו,
והעולם התחתון התקלל ולא עמד בקיומו בגלל זוהמת הנחש ,עד שעמדו ישראל בהר סיני .אחר
כך הלביש אותם הקדוש ברוך הוא בלבושים שהעור נהנה מהם ,זהו שכתוב "כתנות עור" .בתחלה
היו כתנות אור שהיו משתמשים בהם בעליונים שלמעלה ,משום שמלאכי העליונים היו באים
להנות מאותו האור ,זהו שכתוב "ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו" .וכעת שחטאו
כתנות עור ,שהעור נהנה מהם ולא הנפש .אחר כך הולידו בן ראשון ,בן של הזוהמא היה .שנים
באו על חוה והתעברה מהם והולידה שנים .זה יצא למינו וזה יצא למינו .ורוח שלהם נפרדו זה
לצד זה וזה לצד זה .זה דומה לצד שלו וזה דומה לצד שלו .מצד של קין כל המדורים של צד של
המינים הרעים ורוחות ושדים וכשפים באים ,ומצד של הבל צד של רחמים יותר ולא בשלמות ,יין
טוב ביין רע ,ולא נתקן עמו עד שבא שת ,והתייחסו ממנו כל אותם דורות של צדיקי עולם ,ובו
נשתל העולם .ומקין באו כל אותם חצופים ורשעים ורשעי העולם.
 1937עי' לעיל ה ע"ב.
 1938עי' לקמן פב ע"א.
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דארץ ישראל ,דאויר אורי' .1939ובבל חושך וכמ"ש )פסחים לד ע"ב (1940משום דיתביתו בארעא
דחשוכא כו' ,ונק' שאול עמוקה כו' ,1941והיא לצפון כמ"ש בגמ' )גיטין ו ע"א (1942בבל כו',
וכמ"ש )ירמיה א יד( מצפון תפתח כו') ,תענית י ע"א (1943ועתידה בבל דחצדא לטובעני כו' .ושם
השלטנותא כמ"ש בפ' פקודי בהיכל הרביעי )רנא ע"א( .ואור התורה בארץ ישראל כנ"ל .וז"ש
)סנהדרין ה ע"א (1944לא יסור שבט מיהודה ,אלו ראשי גלויות שבבבל ומחוקק כו' .ואלו ב' חו"ג,
הן הכוללים הכל ,שמ"מ 1945יוצא תורה ג"כ מבבל שנכללת בימין .אבל שאר ארעין אין להם
אלא מה שמקבלין תורה מא"י ומבבל .ועי' בפרשת בלק )קפז ע"א (1946פתח ואמר החכם כו'
האיך לא אשגחתון כו' והאחד והשנית אמר קרא כו' .והן אלו ב' תלמודים בבלי וירושלמי ,וקרא
לבבלי במחשכים כו' )סנהדרין כד ע"א( ,נעם וחובלים 1947ימינא ושמאלא ,ועמודא דאמצעיתא
אינו אלא התכללותם ימינא ושמאלא שם יחד ,ולכן ניתוסף בו ג"כ אות מסט' דימינא ועל
התכללותם שם בא' ,לכן בו א' והוא באל"ף דוא"ו כידוע ,1948קרקע ערבות.1949
ונראה מזה שרבא דנזכר בגמ' לא היה אלא כינוי לגודל תורתו ,כמו ר"י הנשיא שנק' רבי,
וכן ר' אבא ריש סדרא דבבל שנק' רב ,וכן נחמני שנק' אביי כידוע .1950ואף שרבא היה מבבל,
מ"מ נק' על שם ישיבתו ,שבאו מכל ארצות אליו ,ודקדקו התורה הרבה ונק' )סוכה כח ע"א(
 - ïå÷éúä øéàî 1939נדצ"ל אור י'.
 1940ז"ל :כי סליק רבין אמרה לשמעתיה קמיה דרבי ירמיה ואמר בבלאי טפשאי משום דיתבי
בארעא דחשוכא.
 ##* 1941איוב )יא ח( גּ ְָבהֵ י ָשׁמַ יִם מַ ה ִתּפְ עָ ל עֲ מֻ ָקּה ִמ ְשּׁאוֹל מַ ה ֵתּ ָדע.
 1942ז"ל :והא בבל לצפונה דארץ ישראל קיימא דכתיב ויאמר ה' אלי מצפון תפתח הרעה.
 1943ז"ל :מי גרם לבבל שיהו אוצרותיה מליאות בר הוי אומר מפני ששוכנת על מים רבים אמר
רב עתירה בבל דחצדא בלא מיטרא אמר אביי נקיטינן טובעני ולא יובשני.
 1944ז"ל :לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות שבבבל שרודין את ישראל בשבט ומחוקק
מבין רגליו אלו בני בניו של הלל שמלמדין תורה ברבים.
 1945שמכל מקום ,שמראי מתניתין??*##
 1946ז"ל :פתח ואמר החכם עיניו בראשו וגו' וכי באן אתר עינוי דב"נ אלא בראשו דילמא בגופו
או בדרועיה דאפיק לחכם יתיר מכל בני עלמא אלא קרא הכי הוא ודאי דתנן לא יהך בר נש בגלוי
דרישא ד' אמות מ"ט דשכינתא שריא על רישיה וכל חכים עינוי ומלוי בראשו אינון בההוא דשריא
וקיימא על רישיה וכד עינוי תמן לינדע דההוא נהורא דאדליק על רישיה אצטריך למשחא בגין
דגופא דב"נ איהו פתילה ונהורא אדליק לעילא ושלמה מלכא צווח ואמר ושמן על ראשך אל יחסר
דהא נהורא דבראשו אצטריך למשחא ואינון עובדין טבאן וע"ד החכם עיניו בראשו ולא באתר
אחרא אתון חכימין ודאי ושכינתא שרייא על רישייכו חיך לא אשגחתון להאי דכתיב ועשית
בריחים וגו' לקרשי צלע המשכן האחד וחמשה בריחים לקרשי צלע המשכן השנית האחד והשנית
אמר קרא שלישית ורביעית לא אמר קרא דהא אחד ושנית דא חשיבו דתרין סטרין ובג"כ עביד
חושבנא בתרין אלין.
תרגום :פתח ואמר "החכם עיניו בראשו וגו'" ,וכי איפה עיניו של האדם אלא בראשו שמא
בגופו או בזרועו ,שהוציא את החכם יותר מכל בני העולם ,אלא הפסוק כך הוא בודאי ,שלמדנו לא
ילך אדם בגלוי ראש ארבע אמות ,למה ,שהשכינה שורה על ראשו ,וכל חכם עיניו ודבריו בראשו,
הם באותו ששורה ועומד על ראשו .וכשעיניו שם ,ידע שאותו אור שדולק על ראשו צריך שמן,
משום שגוף האדם היא פתילה ,ואור דולק למעלה ,ושלמה המלך צווח ואמר "ושמן על ראשך אל
יחסר" ,שהרי האור שבראשו צריך שמן ,והם מעשים טובים ,ולכן החכם עיניו בראשו ולא במקום
אחר .אתם חכמים ודאי ,השכינה שורה על ראשיכם ,איך לא השגחתם לזה שכתוב "ועשית
בריחים וגו' לקרשי צלע המשכן האחד וחמשה בריחים לקרשי צלע המשכן השנית" ,האחד
והשנית אמר הפסוק ,שלישית ורביעית לא אמר הפסוק ,שהרי אחד ושנית נחשבים לשני צדדים,
ומשום זה החשבון בשני אלה.
 1947עי' סנהדרין כד ע"א :אמר רבי אושעיא מאי דכתיב ואקח לי )את( שני מקלות לאחד
קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימין זה לזה
בהלכה חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה.
 1948ז ע"ב ד"ה דלית אדם בלא אל"ף ,שזה מפנים דאהי"ה.
 1949עי' קב ע"ג שזה עד"א וכן בתז"ח יז ע"ד ז"ל :מלכות של בינה מקום שכלה בשליש ת"ת
אחר חו"ג שם נראה מלכות.
 1950עי' רש"י שבת עד ע"א.
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הויות דאביי ורבא ,1951וכידוע .וכן רב אף שהיה מא"י ,נק' על שם ישיבתו מבבל ,ונק' רב סתם,
שהיה ראש ואב לכל ישיבות בבל וכן רבא .ורב 1952הוא בשלשתן ,רב 1953ה' כנ"ל:
והענין הוא כמ"ש )ישעיה יט א( הנה ה' רוכב על עב קל ,ואמר בתז"ח )לז ע"א( שהמה
אחוריים דפשוט ומילואו .1954והענין ,כי הנוק' היא נבנית מאחוריים דדכורא כידוע )ע"ח שער
הכללים פרק י( ,וכמ"ש בא"ר )קמא ע"ב .(1955והנה ז"א נק' מלא ,כמש"ל בריש תיקון ל"ח )פז
ע"א( על שם פשוטו ומלואו ,1956דהוא מקומו של עולם ,כמש"ל בתיקון מ"ב )צא ע"ב( .והיא
אחוריים דיליה ,והוא בגלותא .אבל בבניינא ולעתיד לבא ,היא באה בפנים .וה' רוכב בה,
וכמש"ל בתכ"ב )סה ע"ב עד ע"א( ואיהי אתקריאת ע"ב ,ובה רכיב ו' למפרק לישראל ,הה"ד
הנה ה' רוכב על ע"ב ק"ל כו' .ולכן בגלותא היא רב לה' ,בעבור ה' בעלה ,פנים דילה .והוא
בתורה שבע"פ ,דשם היא הריב והמחלוקת ,והן האחוריים הנ"ל .ואלו ג' :רבי ורב ורבא ,הן
מתיבתא עילאה ,תלת טיפין דחג"ת .והאיתנים הן דנה"י ,ב' מתיבתין כוללין ו"ק דשית סדרין,
וכמש"ל בתז"ח )עד ע"ד ז ע"ג( בארוכה ע"ש.
וז"ש בגין בעלה כו' כליל כו' ואמר דאיהי מריבת בהון כו' ,שתורה שבע"פ היא מסטרהא,
והיא תלמד לאדם דעת ושריא בפומיהון ,כמש"ל )עמוד ב( .ואף עתה ע"י סלע ומ"מ ,1957הכל
על ידה ,וכל המחלוקת של תנאים ואמוראים ,הלכה כדברי מי ,1958שכולם דברי אלקים חיים,1959
ר"ל בשביל הלכה שהיא כלת משה 1960הלכה למשה מסיני ,אותיות 1961הכלה כידוע )פע"ח שער
הנהגת הלימוד פרק א( ,והוא דעת דרגא דמשה ,1962דכל א' רוצה להמשיך לדרגיה ,רבי ורב כו'.
ולכן הלכה כב"ה ,דמוליך לימין משה) 1963ישעיה סג יב( כמש"ל 1964בתי"ג )כט ע"א( ולקמן
בתיקון כ"ב )עד ע"ב(.
וז"ש בגין בעלה דהוא בעלה כנ"ל וכמש"ל )נה ע"א מח ע"א( עד דייתי בעלה כו' ,והוא
כליל ששה נהרות כמש"ל תיקון י"ט )לח ע"א לח ע"א( ,והן שית סדרין אמונת עתיך כו' ,ויסוד
שנק' ע"ש הנהר ,נאמר בו ודעת:
ועלייהו }מו ע"א{ כו'  -ב' שלמא הן במתיבתא עילאה דחג"ת ,ומתיבתא תתאה דנה"י,
וכמו שמפרש והולך .והן ב' שלמות מכריעין בין המחלוקת דבין הצדדים ,וכמ"ש בפרשת
 - ïå÷éúä øéàî 1951דהיינו כלל הגדולים.
 1952נדצ"ל ור"ב.
 1953נדצ"ל רי"ב.
 1954אחוריים דפשוט :י' י"ה יה"ו יהו"ה גי'מ ע"ב ,ומילואו :יו"ד יו"ד ה"א יו"ד ה"א וא"ו יו"ד
ה"א וא"ו ה"א.
 1955ז"ל :בהאי אדם שארי ותקין כללא דדכר ונוקבא כד אתתקן דיוקנא בתקונוי ושארי
לאחורוי מחדוי מבין תרין דרועין באתר דתליין שערי דדיקנא דאתקרון תפארת ואתפשט האי
תפארת ותקין תרין חדין ואשתלף לאחורוי ועבד גולגלתא דנוקבא כלא סתימא מכל סטרוי
בשערא בפרצופא דרישא ובכללא חדא אתעבידו בהאי תפארת אדם דכר ונוקבא הה"ד כתפארת
אדם לשבת בית )ישעיה מד(.
תרגום :באדם זה התחיל ותיקן כללות זכר ונקבה .כאשר נתקנה צורה זו בתקוניו והתחילה
מאחוריו מהחזה שלו מבין שתי זרועותיו ,במקום שתלויות שערות הדיקנא הנקראות תפארת.
ונתפשט זה התפארת ,ותיקן שתי החזות והוצאו לאחוריו ועשה את הגולגולת של הנקבה ,שכולה
סתומה מכל צדדיה ,בשערות פרצוף ראשה ובכלל אחד נעשה האדם על ידי תפארת זו לזכר
ונקבה ,זהו שנאמר "כתפארת אדם לשבת בית".
 1956יהו"ה יו"ד ה"א וא"ו ה"א בגימ' ע"א.
 1957ומראי מתניתין?*##
 1958שם בינה עי' זהר ח"א א ע"ב.
 1959עי' זהר ח"א קנא ע"א שאלקים חיים היא בינה.
 1960עי' לעיל הערה .682
 1961הלכה.
 1962עי' לעיל הערה .1260
 1963עי' לקמן מה ע"ד שזה הדעת מתקשר בחסד להראות אורו במלכות ,ועי' עד ע"ג ד"ה בג"ד
מוליך לימין :שהם גבורה ותפארת דאתכלילו כולהו בימינא
 1964עי' לעיל מג ע"ג.
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בראשית )מו ע"א (1965בענין ג' ימים הראשונים ,דמחלוקת בשני ובשלישי הכריע כו' .ב' כתובים
המכחישים כו' )ספרא פרשת ויקרא  -יג מדות פרק א פסקא ב( ,שזה מים קר ולח וזה אש חם
ויבש ,ואתא רוחא ואכריע בינייהו ,חם ולח ,ועי' בפרשת וארא )כד ע"א .(1966והן תרי שלמא כמו
שמפרש והולך .וכן אמר בפרשת בראשית )דף ה ו( 1967ע"ש .ועי' בז"ח שיה"ש )סג ע"א (1968מאי
 - ïå÷éúä øéàî 1965ביומא תליתאה משתככין שביבין דגיהנם בגיני כך אתכליל ביה יום שני ואשתלים ביה רבי
חייא הוה יתיב קמיה דרבי שמעון א"ל האי אור ביום ראשון וחשך ביום שני ואתפרשו מיא
ומחלוקת הוה ביה אמאי לא אשתלים ביום ראשון דהאי ימינא כליל לשמאלא א"ל על דא הוה
מחלוקת ותליתאה בעי למיעל בינייהו לאכרעא ולאסגאה בהו שלם.
תרגום :ביום השלישי שוקטים שלהבות הגיהנם ,ולכן נכלל בו יום שני ונשלם בו .רבי חייא
היה יושב לפני רבי שמעון ,אמר לו ,אור זה ביום ראשון ,וחושך ביום שני ,ונפרדו המים ומחלוקת
היתה בו ,למה לא נשלם ביום הראשון ,שהרי ימין כולל את השמאל .אמר לו ,על זה היתה
מחלוקת ,ושלישי רצה להיכנס ביניהם להכריע ולהרבות בהם שלום.
 1966ז"ל :תא חזי אש רוח ומים ועפר אלין אינון קדמאי ושרשין דלעילא ותתא ותתאין ועלאין
עלייהו קיימין ואלין אינון ארבע לארבע סטרי עלמא וקיימין בארבע אלין צפון ודרום ומזרח
ומערב אלין אינון ארבע סטרין דעלמא וקיימין בארבע אלין אש לסטר צפון רוח לסטר מזרח מים
לסטר דרום בגין דדרום איהו חם ויבש מים קרים ולחים עפר לסטר מערב וארבע אלין בארבע
אלין קטירין וכלהו חד ואלין עבדי ארבע מתכאן דאינון זהב וכסף ונחשת וברזל הא אינון תריסר
וכלהו חד תא חזי אש הוא בשמאלא לסטר צפון דהא אש תוקפא דחמימותא ביה ויבישו דיליה
תקיף וצפון בהפוכא דיליה הוא ואתמזיג חד בחד ואיהו חד מים לימינא והוא לסטר דרום וקודשא
בריך הוא לחברא )נ"א לאחזרא( לון כחדא עביד מזגא דא כמזגא דא צפון איהו קר ולח אשא חם
ויבש אחלף לון לסטר דרום דרום איהו חם ויבש מים קרים ולחים וקודשא בריך הוא מזיג לון כחד
דנפקי מיא מדרום ועאלין בגו צפון ומצפון נגדי מיא נפיק אשא מצפון ועאל בתוקפא דדרום
ומדרום נפיק תוקפא דחמימותא לעלמא בגין דקודשא בריך הוא אוזיף דא בדא וכל חד וחד אוזיף
לחבריה מדיליה כדקא חזי ליה כגוונא דא רוח ומזרח בגין דיוזיף כל חד לחבריה ואתכליל דא בדא
לאתחברא כחד.
תרגום :בא וראה א"ש רו"ח ומי"ם ועפ"ר אלה הם הראשונים והשרשים שלמעלה ושלמטה
ותחתונים ועליונים עומדים עליהם ואלה הם ארבעה לארבעה צדדי העולם ועומדים בארבעה אלו
צפו"ן ודרו"ם ומזר"ח ומער"ב אלו הם ארבעה צדדים של העולם ועומדים בארבעה אלו א"ש לצד
צפו"ן רו"ח לצד מזר"ח מי"ם לצד דרו"ם משום שהדרום הוא חם ויבש מים קרים ולחים עפ"ר לצד
מער"ב וארבעה אלו קשורים בארבעה אלו וכולם אחד ואלה עושים ארבע מתכות שהם זה"ב
וכס"ף ונחש"ת וברז"ל הרי הם שנים עשר וכולם אחד .בא וראה האש היא בשמאל לצד צפון שהרי
האש בו תוקף החמימות והיבש שלו חזק וצפון ההפיך שלו ונמזגים אחד באחד והוא אחד מים
לימין והוא לצד דרום והקדוש ברוך הוא לחברם )להחזירם( כאחד עושה מזג זה כמזג זה .הצפון
הוא קר ולח האש חם ויבש החליפם לצד דרום דרום הוא חד ויבש המים קרים ולחים והקדוש
ברוך הוא מוזג אותם כאחד שיוצאים מים מדרום ונכנסים לצפון ומצפון נמשכים מים יוצא אש
מצפון ונכנס בתוקף הדרום ומדרום יוצא תוקף החמימות לעולם משום שהקדוש ברוך הוא לווה
זה מזה וכל אחד ואחד מלוה לחברו משלו כראוי לו כדוגמא זה רוח ומזרח כדי שילוה כל אחד
לחבירו ונכללים זה בזה להתחבר כאחד.
 1967ז"ל :ואנא שמענא מאבא דאמר הכי ודייק את לאסגאה תחום שבת שבתותי דא עגולא
ורבוע דלגו ואינון תרין ולקביל אינון תרין אית תרי קדושתי דאית לנו לאדכרא חד ויכלו וחד
קדוש ויכלו אית ביה תלתין וחמש תבין ובקדושה דאנן מקדשין תלתין וחמש תבין וסליק כלא
לשבעין שמהן דקב"ה וכנסת ישראל אתעטר בהו ובגין דעגולא ורבועא דא אינון שבתותי כלילן
תרוייהו בשמור דכתיב תשמורו דהא שבת עלאה הכא לא אתכליל בשמור אלא בזכור דהא מלכא
עלאה בזכור אסתיים ועל דא אקרי מלכא דשלמא דיליה ושלמא דיליה זכור איהו ועל דא לית
מחלוקת לעילא בגין דתרין שלומות לתתא חד יעק"ב וחד יוס"ף ובגין כך כתיב תרי זמני )ישעיה נז
יט( שלום שלום לרחוק ולקרוב לרחוק דא יעקב ולקרוב דא יוסף לרחוק כמה דאת אמר )ירמיה לא
ב( מרחוק יהו"ה נראה לי )שמות ב ד( ותתצב אחותו מרחוק ולקרוב כמה דאת אמר )דברים לב יז(
חדשים מקרוב באו מרחוק דא נקודה עלאה דקיימא בהיכליה ועל דא כתיב )ויקרא יט ל( תשמורו
אתכליל בשמור ומקדשי תיראו דא נקודא דקיימא באמצעיתא דאית לדחלא מינה יתיר מכלא
דענשיה מיתה והיינו דכתיב )שמות לא יד( מחלליה מות יומת מאן מחלליה מאן דעאל לגו חלל
דעגולא ורבועא לאתר דההוא דנקודה שריא ופגים ביה מות יומת ועל דא כתיב תיראו וההיא
נקודה אקרי אני ועלה שריא ההוא דסתים עלאה דלא אתגליא והיינו יהו"ה וכלא חד:
תרגום :ואני שמעתי מאבא שאמר כך ,ודייק "את" לרבות תחום שבת" .שבתותי" זה העיגול
והריבוע שבפנים ,והם שנים ,וכנגד אותם השנים יש שתי קדושות שיש לנו להזכיר ,אחד ויכולו
ואחד קידוש .ויכולו יש בו שלשים וחמש תיבות ,ובקידוש שאנו מקדשים יש שלשים וחמש
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כלא הכי ,וכי סגיאין שלמין נינהו ,אלא חד שלמא איהו ותרין נינהו ,חד שלמא איהו דאיהו
שלמא דביתא ,דבגיניה אשתמודע דכורא דכר ,וחד שלמא אחרא דאיהו שלמא דתרין סטרין,
דאחיד חד דעאל באמצעיתא בין תרין סטרין ועביד שלמא בינייהו ,איהו שלום אחרא .אבל
שלום דדכורא אשתמודע דכר בגיניה איהו צדיק כו' וע"ד אקרי אחד כו' .והענין כי שני יחודים
הן :א' ,בין ימינא לשמאלא באדם עצמו .והשני ,בין דכורא לנוק' ,ושניהם נקראו אחד
שמייחדין ,ובו נעשו אחד ,ומ"מ עיקר השלום הוא בצדיק ולכן נק' שלמא דכולא ביה ,כי גם
בת"ת צריך מ"מ 1969יחוד בין דידיה לדידה ונקראין אחד העמודא דאמצעיתא נק' אחד ,כי ידים
הם שנים ימינא ושמאלא ,וכן רגלים וכן מוחין .משא"כ בעמודא דאמצעיתא שהוא אחד לבד,
1970
תרי פלגא דגופא זכר ונקבה בראם ,ויקרא שמם אדם )בראשית ה
וזהו בו ובה לבדם .אבל הן
1971
ב( ,כי אחד קראתיו כו' )ישעיה נא ב( .ולפיכך אף כל קו האמצעי כפול לבד הצדיק ,דליתא
1972
בדידה .וזש"ש דבגיניה אשתמודע דכורא דכר ,ר"ל דלית כוותיה בה ,ולכן הוא אחד ביחוד
גמור ,וכל היחודים הן בו העיקר ,והוא שלמא דכולא .וז"ס שתרין יחודין ה' אחד ושמו אחד
)זכריה יד ט( ,ואח"כ לייחדא לון כאחד ,כי ה' הוא האלקים )דברים ד לה( .והוא כנ"ל ,דתחלה
צריך לייחדא כל אחד בקו האמצעי ,ה' אחד ושמו אחד ,ואח"כ בצדיק שלמא דכולא .וכנגד אלו
ב' שלמות הן ב' ריב ,א' בהרים ,וא' באיתנים ,כמו שמפרש והולך וכמש"ל בהגהה ב' .ועוד תרין
ִרבות אינון ,חד צדיק וחד עמודא דאמצעיתא כו' .והשלום הוא בהן ,שהן כלולים עמודא
 - ïå÷éúä øéàîתיבות ,והכל עולה לשבעים שמות שהקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל מתעטרים בהם .ומשום
שהעגול והרבוע הזה הם שבתותי ,שניהם כלולים בשמור ,שכתוב "תשמורו" .שהרי השבת
העליונה כאן לא נכללה ב"שמור" אלא ב"זכור" ,שהרי המלך העליון סתום ב"זכור" ,ועל זה נקרא
מלך שהשלום שלו .והשלום שלו הוא "זכור" .ועל כן אין מחלוקת למעלה ,משום ששני שלומות
למטה ,אחד יעק"ב ואחד יוס"ף .ולכן כתוב פעמיים "שלום שלום לרחוק ולקרוב"" ,לרחוק" זה
יעקב" ,ולקרוב" זה יוסף .לרחוק כמו שנאמר "מרחוק ה' נראה לי"" ,ותתצב אחותו מרחוק".
ולקרוב ,כמו שנאמר "חדשים מקרוב באו" .מרחוק זו הנקודה העליונה שעומדת בהיכלו .ועל זה
כתוב "תשמורו"] ,והוא[ נכלל בשמור" .ומקדשי תיראו" ,זו הנקודה שעומדת באמצע שיש לירא
ממנה יותר מן הכל שענשו מיתה .והיינו מה שכתוב "מחלליה מות יומת" ,מי הם "מחלליה" ,מי
שנכנס לתוך החלל של העגול והרבוע ,למקום שאותה הנקודה שורה ופוגם בו" ,מות יומת" .ועל
זה כתוב "תיראו" .והנקודה ההיא נקראת אני ,ועליה שורה אותו הסתום העליון שלא התגלה,
והיינו ה' ,והכל אחד.
 1968ז"ל :מאי כולא דיליה הכא וכי סגיאין שלמין נינהו אלא חד שלמא איהו ותרין נינהו חד
שלמא איהו דאיהו שלמה דביתא דבגיניה אשתמודע דכורא דכר וחד שלמא אחרא דאיהו שלמא
דתרין סטרין דעאל באמצעיתא באינון תרין סטרין ועביד שלמא בינייהו איהו שלום אחרא
אבל שלום דדכורא אשתמודע דכר בגיניהו איהו צדיק ואקרי מלכא עילאה בגיניה מלך
שהשלום שלו ובג"כ כל תושבחתא דשיר השירים למלכא דשלמא כולא דיליה וייחודא דקא
מתייחד כולא באתר דא איהו בגין דאיהו נטיל כל תיאובתא דכל שייפין וכל עינוגין וכל כיסופין
עילאין וכניש כולא לגויה
ועל דא איקרי איהו אחד שלמה מלכא ברזא דרוח קודשא כד שרא עליה ההוא רוח קודשא
בעא לחברא כולה ברעותא שלים כדקא יאות ולייחדא כולא בחביבו ברעותא ולמהוי חד עילא
ותתא ועל דא אמר קרא יהיה ה' אח"ד ושמ"ו אח"ד
תרגום :מה זה הכל שלו כאן וכי רבים הם השלומות אלא שלום אחד הוא ושנים הם שלום
אחד הוא שהוא שלום הבית שבשבילו נודע הזכר זכר ואחד שלום אחר שהוא השלום של שני
צדדים אחד שנכנס באמצע באותם שני הצדדים ועושה שלום ביניהם הוא שלום אחר
אבל השלום שהזכר נודע זכר בשבילו הוא הצדיק שנקרא )ונקרא( המלך העליון בשבילו מלך
שהשלום שלו ומשום כך כל התשבחת של שיר השירים למלך שהשלום כלו שלו והיחוד שהכל
מתיחד הוא במקום הזה משום שהוא נוטל כל תשוקת כל האיברים וכל הענוגים וכל הכסופים
העליונים ומכנס הכל לתוכו
ועל זה הוא נקרא אחד שלמה המלך בסוד של רוח הקדש כששורה עליו אותה רוח הקדש רצה
לחבר הכל ברצון שלם כראוי וליחד הכל בחביבות ברצון להיות אחד למעלה ולמטה ועל זה אמר
הכתוב )זכריה יד( יהיה ה' אח"ד ושמ"ו אח"ד
 1969נוסח?
 1970בתיקון.
 1971לו ולה.
 1972מלשון א' לבד ולא שנים ביחוד.
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דאמצעיתא מב' הקוים ,וצדיק מיסוד ועטרה ,והוא 1973דידה וקשורה בו ,שלעולם הלילה נכללת
ביום ,וחשך באור ,וכמ"ש למעלה .והן בתורה שבע"פ :א' ,להכריע בדידה בין המחלוקת .וא',
לקשרה בתורה שבכתב .וכמש"ל ריש תיקון יח 1974סוד תורת כהנים ,ואחד ,והן ח"י טורי
אפרסמון ,1975ה' וי"ג ,והן ב' מיני עלין דשושנה דבראשית 1976ושמע 1977ותורה שבע"פ:1978
 - ïå÷éúä øéàî 1973העטרה.
 1974נדצ"ל ריש תיקון י"ט לו ע"ג ד"ה איהו רזא
 1975עי' זהר ח"ב טו ע"א :תנן אמר רבי יהודה אין לך דבר בחביבותא קמי קודשא בריך הוא
כמו תפלתן של צדיקים ואף על גב דניחא ליה זמנין דעביד בעותהון זמנין דלא עביד תנו רבנן
זמנא חדא הוה עלמא צריכא למטרא אתא רבי אליעזר וגזר ארבעין תעניתא ולא אתא מטרא צלי
צלותא ולא אתא מטרא אתא רבי עקיבא וקם וצלי אמר משיב הרוח ונשב זיקא אמר ומוריד
הגשם ואתא מטרא חלש דעתיה דרבי אליעזר אסתכל רבי עקיבא באנפוי קם רבי עקיבא קמי עמא
ואמר אמשול לכם משל למה הדבר דומה רבי אליעזר דמי לרחימא דמלכא דרחים ליה יתיר וכד
עאל קמי מלכא ניחא ליה ולא בעי למתן ליה בעותיה בבהילו כי היכי דלא ליתפרש מניה דניחא
ליה דלישתעי בהדיה ואנא דמי לעבדא דמלכא דבעא בעותיה קמיה ולא בעי מלכא דליעול לתרעי
פלטרין וכל שכן דלישתעי בהדיה אמר מלכא הבו ליה בעותיה בבהילו ולא ליעול הכא כך רבי
אליעזר איהו רחימא דמלכא ואנא עבדא ובעי מלכא לאשתעי בהדיה כל יומא ולא יתפרש מניה
ואנא לא בעי מלכא דאיעול תרעי דפלטרין נח דעתיה דרבי אליעזר אמר ליה עקיבא תא ואימא לך
מלתא דאתחזיא לי בחלמא האי פסוקא דכתיב )ירמיה ז טז( ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל
תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי תא חזי תריסר טורי אפרסמונא )דכיא( עאל ההוא דלביש
חושנא ואפודא ובעא מן קודשא בריך הוא למיחס על עלמא ועד האידנא תלי איהו אי הכי אמאי
חלש דעתיה דרבי אליעזר משום בני נשא דלא ידעין בהאי:
אמר רבי אליעזר תמני סרי טורי אפרסמונא )דכיא( עלאין עאלין נשמתהון דצדיקיא וארבעין
ותשעה ריחין סלקין בכל יומא עד ההוא אתר דאתקרי עדן די לקבל דא אתיהיבת אורייתא במ"ט
פנים טמא ומ"ט פנים טהור מ"ט אתוון בשמהן דשבטין מ"ט יומין לקבלא אורייתא מ"ט יומין
קדישין עלאין )יתבין( קיימין למיטל רשותא בכל יומא מאבנין זהירין דגליפאן בההוא חושנא
וההוא דלביש חושנא יתיב בכרסייא קדישא יקירא דארבע סמכין קיימין מסתכלין בחושנא על
מימריה עאלין ועל מימריה נפקין זקפן עינין ומסתכלין לעילא חמאן ציצא דלהיט בשית מאה
ועשרין עיבר ושמא קדישא עלאה גליף עלוי מזדעזען ומתחלחלן קטירי בסטרוי דימינא קדישא
דשמאלא נטיל בידוי סמכי שמיא עליל לון וגלי לון הדא הא דכתיב )ישעיה לד ד( ונגולו כספר
השמים:
תרגום :שנינו אמר רבי יהודה אין לך דבר בחביבות לפני הקדוש ברוך הוא כמו תפלתם של
צדיקים ואף על גב שנוח לו לפעמים שעושה בקשתם ולפעמים שלא עושה .שנו רבותינו פעם
אחת היה העולם צריך מטר בא רבי אליעזר וגזר ארבעים תעניות ולא בא מטר התפלל תפלה ולא
בא מטר בא רבי עקיבא ועמד והתפלל אמר משיב הרוח ונשבה רוח אמר ומוריד הגשם ובא מטר
חלשה דעתו של רבי אליעזר הסתכל רבי עקיבא בפניו .קם רבי עקיבא לפני העם ואמר אמשל
לכם משל למה הדבר דומה רבי אליעזר דומה לאהוב המלך שאוהב אותו יותר וכשנכנס לפני המלך
נוח לו ולא רוצה לתת לו בקשתו במהירות כדי שלא יפרד ממנו שנוח לו לדבר עמו ואני דומה
לעבד המלך שבקש בקשתו לפניו ולא רוצה המלך שיכנס לשערי ארמונו וכל שכן לדבר עמו אמר
המלך תנו לו בקשתו במהירות ולא יכנס לכאן כך רבי אליעזר הוא אהוב המלך ואני העבד והמלך
רוצה לדבר עמו כל היום ולא יפרד ממנו ואני המלך לא רוצה שאכנס לשערי ארמונו ונחה דעתו
של רבי אליעזר .אמר לו עקיבא בא ואגיד לך דבר שנראה לי בחלום פסוק זה שכתוב ואתה אל
תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי בא וראה בשנים עשר הרי
אפרסמון )טהור( נכנס אותו שלובש חושן ואפוד ובקש מהקדוש ברוך הוא לחוס על העולם ועד
עכשיו הוא תלוי אם כך למה חלשה דעתו של רבי אליעזר משום בני אדם שלא יודעים בזה.
אמר רבי אליעזר שמונה עשר הרי אפרסמון )טהור( עליונים נכנסים נשמות הצדיקים וארבעים
ותשעה ריחות עולים בכל יום עד אותו מקום שנקרא עדן שכנגד זה נתנה תורה במ"ט פנים טמא
ובמ"ט פנים טהור וארבעים ותשע אותיות בשמות השבטים ארבעים ותשעה ימים כנגד התורה
מ"ט ימים קדושים עליונים )יושבים( עומדים ליטול רשות בכל יום מאבנים זוהרות שחקוקות
באותו החושן .ואותו שלבוש בחושן יושב בכסא קדוש נכבד שארבעה תומכים עומדים מסתכלים
בחושן על מאמרו נכנסים ועל מאמרו יוצאים מרימים עיניים ומסתכלים למעלה רואים ציץ
שלוהט בשש מאות ועשרים צדדים ושם הקדוש העליון חקוק עליו מזדעזעים ומתחלחלים
קשורים בצדיו של הימין הקדוש ששמאל נוטל בידיו תומכי השמים מכניס אותם ומגלה אותם זהו
שכתוב ונגלו כספר השמים .עי' יהל אור ח"א א' ע"א שכתב שמתוך הח"י י"ג הם של חסדים וה'
הם של גבורות.
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במעוזי  -ה' עוז לעמו כו' )תהלים כט יא( והיא גבורות עוז שבע"פ ,ושם המחלוקת ,ולכן
1979
צריך לשלום ,וז"ש ה' עוז כו' ה' יברך כו' :דבגלותא כו'  -כיון שגלו כו' )חגיגה ה ע"ב(
1980
מלכה ושריה כו' )איכה ב ט( בעמודא דאמצעיתא .אבל בצדיק ברית ,כל מצוה כו' עדיין כו'
וכן כל המצות הן בצדיק ,רמ"ח פקודין דכלילן ,וישראל מצויינים כו' :1981מרחוק ה'  -ה'
בעמודא דאמצעיתא ,ומרחוק דסליק דעת דעמודא דאמצעיתא בחכמה ,ונתרחק ממנה
ומאתנו :1982צדיק קרוב לה  -כנ"ל )ד"ה דבגלותא( וכן מסטרא דבעץ הדעת ,אין האיש בביתו
ואין בית עתה ,אבל היא מלון אורחים ,מצות בחו"ל ומצות התלויות בבית המקדש הוא בית:
1983
טוב שכן כו' – ד"אח" הוא עמודא דאמצעיתא ,א"ח ד'  ,כי אחד קראתיו )ישעיה נא ב(.1984
וצדיק הוא בקוצו של ד' ,1985עמה באות אחת .משא"כ בא"ח בעלה ,והוא ג"כ ,שכן באות ב',
נקודה בהיכליה ,1986שכן בביתה וכן במ"ם ,1987א"ח סביב לה מכל סטר ,ונקודה באמצעיתא.
והמ"ם הוא ב' בעצמו כמש"ל ריש תיקון ה' )כ ע"ב( )רחוק הוא דאתרחקו' בעלה ,וזהו החילוק
 - ïå÷éúä øéàî 1976עי' זהר ח"א א ע"א :רבי חזקיה פתח כתיב )שיר השירים ב ב( כשושנה בין החוחים מאן
שושנה דא כנסת ישראל )בגין דאית שושנה ואית שושנה( מה שושנה דאיהי בין החוחים אית בה
סומק וחוור אוף כנסת ישראל אית בה דין ורחמי מה שושנה אית בה תליסר עלין אוף כנסת
ישראל אית בה תליסר מכילן דרחמי דסחרין לה מכל סטרהא אוף אלהים דהכא משעתא דאדכר
אפיק תליסר תיבין לסחרא לכנסת ישראל ולנטרא לה ולבתר אדכר זמנא אחרא אמאי אדכר זמנא
אחרא בגין לאפקא חמש עלין תקיפין דסחרין לשושנה ואינון חמש אקרון ישועות ואינון חמש
תרעין ועל רזא דא כתיב )תהלים קטז יג( כוס ישועות אשא דא כוס של ברכה כוס של ברכה
אצטריך למהוי על חמש אצבען ולא יתיר כגוונא דשושנה דיתבא על חמש עלין תקיפין דוגמא
דחמש אצבען ושושנה דא איהו כוס של ברכה מאלהים תניינא עד אלהים תליתאה חמש תיבין
מכאן ולהלאה אור דאתברי ואתגניז ואתכליל בברית ההוא דעאל בשושנה )ס"א דא( ואפיק בה
זרעא ודא אקרי )בראשית א יא( עץ עושה פרי אשר זרעו בו וההוא זרע קיימא באות ברית ממש
וכמה דדיוקנא דברית אזדרע בארבעין ותרין זווגין ההוא )נ"א דההוא( זרעא כך אזדרע שמא גליפא
מפרש במ"ב אתוון דעובדא דבראשית:
תרגום :רבי חזקיה פתח ,כתוב "כשושנה בין החוחים" ,מיהי ה"שושנה" ,זוהי כנסת ישראל
)משום שיש שושנה ויש שושנה( .כמו השושנה היא בין הקוצים ויש בה ]גווני[ אדום ולבן ,אף
כנסת ישראל יש בה דין ויש בה רחמים .כמו השושנה יש בה י"ג עלים ,אף כנסת ישראל יש בה
שלש עשרה מדות של רחמים שהן מקיפות אותה מכל צדדיה .כן הוא הענין ]בהזכרת[ האלקים של
כאן ,שמעת שהזכיר ]בפעם הראשונה שם האלקים[ הוציא י"ג תיבות ]עד שהזכיר בפעם השניה[
כדי להקיף את כנסת ישראל ולשמרה .ואחר כך הזכיר עוד הפעם ]שם אלקים[ .ולמה הזכיר פעם
נוספת ,כדי להוציא חמשה עלים חזקים שמסבבים את השושנה ,ואלו החמשה נקראים ישועות,
והם חמשה שערים .ועל סוד זה כתוב "כוס ישועות אשא" ,זה כוס של ברכה .כוס של ברכה צריכה
להיות על חמש אצבעות ולא יותר ,כמו שהשושנה יושבת על חמשה עלים חזקים שהם דוגמת
החמש אצבעות .והשושנה הזו היא כוס של ברכה כנ"ל .מאלהי"ם השני עד אלהי"ם השלישי ישנן
חמש תיבות .מכאן והלאה האור שנברא ונגנז ונכלל בברית ההוא שנכנס בשושנה )זו( והוציא בה
זרע ,וזה נקרא "עץ עושה פרי אשר זרעו בו" .ואותו הזרע נמצא באות הברית ממש .וכמו דמות
הברית שנזרע במ"ב זווגים של )של אותו( הזרע ההוא ,כך נזרע השם החקוק ומפורש במ"ב
אותיות של מעשה בראשית.
 1977נדצ"ל שמע.
 1978בשמע יש ה' תיבות חוץ מ"אחד" ותורה שבעל פה נדרשת בי"ג מידות.
 1979אין לך ביטול תורה גדול מזה.
 1980עי' שבת קל ע"א :רבי שמעון בן אלעזר אומר כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליהם
למיתה בשעת גזרת המלכות כגון עבודת כוכבים ומילה עדיין היא מוחזקת בידם וכל מצוה שלא
מסרו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת גזרת המלכות כגון תפילין עדיין היא מרופה בידם.
 1981צ"ע אם כוונתו לדברי המדרש )ספרי כי תבא ה'( ויהי שם לגוי גדול .מלמד שהיו ישראל
מצויינים שם##*.
 1982עי' בהגר"א בסד"צ כג ע"ד מסתלק ג"כ ז"א בע"ק כידוע
 1983עי' זהר ח"ב קטז ע"א ושעה"כ ג ע"ד.
 1984עי' זהר ח"א כב ע"ב .וכן ע"ח שער עתיק פרק ב.
 1985עי' לעיל מב ע"א.
 1986עי' לעיל כ ע"א והערה  ,603והערה .1161
 1987עי' לז ע"א.
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בחושבן בין רחוק לקרוב :(1988ובג"ד כו' בנין דמרחקין כו'  -דהן היו מקרבין לה ואחידון בה,
שמאלו תחת כו' )שיה"ש ב ו( ,והן סוד הדעת ,ג' עיטרין 1989דהן ד' 1990כנ"ל:
אמוראים כו'  -הנה בשם 1991האריז"ל כתב דתנאים בנו"ה דז"א ,וכאן }מו ע"ב{ בדידה,
ואין המאמר סובל דכלהו משתעי בחד גוונא .אבל הענין כי נה"י הן קרובין לה בגלותא כנ"ל
לקרוב ,ולכן אורן מרובה ,תנאים .אבל חג"ת הן רחוק ,וכ"כ האר"י במ"א )*) :(##וע"ל מג ע"א
מב ע"א נג ע"ב 1992מש"ש בע"א והכל עולה לקנה א' ,ועיקר התנאים ר"ל שונין המתניתין ,שגמ'
עדיף .1993ותנאים הן ברייתות ,ותניא דמסייע מתניתין .וע"ל דהלכה היא בחג"ת ,וברייתא
בנו"ה ,ומתני' ביסוד ,כמ"ש בפרשת פקודי )רנז ע"ב( ,1994וע"ל ב ע"ב )ב ע"א( ומקרא ג"כ למטה
מברייתא ומתני' ,אף שהיא קודם( :והאתנים כו'  -ירכין תקיפין כנחשין כמ"ש בסבא )קי ע"ב(
ע"ש :1995איתני עולם  -מוסדי ארץ כנ"ל ,ביעין ואמה ,שמשם שפעה ג' עדרי כו' :1996אתנים
בהיפוך כו'  -עמש"ל )יג ע"א * (##דהוא באור חוזר ולכן הוא בהיפוך אתוון :והא אותן כו' -
הוא השלישי והששי מו"ק :דמסייע כו'  -כנ"ל לקרוב ,שב' בריתות הן ברית הלשון ומעור,
תורה ומצות ,והן רחוק וקרוב :ועלה אתמר איתן כו'  -דנאמר על יתרו שנתחתן במשה ,ואף
שיהיו גלות ,מ"מ איתן כו' ,ומ"מ גנוז משה בצדיק דהוא קרוב לארץ ,והוא במט"ט ,דע"י משה
רבינו ע"ה נתלבש השכינה במט"ט בגלותא ,כמ"ש בר"מ פ' משפטים )קטו ע"א (1997שמשה עתה
בדרגא דעבד ,שש שנים יעבוד ,וזהו ושים בסלע כו' כמו שמפרש והולך:
 - ïå÷éúä øéàî 1988ו' שהוא בעלה.
 1989אם כן משמע שהאבהן אינו החג"ת אלא המתקלא ,ועי' כללים ח"ב פא ע"א שעיקר המ"ה
היא בחג"ת וצ"ע כוונתו שם##* .
 1990היינו חב"ד שהם חו"ב חו"ג.
##* 1991ספר עמק המלך  -שער יד  -פרק צו.
##* 1992היינו מב ע"א בדפוס מנטובה ונג ע"ב בדפוס וילנא
##* 1993
 1994ז"ל :ואף על גב דקא אמרינן די בגו ההוא אות קיימא קדישא שריא שמא דא בגין דכלהו
חיילין נפקי מהאי אות עם כל דא ירכין דאינון קיימין לבר קרינן על שמא דא ואלין אינון דאקרון
ברייתי דהא ברייתא לבר ממשנה מתניתין קיימא לגו ברייתא ואקרון ירכין בתי בראי כגוונא די
לעילא
תרגום :ואף על גב שאנחנו אומרים שבתוך אותה ברית הקדש שורה השם הזה משום שכל
החילות יוצאים מהאות הזו עם כל זה הירכים שהן עומדות בחוץ קרויות על השם הזה ואלו הם
שנקראים בריתות שהרי בריתא מחוץ למשנה משניות עומדות לתוך הבריתות ונקראות ירכים
בתים חיצוניים כדוגמא שלמעלה.
 1995ז"ל :בירח האיתנים דאתילידו בהאי ירח איתנים בנינא לתתא איהו כגוונא דלעילא
ואתילידו ביה הרים ואיתנים הרים סתימין איתנים ירכין תקיפין כנחשא וההוא איתן בינייהו
תרגום :בירח האתנים שנולדו האיתנים בירח הזה הבנין למטה הוא כדוגמא שלמעלה ונולדו בו
הרים ואיתנים הרים נסתרים אתנים ירכים חזקות כנחשת ואותו האיתן ביניהם.
 1996עי' ג' עדרי צאן הוא לעיל הערה .824
 1997ז"ל :לא הוית אלא באילנא דטוב ורע עבד ונער הוה שמך בקדמיתא )שמות ב ו( והנה נער
בוכה עבד נאמן הדא הוא דכתיב )במדבר יב ז( לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא וההוא רע
שותפא דעבד גרם לך למחטי בסלע בגין דמטה דאתמסר לך )נ"א בידך( הוה דאילנא דטוב ורע
מטטרו"ן טוב סמא"ל רע
תרגום :לא היית אלא בעץ של טוב ורע עבד ונער היה שמך בתחלה והנה נער בכה עבד נאמן
זהו שכתוב לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא ואותו הרע השתף של העבד גרם לך לחטא
בסלע משום שהמטה שנמסר לך )בידך( היה של העץ טוב ורע מטטרו"ן טוב סמא"ל רע.
עי' עוד :פקודא בתר דא לפדות עבד עברי ואמה העבריה ליעד אמה העבריה לדון בקנין עבד
עברי הענק תעניק לו הדא הוא דכתיב כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד מאי שש שנים יעבד
ומאי קנין דיליה אלא בסתרי תורה מטטרו"ן עבד יהו"ה כליל שית סטרין כחושבן שית אתוון
דיליה שית סדרי משנה ובהון אית ליה לבר נש למפלח למאריה למהוי ליה עבד )ס"א נמכר(
למעבד קנין כספו דכסף ימינא דאברהם חסד דרגא דיליה אורייתא מתמן אתיהיבת
תרגום :מצוה אחר זו לפדות עבד עברי ואמה העבריה ליעד אמה העבריה לדון בקנין עבד עברי
העניק תעניק לו זהו שכתוב כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד מהן שש שנים יעבד ומהו קנינו
אלא בסתרי תורה מטטרו"ן עבד ה' כולל ששה צדדים כחשבון שש אותיותיו ששה סדרי משנה
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והסלע הזה ,נאמר בה שלא יוצא
אלא טפות טפות של מים של התורה
בפסקות הללו ,ולכן "ויך משה את הסלע
במטהו פעמים" זה גרם שלא יוצא ממנו
אלא טפות טפות ,מעט שם מעט שם.
וכמה מחלוקות על הטפות הללו ,ומי
גרם את זה ,המורים ,שנאמר בהם
)עירובין סג ע"א( כל המורה הלכה בפני רבו
חייב מיתה .ולכן "שמעו נא המורים",
ובשבילם "ויך משה את הסלע במטהו
פעמים" ,שאם לא שהכה בו ,לא היו
טורחים ישראל ותנאים ואמוראים
בתורה שבעל פה ,שהיא סלע .אלא נאמר
בו "ודברתם אל הסלע ונתן מימיו" ,בלא
טרח ויהיה מתקיים בהם "ולא ילמדו עוד
וגו'" והיה יוצא מים בלי קושיא
ומחלוקת ופסק ,משום שבשכינה שנאמר
הלא "כה דברי כאש נאם יהו"ה" היה
שורה בפיהם של ישראל ,שהיא תורה
שבעל פה ,שהיא סלע ,ע"ל ס' ,שהם
ששים מסכתות .שכך הוא סל"ע ,ע"ל ס',
ששכינה היתה נחה על סלע .שבכל
מקום שרצה הקדוש ברוך הוא לעשות
נס ,שכינה הקדימה לאותו מקום ,וכיון
ששכינה היתה שם ,לא היה לו להכות
בסלע ,שקלון היה לשכינה שהיתה שם,
שלא היה לו כח לתת מים ,וזהו "על
אשר לא קידשתם אותי"" ,יען לא
האמנתם בי להקדישני" ,ולכן הסתלקה
שכינה מן הסלע שהיא י' מן מיטטרו"ן,
ונשאר מטטרו"ן יבשה.

àìà ÷éôð àìã äá øîúà òìñ éàäå
úå÷ñô ïéìàá àúééøåàã àéîã ïéôè ïéôè
) ïéâáåבמדבר כ יא( òìñä úà äùî êéå
äéðéî ÷éôð àìã íéøâ àã íéîòô åäèîá
äîëå íù øéòæ íù øéòæ ïéôè ïéôè àìà
àã íéøâ ïàîå ïéôè ïéìà ìò úå÷åìçî
äëìä äøåîä ìë ïåäá øîúàã íéøåîä
) àã ïéâáå äúéî áééç åáø éðôáשם י( åòîù
òìñä úà äùî êéå åäééðéâáå íéøåîä àð
ååä àì äá àçîã àì íàã íéîòô åäèîá
1999
ïéàøåîàå íéàðúå ìàøùé 1998ïéçøè
àìà òìñ éäéàã äô ìòáã àúééøåàá
) åá øîúàשם ח( ïúðå òìñä ìà íúøáãå
ïåäá íéé÷úî äéäéå çøåè àìá åéîéî
) àì äéîøéלג( äåäå 2000'åâå ãåò åãîìé àìå
ïéâá ÷ñôå ú÷åìçîå àéù÷ àìá àéî ÷éôð
àìä (èë âë äéîøé) äá øîúàã àúðéëùã
éøù äåä 'ä íàð ùàë {á"ò åî} éøáã äë
ìòáã àúééøåà éäéàã ìàøùéã ïåäéîåôá
ïéúù ïåðéàã 'ñ ì"ò òìñ éäéàã 2001äô
àúðéëùã 'ñ ìò ò"ìñ åäéà éëäã úåúëñî
àùãå÷ éòáã øúà ìëáã àøðè ìò çð äåä
úîã÷à àúðéëù ñð ãáòîì àåä êéøá
àì ïîú äåä àúðéëùã ïåéëå øúà àåääì
úååä àðì÷ã òìñá äàçîì äéì äåä
àìéç äéì äåä àìã ïîú úåäã àúðéëùì
) åäéà àãå àéî áäéîìדברים לב נא( ìò
) éúåà íúùã÷ àì øùàבמדבר כ יב( àì ïòé

 - ïå÷éúä øéàîובהן יש לאדם לעבד לרבונו להיות לו עבד )ממכר( לעשות קנין כספו של כסף ימין שאברהם חסד
הוא הדרגה שלו התורה נתנה משם.
 1998עי' ירושלמי הוריות יט ע"א :משה ע"י שלא נתייגע בתלמוד תורה הקדים ראשים לזקנים
יהושע ע"י שנתייגע בתלמוד תורה הקדים זקנים לראשים
 1999עי' לקמן הערה .1932
 2000עי' ירמיה )לא לג( ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה' כי כולם
ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם ה' כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד.
 2001גילוי השכינה בעוה"ז הוא רק ע"י דיבורי התורה ,ולכך היא מכונה בשם פה ודיבור ,וכמ"ש
אליהו זל"ט )תיקו"ז יט ע"א( מלכות פה תורה שבע"פ קרינן לה ,כי רק בזה הוא גילויה אבל תורה
שבכתב הוא ז"א וכמ"ש בשעה"כ )דף מח ע"ד( ,והנה היא קבוע ועומד ,כי התורה והלוחות היו
מונחים בארון) .דע"ה ח"ב קלב ע"א(.
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÷ìúñà àã ïéâáå éðùéã÷äì éá íúðîàä
ïî 'é éäéàã 2002òìñä ïî àúðéëù
äùáé ï"åøèèî øàúùàå 2003ï"åøèèéî

וסוד הדבר "יקוו המים מתחת
השמים אל מקום אחד וגו'" ,אחד היא
מלכות" .ותראה היבשה" ,זה סלע
מטטרו"ן ,שבשבילו נאמר "ויקח אחת
מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה" .מה זה
בשר ,אותו שנאמר בו "בשגם הוא בשר".
ועד שהוריד אותה ,לא עלה הסלע ולא
נתן מימיו .ואחר שהסתלק המעין הזה
משם ,שלטה מרה במקומה ,זהו שכתוב
"ויבאו מרתה".

íéîä åå÷é (è à úéùàøá) äìîã àæøå
ãçà 'åâå ãçà íå÷î ìà íéîùä úçúî
òìñ àã äùáéä äàøúå úåëìî 2004éäéà
) øîúà äéðéâáã ï"åøèèîבראשית ב כא(
äðúçú øùá øåâñéå åéúåòìöî úçà ç÷éå
(â å úéùàøá) äéá øîúàã àåää øùá éàî
äìò àì äì úéçðã ãòå 2005øùá àåä íâùá
÷ìúñàã 2006øúáå éåîéî áéäé àìå òìñä
àäøúàá äøî úèéìù ïîúî àòåáî éàä
 åè úåîù) áéúëã àåä àãäכג( äúøî åàáéå

והאי סלע כו'  -הכלל כמ"ש למעלה ,דדעת שהוא התורה ,והוא משה על שמיה ,2007וזהו
בסלע כו' :2008אלא טפין כו'  -והוא האור דשמשא ,המאיר בככביא בכל דור :2009טפין טפין -
בר"מ פ' תצא )רעט ע"ב (2010שהן רמיזין דקבלה ,2011וגם בתורה שבע"פ אינן אלא פסקי הלכות,
ואינן מים נובעים לחדש הלכות כמעין הנובע ,רק כל א' מה שקבל מעט מעט :באלין פסקות -
ר"ל ,כמש"ל )נב ע"ב מג ע"א( וכמה תריסין כו' ולקמן )סא ע"ב נ ע"א( פסק אתקריאת כו' אית
דפסקין כו' ,ור"ל פסק הוא שמקשין ומפרקין בכמה פירוקין ,עד שמוציאין הדין לאורה,
וכמש"ש ולבתר דפסקין לון מתקנין לון בכמה פירוקין כו' ועמש"ש :ובגין ויך משה כו'  -דפעם
הראשון לא נפיק אלא טפין ,ובפעם השני ויצאו מים כו' ,והוא לעתיד לבא שיבקע ימא
דאורייתא כנ"ל :דא גרים  -כמ"ש למטה ,דאשתאר יבש בלא שכינה ,דהיא מעין דלית לה
פסק ,2012והיא כפטיש כו' )ירמיה כג כט :(2013וכמה מחלוקת כו'  -שמים רבים יוצאים ביחד ,אבל
טפין כל אחד לבדה במחלוקת :ומאן גרים כו'  -כמ"ש )סנהדרין פח ע"ב( משרבו כו' שלא שמשו
כל צרכם ,רבה המחלוקת .2014והמחלוקת שלא לשם שמים ,הוא מערב רב ,הקופצים להורות
וליטול עטרה ,נעשה לנו שם כו' )בראשית יא ד( ,וע"י ערב רב טעה להכות ,שכעם עליהם ובא

 - ïå÷éúä øéàî 2002מ"ט כשהוא בסוד עה"ח נקרא מיט"טועי' טז סוף ע"א היפך ,ועי' עי' סדר אבי"ע פרק ו
)דע"ה ח"ב קכח ע"ד( ,ומשה משתמש בו במט"ט הן במעלה עם י' וכן לא במעלת עץ החיים אלא
עת הדעת ללא י' )שם ע"ג(.
 2003עי' לעיל הערה .700
.éäéàã à"øâä úñøâ 2004
 2005עי' לעיל יד ע"ב שזה הבשר הוא השכינה והעצם הוא מט"ט.
øúàáå ñøåâ à"øâä 2006
 2007תורת משה )יהושע ח לא ועוד(.
 2008ושים בסלע קנך ,ועי' ד"ה הקודם שתורת משה בגלות נגנז בסלע במט"ט.
 2009עי' לעיל מג ע"ג מחולל מפשעינו שנשמת משה רבינו מתלבש בכל גדולי הדור.
 2010עי' לעיל הערה .1772
 2011עי' גר"א משלי א כ שרמז היא החיצוניות של הקבלה.
 2012כנראה שכוונתו לדברי הזהר ח"א קנא ע"ב שמלכות נקראת באר עי' הערה .1996
 2013ז"ל :הלוא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפצץ סלע .עי' לקמן ד"ה דקלנא הות.
 2014ז"ל :משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן רבו מחלוקת בישראל ונעשית תורה
כשתי תורות.
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לטעות ,כמ"ש )ויקר"ר פי"ג סי' א( 2015בג' מקומות כעס משרע"ה ,וכמ"ש )דברים ג כו( ויתעבר ה'
כו') ,תהלים קו לב( וירע למשה בעבורם) ,דברים א לז( התאנף בגללכם ,וגם הם גרמו לזה כמו
הנשמות לאדה"ר ,והתפשטות משה בהם גרם ג"כ ,עי' בפרשת בראשית )כח ע"ב (2016ומשה
בגינייהו כו' דבגינייהו עבר כו' ואינון גרמו כו' ,עש"ב :ובג"ד שמעו כו'  -דאינון המורים ,והן
במט"ט ,ושם )משלי כט יט( בדברים לא כו' ,2017אבל שכינתא אקדימת לתמן כמ"ש למטה :לא
הוו טרחין כו'  -דהכאה גרם לטרוח בהכאת סלע בלישנהון :ודברתם כו'  -שאז היה בדיבור
התורה נגלית פנימיות ,שהיא מימי הדעת ,כמ"ש )ישעיה יא ט( כי מלאה כו' כמים כו' ,וזהו
)במדבר כ ח( ונתן מימיו ,מעצמו ,וז"ש בלא טורח :בלא קשיא כו'  -ג' דברים בקשיא שהוא
קושי מאד ,והכל גרם ההכאה ,שהוא קשיא .והטפין הן מחלוקת כנ"ל .ופסק שהוא הסלע
במיעוט המים טפין טפין :כה דברי  -שהוא ודברתם ,שהיא השכינה ,דבר ה' ,היה בתורה מעין
גנים )שיה"ש ד טו( ,דלית לה פסק ,כמש"ל )נד ע"א מו ע"ב( עץ החיים ,משא"כ במט"ט כמ"ש
בר"מ )ח"ג רמח ע"ב} (2018מו ע"ג{ אבל סיהרא כו' הלא כה דברי כו' )ירמיה כג כט( וסיפא
כפטיש יפוצץ סלע ,בדבורי והיה נבקע הסלע:
2019
הוה שריא בפומיהון  -דהוא דבור בפה ,והוא תורה שבע"פ) ,במדבר יב ח ( פה אל פה כו'
דרגא דמשה ,2020וז"ש דאיהי אורייתא דבע"פ ,ונאמר )ירמיה א ט (2021ונתתי דברי בפיך ,וכל
דבור נאמר בו ,אדבר בו ,2022דשריא בפומיהון :דאיהי על ס' כו'  -דשיתין איילות דסחרני
 - ïå÷éúä øéàî 2015ז"ל :א"ר הונא בשלשה מקומות כעס משה ונתעלמה ממנו הלכה ואלו הן בשבת ובכלי
מתכות ואונן בשבת מנין שנאמר )שמות טו( ויותירו אנשים ממנו וגו' כיון שכעס שכח לומר להם
הלכות שבת אמר להם )שם( הוא אשר דבר ה' אכלוהו היום כי שבת היום לה' ובכלי מתכות מנין
שנאמר )במדבר לא( ויקצוף משה על פקודי החיל וכיון שכעס נתעלמה ממנו הלכה שכח לומר
להם הלכות כלי מתכות וכיון שלא אמר משה אמר אלעזר הכהן תחתיו שנאמר )שם( ויאמר
אלעזר הכהן אל אנשי הצבא אמר להם למשה רבי צוה ולי לא לא צוה באונן מנין שנאמר ויקצוף
על אלעזר ועל איתמר וכיון שכעס נתעלמה ממנו הלכה שאונן אסור לאכול בקדשים.
 2016ז"ל בשלימות :ומשה בגינייהו אתתרך מאתריה ולא זכה למיעל בארעא דישראל דבגינייהו
עבר מאמר הקב"ה וחב בסלע דמחא ביה דלא אמר ליה אלא )במדבר כ ח( ודברתם אל הסלע
ואינון גרמו ועם כל דא מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה דאיהו לא קביל לון ויהיב בהון אות
ברית אלא לכסאה ערייתא דאבוה וקב"ה אמר ליה )שם יד יב( ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו
ובגינייהו אמר )שמות לב לג( מי אשר חטא לי אמחנו מספרי דאינון מזרעא דעמלק דאתמר ביה
)דברים כה יט( תמחה את זכר עמלק ואינון גרמו לתברא תרין לוחין דאורייתא.
תרגום :ומשה בגללם גורש ממקומו ולא זכה להיכנס לארץ ישראל ,שבגללם עבר על מאמר
הקדוש ברוך הוא וחטא בסלע שהכה בו ,ולא אמר לו אלא רק "ודברתם אל הסלע" ,והם גרמו.
ועם כל זה ,מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה ,שהוא לא קיבל אותם ,ונתן בהם
אות ברית אלא לכסות ערות אביו .והקדוש ברוך הוא אמר לו "ואעשה אותך לגוי גדול ועצום
ממנו" ,ובגללם אמר "מי אשר חטא לי אמחנו מספרי" ,שהם מזרע עמלק שנאמר בו "תמחה את
זכר עמלק" ,והם גרמו לשבור את שני הלוחות של התורה.
 2017יוסר עבד.
 2018ז"ל :אבל סיהרא דעץ החיים ההיא נקודה דלגו מנה איהי כמבועא דלית ליה פסק דכתיב
בה וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו ואתקריאת אילת אהבים מסטרא דחסד דהיינו אהבת עולם
אהבתיך על כן משכתיך חסד ותרין קרנין אית לה מן נהורא כגוונא דא לזמנין האחת גבוה מן
השנית כגוונא דא לזמנין קרנים אינון שוין
תרגום :אבל הלבנה של עץ החיים ,אותה נקודה שבפנים ממנה ,היא כמקור המעיין שאין לו
הפסק ,שכתוב בה "וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו" ,ונקראת "אילת אהבים" ,מצד החסד.
כלומר "אהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד" ,ושתי קרנים יש לה מן האור ,כדוגמא זו ,
לפעמים האחת גבוהה מן השניה כדוגמא זו  ,לפעמים הקרנים הן שוות .
 2019ז"ל :פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידת ותמנת ה' יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי
במשה.
 2020עי' לעיל הערה .1260
 2021ז"ל :וישלח ה' את ידו ויגע על פי ויאמר ה' אלי הנה נתתי דברי בפיך ,אבל נ"ל שצ"ל
)ישעיה נא טז( ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסד ארץ ולאמר לציון עמי אתה.
 2022עי' לקמן נ ע"ב אדבר בו כאשר עולה השכינה לפה דז"א.
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כורסיא ,2023ששים המה כו' אחת כו' )שיה"ש ו ח-ט( ,2024דסלקא על גבן הלכה למשה מסיני,
ואלו הששים הן סלע ואיהי על גביו ,וז"ש דשכינתא נח על טנרא :דבכל אתר דבעי כו'  -זכות
תורתם ,דאשה כי תזריע כו' כמש"ל )נו ע"א מח ע"ב (2025בהגה .משא"כ ברפידים ,שלא ניתנה
התורה עדיין :2026דקלנא הות כו'  -דאתמר בה) ,ירמיה כג כט (2027דברי כאש כו' וכפטיש כו'
כנ"ל ,ובהכאה זו דימו אותה לשפחה דמט"ט ,ולא כן ,דאף במט"ט אם היא תמן ,אין צריך
להכאה ,2028וז"ש ובג"ד אסתלק כו' ,שסלקו במעשיהם ומחשבתם כאלו אין שם שכינה :דאיהי
י' כו'  -יו"ד הוא מעין חכמה דלית ליה פסק 2029כנ"ל :אחד דאיהי מלכות  -ע"ל תיקון מב )צא
ע"ב( ובפרשת בראשית )יב ע"א (2030ועמש"ש :2031דא סלע כו'  -שהוא יבש כסלע בלא מעין
 - ïå÷éúä øéàî 2023עי' זהר )ח"ג דף סח ע"א( :תאנא כתיב קול יי' יחולל אילות אילות אילת כתיב חסר דא
אילות השדה )נ"א דא אילת השחר( )ד"א אילות השדה( דתניא בפלגות ליליא בשעתא דקב"ה עאל
לגנתא דעדן לאשתעשעא עם צדיקיא האי קול נפיק וכאיב כל אינון אילתא דסחרני כורסייא
יקירא קדישא הה"ד ששים גבורים סביב לה ד"א יחולל אילות כד"א חוללה ידו נחש בריח ויחשוף
יערות כד"א ביערת הדבש וכתיב )שיה"ש ה א( אכלתי יערי עם דבשי וינקא להו כאמא דינקא
לבנין:
תרגום :למדנו כתוב קול ה' יחולל אילות .אילות ,כתוב אילת חסר ,זו אילות השדה )נ"א זו
אילת השחר( )ד"א אילות השדה( .אילות השדה ששנינו ,בחצות הלילה בשעה שהקדוש ברוך הוא
נכנס לגן עדן להשתעשע עם הצדיקים ,הקול הזה יוצא ומכאיב לכל אותן האיילות שסביב הכסא
הנכבד הקדוש ,זהו שכתוב ששים גיבורים סביב לה .דבר אחר יחולל איילות ,כמו שנאמר ,חוללה
ידו נחש בריח ויחשף יערות ,כמו שנאמר ביערת הדבש ,וכתוב אכלתי יערי עם דבשי ,ומיניקה
אותם כמו אם שמיניקה את הבנים.
ועי' לקמן קכד ע"ב שכסא היא בבריאה.
) 2024שיה"ש ו ח-ט( :ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר .אחת היא יונתי
תמתי אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה.
 2025קשה כוונתו ,ששייך לתורה שהם שם זה שהיה של בעל כדי שאשתו תזריע קודם? אולי
השהיה היא עצם התורה? אלא נראה שעצם הנס היא הזיווג בין ז"א לנוק' ולכן דלא כפשטות שם
העיקר היא ההכנה של הנוק' ,וזה עלינו והיא הלימוד תורה ,ואז היה מגיע הז"א שהוא הנס.
 2026עי' ז ע"א ובגין דא כוונה – שאחרי השגת הי' דאדנ"י אפשר להשיג הה' דז"א ע"ש*
 2027ז"ל :הלוא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפצץ סלע.
 2028אלא דיבור בכל מקום שהיא נמצאת
 2029עי' לקמן סוף העמוד.
 2030יש גם בדף יח ע"א אמנם יב הוא הקדמה* ##אבל היהל אור רק בדף יב
ז"ל :פקודא תליתאה למנדע דאית אלהא רברבא ושליטאה בעלמא ולייחדא ליה בכל יומא
יחודא כדקא יאות באינון שית סטרין עלאין 2030ולמעבד לון יחודא חדא בשית תבין דשמע ישראל
2030
ולכוונא רעותא 2030לעילא בהדייהו ועל דא אחד אצטריך לארכא ליה 2030בשית )נ"א כשית(
תבין ודא הוא דכתיב )בראשית א ט( יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד יתכנשון דרגין
דתחות שמיא לאתאחדא ביה )יראה( 2030למהוי בשלימו לשית סטרין כדקא יאות ועם כל דא
בההוא יחודא אצטריך לקשרא ביה יראה דאצטריך לארכא בדל"ת דאחד דדל"ת דאחד גדולה
והיינו דכתיב )שם( ותראה היבשה דתתחזי 2030ותתקשר דל"ת דאיהו יבשה בההוא יחודא ולבתר
דאתקשר תמן לעילא איצטריך לקשרא לה לתתא באכלוסהא בשית סטרין אחרנין דלתתא
בשכמל"ו 2030דאית ביה שית תבין אחרנין דיחודא כדין מה דהות יבשה אתעבידת 2030ארץ למעבד
פירין ואיבין ולנטעא אילנין 2030והיינו דכתיב )בראשית א י( ויקרא אלהי"ם ליבשה ארץ 2030בההוא
יחודא דלתתא ארעא רעוא שלים כדקא יאות ועל דא כי טוב כי טוב תרי זמני חד יחודא עלאה
וחד יחודא תתאה כיון דאתאחיד בתרין סטרין מכאן ולהלאה )שם יא( תדשא הארץ דשא אתתקנת
למעבד פירין ואיבין כדקא יאות:2030
תרגום :מצוה שלישית :לדעת שיש אלוה גדול ושליט בעולם ,ולייחד אותו בכל יום יחוד כראוי
באותם ששת הצדדים העליונים ,ולעשות אותם יחוד אחד בשש התיבות של שמע ישראל ,ולכוון
את הרצון שלמעלה עמהם .ועל זה צריך להאריך ]מילת" [2030אחד" בשש )כשש( תיבות .וזהו
שכתוב "יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד" ,שיתכנסו הדרגות שתחת השמים שתאחז בהן
)יראה( להיות בשלמות לששה צדדים כראוי .ועם כל זה באותו היחוד צריך לקשר בו יראה ,שצריך
להאריך בדל"ת של אחד ,שדל"ת של אחד גדולה .והיינו שכתוב "ותראה היבשה" ,שתראה
ותתקשר דל"ת ,שהיא יבשה באותו היחוד .ואחר שנקשרה שם למעלה ,צריך לקשר אותה למטה
עם אוכלוסיה בששה צדדים האחרים שלמטה' ,ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' ,שיש בו שש
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גנים ,ונאמר בו )שמות כג כא( כי שמי בקרבו) ,2032בראשית כד י( וכל טוב כו' ,2033והוא מתבנאה
בשם ע"י הצדיקים ,2034זכאה אתון צדיקייא כו' :2035דבגיניה אתמר ויקח כו'  -ר"ל ,צלע דא הוא
סיהרא דעץ החיים ,2036צלע המשכן ,משכנא דמט"ט ,2037וצלע קשה כאבן ,ועלה אתמר )שיה"ש
ו י( יפה כלבנה ,חוור .ויסגור בשר ,כלת משה ,2038סומק כחמה ,שנאמר )שיה"ש שם( ברה כו',
)שיה"ש ד ג( כחוט השני שפתותיך ,אבל סיהרא בסוד עטרה דחסד ,שריא בפום אמה .2039ואמר
ויסגור שהיא נסגרת כנ"ל ,וז"ש ההוא דאתמר כו' בשגם ידוע ,ועי' בפרשת בראשית )כח ע"ב(
בארוכה :2040ועד דנחית לה לא עלה כו'  -ר"ל ,הדעת בחי' משה ,ר"ל וזהו ויסגור בשר כו',2041
 - ïå÷éúä øéàîתיבות אחרות של היחוד ,ואז ,מה שהיתה יבשה ,נעשתה ארץ לעשות פירות ואיבים ולנטוע
אילנות .והיינו מה שכתוב "ויקרא אלהים ליבשה ארץ" ,באותו היחוד שלמטה ארץ ,רצון שלם
כראוי .ועל כן "כי טוב" "כי טוב" פעמיים ,יחוד אחד עליון ויחוד אחד תחתון ,מכיון שנאחז בשני
צדדים .מכאן והלאה "תדשא הארץ דשא" ,נתתקנה לעשות פירות ואיבים כראוי.
 2031צא ע"ג ד"ה לאתר חד דאיהו  -שם מדבר על הת"ת ששם כנישת כל הספירות יחד.
וביהל אור ה ע"ג.
 2032עי' סנהדרין לח ע"ב :אמר ליה זהו מטטרון ששמו כשם רבו דכתיב כי שמי בקרבו.
 2033זהר ח"א קכז ע"ב :מה כתיב )בראשית כד י( ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו וילך
אמר ליה רבי זכינא לפסוקא דא אבל וכל טוב אדניו בידו )שם( מהו אמר ליה הוא שמיה דמאריה
דאזיל גביה לאעלא ליה ולאנהגא )ולאגנא( ליה אמר דא ודאי הוא )שמות כג כא( כי שמי בקרבו
תנן אמר רבי אבהו תא חזי מאן דידע שמיה על בורייה ידע דהוא ושמיה חד הוא קודשא בריך הוא
ושמיה חד דכתיב )זכריה יד ט( יהו"ה אחד וגו' )כלהו( כלומר השם והוא אחד.
תרגום :מה כתוב" ,ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדניו וילך" .אמר לו ,רבי ,זכיתי לפסוק
הזה ,אבל "וכל טוב אדניו בידו" מהו .אמר לו ,הוא שמו של רבו שהלך אליו להכניסו ולהנהיג
)ולהגן( אותו .אמר ,זהו ודאי" ,כי שמי בקרבו" .שנינו ,אמר רבי אבהו ,בא וראה ,מי שיודע את
שמו על בוריו ,יודע שהוא ושמו אחד ,הקדוש ברוך הוא ושמו אחד ,שכתוב "ה' אחד" וגו') .כלם(
כלומר ,השם והוא אחד.
 2034דהיינו מתקשר באצילות
 2035צ"ע גדול כוונתו??
 2036היה כתוב דע"ה אמנם עי' לקמן ד"ה איהי מעיין##*.
עי' זהר ח"ג רמח ע"ב :סיהרא דעץ החיים ההיא נקודה דלגו מנה איהי כמבועא דלית ליה פסק
דכתיב בה וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו ואתקריאת אילת אהבים מסטרא דחסד.
 2037עי' זהר ח"ב קנט ע"א :פתח רבי יוסי ואמר באינון רזין עלאין דמשכנא כתיב וראה ועשה
בתבניתם וגו' וכתיב והקמת את המשכן כמשפטו וגו' אוליפנא דאמר ליה קודשא בריך הוא למשה
כל תקונין וכל דיוקנין דמשכנא כל חד וחד כדקא חזי ליה דחמא ליה למטטרו"ן דקא משמש
לכהנא רבא לגו ואי תימא והא לא אתקם משכנא לעילא עד יומא דאתקם משכנא לתתא ולא
שמש ההוא נער דלעילא עד יומא דשמשו לתתא בהאי משכנא אחרא
אלא ודאי הכי הוא דהא משכנא לא אתקם לעילא עד דאתקם משכנא לתתא אבל חמא משה
חיזו דכל משכנא ולא הוה מתסדר בקיומיה עד דאתקם משכנא לתתא וחמא ליה למטטרו"ן
משמש לבתר לאו דהוה איהו משמש אלא דהוה משמש לבתר ולאו בההוא זמנא אמר ליה קודשא
בריך הוא למשה חמי משכנא וחמי נער כלא מתעכב עד דיתקם הכא לתתא
תרגום :פתח רבי יוסי ואמר באותם הסודות העליונים של המשכן כתוב וראה ועשה בתבניתם
וגו' וכתוב והקמת את המשכן כמשפטו וגו' למדנו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה כל התקונים
וכל הדיוקנאות של המשכן כל אחד ואחד כראוי לו שהראה לו את מטטרו"ן שמשמש כהן גדול
לפנים ואם תאמר הרי לא הוקם המשכן למעלה עד היום שהוקם המשכן למטה ולא שמש אותו
נער שלמעלה עד היום ששמשו למטה במשכן האחר הזה.
אלא ודאי כך זה שהרי המשכן לא הוקם למעלה עד שהוקם המשכן למטה אבל משה ראה את
כל מראה המשכן ולא היה מסתדר בקיומו עד שהוקם המשכן למטה וראה את מטטרו"ן משמש
אחר כך לא שהוא היה משמש אלא שהיה משמש אחר כך ולא באותו זמן אמר לו הקדוש ברוך
הוא למשה ראה את המשכן וראה את הנער הכל מתעכב עד שיוקם כאן למטה.
 2038עי' לעיל הערה .682
 2039עי' חסד בפומא דאמה אד"ר קמב ע"א זהר ח"ב קכג ע"א ובשעה"כ )שם קא ע"ג ,וע"ש קו
ע"ב( ,ועי' הגר"א ספד"צ )פרק ג דף מג סע"ד כז ע"א(
 2040ז"ל :ועלייהו אתמר )בראשית ג א( והנחש היה ערום מכל חית השדה וגו' ערום לרע מכל
חיוון דאומין דעלמא עעכו"ם ואינון בנוי דנחש הקדמוני דפתי לחוה וערב רב ודאי אינון הוו
זוהמא דאטיל נחש בחוה ומההיא זוהמא נפק קין וקטל להבל רועה צאן דאתמר ביה בשגם הוא
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והוא ההוא מבועא ,גבורות גשמים :ובאתר דאסתלק כו'  -ר"ל ,סטרא דמרה ,דמבועא הוא סם
חיים ,ומרה סם המות ,כמש"ל תיקון כ' )* ##אין לנו תיקון כ( זהו ברע ובטוב ,ר"ל תורת עץ
הדעת טהור כו' 2042כמו שמפרש והולך וימררו כו':
וסוד הדבר "וימררו את חייהם
äãåáòá íäééç úà åøøîéå äìîã àæøå
בעבודה קשה וגו'" זו קושיא" .בחומר"àã øîçá àéùå÷ àã (ãé à úåîù) 'åâå äù÷ ,
זה קל וחומר ,והרי פרשוהו .וכך היו
÷ãò ìàøùé ååä éëäå åäåî÷åà àäå øîçå ì
ישראל עד שהראה להם עץ ,זהו שכתוב
"ויורהו יהו"ה עץ וישלך אל המים  åè íù) áéúëã àåä àãä õò ïåì éæçàãכה(
וימתקו המים" ,וזה עץ החיים שהתגדל íéîä å÷úîéå íéîä ìà êìùéå õò 'ä åäøåéå
על אותו המעין שהיא השכינה ,י' המעין àòåáî àåää ìò éáøúàã íééçä õò àãå
שמשקה את האילן שהוא ו' .והעץ הזה 'å åäéàã àðìéàì é÷ùàã àòåáî 'é éäéàã
מהלך חמש מאות שנה )פסחים צד ע"ב('ä ïåðéàã äðù úåàî ùîç êìäî õò éàäå ,
שהם ה'" .וימתקו המים" ,זו ה' אחרונה
äá øîúàã äàøúá 'ä àã íéîä å÷úîéå
שנאמר בה "קראן לי מרה".
)äøî éì ïàø÷ (ë à úåø

 - ïå÷éúä øéàîבשר )בראשית ו ג( בשגם זה הבל בשג"ם ודאי איהו מש"ה וקטיל ליה ואיהו הוה ברא בוכרא
דאדם ועם כל דא משה בגין לכסאה על ערייתא דאבוהי נטל בת יתרו דאתמר ביה )שופטים א טז(
ובני קיני חותן משה והא אוקמוה אמאי אתקרי קיני שנפרד מקין כמה דאת אמר )שם ד יא( וחבר
הקיני נפרד מקין ולבתר בעא לאהדרא ערב רב בתיובתא לכסאה ערייתא דאבוהי דקב"ה מחשבה
טובה מצרפה למעשה ואמר ליה קב"ה מגזעא בישא אינון תסתמר מנייהו אלין אינון חובה דאדם
דאמר ליה ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו )בראשית ב יז( אלין אינון חובה דמשה וישראל
ובגינייהו גלו ישראל בגלותא ואתתרכו מתמן הה"ד )בראשית ג כד( ויגרש את האדם ואדם ישראל
ודאי
תרגום :ועליהם נאמר "והנחש היה ערום מכל חית השדה וגו'" ,ערום לרע מכל החיות של
אומות העולם עובדי עכו"ם ,והם בני הנחש הקדמוני שפיתה את חוה .וערב רב ודאי הם היו
זוהמא שהטיל נחש בחוה ,ומאותה זוהמא יצא קין והרג את הבל רועה צאן ,שנאמר בו "בשגם
הוא בשר"" ,בשגם" זה הבל .בשג"ם ודאי הוא משה ,והרג אותו ,והוא היה בן בכור של אדם .ועם
כל זה ,משה ,כדי לכסות על ערות אביו ,לקח את בת יתרו שנאמר בה "ובני קיני חתן משה" .והרי
פרשוה ,למה נקרא "קיני" ,שנפרד מקין ,כמו שנאמר "וחבר הקיני נפרד מקין" .ואחר כך רצה
להחזיר ערב רב בתשובה ,לכסות את ערות אביו ,שהקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה,
ואמר לו הקדוש ברוך הוא ,הם מגזע רע תשמר מהם ,אלה הם חטא )צד הרע( של אדם ,שאמר לו
"ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו" ,אלה הם חטא )צד הרע( של משה וישראל .ובגללם גלו
ישראל בגלות ,וגרשו משם .זהו שכתוב "ויגרש את האדם" ,ואדם ישראל בודאי.
נ"ל שהצלע כאן היא עטרה דחסדים ועכשיו בחסרון זה קשה כאבן בתוך הקלי' וזה יפה שהוא
לבנה ,והבשר מכסה עליה שכלת משה סגורה בתוך הדינים שזה עטרין דדינין ,ולכן הפה סגור מצד
עצמו וזה כחוט השני שתותיך ,וכשזה נתגלה זה גילוי של עטרה דחסד ששורה בפום אמה ,ולולא
פתיחת הפה זה סגור
עי' בהגר"א בסד"צ יט ע"ג לגבי פרשת פקודי מש"כ שם
 2041עי' אד"ר )קמב ע"ב( :וכד פריש לון אפיל דורמיטא לזעיר אפין ופריש לנוקבא מאחורוי
דסטרוי ואתקין לה כל תקונהא ואצנעא ליומא דיליה למיתהא לדכורא הה"ד ויפל יי' אלקים
תרדמה על האדם ויישן )בראשית ב( מהו ויישן האי הוא דכתיב עורה למה תישן יי' )תהלים מד(
ויקח אחת מצלעותיו מאי אחת דא היא נוקבא וסלקא ואתתקנא ובאתרהא שקיע רחמי וחסד
הה"ד ויסגור בשר תחתנה )בראשית ב( וכתיב והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב
בשר )יחזקאל לו(
תרגום :וכשהפרידם זה מזה ,הפיל תרדמה על ז"א ,הפריד את הנקבה מאחורי צדדיו ותיקן
אותה בכל תיקוניה ,אלא הצניע אותה ליום שלה כדי להביאה לזכר וזהו שנאמר "ויפל ה' אלוקים
תרדמה על האדם ויישן" .מהו "ויישן"? זהו שנאמר "עורה למה תישן ה'".
"ויקח אחת מצלעותיו" מאי "אחת"? זו היא הנקבה ,עלתה ונתקנה ,ובמקומה נשקעו רחמים,
רחמים וחסדים .וזהו שנאמר "ויסגור בשר תחתנה" ונאמר "והסירותי את לב האבן מבשרכם
ונתתי לכם לב בשר".
מובן?
 2042וטמא כשר ואסור וכו' עי' לעיל הערה .1751

418

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
והא אוקמוה  -עי' בפרשת בראשית )כז ע"א:(2043
)על ההוא מבועא דאיהי יו"ד כו'  -כצ"ל ול"ג כאן שכינתא( :קראן לי מרה  -דנאמר בה
)רות א כא( אני מלאה הלכתי ,מלא י"ה )לקמן סג ע"ב( ,והן יה"ו 2044דאז וימתקו המים כנ"ל בעץ
החיים ,דהוא יה"ו כנ"ל .ועתה ,ריקם כו' ,נאלמתי מוא"ו ,דום י"ה )פע"ח קדישין ב( ,וכמ"ש
לקמן .וזהו מרתה ,מסטרא דעץ הדעת דאתלבשה תמן:
ששכינה תחתונה היא מעין גנים
שאין לו הפסק ,טפה שנמשכת מן המח.
וכמה טפות נמשכות ממנו ,שהן "בתולות
אחריה רעותיה"
הקרקפת היא סלע והמעין מבפנים
זה מח ,על הטפות הללו נאמר "אשרי
הגבר אשר מלא את אשפתו מהם וגו'".
"את אויבים בשער" ,שהוא שער הצדיק,
אות ברית קדש ,שעליה נאמר "זה השער
ליהו"ה צדיקים יבאו בו".

íéðâ ïéòî éäéà 2045äàúú àúðéëùã
àçåî ïî àëùîúàã äôè ÷ñô äéì úéìã
úìåúá ïåðéàã äéðî ïàëùîúà ïéôè äîëå
(åè äî íéìäú) äéúåòø äéøçà
÷àã åàâìî àòåáîå òìñ éäéà àúô÷ø
}íéìäú) øîúà ïéôè ïéìà ìò àçåî {à"ò æî
÷åúôùà úà àìî øùà øáâä éøùà (ä æë
àòøú åäéàã øòùá íéáéåà úà 'åâå íäî
äæ øîúà äìòã ùã÷ úéøá úåà ÷éãöã
) åá åàáé íé÷éãö 'äì øòùäתהלים קיח כ(

2046

*דשכינתא איהי כו'  -ול"ג תתאה :איהי מעין כו'  -ר"ל ,תורה שבע"פ כלת משה ,והוא
יו"ד דילה ,והוא סיהרא דעץ החיים כנ"ל )ד"ה דבגיניה( ,ו"ק דילה הוא ג"כ עץ החיים דאתשקיא,
והחיים 2047דאיהי ההוא מבועא ,והחכמה תחיה בעליה )קהלת ז יב( כמ"ש למעלה ,וכל הוי"ה
הנ"ל הכל בה ,2048וכמש"ל על ההוא מבועא דשכינתא כו' ,ויו"ד דידה היא טפה דאתמשכת
ממוחא ,ועי' לקמן 2049ב' שמאריך בהאי טפה ,והיא יו"ד דאדני ,והיא ברתא דמלכא :וכמה טפין
כו'  -הלכות פסוקות ,וכנ"ל ועלמות ואין 2050מספר:
קרקפתא כו'  -והוא סלע דברתא דמלכא ,שהוא בדבור ובפיוסא כמ"ש בר"מ פ' תצא )רעט
ע"ב .(2051והוא בינה לבושא לחכמה ,נקודה בהיכליה ,2052וכמש"ל )לז ע"ב לז ע"א( וימודו
בעומר דא שכינתא עילאה דאיהי עומר לגלגלת דאיהי גלגלתא דרישא .ומש"ל )לעיל יט ע"א(
בינה לבא ,כאן הוא בינה שבחכמה .ובתוך הלב יש נקודה ג"כ ,חכמה שבבינה .ומש"ל )יג ע"א
יט ע"א( כתר עליון איהו כו' ,קרקפתא דתפילין ,שם מיירי בגלגלת למעלה 2053גבוה על המוח,
והוא ג"כ לבושא לאור א"ס שבתוכו ,וכמש"ל סוף תיקון כ"ב )עו ע"ב( כתר עילאה }מו ע"ד{
 - ïå÷éúä øéàî 2043ז"ל :כגוונא דא אמרו מארי מתניתין וימררו את חייהם בעבודה קשה בקושיא בחומר בקל
וחומר ובלבנים בלבון הלכתא ובכל עבודה בשדה דא ברייתא את כל עבודתם וגו' דא משנה:
תרגום :כדוגמא זו אמרו בעלי המשנה" ,וימררו את חייהם בעבודה קשה" ,בקושיא" .בחומר",
בקל וחומר" .ובלבנים" ,בליבון הלכה" .ובכל עבודה בשדה" ,זו ברייתא" .את כל עבודתם וגו'" ,זו
משנה.
היינו כל אלה בחי' של נגלה ,ששייכים לגלות.
 2044י"ה כולל גם הו'.
.à,øâá ÷çîð 2045
 2046עי' דע"ה ח”ב קלב ע"ד שהוא בחי' ברתא דמלכא אבא יסד ברתא .
 2047היו"ד ,והאילן היא וא"ו.
 2048המה פרטים במלכות דאצילות.
 2049עמוד.
 2050נדצ"ל אין.
 2051עי' לעיל הערה .1772
 2052עי' לעיל כ ע"א והערה  ,603והערה .1161
 2053עי' לקמן קלח ע"ג וע"ד באריכות )לש"ו(.
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כו' א"ס אתקרי מלגאו ,כתר עילאה מלבר כו' ,והוא אוירא עילאה שבתוכו ,2054כמ"ש )אד"ז
רפח ע"א (2055גלגלתא דרישא כו' וחכמתא עילאה סתימאה בהאי גלגלתא אשתכח ,והוא אוירא
עילאה ,וכמ"ש האר"י זללה"ה )מבו"ש כג ע"ג וכן הוא בשער מאמרי רשב"י מא ע"ד( .ונק' א"ס
כמ"ש בפרשת בראשית )טו ע"א (2056ועמש"ש .2057וגלגלתא הנ"ל היא נוק' דכתר דא"א ,ואוירא
2058
דכורא  ,אלא ששם אין דכורא ונוק' כלל וכלל ,דשורש זו"נ מתחיל ממ"ס ,כמ"ש בא"ז )רצ
ע"א ,(2059אבל שם )דברים לב לט( אין אלקים עמדי .אבל מ"מ הם שורש לשורש זו"נ שבמ"ס,
ולכן בהאי גלגלתא הוא טלא דבדולחא ,2060אף דשם כולו חסד ,מ"מ הוא כשמתפשט למטה
בז"א נק' בדולח ,וכמ"ש )אד"ר קלה ע"ב( בהאי גלגלתא נטיף טלא מרישא חוורא דאתמלי
מיניה תדיר ומהאי טלא זמינין מתיא לאחייאה ,והוא טלא דאתכליל בתרי גווני מסטרא דרישא
חוורא חוור בגוויה דכליל כלהו חוורי וכולהו חוורי ,אבל כד אתיישבן בהאי רישא דז"א אתחזי
 - ïå÷éúä øéàî 2054היינו הדעת דרדל"א המתלבש בא"א )כללים ח"א מח ע"ד(.
 2055ז"ל :גולגלתא דרישא חיוורא לאו ביה שירותא וסיומא קולטרא דקטפוי אתפשט ואתנהיר
ומניה ירתון צדיקייא ד' מאה עלמין דכסופין לעלמא דאתי מהאי קולטרא דקטפוי דהיא גולגלתא
חוורא נטיף טלא כל יומא לההוא זעיר אנפין לאתר דאתקרי שמים וביה זמינין מיתייא לאחייא
לזמנא דאתי דכתיב ויתן לך האלקים מטל השמים )בראשית כז( ואתמלייא רישיה ומההוא זעיר
אפין נטיף לחקל תפוחין וכל חקל תפוחין נהירין מההוא טלא
האי עתיקא קדישא וחכמתא עלאה סתימאה בהאי גולגלתא אשתכח ודאי בהאי עתיקא לא
אתגלייא אלא רישא בלחודי בגין דאיהו רישא לכל רישא חכמתא עלאה דאיהי רישא ביה סתים
ואקרי מוחא עלאה מוחא סתימא מוחא דשכיך ושקיט ולית דידע ליה בר איהו
תרגום :הגולגולת של הראש הלבן ,אין בו התחלה וסיום .קשר בדיבוק מתפשט ומאיר ,וממנה
יורשים הצדיקים ארבע מאות עולמות של רצון לעוה"ב .ומזה הקשר של הדיבוק ,הרי הוא הראש
הלבן ,נוטף טל בכל יום לאותו ז"א דהיינו למקום הנקרא שמים .ובו עתידים המתים להחיות
לעתיד לבא ,שנאמר "ויתן לך האלוקים מטל השמים" .ומתמלא ראשו ,ומאותו ז"א נוטף לשדה
התפוחים .וכמו כן שדה התפוחים מאיר מאותו הטל.
זה העתיקא קדישא הוא נסתר וגנוז ,והחכמה העליונה סתומה בזו הגולגולת ודאי .בזה
העתיקא אינו מגולה כי אם ראשו בלבד ,לפי שהוא ראש לכל הראשים ,החכמה העליונה שהיא
ראש ,ובו הוא סתום ,ונקרא המוח העליון ,המוח הסתום ,ונקרא המוח הנח והשקט ,ואין שמכיר
אותו חוץ ממנו.
 2056ז"ל :בריש )נ"א בראשית בחכמתא דמלכא גליף וכו'( הורמנותא דמלכא גליף גלופי )נ"א
גליפו( בטהירו עלאה בוצינא דקרדינותא ונפיק גו סתים דסתימו מרישא )נ"א מרזא( דאי"ן סו"ף
קוטרא בגולמא נעיץ בעזקא לא חוור ולא אוכם ולא סומק ולא ירוק ולאו גוון כלל כד )נ"א הדר(
מדיד משיחא עביד גוונין לאנהרא לגו בגו בוצינא נפיק )נ"א ונפיק( חד נביעו דמניה אצטבעו גוונין
לתתא סתים גו סתימין דרזא דאין סו"ף בקע ולא בקע אוירא דיליה לא אתיידע כלל עד דמגו
דחיקו דבקיעותיה נהיר נקודה חדא סתימא עלאה בתר ההיא נקודה לא אתיידע כלל ובגין כך
אקרי ראשית מאמר קדמאה דכלא:
תרגום :בראש )בראשית בחכמת המלך חקק וכו'( שלטון המלך ,חקק חקיקות )חקיקה( באור
עליון נר חזק ,ויצא תוך נסתר הנסתרים ,מראש )מסוד( האין סוף עשן בגולם נעוץ בטבעת ,לא לבן
ולא שחור ולא אדום ולא ירוק ולא צבע כלל .כשמדד )כשחזר( מדידה ,עשה צבעים להאיר ,לפנים
בתוך הנר ,יצא )ויצא( מעיין אחד שממנו נצבעו הצבעים למטה ,סתום תוך הסתומים של סוד
האין סוף ,בקע ולא בקע את האויר שלו לא נודע כלל ,עד שמתוך דחק הבקיעה שלו מאירה נקודה
אחת סתומה עליונה אחר אותה נקודה לא נודע כלל ,ולכן נקראת ראשית ,המאמר הראשון של
הכל.
2057
יהל אור ח"א ו ע"א :ואוירא שנקרא אין גנוז גו קרומא דאוירא בגלגלתא
ו ע"ב :יסוד דחכמה דרדל"א הוא רזא דא"ס והחכמה הוא א"ס
 2058זה הפיך בכל מקום* ##עי' כנגד המצח בכללים ח"א מח ע"ד הובא לעיל .2054
?##* 2059ז"ל :זקף ר"ש ידוי וחדי אמר ודאי עידן הוא לגלאה וכלא אצטריך בשעתא דא ת"ח
בשעתא דעתיקא קדישא סתימאה דכל סתימין בעא לאתתקנא כלא אתקין כעין דכר ונוקבא
באתר דאתכלילו דכר ונוקבא לא אתקיימא אלא בקיומא אחרא כעין דכר ונוקבא
תרגום :זקף רבי שמעון את ידיו ,ושמח .אמר ,ודאי עתה הוא זמן לגלות ,והכל צריכים בשעה
זו.
בא וראה :בשעה שעתיקא קדישא ,שהוא הסתום של כל הסתומים ,רצה ליתקן ,הכל נתקן
כעין זכר ונקבה .במקום שנכללו זכר ונקבה ,לא נתקיימו ,אלא במקום אחר ,כעין זכר ונקבה.
 2060עי' בהגר"א בסד"צ ה ע"א שהם תיקון א' רק שהטלא היא הארת הגלגלתא למטה.
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ביה סומקא ,כהאי בדולחא דאיהי חוורא ואתחזיא גוונא סומקא בגוונא חוורא כו' .2061משא"כ
באוירא ,שאין התפשטותו גורם לדין כלל ,כי זהו החילוק בין אוירא לבוצינא ,שלמעלה כולם
רחמים גדולים ,אלא בהתפשטותם.
2062
ואלו ב' שורש השרשים לחו"ב .דאבא הוא מרוחא דגניז בע"י ,כמ"ש בא"ז )רצב ע"ב( ,
ואמר בא"ר שם )קלה ע"ב (2063והאי אוירא הוא טמיר דטמירין דע"י ברוחא דגניז בה .וגלגלתא
שורש לאימא ,ולכן היא ג"כ גלגלתא לבושא למ"ס ,והן כח"ב דא"א :גלגלתא ,ומ"ס ,ולבושא
דמ"ס ,2064אלא שהלבושא הוא נכלל במ"ס ,חכמה ,בינה שבחכמה כנ"ל ,ונכלל ג"כ בכתר,2065
 - ïå÷éúä øéàî 2061ז"ל בשלימות :בהאי גולגלתא נטיף טלא מרישא חיוורא דאתמלי מניה תדיר ומהאי טלא
זמינין מיתייא לאחיאה
והוא טלא דאתכליל בתרי גווני מסטרא דרישא חיורא חיוור בגוויה דכליל כלהו חיוורי )וכלהו
חיוורי( אבל כד אתיישבן בהאי רישא דזעיר אפין אתחזי ביה סומקא כהאי בדולחא דאיהו חיוור
ואתחזייא גוונא סומקא בגוונא חיוורא
ובגין כך כתיב )דניאל יב( ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון
עולם לחיי עולם בגין דאתחזיאו לההוא חיוורא דאתי מסטר דעתיק יומין אריכא דאנפין לחרפות
לדראון עולם בגין דאתחזיאו לההוא סומקא דזעיר אפין וכלא כליל בההוא טלא הה"ד )ישעיה כו(
כי טל אורות טלך אורות תרין וההוא טלא דנטיף נטיף כל יומא לחקלא דתפוחים כגווני חיוורא
וסומקא האי גולגלתא אנהיר בתרי גווני להאי סטר ולהאי סטר
תרגום :בזו הגולגלתא נוטף טל מהראש הלבן ,שמתמלא ממנו תמיד ,ומזה הטל עתידים
המתים להחיות.
וזה הטל הנכלל בשתי צבעים מצדדי הראש הלבן .הלבן שבו ,הכולל את כל הלבנים )וכל
הלבנים( ,אבל כשמתיישב בראש ז"א ,נראה אדום כאבן הבדולח שהיא לבנה ,ונראה בו גוון אדום
בתוך גוון הלבן.
ולכן נאמר "ורבים מישני אדמת עשר יקיצו ,אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם"
"לחיי עולם"  -עבור אלו הראויים לאותו הלבן ,הבא מצד עתיק יומין א"א" .לחרפות לדראון
עולם"  -בעבור שראויים לאותו הגוון האדום דז"א ,והכל כלול בזה הטל .וזהו שנאמר "כי טל
אורות טלך"" ,אורות" שנים .וזה הטל הנוטף ,נוטף כל יום לפרדס תפוחים כגווני לבן ואדום.
זו הגולגלת מאירה בשתי צבעים ,לצד זה ולצד זה.
 2062מבוצינא דקרדינותא נפק ניצוצא פטישא תקיפא דבטש ואפיק זיקין עלמין קדמאי
ומתערבי )ד"א ומתדכי( באוירא דכיא ואתבסמו דא בדא כד אתחבר אב"א ואימ"א וההוא אב הוא
מרוחא דגניז בעתיק יומין וביה האי אוירא ואתכליל לבוצינא דנפק מבוצינא דקרדינותא דגניז
במעוי דאימא וכד אתחברו תרווייהו ואתכלילו דא בדא נפיק גולגלתא חד תקיפא ואתפשט
בסטרוי דא בסטרא דא ודא בסטרא דא כמה דעתיקא קדישא תלת רישין אשתכחו בחד כך כלא
אזדמן בתלת רישין כמה דאמינא
תרגום :מהנר הקשה יצא ניצוץ ,פטיש חזק ,שהכה והוציא את הניצוצות של העולמות
הראשונים ,ומתערבים ונטהרים עם האויר הטהור ונתמתקו זה בזה.
כשנתחברו או"א ,זה האב הוא מהרוח הגנוז בעתיק יומין .בו ]מצוי[ אויר זה ,ונכלל הנר שיצא
מהנר הקשה שנגנז במעי אימא ,וכשנתחברו שניהם ונכללו זה בזו ,יצאה גולגולת אחת חזקה
ונתפשטה בצדדיו ,זה בצד זה וזה בצד זה .כמו עתיקא קדישא ,ששלשת הראשים נמצאו באחד ,כך
בכל נזדמן בג' רישין ,כמו שאמרתי.
 2063ובהאי אוירא דכיא אשתאיב ניצוצא ואתאחד וכליל )ס"א ואתכליל( ביה ביה ס"ד אלא
אתטמר ביה ובגין כך האי גולגלתא אתפשט בסטרוי והאי אוירא הוא טמיר דטמירין דעתיק יומין(
ברוחא דגניז בה בהאי גולגלתא אתפשטו אשא מסטר חד ואוירא מסטר חד ואוירא דכיא קאים
עליה מהאי סטר ואשא דכיא קאים מהאי סטר
תרגום :ובאויר הטהור הזה ,נשאב הנצוץ ונאחזו וכלול )ונכללו( בו .בו עלה בדעתך? אלא
שנטמנו בו .ולכך הגולגלתא הזה נתפשט בצדדיו ,והאויר הזה הוא טמון הטמונים של עתיק יומין,
ברוח שנגנז בה.
בזו הגולגולת נתפשטה אש מצד אחד ,והאויר מצד אחד .והאויר הטהור עומד עליו מצד זה,
והאש הטהור עמד מצד זה.
 2064היינו קד"א.
 2065בינה היא יחידה דגבורות )כללים ח"א סז ע"ד( והיא כתר דז"ת )ח"ב עב ע"ב( ,והנה נמשכין
כל המקיפים רק מבינה ,כי הכתר עצמו הוא נעלם ,וכל גילויו הוא רק ע"י הבינה ,ולכן נקרא הבינה
ג"כ בשם אהי"ה שהוא שם הכתר ,כי בה הוא כל גילויו ,וכמ"ש הגר"א בתיקונים )דף מו ע"ד( .וכן
הוא אור המקיף הראשון הכללי המקיף להקו ,הנה הוא נמשך שם ג"כ מסוד שורש בחי' בינה
שבמלכות דא"ס ,כי על ידה נבחן הענין דאור א"ס המקיף ,כי לולא הבינה לא היה הצמצום כלל,
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כי כל עניינה 2066נק' ע"ש הכתר ,ונק' אהי"ה ,2067וכל י"ג תיקונין בה משתכחין ,2068וכן כל
הענינים כידוע .והיא כתר לז"א.2069
וז"ש דכל ג"ר נכללין בה ,דחכמה בה כלול ומלובש ,וכתר נכלל ג"כ בה ,דגולגלתא הוא
הכל כאחד ,וכמ"ש )לעיל מ ע"ב וזהר ח"ג רכג ע"ב( בגוף וברית דהן אחד מטעם זה .ועל
קרקפתא הנ"ל ואוירא אמרו בכתר דהוא טמיר וגניז ,2070דאוירא הוא גניז כנ"ל ברוחא דגניז בה,
ברוחא דגניז בע"י .וגלגלתא נק' עתיקא ,טמיר דטמירין ,כמ"ש בא"ר ובא"ז )רפח ע"א( .ע"ש
בא"ר )קכח ע"א( תאנא עתיקא דעתיקין טמירא דטמירין כו' ,ושם ושם ובהרבה מקומות ע"ש.
וע' בפרשת בשלח )סד ע"א וע"ב (2071ומאן צור כד"א כו' ר' אבא אמר אית צור ואית צור
 - ïå÷éúä øéàîכמו שמתבאר בדברינו בהקדו"ש שער הפונה קדים פ"ה .ועומד הצמצום על עמדו רק ע"י הבינה,
ונבחן עי"ז מאור א"ס המקיף ,וכל גילויו הוא בה ,וכן נמשך על ידה ג"כ האור המקיף להקו
)ביאורים ח"א כג ע"א(.
 2066של הבינה.
 2067עי' לעיל לו ע"א ד"ה ואינון חמש.
עי' לש"ו כללים ח"א סז ע"ד שזה יחידה דגבורות
 2068עי' ספד"צ פרק ב מאודנין נפקא.
 2069עי' ע"ח שער כה )ב( פרק ב כלל ו' :יורד ת"ת דאמא להעשות כתר לז"א .וכן הוא בשעה"כ
ו ע"א בשם התיקו"ז אולי קנט ע"א .ועי' זהר ח"ג רנח ע"א ה' אמא עלאה עטרה על ו' דאיהו ברא.
 2070עי' לעיל הערה .20
 2071ז"ל :הכא משה אמר עוד מעט וסקלוני אמר ליה קודשא בריך הוא משה לאו עידן הוא
למתבע עלבונך אלא עבור לפני העם ואחמי מאן יושיט ידוי לקבלך וכי ברשותייהו את קאים או
ברשותי ומטך אשר הכית בו את היאור קח בידך והלכת מאי טעמא משום דמחקק בנסין הוה
ושמא קדישא עלאה רשימא ביה בקדמיתא נחש כמה דאתמר )משלי ל יט( דרך נחש עלי צור נחש
הא אתידע דאתער צור )נ"א ואתמר צור( באן אתר אתגלי הכא אתגלי דכתיב הנני עומד לפניך שם
על הצור ומאן צור כמה דאת אמר )דברים לב ד( הצור תמים פעלו ותמן ידע משה היך קאים נחש
עלי צור והא אוקימנא מלי
אמר רבי יהודה אי לישתיק קרא יאות שאילתא אלא הא כתיב והכית בצור ויצאו ממנו מים
אמר ליה ודאי הכי הוא דלית לך כל שמא ושמא מאינון שמהן קדישין דקודשא בריך הוא דלא עבד
נסין וגבוראן ואפיק כל מה דאצטריך לעלמא כל שכן לאפקא הכא מיא אמר ליה אי הכי הא כתיב
)תהלים עח כ( הן הכה צור ויזובו מים מאן מחי לשמיה אמר ליה פטישא חריפא בקטרוי ידיע ואת
שאיל דא אלא תא חזי בכל אתר צור גבורה וכד בעי קודשא בריך הוא למחאה או לאלקאה אתער
גבורה דא וההוא גבורה מחי ולקי ודא הוא דכתיב הן הכה צור ויזובו מים ואי לאו דאתער האי
צור ולקי באתר דאצטריך לא נביעין מיא אמר ליה אי הכי הא כתיב )דברים לב יח( צור ילדך תשי
ותנינן מאי תשי כלומר חלשת ליה אמר ליה ודאי הכי הוא דאלמלי ינדעון חייביא דהאי צור זמינא
לאתערא לקבלייהו ולאלקאה לון ימנעון מלמיחב קמיה אלא חלשא איהי בעינייהו הואיל ולא
מסתכלי בה ולא מסתכלי בארחייהו )ס"א בכרסייהו( ועל דא צור ילדך תשי
רבי אבא אמר אית צור ואית צור מסטרא דצור עלאה נפק צור אחרא ומאי צור עלאה צור דכל
צורים ומאי איהו ההוא דאולידת לישראל דכתיב צור ילדך תשי דהא מסטרא דצור עלאה דלעילא
נפקא צור אחרא מסטרא דאימא נפקא גבורה ואזלא הא כהא דאמר רבי אלעזר כתיב )תהלים קו
ב( מי ימלל גבורות יהו"ה מאי גבורות יהו"ה לאכללא אימא עלאה דכלא דאף על גב דלאו איהי
דינא מסטרהא אשתכח דהא מסטרהא גבורה אשתכח ובגיני כך צור עלאה אקרי ותשכח אל
מחוללך )דברים לב יח( דא נהירו דאבא מאי ניהו חסד עלאה דאיהו נהירו דאבא
תו אמר רבי אבא מים בכל מקום הא ידיעא וקודשא בריך הוא בהאי צור אתער לארקא מיא
דהא לא אתחזי )אלא מגדולה( ודא הוא את וניסא דקודשא בריך הוא ועל דא שבח דוד ואמר
)תהלים קיד ח( ההפכי הצור אגם מים וגו' ומשמע ההפכי דהא לאו ארחוי דצור בכך ועל דא בצור
עלאה אפיק מיא מאתר דלתתא ומה שמיה דההוא דלתתא סלע דכתיב )במדבר כ ח( והוצאת להם
מים מן הסלע ובמה אפיק האי סלע מיא בחילא דצור דלעילא
תרגום :כאן משה אמר עוד מעט וסקלוני אמר לו הקדוש ברוך הוא משה אינו זמן לתבוע את
עלבונך אלא עבור לפני העם ונראה מי יושיט ידו כנגדך וכי ברשותם אתה עומד או ברשותי .ומטך
אשר הכית בו את היאור קח בידך והלכת למה משום שהיה חקוק בנסים ורשום בו השם הקדוש
העליון בתחלה לנחש כמו שנאמר דרך נחש עלי צור נחש הרי נודע שמעורר צור )ונאמר צור(
באיזה מקום התגלה כאן הוא התגלה שכתוב הנני עמד לפניך שם על הצור ומה זה צור כמו
שנאמר הצור תמים פעלו ושם ידע משה איך עומד נחש עלי צור והרי בארנו את הדברים.
אמר רבי יהודה אם היה הכתוב שותק יפה שאלת אלא הרי כתוב והכית בצור ויצאו ממנו מים
אמר לו ודאי כך הוא שאין לך כל שם ושם מאותם שמות קדושים של הקדוש ברוך הוא שלא
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מסטרא דצור עילאה כו' מסטרא דאימא כו' וע"ד מצור עילאה אפיק מיא מאתר דלתתא ומה
שמי' דלתתא סלע דכתיב והוצאת להם מים מן הסלע .ובמה אפיק האי סלע מיא ,בחילא דצור
דלעילא .והנה ידוע שהיא 2072נק' כל שמהן דילה ע"ש קבלתה מהספירות ,אם לחסד מקבלת
מחסד שלמעלה בחסד דילה ,ומשם היא עושה חסד ,וכן בכולם .וכן כאן שמקבלת מאימא,
בבינה שלה ,שם נקרא סלע ,ע"ש הצור ,ומשם יהיבת מים ,וכאן היא ברתא דמלכא ,סלע דברתא
דמלכא ,דמוחא דפנים ממנה נק' בת מלך כמש"ל )נב ע"ב( .ועבר"מ )פ' תצא רעא ע"ב (2073על
האי אבנא דאיהי סלע דילך לאפקא מיא מתמן דכלה דילך מעין החכמה בהאי סלע דנביעא דילה
ברזין סתימין דל"ל סוף ועלה אתמר והחכמה מאין תמצא .ור"ל ,דחכמה ,האי מעין בהאי סלע,
והכל במלכות דאצילות ,כמש"ש פתח ר"מ ואמר סבא סבא כו' 2074וט"ס שם ,וכצ"ל :ולא דבור
אלא אבן סלע דמשה כו' ,ול"ג :דאיהי ושם אלא דבור ופיוסא אבל שכחתי ונקטתי סלע אחרא
כו' ,כצ"ל :אבל סלע דילי איהי ברתא דמלכא בגינה אתמר ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן
מימיו }מז ע"א{ בדבור ופיוס כו' .ועי' בריש פרשת משפטים )צד ע"ב (2075ושכינתא אית
 - ïå÷éúä øéàîעושה נסים וגבורות ומוציא כל מה שצריך לעולם כל שכן להוציא כאן מים .אמר לו אם כך הרי
כתוב הן הכה צור ויזובו מים מי מכה את שמו אמר לו פטיש חריף ידוע בהכאותיו ואתה שואל
את זה אלא בא וראה בכל מקום צור זה גבורה וכשרוצה הקדוש ברוך הוא להכות או להלקות
מתעוררת גבורה זו ואותה הגבורה מכה ומלקה וזהו הכתוב הן הכה צור ויזובו מים ואם לא
שמתעורר צור הזה ומלקה במקום שצריך לא נובעים מים .אמר לו אם כך הרי כתוב צור ילדך תשי
ושנינו מה זה תשי כלומר החלשת אותו אמר לו ודאי כך זה שאלמלא ידעו הרשעים שהצור הזה
עתיד להתעורר כנגדם ולהלקות אותם ימנעו מלחטא לפניו אלא חלש הוא בעיניהם הואיל ואינם
מתבוננים בו ולא מסתכלים בדרכיהם )בכסאותיהם( ועל זה צור ילדך תשי.
רבי אבא אמר יש צור ויש צור מצד הצור העליון יוצא צור אחר ומה זה צור העליון צור של כל
הצורים ומהו אותו שהוליד את ישראל שכתוב צור ילדך תשי שהרי מצד של הצור העליון
שלמעלה יוצא צור אחר מצד האם יוצאת גבורה .וזה הולך כמו מה שאמר רבי אלעזר כתוב מי
ימלל גבורות ה' מה זה גבורות ה' להכליל את האם העליונה של הכל שאף על גב שאינה דין נמצא
מצדה שהרי הגבורה נמצאת מצדה ולכן נקראת הצור העליון ותשכח אל מחללך זה אור של אבא
מהו חסד עליון שהוא אור של אבא.
עוד אמר רבי אבא מים בכל מקום הרי ידוע והקדוש ברוך הוא מתעורר בצור הזה להוריק מים
שהרי לא ראוי )אלא מגדולה( וזהו אות ונס של הקדוש ברוך הוא ועל זה שיבח דוד ואמר ההופכי
הצור אגם מים וגו' ומשמע ההופכי שהרי אין דרך הצור בכך .ועל זה בצור העליון הוציא מים
ממקום שלמטה ומה שמו של אותו שלמטה סלע שכתוב והוצאת להם מים מן הסלע ובמה הוציא
הסלע הזה מים בכח הצור שלמעלה.
 2072היינו המלכות ,אבל משמעות הזהר היא על הבינה*##
 2073עי' לעיל הערה .1772
 2074עי' לעיל הערה .1772
 2075תא חזי אית נשמתא דאתקריאת אמה ואית נשמתא דאתקריאת שפחה ואית נשמתא
דאתקריאת ברתא דמלכא הכא אית איש דאתמר ביה )שמות טו ג( יהו"ה איש מלחמה ואית איש
דאתמר ביה )דניאל ט כא( והאיש גבריאל ובגין דא נשמתא דאיהי מחייבא בגלגול אם היא ברתא
דקודשא בריך הוא אי תימא דאזדבן בגופא נוכראה דתמן שלטנותא דיצר הרע דאיהו מסטרא
דסמא"ל ח"ו דהא כתיב )ישעיה מב ח( אני יהו"ה הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן דאיהו יצר הרע
וההוא גופא דשריא ברתא דמלכא אי תימא דאזדבן בכתרין תתאין דמסאבו חלילה וחס עלה
אתמר )ויקרא כה כג( והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ מאן גופא דברתא דמלכא דא מטטרון
והאי גופא איהו אמה דשכינתא אף על גב דאיהי נשמתא דאיהי ברתא דמלכא שבויה תמן בגלגולא
אתיא דאתיין גלגולין בגין דאתית תמן.
מה כתיב בה וכי ימכור איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים ועוד וכי ימכור איש דא
קודשא בריך הוא את בתו אלו ישראל דאינון מסטרא דבת יחידה אתקריאו בתו ואי תימא דיפקון
כגוונא דאינון דמסטרא דעבד דאיהו מטטרו"ן דנפקו במנוסה ממצרים לא תצא כצאת העבדים
הדא הוא דכתיב )ישעיה נב יב( כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון תא חזי בר נש כד אתיליד
יהבין ליה נפשא מסטרא דבעירא מסטרא דדכיו מסטרא דאלין דאתקרון אופני הקודש זכה יתיר
יהבין ליה רוחא מסטרא דחיות הקודש זכה יתיר יהבין ליה נשמתא מסטרא דכרסייא ותלת אלין
אינון אמה עבד ושפחה דברתא דמלכא זכה יתיר יהבין ליה נפשא בארח אצילות מסטרא דבת
יחידה ואתקריאת איהי בת מלך זכה יתיר יהבין ליה רוחא דאצילות מסטרא דעמודא דאמצעיתא
ואקרי בן לקודשא בריך הוא הדא הוא דכתיב )דברים יד א( בנים אתם ליהו"ה אלהיכ"ם זכה יתיר
יהבין ליה נשמתא מסטרא דאבא ואמא הדא הוא דכתיב )בראשית ב ז( ויפח באפיו נשמת חיים
מאי חיים אלא אינון י"ה דעלייהו אתמר )תהלים קנ ו( כל הנשמה תהלל יה ואשתלים ביה יהו"ה
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דאתקריאת ברתא דמלכא כו' ת"ח ב"נ כד אתיליד יהבין ליה נפשא כו' ותלת אלין אינון אמה
ועבד ושפחה דברתא דמלכא זכה יתיר יהבין ליה בארח אצילות מסט' דבת יחידה ואתקריאת
איהי בת מלך כו' .ואמר דבת יחידה כמ"ש )שיה"ש ו ח( ששים המה מלכות כו' אחת היא יונתי
אחת היא לאמה כו' ,ומסטרה נק' הנשמה יחידה ,2076והוא דרגא דמשה ,2077שלא זכה שום אדם
אליה .והענין שאף שנר"ן היא דרגא דבי"ע כידוע ,וכמ"ש בפ' משפטים שם ,כ"ז הוא לפי סדר
הבריאה .אבל אחר החטא ,ירדו ממדרגתם .ועמ"ש בליקוטים )מא ע"א וע"ב קלב ע"ב קלג ע"א(
בארוכה .והנה סלע זו הוא ק"ק דהיכלות ,כי ג"ר דילה מקננן בכורסיא )עי' לעיל כד ע"ב( .וכמו
שחו"ב לא מתפרדין ,כן בריאה ביחודא באצילות ,וכמ"ש המגיד .2078והנה כמו שחכמה מוחא
הוא ההוא נביעו ,וסלע בינה ,כן הוא באצילות ההוא נביעו ,וסלע בבריאה .ולכן אמר דנקט סלע
דשפחה דמט"ט ול"ק 2079דבריאה ,ומשם ניתנה התורה .2080ואף שאמר בפ' משפטים 2081דאמה,
שם היינו במלכות דבריאה ,וכן עבד ושפחה הכל במלכות שלהם וכן סלע ,וכמ"ש )קעא ע"ב(
שפחה דמט"ט משנה כו':
על אלין טפין כו'  -דפשטא דקרא נאמר על בניו ממש ,והטפין של הזרע נקראים חצים,
כנ"ל סוף תיקון י"ג )ל ע"א( זרע יורה כחץ לגבי כלה כו' ,ע"ש .וז"ש )תהלים קכז ד (2082כחצים
 - ïå÷éúä øéàîזכה יתיר יהבין ליה יהו"ה בשלימו דאתוון יו"ד ה"א וא"ו ה"א דאיהו אדם בארח אצילות דעילא
ואתקרי בדיוקנא דמאריה ועליה אתמר )בראשית א כח( ורדו בדגת הים וגו' והאי איהו שולטנותיה
בכל רקיעין ובכל אופנים ושרפים וחיוון ובכל חיילין ותוקפין דלעילא ותתא ובגין דא כד בר נש
זכי בנפש מסטרא דבת יחידה אתמר ביה לא תצא כצאת העבדים:
תרגום :בא וראה יש נשמה שנקראת אמה ויש נשמה שנקראת שפחה ויש נשמה שנקראת בת
המלך כאן יש איש שנאמר בו ה' איש מלחמה ויש איש שנאמר בו והאיש גבריאל .ולכן נשמה
שהיא מחויבת בגלגול אם היא בתו של הקדוש ברוך הוא אם תאמר שתמכר לגוף נכרי ששם
שלטון יצר הרע שהוא מצד סמא"ל חס ושלום שהרי כתוב אני ה' הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן
שהוא יצר הרע .ואותו הגוף ש]שם[ שורה בת המלך אם תאמר שנמכר בכתרים תחתונים שנטמאו
חלילה וחס עליו נאמר והארץ לא תמכר לצמתות כי לי הארץ מי גוף של בת המלך זה מטטרו"ן
וגוף זה הוא אמה של השכינה אף על גב שהיא נשמה שהיא בת המלך שבויה שם בגלגול באה
שבאים גלגולים משום שבאה שם.
מה כתוב בה וכי ימכר איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים .ועוד וכי ימכר איש זה
הקדוש ברוך הוא את בתו אלו ישראל שהם מצד של בת יחידה נקראו בתו ואם תאמר שיצאו
כדוגמת שאלה מצד של העבד שהוא מטטרו"ן שיצאו במנוסה ממצרים לא תצא כצאת העבדים
זהו שכתוב כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון .בא וראה כשנולד איש נותנים לו נפש מצד
הבהמה מצד של טהור מצד אלה שנקראים אופני הקודש זכה יותר נותנים לו רוח מצד של חיות
הקודש זכה יותר נותנים לו נשמה מצד של הכסא ושלשת אלו הם אמה עבד ושפחה של בת
המלך] .אם[ זכה יותר נותנים לו נפש בדרך אצילות מצד של בת יחידה ונקראת בת מלך זכה יותר
נותנים לו רוח של אצילות מצד העמוד האמצעי ונקרא בן לקדוש ברוך הוא זהו שכתוב בנים אתם
לה' אלהיכם זכה יותר נותנים לו נשמה מצד של אבא ואמא זהו שכתוב ויפח באפיו נשמת חיים
מהו חיים אלא אותם י"ה שעליהם נאמר כל הנשמה תהלל יה ונשלמה בה יהו"ה .זכה יותר נותנים
לו יהו"ה בשלמות האותיות יו"ד ה"א וא"ו ה"א שהוא אדם בדרך אצילות למעלה ונקרא בדמות
רבונו ועליו נאמר ורדו בדגת הים וגו' וזהו שלטונו בכל הרקיעים ובכל האופנים והשרפים והחיות
ובכל החיילות והכחות שלמעלה ולמטה ולכן כשאדם זוכה בנפש מצד של בת יחידה נאמר בו לא
תצא כצאת העבדים.
 2076עי' זהר ח"ב יד ע"ב :פתח ואמר) ,שיר ו ח( ששים המה מלכות ושמונים פילגשים ,ששים
המה מלכות ,אינון גבריא דלעילא ,מחילא דגבורא ,דאתאחדן בקליפין )נ"א בגליפין( ,דחיותא
קדישא דישראל ,ושמונים פילגשים ,ממנן בגליפוי דתחותוי ,בחזרא )ס"א בחד( חד ממאה ,ועלמות
אין מספר ,כמה דאת אמר )איוב כה ג( היש מספר לגדודיו ,ועם כל דא ,כתיב )שיר ו ט( אחת היא
יונתי תמתי אחת היא לאמה ,דא היא שכינתא קדישא דנפקא מתריסר )נ"א מתריסין( זיהרא
דזהרא ,דנהיר לכלא ,ואיהי אתקרי אימא.
 2077עי' לעיל הערה .1260
##* 2078
" 2079ולא קאמר" היינו דווקא הז"ת ולא הי"ס?*##
 2080היינו לוחות שניות ,ונגלה.
 2081עי' לעיל הערה .2075
 2082כחצים ביד גבור כן בני הנעורים.
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2083

ביד כו' ,וכן הבנים אחר שהולידם נק' ג"כ חצים ע"ש כך ,ובהם לא יבושו כו'  ,כמ"ש )משלי
כז יא( חכם בני ושמח לבי ואשיבה חורפי דבר ,וכן בתרעא דגן עדן ,ששם זה השער )תהלים קיח
כ( ,וכמ"ש בפרשת בלק )קצו ע"ב( אשר שתה אפרוחיה )תהלים פד ד( אלין אינון צדיקיא דזכו

לבנין קדישין כו' דהא זכותא דבנייהו בהאי עלמא אגין עלייהו ומעטרין להו תמן ,מאן רוחא
דזכי לכל האי ,האי דשתה אפרוחיה כו'.2084
ומדרשו על התלמידים ,וכמ"ש בפ"ק דקדושין )* (##כי הם נק' בנים .והענין כי בנים נק'
מצד הגופים ,ותלמידים נק' בנים מצד החכמה שהוליד להם ,והוא רוח הפנימי דבהן .והן ברית
הלשון והמעור ,2085ששניהם הם דעת המוליד ,אלא שזה מוליד בגופני הזרע שהוא גופני מוליד
בגופני ,והדבור שהוא רוחני מוליד רוחני .ומכאן כמה כח הדיבור שמוליד בנים רוחנים .וז"ש
)ערכין טו ע"א( נמצא האומר בפיו כו' ,2086וכן )ב"מ לג ע"א (2087כבוד רבו קודם לאביו.2088
 - ïå÷éúä øéàî 2083שם ה :אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבשו כי ידברו את אויבים בשער.
 2084ז"ל :אר"ש אלעזר ודאי שפיר קאמרת דודאי אינון רוחין תמן אבל מה תימא ודרור קן לה
אמר הכי אוליפנא דא היא נשמתא קדישא דסלקא לעילא וסלקא לאתר טמיר וגניז דעין לא ראתה
אלהים זולתך וגו' א"ר שמעון אלעזר ודאי שפיר קאמרת ושפיר איהו אבל כל דא בג"ע דלתתא
היא וכמה דאמרת הוא והכי הוא ודאי גם צפור מצאה בית אלין רוחין קדישין דזכו למיעאל
ולמיפק לבתר בגין דמשטטן ואתחזון כחיזו דצפורין ואלין רוחין מצאה בית ודאי כל חדא וחדא
אית לון מדורין ידיעאן לגו ועכ"ד כלהו נכוין מחופה דחברייהו אינון דאית לון דרור וחירו מכלא
וקב"ה אחזי לון היכלא טמירו חדא גניז דעין לא ראתה אלהים זולתך וההוא היכלא אקרי קן צפור
ומתמן מתעטרין עטרין למשיח בזמנא דאתי וביומין רשימין תלת זמנין בשתא קב"ה בעי
לאשתעשעא באינון צדיקייא ואחזי לון ההוא היכלא טמירא גניז דלא ידעין ולא אשתמודען ביה
כל צדיקייא דתמן
אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך אלין אינון צדיקייא דאשתכללו בבנין קדישין דזכו לתורה
שבכתב ולתורה שבעל פה בהאי עלמא ואלין אקרון תרין מדבחן מתעטרן לקמי מלכא קדישא דהא
זכותא דבנייהו בהאי עלמא אגין עלייהו ומעטרין להו תמן מאן רוחא זכאה לכל האי האי דשתה
אפרוחיה לאולפא למזבחותיך וגו' מכאן ולהלאה אימא מילך דהא בלא כסופא אתחזינא תמן.
תרגום :אמר רבי שמעון ,אלעזר ודאי יפה אמרת ,שודאי אותן רוחות שם ,אבל מה תאמר
"ודרור קן לה" ,אמר כך למדתי ,זוהי נשמה קדושה שעולה למעלה ועולה למקום טמיר וגנוז ש"עין
לא ראתה אלהים זולתך וגו'" .אמר רבי שמעון ,אלעזר ודאי יפה אמרת ויפה הוא ,אבל כל זה בגן
עדן שלמטה הוא .וכמו שאמרת הוא ,וכך זה ודאי" .גם צפור מצאה בית" ,אלו רוחות קדושות
שזכו להיכנס ולצאת אחר כך ,משום שמשוטטות ונראות כמראה ציפורים ,ואלו רוחות מצאה בית
ודאי ,שלכל אחת ואחת יש להן מדורים ידועים בפנים .ועם כל זה ,כולם נכוים מחופת חבריהם,
אלו שיש להם דרור וחירות מהכל ,והקדוש ברוך הוא מראה להם היכל טמיר גנוז אחד ש"עין לא
ראתה אלהים זולתך" ,ואותו היכל נקרא "קן צפור" .ומשם מתעטרים עטרות למשיח לעתיד לבא,
ובימים רשומים שלש פעמים בשנה ,הקדוש ברוך הוא רוצה להשתעשע באותם הצדיקים ,ומראה
להם היכל טמיר גנוז שלא יודעים ולא מכירים אותו כל הצדיקים ששם.
"אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך" ,אלו אותם צדיקים שנתקנו בבנים קדושים ,שזכו לתורה
שבכתב ולתורה שבעל פה בעולם הזה ,ואלו נקראים שני מזבחות ,מתעטרים לפני המלך הקדוש,
שהרי זכות בניהם בעולם הזה מגינה עליהם ,ומעטרים אותם שם .מי הרוח שזוכה לכל זה ,זו
ששתה אפרוחיה ללמד למזבחותיך וגו' ,מכאן והלאה אמור דברך ,שהרי בלי בושה אני נראה שם.
 2085עי' ס"י )פ"ו מ"ז( כשבא אברהם אבינו ע"ה הביט וראה והבין וחקר וחקק וחצב ועלתה
בידו הבריאה שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן מיד נגלה עליו אדון הכל ית' שמו לעד והושיבו
בחיקו ונשקו על ראשו וקראו אברהם אוהבי וכרת ברית לו ולזרעו עד עולם שנאמר והאמין בה'
ויחשבה לו צדקה וכרת לו ברית בין עשר אצבעות ידיו והוא ברית הלשון ובין עשר אצבעות רגליו
והוא ברית המילה וקשר עשרים ושתים אותיות התורה בלשונו וגילה לו את סודו משכן במים
דלקן באש רעשן ברוח בערן בשבעה נהגן בשנים עשר מזלות.
 2086המשך לשונו :חמור מן העושה מעשה.
 2087ז"ל :אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמת שאביו הביאו לעולם הזה ורבו שלמדו חכמה
מביאו לחיי העולם הבא] .שלשון אביו היא עבר ,ושל רבו הוה[.
 2088עי' לעיל ל ע"ב :זכאה איהו מאן דנטיר ברית מילה ואורייתא דאיהו עמודא דאמצעיתא
דתרוויהו מגינין עליה חד בעלמא דא וחד בעלמא דאתי
תרגום :אשרי הוא מי ששומר ברית מילה והתורה שהיא העמוד האמצעי ,ששניהם מגנים עליו,
אחד בעולם הזה ,ואחד בעולם הבא.
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והנה כמו שברית נק' קשת ,יורה חצים ,כן הלשון שהוא ג"כ דרגא דיסוד ,כידוע )ישעיה נ ד(
לשון למודים ,2089נק' ג"כ קשת ,וכמש"ל בסוף תיקון י"ג )ל ע"א( לגבי צדיק דאיהו קשת כו'

וקשתא איהו לישנא דפומא אגוזא דקשתא פומא ,חוט השני דא שפה חוט של קשת ,דביה הוה
צדיק זריק חצים דאינון מלולים כו' .והן כאן מלולין דחכמתא ,והן הטפין דאמר כאן ,והן ג'
טפין דחכמה ובינה ודעת דנפיק מפומא .ועי' בפרשת משפטים )קכג ע"א( ,2090דוגמת ג' טפים
 - ïå÷éúä øéàî 2089זהר ח"ג ס ע"ב :פתח רבי חזקיה ואמר יי' אלהים נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף
דבר וגו' זכאין אינון ישראל דקודשא בריך הוא אתרעי בהו מכל שאר עמין וקראן קדש דכתיב
קדש ישראל ליי' ויהיב להו חולק לאתאחדא בשמא קדישא ובמה אחידו ישראל בשמא קדישא
בגין דזכו באורייתא דכל מאן דזכי באורייתא זכי ביה בקב"ה )נ"א בקדש( ותנינן קמיה דמר מאי
קדש שלימותא דאקרי חכמה עלאה ומהאי אתר )נגיד משח רבות קדישא בשבילין ידיען לאתר
דאקרי בינה עלאה( ומתמן נפקין מבועין ונחלין לכל עבר עד דמטו להאי זאת )ומאתר דא אתער
רוחא קדישא( והאי זאת כד מתברכא אקרי קדש ואקרי חכמה וקראן ליה )נ"א והאי זאת כד
אתברכא מאתר עלאה דא דאקרי קדש ואקרי חכמה קראן לה( רוח הקדש כלומר רוח מההוא קדש
דלעילא וכד נפקין ומתערין מנה רזי אורייתא כדין אתקרי לשון הקדש ובשעתא דנגיד ההוא רבות
קדישא לאינון תרין קיימין דאקרון למודי יי' ואקרון צבקות אתכנש תמן וכד נפיק מתמן בההוא
דרגא דאקרי יסוד לההוא חכמה זעירא כדין אתקרי לשון למודים ונפיק לאתערא לאינון קדישי
עליונים כדין כתיב יי' אלהים נתן לי לשון למודים ולמה לדעת לעות את יעף דבר וקב"ה יהיב האי
לבוצינא קדישא ר"ש ועוד דסליק ליה לעילא בגין כך כל מלוי באתגלייא אתמרו ולא אתכסיין
עליה כתיב פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות.
תרגום :פתח רבי חזקיה ואמר ,ה' אלהים נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר וגו',
אשריהם ישראל שהקדוש ברוך הוא רוצה בהם מכל שאר העמים ,וקראם קדוש ,שכתוב קדוש
ישראל לה' ונתן להם חלק להאחז בשם הקדוש ,ולמה אחזו ישראל בשם הקדוש ,משום שזכו
בתורה ,שכל מי שזוכה בתורה זוכה בקדוש ברוך הוא )בקדש( .ושנינו לפני מורנו ,מה זה קדש,
שלמות הכל ,שנקראת החכמה העליונה .ומהמקום הזה )נמשך שמן משחת קודש בשבילים ידועים
למקום שנקרא בינה עליונה( ,ומשם יוצאים מעיינות ונחלים לכל צד ,עד שמגיעים לזאת הזו,
]וממקום זה מתעוררת רוח קדושה[ ,וכשמתברכת הזאת הזו ,נקראת קודש ,ונקראת חכמה.
וקוראים לה )והזאת הזו כשמתברכת ממקום עליון זה שנקרא קודש ונקרא חכמה ,קוראים לו(
רוח הקודש ,כלומר רוח מאותו קודש שלמעלה ,וכשיוצאים ומתעוררים ממנה סודות התורה ,אז
נקראת לשון הקודש ,ובשעה שנמשך אותו משחת קדש לאותם שני עמודים שנקראים למודי ה'
ונקראים צבאות ,מתכנס לשם ,וכשיוצא משם באותה דרגה שנקראת יסוד לאותה חכמה קטנה,
אז נקראת לשון למודים ויוצאת להעיר אותם קדושים עליונים ,אז כתוב ה' אלהים נתן לי לשון
למודים .ולמה ,לדעת לעוות את יעף דבר .והקדוש ברוך הוא נתן את זה לנר הקדוש ,רבי שמעון,
ועוד שהעלו אותו למעלה ,ולכן כל דבריו בנגלה נאמרים ,ולא מכסים עליו ,כתוב פה אל פה אדבר
בו ,ומראה ולא בחידות.
 2090תאנא כד אתנהיר נהירו דאבא נהיר בתלת נהורין מחד נהורא נהיר חסד עלאה ומחד
נהורא אתנהיר נהירו דאקרי מוחא דמלכא וחד נהורא הוה תלי עד דאתנהיר נהירו דאמא וכד
אתנהיר אתנהיר בחמש נהורין במאי אתנהיר מחד שבילא דטמיר וגניז דאתדבק ביה אבא דכתיב
)איוב כח ז( נתיב לא ידעו עיט וגו' כמה דאתדבק דכורא בנוקבא ואתעברת ואולידת ואפיקת חמש
נהורין )ד"א מאינון חמש( ומאינון חמש נהורין אתגליפו חמשין תרעין דנהורין סגיאין חמשין אינון
לקבליהון מ"ט פנים טהור מ"ט פנים טמא באורייתא אשתאר חד והאי חד אתנהיר בכלא וההוא
דאבא הוה תלי כד מתחברן כחדא ומתיישבן במלכא אקרון שפוון דמלכא ובגיני כך גזר מלין
דקשוט ופומא בהו תלייא פתיחותא דפומא מאי פומא אלא דעת גניז בפומא דמלכא דאקרי
פשיטותא דתפארת דכל אוצרין וכל גוונין אתאחדן ביה דכתיב )משלי כד ד( ובדעת חדרים ימלאו
וההוא דעת הוא גניז באימא ומלכא ומלייא כל אדרין ואכסדראין וכד אתער נהירו דביה ונפיק כדין
אקרי פה יהו"ה ושפוון דאינון תרין נהורין מאבא ומאימא בשעתא דאתערען בההוא נהירו דדעת
מתחברן כחדא ומלין אתגזרו בקשוט בחכמה בתבונה ובדעת וכדין כל מלין דקב"ה באלין אתגזרו
נהרין תלת אלין ועיילין בגו לגו ואתעטרו בחד
תרגום :שנינו כאשר מתחבר אור אבא שמאיר בשלש אורות מאור א' מאיר חסד עליון ,ומאחד
אור מאיר הארה שנקרא מוח המלך ומאחד אור היה תלוי עד שמאיר אור בינה וכאשר מאיר מאיר
בחמש אורות ובמה מאיר בשביל א' שנגנז ונסתם שדבק בו אבא שנאמר נתיב לא ידוע עיט וכו'
כמו שנדבק זכר בנקבה ומתעורר ומוליד ומוציא חמש אורות )מאותם חמש( ומאותם חמש אורות
נתלבשים חמשים שערים של אורות גדולות ,חמשים הם כנגדם מ"ט פנים טהור ומ"ט פנים טמא
בתורה ,ונשאר א' וזה האחד מאיר בכולם ואותו אבא היה תלוי כאשר מתחברים כאחד
ומתיישבים במלך נקראו שפתיים של המלך ולכן גזר דברי אמת ופה תלוי בהם פתיחת הפה .מהו
הפה? אלא דעת שגנוז בפה של המלך נקרא התפשטות התפארת שכל אוצרות וכל הצבאים
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דלמטה ,וע"ש )לעיל ל ע"א( תלת טפין דנחתין מן יוד כו' .וכן בתפלה 2091הן ג' צלותין ,ואמר
)תהלים קכז ה( לא יבושו כו' דבהן )ל ע"א( יפלח חץ כבדו דחויא כו' ,ובהן ילחם באהבה עם
הת"ח ,את והב בסופה )במדבר כא יד( ,וכמ"ש שם בגמ' )קדושין ל ע"ב( מאי לא יבושו כו'.2092
וכמש"ש בסוף תיקול י"ג )ל ע"א ד"ה בת עין( לבתר דיפלח חץ כבדו זרע יורה כחץ לגבי כלה
כו' .וזהו ענין המלחמה שאמר למעלה )נב ע"א מה ע"ב( בקשתא כו' ,וכן מ"ש בפ' בלק ובפ'
עקב ,ואמר בפ' בלק )קפט ע"א( 2093שננא דחרבא לגבך כו' .ובתיקונים לקמן )נג ע"ב( קשתי לגבך
כו' .ובתז"ח )* (##והוא המלחמה של רחימו ,כמו יורה כחץ אל האשה .והמלחמה נק' בזיווג,
לפי שהם שני הפכים ,מ"ד ומ"נ.
ושני דינים הן ,א' דינא דקודשא ,יראת ה' ,2094והוא שלהובא דרחימותא ,וכל התעוררות
והשמחה ושכר העוה"ב וכל טובה הכל שם ,2095וכמ"ש )תהלים לא כ( מה רב טובך אשר צפנת,
 - ïå÷éúä øéàîמתאחדים בו שנאמר ובדעת חדרים ימלאו ואותו הדעת הוא גנוז באימא ומלך ומלא כל החדרים
ואכסדרים וכאשר מתעורר האור שבו ומוציא אז נקרא פה ה' ושפתיו שהם שני אורות מאבא
ומאמא בשעה שמתעוררים באותו האור של דעת מתחברים כאחד ודברים נגזרו באמת בחכמה
בתבונה ובדעת ואז כל הדברים של הקב"ה באלה נגזרו שלשה אורות אלה ונכנסים לפני ולפנים
ומתעטרים באחד
 2091כאן גם כן יש הולדה.
 2092ז"ל :לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער מאי את אויבים בשער אמר רבי חייא בר אבא
אפי' האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים אויבים זה את זה ואינם זזים
משם עד שנעשים אוהבים זה את זה שנאמר את והב בסופה אל תקרי בסופה אלא בסופה
 2093אמר ההוא ינוקא הכי הוא ודאי קרא דשרינן ביה דהא שעורה אקדים למיתי לעלמא ואיהו
מתתקן למיכלא דבעירא סתם איהו רזא דאלף הרים דמגדלין בכל יומא והיא אכלה לון ואקרי
לחם תרומה מיכלא דההוא תרומה )ס"א ואתקצר( ואתקריב בליליא דהא כתיב )&( ובא השמש
וטהר ואחר יאכל מן הקדשים כי לחמו הוא מן הקדשים דא תרומה מן הקדשים ולא קדשים דהא
קדש סתם לא אקרי תרומה דחומר בקדש מבתרומה תנן ארעא קדישא ברשו דקב"ה הות ורשו
אחרא לא עאל תמן היך אבדיקת ארעא אי קיימת במהימנותא ולא אתחברת ברשו אחרא בקריבו
דתרומה דא דשעורים כגוונא דרזא דסוטה א"ר אבא ודאי שננא דחרבא לגבך אמר ההוא ינוקא
ודאי אתקפנא במגן וצינה לאגנא מניה א"ר אבא ארעא קדישא לית בה רשו אחרא ולא עאל תמן
מוץ ותבן ממאן הוו:
תרגום :אמר אותו תינוק ,כך זה בודאי ,הפסוק שרויים בו ,שהרי שעורה קדמה לבא לעולם,
והיא מתוקנת למאכל ,בהמה סתם היא סוד אלף הרים שמגדלים בכל יום ,והיא אוכלת אותם
ונקראת לחם תרומה ,אוכל של אותה תרומה) ,ונקצרת( ונקרבת בלילה ,שהרי כתוב "ובא השמש
וטהר ואחר יאכל מן הקדשים כי לחמו הוא"" .מן הקדשים" זו תרומה ,מן הקדשים ולא קדשים,
שהרי קדש סתם לא נקרא תרומה ,שחומר בקודש מבתרומה למדנו .ארץ הקדושה ברשות הקדוש
ברוך הוא היתה ,ורשות אחרת לא נכנסה לשם ,איך נבדקת הארץ אם עומדת באמונה ולא
התחברה ברשות אחרת ,בהקרבת תרומה זו של שעורים ,כדוגמת סוד הסוטה .אמר רבי אבא ,ודאי
שנינות החרב אליך .אמר אותו תינוק ,ודאי התחזקתי במגן וצנה להתגונן ממנו .אמר רבי אבא
בארץ הקדושה אין רשות אחרת ולא נכנסת לשם ,מוץ ותבן ממה היו.
 2094עי' דע"ה ח"ב יב ע"ד :כל עיקרו של גן עדן והנועם והשיעשוע והעונג הוא ג"כ רק מאותן
הגבורות דב"ן הראשונים דמחצב הספי' אחר שנתבררו ונתייחדו עם המ"ה והט"ר דב"ן ,אשר הם
מהדעת עלאה .כי אחר שנתייחדו בתוקף הגבורות דהב"ן ,הנה אז נעשה מזה כל השלהובין דרחימו
וכל השמחה והעונג שאין למעלה מזה.
 2095עי' זוה"ק )פ' שלח לך קע"ג ע"ב( בפסוק מה רב טובך אשר צפנת ,מהו אשר צפנת ,וכי מאן
יגזול ויטול מן ידוי מה דהוא בעי למיהב דכתיב צפנת )ר"ל למה הוא צריך לגנוז ולהטמין( ,אלא
פוק וחמי עובדין דרחמנו דעבד קב"ה ,במה דאיהו מחי ביה יהיב אסוותא ,במה מחי בשמאלא כו',
כתיב מצפון תפתח הרעה ,ובצפון מחי ,דמתמן נפקי כל דינין וכל גזירין קשיין ,וביה שרי כל אגר
טב ,וכל טיבו דזמין קב"ה למיהב לישראל לזמנא דאתי קרי קב"ה לצפון ,ויימא ליה בך יהבית כל
טיבו וכל אגר טוב לבני כו' ,הב אגרין טבין דיהבית בך הה"ד אומר לצפון תני כו' כו' והיינו אשר
צפנת כו'
תרגום" :מה רב טובך אשר צפנת" .מהו "אשר צפנת" ,מי יגזול ויקח מידיו מה שהוא רוצה
לתת] ,עד כדי כך[ שנאמר "צפנת"? אלא צא וראה מעשים של אהבה שעשה הקב"ה :במה שהוא
מכה בדבר הזה עצמו הוא נותן רפואה .במה מכה  -בשמאל וכו' נאמר "מצפון תפתח הרעה"
ובצפון מכה ,שכן משם יוצאים כל הדינים וכל גזרות קשות ,ובו שוכן כל שכר טוב ,וכל טוב שהכין
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בצפון ,2096תערוך שלחן לפני כו' )תהלים כג ה( ,והוא יין המשומר בענביו )ברכות לד ע"ב,(2097
המשמח כו' ,2098עין לא ראתה כו' )ישעיה סד ג( .ויש יראה רעה ,רצועא בישא דינא דמסאבותא,
על ראש רשעים יחול )ירמיה כג יט( ,וכמו שאמר בזוהר 2099שהקשה ,הואיל השם אוהב משפט
למה נותן הדין ברשעים ,ומשני כנ"ל .והם הן ב' המלחמות ,דינא דלאו קדישא לגבי חיוא ,יפלח
חץ כו' ,2100והוא ויזובו בהכאה הראשונה .ואח"כ בשניה ,מים ושתאן חיוון 2101ברא חיות
הקודש ,ולכן צריכין חבריא ללמוד יחד באהבה גדולה לאדבקא רוחא ברוחא כמ"ש בפ'
ויקהל ,2102וכמ"ש )משלי יט ב( גם בלא דעת כו' ,2103כמו בני שנואה .ונק' התלמידים ג"כ חצים
כנ"ל גבי בנים ,אבל עיקרן על טפין דחכמתא .וז"ש לא יבושו כו' ,כי בחכמה לא יבוש לפלפל
בשער וללמד תורה ברבים} .2104מז ע"ב{ ואמר דאיהי תרעא דצדיק אות כו' כמו למטה,
שעטרה שהוא שער מלכות ,זה השער כו' )תהלים קיח כ( ,נק' קשת ,כי שם הקשת ,וכמש"ל
ומשם יורה כחץ ,וכן הוא בלשון שהוא יסוד ,ופומא הוא אות ברית שלו ,והוא השער ,זה השער,
וכמש"ל )ל ע"א לג ע"ב( וזכאין שפוון דאינון תרעין דהיכלא ,כגוונא דאלין דאתמר בהון
)תהלים קיח יט( פתחו לי שערי צדק .ופה ומילה שניהם הם שערים ,שהם נקובים ונפתחים
להוציא דבור וזרע ,וחושבנם חד )ר"ל פה מילה( ג"כ ,והם מכוונים בכל דבר ,2105ושניהם הן
ברית ,כמ"ש בס"י )פ"ו מ"ז( ,2106והן ברית התורה והמילה ,וע"י שניהם זוכה ובא לתרעא דג"ע
ונקרא צדיק ,וז"ש זה השער כו':
 - ïå÷éúä øéàîהקב"ה ליתן לישראל לעתיד לבא קורא הקב"ה לצפון ,ויאמר לו בך נתתי כל הטוב וכל השכר טוב
לבני כו' תן שכרים טובים שנתתי בך .והוא שנאמר" ,אומר לצפון תני" והיינו "אשר צפנת".
 2096עי' ע"ח שער כד פרק ו :אות ט' מורה על הזווג פב"פ ונקרא מה רב טובך אשר צפנת
ליראיך כי הוא צפון טמיר וגנוז ופנימי מכולם.
 2097עי' לעיל הערה .357
 2098עי' זהר ח"ג ק ע"א :ויבא לו יין דא יין דמנטרא יין דהוא חדו דלבא רזא דעלמא דאתי.
עי' זהר ח"ב קמז ע"א :מאן אתר נהרין הדר ואמר מיין מההוא יין דמנטרא מההוא יין דאיהו
חדוה דכל חדוון ומאן איהו ההוא יין דיהיב חיין וחדוה לכלא דא אלהי"ם חיים יין דיהיב חיין
וחדוה לכלא.
תו מיין מההוא שמא דאקרי יהו"ה דא איהו יין דחדוה דרחימו דרחמי ומן דא כלהו נהירין
וחדאן אתו חברייא ונשיקו ליה ברישיה )כד מטו לגבי דרבי שמעון סדרו מלין קמיה(.
תרגום :מאיזה מקום מאירים חזר ואמר מיין מאותו יין המשמר מאותו יין שהוא שמחת כל
השמחות ומיהו אותו היין שנותן חיים ושמחה לכל זה אלהים חיים יין שנותן חיים ושמחה לכל.
עוד מיין מאותו שם שנקרא יהו"ה זהו יין של שמחה של אהבה של רחמים ומזה כולם מאירים
ושמחים באו החברים ונשקוהו בראשו )כשהגיעו אל רבי שמעון סדרו הדברים לפניו(.
ועיי"ש בהגהות מהרח"ו שהשם היא הז' יודין בע"ב וס"ג.
##* 2099
 2100עי' ל ע"א שיש פעמים יפלח חץ א' לגבי חיוא וא' לגבי זיווג האשה.
 2101דהיינו במי מריבה היו ב' הכאות ,ויצא לבעירם )במדבר כ יא(.
 2102עי' זהר ח"ב קכד ע"ב :הנה אנכי שולח מלאך לפניך וגו' )שמות כג כ( רבי יצחק פתח )שיר
א ב( ישקני מנשיקות פיהו וגו' אמרה כנסת ישראל ישקני מנשיקות פיהו מאי טעמא ישקני
יאהבני מבעי ליה אמאי ישקני אלא הכי תנינן מאי נשיקות אדבקותא דרוחא ברוחא דבגיני כך
נשיקה בפה דהא פומא אפקותא ומקורא דרוחא הוא ועל דא נשיקין בפומא בחביבותא ודבקין
רוחא ברוחא דלא מתפרשן דא מן דא
תרגום :הנה אנכי שלח מלאך לפניך וגו' רבי יצחק פתח ישקני מנשיקות פיהו וגו' אמרה כנסת
ישראל ישקני מנשיקות פיהו למה ישקני יאהבני היה צריך להיות למה ישקני אלא כך שנינו מה
נשיקות של דבקות של רוח ברוח שבגלל כך נשיקה בפה שהרי הפה הוא המוציא והמקור של
הרוח ולכן נשיקות בפה בחביבות ודבקים רוח ברוח שלא נפרדים זה מזה.
 2103נפש לא טוב – היינו זיווג פיזי ללא הרגש אהבה לא טוב??##*.
 2104מי שזוכה לטיפן רק יכול להגיד ליחידים ,אבל מי שזוכה לגילוי מהשכינה ,יכול להגיד לפני
רבים ועי' דף א' שרבים זהו שכינה ,וזה הבושה להגיד ברבים.
 2105פה נפתח יותר שזה דרך דופן וזה לא.
 2106עי' לעיל הערה .2085

428

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
ועוד "שמעו הרים את ריב יהו"ה",
אלו שלש יודי"ם" .והאיתנים מוסדי ïéìà õøà éãñåî íéðúéàäå ï"éãåé úìú ïéìà
ארץ" ,אלו שלש ווי"ן ,שכולם נרמזו
èéå àáéå òñéåá åæéîøúà åäìëã ï"éåå úìú
בויסע ויבא ויט.
ועוד שמעו כו'  -דחג"ת הן ג' יודין ,ומסט' דלהון הן ל' מעלות דברתא דמלכא סלקא בהון
כמש"ל )כג ע"ב כח ע"ב( :ותלת יודין אינון י' י' י' ,ואינון רישא וסיפא ואמצעיתא דאת י',2107
ואינון רמיזין בשמא סתים ,דאיהו יו"ד ה"י וא"ו ה"י ,באלין תלת שבח דוד מלכא לברתא
דמלכא הה"ד שיר למעלות ל' מעלות אינון וודאי אינון תלתין דרגין דבהון ברתא סלקא כו' ,והן
אבהן דבהון סלקא .ועי' לקמן )פט ע"א צז ע"ב( דאינון תלת אבהן תקינו תלת צלותין כו' לסלקא
שכינתא בהון כו' ,דעמודא דאמצעיתא איהו גופא ותרין דרועין דיליה ימינא ושמאלא דבהון
אחיד בה ,ועל גופא אסתלקת .ותלתן דרגין ,עי' בז"ח )פרשת בראשית * (##תלתין רתיכין דבהון
עש"ב .וע"ל )נה ע"א מח ע"א( ולבתר חתיכא לה לתלת למהוי תגא כו' .ועבתז"ח )עו ע"ב יא
2108
ע"ג( בארוכה :ואמר והאתנים כו'  -תלת ווי"ן ,וזהו דאמר בתיקון נ"א )צח ע"ב( דשי"ח
בצדיק ,ח"י כליל נה"י ,ג' ווין .והענין כי ב' דרגין דדכורא אב ובן ,יו"ד וא"ו .וחג"ת נק' אבהן
דאעלו במחשבה ,כמ"ש בר"פ בראשית )א ע"ב( .אבל נה"י אתקרי בנין ,וכל בניך כו' )ישעיה נד
יג ועי' זהר חדש לד ע"ד( ,וא"ו ,2109ולכן נק' צדיק דכליל לון ח"י ,וכלן נכלל בשי"ן כמש"ל
בתיקון י"ט )מ ע"א( .והן ג' תגין דשי"ן ,ג"ר כמש"ש ,וע"ל )נה ע"א סג ע"א( ,2110וג' יודין
דשי"ן .וג' ווין הן ו"ק כמ"ש כאן .ונקודה התחתונה דקושר כולן הוא מלכות קשר כולם ,וע"ל
)נה ע"א מח ע"א( 2111ודא רזא דשי"ן דאיהי סלקא בג"ר ,ומשם היא תגא ,וכמש"ל תיקון י'
ותיקון י"ט .וע"ל )עמוד ב( דאמר בסליקו היא וא"ו ,והן מסטרא דנה"י דמוליכין לגבי בעלה
כמש"ל )נה ע"א מט ע"א (2112בהגהה ,וכד נחתת על גבי חג"ת הוי ג' יודין .וז"ש לקמן )נה ע"ב נג
ע"א( בהגהה בשלשלת סלקא בשורק נחתא ,דשלשלת הוא ג' ווין ,ושורק ג' יודין ,והכל בשי"ן,
שלשלת שרק.
ונראה מכאן דאע"ג דקאמר בז"ח )ז ע"ב( 2113דהני תתאין רתיכין דלהון כגוונא דעלאין,
נראה מ"מ שאינן אלא ששה לכל א' אבל למעלה )כג ע"ב כט ע"א( אמר ולבתר סליק ו' בי' ,שית
זימנין עשר עד דסליק לשתין כו' ,וכן לקמן )סט ע"א עח ע"ב( ואינון שית סלקין כו' ,ונראה שד'
בכל א' דנה"י הן תמיד בנוק' ,שהן מוסדי ארץ ,ובהון אתקריאת ז"ה השער .וגם שבחג"ת ד' הן
דידה ,ד"ו פרצופים ,2114והן כ"ד צרופי אדנ"י ,כ"ד מעלות שהכהונה נקנית בהם )אבות פ"ו מ"ו(,
כ"ד קשוטי כלה ,2115ויבאה כו' )בראשית ב כב(.2116
) 'ä áéø úà íéøä åòîù ãåòåמיכה ו ב(

 - ïå÷éúä øéàî 2107עי' לעיל הערה .1102
 2108נראה למחוק את הגרשיים.
 2109נדצ"ל ו'.
 2110ז"ל :שבת איהי כללא דתלת אבהן בגין דאיהי בת כלילא בתלת ענפי אבהן דאינון ש'
 2111ז"ל :חתיכת לה לתלת למהוי תגא ועטרה ברישא דתלת אבהן דתהא כתר תורה וכתר
כהונה וכתר מלכות ודא רזא דש' תלת תגין עלה דרישא דחרבא איהי י' גופא דחרבא ו'.
 2112וכד סלקא סלקא כיונה וכד נחתת נחתת כנשרא?.
 2113ז"ל :רזא דאת ו"ו רתיכא קדישא עילאה דקיימא בקיומא שלים האי אתפלג לתרין אתוון
דאינון תרין ווי"ן ו"ו דא כגוונא דדא ואינון תריסר רזין עילאין
תרגום :הסוד של האות ו"ו המרכבה הקדושה העליונה שעומדת בקיום שלם זה נחלק לשתי
אותיות שהן שתי ווי"ם ו"ו זה כמו זה והם שנים עשר סודות עליונים
*##ג ע"א
 2114עי' לעיל הערה .1290
 2115עי' בעל הטורים )שמות לא יז( :כלה מקושטת בכ"ד קישוטין המנויין בישעיה )ג יח-כג( .ז"ל
הפסוקים :ביום ההוא יסיר אדני את תפארת העכסים והשביסים והשהרנים .הנטיפות והשירות
והרעלות .הפארים והצעדות והקשרים ובתי הנפש והלחשים .הטבעות ונזמי האף .המחלצות
והמעטפות והמטפחות והחריטים .והגלינים והסדינים והצניפות והרדידים .ועי' שער הכוונות
)דרושי קבלת שבת דרוש א(.
 2116ז"ל הפסוק:
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מ"מ בגלותא שם לרחוק כנ"ל ,ואיהי ריב בכל הדרגין .משא"כ בנה"י ,וג' יודין הן
שהמלכות נקנית בהן ,דבהון סלקא ברתא דמלכא כו' כנ"ל .דוד דאתחבר באבהן ,ועוד ג' ווין
הנ"ל הן מ"ח מעלות שהתורה נקנית בהם ,דצריך לחברא בה כל הדרגין ,וכנ"ל דאיהי מריבת
בהון בשית סדרי כו' ,כליל שית סדרין.
ואמר דכלהו אתרמיזו כו' ,שהן משמשות על עיקר השורש ,דבג' תיבות אלו ובע"ב דבהון
הוא תרי דרגין חג"ת עשב ונה"י שיח כמש"ל בתיקון נ"א ,וכאן דריש על האותיות ,ובהגה דריש
על הנקודות ,וע"ל )נג ע"א מה ע"ב( דאית מארי כו' ואית כו' ועמש"ש:
קום אלעזר ו ֹטל את הקלע שהיא
שכינה ,והקף אותה בכתר ,וזרק ממנה
האבן ,שהיא טפה קדושה ,שעליה נאמר
"ואד יעלה מן הארץ" .ולכן הסתלקה
הטבעת )מן א'( מן ז ְַר ָקא֮ לקבל עליה אבן
יקרה ,שהיא טפה .ומיד "והשקה את כל
פני האדמה" .כשעלתה ,עלתה באם
שהיא א' מן אדנ"י אהי"ה .ועל מה
עלתה ,על העמוד האמצעי שהוא ו',
שהיא כרוכה בו כטבעת באצבע ועולה
בד' מן אדנ"י ,שהם שתי זרועות ושתי
שוקים ,עד שעולה לאות י' ,שהיא אבא
חכמה ,י' עליונה .משום שמשם נלקחת,
זהו שכתוב "יהו"ה בחכמה יסד ארץ"
ונוטלת נביעה והשקאה ממנו למעלה
בקוץ שלו למעלה ,ובאמצע ,ובקוץ שלו
למטה .וכשיורדת ,יורדת כלולה משלש
טפות ,באותו זמן נאמר בה ,הולך
סגולת"א .ונקראת י' י' י' בשלש יודי"ן :י'
עליונה היא על ראש הא' שהיא כתר,
עליון על כל העליונים .ואחר כך יורדת
באמצע בעמוד האמצעי ,ואחר כך יורדת
למטה במקומה ,י' שהיא למטה מן א.
קמו תנאים ואמוראים שלמעלה
ואמרו רבי רבי ,כמה חזקה הקלע שלך
שעולה לה עד אין סוף ויורדת לה עד אין
תכלית.

÷{á"ò æî} àèøé÷ ìéèðå øæòìà íå
äðéî ÷éøæå àâú äì óé÷àå àúðéëù éäéàã
ãàå øîúà äìòã àùéã÷ äôè éäéàã ïáà
) õøàä ïî äìòéבראשית ב ו( ãî] àã ïéâáå
à"÷øæ ïî 2117('à ïî) à÷æò ú÷ìúñà [á"ò
ãéîå äôè éäéàã äø÷é ïáà äìò àìá÷ì
ú÷éìñ ãë äîãàä éðô ìë úà ä÷ùäå
ä"éäà é"ðãà ïî 'à éäéàã àîéàá ú÷éìñ
àúéòöîàã àãåîò ìò ú÷éìñ ïàî ìòå
à÷æòë äéá àëéøë éäéàã 'å éäéàã
ïéøú ïåðéàã é"ðãà ïî 'ãá ú÷éìñå àòáöàá
éäéàã 'é úàì ÷éìñã ãò ïé÷åù ïéøúå ïéòåøã
úìéèðúà ïîúîã ïéâá äàìò 'é äîëç àáà
äîëçá 'ä (èé â éìùî) áéúëã àåä àãä
àìéòì äéðî åé÷ùå åòéáð úìéèðå õøà ãñé
àöå÷áå àúéòöîàáå àìéòì äéìéã àöå÷á
àìéìë úúéçð úúéçð ãëå àúúì äéìéã
êìåä äá øîúà àðîæ àåääá ïéôè úìúî
'é ï"éãåé úìúá 'é'é'é úàéø÷úàå à"úìåâñ
ïåéìò øúë éäéàã 'àã àùéø ìò éäéà äàìò
àúéòöîàá úúéçð øúáìå ïéàìò ìë ìò
àúúì úúéçð øúáìå àúéòöîàã àãåîòá
à ïî àúúì éäéàã 'é àäøúàá
2118
÷àìéòìã íéàøåîàå íéàðú åî
éã êìéã àèøé÷ àôé÷ú äîë éáø éáø åøîàå

 - ïå÷éúä øéàîעי' זהר ח"א מח ע"ב :תא חזי בקדמיתא כתיב ויבן יהו"ה אלהי"ם את הצלע דאבא ואמא
אתקינו לה) 2116בכ"ד קשוטין 2116ויבאה בגימ' כ"ד( ולבתר ויביאה אל האדם )ואעלא ליה בחמש
קלין )ירמיה כה י( קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול מצהלות חתנים( לאתקשרא כלא
כחדא ולאתחברא חד בחד והוא יהיב לה מה דאצטריך:
תרגום :בא וראה ,בתחלה כתוב "ויבן ה' אלהים את הצלע" ,שאבא ואמא התקינו לה )בעשרים
וארבעה קישוטים ,ויבאה בגימטריא עשרים וארבע( .ואחר כך "ויביאה אל האדם") ,והכניס אותה
בחמשה קולות" ,קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול מצהלות חתנים"( להתקשר הכל
כאחד ולהתחבר אחד באחד ,והוא נותן לה מה שצריכה.
.à"øâá ÷çîð 2117
 2118עי' לקמן הערה .1932
 2119הרי כל מ"ן עד שם עי' בהגר"א בסד"צ ד ע"ד.
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óåñ ïéà ãò äì ú÷éìñ
úéìëú ïéà

2119

ãò äì úúéçðå

קום אלעזר כו'  -מפרש והולך אלין תלת יודין כמש"ל )עמוד ב( וכד נחיתת כו' ולקמן )נח
ע"ב( ,ומפרש דרגא דיו"ד ודרגא דוא"ו ,כמו שמפרש והולך ההוא עולימא קירטא כו' קלע כו'
המלחמה דקירטא ,הוא קלע ,כמש"ל )י ע"ב יב ע"ב( איהי קירטא בתפילין חוט דקלע כו',
ומפרש הזרקא דהן כלי המלחמה כמש"ל סוף תיקון ה' )כב ע"א( טעמי מאני קרבי .ומפרש
התחלתם זרקא שופר הולך סגולתא .ואמר דזרקא הוא הקירטא ,חוט דזרקא הוא חוט דקירטא.
ותגא דזרקא למעלה שהוא יו"ד ,הוא ג"כ דקירטא ,דיש לה תגא למעלה ,ובה מונח אבן לזרוק,
ועל שם כך נקרת זרקא .והן י"ו הנ"ל ,הרים ואיתנים ,ולכן אמר }מז ע"ג{ קום 2120כנ"ל:2121
וזריק מינה אבן דאיהי טפה קדישא דעלה אתמר ואד יעלה מן הארץ ובג"ד אסתלקת עזקא מן
זרקא כו'  -כצ"ל ,ור"ל דעזקא שהוא התגא דעל זרקא כפוף כעין עזקא ,לקבל האי טיפה דסלקא
מינה מ"נ ,ויורדת אח"כ ,והשקה כו' ,וז"ש לקבלא עלה כו' .ואותיות א"ד בהן עולה כמו
שמפרש והולך ,ובאותיות ו"י עליהן 2122עולה כמו שמפרש והולך ,והן ו"י דזרקא ,הרים
ואיתנים :כד סליקת כו'  -עתה מפרש והולך מהו עלייתה ,א"ד יעלה ,ועלייתה בו"י ,והן ד'
אותיות דאדנ"י ודהוי"ה כמו שמפרש והולך .והענין כי אימא מעלה אותה 2123בה' גבורות ,דהן
מעלה מ"נ כידוע )שעה"כ כג ע"ב ,(2124וז"ש כד סליקת כו' .ואימא נק' אהי"ה ,דרמיזא בא' של
אדנ"י ,כי אהי"ה והוי"ה רמיזין בראש וסוף של א"דנ"י כמ"ש בר"מ )נשא קמו ע"ב (2125וש"מ,
וכן הוא כאן כמ"ש למטה .וסליקו דילה 2126הוא בד' 2127כמו שמפרש והולך ,וסליקת כו' כו'
דאינון תרין כו' ,וזהו וא"ד יעלה .ואמר ועל מאן סליקת כו' כעזקא באצבעא ,2128שהוא נ'
דאדנ"י ,שהוא כעזקא דזרקא .ועיין למטה ,טול קשת בידך דאיהו כגוונא דאצבעא ועזקא ,והוא
צורת נ"י .וכן אמר כאן ,דאיהי וא"ו דאיהי כריכא כו' ,וב' בחינות הן התגא בעצמה הוא צורת
יו"ד ,והוא עזקא שלם ,אבל כל הכפיפו דזרקא הוא צורת נ' .ואמר עד דסליק לאת יו"ד כו' ,והוא
יו"ד דאדנ"י ,וכן הוא ד' אותיות דהוי"ה ,דאימא ה' ראשונה ,וסליקו 2129דילה כו' הוא ה'
 - ïå÷éúä øéàî? 2120זה המשך תיקון הקודם?*##
##*? 2121
 2122אולי צ"ל אליהן עי' סוף קטע הבאה*##
 2123דהיינו נותנת כח לעלות.
 2124ז"ל :הנה כוונתינו בתחילה היא לזווג זווג חיצון דאו"א ,אמנם לפי שהוא נעשה מעצמו
שלא ע"י העלאת מ"ן של זו"ן כנז' ,לכן אין אנו מכוונין אותו בענין היחוד דק"ש כי הנה הוא זווג
תדירי ואינו נפסק ונעשה מעצמו ,אבל כוונתינו היא להוריד הארה ושפע מן הזווג ההוא אל זו"ן
לשיהיה בהם כח לעלות בסוד מ"ן אל צורך זווג האחר של הפנימיות במלת אחד ,ע"כ.
 2125ז"ל :פקודא בתר דא ברכת כהנים יברכך יי' יאר יי' ישא יי' מקורא דתלת שמהן אלין יוד
ה"א וא"ו ה"א )ס"א יו"ד ה"י וא"ו ה"י( קדושה אהי"ה אהי"ה אהי"ה דמקורא דיליה יו"ד ה"א וא"ו
ה"א קשורא דתרויהו יחוד דתרווייהו אדנ"י דביה א"י דרמיזין איהדונ"הי )ס"א יאהדונה"י ודא
עמודא דאמצעיתא ושכינתא איהי יאהדונה"י( )ס"א מקורא מג' שמהן אלין יו"ד ה"י וי"ו ה"י וכו'
דרמיזין יאהדונה"י ודא עמודא דאמצעיתא שכינתא איההדונ"הי )נ"א אידהונה"י( ורמיזין א"י
רביעאה מתרי שמהן מפרשן דרשימין בהון ע"כ.
תרגום :מצוה ,אחרי זו ברכת כהנים ,יברכך ה' יאר ה' ישא ה' ,מקור משלשה שמות אלו ,יו"ד
ה"א וא"ו ה"א )יו"ד ה"י וא"ו ה"י( קדושה ,אהי"ה אהי"ה אהי"ה שמקורו יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,הקשר
של שניהם ,היחוד של שניהם ,אדנ"י ,שבו א"י ,שרמוזים איהדונה"י )יאהדונה"י וזה העמוד
האמצעי והשכינה היא יאהדונה"י( )מקור מג' שמות אלו יו"ד ה"י וי"ו ה"י וכו' שרמוזים יאהדונה"י
וזה העמוד האמצעי השכינה איההדונה"י( )אידהונה"י( ורמוזים א"י רביעי משני שמות מפרשים
שרשומים בהם.
 2126דנוק'
 2127עי' דע"ה ח"א ד ע"ג י"א טעמים שנוק' נקראת ד'.
 2128כאן רואים שהנוק' סביב הו"ק כעזקא באצבע ,וזה מה שהערנו למעלה הערה  ,2122עליהם
דהיינו אליהם
 2129מה שהיא מעלה.
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אחרונה ,שהיא ד' .ועי' לקמן סוף תיקון מ"ז )* (##וסליקו דילה על וא"ו ועולה 2130ליו"ד ,והן ד'
כלולין כו' ,וד' דברים צריך לעליה ,שעולה על כותל שוה לגג ,וצריך א' למעלה להעלות אותו,
והוא נאחז בידיו בהמעלה ,והן ד' דברים שעל הכותל עולה ולגג עולה ,והיא העולה בידיה
ורגליה ,והמעלה אותה .2131ואלו ב' דברים א"ד הן העולים ,דה"ג מעלים המ"נ ,ולכן וא"ד
יעלה .אבל לו"י היא עולה ,2132שהן דכורין ,וב' ההין נוק' ,ווא"ו יו"ד הן הקירטא והזרקא כנ"ל:
עד דסליק לאת כו' – עי' לעיל תיקון י"ט )לח ע"א לח ע"א( ובתיקון י' )כ ע"ב כה ע"ב( ואמר
)לח ע"א( אתרביאת מכל שקיו כו' עד דמטי לההוא מבועא עילאה דאיהו י' עילאה ,חכמת כל
בני קדם )מלכים א' ה י( ,ובההוא זימנא אתעבידת איהי תגא ברישא דאת ו' כו' ,ע"ש ובתיקון י'
)כה ע"ב( :ונטילת נביעו כו'  -והן ג"ר דכלילין ביו"ד כמ"ש בפ' ויקרא )י ע"ב ,(2133והן ג' יודי"ן
דשם ס"ג כמש"ל )כג ע"ב כח ע"ב( והן ג' יודי"ן הנ"ל דהרים ,וג' ווין הם ג"כ דשם הנ"ל ,דג'
ווין שם ,אלא דאין צריך לפרש דבכל מילוי הוא כן ,מ"מ בזה השם הוא ,ונשאר ד' אותיות א"ד
דסליקת כנ"ל ,וב' ההין דכלילת א"ד כנ"ל ,והן נוקבין ד' אותיות ,וג' ווין ויודין דכורין ו',
אותיות ד"ו פרצופין ,2134ו"ד :הולך סגולתא  -ר"ל ,ב' טעמים האחרים שופר הולך סגולתא,
הולך לשון נחיתת ,וסגולתא ג' טיפין ,ושופר ,מפרש בתז"ח )עו ע"ב יא ע"ד( דאינון ג' טיפין
אינון משופרא ,שופרא דמוחא .ואמר שם דאינון מתלת י'י'י' דסגולתא דאתרמיזו בשם יו"ד ה"י
וא"ו ה"י כו' :2135יו"ד עילאה כו'  -עתה מפרש דאיהי נטלא תלת יודי"ן ,והיא כלולה ג"כ בג'
מקומות בג' דרגין דקו אמצעי ,כתר תפארת יסוד ,והן חולם שורק חירק ,2136תגא ויחודא
וכרסיא .2137ועמש"ל )נג ע"ב מו ע"א וע"ב( בארוכה ,והכל כליל בא' ,דיו"ד 2138מורה על ג"ר,
וכנ"ל דיו"ד כליל ג"ר ,ו' עמודא דאמצעיתא ,י' דלמטה מלכות ,והוא חושבן שם הוי"ה דכלילא
באלף ,והכל בה ,דהיא קשר כולם .ונגד זה ג' אלפין בשם מ"ה ,והכל בה ,אלף דיו"ד ה"א
בפומא סופא דגולגלתא ,אלף בטבורא בוא"ו באמצעיתא שורק ,2139אלף דה"א אחרונה בסופה
עטרת }מז ע"ד{ הברית ,ועמש"ל סוף תיקון כ"ה )* ,(##ג"פ דנכללת השושנה 2140באלו ג'
אלפין* :ולבתר נחיתת באמצעיתא בעמודא דאמצעיתא ולבתר כו'  -כצ"ל ול"ג ונטלא מתמן,
דכאן לא מיירי בנטילתה רק נחיתו דילה 2141בג' מקומות ,ובעמודא דאמצעיתא היא כלולה
 - ïå÷éúä øéàî 2130אמא עצמה.
 2131דהיינו היא צריכה גם ידים וגם רגליים וגם מי שיעלה אותה.
 2132היינו האות א' היא המעלה ,והאות ד' עולה והמקום שאליו הם מעלים הם אותיות י' ו'.
##* 2133ז"ל :תנן עשרה שמות אשתכללו ונפקו מהאי יו"ד י' דהיא עשיראה דאתוון וכלהו אעיל
לון לההוא נהר קדישא כד אתעברא ועשרה שמהן כלהו סתימין בחד וכלהו סתימין בי' י' כליל לון
י' אפיק לון הוא אב לכלא אב לאבהן מניה נפקו )ביה עשר תבין( ו"ד רמז לעשרה בחשבון אתוון
יו"ד כליל לון ו"ד )ס"א יו"ד( שלימו דכלא ו"ד דכר ונוקבא דו קרינן לון תרין ועל דא אדם דו
פרצופין אתברי ואינון פרצופין דכר ונוקבא הוו כגוונא דלעילא ו"ד מעילא לתתא ד"ו מתתא
לעילא וכלא חד מלה י"ג מכילין תליין ביה ועל דא יו"ד כליל ו"ד כמה דאתמר והא אוקמוה
תרגום :שנינו עשרה שמות השתכללו ויצאו מהיו"ד הזו ,י' שהיא העשירית של האותיות ,ואת
כולם הכניסה לאותו נהר קדוש כשהתעברה .ועשרה שמות סתומים באחד ,וכולם סתומים בי' ,י'
כוללת אותם ,י' מוציאה אותם הוא אב לכל ,אב לאבות ,ממנו יצאו )בו עשר תבות( ו"ד ,רמז
לעשרה בחשבון אותיות יו"ד ,כוללות להן ו"ד )יו"ד( שלמות ,הכל ו"ד ,זכר ונקבה ,דו קוראים להם,
שנים .ולכן אדם נברא דו פרצופים ,ואותם פרצופים זכר ונקבה היו ,כדוגמא שלמעלה .ו"ד ממעלה
למטה ,ד"ו ממטה למעלה ,והכל דבר אחד .י"ג מדות תלויים בו ,ועל כן יו"ד כולל ו"ד כמו
שנתבאר ,והרי פרשוה.
 2134עי' לעיל הערה .1290
 2135עי' לעיל הערה .2107
 2136עי' לעיל ח ע"א.
 2137ריש תיקון י' ,ועי' בהגר"א בסד"צ יא ע"א תגא מנא שימושא
 2138נדצ"ל די'.
 2139צ"ע למה הביא כאן את הניקוד ולא לפני כן ולא אחרי כן.
 2140היינו הנוק' עי' זהר ח"א א ע"א.
 2141בתור מ"ד ולא מ"ן.
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באמצעית הוא"ו ,ששם נובעין ב' היודין ,2142והיא בנקודת שורק ,אור הגנוז ואינה נראה שם,
ולכן הטבור סתום2144 :2143קמו תנאים כו'  -צ"ל למעלה קודם קם עולימא כו' ,ואמר די סליקת
כו' ,דא"ס נקרא בכתר מלגאו ,2145כמ"ש בסוף תיקון כ"ב )עו ע"ב ,(2146והוא באור ישר .ובאור
חוזר נק' מלכות כתר ,2147ושם הוא אין תכלית ,דכתר נק' מקור ,ומקור לית ליה סוף ותכלית .ועי'
בתז"ח )עח ע"א ע"ב טו ע"ג( והמשכילים יזהירו כו' .וכתר 2148נק' סוף השגה ,שידוע שהוא
טמיר וגניז ,2149אהי"ה לבדו ,2150והוא הרצון ,שידוע שהכל ברצונו הפשוט ,משא"כ בההוא
דמלגאו אין סוף .2151ומלכות הוא התכלית שהכל בשבילה ,בשביל מלכותו ,אבל בלגאו אין
תכלית .ואמר די סליקת כו' ונחיתת כו' ,כמש"ל עד דסליק לאת כו' וכד נחיתת נחיתת כו' י'
עילאה על רישא דא' דאיהי כתר כו' ולבתר נחיתת כו' ,ואלו ב' יודין הן אני ראשון ואני אחרון
)ישעיה מד ו( ,אני אין ,2152בכתר ומלכות באור ישר ואור חוזר ,ומבלעדי כו' בוא"ו דאמצעיתא,
והכל אחד בא':2153
קם נער מאחר הצל ,ואמר רבי רבי,
הרי טיפה יורדת ,קח קשת בידך ,שהוא
כמו האצבע וטבעת בה ,קח אותה ותזרק
אותה אליה ,שקבלה אותה עליו .שהרי
כשעולה ממטה למעלה על ראש האות ו',
הוא כמו רמח ו' ,התארכה בו כמו שרביט
של הכוכב .וכשעולה למעלה ,שורה עליה
י' ונעשית ז' ודאי ,כתר על ראש ספר
התורה .כיון שיורדת צריך לדרוך קשת
אליה ,שהוא צדיק ,וממנו יורדת ונזרקת
למקומה.
והחרב שהיא חותכת אותו הטפה
לשלש טפות בגלל שהולכת סגולת"א,
שכשיורדת עליה היא י' ,ואחר כך חותכת
אותה לשלש ,להיות כתר ועטרה בראש
שלשת האבות ,שתהיה כתר תורה וכתר
כהנה וכתר מלכות )אבות פ"ו מ"ו( ,וזה
הסוד של שלשה תגים עליה.

÷éáø øîà 2154àìåè øúá àîéìåò í
êãéá úù÷ ìåè àúçð à÷ äôè àä éáø
äéì ìåè äéá à÷æòå àòáöàã àðååâë åäéàã
ãë àäã êéìò äì úìéá÷ã äáâì äéì êøãå
åäéà 'å úàã àùéø ìò àìéòì àúúî ú÷éìñ
àèéáøùë äéá úëøàúà 'å àçîåøë
'é äìò àéøù àìéòì ú÷éìñ ãëå àáëëã
øôñã àùéø ìò àâú éàãå 'æ úãéáòúàå
äáâì úù÷ êøãîì êéøö àúçðã ïåéë äøåú
ú÷éøãæàå úúéçð äéðîå ÷éãö åäéàã
àäøúàá
äôè éàäì äì úëéúç éäéà àáøçå
çî} ãëã àúìåâñ úìéæàã ïéâá ïéôè úìúì
äì úëéúç øúáìå 'é äåä äìò úúéçð {à"ò
úìúã àùéøá äøèòå àâú éåäîì úìúì

 - ïå÷éúä øéàî 2142צ"ע איזה ב' יודי"ן?*##
 2143לאפוקי המלכות והכתר ששם גלוי?*##
 2144בדפוס וילנא זה מופיע במח ע"ב והעברנו כמש"כ רבינו.
 2145עי' בהגר"א בסד"צ א ע"ב ופקודי רלט ע"א שזה עד מו"ס.
 2146ז"ל :כתר עלאה שריא ברישא דבר נש דתמן מחשבה סתימאה וכמה דמחשבה איהי
סתימא כך איהו סתים אין סוף אתקרי מלגאו כתר עלאה מלבר ,ולגבי הענין המוזכר כאן א"ס
 2147נדצ"ל הכתר ,מלכות.
 2148היינו בחי' הכתר מלבר.
 2149עי' זהר ח"א טו ע"א ,ועי' אד"ר קכט ע"א סתים וגניז.
 2150ללא אשר אהי"ה עי' בהגר"א בסד"צ יז ע"ד*##
 2151שהוא נעלם לגמרי.
 2152עי' לעיל ז ע"א :שכינתא תתאה אדני ,מתתא לעילא מן אנ"י עד אי"ן ,עשרה מעילא
לתתא.
2153
שהוא ו' וב' יודי"ן.
 2154עי' לקמן פח ע"א אולי מבתר טולא דרשב"י .ועי' גר"א תז"ח כט ע"ד :ולא עוד אלא דהבא
דסבין כו'  -שבידיהון רזין דעתיק יומין דשכינה סליקת להתם ומשם אבן די מחת לצלמא כמ"ש
לעיל )&( ובתיקונים וסבא דסבין דקם מבתר טולא כו' לעיל הוא מסט' דע"י והוא אדם הראשון
שהוא זקן לכל הזקנים ודרגוי בחכמה שרשוי בכתר.
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שראש החרב היא י' ,גוף החרב ו',
שתי פיפיות שלה ה"ה ,הנרתיק שלה
אדנ"י .וכשהוא חוץ משכינתו ,הוא דין
שחותך מכל צד ,כשנכנס בנרתיק נעשה
רחמים ולא חותך ,וסוד החרב בנרתיקה
יאהדונה"י כך ודאי.

øúëå äðåäë øúëå äøåú øúë àäúã ïäáà
äìò ïéâú úìú 'ùã àæø àãå úåëìî
'å àáøçã àôåâ 'é éäéà àáøçã àùéøã
é"ðãà äìéã à÷úøð ä"ä äìéã úåéôéô ïéøú
êéúçã ïéã åäéà äéúðéëùî øá åäéà ãëå
ãéáòúà ä÷úøðá ìàò ãë àøèñ ìëî
ä÷úøðá àáøçã àæøå êéúç àìå éîçø
éàãå éëä é"÷ðåã÷àé

הא טפה קא נחתא כו'  -ענין סלקא ונחתא הוא מ"נ ומ"ד ,והוא ברוח ונפש ,דהן זיווג זו"נ
וכמש"ל בתיקון כ"ה )עח ע"א ד"ה ד"ה וכלהו בפיוסא( ,והנפש מעוררת מ"נ לרוח ,וכמ"ש
)ישעיה כו ט( נפשי אויתך בלילה אף רוחי כו' ,והטפה דילה התעוררות סליק לרוחא למעלה
למעלה עד דסליק לחכמה דיליה יו"ד ,2155דנפש היא אדנ"י ורוח הוי"ה .וכל הזיווגים ועליות
וירידות הכל בנפש ורוח ,וכל המצות הכל להשקות את האדמה ,2156וכן שכינתא 2157איהי נפשא
וגופא דקב"ה 2158כמש"ש בתיקון כ"ד )* (##ובתיקון כ"ב )עב ע"ב( ואיהי גופא דמלכא כו' ,ור"ל
נפשא דהיא שתופא דגופא )טז ע"א( :טול קשת  -דלמעלה אמר בקירטא ועתה מפרש קשת
ורומח וחרב כמו שמפרש והולך ,והקשת הוא היסוד צורת חוטא ועזקא ,שהעטרה הוא עזקא
והיסוד הוא חוטא ,וז"ש דאיהו כגוונא כו' ור"ל שלכן מקדשין אשה בטבעת על אצבע ,וכמש"ל
בתיקון מ"ז )פו ע"ב צד ע"א( כמו שיחודא הוא ביסוד כן הקדושין ,וכן הוא הברכה ,דכל
יב"ק 2159כלילין ביה וכמש"ש .ואמר ודרך לי' לגבה ,דכמו שהקשת דרוכה ע"י החצים ,כן הוא
דרוך בתוקפיה חי 2160ע"י טיפין דזרע ,ר"ל דז"ש דרך כוכב מיעקב )במדבר כד יז( ,והוא יוד,
כוכב אות הברית ,שהוא יוד דעטרה .וקם שבט הוא היסוד ,דהוא קם ע"י הטיפין .ולכן אמר
 - ïå÷éúä øéàî 2155עי' ספד"צ ד ע"ד ביה סליקו שכל עליית מ"ן למו"ס.
 2156עי' זהר ח"א לה ע"א :כי לא המטיר יהו"ה אלהי"ם על הארץ דהא דא בדא סמיך עולם דא
תתאה כד אתתקן ואתהדרו אנפין באנפין ואתתקנו אשתכח סמך לעילא דהא מקדמת דנא לא הוה
עובדא בתקונא )נ"א עולם בתיקוניה( בגין דלא המטיר יהו"ה אלהי"ם על הארץ ודא בדא תלייא
מה כתיב בתריה )בראשית ב ו( ואד יעלה מן הארץ דא תקונא דלתתא לבתר והשקה את כל פני
האדמה ואד יעלה מן הארץ דא תיאובתא דנוקבא לגבי דכורא דבר אחר מאי טעמא לא המטיר
בגין דלא אשתכח תקונא דיעלה מן הארץ ועל דא מן ארעא תתאה אתער עובדא לעילא תא חזי
תננא סליק מן ארעא בקדמיתא ועננא אתער וכלא אתחבר לבתר דא בדא כגוונא דא תננא
דקרבנא אתער מתתא ועביד שלימו לעילא ואתחבר כלא דא בדא ואשתלימו כגוונא דא לעילא
אתערותא שרי מתתא ולבתר אשתלים כלא ואלמלא דכנסת ישראל שריא באתערותא בקדמיתא
לא אתער לקבלה ההוא דלעילא ובתיאובתא דלתתא אשתלים לעילא.
תרגום" :כי לא המטיר ה' אלהים על הארץ" ,שהרי הם סמוכים זה בזה .ועולם זה התחתון,
כשנתקנו וחזרו להיות פנים בפנים ונתקנו ,נמצא סמך למעלה ,שהרי מקודם לכן לא היה המעשה
בתיקון )עולם בתיקונו( ,משום שלא המטיר ה' אלהים על הארץ .ואלו תלויים זה בזה .מה כתוב
אחריו" ,ואד יעלה מן הארץ" ,זה תיקון שלמטה .אחר כך "והשקה את כל פני האדמה"" .ואד יעלה
מן הארץ" זו השתוקקות הנקבה לזכר .דבר אחר ,למה לא המטיר ,בגלל שלא נמצא תיקון שיעלה
מן הארץ ,ועל זה מן הארץ התחתונה התעורר מעשה למעלה .בא וראה ,עשן עולה מן הארץ
בהתחלה וענן מתעורר ,ואחר כך הכל מתחבר זה בזה ,כדוגמא זו עשן הקרבן מתעורר מלמטה
ועושה שלמות למעלה ,ומתחבר הכל זה בזה ,ונשלמים כדוגמא זו למעלה .התעוררות מתחילה
מלמטה ואחר כך הכל נשלם .ואלמלא שכנסת ישראל מתחילה בהתעוררות בהתחלה ,לא יתעורר
כנגדה אותו שלמעלה .ובהשתוקקות שלמטה נשלם למעלה.
היינו שאדמה היא נפש ושכינה.
 2157עי' לעיל הערה  77שכלל ישראל אברי השכינה.
 2158שהוא ו"ק עי' *.##
 2159עי' לעיל הערה .145
 2160הינו היסוד אבר חי עי' ק ע"ג ד"ה ברא איהו.
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מישראל ,דהוא בחי' דכורא ,ועטרה בחי' נוק' יעקב כידוע )זהר ח"א רסו ע"ב( .2161והן כוכב ורקיע
כמ"ש במתני' דטעמים .2162וכן אות הברית נק' כוכב ,והוא האות בעלמא שתתגלה לע"ל ,וזה
2163
לך האות )שמות ג יב( וכמ"ש בתיקון ל"ז )פו ע"ב( ,ע"ש  .ויסוד נק' רקיע כמש"ל )א ע"א א
ע"א וש"מ( .והן ו"י דהנ"ל .וכן הטיפין ג"כ כוכב כד נחתא ,ואז צריך למדרך קשת לגבה ,ואז
היא בחי' יו"ד כמו שמפרש והולך ,וכנ"ל וכד סלקא אז וקם שבט כו' וכמו שמפרש והולך ,דהא
כד סליקת כו' כרומחא ו' וקם בעליה ,ודרך בנחיתו ,וז"ש כשרביטא דכוכבא ,ור"ל שזהו וקם
שבט שהוא שרביטא דכוכבא ,וכן פי' רב האי גאון ,ומפרש והולך דכד סליקת איהי כרומחא ו',
וכד נחיתת היא יוד ,דכלילא מתלת יודין הנ"ל דקבילת מחכמה ,ולכן נעשית יוד ,דבתחילה כד
סליקת ביה נכללת בו"ק והיא ו' ,וכד סלקא לחכמה אז נכללת מכל ע"ס ,דחכמה כולל ע"ס ,וזהו
י' ו' 2164דשם ,דהוא כולל ע"ס ,וכמ"ש בתז"ח )עג ע"א ב ע"ג( ובפ' ויקרא )יז ע"א (2165וז"א כליל
ו"ק* :דקבילת לה עליך  -כצ"ל ,ור"ל דעליך מוטל ליטול ולהלחם ,דאתה התחלת כבר וקבילת
עליך :2166ודאי תגא על רישא דס"ת  -דס"ת הוא וא"ו ,וע"ל ריש תיקון י' )כה ע"ב( ,ור"ל בזה
דהכל כליל בזרקא ,שהוא חוטא ותגא ,כל כלי המלחמה ,קירטא כנ"ל )מה ע"ב( וכן קשת כנ"ל
וכן רומחא בוא"ו ,ואח"כ ג"כ תגא עליה ,ומפרש והולך הזרקא ,ומניה נחיתת ואזדריקת כו'
והוא לשון זרקא* :וחרבא איהי חתיכת לה להאי טפה לתלת טפין 2167בגין דא אזלא סגולתא
דכד כו'  -כצ"ל ,ומפרש עתה "הולך סגולתא" ,דכד נחתא היא כלילא מג' טיפין ,וכמו שמפרש
והולך דכד נחיתת כו' ולבתר חתיכת לה לתלת כו' .ור"ל דכד מגיע לחג"ת בג' קוין מתחלקת לג'
טיפין ,והן ג' טפין דאתמשיכו מג' מוחין ,והוא משם ס"ג דהוא מילוי הוי"ה ,והוי"ה הוא חרב
כמו שמפרש והולך ,דרישא דחרבא איהי י' כו' .ובו ג' יודי"ן ,וז"ש דחתיכת לג' טיפין ,והן בג'
אבהן ,הן כל אלה כו' )איוב לג כט(} ,מח ע"א{ וכמ"ש בתז"ח שם וש"מ ,וזהו הולך סגולתא כד
הולך נעשית סגולתא ,וז"ש ובג"ד אזלא סגולתא :2168כתר תורה  -בעמודא דאמצעיתא ,ומלכות
בשמאלא כמש"ל בריש תיקון נ"ה )קא ע"ב( ,וכהונה בימינא .ואמר ודא רזא דש' ,ר"ל דשי"ן
ידוע שהוא בג' אבהן ,ותלת תגין ג' כתרים ,והכל בנוק' שהיא נק' כתר ,כתר מלכות וכמש"ל )יג
ע"א יט ע"א( .2169ואמר "למעלה" ,דלמעלה היא יו"ד אחת בעת שהיא בחכמה ,אע"ג י' דנטילת
מיניה ג' יודי"ן כנ"ל נד ע"ב )מז ע"ב( ,מ"מ הוא בכח ,אבל היא רק כתר אחת ,והוא כתר שם טוב
דעולה על גביהן ,וכמ"ש )שיה"ש א ג( לריח שמניך טובים שמן תורק שמך ,דהוא במקום השמן,
ומשם נקראת שם ,וכמ"ש בפ' ויקהל )ר ע"א (2170בארוכה :וכד איהו בר משכינתיה כו'  -כמו
 - ïå÷éúä øéàî 2161ז"ל :למה לא כפל שמיה דיעקב הכי א"ל בוצינא קדישא בגין דקרא ליה יעקב וקרא ליה
ישראל יעקב לישנא דעוקבא דהיינו נוקבא דאתמר עקבו של אדם הראשון מכהה גלגל חמה
ואתקרי ישראל דתמן ראש דכורא רישא לנוקבא דהיינו עקב ,ועי' שעה"ק סג ע"א היינו בחי' רחל.
##* 2162
 2163שהגר"א שם לומד שזה התגלות השכינה למשה רבינו.
 2164נמחק בלש"ו.
 2165ז"ל :חכמה איהי י' ,בינה ה' ,שית ספיראן ו' ,מלכות ה' בתראה.
 2166ק"ש כנ"ל שמלחמת קירטא היא בק"ש )מה ע"ג(.
 2167בפשטות זה מוחין דא"א שיורד לז"א לג' מוחין שבו )וכן כתוב בפירוש בהגר"א בספד"צ
הגה"ה ג ע"א ד"ה וינצלו.
 2168כח"ב.
 2169יש להבין דבריו בג' דרכים ,או שהחכמה כאן היא מו"ס ולכן זה באמת בחי' הכתר ,ולכן זה
בחי' המלכות כאן ,ואז הכתר מלכות היא מלכות דעתיק )או א"א( היא כתר דז"א ,או שהמלכות
כוללת כל הגילוים של הכתר ,ולכן המלכות מקבלת מכולם ,והחכמה היא חכמה באמת.
 2170ז"ל :בגין דאית שם ואית שם שם לעילא דאיהו אתרשים )ס"א אקרי שם( ממה דלא ידיע
ולא אתרמיז בידיעה כלל ודא אקרי נקודה עלאה שם לתתא דאקרי שם )דברים ד לב( מקצה
השמים ועד קצה השמים בגין דקצה השמים אקרי זכרון והאי שם איהו נקודה דלתתא דאיהו שם
מההוא זכרון דאיהו קצה השמים דנטיל כל חיין דלעילא ודא איהו קצה השמים דלתתא ושם
דיליה איהי נקודה דלתתא נקודה דא איהו ספר דקיימא בחושבנא ודא הוא לחושבי שמו ספר
דקאמרן ושם חד מלה הוא בכל סטרין.
תרגום :משום שיש שם ויש שם שם למעלה שהוא נרשם )נקרא שם( ממה שלא ידוע ולא נרמז
בידיעה כלל וזו נקראת נקודה עליונה שם למטה שנקרא שם מקצה השמים ועד קצה השמים
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חרב חוץ מנרתיקה והוא דין ,אבל בנרתיקה אינו יכול לחתוך ,והוא א' דאדנ"י דממתיק הדין,
דהיא אשא סביל אשא ,2171דינא רפיא ,והוא דינא בזכותא ,וכמ"ש בפ' פקודי )רנז ע"א( איהו
נטיל ואחיד האי היכלא דאקרי זכותא כו' כד נטיל יצחק היכלא דא כדין כולא איהו לטב כו',2172
 - ïå÷éúä øéàîמשום שקצה השמים נקרא זכרון והשם הזה הוא נקודה שלמטה שהוא שם מאותו זכרון שהוא
קצה השמים שנוטל את כל החיים שלמעלה וזהו קצה השמים שלמטה והשם שלו היא הנקדה
שלמטה נקודה זו היא ספר שעומד בחשבון וזהו ולחשבי שמו הספר שאמרנו ושם דבר אחד הוא
בכל הצדדים.
ונ"ל שהשם למעלה זה במו"ס ,ואולי זה הארתו מהמו"ס שאין גילוי ,עי' בהגר"א בסד"צ סוף
כא ע"ג ,ועי' תיקונים קכז ע"א ד"ה לההוא דאתמר וכן ד"ה דתמן ,ועי' א"ז רפט ע"ב אתר דשירותא
אשתכח.
 2171עי' זהר ח"ב קפו ע"א :תא חזי מיומא עלאה הוו אלין יומין קדמאין רזא דעלמא עלאה מאן
דאין דינא דעלמא דהא דינא לא אשתכח בהאי עלמא אלא מדינא תתאה רזא )ישעיה נד ה(
דאלה"י כל הארץ יקרא דאי תימא דינא דעלמא דאין לעילא אי הכי לא אתקרי עלמא דחירו עלמא
דנהירו דכל עלמין עלמא דכל חיין עלמא דכל חיר ואי תימא מדינא דיצחק אי איהו אתער דינא
לגבי האי עלמא לא יכלין כל עלמא למסבל דההוא אשא תקיפא עלאה לא אית מאן דסביל ליה
אלא אשא דלתתא דאיהו אשא דסביל אשא.
תרגום :בא וראה מיום העליון היו ימים אלו הראשונים סוד של העולם העליון מי דן דין של
העולם שהרי דין לא נמצא בזה העולם אלא מדין התחתון )סוד( שזה אלהי כל הארץ יקרא שאם
תאמר דין העולם דן למעלה אם כן לא היה נקרא עולם החרות עולם שהוא אור של כל העולמות
עולם של כל החיים עולם של כל החרות ואם תאמר מדין של יצחק אם הוא מעורר דין לגבי
העולם הזה לא יכולים כל העולם לסבל שהאש העליון התקיף ההוא אין מי שסובל אותו אלא אש
שלמטה שהוא אש שסובל אש.
 2172ז"ל :יצחק דאיהו שמאלא דקודשא בריך הוא אתר דמניה מתערין כל דינין דעלמא ואיהו
דרועא דשמאלא שירותא דכל דינין וכל דינין מתערי מתמן האי איהו נטיל ואחיד ההוא היכלא
דאקרי זכותא לאתחברא דינא בדינא ולמהוי כלא קשורא חדא בגין דהאי איהו דינא דלעילא
ורשימין דדינין קיימין ביה
והכא אתרשים שמא קדישא דאקרי אלהי"ם בגין דאית אלהים חיים דאיהו לעילא לעילא
סתים מכלא ואית אלהים דאיהו בי דינא דלעילא ואלהים דאיהו בי דינא דלתתא הדא הוא דכתיב
)תהלים נח יב( אך יש אלהים שופטים בארץ אלהים עלאה רזא דאלהים חיים כליל לאלין דלתתא
וכלא איהו חד
בהאי היכלא אתער יצחק וכלהו שבעין ותרין נהורין דכלילן ביה דמנייהו אתגזרו כל דינין
דעלמא דלתתא דכתיב )דניאל ד יד( בגזרת עירין פתגמא ואמאי אקרון עירין אלא בגין דכלהו
קיימין בהאי עיר )תהלים מח ט( עיר יהו"ה צבאות עיר אלהינו כל אינון היכלין דלעילא כל חד וחד
אקרי עיר כמה דאת אמר )דניאל ד י( עיר וקדיש ואלין אינון עירין דקיימין לגו בגו דהיכלא דקיימן
בעיר בגין כך אקרון עירי"ן
האי היכלא אתכליל ביצחק וכלא איהו בהיכלא דאברהם בגין דימינא אכליל לשמאלא ותא חזי
כל חד וחד כליל לחבריה והא אוקימנא דבגין דא אברהם עקד ליצחק בגין לאכללא ביה דינא )נ"א
בימינא( ולאשתכחא שמאלא כליל בימינא )ולאשתכחא ימינא על שמאלא( ולאשלטא ימינא על
שמאלא
ועל דא קודשא בריך הוא פקיד ליה לאברהם לקרבא בריה לדינא ולאתקפא עלוי ולא פקיד
ליצחק אלא לאברהם ועל דא אשתכח דא בדינא ודא בחסד וכלא חד ואתכליל דא בדא והכי
אתכלילו היכלין תתאין בעלאין
כד נטיל יצחק היכלא דא כדין כלא איהו לטב דינא בזכותא ועל דא בעי בר נש דדאין דינא
למידן דינא בזכותא בגין דאיהו רזא עלאה שלימו דדינא בגין דלית שלימו דדינא אלא בזכותא דא
בלא דא לאו איהו שלימו דינא בזכותא דא איהו שלימו דמהימנותא כגוונא דלעילא
תרגום :יצחק שהוא השמאל של הקדוש ברוך הוא המקום שממנו מתעוררים כל הדינים של
העולם והוא זרוע שמאל ראשית כל הדינים וכל הדינים מתעוררים משם זהו שנוטל ואוחז באותו
היכל שנקרא זכות להתחבר דין בדין ולהיות הכל קשר אחד משום שזהו דין שלמעלה ורשימות
הדין תלויים בו.
וכאן נרשם השם הקדוש שנקרא אלהים משום שיש אלהים חיים שהוא למעלה למעלה נסתר
מהכל ויש אלהים שהוא בית דין שלמעלה ואלהים שהוא בית דין שלמטה זהו שכתוב אך יש
אלהים שפטים בארץ אלהים עליון סוד של אלהים חיים כולל את אלה שלמטה והכל הוא אחד.
בהיכל הזה מתעורר יצחק וכל שבעים ושנים האורות שכלולים בו שמהם נגזרים כל הדינים
)של העולם שלמטה( של מטה של העולם שכתוב בגזרת מלאכים הדבר ולמה נקראו עירין אלא
משום שכלם עומדים בעיר הזו עיר ה' צבאות עיר אלהינו כל אותם ההיכלות למעלה כל אחד
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עש"ב דמסטרא דעובדי כוכבים הוא דינא בלא זכותא ,אבל בישראל דינא בזכותא ביחודא ,ולית
לון רשו לאסטנאה ,ועולתה קפצה פיה )איוב ה טז( ,והוא שאומרין בר"ה ,2173יצחק רבקה .אבל
לאו"ה דמונין לשמשא ,ולית לון חולקא בסיהרא ,הוא להון בלא זכותא דרבקה סיהרא .והענין
כמש"ל )מז ע"א ד"ה על אלין טפין( ,שב' מיני דינים הם :א' להלחם בחויא רצועא בישא ,והוא
דינא קשיא על ראש רשעים יחול .וא' ,הוא לשלח למטרה לבת עין רחימותא .והן ב' מלחמות
וב' דינין .ודינא קדישא הוא התעוררות החיבור ויחוד ושמחה ,צחוק עשה לי אלקים )בראשית
כא ו( ,ואלה תולדות יצחק )שם כה יט( ,ישמח ה' במעשיו )תהלים קד לא( .והוא כד איהו
בנרתיקא ,לשלח לבת עין למטרה .משא"כ ח"ו )משלי ל כג( שפחה כי כו' ,דין יורד ח"ו ,וזהו
סוד עון מוציא שז"ל ,וכמ"ש בפרשת בראשית בפקודין )יט ע"א ,(2174אבל בנרתיקה החרב חותכת
הטיפה לתלת טיפין ,ויורה בה כחץ לבת עין ,והוא בסוד אלף כנ"ל דכלילא מג' יודי"ן ,והוא א'
של אדנ"י שממתיק הדין והיא רחימותא :ולא חתיך ורזא כו'  -כצ"ל:
ובזמן שיהו"ה מחוץ לשכִ ינתו ,נאמר
בו "כי יהו"ה אלהי"ך אש אכלה הוא",
שנוטל מגבורה לשרוף את העולם ,י'
נעשה גחלת ,ו' שלהבת הגחלת ,ה' ה'
האחד חמשה צבעים ,השני חמשה

øîúà äéúðéëùî øá ä"åäéã àðîæáå
ã íéøáã) àåä äìëà ùà ê"é÷ìà 'ä éë äéá
'é àîìò àã÷åàì äøåáâî ìéèðã (ãë
ãç ä"ä úìçâã àáåäìù 'å úìçâ ãéáòúà

 - ïå÷éúä øéàîואחד נקרא עיר כמו שנאמר מלאך וקדוש ואלו הם עירין שעומדים לפני ולפנים של ההיכל
שעומדים בעיר לכן נקראים עירי"ן.
ההיכל הזה נכלל ביצחק והכל הוא בהיכל של אברהם משום שהימין מכליל את השמאל ובא
וראה כל אחד ואחד כולל את חבירו והרי בארנו שבגלל זה אברהם עקד את יצחק כדי להכליל בו
דין )בימין( ולהמצא שמאל כלול בימין )ולהמצא הימין על השמאל ולהשליט וכו'( ולהשליט את
הימין על השמאל.
ועל כך הקדוש ברוך הוא צוה את אברהם להקריב את בנו לדין ולהתחזק עליו ולא צוה את
יצחק אלא את אברהם ועל כן נמצא זה בדין וזה בחסד והכל אחד ונכללו זה בזה וכך נכללו
ההיכלות התחתונים בעליונים.
כשנטל יצחק את ההיכל הזה אזי הכל הוא לטוב דין בזכות ועל כך צריך אדם שדן דין לדון דין
בזכות משום שהוא סוד עליון שלמות הדין משום שאין שלמות של דין אלא בזכות זה בלי זה אינו
שלמות דין בזכות זוהי שלמות האמונה כדוגמא שלמעלה.
 2173ועולתה תקפץ פיה.
 2174ז"ל :כרסייא כד סלקא רשימא בארבע דיוקנין אלין אלין ארבע שמהן עלאין נטלין להאי
כרסייא וכרסייא אתכליל בהו עד דנקטא ולקטא נפשין וענוגין דכסופין כיון דנקטא ולקטא אינון
ענוגין וכסופין נחתא מלייא כאילנא דמליא ענפין לכל סטר ומלי אבין כיון דנחתי נפקי אלין ארבע
דיוקנין מצטיירין בציורייהו גליפן מנהרין נציצין מלהטין ואינון זרעין זרעא על עלמא כדין אתקרי
עשב מזריע זרע עשב דאינון זרעין זרעא על עלמא נפקא דיוקנא דאדם דכליל כל דיוקנין כדין
כתיב )בראשית א יא( עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ לא אפיק זרעא אלא
לתועלתא על הארץ אשר זרעו בו דייקא מכאן דלית רשו לבר נש לאפקא זרעא מניה לבטלא חציר
)נ"א דשא( רזא דהכא לאו איהו מזריע זרע ובגין כך אתבטל ולא קיימא בקיומא כהני אחרנין דלית
ליה דיוקנא לאצטיירא ולאתגלפא בדיוקנא וציורא כלל אלא אתחזון ולא אתחזון כל אינון דלא
אצטיירו בציורא ודיוקנא לית לון קיומא קיימי לפום שעתא ואתאכילו באשא דאכלא אשא
ומהדרין כמלקדמין וכן בכל יומא:
תרגום :כשהכסא עולה ,הוא רשום בארבע הדמויות הללו ,וארבעה השמות העליונים הללו
לוקחים את הכסא הזה ,והכסא נכלל בהם .עד שלוקח ולוקט נפשות ותענוגים של רצונות .כיון
שלוקח ולוקט אותם תענוגים ורצונות ,יורד מלא כמו עץ שמלא ענפים לכל עבר ומלא פירות .כיון
שהוא יורד ,יוצאים ארבע דמויות הללו מצוירים בציוריהם חקוקים מאירים נוצצים מלוהטים,
והם זורעים זרע על העולם ,ואז נקרא "עשב מזריע זרע" .העשב שהם זורעים זרע על העולם) .כיון
ש(יוצאת דמות אדם שכוללת כל הדמויות ,אז כתוב "עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על
הארץ" .לא מוציא זרע אלא לתועלת ,על הארץ אשר זרעו בו דווקא .מכאן שאין רשות לבן אדם
להוציא זרע ממנו לבטלה .החציר )דשא( סוד של כאן אינו מזריע זרע ,ולכן התבטל ולא עומד
בקיומו .כמו האחרים האלה שאין להם דמות להצטייר ולהחקק בדמות וציור כלל ,אלא נראים
ולא נראים .כל אותם שלא הצטיירו בציור ודמות ,אין להם קיום .עומדים לפי שעה ונאכלים באש
שאוכלת אש ,וחוזרים כמו קודם וכן בכל יום.
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אורות שמאירים בהם .ובזמן שה' עליונה
הסתלקה מה' תחתונה ,היא אומרת "אל
תראוני שאני שחרחרת" .ובזמן שהיא
מאירה בצבעיה ,נאמר בה "וראיתיה
לזכור ברית עולם") .קמו תנאים
ואמוראים שלמעלה ואמרו ,רבי רבי,
כמה תקיף הקלע שלך ,שהעלית אותה
עד אין סוף ,והורדת אותה עד אין
תכלית(.

ïåäá ïéøäðã ïéøåäð ùîç àðééðú ïéðååâ ùîç
äàúú 'äî ú÷ìúñà äàìò 'äã àðîæáå
éðàù éðåàøú ìà (å à ù"äéù) äøîà éäéà
àøäð éäéàã àðîæáå (å à ù"äéù) úøçøçù
úéøá øåëæì äéúéàøå äá øîúà àäðååâá
) íìåòבראשית ט טז( )÷íéàøåîàå íéàðú åî
àèøé÷ àôé÷ú äîë éáø éáø åøîàå àìéòìã
äì úúéçðå óåñ ïéà ãò äì ú÷éìñ éã êìéã
2175
(úéìëú ïéà ãò

ובזמנא דיהו"ה כו'  -וכנ"ל שהיא אשא סביל אשא ,והן ב' אשות דאיש ואשה ,2176מים
רבים לא יוכלו לכבות כו' )שיה"ש ח ז( ,שלהבת כו' )שיה"ש ח ו( ,הכל ברחימותא .ועי' בפרשת
פקודי )רנז ע"א (2177דהוא סוד השופר בר"ה ,לאתחברא בזכותא ,והוא שופר הולך סגולתא ,דהן
תר"ת 2178ג' טיפין דסגולתא :ובזמנא דאיהי נהרא בגוונהא  -ר"ל ,דה' עילאה דהיא ה' אור,
נהרא בה' גוונין דילה ,ועי' לעיל סוף תיקון י"ח )לה ע"ב( ורזא דהאי נקודה מדיד חמש גוונין כו'
ואינון כחוטא כו' ,ובריש תיקון י"ח )נדצ"ל תיקון יט לו ע"א* (##וה' זמנין אור כו' ,ובריש תיקון
ה' )טו ע"א כ ע"ב( וחמש זמנין אור איהו גוון כו' ,ה' עילאה חמש אור ה' תתאה ,חמש גוונין
דנהרין בהון חמש אור ,וכד אתפשטת ה' עילאה לאנהרא בה' תתאה כו' :וראיתיה – באור,
דראיה הוא מחמת האור ,דאדם העומד באור אינו רואה את העומד בחושך .ועמש"ל בתיקון ל'
)עז ע"ב פב ע"ב( חמש אור אינון ,ועלייהו אתמר נפתחו השמים ואראה מראות אלקים )יחזקאל א
א( ,אימא עילאה מראה סתימא כו' .וע"ל ריש תיקון ה' )טו ע"א כ ע"ב( דודאי כד איהי נהירא
בגוונין דילה ,אתמר בה וראיתיה לזכור ברית עולם )בראשית ט טז( ,וראיתיה בתכשיטהא ככלה
כו' .וע"ל תיקון ל"ז )פו ע"ב( ,וראיתיה לזכור ברית עולם ,אימתי כו' דתתחזי קשת בגוונין
נהירין .ואמר לזכור ברית ,דע"י שרואה אדם את אשתו מקושטת ,מתעורר בריתו ,והוא הזכרון
שזוכר בריתו ,2179דהתעוררות הוא }מח ע"ב{ ע"י זכרון הברית ,וביה הזכרון ספר זכרון ,כמ"ש
2181
2180
בפ' ויקהל )ר ע"א ( ,והוא כל זכורך ,דבגיניה אשתמודע דכורא דכר  .והוא מ"ש )ויקרא כו
 - ïå÷éúä øéàî 2175הגר"א מעביר ללמעלה מז ע"ב.
 2176עי' סוטה יז ע"א :דריש ר"ע איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתן.
 2177עי' לעיל הערה .2172
 2178עי' נה ע"א ונט ע"ב.
 2179דהיינו בעליית המ"ן ולולא זה הוא אבר מת עי' לקמן ק ע"ג.
 2180ז"ל :וכל מאן דאשתדל באורייתא כאילו אשתדל בהיכליה דקודשא בריך הוא דהיכליה
עלאה דקודשא בריך הוא אורייתא איהי וכד בר נש עסיק באורייתא קודשא בריך הוא קאים תמן
ואצית לקליה כמה דכתיב )מלאכי ג טז( ויקשב יהו"ה וישמע וגו' ואשתזיב בר נש מתלת דינין
מדינא דהאי עלמא ומדינא דמלאך המות דלא יכיל לשלטאה עליה ומדינא דגיהנם.
ויכתב ספר זכרון מאי איהו אלא אית ספר לעילא ואית ספר לתתא זכרון אתר )נ"א את( קיימא
קדישא דנטיל וכניש לגביה כל חיין דלעילא ספר זכרון תרין דרגין דאינון חד ורזא דא שם יהו"ה
שם חד יהו"ה חד וכלא מלה חדא.
בגין דאית שם ואית שם שם לעילא דאיהו אתרשים )ס"א אקרי שם( ממה דלא ידיע ולא
אתרמיז בידיעה כלל ודא אקרי נקודה עלאה שם לתתא דאקרי שם )דברים ד לב( מקצה השמים
ועד קצה השמים בגין דקצה השמים אקרי זכרון והאי שם איהו נקודה דלתתא דאיהו שם מההוא
זכרון דאיהו קצה השמים דנטיל כל חיין דלעילא ודא איהו קצה השמים דלתתא ושם דיליה איהי
נקודה דלתתא נקודה דא איהו ספר דקיימא בחושבנא ודא הוא לחושבי שמו ספר דקאמרן ושם
חד מלה הוא בכל סטרין.
תרגום :וכל מי שמשתדל בתורה כאלו השתדל בהיכלו של הקדוש ברוך הוא שהיכלו העליון
של הקדוש ברוך הוא היא התורה וכשאדם עוסק בתורה הקדוש ברוך הוא עומד שם ומקשיב
לקולו ככתוב ויקשב ה' וישמע וגו' ונצול האדם משלשה דינים מדין העולם הזה ומדין מלאך המות
שלא יכול לשלט עליו ומדין הגיהנם.
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מב( וזכרתי את בריתי יעקב כו' ,דביה אתכלילן כל הג' אבהן ,ונציב לון בארץ ,2182כמ"ש בר"פ
בראשית )א ע"א ,(2183וזהו והארץ אזכור ,ואזכור את בריתי ,והכל לאזדווגא עם שכינתא .וע"ז אנו
מצפין תמיד ,ומבקשין זכור ברית כו' .ואמר ברית עולם ,שהוא יסוד עולם .וע"ד עלמא קיימא,
כמ"ש )ירמיה לג כה( אם לא בריתי כו' ,בריתי יומם ולילה היינו מילה ופריעה ,שהם שמשא
וסיהרא כידוע ,2184חוקות שמים וארץ שהוא )דבה"י א' כט יא( כי כל בשמים ובארץ ,2185וחק
 - ïå÷éúä øéàîויכתב ספר זכרון מי הוא אלא יש ספר למעלה ויש ספר למטה זכרון )אות( הברית הקדוש
שנוטל וכונס אליו את כל החיים שלמעלה ספר זכרון שתי דרגות שהן אחת וסוד זה שם יהו"ה
שם אחד יהו"ה אחד והכל דבר אחד.
משום שיש שם ויש שם שם למעלה שהוא נרשם )נקרא שם( ממה שלא ידוע ולא נרמז בידיעה
כלל וזו נקראת נקודה עליונה שם למטה שנקרא שם מקצה השמים ועד קצה השמים משום
שקצה השמים נקרא זכרון והשם הזה הוא נקודה שלמטה שהוא שם מאותו זכרון שהוא קצה
השמים שנוטל את כל החיים שלמעלה וזהו קצה השמים שלמטה והשם שלו היא הנקדה שלמטה
נקודה זו היא ספר שעומד בחשבון וזהו ולחשבי שמו הספר שאמרנו ושם דבר אחד הוא בכל
הצדדים.
עי' שם המשך הלשון.
##* 2181עי' זהר ח"א רמו ע"א :כתיב )בראשית יז א( התהלך לפני והיה תמים אימתי תמים
בשעתא )ס"א באתר( דאתגזר דהא דכורא לא הוי ולא אשתמודע אלא בההוא אתר דאקרי תמים
ומאן איהו דא את קיימא דביה אשתמודע דכורא מן נוקבא כדכתיב )שם ו ט( איש צדיק תמים
היה בגיני כך זכר תמים דאשתמודע ביה האי שייפא ולא יסרסון ליה
תרגום :כתוב "התהלך לפני והיה תמים" .מתי "תמים" ,בשעה )במקום( שנמול ,שהרי הזכר
אינו ,ולא נודע אלא רק באותו מקום שנקרא תמים ,ומהו ,זו אות הברית ,שבה נודע הזכר מן
הנקבה ,ככתוב "איש צדיק תמים היה" .לכן זכר תמים ,שנודע בו איבר זה ולא יסרסו אותו.
 2182עי' ירושלמי ערלה דף ג ע"ב :רבי יאשיה מייתי נטיעות מח"ל בגושיהן ונציב לון בארץ.
 ##* 2183בראשית רבי שמעון פתח )שיה"ש ב יב( הנצנים נראו בארץ הנצנים דא עובדא
דבראשית נראו בארץ אימתי ביום השלישי דכתיב )בראשית א יב( ותוצא הארץ כדין נראו בארץ
עת הזמיר הגיע דא יום רביעי דהוה ביה זמיר עריצים מארת חסר וקול התור דא יום חמישי
דכתיב )שם כ( ישרצו המים וגו' למעבד תולדות נשמע דא יום ששי דכתיב )שם כו( נעשה אדם
דהוה עתיד למקדם עשיה לשמיעה דכתיב הכא נעשה אדם וכתיב התם )שמות כד ז( נעשה ונשמע
בארצנו דא יום שבת דאיהו דוגמת ארץ החיים )שהוא עולם הבא עולם הנשמות עולם הנחמות(
)נ"א דבר אחר( הנצנים אלין אינון אבהן דעאלו במחשבה ועאלו בעלמא דאתי ואתגניזו תמן
ומתמן נפקו בגניזו ואטמירו גו )נ"א בהו( נביאי קשוט אתיליד יוסף ואטמרו ביה עאל יוסף בארעא
קדישא ונציב לון תמן וכדין נראו בארץ ואתגלו תמן ואימתי אתחזון בשעתא דאתגלי קשת
בעלמא דהא בשעתא דקשת אתחזי כדין אתגליין אינון ובההיא שעתא עת הזמיר הגיע עדן לקצץ
חייבין מעלמא אמאי אשתזיבו בגין דהנצנים נראו בארץ ואלמלא דנראו לא אשתארון בעלמא
ועלמא לא אתקיים ומאן מקיים עלמא וגרים לאבהן דאתגליין קל ינוקי דלעאן באורייתא ובגין
אינון רביין דעלמא עלמא אשתזיב לקבליהון )שיר א יא( תורי זהב נעשה לך אלין אינון ינוקי רביין
עולמין דכתיב )שמות כה יח( ועשית שנים כרובים זהב.
תרגום" :בראשית" .רבי שמעון פתח "הנצנים נראו בארץ"" .הנצנים" ,זה מעשה בראשית ,הם
"נראו בארץ" ,מתי ,ביום השלישי ,שכתוב "ותוצא הארץ" ,אז "נראו בארץ"" .עת הזמיר הגיע" זה
יום הרביעי ,שהיה בו זמיר עריצים ,מארת חסר" .וקול התור" זה יום החמישי ,דכתיב "ישרצו
המים וגו'" ,לעשות תולדות" .נשמע" ,זה יום הששי ,לפי שכתוב בו "נעשה אדם" ,שהוא עתיד
להקדים עשיה לשמיעה ,שכתוב כאן "נעשה אדם" וכתוב שם "נעשה ונשמע"" .בארצנו" ,זה יום
השבת שהוא דוגמת ארץ החיים )שהוא עולם הבא עולם הנשמות ,עולם הנחמות() .דבר אחר(
"הנצנים" ,אלו הם האבות שעלו במחשבה וגם נכנסו לעולם הבא ונגנזו שם ,ומשם יצאו בהסתר,
ונסתרו בתוך )בהם( נביאי האמת .נולד יוסף ונגנזו בו ,נכנס יוסף לארץ הקודש ונטע אותם שם,
ואז "נראו בארץ" ונגלו שם .ומתי הם נראו ,בשעה שהתגלתה הקשת בעולם ,כי בשעה שנראית
הקשת אז הם מתגלים .ובשעה ההיא "עת הזמיר הגיע" ,עת לקצץ את הרשעים מן העולם .למה
ניצלו ,לפי ש"הנצנים נראו בארץ" ,ואם לא שנראו ,לא היו נשארים בעולם ,והעולם לא היה
מתקיים .ומי מקיים את העולם וגורם לאבות שיתגלו ,קול של התינוקות שעוסקים בתורה ,בזכות
אלה התינוקות שבעולם ,העולם ניצל ,עליהם כתוב "תורי זהב נעשה לך" ,אלו הם תינוקות ילדים
ובחורים ,שכתוב "ועשית שנים כרובים זהב".
 2184עי' זהר חלק א דף לב ע"א :תנינן מל ולא פרע את המילה כאילו לא מל בגין דתרין דרגין
אינון מילה ופריעה זכור ושמור צדיק וצדק דכר ונוקבא אות ברית דא יוסף וברית דא רחל
ואצטריך לחברא לון.
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הוא כמ"ש

)ביצה טז ע"א(2186

וממאי דחוק כו' דע"ק לא נחית כו') :2187קמו תנאים כו'  -צ"ל

 - ïå÷éúä øéàîתרגום :שנינו ,מל ולא פרע את המילה ,כאלו לא מל ,בגלל ששתי דרגות הן ,מילה ופריעה .זכור
ושמור ,צדיק וצדק ,זכר ונקבה .אות ברית זה יוסף ,וברית זו רחל ,וצריך לחברם.
 2185עי' תז"ח הובא לקמן הערה  2187שזה רמז למידת היסוד.
 2186ביצה טז ע"א ותז"ח טו ע"ד )לש"ו( .וז"ל הגמ' בביצה :תני רב תחליפא אחוה דרבנאי
חוזאה כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים חוץ מהוצאת שבתות
והוצאת יום טוב והוצאת בניו לתלמוד תורה שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לו אמר
רבי אבהו מאי קראה תקעו בחדש שופר )בכסא( ]בכסה[ ליום חגנו איזהו חג שהחדש מתכסה בו
הוי אומר זה ראש השנה וכתיב כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב מאי משמע דהאי חק
לישנא דמזוני הוא דכתיב ואכלו את חקם אשר נתן להם פרעה.
 2187עי' תז"ח טו ע"ד :קום אפתח מלין קמי שכינתא מיד פתח ואמר והמשכילים יזהרו מאן
משכילים אלין דאית בהון שכל למנדע למארי עלמין דאיהו עלית כל עלאין בשכינתא דאתמר בה
)תהלים קיח( זה השער לה' צדיקים יבאו בו שער בהפוך אתון עשר כלילא מעשר ספירן ומסטרא
דילהון איהי גבול כגון ימא דאתמר בה )ירמיה ה( אשר שמתי חול גבול לים הכי איהי גבול ותחום
לשמא דיהו'ה דאיהי רשות היחיד דתחומה איהו שמונה אלפים אמה אלפים לכל סטרא ואנון
יאהדונהי ורשות איהי ליחיד דאיהו רחבו דק וגבהו עשרה איהי גבול לימא דאוריתא דאיהי אימא
עלאה דגלגלוי דאשתכחו מן חכמה דאיהו כל העלות דלית לעלא מנה לית לה גבול מסטרה ולית
לה תחום מסטרה ולא רשות עלה ולא בר מנה ולית לה מדה ושעור ולא עוד אלא מסטרא דעמודא
דאמצעיתא אית לה שתוף וחבור כגון דכר ונוקבא דאיהי דק ושתופא דילה א'ח ותרויהו א'חד אבל
מסטרא דעלת כל העלות אחד בלא שתוף ולא עוד אלא מסטרא דאחד איהי ד' עמה י"ג אח'ד
המנוי אבל מסטרא דעלת על כל עלאין איהי אחד ולא ככל אחד הכנוי והמנוי דאיהו כנוי ליהו'ה
אלהים ודאי הכי סליקת }טו ע"ד{ בחשבן כנו"י ומסטרא דמארי על כלא לית לה כנו"י ועד
מסטרא דעמודא דאמצעיתא אתקריאת בית קבול דלזמנין נחית לה נביעו ואיהי מלאה דהכי אתון
דאלהים מלא"ה ולזמנין איהי יבשה כגון )רות א( אני מלאה הלכתי וריקם ]עח ע"ב[ השיבני ה'
ומסטרא דעלת על כל עלאין לא יחסר ולא יעדיף נביעו נהורה דכל ספירן מקבלין דין מדין ויכלינן
למעבד תמן דמיון כגונא דנביעו דמין דאשקי לאילנא ואם חסר ההוא נביעו מנה איהו חרב ויבש
כגונא דנהר דאתמר בה אזלו מים מני ים וגו' אבל בעלת על כל עלאין לית לעלא מנה דאוסיף בה
וגרע בה דבכל ספירן איהו גרע נביעו מנהון ואוסיף לון נביעו כגונא דשכינתא דלזמנין איהי מלאה
ולזמנין איהי חסרה והכי כל ספירה וספירה ואיהו דאוסיף וגרע בכלהו ולית עלה דאוסיף וגרע ולא
עד אלא איהו אפלו תשע ספירן דאנון כללא דא"ח דאיהו עמודא דאמצעיתא כליל מאנון תשע
ועלת על כל עלאין לא נחית עלה יחודה עד דאפיק לה בת זוגה כלילא מעשר ספירן ובגינה נחית
עליה יחודה בגין דתהא חביבה עלה ואיהו דאחיד בתרויהו ובגין כך אנון א"ח ד' דאית שתופא
דתרויהו כגון צדיק דאתמר בה כי כל בשמים ובארץ ותרגם אנקלוס דאחיד בשמיא ובארעא
שתופא דילה כגונא דברית מלה דאחיד בדכר ונוקבא ואיהו לזמנין ידיען אית זווגא ולזמנין
אפרשותא כגון אהרן כהנא דאתמר בה )ויקרא טז( ואל יבא בכל עת אל הקדש וזמנין בזאת יבוא
אהרן אל הקדש כגונא דאתתא דלזמנין איהי נדה מרחקא מבעלה ולזמנין איהי דכיא מתרת לבעלה
אבל כד עלת על כל עלאין ביניהו לית תמן נדות ולא רחוק ולא קצוץ ולא פרוד ואיהו דקשר עשר
ספירן פנימיים ועשר ספירן חיצוניים לגביהו ובגין דאיהו מלגאו שוי אמונה דישראל בהון בההיא
דהיא קשורא בכלהו פנימיים וחיצוניים דאיהי כלילא מעלאין ותתאין עד דלית סוף ותכלית ובגין
דא קרא לה אמונה דישראל דבה אשתמודעו עלאין ותתאין ועלת על כל עלאין ומאן דמיחד לה בה
כאלו מיחד לה ואמליך לה על כל עלאין ותתאין קמת שכינתא מכרסא דילה ונשיקת לה ורעיא
מהימנא נשיק לה וכל עלאין ותתאין בריכו לה ויהבו לה נבזבזן ע"כ רזא דיחודא
תרגום :בחכמתו ויש למי שאתה עתיד להתגלות לו פנים בפנים מצד של גופו קום פתח דברים
לפני השכינה מיד פתח ואמר והמשכלים יזהרו מי המשכילים אלו שיש בהם שכל להכיר את רבון
העולמים שהוא עלת כל העליונים בשכינה שנאמר בה )תהלים קיח( זה השער לה' צדיקים יבאו בו
שער בהפוך אותיות עשר כלולה מעשר ספירות ומהצד שלהם היא גבול כמו הים שנאמר בו
)ירמיה ה( אשר שמתי חול גבול לים כך היא גבול ותחום לשם של יהו"ה שהיא רשות היחיד
שתחומו הוא שמונה אלפים אמה אלפים לכל צד והם יאהדונהי ורשות הוא ליחיד שהוא רחבו
ארבעה הוי”ה וגבהו עשרה יוד הר ואו הא הוא גבול לים התורה שהיא האם העליונה שגליה
שנמצאו מחכמה שהיא כ"ח מ"ה לא עוברים ממנה אבל מצד עלת כל העלות שאין למעלה ממנה
אין לה גבול מצדו ואין לה תחום מצדו ולא רשות עליו ולא מחוצה לו ואין לו מדה ושעור ולא עוד
אלא מצד העמוד האמצעי יש לה שתוף וחבור כמו זכר ונקבה שהיא ושתוף שלה א"ח ושניהם
אח"ד אבל מצד של עלת כל העלות אחד בלי שתוף ולא עוד אלא מהצד של אחד היא ד' עמו י"ג
אח"ד המנוי אבל מהצד של עלת על כל העליונים היא אחד ולא ככל אחד הכנוי והמנוי שהוא כנוי
ליהו"ה אלהים ודאי כך עולה לחשבון כנו"י ומצד של רבון על הכל אין לו כנו"י ועוד מצד של
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למעלה קודם קם עולימא כו' ,ואמר די סליקת כו' ,דא"ס נקרא בכתר מלגאו ,2188כמ"ש בסוף
תיקון כ"ב )עו ע"ב( והוא באור ישר .ובאור חוזר נק' מלכות כתר ,ושם הוא אין תכלית ,דכתר נק'
מקור ,ומקור לית ליה סוף ותכלית .ועי' בתז"ח )עח ע"א ע"ב טו ע"ג( והמשכילים יזהירו כו'.
וכתר נק' סוף השגה ,שידוע שהוא טמיר וגניז ,2189אהי"ה לבדו ,2190והוא הרצון ,שידוע שהכל
ברצונו הפשוט ,משא"כ בההוא דמלגאו אין סוף .2191ומלכות הוא התכלית שהכל בשבילה,
בשביל מלכותו ,אבל בלגאו אין תכלית .ואמר די סליקת כו' ונחיתת כו' ,כמש"ל עד דסליק לאת
כו' וכד נחיתת נחיתת כו' י' עילאה על רישא דא' דאיהי כתר כו' ולבתר נחיתת כו' ,ואלו ב' יודין
הן אני ראשון ואני אחרון )ישעיה מד ו( ,אני אין ,2192בכתר ומלכות באור ישר ואור חוזר,
ומבלעדי כו' בוא"ו דאמצעיתא ,והכל אחד בא'.(:2193
פתח כמו מקדם ואמר" ,שמעו הרים
את ריב יהו"ה" .אמר להם ,אבות אבות,
הרים גדולים ,שמעו שהאבן הזאת
שנגזרה מההרים הללו שלכם ,שהיא כתר
בראש כולם ,והאיתנים שהיא כתר על
כולם ,היא מעלה ריב עליכם בשביל
בעלה ,שהיא מַ ְעיָן נסתר כסלע ,עד שיבא
בעלה לא נותן מימיה .שהרי הלשונות
הם כמו פטישים שמכים באותו סלע,
ואין אחד מהם שמוציא ממנה נביעה
פרט מבעלה שיודע למשוך אותה.

úà íéøä åòîù øîàå ïéîã÷ìîë çúô
) 'ä áéøמיכה ו ב( ïéøåè ïäáà ïäáà ïåì øîà
ïéìàî úøæâúàã ïáà éàäã åòîù ïéáøáø
åäìëã àùéøá àøúë éäéàã ïåëìã ïéøåè
éäéà åäìë ìò àøúë éäéàã íéðúéàäå
éäéàã äìòá ïéâá åëééìò áéø ú÷éìñ
àì äìòá éúééã ãò òìñë àîéúñ àòåáî
ïéùéèôë ïåðéà ïéðùéì àäã éåîéî àáäé
÷éôàã åäééðéî ãç úéìå òìñ àåääá ïàçîã
äì àëùîàì òãéã äìòáî øá åòéáð äðéî

 - ïå÷éúä øéàîהעמוד האמצעי נקראת בית קבול שלפעמים יורדת לה נביעה והיא מלאה שכך אותיות של אלהים
מלא"ה ולפעמים היא יבשה כמו )רות א( אני מלאה הלכתי וריקם השיבני ה' ומהצד של עלת על
כל העליונים לא יחסר ולא יעדיף נביעת אורו שכל הספירות מקבלות זו מזו ויכולים לעשות שם
דמיון כמו שנביעת המים שמשקים את האילן ואם חסרה אותה נביעה ממנו הוא חרב ויבש כמו
שהנהר שנאמר בו אזלו מים מני ים וגו' אבל בעלת על כל העליונים אין למעלה ממנו שמוסיף בו
וגורע בו שבכל הספירות הוא גורע מהם נביעה ומוסיף להם נביעה כמו שהשכינה שלפעמים היא
מלאה ולפעמים היא חסרה וכך כל ספירה וספירה והוא שמוסיף וגורע בכלם ואין עליו שמוסיף
וגורע ולא עוד אלא הוא שהוציא תשע ספירות שהן כלל של א"ח שהעמוד האמצעי כלול מאותן
התשע ועלת על כל העליונים לא יורד עליו יחודו עד שמוציא לו בת זוגו כלולה מעשר ספירות
ובגללה יורד עליה יחודו כדי שתהיה חביבה עליו והוא שאוחז בשניהם )ומשום כך הם אחד מצדו
בלא חשבון ובזמן שהוא אוחז בשניהם אין שם פרוד וכשהוא אוחז בשניהם( הם א"ח ד' שיש
שתוף של שניהם כמו צדיק שנאמר בו כי כל בשמים ובארץ ותרגומו שאוחז בשמים ובארץ
השתוף שלו כמו ברית המילה שאחוז בזכר והנקבה והוא לזמנים ידועים יש זווג ולפעמים הפרדה
כמו אהרן הכהן שנאמר בו )ויקרא טז( ואל יבא בכל עת אל הקדש ולפעמים בזאת יבא אהרן אל
הקדש כמו אשה שלפעמים היא נדה מרחקת מבעלה ולפעמים היא טהורה מתרת לבעלה אבל
כשעלת על כל העליונים ביניהם אין שם נדות ולא רחוק ולא קצוץ ולא פרוד והוא שקושר עשר
הספירות הפנימיים ועשר הספירות החיצוניים אליהם ומשום שהוא מבפנים שם את אמונת
ישראל בהם באותה הקשורה בכלם פנימיים וחיצוניים שהיא כלולה מעליונים ותחתונים עד שאין
סוף ותכלית ומשום זה קרא לה אמונת ישראל שבה נודעים עליונים ותחתונים ועלת על כל
העליונים ומי שמיחד אותו עמה כאלו מיחד אותו וממליך אותו על כל העליונים והתחתונים קמה
השכינה מכסאה ונשקה אותו ורועה הנאמן נשק אותו וכל העליונים והתחתונים ברכו אותו ונתנו
לו מתנות עד כאן סוד היחוד
 2188עי' בהגר"א בסד"צ א ע"ב ופקודי רלט ע"א שזה עד מו"ס
 2189עי' לעיל א ע"א ד"ה טמיר וגניז ,והערה .20
 2190ללא אשר אהי"ה ,עי' בהגר"א בסד"צ יז ע"ד*.##
 2191עי' לקמן עו ע"ב.
 2192עי' לעיל ז ע"א :שכינתא תתאה אדני ,מתתא לעילא מן אנ"י עד אי"ן ,עשרה מעילא
לתתא.
 2193שהוא ו' וב' יודי"ן.
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*אמר לון  -ל"ג :טורין רברבין  -דכל ו"ק נק' טורין כמ"ש בתז"ח )עה ע"ב ח ע"ד( ,אבל
אבהן הן רברבין לגבי בנין :דהאי אבן כו'  -דהיא סלע אבן ,וכמ"ש בתז"ח שם קום עמודא
דאמצעיתא דאנת הוא ו' כליל שית ספירן כו' ,מאן נפש אויביך סם המות נחש אשת זנונים
דמקננא בשבע סלעים ,ובעלה בשבע טורין קום באבנין דילך דאסתלקת בטורין לתברא טירין
וסלעין דחויא ובגין טורין דילך כו' :2194דאתגזרת כו'  -כמ"ש )במדבר כא יח( כרוה נדיבי עם,
 - ïå÷éúä øéàî 2194קום עמודא דאמצעיתא דאנת הוא ו' כליל שית ספירן ואנת אחיד בין כ"ה עלאה ובין כ"ה
תתאה קום לגבי סמא"ל דאיהי מצרי במאני קרבא דילך דאנון שכינתא תתאה קורטא תתאה
ושכינתא עלאה קורטא עלאה דעלה אתמר )שמואל א כה( ואת נפש איביך יקלענה בתוך כף הקלע
מאן נפש אויביך סם מות נחש אשת זנונים דמקננא בשבע סלעים ובעלה בז' טורין קום באבנין
דילך דאסתלקו בטורי' לתברא טורין וסלעין דחויא ובגין טורין דילך אתמר )תהלים צג( נשאו
נהרות ה' ובהון כל גיא ההוא ינשא דכלא כליל בה ודא רעיא מהימנא דאתמר בה )דברים לד(
ויקבר אותו בגיא דבגינה אתמר )תהלים ס( ויך את אדום בגיא מלח ונשמתה גניז' בגי"א מן
אבגית"ץ ת' תורת משה צפונה בצד"י דאיהו ץ' דצדי אריכא מסטרא דעלמא דאתי מתמן הוא טוב
לצדיקים דעלמא דאתי בגי"א אב לי"ג מכילין דאנון וא"ו ויעבר ה' על פניו ויעבר ע"ב רי"ו ע"ב
חסד רי"ו גבורה דבה קר"ע שט"ן מן ימא ובה עתיד למקרע לה מן ימא דאוריתא ומסטרא דחסד
איהו אב ל-י"ג מכילן דבה איהו }ט ע"א{ יהו"ה עמודא דאמצעיתא ארך אפים ומאריך בה על
בינונים ומטה לון כלפי חסד ובאתון א"ת ב"ש יהו"ה איהו מצפ"ץ א"ל ת"ך רחו"ם גספ"י והכי עד
י"ג תבין באלין י"ג מאריך על בינונים דיחזרון בתשובה אבל בקר'ע שט'ן ידין בגוים מלא גויות
דאיהו שטן מלא עינין ובגין דא אבגית"ץ אתקרי כתר חכמה אב לי"ג מכילן דכלילן בחסד דכליל
עי'ב שמהן דאנון כללא דילהון והו אני והו וחכמה לימינא כד"א הרוצה להחכים ידרים אמא עלאה
לגבורה בה קר"ע שט"ן מן שמאלא ובה )שמות יד( וישם את הים לחרבה ובא קרע ימא לי"ב
קרעים ובה רקע הארץ וצאצאיה ובה עקר טורין ותבר טינרין דחויא הדא הוא דכתיב )מלכים א
יט( והנה רוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים דאנון טורים וסלעים דחויא דאתמר בה דרך
נחש עלי צור ובהאי שמא הוה רבה עוקר הרים באוריתא דבעל פה כתר עליון איהו פלא ובה
עמודא דאמצעיתא דאתקרי נורא עביד פליאן הדא הוא דכתיב )שמות טו( נורא תהלות עושה פלא
ובה אמר משה נגד כל עמך אעשה נפלאות וכו' והאי איהו נג"ד יכ"ש נג"ד י"ש כ' דאיהו כתר י"ש
להנחיל אוהבי יש ואנון י' חכמה ש' תשובה כלהו כליל עמודא דאמצעיתא שמים דאתמר בה
)מלכים א ח( ואתה תשמע השמים שמע ישראל בט"ר צת"ג דא נצח ואית דאמרי לה גת"ץ רט"ב
בה והיית כגן רטוב ויתקיים }ט ע"ב{ בישראל )ישעיה נח( והשביע בצחצחות נפשך מסטרא דנצח
דאיהו צח )שם( ועצמותיך יחליץ וגו' ואתמר בג' מן גת"ץ והיית כגן רטב איהו רחמים ת' תפארת
ובה )בראשית א( תוצא הארץ דשא עץ פרי עושה פרי לישראל במדברא וכמה מבועין דמיא חק"ב
טנ"ע דא הוד בה )שמות ט( שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו דהוד אתקשר בגבורה נצח בחסד
ואתמר בהוד נתנני שוממה כל היום דוה בה אסתכל בחרבנא דמקדשא וכמה קטילין דאתקטלו
לנטלא נוקמין מאמין דעלמא פ"ב ובה אתמר )בראשית לב( והוא צולע על ירכו בההוא זמנא
)ישעיה לה( אז ידלג כאיל פסח ועוד טנ"ע בהפוך אתון נטע בה חב אדם הדא הוא דכתיב )שם יז(
ביום נטעך תשגשגי.
תרגום :קום העמוד האמצעי שאתה הוא ו' כולל שש ספירות ואתה אחוז בין כ"ה עליונה ובין
כ"ה תחתונה קום אצל סמא"ל שהוא מצרי בכלי הקרב שלך שהם השכינה התחתונה המקלע
התחתון והשכינה העליונה המקלע העליון שעליו נאמר )שמואלא כה( ואת נפש איביך יקלענה
בתוך כף הקלע מי נפש אויביך סם מות נחש אשת זנונים שמקננת בשבעה סלעים ובעלה בשבעה
הרים קום באבנים שלך שהסתלקו בהרים לשבר את ההרים והסלעים של הנחש ובשביל ההרים
שלך נאמר )תהלים צג( נשאו נהרות ה' ובהם כל גיא ינשא ההוא שהכל כלול בו וזה הרועה הנאמן
שנאמר בו )דברים לד( ויקבר אתו בגי שבשבילו נאמר )תהלים ס( ויך את אדום בגיא מלח ונשמתו
גנוזה בגי"א מן אבגית"ץ ת' תורת משה צפונה בצד"י שהוא ץ' שצדי ארכה מצד העולם הבא משם
הוא טוב לצדיקים לעולם הבא בגי"א אב לי"ג מדות שהם וא"ו ויעבר ה' על פניו ויעבר ע"ב רי"ו
ע"ב חסד רי"ו גבורה שבו קר"ע שט"ן מן הים ובו עתיד לקרע לו מן הים של התורה ומצד החסד
הוא אב לי"ג מדות שבו יהו"ה הוא העמוד האמצעי ארך אפים ומאריך בו על הבינונים ומטה להם
כלפי חסד ובאותיות א"ת ב"ש יהו"ה הוא מצפ"ץ א"ל ת"ך רחו"ם גספ"י וכן עד שלש עשרה תבות
באלו השלש עשרה הוא מאריך על הבינונים שיחזרו בתשובה אבל בקר"ע שט"ן ידין בגוים מלא
גויות שהוא שטן מלא עינים ומשום כך אבגית"ץ נקרא כתר חכמה אב לשלש עשרה המדות
שכלולות בחסד שכולל שבעים ושנים שמות שהם הכלל שלהם והו אני והו וחכמה לימין כמו
שנאמר הרוצה להחכים ידרים האם העליונה לגבורה )לשמאל( בה קר"ע שט"ן מן השמאל ובה
)שמות יד( וישם את הים לחרבה ובה קרע הים לשנים עשר קרעים ובה רקע הארץ וצאצאיה ובה
עקר הרים ושבר סלעים של הנחש זהו שכתוב )מלכיםא יט( ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר
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ואבהן אתקינו לה בתלת צלותין ,ועמ"ש במ"א )* (##דשמא דילה אתבניאת בזמן שנעשו אבהן
ג' הויו"ת* :ואיהי כתרא כו'  -כצ"ל וכנ"ל :והאיתנים דאיהי כו'  -ר"ל ,דגם בראשם איהי
כתרא ,והאתנים הן נה"י כמ"ש למעלה ,והן ו"ק ,ספר תורה ,כמש"ל בריש תיקון כ"ה )עח ע"א(
ואיהי תגא דס"ת ,עטרה על ראש ס"ת ,וע"ל נז ע"ב )* :(##בגין בעלה – רעיא מהימנא דהוא
הדעת ,הנהר ,ולכן לא יהבא מימוי כמו שמפרש והולך ,ור"ל הסלע דהיא אבן הנ"ל :בר מבעלה
כו'  -עד כי יבוא שילה )בראשית מט י( כנ"ל )מג ע"א( ,ואז )ישעיה יא ט( ומלאה הארץ דעה כו':
דידע לאמשכא לי'  -ר"ל ,לההוא נהר :וכאן חסר הרבה:
פתח רבי שמעון ואמר ,אשרי הוא
מי שמתפלל ויודע להעלות רצונו
למעלה ,שהרי פיו מוציא שמות
ואצבעותיו כותבות סודות ,וכשעולים
השמות מפיו ,כמה עופות פותחים
כנפיהם למעלה לקבל אותן ,וכמה חיות
של המרכבה ,כולם מזדמנים אליהם,
בכדי ליטול אותם ,כל שכן אם שכינה
שורה בתפלתו ומתעלה לקדוש ברוך
הוא .וסוד הדבר" ,אם תשכבון בין
שפתים" אל תקרי ִאם אלא אֵ ם .אשרי מי
שמעלה אותה בתפלתו שמתפלל
בשפתיו למעלה אל בעלה.
בתפלת השחרית עולה בשם שנקרא
א"ל ,הא"ל הגדול ודאי .בתפלת המנחה
עולה בשם שנקרא אלהי"ם .בתפלת
ערבית עולה בשם שנקרא יהו"ה .וסוד
הדבר "א"ל אלהי"ם יהו"ה דבר ויקרא
ארץ".
ואמרו בעלי המשנה )ברכות לב ע"ב(
שצריך אדם בתפלתו לשהות שעה אחת
קודם שמתפלל ,ושעה אחת אחר
שמתפלל .וסוד הדבר ,שישהה בתפלתו
שעה אחת משום שנאמר "והאיש
משתאה לה מחריש" ,אותו שנאמר בו
"יהו"ה איש מלחמה" .ואחר ששהה

ïàî åäéà äàëæ øîàå ïåòîù éáø çúô
éåîåô àäã àìéòì äéúåòø à÷ìñì òãéå éìöîã
{á"ò çî} ãëå ïéæø ïéáúë éåòáöàå ïäîù ÷éôà
ïéôåò äîë éåîåôî [à"ò äî] ïäîù ïé÷ìñ
ïååéç äîëå ïåì àìá÷ì àìéòì åäééôãâ ïéçúô
ìë ïåì àìèðì åäééáâì ïéðîãæî åäìë àúáëøîã
ú÷ìúñàå äéúåìöá àéøù àúðéëù íà ïëù
ïéá ïåáëùú íà äìîã àæøå àåä êéøá àùãå÷ì
íà àìà íà àø÷ú ìà (ãé çñ íéìäú) íéúôù
éìöîã äéúåìöá äì ÷éìñã ïàî åäéà äàëæ
äìòá éáâì àìéòì éååôùá
ì"à éø÷úàã àîùá à÷ìñ úéøçùã àúåìöá
àîùá ú÷éìñ äçðîã àúåìöá éàãå ìåãâä ì"àä
àîùá ú÷éìñ úéáøòã àúåìöá í"éäìà éø÷úàã
øáã 'ä í"éäìà ì"à äìîã àæøå ä"åäé éø÷úàã
) õøà àø÷éåתהלים נ א(
äéúåìöá ùð øá êéøöã ïéúéðúî éøàî åøîàå
øúáì úçà äòùå éìöîã íã÷ úçà äòù úåäùì
àãç àúòù äéúåìöá àäùéã äìîã àæøå éìöîã
) ùéøçî äì äàúùî ùéàäå øîúàã ïéâáבראשית
כד כא( ùéà 'ä (â åè úåîù) äéá øîúàã àåää
äøåâù íà éìöå ùð øá äéì àäùã øúáìå äîçìî

 - ïå÷éúä øéàîסלעים שהם ההרים והסלעים של הנחש שנאמר בו דרך נחש עלי צור ובשם הזה היה רבה עוקר
הרים בתורה שבעל פה כתר עליון הוא פלא ובו העמוד האמצעי שנקרא אש עושה פליאות זהו
שכתוב )שמות טו( נורא תהלת עשה פלא ובו אמר משה נגד כל עמך אעשה נפלאות וכו' וזהו נג"ד
יכ"ש נג"ד י"ש כ' שהוא כתר י"ש להנחיל אהבי יש והם י' חכמה ש' תשובה כלם כולל העמוד
האמצעי השמים שנאמר בו )מלכיםא ח( ואתה תשמע השמים שמע ישראל בט"ר צת"ג זהו נצח
ויש אומרים אותו גת"ץ רט"ב בו והיית כגן רטב ויתקים בישראל )ישעיה נח( והשביע בצחצחות
נפשך מצד הנצח שהוא צח ועצמתיך יחליץ וגו' ונאמר בג' מן גת"ץ והיית כגן רטב הוא רחמים ת'
תפארת ובו תדשא הארץ דשא עץ פרי עשה פרי לישראל במדבר וכמה מעינות של מים חק"ב
טנ"ע זה ההוד בו )שמות ט( שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו שהוד נקשר בגבורה נצח בחסד
ונאמר בהוד )איכה א( נתנני שממה כל היום דוה בו הסתכל בחרבן המקדש וכמה הרוגים שנהרגו
לטל נקמות מהרשעים ובו נאמר )בראשית לב( והוא צלע על ירכו באותו הזמן )ישעיה לה( אז ידלג
כאיל פסח ועוד טנ"ע בהפוך אותיות נט"ע בו חטא אדם זהו שכתוב )שם יז( ביום נטעך תשגשגי.
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אותו ,האיש והתפלל ,אם שגורה תפלתו
בפיו ,ודאי התקבלה תפלתו.2195
וסוד הדבר אדם צריך לשהות
והאשה להקדים ,כמו שנאמר "אשה כי
תזריע וילדה זכר" ,וסוד הדבר )נדה כה
ע"ב( אשה מזרעת תחלה יולדת זכר .ועוד
"שבשפלנו זכר לנו" ,וסוד הדבר
שבשפלותו של אדם ,זכור יזכרנו לטובה.

äéúåìö ìá÷úà éàãåá åéôá åúìôú
àúúàå àäùîì êéøö ùð øá äìîã àæøå
) øîà úàã äîë àîã÷àìויקרא יב ב( éë äùà
úòøæî äùà äìîã àæøå øëæ äãìéå òéøæú
øëæ úãìåé äìçú

*פתח ר"ש ואמר זכאה איהו מאן דמצלי וידע לסלקא רעותיה לעילא דכד סלקין כו' -
ול"ג~ דהא פומוי כו' עד רזין .ואמר לעילא ,ר"ל לעומקא עילאה ,כמ"ש )תהלים קל א(
ממעמקים קראתיך ה' ,וכמ"ש בפ' בשלח )סג ע"ב( הכי תאנא כל ב"נ דבעי בעותא קמי מלכא
בעי לכוונא דעתא ורעותא מעיקרא דכל עיקרין כו' 2196עש"ב .ושם ליתא אלא רעותא ,כמ"ש
בפ' פקודי )רס ע"ב( היכלא שביעאה 2197רזא דרזין בלחישו ולא אשתמע אלא הכא איהו רעותא
דלבא 2198לאתכוין ולסלקא רעותא לעילא כו' ,2199והוא בתפלה דבק"ש וברכותיה ,שהן שית
 - ïå÷éúä øéàî 2195עי' ברכות לד ע"ב :אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא שהיה מתפלל על החולים ואומר זה
חי וזה מת אמרו לו מנין אתה יודע אמר להם אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם
לאו יודע אני שהוא מטורף.
 2196ז"ל :כל בני עלמא למימר דזמין האי שיר למימריה לדרי עלמא ומאי הוא ממעמקים
קראתיך והכי תאנא כל מאן דמצלי צלותא קמי מלכא קדישא בעי למבעי בעותיה ולצלאה מעמקא
דלבא בגין דישתכח לביה שלים בקודשא בריך הוא ויכוין לבא ורעותא ומי אמר דוד הכי והא כתיב
)תהלים קיט י( בכל לבי דרשתיך ודא קרא סגי מאי בעי ממעמקים אלא הכי תאנא כל בר נש דבעי
בעותיה קמי מלכא בעי לכוונא דעתא )נ"א לבא( ורעותא מעיקרא דכל עקרין )נ"א מעומקא דכל
עומקין( לאמשכא ברכאן מעמקא דבירא )נ"א דכלא( בגין דינגיד ברכאן ממבועא דכלא ומאי הוא
ההוא אתר דנפיק מניה ואשתכח מניה ההוא נהר דכתיב )בראשית ב י( ונהר יוצא מעדן וכתיב
)תהלים מו ה( נהר פלגיו ישמחו עיר אלהי"ם ודא אקרי ממעמקים עמקא דכלא עמקא דבירא
דמבועין נפקין ונגדין לברכא כלא ודא הוא שרותא לאמשכא ברכאן מעילא לתתא אמר רבי חזקיה
כד עתיקא סתימאה דכל סתימין בעי לזמנא ברכאן לעלמין אשרי כלא ואכליל כלא בהאי עמיקא
עלאה ומהכא שאיב ואתנגיד בירא )נ"א נהרא( דנחלין ומבועין אתנגידו מניה ומתשקיין מניה כלהו
ומאן דמצלי צלותיה בעי לכוונא לבא ורעותא לאמשכא ברכאן מההוא עמיקא דכלא בגין דיתקבל
צלותיה ויתעביד רעותיה.
תרגום :לומר כל בני העולם שעתיד השיר הזה להאמר אותו לדורות עולם .ומהו ממעמקים
קראתיך כך שנינו כל מי שמתפלל תפלה לפני המלך הקדוש צריך לבקש בקשתו ולהתפלל מעומק
הלב כדי שימצא לבו שלם עם הקדוש ברוך הוא ויכוין לב ורצון והאם דוד אמר כך והרי כתוב בכל
לבי דרשתיך ופסוק זה מספיק ,למה צריך ממעמקים .אלא כך שנינו כל אדם שמבקש בקשתו לפני
המלך צריך לכוון דעתו )לבו( ורצונו מעיקר של כל העיקרים )מעומק כל העמקים( למשוך ברכות
מעומק הבאר )של הכל( כדי שימשך ברכות מהמעיין של הכל ומהו אותו מקום שיוצא ממנו ונמצא
ממנו אותו נהר שכתוב ונהר יוצא מעדן וכתוב נהר פלגיו ישמחו עיר אלהים וזה נקרא ממעמקים
עומק הכל עומק הבאר שמעיינות יוצאים ונמשכים לברך את הכל וזוהי הראשית למשוך ברכות
ממעלה למטה .אמר רבי חזקיה כשהעתיק הנסתר של הנסתרים רוצה לזמן ברכות לעולמות משרה
את הכל ומכליל את הכל בעומק העליון הזה ומכאן שואב ונמשך באר )נהר( שנחלים ומעיינות
נמשכים ממנו וכולם נשקים ממנו ומי שמתפלל תפלתו צריך לכוון לבו ורצונו להמשיך ברכות
מאותו עומק של הכל כדי שתתקבל תפלתו ויעשה רצונו.
 2197שהוא בינה שזה דעת המתפשט ,עי' לעיל הערה .32
 2198דהיינו רדל"א עי' א"ז רפט ע"ב.
 2199היכלא שביעאה אדני שפתי תפתח רזא דרזין בלחישו ולא אשתמע קלא הכא איהו רעותא
דלבא לאתכוונא ולסלקא רעותא מתתא לעילא עד אין סוף ולקשרא שביעאה בשביעאה )וכלא חד
בחד( דא בדא מתתא לעילא ולבתר מעילא לתתא לאמשכא ברכאן בכלהו עלמין ממקורא דחיי
דאיהו שביעאה לעילאה )ודא שכינתא( ברעותא דלבא ובסתימו דעיינין ברזא דאתוון דשבע שמהן
עלאין קדישין
תרגום :ההיכל השביעי אדני שפתי תפתח סוד הסודות בלחש שלא נשמע הקול כאן הוא רצון
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היכלין הראשונות ,בהן כריעה כו' ,כמ"ש בפרשת בראשית בהיכלות )מה ע"א ,(2200משא"כ כאן
דלית דיוקנא דגופא תמן ולית תמן אלא רעותא} ,מח ע"ג{ ולכן שם צריך ממעמקים ובלחישו
כנ"ל :2201כמה עופין כו'  -שהן מסט' דמט"ט ,כי עוף השמים יוליך כו' )קהלת י כ( וכמש"ל )ג
ע"ב( 2202ולקמן תיקון מ"ה )צג ע"א( :וחיוון כו'  -הן מסט' דד' חיות ,2203וע"ל )עב ע"א( ואינון
תרין עשר כו' ואדם רכיב כו' ,והן שם ע"ב ושם מ"ב וכמש"ש ,ואלו ב' השמות הן סוד סליקו
ונחיתו ,2204מים ואש ,דבהון צלותא סלקא ונחתא ,ולכן אמר בחיוון לנטלא לון להגביה אותם:
בין שפתים  -כמ"ש )תהלים נא יז( אדני שפתי כו' ,שאדנ"י בשפתי ,והיא בין נו"ה ,שפתים,
בלשון שביניהם ,שהיא שריא בהון ,ועי' בתז"ח בארוכה )* :(##לעילא לגכי בעלה  -שהוא
הדעת ,והוא ברעותא .ומצלי בשפווי ולשון שהן נו"ה ,2205וג' צלותין דסלקין לה הן חג"ת ,שהן
ידים המעלים אותה ,וז"ש בצלותא דשחרית סלקא כו' ,ויקרא ארץ ,דהוא שכינתא צלותא:
והאיש משתאה כו'  -דרבקה היא צלותא כמ"ש למטה ,וצריך להחריש מקודם התפלה ולחשוב
על התפלה ,דאז התפלה אח"כ שגורה בפיו ,דדבר שאדם חושב קודם שידבר הדבר אח"כ ,הוא
שגור ולא מגומגם ,וזהו ענין מ"ש צריך לסדר תחלה ,2206וזהו מ"ש משתאה לה ,וזה מ"ש ולבתר
כו' ,אם שגורה כו' ,ורזא דמלה כו' ,דאם מחשב על התפלה ,אח"כ התפלה שהיא נקבה ,אשה
מקדמת בפיו ושגורה ,וזהו זריעת אשה מתחלה .ואמר ההוא דאתמר ביה כו' ,ר"ל כמו שאיש
דלמטה משתאה וממתין על התפלה ,כן הוא באיש דלמעלה ,ממתין על הצלותא שכינה ומקבל
אותה :ועוד שבשפלנו כו'  -עד יזכרנו לטובה ל"ג:
ועוד ,אם שגורה תפלתו בפיו ,הוא
סוד "ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה

éäéå àæø åäéà åéôá åúìôú äøåâù íà ãåòå

 - ïå÷éúä øéàîהלב להתכון ולהעלות רצון ממטה למעלה עד אין סוף ולקשר שביעי בשביעי )וכל אחד באחד( זה
בזה )ממטה למעלה( ואחר כך ממעלה למטה למשך ברכות לכל העולמות ממקור החיים )שהוא
שביעי למעלה( שהוא ההיכל השביעי העליון )וזו השכינה( ברצון הלב ובסתימת העינים של סוד
האותיות של שבעה שמות עליונים קדושים.
 2200יוסף הצדיק עמודא דעלמא נטיל היכלא דספיר רוחא דאקרי לבנת הספיר ואע"ג דכתיב
)שמות כד י( ותחת רגליו בגין יקרא דמלכא והכי הוא ודאי ולבתר עמודא דא נטיל יתיר דאיהו רזא
דרזין באתר דהיכלא שביעאה עד הכא מתחברן דרגין ומתחברן דא בדא לאשתלמא דא עם דא
למהוי כלהו חד כלא כדקא חזי וכדין )מ"א יח לט( יהו"ה הוא האלהי"ם וגו' זכאה חולקיה בעלמא
דין ובעלמא דאתי מאן דידע לקשרא לון ולאתדבקא במאריה הכא הכרעה )ד"א ל"ג בהכרעה הכא
ומוסיף הווי"ן( והשתחואה וקידה ופרישו דכפין ונפילה דאפין לאמשכא רעותא דרוחא עלאה
נשמתא לכל נשמתין דאיהו תליא לעילא עד אין סוף )ד"א ל"ג סוף( דמניה נפקי נהירו וברכאן
לאשלמא כלא מלעילא כדקא יאות ולמהוי כלא בשלימו מתתא ומלעילא וכל אנפין נהירין בכל
סטרין כדקא יאות כדין כל גזרי דינין מתבטלין וכל רעותא אתעביד לעילא ותתא ועל דא כתיב
)ישעיה מט ג( ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר וכתיב )תהלים קמד טו( אשרי העם
שככה לו אשרי העם שיהו"ה אלהיו:
תרגום :יוסף הצדיק עמוד העולם לקח היכל של ספיר ,הרוח שנקראת לבנת הספיר .ואף על גב
שכתוב "ותחת רגליו" ,בשביל כבוד המלך ,וכך הוא בודאי .ואחר כך העמוד הזה לקח יותר ,שהוא
סוד הסודות ,במקום של ההיכל השביעי .עד כאן מתחברות דרגות ומתחברים זה בזה להשתלם זה
עם זה להיות כולם אחד ,הכל כראוי ,ואז "ה' הוא האלהים וגו'" .אשרי חלקו בעולם הזה ובעולם
הבא .מי שיודע לקשרם ולהדבק ברבונו .כאן הכריעה )בהכרעה כאן ומוסיף הווי"ן( והשתחואה
וקידה ופישוט ידים ונפילת אפים להמשיך רצון הרוח העליון נשמת לכל הנשמות שתלוי למעלה
עד אין סוף )סוף( ,שממנו יוצאים אורות וברכות להשלים הכל מלמעלה כראוי ,ולהיות הכל
בשלמות מלמטה ומלמעלה ,וכל הפנים מאירות בכל הצדדים כראוי .ואז מתבטלים כל גזרי הדין,
וכל הרצון נעשה למעלה ולמטה ,ועל זה כתוב "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר",
וכתוב "אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלהיו".
 2201עי' * ##ההבדל בין היכלות דפקודי להיכלות דבראשית.
 2202שם מדובר בק"ש ,וכנראה שכאן בתפילה לא שלימה ולכן רק מגיע למט"ט.
 2203ע"ש שמט"ט כולל כולם.
 2204היינו מ"ב הוא אור חוזר וע"ב אור ישר.
 2205נדצ"ל נה"י.
 2206עי' או"ח קלט לגבי קריאת התורה ,אבל זכור לי בענין שמונה עשרה##*.
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רבקה יוצאת" .וסוד הדבר "והיה טרם
יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני
אשמע" .אשרי מי שלא מעכב את המלכה
מלעלות למלך ,שכל מי שתפלתו שגורה
בפיו בלי עכוב ,הוא ממהר את המלכה
למלך .אוי להם לבני אדם שהם אטומי
לב ועינים ,שלא משתדלים להכיר בכבוד
רבונם ,לרצות אותו עם שכינתו בכמה
תחנונים ופיוסים ,להוריד אותו לשכינה.
כל שכן לעורר בו אהבה אליה ,כמו
שתקנו )ברכת ק"ש( הבוחר בעמו ישראל
באהבה.

úàöåé ä÷áø äðäå øáãì äìë íøè àåä
)åàø÷é íøè äéäå äìîã àæøå (åè ãë úéùàøá
) òîùà éðàå íéøáãî íä ãåò äðòà éðàåישעיה
סה כד( àúéðåøèî áëòî àìã ïàî åäéà äàëæ
äøåâù äéúåìö åäéàã ïàî ìëã àëìîì à÷ìñì
àúéðåøèî øäîî àåää àáåëò àìá éåîéôá
àáì ïéîéèà ïåðéàã àùð éðáì ïåì éåå àëìîì
ïåäéøàîã àø÷éá òãðîì ïéìãúùî àìã ïéðééòå
íéñåéôå íéðåðçú äîëá äéúðéëùá äéì ééåöøì
äéá àøòúàì ïëù ìë àúðéëù éáâì äéì àúçðì
ìàøùé åîòá øçåáä åðé÷úã äîë äáâì åîéçø
äáäàá

והנה רבקה יוצאת  -דרבקה היא צלותא כמש"ל בתיקון י"ח )לג ע"ב( ,והוא כברק חצו
)זכריה ט יד( ,דחצו הוא צלותא כמש"ל סוף תיקון י"ג ,והוא מסט' דצדיק ח"י עלמין ,ח"י ברכות
דצלותא .וברק הוא מסט' דצדיק כמש"ל בתיקון ל' :ואני אענה  -ר"ל ,הצלותא שכינה ,אני
אענה ,אהיה להם מענה בפיהם ,וגם ואני אשמע כנ"ל ,והאיש משתאה כו' :בכמה תחנונים כו' -
דכל הבקשות דצלותא הוא הכל על כלל ישראל ,2207דהוא בשכינתא שהיא כלל ישראל ,2208וז"ש
כמה דתיקנו הבוחר כו' ,והכל עלה ,וכמ"ש 2209בשיר השירים:
וכשעומדים לפניו ,צריך לעמוד לפניו
ביראה .אשריהם ישראל ,שיודעים לפייס
את רבונם כראוי ,ולחבר בפיהם
בתפלותם שני השמות הללו ,שהם
יאהדונה"י .שבאותו זמן "א"ז תקרא
ויהו"ה יענה" ,ויהו"ה ,הוא ובית דינו ,וזו
שכינה )וזו חכמה עליונה ושכינה(
)חכמה( עליונה ותחתונה .וזהו סוד "אם
תשכבון בין שפתים" ,שהיא הקרבן של
הקדוש ברוך הוא ,שודאי השכינה היא
הקרבן שלו ,ולכן תקנו תפילה בקרבן.
"היא העולה" העולה ודאי ,אשרי מי
שמעלה אותה אליו כראוי ,שהוא שואל
בשבילה" ,מי זאת עולה" ,עולה ודאי" ,מן
המדבר" ,מן המדבר ודאי ,שפיו חושב

äéîã÷ í÷éîì êéøö äéîã÷ ïéîéé÷ ãëå
àñééôì ïéòãéã ìàøùé ïåðéà ïéàëæ åìéçãá
åäééîåôá àøáçìå úåàé à÷ãë ïåäéøàîì
é"÷ðåã÷àé ïåðéàã ïéìà ïäîù ïéøú ïåäúåìöá
) äðòé 'äå àø÷ú æ"à àðîæ àåääáãישעיה נח ט(
àúîëç àãå à"ð) àúðéëù àãå åðéã úéáå àåä 'äå
àãå äàúúå äàìò (äîëç à"ð) (àúðéëùå äàìò
çñ íéìäú) íéúôù ïéá ïåáëùú íà àæø åäéà
éàãåã àåä êéøá àùãå÷ã àðáø÷ éäéàã (ãé
åðé÷ú àã ïéâáå äéìéã àðáø÷ éäéà àúðéëù
àðáø÷á àúåìö
äàëæ éàãå äìåòä (á å àø÷éå) äìåòä àéä
åäéàã úåàé à÷ãë äéáâì äì ÷éìñã ïàî åäéà
) äìåò úàæ éî äðéâá ìéàùשיה"ש ג ו( äìåò

 - ïå÷éúä øéàî 2207לכן כל התפילה בלשון רבים ,חוץ מאלקי נצור .שנות אליהו ברכות רפ"ה :כדי שיכוונו את
לבם לאביהם שבשמים :פירוש שאסור לכוין בתפלה לצורך עצמו אך להתפלל שיהיו כל ישראל
בתכלית השלימות ויהיה נשלם כנסת ישראל למעלה .אבל לא לצורך עצמו אלא יתפלל באלהי
נצור על עצמו שתפלת אלהי נצור הוא על עצמו .וז"ש כאן כדי שיכונו לבם לאביהם שבשמים לא
שיכוונו בדבור.
 2208תיקון המלכות וישראל חד הוא ,כי הם בניינה ,והם איברים דילה ,כי היא מתפשטת בכל
אחד ואחד מישראל ,והיא כלל ישראל ,וכל תיקוני ישראל ומעשיהם הוא הכל בה ,כי הם
התפשטות רוחה דילה )דע"ה ח"א פ ע"ד(.
 2209היינו וכמו שכתבתי *.##
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הקדוש ברוך הוא כמו הר סיני ,ולכן "מי
זאת עולה מן המדבר וגו'".
מקטרת ,מר זו תפלת שחרית שתקן
אברהם ,שהוא מר .ועוד מקטרת" ,מר
צרור המר דודי לי" ,וזה נצח שמעלה
אותה בימין .זהו שכתוב "נעמות בימינך
נצח".

áéùç éåîéôã éàãå øáãîä ïî øáãîä ïî éàãå
÷úàæ éî àã ïéâáå éðéñã àøåèë àåä êéøá àùãå
'åâå øáãîä ïî äìåò
ïå÷úã úéøçùã àúåìö àã øî úøè÷î
øîä øåøö øî úøèå÷î ãåòå øî àåäã íäøáà
äì ÷éìñã çöð àãå (âé à ù"äéù) éì éãåã
) ã"ää {à"ò èî} àðéîéáתהלים טז יא( úåîéòð
çöð êðéîéá

וכד קיימין כו'  -דיראה הוא בשכינה ,2210ואהבה בקב"ה עמודא דאמצעיתא ,ולכן במיושב
צריך באהבה ,ובצלותא דקיימין קדם מלכא ביראה ,לאכללא מדת יום כו' ,2211דצלותא הוא
לסלקא שכינה לגביה ,לכן צריך יראה .וק"ש לנחתא קב"ה לגבי שכינה ,שמע ישראל ,ישראל
בעלה ,וכמש"ל )ג ע"א וע"ב ד ע"א( וש"מ ,לכן צריך אהבה שם ,הבוחר }מח ע"ד{ כו' ,ואהבת
כו' )דברים ו ה( .וז"ש זכאין כו' ולחברא כו' ,דהן ק"ש ותפלה ,ולחברא בסמיכות גאולה לתפלה,
דהוא חיבור ק"ש ותפלה ,ואמר בפומייהו דהוא קול ודבור ,קול דק"ש בקול רם ,ודבור דתפלה
בלחש וכמש"ל )ג ע"ב( וש"מ :הוא וב"ד  -כמ"ש )ב"ר פנ"א סי' ב( כל מקום שנאמר וה' כו',
ומפרש ודא שכינתא עלאה ותתאה ,ור"ל הוא שכינה עילאה ,ועבד הלוי הוא ,דג' דרגין הן ,הוא
ואתה ואני ,2212נסתר ונמצא ומדבר בעדו ,והן ג' דרגין דכללין כלהו ,דאתה הוא מחסד עולם
יבנה )תהלים פט ג( ,אתה כהן לעולם כמ"ש בפ' עקב )ער ע"ב .(2213ואף שאמר בא"ז )רצ ע"א(
 - ïå÷éúä øéàî 2210עי' לקמן פה ע"א יראת ה' דא שכינתא.
 2211בלילה .וכלשון הגמ' ברכות יא ע"א :מאי מברך ]בברכת ק"ש של שחרית[ אמר רבי יעקב
אמר רבי אושעיא יוצר אור ובורא חשך וכו' אמר רבא כדי להזכיר מדת יום בלילה ומדת לילה
ביום בשלמא מדת לילה ביום כדאמרינן יוצר אור ובורא חשך אלא מדת יום בלילה היכי משכחת
לה אמר אביי גולל אור מפני חשך וחשך מפני אור.
 2212עי' תיקו"ז קמב ע"ב :אשכחנא תקונא כגוונא דא ,אהי"ה כתר עלאה ,יהו"ה עמודא
דאמצעיתא ,אדנ"י שכינתא תתאה.
עי' זהר ח"א קנח ע"א :ותא חזי דהכי הוא ודאי בגין דעלמא עלאה כל מלוי באתכסיא ועלמא
תתאה כל מלוי באתגליא בגין כך אתכסיא לאה במערתא דכפלתא ורחל בגלוייא דאורחא דא
בסתרא ודא באתגליא ובאתכסיא עלמא עלאה אתרשים דכתיב )שם ל יג( ותאמר לאה באשרי כי
אשרוני בנות ובגין כך קראה שמיה אשר )בגין כך כל ברכאן דתרין עלמין באתגליא ובאתכסיא ועם
כל דא( ובגין דא כלא חד דהא כלא הוי מעלמא עלאה הכי נמי ובכל אתר תרין עלמין דא באתגליא
ודא באתכסיא ואנן לא מברכינן לקב"ה אלא בתרין עלמין דכתיב )תהלים קו מח( ברוך יהו"ה
אלה"י ישראל מן העולם ועד העולם בגיני כך עלמא עלאה קרינן הו"א וקרינן לעלמא תתאה את"ה
בגין דאיהו ברוך מעלמא עלאה על ידא דצדיק הה"ד )שם קלה כא( ברוך יהו"ה מציון שוכן ירושלם
וגו' ודאי מציון איהו ברוך תא חזי כגוונא דא יהו"ה יהו"ה תרין עלמין נינהו דא באתגליא ודא
באתכסיא ועל דא פסיק טעמא בגוויהו ומעלמא דא עד עלמא דא כלא חד:
תרגום :ובא וראה שכך זה ודאי ,משום שהעולם העליון כל דבריו בנסתר ,והעולם התחתון כל
דבריו בנגלה ,לכן נתכסתה לאה במערת המכפלה ,ורחל בדרך הגלויה .זו בנסתר וזו בגלוי .ובנסתר
העולם העליון נרשם ,שכתוב "ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות" ,ולכן קראה שמו אשר) .לכן
כל הברכות של שני העולמות בנגלה ובנסתר ,ועם כל זה( .ולכן הכל אחד ,שהרי הכל הוא מן
העולם העליון .כך גם ]כאן[ ,ובכל מקום ,שני עולמות ,זה בנגלה וזה בנסתר ,ואנו לא מברכים את
הקדוש ברוך הוא אלא בשני עולמות ,שכתוב "ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם" .לכן
קוראים לעולם העליון הו"א ,וקוראים לעולם התחתון את"ה ,משום שהוא ברוך מן העולם העליון
על ידי הצדיק .זהו שכתוב "ברוך ה' מציון שוכן ירושלים" וגו' .ודאי מציון הוא ברוך .בא וראה,
כדוגמא זו ה' ה' שני עולמות הם ,זה בנגלה וזה בנסתר ,ועל כן מפסיק הטעם ביניהם ,ומהעולם
הזה ועד העולם הזה הכל אחד.
עי' לעיל ז ע"א לענין אני.
 2213אתה לבתר שארי לאתגלייא דהא האי ברוך סתים איהו ובג"כ אקרי בארח סתים ברוך
מקורא עלאה דלא אתגלייא אתה שירותא לאתגלייא לבר ובג"כ אקרי אתה ומאן איהו דא רזא
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דמחכמה מתחיל אתה ,היינו ע"י דנחית בימינא דכהנא .ואני ,מדבר בעדו ,בשכינה ,דהיא
מדברת בעדנו ,דהיא כלל ישראל ,2214והיא נק' ב"ד וכמ"ש בפ' שופטים )רעד ע"ד .(2215ור"ל דהן
ח' אותיות בשילוב הנ"ל ,דהוי"ה אדנ"י הן חיות קטנות עם גדולות )תהלים קד כה( כמש"ל )נב
ע"ב מג ע"ב( .והנה בינה עם חג"ת הן חיות גדולות הוי"ה ,ובינה היא נשר הגדול ,וחו"ג אריה
ושור ,ות"ת אדם .ונהי"ם חיות קטנות ,אדנ"י כידוע דהן 2216בניינה ,והיא אדם .והוא שילוב
הנ"ל ,2217מים עליונים ומים תחתונים ,ח' אותיות מבינה עד מלכות .והוא חשמ"ל ,ח"ש
בצלותא ,מ"ל בק"ש .ואלו ח' אותיות עם ב' אל מלא 2218דהן ביצירה ועשיה ,ב' עלמין דמקננן
בהון ,הוא חושבן חשמ"ל ,ועמ"ש בליקוטים )* :(##ודא איהו רזא מי זאת עולה דאיהי קרבנא
כו'  -כצ"ל ,ור"ל מי זאת הוא שכינה עילאה ותתאה ,ומפרש עולה ,ר"ל קרבן דאיהי קרבנא כו',
ר"ל התפלה .ומפרש והולך דודאי שכינתא כו' ,וזהו זאת עולה ,במי דעולה היא עולה עד
הבינה 2219,כמ"ש בר"פ צו )רע"מ כז ע"א (2220ובפ' ויקרא :2221העולה ודאי  -ר"ל ,דעולה
למעלה וכמו שמפרש והולך ,זכאה איהו מאן דסליק כו' :דאיהו שאיל בגינה כו'  -ר"ל ,מי כו'
ע"י מי עולה זאת ,ואמר עולה ודאי כנ"ל ,דסלקא כו' והיא קרבן עולה כנ"ל :כטורא דסיני  -ע"ל
ריש תיקון כ"ב )עא ע"א( בארוכה :2222ובג"ד כו' מן המדבר מן דבורא  -כ"ה בס"א והוא נכון,
וכמ"ש בהקדמת זוהר )י ע"ב( :דהוא מר  -דהוא בשמים ראש ,ראש לכל הבשמים ,מר דרור כו'.
 - ïå÷éúä øéàîדימינא ואקרי כהן לגבי ההוא אתר ורזא דא אתה כהן לעולם מאן כהן לההוא עולם אתה ודא
איהו ימינא עלאה דהא אשתכח לאתגלייא.
תרגום :אתה אחר כך מתחיל להתגלות שהרי הברוך הזה הוא נסתר ולכן נקרא בדרך נסתר
ברוך המקור העליון שלא התגלה "אתה" הראשית להתגלות בחוץ ולכן נקרא אתה ומיהו זה סוד
הימין ונקרא כהן אצל אותו מקום וזה סוד אתה כהן לעולם מי הכהן לאותו עולם אתה וזהו הימין
העליון שהרי נמצא להתגלות.
 2214עי' לעיל ח ע"א ד"ה בית לה ,ששכינה נקראת כנסת ישראל דכניש כולא בה.
 2215עיי"ש שזה נוגע גם לבינה וגם למלכות.
 2216נה"י ,עי' ג' עדרי צאן הוא לעיל הערה .824
 2217יאהדונה"י.
##* 2218
 2219צ"ע אם זה מו"ס עי' זהר ח"ב רלט הובא בבהגר"א בסד"צ ד ע"ד.
 2220ז"ל :ואוקמוה מארי מתניתין עולה כולה סלקא לגבוה ודא בינה ה'.
 ##* 2221ו ע"א :לא מחשבתי מחשבותיכם ובגין כך רישא דכלא כתיב )ויקרא א ג( אם עולה
קרבנו מן הבקר ולא בקר ומאן איהו פר בן בקר איהו דאיהו דכר רבי יצחק אמר מן הבקר סתם
וחזר ופירש זכר תמים יקריבנו זכר ולא נקבה דהא דכר אשתמודע לעילא ונוקבא אשתמודעא
לתתא וכן מן הצאן מן הכבשים ומן העזים מאן דאתי לעולה כלהו דכר ולא נוקבא בגין דעולה
עולה על הלב על הלב ודאי ואשתמודע מאן דקאים על הלב ובגין כך סלקא לעילא וכלהו דכרין
ועל דא פתח קרא ברישא בעולה יתיר מכל שאר קרבנין דהא מחשבה רישא דכלא אמר רבי יהודה
אי הכי באתר דמחשבה דלעילא בעי לקרבא אמאי לתתא יתיר לא הוה בידיה אתא לקמיה דרבי
שמעון אמר ליה רישא דכלא מחשבה הוא וסיומא דההיא מחשבה אתר דאקרי בקר ומאי איהו
ההוא סיומא דגופא דמבסם לנוקבא )כך( מחשבה דבר נש רישא דכלא סיומא דההיא מחשבה כד
אתעביד עובדא אימתי בבקר הדא הוא דכתיב )מיכה ב א( הוי חושבי און ופועלי רע אימתי על
משכבותם באור הבקר יעשוה ועל דא לההוא אתר דמחשבה מחשבה אסתליק ועובדא מתקרבא
לסיומא דמחשבה ודאי:
תרגום :לא מחשבתי מחשבותיכם ,ולכן בראש הכל כתוב אם עלה קרבנו מן הבקר ולא בקר,
ומיהו ,הוא פר בן בקר שהוא זכר .רבי יצחק אמר מן הבקר סתם ,וחזר ופרש זכר תמים יקריבנו,
זכר ולא נקבה ,שהרי זכר נודע למעלה ונקבה נודעת למטה .וכן מן הצאן ומן הכבשים ומן העזים,
מי שבא לעולה כולם זכר ולא נקבה ,משום שעולה עולה על הלב ,על הלב ודאי ,ונודע מי שעומד
על הלב ,ולכן עולה למעלה וכולם זכרים ,ולכן פתח הכתוב בראש בעולה יותר מכל שאר
הקרבנות ,שהרי המחשבה היא הראש של הכל .אמר רבי יהודה אם כך ,במקום של מחשבה של
מעלה צריך להקריב ,למה למטה יותר ,לא היה בידו .בא לפני רבי שמעון ,אמר לו הראש של הכל
הוא מחשבה ,וסיום של אותה מחשבה מקום שנקרא בקר ,ומיהו ,אותו סיום הגוף שמבשם את
הנקבה) .כך( מחשבה של אדם ראש של הכל ,הסיום של אותה מחשבה כשנעשה מעשה ,מתי
בבוקר ,זהו שכתוב )מיכה ב( הוי חשבי און ופעלי רע אימתי על משכבותם באור הבוקר יעשוה,
ועל כן לאותו מקום של מחשבה המחשבה עולה והמעשה מתקרב לסיום המחשבה ודאי.
 2222שם מדובר על רשב"י.
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דאברהם ראש אמנה ,והוא הר המור ,הר המוריה :ועור מקוטרת כו'  -ר"ל ,מקטרת ,שקשור
במור ,והוא נצח ,והוא צרור במור צרור החיים ,ועמ"ש בספ"ד פ"ה )לג ע"ג( בחמשה חיים,
ואמרה שכינה צרור המור דודי לי ,דנצח איהו דידה ,וע"י דחסד קשור בנצח ,עי"ז דודי לי ,לכן
בין שדי ילין )שיה"ש א יג( ,דשדים דידה הוא דרגא דשרה אשת אברהם ,כי אשה יפת }מט ע"א{
מראה את )בראשית יב יא( ,הוד יפיה ,2223כמ"ש בהיכלות פרשת בראשית )מה ע"א( :2224הה"ד
נעימות כו'  -בימינך הוא חסד ,ונעימות הוא נעים זמירות ,שכינה ,דוד מלכא ,דסלקא ביה חסדי
דוד הנאמנים:2225
"ולבונה" ,זה הוד שמעלה אותה
בגבורה" .מכל אבקת רוכל" ,זה צדיק
שמעלה אותה בעמוד האמצעי .ואם לא
עולה השכינה בתפלתו קרבן לקדוש ברוך
הוא ,הרי הכלב יורד לאכול את קרבנו,
אוי לו ,וטוב שלא נברא בעולם ,ועליו
נאמר "גם בלא דעת נפש לא טוב".

ìëî äøåáâá äì ÷éìñã ãåä àã äðåáìå
äì ÷éìñã ÷éãö àã (å â ù"äéù) ìëåø ú÷áà
àúðéëù à÷ìñ àì íàå àúéòöîàã àãåîòá
àáìë àä àåä êéøá àùãå÷ì àðáø÷ äéúåìöá
÷äéì áè äéì éåå äéìéã àðáø÷ ìëéîì úéçð à
) øîúà äéìòå àîìòá éøáúà àìãמשלי יט ב(
áåè àì ùôð úòã àìá íâ

 - ïå÷éúä øéàî 2223עי' ברכות י ע"ב ורש"י שם.
 2224רק מצאתי בדף מ ע"ד בח"ב של יהל אור.
2224
ועי' מה ע"א :אברהם דאיהו ימינא לעילא נטיל )ד"א ל"ג היכלא דקאמרן( )היכל אהבה(
רוחא דאקרי אהב"ה לאתקשרא דא בדא לאתחברא דא בדא למהוי חד וסימניך )שם יב יא( הנה נא
ידעתי כי אשה יפת מראה את ושפירו דאתתא באינון שדים:2224
תרגום :אברהם שהוא ימין למעלה לוקח )ההיכל שאמרנו( )היכל אהבה( רוח שנקרא אהב"ה
להתקשר זה בזה ולהתחבר זה בזה להיות אחד ,וסימן לדבר "הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה
את" ,ויופי של האשה באותם שדים.
ועיי"ש בגר"א כא ע"ב :ששם השדים כנ"ל וכן כל נאה הוא בחסד טורנא יאה ובסימא.
ונ"ל שעיקר היופי שבשדיים היא היותה גדולה ,וקטנה אין לה שדים ,ולכן כשכתוב בין שדי
ילין ז"א כשיש זיווג של ז"א ונוק' באותו גובה.
 2225עי' זהר ח"א ריט ע"א :אמר רבי יוסי אית חסד ואית חסד חסד עלאה וחסד תתאה חסד
עלאה מעל שמים הוא חסד תתאה הוא דכתיב )ישעיה נה ג( חסדי דוד הנאמנים ובהני כתיב עד
שמים:
תרגום :אמר רבי יוסי ,יש חסד ויש חסד ,חסד עליון וחסד תחתון .חסד עליון הוא מעל
השמים ,חסד תחתון הוא שכתוב "חסדי דוד הנאמנים" ,ובאלה כתוב "עד שמים".
ועי' ח"ג כא ע"א :אמר לון יומא חד הוינא אזיל ללוד עאלנא למתא ואסמכנא גרמאי בתר
כותלא חד ורבי שמעון בן יוחאי הוה בההוא ביתא ושמענא מפומיה האי קרא אודך לעולם כי
עשית אודך דוד המלך ע"ה )לקודשא בריך הוא( אמרו על ההוא עולם בתראה דאיהו עבד דדוד
מלכא אחיד ביה בההוא עולם וביה ירית מלכותא ואקוה שמך כי טוב דא קודשא בריך הוא
ביחודא דהאי עלמא דאקרי טוב אימתי אקרי טוב נגד חסידיך מאן אינון חסידיך אלא אית חסד
ואית חסד ואלין אקרון חסדי דוד הנאמנים וכד אלין חסדי דוד אתמליין מההוא טיבו דנגידו
דעתיקא קדישא כדין אקרי יסוד טוב וכדין אשתכח טוב לגבייהו דהא )ס"א כד אשתכח כמה דאיהו
ביה( כמה דאשתכח דאיהו ביה הכי איהו מבסם להאי עלמא בתראה וכלא אשתכח בברכה ועל דא
דוד הוה מחכה להאי דרגא דנהיר להאי עולם דאיהו אחיד ביה.
תרגום :אמר להם יום אחד הייתי הולך ללוד ונכנסתי לעיר וסמכתי את עצמי אחר כותל אחד,
ורבי שמעון בן יוחאי היה באותו הבית ,ושמעתי מפיו את הפסוק הזה ,אודך לעולם כי עשית.
אודך דוד המלך עליו השלום )לקדוש ברוך הוא( אמרו על אותו עולם אחרון שהוא עשה ,שדוד
המלך אחוז בו ,באותו עולם ,ובו ירש את המלכות .ואקוה שמך כי טוב ,זה הקדוש ברוך הוא,
ביחוד של העולם הזה ,שנקרא טוב .מתי נקרא טוב ,נגד חסידיך .מי הם חסידיך ,אלא יש חסד ויש
חסד ,ואלו נקראו חסדי דוד הנאמנים ,וכשחסדי דוד הללו מתמלאים מאותו טוב שנמשך של
העתיק הקדוש ,אזי נקרא היסוד טוב ,אזי נמצא להם טוב ,שהרי )כשנמצא כמו שהוא בו( כמו
שנמצא שהוא בו ,כך הוא מבשם את העולם האחרון הזה ,והכל נמצא בברכה .ועל כן דוד היה
מחכה לדרגה הזו שמאירה לעולם הזה ,שהוא אחוז בה.
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ולבונה דא כו'  -דקאי ג"כ אקטורת ולבונה אדום והוא הוד כו' וכאן כל השם ל"ב ונו"ן
ש"ב 2226וו"ה :2227מכל אבקת כו'  -דג"כ מקוטרת כנ"ל ,וכל הוא יסוד )זהר ח"א יז ע"א( ,ואבקת
הוא דרגא ויאבק איש כו' ,2228וצדיק הוא הרוכל דשקיל מכולא דא יהיב כו' 2229כמ"ש בסוף
2230
תז"ח )נב ע"א( ומערב כולא  :גם בלא דעת כו'  -דהצלותא היא נפש כמ"ש )שמואל א' א טו(
ואשפוך את נפשי כו' ,ודעת היא לכוין לשכינה ,פנימית התפלה ,ולילה ללילה יחוה דעת )תהלים
יט ג( ,דהן הצלותין דצריך לאמשכא לה נהר בעלה .ואמר לא טוב ,דבצלותא )משלי יח כב( מצא
אשה מצא טוב ויפק רצון מה') ,תהלים יט טו( יהיו לרצון אמרי פי ,ועי' בז"ח ר"פ חקת .2231אבל
כאן לא טוב ,והפוכי' הא כו' כנ"ל:
וכשעולה שכינה בתפלתו ,כמה חיות
ïååéç äîë äéúåìöá àúðéëù à÷ìñ ãëå
 - ïå÷éúä øéàî 2226שערי בינה*.##
 2227כל הקומה כאן ,בגלל בינה עד הוד אתפשטת ,עי' לקמן הערה .2354
2228
##* 2228עי' זהר ח"א קע ע"א :ויאבק איש עמו )בראשית לב כד( מאי ויאבק )גליון דאמר
רבי יהושע בן לוי מלמד דסליקו אבק ברגליהון עד כורסי יקרא כתיב הכא )שם כה( בהאבקו עמו
וכתיב )נחום א ג( אבק רגליו וההוא מלאך שרו של עשו היה ואיהו סמאל בגין כך דינו הוא שיעלה
אבק דרגליו עד כסא הכבוד שהוא מקום המשפט( רבי שמעון אמר מן אבק אבק טפל לעפר 2228מה
בין עפר לאבק 2228דא אבק דאשתאר מן נורא ולא עבד איבין )בעלמא( 2228לעלמין עפר דכל איבין
נפקי מניה ואיהו כללא בעילא ותתא אמר רבי יהודה אי הכי מאי )ש"א ב ח( מקים מעפר דל א"ל
כמשמעו אבל בהאי גוונא מקים מעפר דל בגין דלית ליה מגרמיה כלום 2228ומההוא עפרא נפק דל
דלית ליה כלום ומההוא עפר 2228כל איבין וכל טיבו דעלמא נפקי מניה וביה אתעבידו כל עובדין
דעלמא כמה דכתיב )קהלת ג כ( הכל היה מן העפר 2228והכל שב אל העפר ותנינן הכל היה מן
העפר ואפילו גלגל חמה אבל אבק לא עביד פירין ואיבין )לעלמא( 2228לעלמין ובגין כך ויאבק איש
דאתיא בההוא אבק ורכיב עליה בגין לקטרגא ליה ליעקב:
תרגום" :ויאבק איש עמו" .מה זה "ויאבק") .שאמר רבי יהושע בן לוי ,מלמד שהעלו אבק
ברגליהם עד כסא הכבוד .כתוב כאן "בהאבקו עמו" ,וכתוב "אבק רגליו" .ואותו מלאך שרו של עשו
היה ,והוא סמא"ל ,לכן דינו הוא שיעלה אבק רגליו עד כסא הכבוד ,שהוא מקום המשפט( .רבי
שמעון אמר ,מיהו אבק ,אבק טפל לעפר .מה בין עפר לאבק ,זה אבק שנשאר מהאש ולא עושה
פירות )בעולם( לעולמים ,עפר שכל הפרות יוצאים ממנו ,והוא כלל שלמעלה ומטה .אמר רבי
יהודה ,אם כך ,מה זה "מֵ ִקים מעפר דל" .אמר לו ,כמשמעו ,אבל בגוון זה מקים מעפר דל משום
שאין לו מעצמו כלום ,ומאותו עפר יצא דל שאין בו כלום ,ומאותו עפר כל הפירות וכל טוב
העולם יוצאים ממנו ובו נעשים כל מעשי העולם ,כמו שכתוב "הכל היה מן העפר והכל שב אל
העפר" .ושנינו "הכל היה מן העפר" ,אפילו גלגל חמה ,אבל אבק לא עושה פירות )לעולם(
לעולמים ,ולכן "ויאבק איש" ,שבא באותו אבק ורכב עליו כדי לקטרג ליעקב.
 2229עי' שם נב ע"א :אפיק מיכלא מכלהו ואיהו נטיל וגבי מניהו דא יהיב נחמא ודא יהיב מיא,
ועיי"ש בגר"א שזה בינה ,ויתכן שכוונתו ליסוד דבינה וצ"ע.
 2230לא מצאתי כזה לשון.
##* 2231נ ע"ג :וע"ד אתערו חברייא דכד ב"נ נסיב איתתא אתדבק בשכינתא דהא עד לא אנסיב
לא שריא עליה דלית שכינתא שריא על אתרא פגימא וכד לא שריא עליה איהי אתמנעו מניה
תריסר מתנן עילאין ועל דא איתערו חברייא כל השרוי בלא אשה שרוי בלא טובה כד"א לא טוב
היות האדם לבדו בלא שמחה דכתיב ושמחת אתה וביתך בלא ברכה דכתיב להניח ברכה אל ביתך
בלא שלום כד"א וידעת כי שלום אהלך בלא עזרה דכתיב אעשה לו עזר כנגדו בלא כפרה דכתיב
וכפר בעדו ובעד ביתו בלא תורה כד"א האם אין עזרתי בי ותושיה נדחה ממני בלא חכמה כד"א
חכמות נשים בנתה ביתה
תרגום :ועל זה העירו החברים שכשאדם נושא אשה נדבק בשכינה שהרי טרם שנשא אין שורה
עליו שאין שכינה שורה על מקום פגום וכשאינה שורה עליו היא מונעת ממנו שתים עשרה מתנות
עליונות
ועל זה העירו החברים כל השרוי בלא אשה שרוי בלא טובה כמו שנאמר )בראשית ב( לא טוב
היות האדם לבדו בלא שמחה נאמר )דברים יד( ושמחת אתה וביתך בלא ברכה נאמר )יחזקאל מד(
להניח ברכה אל ביתך בלא שלום כמו שנאמר )איוב ה( וידעת כי שלום אהלך בלא עזרה נאמר
)בראשית ב( אעשה לו עזר כנגדו בלא כפרה נאמר )ויקרא טז( וכפר בעדו ובעד ביתו בלא תורה
כמו שנאמר )איוב ו( האם אין עזרתי בי ותשיה נדחה ממני בלא חכמה כמו שנאמר )משלי יד(
חכמות נשים בנתה ביתה
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ומרכבה וגלגלי הכסא כולם יתעוררו
אליה בנגון בשמחה ,וכולם כנפיהם
פתוחות לקבל אותה .והרי פרשוהו
"ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה".
וכשעולה עולה כמו יונה ,וכשיורדת
יורדת כנשר ,שהיא המלכה שלא פוחדת
מכל העופות של העולם ,ויורדת עם כמה
מזונות לבניה ,זהו שכתוב "כנשר יעיר
קנו על גוזליו ירחף" ,מי הם גוזליו .אלו
הם ישראל ,שהם כמו גוזלים שמצפצפים
לה בכמה צפצופים של תפילה ,ויורדת
אליהם ,לכל אחד מורידה לו מזון כראוי
לו .למי מורידה מזון של התורה ,שהוא
מזון הנשמה ,למי מורידה מזון הגוף לכל
אחד כפי רצונו.

äáâì ïåøòúé åäìë àéñøåëã éìâìâå àúáëøîå
äì àìá÷ì ïçéúô åäééôãâ åäìëå äåãçá àðåâðá
äìòîìî úåãåøô íäéôðëå íäéðôå åäåî÷åà àäå
)יחזקאל א יא( ãëå äðåéë à÷ìñ à÷ìñ ãëå
àìã àúéðåøèî éäéàã àøùðë úúçð úúçð
ïéðåæî äîëá àúçðå àîìòã ïéôåò ìëî úìéçã
øùðë (àé áì íéøáã) áéúëã àåä àãä àäðáì
åéìæåâ ïàî [á"ò äî] óçøé åéìæåâ ìò åð÷ øéòé
äì ïéôöôöî àéìæåâë ïåðéàã ìàøùé ïåðéà ïéìà
ãç ìëì åäééáâì úúçðå àúåìöã ïéôåöôö äîëá
àúçð ïàîì äéì úåàé à÷ãë àðåæî äéì àúçð
ïàîì àúîùðã àðåæî åäéàã àúééøåàã àðåæî
äéúåòø íåôë ãç ìëì àôåâã àðåæî àúçð

חיון דמרכבתא וגלגלי דכרסיא כו'  -הן ד' חיות דפשוטו ,ועשרה גלגלים דמלואו ,חיות
ואדם על הכסא .וכן במט"ט ,וכמש"ל בתיקון כ"ב )סג ע"א עב ע"א( :ופניהם וכנפיהם כו' -
ופניהם וכנפיהם דא רזא דחשמ"ל ,חיות קטנות עם גדולות) 2232תהלים קד כה( ,ואדם ע"ג
כמש"ל תיקון כ"ב וכנ"ל :וכד סלקת כו'  -דסלקת ברזא דיו"ד ,שחורה אני ונאוה 2233כו' )שיה"ש
2234
א ה( ,וכיונה לגבי בעלה ,פתחי לי כו' יונתי כו' )שהי"ש ה ב( ,אבל כד נחתת איהי ברזא דהא
מליא מכל סטרין 2235כמו שמפרש והולך :למאן נחתא כו'  -וכמ"ש )לקמן קו ע"א קכג ע"א(
פותח את ידך יודי"ך ,את יוד דהוא קמץ בפתח 2236בה' ,דהוא פתיחת יד בה' אצבעאן ,ומשביע
לכל חי רצון )תהלים קמה טז( ,וכמו שמפרש והולך לכל חד כו':
דבר אחר "אם תשכבון" ,זו האם
העליונה ,שהיא תפלת השבת ,שצריכים
שפתים לקבל אותה בערב שבת ,שהיא
נשמת כל חי ,היא יורדת על ראש צדיק
שהוא יום השביעי" ,לשון למודים",
קוראים אותו ,והיא שורה עליו בין שתי
שפתים שהם נצח והוד.
ושבת הוא פה שנפתח בערב שבת
לקבל אותה בתפלת השבת הזו ,שהרי
תפלת השבת נקראת קבלה ,וממנה
מקבלות כל הספירות זה מזה ,ובה
תפלתו של אדם מקובלת לפני יהו"ה,
והיא תפלת עשרת ימי תשובה ,והיא ה'
עליונה שתקנו בה חמש תפלות ביום
הכפורים.

àã (ãé çñ íéìäú) ïåáëùú íà øçà øáã
ïååôù ïéëéøöã úáùã àúåìö éäéàã äàìò àîéà
éäéà éç ìë úîùð éäéàã úáù áøòá äì àìá÷ì
ïåùì éòéáùä íåé åäéàã ÷éãö ùàø ìò àúçð
) íéãåîìישעיה נ ד( ÷äéìò àéøù éäéàå äéì ïðéø
ãåäå çöð ïåðéàã ïååôù ïéøú ïéá
úáù áøòá àçúôúàã äô åäéà úáùå
àúåìö àäã úáùã àúåìö éàäá äì àìá÷ì
ìë ïéìá÷î äðéîå äìá÷ úàéø÷úà úáùã
úìáå÷î ùð øáã àúåìö äáå ïéã ïî ïéã ïàøéôñ
÷éäéàå äáåùú éîé úøùòã àúåìö éäéàå 'ä íã
éøåôëã àîåéá ïéúåìö ùîç äá åðé÷úã äàìò 'ä

 - ïå÷éúä øéàî 2232עי' לקמן נח ע"ב ד"ה ואינון ,לעיל זה שילוב של הוי"ה ואדנ"י.
 2233עי' לקמן צו ע"ד ד"ה ערב ובקר – שמצד מטה היא שחורה ,וכאשר היא עולה בתיקון זה
נאוה.
 2234נדצ"ל דה"א*##
דנשר שהיא
 2235ואז הנוק' עומדת כנגד כל הו"ק.
 2236חו"ב כדלעיל ח ע"ב.
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ד"א אם כו'  -דלמעלה )מח ע"ב( פי' אם על שכינה תתאה ,אימא תתאה ,והיא צלותא
דחול ,וכאן פי' על אימא עילאה ,צלותא דשבת :דצריכין שפוון לקבלא לה כו'  -כצ"ל ,ור"ל
לקבל שבת מבעוד יום ,דשבת בא ממילא ,והוא שכינה תתאה .וכידוע דתיקון התפלה דחול,
הוא בשבת ממילא ,ולכן אין תפלין בשבת .וקבלת השבת הוא שכינה עלאה והוא הכנה לתפלת
השבת ,והוא קבלת נשמה יתירה ,ונשמה הוא מבינה ,ולכן אומרים נשמת כל חי וכמו שמפרש
והולך ,ומפרש ד"כל ח"י" הוא צדיק כידוע )זהר ח"ג שו ע"ב( ,והוא יום השבת כמ"ש בפרשת
2238
בראשית )כג ע"ב (2237ולקמן תיקון כ"ב )עג ע"א( וש"מ .והקבלה והתפלה הוא בפה ולשון
שהוא בין השפתים ,והן נהי"ם ,שהן תיקוני שכינה תתאה ,ופה הוא שבת וכלילא מג' אבהן,
כמש"ל )מט ע"ב( שבת איהי שכינתא תתאה כלילא כו' ,והן ז"ת ,ועלייהו שריא אמא עלאה.
ואמר דצריכין שפוון כו' ,ר"ל דז"ש אם כו' בין שפתים :דאיהי נשמת כל חי  -ר"ל ,נשמה
הנתוספת בשבת על הצדיקים ,כמו שמפרש והולך על ראש צדיק ,ר"ל למעלה דרגא דצדיק ,וכן
למטה על הצדיקים ,ור"ל דלכן אומרים נשמת כל חי .ו"כל" הוא צדיק ,2239דכולל כל האברים
וכל הפקודים כמש"ל )לח ע"א לז ע"ב( וש"מ .וכן נקרא חי ,ח"י עלמין ,דכולל ח"י טורי
אפרסמוני דכיא ,2240שהן ח"י חוליין ,והוא אבר חי ,2241דכל דאכיל מניה הוא חי כו' ,2242והוא
ע"י בינה נשמת חיים ,ומניה פרחין נשמתין לכל חי ,וזהו כל חי ,דכליל כל ח"י ,והכל ע"י הבינה
דמינה הן הנשמתין דשריין ביה :איהי נחתא על ראש צדיק  -כמ"ש )משלי י ו( וברכות לראש
צדיק ,וע"ל )צב ע"א וע"ב קב ע"א( ברכה וכלא אמא עלאה כו' ואיהי ברכת ה' כו' ,וכן היא
הנשמה דנחתא על ראש הצדיקים כנ"ל :דאיהו יום השביעי  -ובה }מט ע"ב{ )בראשית ב ג(
ויברך אלקים את יום השביעי :לשון למודים  -ר"ל ,דהוא לשון ,בין למודי ה' )ישעיה נד יג(,
2244
2243
נו"ה  ,שהן השפתים  ,ור"ל וזהו בין שפתים כנ"ל ,והוא אדנ"י שפתי תפתח )תהלים נא יז(,
"ופי" כמו שמפרש והולך ,איהי פה דאתפתחת כו' ,וכמ"ש )יחזקאל מו א( ששת ימים יהיה סגור
וביום השביעי יפתח .ובחול אדנ"י שפתי תפתח ,הוא היכל דאתפתחת לגבי אדנ"י וכמש"ל
בתיקון י"ח )לב ע"ב( ,והוא בהיכלות ,אבל בשבת איהי אתפתחת לקבל אמא עלאה :בע"ש כו' -
דמעלי שבתא הוא במלכות ,וכמ"ש בפרשת בראשית )ה ע"ב ,(2245ואיהי אתפתחת בע"ש ,וביום
השבת צדיק ,שריא אמא על הלשון בתוך פה ,והוא הצלותא ,פה ולשון ,דהיא פה תורה שבע"פ
 - ïå÷éúä øéàî##* 2237ז"ל :ובשבת נחית קב"ה בג' 2237אבהן לקבלא בת יחידא דיליה בהון ודא רזא דשבת
ש' ב"ת יחידא דיליה.
תרגום :ובשבת נוחת הקדוש ברוך הוא בשלשת האבות לקבל הבת יחידה שלו בהם ,וזה סוד
של שבת ,ש' בת יחידה שלו.
 2238עי' ז"ח לד ע"ד :פומא דיליה מלכות תרין שפוון נצח והוד יסוד לשון למודים.
 2239וכן הוא )זהר ח"א יז ע"א(.
 2240עי' ספ"צ )יט ע"ב( שהם רק י"ג ,ועי' לעיל הערה .1975
 2241עי' לקמן נא ע"ב ד"ה ואמר איהו ,שלא בשעת הזיווג היסוד נקרא אבר מת.
 2242בראשית )ג כב( ויאמר ה' אלהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן ישלח
ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעלם.
 2243עי' לעיל הערה .1063
 2244עי' לקמן סד ע"א.
 2245ז"ל :את שבתותי )נ"א דא( 2245שבת עלאה ושבת 2245תתאה דאינון תרין כלילן כחדא
וסתימין כחדא אשתאר שבת 2245אחרא דלא אדכר והוה בכסופא אמרה קמיה מארי דעלמא
מיומא דעבדת לי שבת אתקרינא ויומא לאו איהו בלא ליליא אמר לה ברתי שבת אנת ושבת
קרינא לך אבל הא אנא מעטר לך בעטרא עלאה יתיר אעבר כרוזא ואמר מקדשי תיראו ודא שבת
דמעלי שבתא דאיהי יראה ושריא 2245בה יראה ומאן איהו דקב"ה אכליל ואמר אני יהו"ה.
תרגום" :את"" ,שבתותי") ,זו( שבת העליונה ושבת התחתונה ,שהן שתים כלולות יחד
וסתומות יחד .נשארה שבת אחרת שלא נזכרה והיתה בבושה .אמרה לפניו ,רבונו של עולם ,מיום
יתי ,אַת שבת ,ושבת קראתי לך ,אבל
שעשית אותי נקראתי שבת ,והיום אינו בלי לילה .אמר לה ,בִ ִ
הריני מעטר אותך בעטרה יותר עליונה .העביר כרוז ואמר "מקדשי תיראו" .וזו שבת של ערב שבת
שהיא יראה ,ושורה בה יראה .ומי הוא שהקדוש ברוך הוא כללו ואמר אני ה'.
2237
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וכמש"ל )יג ע"א יט ע"א( פומא מלכות ,ונו"ה קיימין עלה ג' עדרי כו' ,2246והן לשון ושפתים:
דהאי צלותא דשבת אתקריאת קבלה  -דבחול היא בנה"י ,מקום המלכות ,אבל בשבת היא
בחג"ת ,מקום הבינה .2247וע"ל )סא ע"ב נ ע"ב( איהי הלכה דמלכא ,כד איהי אזלת גביה בתרין
שוקין דאינון תרי סמכי קשוט ,וכד סליקת בגופא בתרין דרועין דמלכא אתקריאת קבלה ,ר"ל
דשוקין הן מקום הליכה ,וידין הן מקום הקבלה ,לקבלא אותה :ומינה מקבלין כו'  -ר"ל ,מבינה,
דהיא אם הבנים דינקא להון ויהבא לון כל סיפוקיהון ,וע"ל )לח ע"א לז ע"ב( ובהון אתחברת
אורייתא דבכתב ואורייתא דבע"פ כו' וחבורא דתרווייהו רחם כו' ,ובההוא זמנא אינון אברים
מקבלין ע"י צנורין כו' ,והכל ע"י אמא עלאה כמש"ש )ד"ה ביומא דשבועות ,(2248ע"ש :ובה
צלותא דב"נ מקובלת כו'  -דשם אין שטן מקטרג ,וכל תפילה שמגיע לשם אין חוזרת ריקם,
ותדור נדר על ה' )במדבר ל ד ,(2249ותתפלל חנה 2250על ה' )שמואל א' א י( ,2251ואיהי ימינו פשוטה
2252
לקבל שבים )איכה רבה פ"ה סי' ה(  ,וביה"כ דרגא דידה לית ליה רשו לשטן כו' )יומא כ
ע"א :(2253ואיהי צלותא כו'  -שהיא דרגא דתשובה ,ואתפתחת באלו הימים ,וע' בפ"ב דספד"צ
)יט ע"ב (2254ולכן דרשו כו' :ואיהי ה' עלאה כו'  -והן י"ה עם עשרת ימי תשובה הנ"ל ,והנה ה' זו
אע"ג שהיא ביום הכפורים ,מ"מ היא בה' ימים עם ד' הימים שבין יוה"כ לסוכות ,2255לכן אמרו
שכולן הן ימי כפרה ,וז' ימים של סוכות הן בז"א ,בז' ספירות שבו ,ושמיני עצרת היא נוק' דז"א,
והן ד' אותיות הוי"ה כסדרן בד' פרצופין ,ותחלת כולם מקרא קדש שבתון ,והן ד' :ר"ה ויוה"כ
ויו"ט ראשון של חג ושמיני עצרת .והנה נתגלה בחינה אחרונה שבכולן גילוי אחר גילוי ,בחכמה
בחי' אחרונה ,שבו נעלם בבינה יוה"כ ,ואין לו יום בפני עצמו ,משא"כ בה' עילאה ,ה' ימים,
ובז"א ניתוסף בחי' מלכות מלבד ו"ק דיליה ,והוא עטרת היסוד ,דוד מלכא ,הושענא רבה ,וכאן
נשלם מה שחסר ביו"ד בחי' ,עשירית ,מלכות ,בחי' אחרונה הנ"ל ,והן כ"א ימים ,יה"ו .וסוכות
נגד ז"א ,ובו יורדין החסדים ,והן הסוכה ולולב והקפות ,הכל כידוע .ומלכות בה יורדין הגבורות
 - ïå÷éúä øéàî 2246עי' הערה .1996
##* 2247
 2248עיי"ש שזה יסוד דבינה ,ועי' לעיל הערה  32שזה באמת דעת המתפשט
 2249עיי"ש שהלשון לה' ,אבל נראה שכוונתו לדברי הזהר עי' זהר ח"ב צא ע"ב :נדר איהו
לעילא ,ואינון חיי מלכא ,רזא דרמ"ח שייפין ותריסר קטירין כחושבן ונד"ר ,ועל דא חמיר משבועה
]תרגום :נדר הוא למעלה ואלה הם חיי המלך ,סוד של רמ"ח אברים ושנים עשר קשרים כמנין
'ונד"ר' ולכן חמור הוא )הנדר( משבועה[ ,עכ"ל .ועי' זהר פנחס רנה ע"א :כל הנשבע כאילו נשבע
במלך עצמו ,וכל הנודר כאילו נודר בחיי המלך ,המלך עצמו אדנ-י חיי המלך יהו"ה ובגין דא )שם ל(
כי ידור נדר ליהו"ה ,ע"כ .וע"ש רנה ע"ב :כל הנודר בהוי"ה דאיהו תפארת ,כאילו נודר בחכמה
דאיהו יו"ד ה"א וא"ו ה"א חיי המלך ,וכל הנשבע באלקים כאילו נשבע במלך עצמו ,ע"כ.
 2250מילה זו לא מופיע בפסוק.
 2251עי' זהר ח"א קלז ע"א :דבר אחר ויעתר יצחק דצלי צלותיה וחתר חתירה לעילא לגבי
מזלא 2251על בנין דהא בההוא אתר תליין בנין דכתיב )ש"א א י( ותתפלל על ה' וכדין ויעתר לו
יהו"ה אל תקרי ויעתר לו אלא ויחתר לו חתירה חתר ליה קב"ה 2251וקביל ליה וכדין ותהר רבקה
אשתו:
תרגום :דבר אחר" ,ויעתר יצחק" שהתפלל תפילתו וחתר חתירה למעלה אל המזל שעל הבנים,
שהרי באותו מקום תלויים הבנים ,שכתוב "ותתפלל על ה'" ,ואז "ויעתר לו ה'" ,אל תקרי ויעתר לו
אלא ויחתר לו ,חתירה חתר לו הקדוש ברוך הוא וקיבל אותו ,ואז "ותהר רבקה אשתו".
 2252עי' לעיל כד ע"א שזה שכינתא עילאה ,אמנם עי' זהר ח"א כג ע”א :אסתכמו תלתא למעבד
דינא וייתי י"ד )ימינא( 2252דאיהי פשוטה לקבל שבים דאיהו יהו"ה יו"ד ה"א וא"ו ה"א ודא שכינתא
אתקרי יד ימין מסטרא דחסד יד שמאל מסטרא דגבורה יד יהו"ה מסטרא דעמודא דאמצעיתא
תרגום :שלשה מסכימים לעשות דין ,ויבא יד )ימין( שהיא פשוטה לקבל שבים ,שהוא יהו"ה
יו"ד ה"א וא"ו ה"א .וזו שכינה נקראת יד ימין מצד החסד .יד שמאל מצד הגבורה .יד יהו"ה מצד
עמוד האמצעי.
ל"נ שכוונתו לומר שזה כאשר הכל בתיקון חג"ת וממילא יש דעת המתפשט ,וזה הימינו פשוטה
לקבל שבים ,וכן משמע בביאור רבינו על ספד"צ יב ע"ד.
 2253ז"ל :שטן ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני.
 2254עיי"ש בגר"א שזה מדבר על עשרת ימי תשובה.
 2255עי' & לגבי מעלת ה' ימים שבין יוה"כ לסוכות.
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כידוע ,לכן בשמיני עצרת מזכירין גבורות גשמים ,ובה )בראשית א ט( יקוו המים אל מקום אחד,
ונעשין בה הכל בסוד בית א' של תפילין ,וכיוצא .והיא אעפ"י שהיא חג בפני עצמה ,פרצוף
בפני עצמו ,מ"מ היא תשלומין דראשון של סוכות בעלה ,כי ברא ירית ויהיב לברתא ומניה
אתזין ברתא )זהר ח"ג רצא ע"א( ,ובה )דברים טז טו( והיית אך שמח ,דוד מפזז ומכרכר )שמואל ב'
ו טז( .אך ,שנכללת מכל הא"ך ימים ,וכ"ז הכל בבינה ,חודש השביעי ,והיא סוכה שמסכך על
הבנים ,אם הבנים שמחה )תהלים קיג ט(} :מט ע"ג{
אבל שבת היא שכינה תחתונה
כלולה משלשה אבות ,שהם שלשת
הענפים של ש' ,של שבת ,ב"ת יחידה,
היא נקודה בחלל שלה והיא חג של כל
)שכולל כל( ימים טובים ,עליה נאמר
"היושב על חוג הארץ".

}äàúú àúðéëù éäéà úáù ìáà {á"ò èî
'ùã ïéôðò úìú ïåðéàã ïäáà úìúî àìéìë
äìéã ììçá äãå÷ð éäéà äãéçé ú"á ú"áùã
äìò ïéáè ïéîåé (ìë ìéìëã à"ð) ìëã âç éäéàå
) øîúàישעיה מ כב( õøàä âåç ìò áùåéä

אבל שבת כו'  -ר"ל ,דצלותא דשבת היא אמא עלאה ,אבל שבת בעצמה כו' וכנ"ל :כלילא
כו'  -דלא אשתבקית מינייהו לעלמין ,ובזה הנערה כו' כמ"ש בפ' פקודי )רנח ע"ב (2256ע"ש :בת
יחידה כו'  -ר"ל ,בת דשבת ,נקודה כו' ,והיא השבת כמ"ש לקמן בתיקון ל' )פ ע"ב( ותיקון ל"ו
)פו ע"א( ,והיא רגל הרביעי המתחברת באבהן ,ושם הוא מקום קיבולה מבעלה :ואיהי חג כו' -
כמו שמפרש והולך ,חוג הארץ נקודה האמצעית ,והיא נקודה בחלל הנ"ל ,וז"ש היושב על חוג
הארץ ששם ישיבתו וכנ"ל:
אבל נשמה יתירה בשבת ובימים
ïéáè ïéîåéáå úáùá äøéúé àúîùð ìáà
טובים ובכל המוספים ,היא האֵ ם çåø úôñåú äàìò àîéà éäéà ïéôñåî ìëáå
העליונה ,תוספת רוח הקודש .תפילה של
ìëá ïéðîæ úìú ìåçã ïéîåé úéùã àúåìö ùãå÷ä
ששת ימי החול ,שלש פעמים בכל יום,
היא השכינה התחתונה ,הכלל של שמונה éøñ éðîúã àììë äàúú àúðéëù éäéà àîåé
עשרה תפלות שלש פעמים ביום ,עולים é"ç ïéîåé úéùá ïé÷ìñ àîåéá ïéðîæ úìú ïéúåìö
בששה ימים שמונה עשרה ,ועל שמו ìåçã ïéîåéá ä"ô ìë úìôú éø÷úà äéîù ìòå
נקראת תפלת כל פ"ה )נוסח ברכת שמע ïéîåéå úáùá ìáà çéìù éãé ìò àðåæî äì éúééà
קולנו( .בימי החול ,מביאים לה מזון על àåä êéøá àùãå÷ã éãé ìò àðåæî äì éúééà ïéáè
ידי שליח .אבל בשבת וימים טובים,
àäå àçéìù éãé ìò úñðøôúàã àúúàì éåå
מביאים לה מזון על ידי הקדוש ברוך
äðäå (àé ç úéùàøá) øîàã äðåéá åäåî÷åà
 - ïå÷éúä øéàî 2256ז"ל :תו ויבן אסתכל בסטרוי ואתקין וכוין כל רוחותיה למזרע ולאשקאה ולאולדא למעבד
לה כל צרכוי כמה דאצטריך ולבתר ויביאה במה בהאי צדיק דכתיב )אסתר ב יג( ובזה הנערה באה
אל המלך דהאי אמשיך לכלא לסלקא לאתעטרא בשלימו הכא מניעו דכל חובין הכא מניעו דכל
תיאובתין בישין
תרגום :עוד ויבן הסתכל בצדו והתקין וכון את כל רוחותיה לזרע ולהשקות ולהוליד ולעשות
לה כל צרכיה כמו שצריך ואחר כך ויביאה במה בצדיק הזה שכתוב )אסתר ב( ובזה הנערה באה אל
המלך שזה המשיך את הכל לעלות ולהתעטר בשלמות כאן מניעת כל החטאים וכאן מניעת כל
התשוקות הרעות.
וז"ל רסא ע"א :את"ה עטורא דסתימו דאתוון כללא דכלהו כ"ב אתוון ודא הוא א"ת ה' דכליל
לון מעילא בהאי ה' וכניש לון בגויה ודא איהו א"ת ה' וכד איהו בשלימו בההוא נהר דאחיד בה
סלקא לאתעטרא לעילא ודא איהו רזא דכתיב )אסתר ב יג( ובזה הנערה באה אל המלך וכדין )שם(
את כל אשר תאמר ינתן לה ודא איהו רזא ברוך אתה ובעי לאתכוונא בהאי רזא ולקשרא רעותא
בהאי רזא
תרגום :את"ה העטור של סתר האותיות הכלל של כל כ"ב האותיות וזהו א"ת ה' שכולל אותם
מלמעלה בה' הזאת וכונס אותם לתוכו וזוהי א"ת ה' וכשהיא בשלמות באותו נהר שאוחז בה היא
עולה להתעטר למעלה וזהו סוד הכתוב )אסתר ב( ובזה הנערה באה אל המלך ואז את כל אשר
תאמר ינתן לה וזהו סוד ברוך אתה וצריך להתכון בסוד הזה ולקשר את הרצון בסוד הזה.
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הוא .אוי לאשה שמתפרנסת על ידי
שליח .והרי פרשוהו ביונה )עירובין יח
ע"ב וכן סנהדרין קח ע"ב( ,שנאמר "והנה
עלה זית טרף בפיה" .ולמה עלה זית.
אלא אמרה היונה ,רבונו של עולם ,יהיה
מזוני מסור בידך ויהיה מרור כזית ,ולא
יהיה מתוק ומסור ביד שליח .והשליח
במקום הזה זה מטטרו"ן .ועוד שכינה,
נקראת תפילה של פסח מצד הימין,
תפלת ראש השנה מצד השמאל ,תפלת
שבועות מצד העמוד האמצעי ,יהו"ה,
הוא בכל מקום לקבל אותה )ולתקן את
כלי הקרב(.

úøîà àìà úéæ äìò éàîàå äéôá óøè úéæ äìò
êãéá äøåñî éìéã àðåæî àäú ïéîìò ïåáø äðåé
äøåñîå ä÷åúî àäú àìå úéæë àøéøî àäúå
ãåòå ï"åøèèî àã øúà éàäá çéìùå çéìù ãéá
àøèñî àçñôã àúåìö úàéø÷úà àúðéëù
àìàîùã àøèñî äðùä ùàøã àúåìö àðéîéã
àúéòöîàã àãåîòã àøèñî úåòåáùã àúåìö
[á"ò äî] äì àìá÷ì øúà ìëá 2257éäéà ä"åäé
)(àáø÷ éðàî éðå÷úìå

אבל נשמתא כו'  -כאן מפרש שבכל יום המוסף ,יש לו לאדם נשמה יתירה ,והיא המוסף
תוספת נשמה ,והוא מבינה .דבחול משכינה תתאה .והכלל ,כי הנשמה לפי התפלה והנשמה
יתירה שנתוסף רוח הקודש כמו שמפרש והולך :ועל שמיה אתקרי כו'  -ר"ל ,התפלה והמלכות,
דפה הוא מלכות )עי' לעיל יט ע"א( ,וכל הוא צדיק )זהר ח"א יז ע"א( ,וכן הוא התפלה שהיא
בעצמה מלכות ,וכלילא מח"י ברכאן :ע"י שליח  -כמו שמפרש והולך וכמש"ל )ב ע"ב ג ע"ב(:
אבל בשבת כו'  -כמ"ש )כתובות סד ע"ב (2258המשרה כו' ואוכלת עמו כו' :מרירא כזית  -זית הוא
יסוד כידוע )לעיל מ ע"ב( ,והנה הוא מר ,רק ע"י כתישא ,והוא כתית דצדיקים ,2259ועל ידן נוטלת
מצדיק .וכשאין צדיקים בדור ,2260נוטלת ע"י שליח הנ"ל ,דמקננת בו .והנה ע"י הצדיקים אינה
נוטלת כי אם ע"י כתישה .והנה כשהרשע מצטער ,שכינה מה אומרת כו' ,ק"ו כו' ,2261וזהו
מרירא כו' :2262ועוד שכינתא  -למעלה )נו ע"א מח ע"ב( אמר בצלותא דשחרית כו' דכלילא ג"פ
ביום מג' אבהן ,עתה אמר דכן הוא בשנה ,ג"פ בשנה* :מסטרא דעמודא דאמצעיתא ובעלה
נחית בכל אתר כו'  -כצ"ל והוא ההוא נהר דנחית בכל אתר לקבלא לה ,וע"ל תיקון נ"ד )ק ע"ב(
ותיקון נ' )* (##ומה שכתבתי שם:
דבר אחר "שמעו הרים את ריב
å äëéî) 'ä áéø úà íéøä åòîù øçà øáã
יהו"ה" ,מי הוא "ריב יהו"ה" ,ומי הוא àúðéëù àã 'ä áéø íéøä ïàîå 'ä áéø ïàî (á
"הרים"" .ריב יהו"ה" זו השכינה" .הרים"

 - ïå÷éúä øéàî."úéçð äìòáå" àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð "éäéà ä"åäé" 2257
 2258ז"ל :המשרה את אשתו על ידי שליש לא יפחות לה משני קבין חטין או מארבעה קבין
שעורין אמר רבי יוסי לא פסק לה שעורין אלא ר' ישמעאל שהיה סמוך לאדום ונותן לה חצי קב
קיטנית וחצי לוג שמן וקב גרוגרות או מנה דבילה ואם אין לו פוסק לעומתן פירות ממקום אחר
ונותן לה מטה מפץ ומחצלת ונותן לה כפה לראשה וחגור למתניה ומנעלים ממועד למועד וכלים
של חמשים זוז משנה לשנה ואין נותנין לה לא חדשים בימות החמה ולא שחקים בימות הגשמים
אלא נותן לה כלים של חמשים זוז בימות הגשמים והיא מתכסה בבלאותיהן בימות החמה
והשחקים שלה נותן לה מעה כסף לצורכה ואוכלת עמו מלילי שבת ללילי שבת ואם אין נותן לה
מעה כסף לצורכה מעשה ידיה שלה ומה היא עושה לו משקל חמש סלעים שתי ביהודה שהן עשר
סלעים בגליל או משקל עשר סלעים ערב ביהודה שהן עשרים סלעים בגליל ואם היתה מניקה
פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה במה דברים אמורים בעני שבישראל אבל
במכובד הכל לפי כבודו.
 2259עי' לעיל הערה .724
 2260משמע שעל ידי הצדיקים גם בחול זה כמו שבת*##
 2261עי' סנהדרין מו ע"א :אמר רבי מאיר בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני
מראשי קלני מזרועי אם כן המקום מצטער על דמן של רשעים שנשפך קל וחומר על דמן של
צדיקים.
 2262היינו שגם על ידי צער מקבלים מהצדיק כמו בשבת*.##
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אלו האבות .ריב היא קטטה ומחלוקת
לקדוש ברוך הוא ,על בניה שהם בגלות.
ובזמן שאינם בגלות ,היא ריב אליו ,על
אותם העניים שהולכים מגורשים
ממקומם ,כדי שירחם עליהם .והכתוב
מוכיח ,זהו שכתוב "או יחזק במעוזי
יעשה שלום לי שלום יעשה לי" .שני
שלומות ,אחד עם השכינה ,שהיא ריב
אצלו על העני .ומי הוא העני שעושה
ריב בשבילו ,זהו העני ,שהוא מצד של
צדיק ,וכל שכן כשצדיק שהוא חרב ויבש
בשמונה עשרה הברכות של התפלה,
וצועקים לקדוש ברוך הוא ,ונאמר
אליהם" ,אז יקראונני ולא אענה".

ú÷ìçîå äèè÷ éäéà áéø ïäáà ïéìà íéøä
àúåìâá ïåðéàã àäðá ìò àåä êéøá àùãå÷ì
ìò äéáâì áéø éäéà àúåìâá ïåðéà åàìã àðîæáå
ïéâá åäééøúàî ïéëøúúî ïéìæàã ïéðëñî ïåðéà
) ã"ää çëåà àø÷å åäééìò íçøéãישעיה כז ה(
éì äùòé íåìù éì íåìù äùòé éæåòîá ÷æçé åà
äéáâì áéø éäéàã àúðéëù íò ãç 2263éîìù éøú
áéø úãáòã àðëñî åäéà ïàîå àðëñî ìò
ìëå ÷éãöã àøèñî åäéàã àðëñî àã äéðéâá
ïàëøá éøñ éðîúá ùáéå áøç åäéàã ÷éãö ãë ïëù
øîúàå àåä êéøá àùãå÷ éáâì ïéçååöå àúåìöã
äðòà àìå éððåàø÷é æà (çë à éìùî) åäééáâì

ומאן איהו מסכנא כו'  -ר"ל ,ההוא מסכנא שהוא בדרגא דצדיק ,וכמו שמסכנא צדיק חרב
ויבש כמו שמפרש והולך ,כן ההוא שהוא בדרגא דיליה ,דדיו לעבד להיות כרבו וכמש"ל )א
ע"ב ב ע"א( ,וכן ההוא ריב הוא על צדיק ,2264יסוד עצמו :וצווחין לגבי' כו'  -ר"ל ,שצווחין
בצלותא שהיא דרגא דצדיק ,וכד ההוא צלותא אשתמע לקב"ה ,ועָ ְנ ַיין לאדם ,אז מורידין ליה
2265
ההוא שפע מה שמבקש ע"י צדיק ,ונתמלא מקודם ההוא צדיק דלמעלה ,ואח"כ הצדיק בג'
דלתתא ,וכד לא עניין ליה ,אז ההוא צדיק דלמעלה ג"כ חרב ויבש :ואתמר לגבייהו כו'  -והוא
כד עמודא דאמצעיתא סליק }מט ע"ד{ למעלה לא"ס ,2266וכמש"ל )פט ע"א * (##ואז צווחין
כו' ,וז"ש למעלה ומאן איהו מסכנא כו' ,דחד דרגא הוא כד חרב ויבש האי ,אז האי ג"כ חרב
ויבש :אז יקראונני כו'  -דצלותא סלקא באז ,2267חבורא דתרין שמהן ,אז תקרא כו' )ישעיה נח ט(,
אבל כאן אז כו':
וכמו ששכינה התחתונה היא ריב על
צדיק ,שהוא ח"י העולמים ,חרב ויבש
)חרב מבית המקדש ויבש מנסכים
ועולות( ,כך הוא ריב השכינה העליונה
בשבילו עם הקדוש ברוך הוא .ועליהם
נאמר "דברי ריבות בשעריך" .ובזמן
ששתיהם הן ריבות בשבילו עם הקדוש
ברוך הוא ,הקדוש ברוך הוא צועק אל
ישראל למטה" .או יחזק במעוזי יעשה
שלום לי שלום יעשה לי" ,שני שלומים
כנגד שתי ריבות .וקשה היא לה מהכל
הפרדת הקדוש ברוך הוא ממנה ,וזוהי
מחלוקת לשם שמים )אבות פ"ה מי"ז(.

÷éãö ìò áéø éäéà äàúú àúðéëùã äîëå
àùã÷î éáî áøç) ùáéå áøç ïéîìò é"ç åäéàã
àúðéëù áéø åäéà éëä (úåìåòå íéëñðî ùáéå
åäééìòå àåä êéøá àùãå÷ íò äéðéâá äàìò
) øîúàדברים יז ח( àðîæáå êéøòùá úåáéø éøáã
êéøá àùãå÷ íò äéðéâá úåáéø ïåðéà åäééåøúã
àúúì ìàøùé éáâì çååö àåä êéøá àùãå÷ àåä
éì äùòé íåìù éì íåìù äùòé éæåòîá ÷æçé åà
)ישעיה כז ה( úåáéø éøú ìá÷ì íéîåìù éøú
êéøá àùãå÷ã àúåùøôà àìëî äì éäéà àéù÷å
2269
íéîù íùì 2268ú÷åìçî åäéà àãå äðéî àåä

 - ïå÷éúä øéàî 2263עי' לעיל מו ע"א וחסר כאן וצ"ע.
 2264עי' לעיל מה ע"ד שזה המח' שבתורה שבעל פה.
##* 2265נראה למחוק המילה .אולי נה"י?
 2266עי' הערה .2188
 2267עי' לעיל לט ע"ב שזה יאהדונה"י.
."àéùå÷å" ïàë óéñåäì êéøö éìåà 2268
.úîà êøãä úäâäî àåäå ,î"ôãá ÷çîð íéîù íùì 2269
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וכמה כו'  -ר"ל ,ז"ש למעלה תרי שלמי חד כו' שכינתא תתאה :וכמה דשכינתא כו' חרב
מבי כו'  -דכאן שייך חרב ,ובנסכים יבש .וכל הריבות הוא עם הנהר ,דצדיק יבש מניה ,והוא
נסכים ועולות ,ועי"כ ההוא בי מקדשא מלכות ג"כ חרב ,וזהו חרב מבי מקדשא ויבש כו' ,והוא
מקב"ה ושכינתיה :בגיני' עם קב"ה  -וזהו את ריב ה' ,עם ה' :וקשיא לה מכולהו כו' ודא איהו
מחלוקת וקושיא - 2270ר"ל ,הריבות הנ"ל הן מחלוקת דגמ' ,דכל מחלוקת הוא בשביל הנהר,
שנסתלק וסתים האי סלע ,כמ"ש )נג ע"ג מו ע"א( ובגין ויך משה את הסלע כו' וכמה מחלוקת
כו' ,וכן הקושי קשיא כמ"ש והוה נפיק מיא בלא קשיא ומחלוקת כו' .והמחלוקת כבר פי' הריב,
וכאן פי' הקושיא ,דקשיא איהי לה כו' ,והריב על הצדיק ,והקשיא על בעלה:
וכשנופלת ,נופלת לרגליו ,זהו
שכתוב "ותגל מרגלותיו ותשכב" .ונופלת
לפניו בנפילת אפים ,משום צדיק ,שהוא
ח"י העולמים ,עני בגלות ,וצדיק כשהוא
מחוץ למקומו ,נאמר בו "נשקו בר פן
יאנף" .וכששכינה מחוץ למקומה ,נקראת
ברייתא ,הוא בן ,והיא ברייתא .ששבת
שנוספת לעני ,שהוא צדיק ,יום השבת
ודאי ,שאין לו משלו אלא נשמה יתירה
שנוספת אליו בשביל השכינה ,הוא נקרא
מוסף שבת.
ובאותו זמן היא נקראת תוספתא,
מצד של יום שבת ,כמה תוספות יורדים
עמה לתלמידי חכמים שנקראו נשמות
יתרות .זהו שכתוב "נשמת כל חי תברך
את שמך יהו"ה אלהינ"ו וכו'" .ואלו )הם(
שנוספים לעם הקדוש בערב שבת,
יורשים אותם תלמידי חכמים בימי
החול ,ובהם נעשה חול קודש ,ואֵ לו הם
תוספות שיורדים מתוספתא.

(æ â úåø) ã"ää éåìâøì úìéôð úìéôð ãëå
úìéôðá äéîã÷ úìôðúàå áëùúå åéúåìâøî ìâúå
àúåìâá éðò ïéîìò é"ç åäéàã ÷éãö ïéâá íéôà
íéìäú) äéá øîúà äéøúàî øáì åäéà ãë ÷éãöå
øáì éäéà ãë àúðéëùå óðàé ïô øá å÷ùð (áé á
éäéàå øá åäéà àúééøá úàéø÷úà àäøúàî
åäéàã éðòì óñåúàã úáùã [à"ò åî] àúééøá
àìà äéìéãî äéì úéìã éàãå úáùä íåé ÷éãö
àúðéëù ïéâá äéáâì óñåúàã äøéúé àúîùð
{à"ò ð} úáù óñåî åäéà éø÷úà
àúôñåú éäéà úàéø÷úà àðîæ àåääáå
äîò ïéúçð úåôñåú äîë úáùä íåéã àøèñî
ã"ää úåøéúé úåîùð åàéø÷úàã íéîëç éãéîìúì
'åëå å"ðéäìà 'ä êîù úà êøáú éç ìë úîùð
áøòá àùéã÷ àîòì ïàôñåúîã (ïåðéà) ïéìàå
ïåäáå ìåçã ïéîåéá íéîëç éãéîìú ïåì ïéúøé úáù
à÷ã úåôñåú ïåðéà ïéìàå ùã÷ ìåç ãéáòúà
àúôñåúî ïéúçð

וכד נפילת כו'  -עכשיו מפרש מהו ברייתא ,וכן כל השמות של הסוגיות כמו שמפרש והולך
)סא ע"ב נ ע"א( ,ומפרש כאן ברייתא ,דברייתא הוא כד נפילת לרגליו .דרגלין הן לבר מגופא
)זהר בראשית דף כא ע"ב( ,וכמו שמפרש והולך וצדיק כד כו' ושכינתא כד כו' ,ואמר לקמן )סא
ע"ב נ ע"א( איהי ברייתא כד אתמר בה ותגל מרגלותיו ,וז"ש כאן נפילת לרגליו ,הה"ד ותגל
מרגלותיו ,ור"ל ותגל מרגלותיו ,דגלת לרגליה ,וכמש"ל בתיקון ל"א )פג ע"ב( עמש"ש )ד"ה ותגל
מרגלותיו( ,ור"ל נפילת לרגליו ,כמ"ש )אסתר ח ג( ותפול לפני רגליו ותתחנן ,וזהו נפילת אפים
שאנו עושין ,דכל מעשינו בשביל השכינה ,והיא נפילת לרגליו בשביל הצדיק שהוא לבר כמו
שמפרש והולך ,והוא לרגליו כנ"ל ,לכן נפילת שם בשבילו ,וז"ש וצדיק כד כו' ושכינתא כד כו':
נשקו בר  -סיפא דקרא ,פן יאנף כו' ,דשם במעט שיוצא יאבדו דרך ,דשם כפשע בינו כו':
*ואיהי ברייתא ותוספת דשבת דאתוסף לעני כו' בגין שכינתא דאתקרי איהו מוסף שבה -
ואח"כ צ"ל מ"ש בדף ס"א ע"ב )כ"ה בד"א ומנטובה ולפנינו נדפס זה כאן כמ"ש בדפוסים
האחרונים( }נ ע"א{ אתקריאת איהי תוספתא מסט' דיום שבת ,בההוא זמנא כמה תוספות נחתין
עמה כו' עד סוף התיקון ,ואח"כ תחזור לכאן ,ועוד שמעו הרים מאן הרים כו' .ואמרו תוספת
דשבת לפרש מהו תוספתא ,וכמ"ש דאיהו בר ואיהי ברייתא ,כן הוא איהו מוסף שבת דאיהו נק'
שבת ואיהי תוספתא .ואמר דאתוסף לעני כו' ,ר"ל דצדיק נק' עני ,ואמר עני על עני בדעת ,כמ"ש
 - ïå÷éúä øéàî 2270לא מופיע בדפוסים וצ"ע##*.
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)נדרים מא ע"א( אין עני אלא כו' .ואמר לקמן )סא ע"ב( ואלין דמתוספאן לעמא קדישא ,ע"ש
ירתין לון ת"ח ביומא דחול כו' ,ואלין אינון תוספות דקא נחתין מתוספתא כו' ,והוא התוספתא
דכאן ,והוא בע"ה 2271בשבת ,ומסטרא דלהון צדיק נק' עני ,ומסט' דלהון לית ליה בחול כלום,
ולכן זיווגא דשכינתא בחול ע"י מט"ט .ואמר דלית ליה מדיליה כלום ,דה"ח מתחלקין בה"ס,
והוא יתום מאמו ,ואינו בתוקפו חי רק בעת הזיווג ,דנוטל מכולם ,דא יהיב כו' ,2272ואין לו אלא
מה שמקבל מהם ,והוא בשבת ,ובת"ח אפילו בחול כנ"ל .והתוספת ההוא בשביל השכינה,
שהוא בשעת הזיווג ליתן לנוק' ,וז"ש דאתוסף גביה בגין שכינתא .ואמר דאתקרי מוסף שבת,
דתפלת מוסף הוא ביסוד )זהר ח"ג שב ע"ב( ,ועי' בפרשת בראשית )טו ע"א( .וכ"ז הקדמה למלת
תוספתא ,וכמ"ש ואתקריאת איהי תוספתא מסט' דיום שבת ,ר"ל מדרגא דיסוד וכמו שמפרש
והולך :ואלין דמתוספ' לעמא כו' ירתין כו'  -וירותא דלהון מצד התורה ולכן נק' תוספתא ,וכ"ז
מצד שכינתא תתאה וכנ"ל ,דתוספת דידיה בגין שכינתא ,אבל תוספת דת"ח ביום שבת הוא
משכינה עלאה ,וע"ל )נז ע"א מט ע"ב( אבל נשמתא יתירה בשבת כו' :וז"ש ואלין אינון כו' -
דהוא משכינה תתאה ,ור"ל לענין ראשון דתוספת מתוספתא ,ומפרש והולך דודאי שכינתא איהי
תקונא דגופא דקב"ה ,ר"ל כמו שמפרש והולך איהי ברייתא כו' איהי תוספתא כו' ,הכל על
האברים דשכינה ,איהי גופא דיליה כמש"ל )סג ע"ב עב ע"ב( ע"ש:
שודאי השכינה היא תקון הגוף של
הקדוש ברוך הוא ,היא ברייתא .כשנאמר
בה "ותגל מרגלותיו" ,והיא תוספתא מצד
של ח"י העולמים ,שהוא מוסף שבת.
והיא משנה מצד של גוף משנה תורה
ודאי .והיא התקפה מצד של זרוע ימין
המלך ,זהו שכתוב "ימינך יהו"ה נאדרי
בכח" .בכח תרגום בתוקפא .ה"צריכה"
היא מצד של שמאל ,ובזרוע שמאל אוחז
בה ,ובזרוע ימין מתקיף בה ,ויאמר "קומי
שבי ירושלים".

àùãå÷ã àôåâã àðå÷ú éäéà àúðéëù éàãåã
(æ â úåø) äá øîúà ãë àúééøá éäéà àåä êéøá
é"çã àøèñî àúôñåú éäéàå åéúåìâøî ìâúå
àøèñî äðùî éäéàå úáù óñåî åäéàã ïéîìò
àøèñî àô÷úä éäéàå éàãå äøåú äðùî àôåâã
) ã"ää àëìîã àðéîé àòåøããשמות טו ו( êðéîé
éäéà äëøöä àô÷åúá íåâøú çëá çëá éøãàð 'ä
äá ãéçà àìàîù àòåøãáå àìàîùã àøèñî
) àîééå äá ó÷úà àðéîé àòåøãáåישעיה נב ב(
÷íéìùåøé éáù éîå

משנה תורה ודאי  -דתורה הוא עמודא דאמצעיתא גופא ,ואיהי משנה תורה לתורה :ואיהי
התקפתא  -ר"ל ,מתקיף שבש"ס ,כמ"ש בסוגיות הש"ס :מסט' דדרועא כו'  -וכל הכח הוא
בימינא ,ונותן תוקפא ומקים אותה בכחו .וכמו ביציאת מצרים ,בכחו הגדול כו' )דברים ד ב(,
וז"ש למטה דבדרועא ימינא אתקיף בה ויימא קומי כו' :הצרכה איהי כו'  -ר"ל ,הצריכותא
שבש"ס ,דשמאלא הוא סיוע לימינא כמ"ש בא"ר ,2273דימינא לא יוכל לעשות בלא שמאלא,
 - ïå÷éúä øéàî 2271בעמי הארץ*.##
 2272עי' לעיל הערה .2229
##* 2273אולי קמב ע"א :וכיון דאתפשט אמה דא אתפשט סטר גבורה מאינון גבוראן בשמאלא
דנוקבא ואשתקע בנוקבא באתר חד וארשים בערייתא כסותאן דכל גופה דנוקבא ובההוא אתר
אקרי ערוה דכלה לאצנעא אתר לההוא אמה דאקרי חסד בגין לאתבסמא גבורא דא דכליל חמש
גבוראן והאי חסד כליל בחמש חסדין חסד ימינא גבורה שמאלא אתבסם דא בדא ואקרי אדם כליל
מתרין סטרוי ובגין כך בכלהו כתרין עד לא זמין תקונוי דמלכא עתיקא דעתיקין בנה עלמין ואתקין
תקונין לאתקיימא ההוא נוקבא לאתבסמא ולא אתקיימו עד דנחית חסד עלאה ואתקיימו
ואתבסמו תקוני נוקבא בהאי אמה דאקרי חסד
תרגום :וכיון שהתפשטה זו האמה ,נתפשט צד הגבורה מאותן הגבורות בשמאל דנוק' ,ונתקע
בנקבה במקום אחד ,ונרשם בערוותה כסות כל גוף הנקבה ,ומקום זה נקרא הערווה של הכלה,
המקום להצניע בו את אותה אמה שנקראת חסד ,כדי למתק את הגבורה ההיא הכוללת את הה"ג
וזה החסד כלול בה' חסדים.
החסד ימין והגבורה שמאל ,נתמתק זה בזה ונקרא אדם הכלול משני צדדיו .ולכך בכל הכתרים
עד שלא הכין תקוני המלך ,בנה עתיקא דעתיקין עולמות והתקין תיקונים שתתקיים אותה הנקבה
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דבשמאלא אוחז הדבר ,ובימינא עושה הדבר ,ועיקרא הוא ימינא ,ושמאלא הוא צריכותא
לימינא .וכן הוא הצריכותא ,דדבר הראשון ודאי ,הוא עיקר הדבר ,והשניה צריך ג"כ .וז"ש
בדרועא שמאלא אחיד כו':
ועוד מצד הימין היא חוזק לאדם,
ומצד השמאל נותן להם צרכיהם בארץ
מדבר .שאלה היא בפי המלך זהו שכתוב
"שאל אביך" ,ותשובה אליו ,זהו שכתוב
"ויגדך" .ובה ,אדם שואל כענין ומשיב
כהלכה )אבות פ"ה מ"ז(.

ùð øáì àô÷åú éäéà àðéîéã àøèñî ãåòå
àòøàá ïåäéëøö ïåì áéäé àìàîùã àøèñîå
ã"ää ,àëìîã àîåôá éäéà äìàù àøáãî
2274
) áì íéøáãז( äéáâì àúáåéúå êéáà ìàù
áéùîå ïéðòë ìàåù ùð øá 2275äáå êãâéå ã"ää
äëìäë

יהיב לון צרכיהון כו'  -דכל פרנסה הוא משמאלא כידוע ,2276ולכן קשה מזונות כקריעת י"ס
)פסחים קיח ע"א( ,דעותרא משמאלא ,וכ"ש במדבר ,דהוא מסט' דשמאלא כידוע )* :(##שאלה
כו'  -ר"ל ,האִ בַ עיות שבגמ' :ותיובתא לגבה  -כצ"ל ,ור"ל הפשיטות של האיבעיא ,ור"ל דהוא
מסט' דידיה שמשיב לה* :ויגדך וכדין ב"נ כו'  -כצ"ל:
שמעתתא היא בלב ,ששם מחשבה.
תיקו היא כשהמלך הסתלק ממנה ,זהו
שכתוב "נאלמתי דומיה החשיתי מטוב".
ובה תפילה בחשאי .וכשהוא תיקו ,נאמר
בה "אז יקראנני ולא אענה".

å÷éú äáùçî ïîúã àáìá éäéà àúúòîù
èì íéìäú) ã"ää äðéî àëìî ÷ìúñà ãë éäéà
àúåìö äáå áåèî éúùçä äéîåã éúîìàð (â
(çë à éìùî) äá øîúà å÷éú éäéà ãëå éàùçá
äðòà àìå éððåàø÷é æà

שמעתא איהי בלבא כו'  -ר"ל ,כמ"ש )ברכות ו ע"ב( אגרא דשמעתא סברא ,מחשבה ,דהוא
שמעתא להוציא דבר מדבר ,דין מחודש :תיקו איהו }נ ע"ב{ כו'  -והוא מחוסר תיקון ,דשער
הנו"ן חסר ממנה ,נ' שערי בינה ,2277והיא חולת אהבה )שיה"ש ב ה( ,במ"ט שערים חולה,2278
וז"ש הה"ד נאלמתי כו' דומיה ,דום י"ה ,החשיתי מטוב ,שהוא ו' ,ו' פעמים טוב דמעשה
בראשית כמש"ל )לט ע"א ד"ה ושוב בדגש ולקמן עד ע"א( ,והיא אלמת מיה"ו ,ולכן היא תיקו,
דשתקא ולא משיב :2279ובה צלותא בחשאי  -בלי קול בעלה :וכד כו'  -כנ"ל בלא בעלה דאינו
משיב לה .וכן בצלותא .והכל הוא מסט' דתחתונים ,באדם דלתתא ,שהן ענפין דילה ,כשאין
באדם דעת להשיב ,דהוא דעת בעלה ,ואז מסט' דיליה היא בלא מלכא ,דהיא מתפשטת בכל א'
וא' מישראל:2280
כששורה בה יהו"ה ,נקראת הגדה.

àåääá äãâä úàéø÷úà ä"åäé äá àéøù ãë

 - ïå÷éúä øéàîלמתקה ,ולא נתקיימו עד שירד החסד העליון  -ונתקיימו ,ונמתקו בתיקוני הנקבה ,על ידי אמה זו
הנקראת חסד .שהם התבסמו זה את זה?
.(à"øâ) äáâì 2274
.(à"øâ) ïéãëå 2275
 2276עי' לעיל ד ע"א להעשיר יצפין.

 2277זהר ויקרא כז ע"ב.

 2278גימ' מ"ט.
 2279עי' תז"ח י ע"ב.
 2280עי' עוד מח ע"ד ד"ה הוא וב"ד ושם ע"ג בד"ה בכמה תחנונים ובדף נ' ע"ב ד"ה וכד ובדף
פ"ז ע"ג ד"ה ולקבל נעימו ושם ע"ד ד"ה מה כתיב בה ובדף ק"ו ע"ג }פא ע"א{ סמוך לסופו "כי
השכינה אין בניינה כו' ושכנתי בתוכם כו' כו'" ,ובי"א תיקונים האחרונים בריש תיקון ו בד"ה אלא
בליל שבת( .עי' לעיל הערה .2208

459

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
באותו זמן ,אז תקרא ויהו"ה יענה ,שיטה
נקראת כשלא תהיה קושיא ומחלוקת,
זהו שכתוב "כל גיא ינשא וכל הר וגבעה
ישפלו והיה העקב למישור".
פסק נקראת מכמה צבעים .יש
אנשים שעוסקים בתורה שבעל פה
לשמה ,והם בעלי אומנות אליה .יש
שפוסקים בה אבנים כהרים וסלעים
חזקים ,ואחר שפוסקים אותם ,מתקנים
אותם בכמה ישובים ,ועליהם נאמר
"אבנים שלמות תבנה" ,ועושים בהם
כמה בנינים למלך ולמלכה לדור ביניהם.
ויש פסקות שהן לבושי המלכה,
וחותכים אותם לכמה צדדים ,ואחר כך
מתקנים אותם בכמה פרוקים ,שתראה
בהם המלכה לפני המלך .באותו זמן
"וראיתיה לזכור ברית עולם" .ואלו הם
לבושי הכהן ,שהם ארבע בגדי לבן
וארבע בגדי זהב.
ויש פסקות מבעלי המגנים הללו
שבאים לבית המדרש ,שפוסקים
וחותכים בהם בלשונם שהם כרומחים
וחרבות ,ואלו הם פרשים 2281ותקיפים
כלוחמי קרב בים וביבשה ,שהם תורה
שבכתב ותורה שבעל פה.

) äðòé 'äå àø÷ú æà àðîæישעיה נח ט( äèù
ã"ää ú÷åìçîå àéùå÷ àäé àì ãë úàéø÷úà
) î äéòùéד( åìôùé äòáâå øä ìëå àùðé àéâ ìë
øåùéîì áå÷òä äéäå
àùð éðá úéà ïéðååâ äîëî úàéø÷úà ÷ñô
ïåðéàå äîùì äô ìòáã àúéøåàá ïéìãúùîã
ð} ïéðáà äá 2282ïé÷ñôã úéà äáâì úåðîåà éìòá
ïé÷ñôã øúáìå ïéôé÷ú ïéòìñå 2283ïéøåèë {á"ò
øîúà åäééìòå ïé÷åøô äîëá ïåì ïéð÷úî ïåì
)ïåäá ïéãáòå äðáú úåîìù íéðáà (å æë íéøáã
åäééðéá àøééãì àúéðåøèîìå àëìîì ïéðéðá äîë
àúéðåøèîã ïéùåáì ïåðéàã úå÷ñô úéàå
ïåì ïéð÷úî øúáìå ïéøèñ äîëì ïåì ïéëúçå
íã÷ àúéðåøèî ïåäá äàæçúàì ïé÷åøô äîëá
úéøá øåëæì äéúéàøå àðîæ àåääá àëìî
) 2284íìåòבראשית ט טז( ïéùåáì ïåðéà ïéìàå
áäæ éãâá òáøàå ïáì éãâá òáøà ïåðéàã àðäëã
à÷ã ïéñéøú éøàî ïéìàî úå÷ñô úéàå
ïåäðùéìá ïåäá ïéëúçå ïé÷ñôã àùøãî éáì ïééúà
ïééùøô ïåðéà ïéìàå ïéôééñå ïéçîåøë ïåðéàã
àúùáéáå àîéá àáø÷ 2285ïéçéâîë ïéôé÷úå
äô ìòáã àúééøåàå áúëáã àúééøåà ïåðéàã

כד שריא בה כו'  -שאל אביך ויגדך )דברים לב ז( וכנ"ל ,והגדה הוא מסט' דבעלה ,תורה
שבכתב .ולכן כל הגדה הוא על הפסוק .ומשיב הוא ג"כ מסט' דהגדה כנ"ל ,אלא ששם הוא על
שאלה והגדה הוא דבורא דמלכא בלא שאלה ,והוא הגדה על פסוקים כנ"ל :הה"ד כל גיא כו' -
ולא יהא מחלוקת בארץ אלא הכל שוה :פסק אתקריאת כו' אומנות לגבה ופסקין בה כו'  -כצ"ל,
ר"ל בעלי אומנות שיוכלו לתקן כהלכה .ואמר טורין וסלעין שהן זו"נ ,כמ"ש בתז"ח )ח ע"ב(
וכמ"ש למעלה ,והוא בתורה שבכתב ובע"פ )אלא שבהן יש חילוק( .וז"ש בניינין למלכא
ומטרוניתא ,אלא שיש בהיכלות ויש בלבושין ויש בגופי התורה ,וכאן אמר בהיכלות ,וז"ש
בטורין וסלעין לחצוב אבנים .ואמר ,ועבדין בהון כמה בניינין כו' ,ולמטה אמר ואית פסקים
דאינון לבושין כו' ,ולמטה אמר ואית פסקות מאלין מארי תריסין כו' ,והוא בגוף הלכה .והיכלות
הוא ביצירה ,ושם צריך הכאה בסלע כנ"ל )נג נד מו מז( ובר"מ פ' תצא )רעט ע"א( ,2286ולכן שם
 - ïå÷éúä øéàî##* 2281
.ïé÷ñôå àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð ïé÷ñôã úéà 2282
.(à"øâ) ïéøåèá 2283
 2284היינו הקשת*##
ïéçéâîã ïéôé÷ú àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð ïéçéâîë ïéôé÷úå 2285
 2286ז"ל :נחת בגיניה דודאי ארבע גליות הוו תלת לקבל תלת קליפין דאגוזא דאינון תהו קו
ירוק קליפה ירוקא דאגוזא תניינא בהו אבנין מפולמין דאינון סלעים תקיפין דמ"מ פסקו מינייהו
כמה פסקות ונקיט לון לאפקא מיא דאורייתא ובג"ד אתקריאו אבנים מפולמות דמנייהו מיין נפקין
קליפה תליתאה דקיקא גלותא תליתאה דהוה זעיר והאי איהו וחשך גלותא רביעאה תהום רבה
חלל דאגוזא והאי איהו )&( וחשך על פני תהום ואתקרי בור דנפל שמה שור דא דכתיב ביוסף
)דברים לג יז( בכור שורו הדר לו דאתמר ביה )&( וישליכו אותו הבורה נוקבא בישא והבור רק
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פסקין אבנין בטורין וסלעין .ולבושין הוא בבריאה וכמש"ל ריש תיקון ל"ח )פז ע"ב( ,ולמעלה )ג
ע"ב ד ע"ב( קום אליהו כו' כן כרסיה כן לבושיה כו' ,וזכאה איהו מאן דאלביש מלכא
ומטרוניתא בעשר ספירות דבריאה ,ושם הוא קליפה תליתאה דאגוזא .תהום דבריאה היא תהום
רבה כמ"ש בר"פ צו )* (##וכמש"ל )נב ע"ב מד ע"ב( בארוכה ,דשם יש קליפה דקה דהוא רך
דאין צריך אלא חתיכה .וגופא הוא ברתא דמלכא ,דנעשית גופא למלכא ,שכינתא דאצילות,
דשם צריך פיוסא בדבורא ולא הכאה ,דזהו חובא דמשה ,כמ"ש בר"מ פ' תצא )רעט ע"ב(.2287
 - ïå÷éúä øéàîדכורא )נ"א דבורא( רק בלא תורה אבל נחשים ועקרבים יש בו ודא גלותא רביעאה דור דרשעים
מלא נחשים ועקרבים רמאים כנחשים ועקרבים דעקרין מלי דרבנן ודיינין לשקרא עלייהו אתמר
)&( היו צריה לראש )&( ויפן כה וכה וירא כי אין איש דישראל באלין רשיעיא ערב רב ודא בסוף
גלותא ובגין דא קץ דפורקנא נוקבא עד התהום רבה ורעיא מהימנא תהום הוא המות בהיפוך
אתוון ולית מות אלא עניותא אנת נחיתת תמן והא קא אתבריר לעילא קמי תנאים ואמוראים
וכלהו נחתין בגינך בתהומא לסייע לך
תרגום :ירד בגללו שודאי ארבע גליות היו שלש כנגד שלש קליפות האגוז שהם תהו קו ירוק
קליפה ירוקה של האגוז שני בהו אבנים מפולמות שהם סלעים חזקים שבעלי המשנה פסקו מהם
כמה פסקות ולקחו אותם להוציא מים של התורה ולכן נקראו אבנים מפולמות שמהם יוצאים
מים קליפה שלישית דקיקה גלות שלישית שהיתה קטנה וזהו וחושך גלות רביעית תהום רבה חלל
האגוז וזהו וחושך על פני תהום .ונקרא בור שנפל שמה שור זה שכתוב ביוסף בכור שורו הדר לו
שנאמר בו וישלכו אותו הבורה נקבה רעה והבור רק זכר )2286דבור( ֵרק בלי תורה אבל נחשים
ועקרבים יש בו וזו הגלות הרביעית דור של רשעים מלא נחשים ועקרבים רמאים כנחשים
ועקרבים שעוקרים דברי רבותינו ודנים לשקר עליהם נאמר היו צריה לראש .ויפן כה וכה וירא כי
אין איש של ישראל ברשעים הללו ערב רב וזה בסוף הגלות ולכן קץ הגלות נוקב עד תהום רבה
ורועה הנאמן תהום הוא המות בהפוך אותיות ואין מות אלא עניות אתה ירדת שם והרי זה
התברר למעלה לפני התנאים והאמוראים וכולם יורדים בגללך לתהום לסייע לך##* .
 2287ז"ל :פתח רעיא מהימנא ואמר סבא סבא אית סלע ואית סלע אית אבן ואית אבן אית אבן
דשמא דיהו"ה עלה אתמר ואבנא די מחת לצלמא הות לטור רב ואית אבן דאיהי אבן משכית דלית
תמן נביעו דמיא דחכמתא ולא דבור אלא אבן דאיהי )חסר( 2287סלע דמשה עלה אתמר ודברתם אל
הסלע לעיניהם ונתן מימיו דאיהי בת קול ולא תליא בה אלא דבור ופיוסא אבל שפחה סלע אחרא
דאתקריאת )קליפה( משנה נוקבא דעבד נער עלה אתמר בדברים לא יוסר עבד אלא דמחאן
ומתברין מינה כמה פסקות ולקטין לון ואתקרון לקוטות ועל דמלקטי לון אתקריאו לקוטות בלא
נביעו דחכמה וקבלה אבל סלע דילי איהי ברתא דמלכא בגינה אתמר ודברתם אל הסלע לעיניהם
ונתן מימיו בדבור ופיוס כברתא דמלכא ובגין דמחינא בה לקינא עלה ואתגזר עלנא מותא דמאן
דמסרב למטרוניתא חייב מיתה כל שכן מאן דמחא לברתיה דמלכא ובגין דא אתגזר עלי דלא
איעול לארעא דישראל ואנא קבור בארעא נוכראה ואתעברת מיני ואתמר וירד אליו בשבט והאי
שבט איהו חד משבטיא דילי דאנא עתיד לנחתא תמן למהוי עם ישראל בגלותא וכלא אתרמיז
ובאתר אוחרא אוקמוה מארי מתניתין )חסר( דבי מקדשא ושמא דמשיח אתקריאו בשם יהו"ה ודא
ארבע אנפי אדם ואינון דשבטא דלוי אינון נפקן מחיון דאינון שאר שבטין ועאלו בחולקא דאדם
דאינון ארבע אנפין דיליה ומשה איהו אדם בדיוקנא דההוא אדם קדמאה דלעילא מה שמו ומה
שם בנו ובגין דא כהנייא וליואי מזוניהון על ידא דמלכא אכיל בפתוריה ושאר חיילין דמלכא כל
חד יהבין ליה למיכל בבית מושב דיליה ורעיא מהימנא איהו כברא דמלכא קריב למלכא יתיר
מאלין דאכלין לפתוריה דלית מאן דקריב למלכא מכל בני מלכותא כבריה:
תרגום :פתח רועה הנאמן ואמר סבא סבא יש סלע ויש סלע יש אבן ויש אבן יש אבן של שם
של יהו"ה ועליה נאמר ואבנא די מחת לצלמא הות לטור רב ]והאבן שהכתה את הצלם נעשית
להר גדול[ ויש אבן שהיא אבן משכית שאין שם נביעת מי החכמה ולא דבור .אלא אבן שהיא סלע
של משה עליה נאמר ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו שהיא בת קול ולא תלוי בה אלא
דיבור ופיוס אבל שפחה סלע אחר שנקראה )קליפה( משנה נקבה של עבד נער עליה נאמר בדברים
לא יוסר עבד אלא שמכים ומשברים ממנה כמה פסקות ומלקטים אותם ונקראו לקוטות ועל
שמלקטים אותם נקראו לקוטות בלי נביעת חכמה וקבלה .אבל סלע שלי היא בת המלך בשבילה
נאמר ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו בדיבור ופיוס כמו בת המלך ומשום שהכיתי בה
לקיתי עליה ונגזר עלינו מות שמי שמסרב למלכה חייב מיתה כל שכן למי שמכה את בת המלך
ולכן נגזר עלי שלא אכנס לארץ ישראל ואני קבור בארץ נכריה ונעברה ממני ונאמר וירד אליו
בשבט והשבט הזה הוא אחד מן השבטים שלי שאני עתיד לרדת לשם להיות עם ישראל בגלות
ושם המשיח נקראו בשם יהו"ה וזה
והכל נרמז ובמקום אחר פרשוה חכמי המשנה .שבית המקדש ֵ
ארבע פני אדם והם שבט לוי הם יצאו מחיות שהם שאר השבטים ונכנסו בחלקו של אדם שהם
ארבע פנים שלו ומשה הוא אדם בדמות של אותו אדם הראשון שלמעלה מה שמו ומה שם בנו
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וז"ש למטה דפסקין וחתכין בהון בלישנהון ,ועלה קא מתכנשין מארי תריסין ואתעבידו פסקות,
כמש"ל )נב ע"ב מג ע"א( כמה מארי תריסין אתכנשו כו'.
וז"ש למטה ,ואית פסקות מאלין מארי תריסין כו' ,והן פרדס ,פשט בעשיה והיא קליפה
ירוקא דאגוזא ,והיא רכיכא ופתיחא ושם אין פסק לפסק כלל לשום אומן ,שהיא כפשטה רק
להבין ,אבל אין צריך לחבר דבר לדבר ,ולכן מהכאה ראשונה בסלע.
קליפה תניינא דאגוזא במט"ט ,והוא בראיה או רמז ,ולכן תהו לית ליה גוון כלל ,והוא
)תהלים קיח כב( אבן מאסו הבונים ,דכל עניינם דרושים ,כמ"ש )* (##אנא הוינא בר תמני סרי כו'
ולא ידענא כו' ,והוא יו"ד של אדנ"י דלית ליה גוון כלל ,וכלילא מכולם .וכן הפשט הכל הולך
אחר הפשט ,ונמשכין הכל אליה ,וברמז שם קבור ,2288ושים בסלע קנך סלע דחויא כו' ,כמ"ש
בתז"ח )ז ע"ב* ,(##כל הולך על גחון בגיא כו'.
2289
ודרוש הוא לבוש התורה בבריאה ,ושם )סנהדרין עא ע"א( דרוש וקבל שכר ,דשם הוא
קבול השכר ,צרורה תחת }נ ע"ג{ כסא הכבוד.
וגופא הוא הסוד ,והוא תוך המדרש ,וז"ש דקא אתיין לבי מדרשא כו'~* :בטורין  -כצ"ל,
וזה מ"ש עוקר הרים ,והוא מ"ש בתז"ח )ט ע"א( ובה רבה עוקר הרים כו' ,ע"ש :אבנים שלמות
הכנה  -דלא ליהוי סכינא חריפא מפסקא קרא אגב חריפא שבשתא ,וז"ש לא תבנה כו' כי חרבך
כו' )שמות כ כב( :בניינין למלכא ומטרוניתא  -והוא בתורה שבכתב ובע"פ .וכן אמר למטה
בלבושין ארבע בגדי לבן וארבע כו' ,ועמ"ש בתיקון ל"ח )פז ע"ב( ולמעלה )ג ע"ב ד ע"ב( ,וכן
אמר בגופא בימא וביבשתא דאינון כו' ,ואמר שם דאינון כו' ,לפרש מ"ש בימא וביבשתא ,ועוד
דשם הוא גוף התורה שבכתב ובע"פ :בההוא זמנא וראיתי' כו' – עי' לעיל נ"ב )* (##ומה
שכתבתי שם )* :(##דאינון כרומחין וסייפין  -דכן צורת הלשון כרומח וסייף ,והוא תורה
שבכתב ובע"פ .רומח רמ"ח דק"ש בדכורא ,וסייף נוק' דנק' חרב ,והן כמו שמפרש והולך דאינון
כו'* :ואלין אינון פרשיין תקיפין דמגיחין כו'  -כצ"ל:
אשריהםִ ,אם המלך ביניהם ,שהוא
העמוד האמצעי כולל שתי תורות ,שהן
תורה שבכתב ותורה שבעל פה ,שניתנו
מימין ומשמאל ,שבו מנצחים בקרב .אוי
להם לאלו שיכנסו ללחום קרב בשתי

åäéàã åäééðéá àëìî íà ïåðéà ïéàëæ
ïåðéàã úåøåú ïéøú ìéìë àúéòöîàã àãåîò
åáéäééúàã äô ìòáù äøåúå áúëáù äøåú
ïåì éåå àáø÷ ïéçöð äéáã àìàîùîå àðéîéî

 - ïå÷éúä øéàîומשום זה כהנים ולוים מזונם על ידי שהמלך אוכל בשלחן ושאר חיילות המלך לכל אחד נותנים
לו לאכול בבית מושבו ורועה הנאמן הוא כמו בן המלך קרוב למלך יותר מאלו שאוכלים לשלחנו
שאין מי שמתקרב למלך מכל בני המלכות כמו בנו.
 2288עי' זהר ח"א כו ע"א :דבר אחר ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים אלין אינון ארבעה
דנכנסו לפרדס 2288חד עאל בפישו"ן דאיהו פי שונה הלכות 2288תניינא עאל בגיחו"ן ותמן הוא
קבור ההוא דאתמר ביה )ויקרא יא מב( כל הולך על גחון גבריא"ל גבר אל עליה אתמר )איוב ג כג(
לגבר אשר דרכו נסתרה ויסך אלו"ה בעדו ולא ידע גבר ית קבורתיה 2288עד יומא הדין דאתגלייא
תמן ודא איהו רמז ולחכימא ברמיזא תליתאה עאל בחדק"ל חד קל ודא לישנא חדידא קלא
לדרשא רביעאה עאל בפר"ת דאיהו מוחא דביה פריה ורביה 2288בן זומא ובן עזאי דעאלו בקליפין
דאורייתא הוו לקאן בהון רבי עקיבא 2288דעאל במוחא אתמר ביה דעאל בשלם ונפק בשלם:2288
תרגום :דבר אחר "ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים" ,אלה אותם ארבעה שנכנסו לפרדס.
אחד נכנס בפישו"ן שהוא פי שונה הלכות ,השני נכנס בגיחו"ן ושם הוא קבור אותו שנאמר בו "כל
הולך על גחון" .גבריא"ל ,גבר א"ל ,עליו נאמר "לגבר אשר דרכו נסתרה ויסך אלוה בעדו" .ולא ידע
איש את קבורתו עד היום הזה שהתגלה שם ,וזהו רמז ודי לחכימא ברמיזא .שלישי נכנס בחדק"ל,
חד קל ,וזו לשון מחדדת קלה לדרשה .רביעי נכנס בפר"ת שהוא המח ,שבו פריה ורביה .בן זומא
ובן עזאי שנכנסו לקליפות של התורה ,היו לוקים בהם .רבי עקיבא שנכנס במח ,נאמר בו שנכנס
בשלום ויצא בשלום.
 2289סנהדרין נא ע"ב :אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב הלכה כדשלח רבין משמיה
דרבי יוסי ברבי חנינא אמר רב יוסף הלכתא למשיחא אמר ליה אביי אלא מעתה שחיטת קדשים
לא ליתני הלכתא למשיחא אלא דרוש וקבל שכר ,ועיי"ש עא ע"א :תניא בן סורר ומורה לא היה
ולא עתיד להיות ולמה נכתב דרוש וקבל שכר.
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תורות בלי המלך .שעליהם נאמר "אין
אמר ואין דברים בלי נשמע קולם" .כל
בעלי אומנות נמצאים בתורה שבעל פה
והיא מבפנים ,זהו שכתוב "כל כבודה בת
מלך פנימה".

àìá úåøåú ïéøúá àáø÷ àçâàì ïåìòéã ïéìàì
) øîúà åäééìòã àëìîתהלים יט ד( øîà ïéà
úåéðîåà éìòá ìë íìå÷ òîùð éìá íéøáã ïéàå
ã"ää åàâìî éäéàå äô ìòáù äøåúá ïéçëúùî
) äîéðô êìî úá äãåáë ìëתהלים מה יד(

זכאין אינון אם כו'  -ר"ל ,שלומדים לשמה ,כמש"ל )נ ע"א( דמשתדלין באורייתא כו'
לשמה .והנה ב' תורות שבכתב ובע"פ ,הם חו"ב ,ימינא ושמאלא .והנה לשמה הוא בעמודא
דאמצעיתא כליל שניהם ,והוא דחילא ורחימא דאו"א ,דעמודא דאמצעיתא כוללם .והם ד'
עטרין 2290דכולל חג"ת ,כמ"ש בז"ח שיה"ש )פב ע"ב* 2291(##והם יראה ואהבה ותורה שבכתב
ובע"פ ,ד' אותיות הוי"ה :אין אומר כו'  -הוא תורה שבכתב ,ודברים תורה שבע"פ .דבר ואמירה
כידוע .2292ומפרש והולך מה טעם בלי נשמע קולם ,וכמ"ש )כו ע"ב( דתורה ומצות בלא דחילו
ורחימו לא סלקא לעילא וזהו בלי כו' :כל בעלי כו' בתורה שבע"פ דאיהי כו'  -אע"ג דקאמר
למעלה בשתי תורות ,מ"מ הכל הוא תורה שבע"פ ,דכל פרד"ס הכל הוא בתורה שבע"פ ,אלא
דהן נדרשות על תורה שבכתב ובע"פ ,וכל הנ"ל הן בהיכלות ולבושין וגופא ,והכל סובבין
והולכין על הדעת שהיא מלגאו ,שהיא בת מלך פנימה )תהלים מה יד( דרגא דמשה כנ"ל )נב
ע"ב מב ע"ב( ,והוא נשמתא פנימה ,פה אל פה )במדבר יב ח( ,דרגא דמשה כמו שמפרש והולך:
היא ההלכה של המלך ,כשהיא
הולכת אליו בשתי שוקים ,שהם שני
עמודי אמת .וכשעולה בגוף בשתי
זרועות המלך ,נקראת קבלה .וכשנושקת
אותו בפיו נקראת תורה שבעל פה.
באותו זמן שעולה לפה של המלך ,מיד
יתקיים ברועה הנאמן "פה אל פה אדבר
בו" .כשעומדת על רגליה בגלות
האחרונה ,נקראת הלכה למשה מסיני,
וכששורה בזרועות המלך נקראת קבלה
למשה מסיני ,וכששורה בפי המלך ,מיד
"פה אל פה אדבר בו" .וכשהיא מרחקת
הלכה ממשה ,השכינה היא ריב ליהו"ה
למטה ,וכשאינה בזרועו קבלה היא ריב
למעלה.

äéáâ úìæà éäéà ãë àëìîã äëìä éäéà
ú÷éìñ ãëå èåù÷ éëîñ éøú ïåðéàã ïé÷åù ïéøúá
äìá÷ úàéø÷úà àëìîã éåòåøã ïéøúá àôåâá
àúééøåà úàéø÷úà äéîéôá äéì ú÷éùð ãëå
àëìîã àîåôì à÷ìñã àðîæ àåääá äô ìòáã
åá øáãà äô ìà äô àðîéäî àéòøá íéé÷úé ãéî
)במדבר יב ח( àúåìâá àäìâø ìò úî÷ ãë
àéøù ãëå éðéñî äùîì äëìä úàéø÷úà äàøúá
äìá÷ úàéø÷úà àëìîã [á"ò åî] éåòåøãá
äô ãéî àëìîã àîéôá àéøù ãëå éðéñî äùîì
äùîî äëìä à÷çøî éäéà ãëå åá øáãà äô ìà
éäéà åàì ãëå àúúì 'äì áéø éäéà àúðéëù
àìéòì áéø éäéà äìá÷ éåòåøãá

 - ïå÷éúä øéàî 2290היינו חו"ב חו"ג? אבל לא מצאתי שמוזכר ד' עטרין בשום מקום##*.
 2291ועל נשמתא אית לה מרחמא עילאה ומאי שמה נשמתא לנשמתא ואיהו איקרי אב לרוח
מיניה יתער לבר נש יראה ואהבה תורה ומצוה ואינון מאב ואם בן ובת יו"ד אב ה"א אם וא"ו בן
ה"א בת ודא יהו"ה מלא
תרגום :ועל הנשמה יש לה אוהב עליון ומה שמו נשמה לנשמה והוא נקרא אב לרוח ממנו
תתעורר לאדם יראה ואהבה תורה ומצוה והם מאב ואם בן ובת יו"ד אב ה"א אם וא"ו בן ה"א בת
וזה יהו"ה מלא
 2292עי' רבינו )משלי ד כ( :דיבור הוא דיבור התורה עצמה ותיבותיה כמו שהיא ,ואמירה היא
הפנמות של התורה כוונותיה טעמיה ותכלית כל דבר ,וזהו וידבר ה' אל משה לאמר .ועיי"ש שם
עוד )ח ו( :דיבור עם השרים )משה ואהרן( שאינו מדבר דברים מיותרים ,אך לישראל היה באמירה.
ועי' לעיל )טו ע"ב( אמירה שהיא מסט' דבינה וכו' דהגדה היא מלכות.
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איהי הלכה דמלכא כו'  -ר"ל ,כד בתרין שוקין ששם הוא הליכה ,נק' הלכה .ובתרין דרועין,
שם מקום הקבלה ,נק' קבלה .ובפומא .והן ג' דרגין ראש בטן גויה 2293חולם שורק חירק וכל א'
כלול ג' ,והיא נכללת בג' מקומות בג' נקבים ,דרגא דידה ,עטרה וטבור ופה ,ועמש"ל )נג ע"ד
* (##ונגד ג' בעלי אומניות ,בעלי פסקין הנ"ל חשיב כאן ג' דרגין ,הלכה וקבלה ותורה שבע"פ,
וג' דרגין פנימיות מלגאו וכמש"ל כל בעלי }נ ע"ד{ אומניות כו' דאיהי מלגאו כו' ,וז"ש כד
קמת על רגלהא כו' ,וכד כו' ,וכד כו' ,והכל בר"מ בזמן הגאולה לעתיד לבא במהרה בימינו ,ונגד
אלו ב' הלכה וקבלה למשה ,דעתה היא מרחקא מינייהו ,איהי ריב ,וזהו שמעו הרים ריב דקבלה,
והאיתנים ריב דהלכה .וז"ש וכד איהי מרחקא כו' והאיתנים אלין כו' ,אבל נגד פומא לית הוא
ריב ,דעדיין לא זכינו לזה:
ולכן "שמעו הרים את ריב יהו"ה",
אלו שלשת האבות .מהו הריב שלהם ,זו
השכינה ,ובהפוך אותיות רי"ב הוא רב"י,
שהוא רבי מארץ ישראל ,ועמו השכינה
היא ריב" .והאיתנים" ,אלו שני תנאים,
איתני"ם בהפוך אותיות תנאי"ם" ,מוסדי
ארץ" אלו צדיק וצדק.
דבר אחר "שמעו הרים" ,מי ההרים
אלו ,שלש נקודות שהן סגו"ל .והאיתנים
אלו שתי נקודות שהן צר"י .ועוד "שמעו
הרים" ,מי ההרים ,אלו שלש נקודות
שניות שהן שור"ק ,ואיתנים הם שתי
נקודות שניות שהן שב"א.
מה זה ריב יהו"ה זה חיר"ק ריב
יהו"ה למעלה חל"ם ריב יהו"ה למטה
חיר"ק שתי ריבות הם על שור"ק שהוא
צדיק )אחד( הקשר של שניהם )העמוד
האמצעי( כשהוא מתרחק מהם הוא ריב
וכשנקשר בין שניהם הוא רבי והוא
שלום והוא קשר זהו שכתוב "ונפשו
קשורה בנפשו"

å äëéî) 'ä áéø úà íéøä åòîù àã ïéâáå
àúðéëù àã ïåäìã áéø éàî ïäáà úìú ïéìà (á
õøàî éáø åäéàã é"áø åäéà á"éø ïååúà êåôäáå
ïéìà íéðúéàäå áéø àúðéëù éäéà äéîòå ìàøùé
éãñåî í"éàðú ïååúà êåôäá í"éðúéà éàðú éøú
÷ãöå ÷éãö ïéìà õøà
ïéìà íéøä ïàî íéøä åòîù 2294øçà øáã
ïéøú ïéìà íéðúàäå ì"åâñ ïåðéàã ïéãå÷ð úìú
íéøä ïàî íéøä åòîù ãåòå é"øö ïåðéàã ïéãå÷ð
íéðúéàå ÷"øåù ïåðéàã ïéðééðú ïéãå÷ð úìú ïéìà
à"áù 2295ïåðéàã ïéðééðú ïéãå÷ð ïéøú ïåðéà
àìéòì 'ä áéø ÷"øéç àã 'ä áéø 2296éàî
ìò ïåðéà úåáéø éøú ÷"øéç àúúì 'ä áéø í"ìåç
åäééåøúã àøåù÷ ÷éãö 2297(ãç) åäéàã ÷"øåù
)åäééðî ÷çøúî åäéà ãë 2298(àúéòöîàã àãåîò
éáø åäéà åäééåøú ïéá øù÷úî ãëå áéø åäéà
äøåù÷ åùôðå ã"ää øù÷ åäéàå íåìù 2299åäéàå
{à"ò àð} (ì ãî úéùàøá) åùôðá

*~ועוד שמעו הרים מאן הרים אלין תלת נקודין דאינון סגול והאיתנים אינון תרין נקודין
דאינון שבא ריב דא כו' על שורק דאיהו צדיק כד איהו מתרחק כו' בין תרווייהו איהו שלום
ואיהו קשר כו'  -כצ"ל ,ועי' לעיל תיקון י"ט )לח ע"ב לח ע"ב( ושורק איהו טמיר וגניז מסט'
כו' ,סגול ותרין אור שבא ,ועמ"ש בליקוטים )נ ע"א וע"ב  (*##בארוכה ,וכתב שם שב' נקודין
 - ïå÷éúä øéàî 2293עי' ס"י )פ"ג מ"ו( שלש אמות אמ"ש בנפש זכר ונקבה ,ראש ובטן וגויה  ,ראש נברא
מאש ,ובטן נברא ממים ,וגויה מרוח מכריע בינתים.
ãåòå àúéàå îå÷îáå à"øâá ÷çîð øçà øáã 2294
ïéøú ïåðéà íéðúéàå ÷"øåù ïåðéàã ïéðééðú ïéãå÷ð úìú ïéìà íéøä ïàî íéøä åòîù ãåòå é"øö 2295
.T"øâá ÷çîð – ïåðéàã ïéðééðú ïéãå÷ð
.à"øâá ÷çîð 2296
(à"øâ) åäéàã 2297
.à"øâá ÷çîð – (àúéòöîàã àãåîò) åäééåøúã àøåù÷ 2298
.à"øâá ÷çîð- - åäéàå éáø 2299
2293
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דלמ"ד וה"א הן חב"ח ,2300והן כלל ופרט וכלל בג' הנקודות ,חולם חירק הוא בדעת ויסוד,
וחולם בלמ"ד ,מגדל הפורח באויר )חגיגה טו ע"ב( .2301וכן ה"א ראשונה דהוי"ה וחולם דה"א
נכתב על וא"ו דהוי"ה כסדר ,החולם וחירק בוא"ו למטה ממנו ,והן כלל ופרט וכלל ,וכמש"ל
תיקון מ"ז )פו ע"ב צד ע"א( וביה אתעבידו כלל כו' ,ואלו ג' הן בג' אותיות יק"ו וה' בתראה
בלא נקודה ,והיא המקבלת מכולם כידוע .וכן הוא באלקים ,דאותיות ים הן בלא נקודה ,והן בה'
בתראה ,ים ,כידוע דנק' ים )זהר ח"א ל ע"א( .והיא כוללת נ' שערי בינה ,כל ה"ג .וה"א דלת הוה,
אלא כד אתעברת אתמליאת בנקודה שבתוכה היא ה"א )ספד"צ ל ע"א( .וכן הוא באותיות ים,
וכמ"ש בתיקון נ"ב )צט ע"א( שעורא דנקודה דאיהי י' טפה דבה אתעביד ים ,ועמש"ש .והן
במספר ג"כ אחד ,נ' שערי בינה ,הן ה' תרעין ,וים הוא שד' אתפשט לד' סטרין ,ונקודה של ה"א,
מעין באמצעיתא הממלא את הים .וריבם על שורק דהוא אמצעי בין חולם וחירק ,דהן אמ"ש
)ס"י פ"א מי"ג( ,כלל הכל ,ראש בטן גויה .מים חכמה מוחא ,אש בינה לבא ,אויר דעת מעוי בדעת
אתתקן .ובחולם היא דעת ,נקודת הפה כוללת ג"ר ,ובחירק היא עטרת מלכות ,באלו השנים הן
פתוחין ,משא"כ בטבור שורק שנסתם משנולד ,וצדיק במקומו אור הגנוז ,והתחלתו מטבור על
ב' הכליות ,2302דסיום תפארת הוא בטבור כמ"ש באד"ר )קמא ע"ב (2303ומשם ולמטה מעוי
בדעת אתתקן ,וע"ש ,ובפ' משפטים )קכג ע"א( .2304וכן התחלת הנוק' שם ,שהיא נגד נה"י,2305
כי שם הדעת שהוא ביסוד ,וב' כליות נו"ה ,אלא שראשה נגד נה"י הפנימים ,וגופה נגד נה"י
החיצונים .וחג"ת עד טיבורה ,2306הוא עד סיום יסודו סיום הדעת .והנה התחלתה מטבורא
דלבא ,ופיה נגד טבורא ,וטיבורה נגד עטרה שלו ,כי הדעת }נא ע"א{ הן באלו הג' מקומות.2307
ועבאד"ר שם ,מאחורוי מבין תרין דרועין באתר כו' כלא סתימא מכל סטרוי כו' ,2308ור"ל
 - ïå÷éúä øéàî 2300חולם ?בו'??? חירק ,או חותם בתוך חותם?*##
 2301עי' לעיל הערה .483
 2302היינו כאן מציאות של לבר מגופא שהוא בכל עליון רק לצורך התחתון )דע"ה ח"ב צח
ע"ד( ,ועי' כללים ח"א נג ע"ב ,שיש פרק א' שלהיסוד בתוך וא' ומה שנראה הוא פרק הב' שלו ,ועי'
בפרצופי זו"ן )פרק ג(.
 2303תאנא אתפשט האי תפארת 2303מטבורא דלבא ונקיב ואתעבר בגיסא אחרא ותקין
מפרצופא דנוקבא עד טבורא ומטבורא שארי ובטבורא שלים תו אתפשט האי תפארת ואתתקן
מעוי דדכורא ועייל ואתתקן בהאי אתר כל רחמין וכל סטרא דרחמי
תרגום :ונתפשט זה התפארת ,ותיקן שתי החזות והוצאו לאחוריו ועשה את הגולגולת של
הנקבה ,שכולה סתומה מכל צדדיה ,בשערות פרצוף ראשה ובכלל אחד נעשה האדם על ידי
תפארת זו לזכר ונקבה ,זהו שנאמר "כתפארת אדם לשבת בית".
 2304ז"ל :גופא דמלכא אתפשטותא דתפארת דגוונין ביה מתחברן דרועין דמלכא נהירו דחסד
וגבורה ובגין כך ימין ושמאל מעוי בדעת אתתקנן עייל ברישא אתתקן ואתפשט לגו ובגו גופא
שוקין אתאחדן בתרין נהורין ואינון תרין נהורין ממש שוקין ותרין כליין כלהו )ס"א תליין
ומתחברן( מתחברן באתר חד דתמן אתכנש כל רבות וכל משחא דגופא ומתמן שריין כל ההוא
רבות לאתר דאתקרי יסוד עולם יסוד מההוא אתר דאקרי עולם
תרגום :הגוף של המלך ,התפשטות התפארת של צבעים בו מתחברים זרועות המלך מאיר של
חסד וגבורה ,לכן ימין ושמאל ,מעיים נתקן בדעת ,נכנס בראש נתקן ומתפשט בפנים ובפנים גוף
שוקים מתאחדים בשני הארות והם ב' אורות ממש שוקים ושני כליות כולם )תלוים ומתחברים(
מתחברים במקום אחד ששם נכנס כל משחה וכן שמן של גוף ומשם שורה כל אותו משחה למקום
שנקרא יסוד עולם יסוד מאותו מקום שנקרא עולם.
 2305עי' לעיל הערה .1996
 2306נדצ"ל טיבור?*##
 2307עי' לעיל הערה .560
 2308ז"ל :בהאי אדם שארי ותקין כללא דדכר ונוקבא כד אתתקן דיוקנא בתקונוי ושארי
לאחורוי מחדוי מבין תרין דרועין באתר דתליין שערי דדיקנא דאתקרון תפארת ואתפשט האי
תפארת ותקין תרין חדין ואשתלף לאחורוי ועבד גולגלתא דנוקבא כלא סתימא מכל סטרוי
בשערא בפרצופא דרישא ובכללא חדא אתעבידו בהאי תפארת אדם דכר ונוקבא הה"ד כתפארת
אדם לשבת בית )ישעיה מד(.
תרגום :באדם זה התחיל ותיקן כללות זכר ונקבה .כאשר נתקנה צורה זו בתקוניו והתחילה
מאחוריו מהחזה שלו מבין שתי זרועותיו ,במקום שתלויות שערות הדיקנא הנקראות תפארת.
ונתפשט זה התפארת ,ותיקן שתי החזות והוצאו לאחוריו ועשה את הגולגולת של הנקבה ,שכולה
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2309

בהיותה דבוקה עדיין אין שם ז' נקבי הראש וצורה עד הנסירה
והתקין כו' .ואמר שם ,תנא אתפשט האי תפארת מטבורא דלבא
אשר יצא ממעיך ,כי מעוי הוא התחלת היסוד בין בדכורא ובין בנוק' ,והן בב' מקומות בפה
ובמילה ,דחושבנם שוה ,והן כלל ופרט וכלל .והפרט הוא בתפארת ,בין דעת לדעת ,2310ברית
הלשון והמעור ,2311וכמו שטבורא דילה 2312הוא בסיום יסוד דבינה ,כן הוא בשלה כנ"ל ,2313ולכן
מטבורא נק' לבר מגופא )זהר בראשית דף כא ע"ב( .וכן הוא בכל הפרצופים ,וכמ"ש בס"ד פ"א
)ד ע"ד ד"ה ולא אתחזי .(2314ולכן קורא כאן שורק לצדיק ,אף שבאמת הוא סיום הת"ת .והן ג'
נקודות זה ע"ג זה ,דעת תפארת יסוד ,קו האמצעי .והן ג' נוקבין ,וכל פתיחה ונקב בנוקבא,2315
ולכן נקראת נוק' .2316והכל בקו האמצעי ,בכל ספירה מקו האמצעי הוא זו"נ .והיא רביעית לכל
תלת )ה ע"ב( .וז"ש לעיל )לח ע"א וע"ב לח ע"א( ות"ח שכינתא תתאה כד כו' חלם שורק למאן,
לההוא צינור כו' ,כגוונא דא כו' .כי הוא"ו הוא גוף ו' בפשיטו ,כמ"ש בסתרי אותיות פרשת
בראשית )ז"ח ח ע"ב (2317ובפ' תצוה )קפ ע"ב ,(2318ופה הוא על גבי ו' חולם ,ועטרה חירק ,וטבור
באמצע הוא"ו שורק ,והוא כולל בעצמו ו"ק דיליה ,ו' נקודות .ונקודות חולם פה דעת כולל ג"ר,
וכן נכללין ג"ר באמ"ש ,2319שהן ג' נקודות הנ"ל ,שלכן נקרא הוא וא"ו כולל ו"ק ו' נקודות,
וג"ר שלו נכללין באלו הוא"ו ,שהן מוחין דיליה ,והיא דלת ג' נקודות הנ"ל ,ג' נוקבין .ופרצוף
שלה הפרטי ,והיא בלא נקודה ,נכללת מכולם .אבל ג' נוקבין שהן דבוקים בו ,הן נקודין שהן
לבנה( ראה

 ,וכמ"ש )קידוש
כו' ע"ש ,וז"ש )בראשית טו ד(

 - ïå÷éúä øéàîסתומה מכל צדדיה ,בשערות פרצוף ראשה ובכלל אחד נעשה האדם על ידי תפארת זו לזכר
ונקבה ,זהו שנאמר "כתפארת אדם לשבת בית".
 2309עי' בהגר"א בסד"צ ט"ז סוף ע"ב ,שהאד"ר לא מדבר בנסירה ,ואולי זה רק התחלת הנסירה
 2310יסוד ג"כ נקרא דעת ,עי' פא ע"א :והכל אחד כשזה נפתח זה נפתח ודעת ויסוד הוא א'.
 2311עי' ס"י )פ"ו מ"ז( כשבא אברהם אבינו ע"ה הביט וראה והבין וחקר וחקק וחצב ועלתה
בידו הבריאה שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן מיד נגלה עליו אדון הכל ית' שמו לעד והושיבו
בחיקו ונשקו על ראשו וקראו אברהם אוהבי וכרת ברית לו ולזרעו עד עולם שנאמר והאמין בה'
ויחשבה לו צדקה וכרת לו ברית בין עשר אצבעות ידיו והוא ברית הלשון 2311ובין עשר אצבעות
רגליו והוא ברית המילה וקשר עשרים ושתים אותיות התורה בלשונו וגילה לו את סודו משכן
במים דלקן באש רעשן ברוח בערן בשבעה נהגן בשנים עשר מזלות.
 2312דיליה )לש"ו(.
 2313סיום יסוד דז"א##*.
##* 2314
 2315עי' לעיל הערה .560
 2316עי' ע"ח שער לד פרק ג .ועי' בהיר אות קעג :מ"ט אתקריאת נקבה על שם שנקביה רחבים,
ויש לה נקבים יתרים על האיש ,ומאי ניהו ,נקבי שדים ורחם ובית קבול.
 2317דיוקנא דאת ו"ו ברזא קדישא האי את עלמא דלעילא פשיט פשיטו לאנהרא לתתא וההוא
פשיטו איהו בשית סטרין כלילן כחדא בחיבורא חדא דא כגוונא דדא ודא כגוונא דדא וכלהו
מתחברן באינון רתיכין דילהון באת דא.
תרגום :הדיוקן של האות ו"ו בסוד קדוש האות הזו העולם שלמעלה פושט התפשטות להאיר
למטה ואותה התפשטות היא בששה צדדים כלולים כאחד בחבור אחד זה כמו שזה וזה כמו שזה
וכלם מתחברים עם אותם המרכבות שלהם באות הזו##*.
 2318ז"ל :רזא תליתאה את ו' האי את דיוקנא דרזא דאדם כמה דאתמר והא אוקימנא דהאי את
קיימא על י"ב רתיכין וכד מתפרשאן אינון כ"ד רתיכין דכלילן בהאי את פשיטו דיוקנא דבר נש
לקבל דרועין וירכין וגופא שייפין דלהון כ"ד אינון דדרועין וירכין וגופא הא אתמר אבל כלהו
סתימין בגופא דגופא קיימא בכלהו כ"ד וכלהו רתיכין כלילן ביה בגופא ובגין דכלילן כלהו ביה
קיימא ו' פשיטו חד.
תרגום :סוד שלישי אות ו' אות זו ציור של סוד אדם כמו שבארנו והרי בארנו שאות זו עומדת
על י"ב מרכבות וכאשר נפרדות הן ארבע ועשרים מרכבות שכלולות באות הזו התפשטות דמות
של אדם כנגד זרועות וירכים וגוף איברים שלהם ארבעה ועשרים הם של זרועות וירכים וגוף הרי
למדנו אבל כולם סתומים בגוף והגוף עומד בכל הארבעה ועשרים וכל המרכבות כלולות בגוף זה
ומשום שכלולות כולן בו עומדת ו' בהתפשטות אחת.
 2319עי' ס"י )פ"ג מ"ו( שלש אמות אמ"ש בנפש זכר ונקבה ,ראש ובטן וגויה ,2319ראש נברא
מאש ,ובטן נברא ממים ,וגויה מרוח מכריע בינתים.
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בדכורא ,ועמש"ש .2320והן ד' אותיות אדנ"י ,ד' נוק' ,אותיות אנ"י הן ג' נוק' 2321הנ"ל ,אמ"ש,
ואות ד' היא נוק' הפרטי ,דלית לה מגרמה כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( ,דלה בלא נקודה ,וכוללת
כל ד' נוק' באות ד' .ואמר שמעו כו' והאיתנים כו' ,שהן ה' נקודות בה"ס התפשטות החסדים
והגבורות בהן ,והן רומזים על חו"ג ,שבא סגול ,והן ה' נקודות לבד ,כי נכללין חמשה בחמשה
כמ"ש בפ' יתרו )פד ע"ב( .2322ואמר איהו ריב כו' ,ר"ל ,הצדיק .ואמר ,ואיהו שלום ,כידוע
שנקרא שלום )זהר ח"ג קטו ע"ב( .ואמרו )עוקצין פ"ג מי"ב( לא מצא כו' אלא שלום ,שהוא כולל
2323
כל הברכות של כל ה"ס שנכללין בו ,והוא ל"ל מגרמיה כלום  ,ונק' עני )זהר ח"א השמטות דף
רסב ע"ב( .אבל מדרגתו שלום ,וברית שלומי כו' )ישעיה נד י( ,ושלום הוא בעצמו אין דבר ממשי,
אלא מנוחה בשב ואל תעשה ,אלא שאין שום מתנה בעולם זולתו ,כי המלחמה משבית הכל,
ולכן השבת כולל הכל ,ויכל ביום השביעי )בראשית ב ב( ובו שבת כו' )שם ג( ,מה היה העולם
חסר מנוחה בא שבת כו' )רש"י בראשית ב ב( .והוא היפך הריב .ואמר ,ואיהו קשר שהוא היפך
שורק ,ששורק הוא מלחמה וריב ,כמ"ש )ישעיה ה כו( ושרק לו מקצה כו' .וז"ש תרין ריבות אינון
על שורק ,אבל עתה הוא קשר ,ושורק הוא אש שורקת ,2324שורקת הריב ,אבל מים דוממת ,זיווג
בחשאי .וכן שלום הכל במנוחה ובחשאי ,לא יצעק ולא ישא כו' )ישעיה מב ב( .ואמר הה"ד
ונפשו קשורה כו' ,שהן קשורין ודבוקין יחד ע"י צדיק ,כי כל כו' )דבה"י א' כט יא( דאחיד
כו' .2325וזהו שורש האדם בעוה"ז ,שהוא דבוק בשמים ע"י נשמתו ,שאף שהיא באדם מגיע עד
לשמים ומחוברת בשמים ,כמו ברית בגוף ,וגוף של האדם הוא דרגא דעטרת הברית נוק' ,שהיא
גוף דקב"ה וכמש"ל בתיקון כ"ב )* .(##והנשמה והגוף בתוך הארץ ,שהארץ כוללת גם האויר
}נא ע"ב{ כידוע ,והוא בתוכה כמו ברית בנוק' .וכשהאבר חי ,אז נהנין זו"נ ,והוא כשהדעת
בתוכו .וכן הוא כשהדעת באדם ,וכשהוא רגע בלא תורה ודעת ,הוא אבר מת ,ונק' מת ,כמ"ש
 - ïå÷éúä øéàî##* 2320
 2321נדצ"ל נקודות או נקבים.
 2322ז"ל :אמר רבי יהודה חרות על הלחת נקיבן הוו אבנין ואתחזיאו לתרין סטרין חרות גלופא
דגליפין אמר רבי אבא מהאי סטרא אתחזי סטרא אחרא ואתקרי מהכא מה דכתיב בסטרא אחרא
רבי אלעזר אמר בנס הוו כתיבין דכל בני נשא הוו אמרין וסהדין דהא מכתב אלהי"ם הוא ודאי
דהא כל בני עלמא לא יכלין למנדע לון כמה דהוו לדעתייהו דאינון דאמרין נקיבין הוו מי כתיב
חרות בלחת על הלחת כתיב אלא הכי תאנא חמשא קלין אינון לימינא וחמשא לשמאלא ואינון
דשמאלא כלילן בימינא ומן ימינא אתחזון אינון דשמאלא והכא כלא איהו ימינא ואתכלילן אלין
באלין מאן דהוה בסטרא דא חמי לסטרא אחרא וקרי לון לאינון אתוון דהא תנינן שמאלא אתחזר
ימינא דכתיב מימינו אש דת למו ובגין כך מכתב אלהי"ם הוא ודאי הא כיצד מאן דהוה מסטרא דא
הוה קרי בדא אנכי יהו"ה אלהי"ך ומאלין אתוון הוה חמי וקרי לא תרצח הוה קרי לא יהיה לך
והוה חמי וקרי לא תנאף והוה קרי לא תשא את שם יהו"ה אלהי"ך לשוא והוה חמי וקרי לא תגנב
וכלא מסטרא דא וכך לכלהו וכדין מסטרא אחרא וכלהו כלילן דא בדא כהאי גוונא הדא הוא
דכתיב )שם לב טז( מכתב אלהי"ם הוא מכתב אלהי"ם הוא ודאי.
תרגום :אמר רבי יהודה חרות על הלוחות נקובים היו האבנים ונראו משני צדדים חרות חקיקה
של חקיקות אמר רבי אבא מצד זה נראה הצד האחר ונקרא מכאן מה שכתוב בצד האחר .רבי
אלעזר אמר בנס היו כתובים שכל בני האדם היו אומרים ומעידים שהרי מכתב אלהים הוא ודאי
שהרי כל בני העולם לא יכלו לדעת אותם כמו שהיו .לדעתם של האומרים נקובים היו האם כתוב
חרות בלוחות על הלוחות כתוב אלא כך שנינו חמשה קולות הם לימין וחמשה לשמאל ואותם של
השמאל כלולים בימין ומהימין נראו אותם שבשמאל וכאן הכל הוא ימין ונכללו אלה באלה מה
שהיה בצד זה נראה לצד האחר וקוראים את אותם האותיות שהרי שנינו השמאל הפך להיות ימין
שכתוב מימינו אש דת למו ומשום כך מכתב אלהים הוא ודאי .הכיצד מי שהיה בצד הזה היה
קורא בזה אנכי ה' אלהיך ומהאותיות הללו היה רואה וקורא לא תרצח היה קורא לא יהיה לך
והיה רואה וקורא לא תנאף והיה קורא לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא והיה רואה וקורא לא
תגנב והכל מצד זה וכך לכלם ואז מצד האחר וכולם כלולים זה בזה כדוגמא זה זהו שכתוב מכתב
אלהים הוא מכתב אלהים הוא ודאי.
 2323לא מצאתי לשון כזו אצל היסוד אלא רק אצל הנוק' וצ"ע##*.
 2324עי' ס"י )פ"ב מ"א( עשרים ושתים אותיות יסוד ,שלש ִאמות ושבע כפולות ושתים עשרה
פשוטות ,2324שלש אמות אמ"ש ,יסודן כף זכות וכף חובה ולשון חק מכריע בינתים .שלש אמות
אמ"ש ,מ' דוממת ,ש' שורקת ,א' אויר רוח מכריע בינתים##*.
 2325עי' לעיל הערה .112
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תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
)ע"ז ג ע"ב( מה דגי הים כיון כו' ,2326וכמו שכל האברים הם תמיד בתוקפם לבד הברית ,שאינו חי
כי אם ע"י התעוררות הדעת לזיווג .וכן הוא באדם ,הרשעים בחייהם כו' ובניהו בן איש חי כו'
)ברכות יח ע"א( .2327ולכן אינו נשאר הגוף חי כל זמן שערלה חופפת על העטרה ,והוא כתנות עור
של הגוף ,וצריך לפושטו עד לעתיד לבא ,בזמן התחיה ,שהוא זמן התגלות העטרה ,סבוני כו' כי
אמילם )תהלים קיח י( ,דוד מלך ישראל חי וקיים )ר"ה כה ע"א( ,ואז יתקיימי כל הגופות לעד,
והוא סוד האדם שקושר שמים וארץ .ואמר )דברים לב א( האזינו השמים ואדברה ותשמע כו',
לקשרם יחד ,וע"י 2328הדעת ,חו"ג ,2329שהם טל ומטר ,2330וז"ש )דברים לב ב( יערוף כו' תזל כו'.
וזהו )משלי י כה( וצדיק יסוד עולם ,על עמוד א' העולם עומד וצדיק שמו )חגיגה יב ע"ב(.
וכשהצדיקים בדור ,אז צדיק דלמעלה מתגבר ג"כ ,והכל כפי התגברות אותו צדיק דלמטה .ואם
לאו היחוד הוא ע"י מט"ט ,צדיקו של עולם .2331ועמ"ש בלקוטים )* ,(##והוא נשאר חי בגוף
ונפש ,והוא קושר צבא השמים והארץ מייחד בין נו"ה וכן בין שמים וארץ .אבל ע"י הצדיק,
היחוד הוא יותר ,שהוא בארץ ממש ,בגוף ונפש ,ועל ידו מתגבר מט"ט ג"כ ,כמ"ש בז"ח
שיה"ש )סט ע"ב( אלא בכל זמנא וזמנא כו' ובגין ההוא כלילו כו':2332
ועוד שתי ריבות הם ,אחד צדיק
ואחד העמוד האמצעי) .ולמה( אחד הוא
ריב בין אבא ואמא ,שהם קמ"ץ ופת"ח,
זה העמוד האמצעי ,הוא ריב ביניהם
)שהם ריב בין אבא ואמא שהם קמ"ץ
ופת"ח ולמה הם ריב ביניהם( משום
שלשכינה אין מזון בגלות ,משום שהשער
הוא פת"ח ,שנאמר בו "פותח את ידיך
ומשביע לכל חי" שהוא י' חכמה .קמ"ץ
סתום ,עליו נאמר "פותח את ידיך
ומשביע לכל ח"י" ,וזה ח"י עולמים

àãåîò ãçå ÷éãö ãç ïåðéà úåáéø éøú ãåòå
àáà ïéá áéø åäéà 2333ãç (éàîàå) àúéòöîàã
àãåîò àã 2334ç"úôå õ"î÷ ïåðéàã àîéàå
ïåðéàã à"ð) åäééðéá áéø åäéà 2335àúéòöîàã
ïåðéà éàîàå ç"úôå õ"î÷ ïåðéàã à"åà ïéá áéø
àðåæî äì úéìã àúðéëù ïéâá (åäééðéá áéø
äéá øîúàã ç"úô åäéà àòøúã ïéâá àúåìâá
äî÷ íéìäú) éç ìëì òéáùîå êãé úà çúåô
øîúà äéìò íåúñ õ"î÷ äîëç 'é åäéàã (æè

 - ïå÷éúä øéàî 2326ז"ל :אמר רב יהודה אמר שמואל ,מאי דכתיב ,ותעשה אדם כדגי הים ,כרמש לא מושל בו,
למה נמשלו בני אדם כדגי הים ,לומר לך ,מה דגים שבים כיון שעולין ליבשה מיד מתים ,אף בני
אדם כיון שפורשין מדברי תורה ומן המצות מיד מתים ,עכ"ל.
 2327ז"ל :צדיקים שבמיתתן נקראו חיים שנאמר ובניהו בן יהוידע בן איש חי רב פעלים
מקבצאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג בן איש
חי אטו כולי עלמא בני מתי נינהו אלא בן איש חי שאפילו במיתתו קרוי חי רב פעלים מקבצאל
שריבה וקבץ פועלים לתורה והוא הכה את שני אראל מואב שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון
ולא במקדש שני והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג איכא דאמרי דתבר גזיזי דברדא
ונחת וטבל איכא דאמרי דתנא סיפרא דבי רב ביומא דסיתוא והמתים אינם יודעים מאומה אלו
רשעים שבחייהן קרויין מתים.
 2328נדצ"ל ע"י או והוא ע"י.
 2329חסדים וגבורות.
 2330טל הוא בחי' חסד ומטר היא גבורות )פע"ח עמידה יח( ,גבורות גשמים.
 2331עי' לעיל הערה .1779
 2332בכל זמנא וזמנא דצדיקי וחסידי אית בעלמא ההוא כלילו דההוא סטרא אתחדש ואתחזי
ההוא דיוקנא ממש נער ולא אתעדי מתמן ובגין ההוא כלילו ירתי תתאי מטלא דשקיו עילאה
ונחתא ירותא דרבו קדישא לעלמא.
תרגום :גם כי יזקין אותו הדיוקן של חנוך מאותו הזמן שנכלל באותו הקדש אל תאמר שהרי
זקן מכמה ימים והוסר מאותו המקום לא כך אלא בכל פעם ופעם שיש צדיקים וחסידים בעולם
אותה ההכללה של אותו הצד התחדשה ונראה אותו דיוקן ממש נער ולא זז משם ובגלל אותה
ההכללה יורשים התחתונים מטל ההשקאה העליונה ויורדת ירשה של גדלות הקדשה לעולם.
.à"øâá ÷çîð – ãç (éàîàå) 2333
 2334עי' דף קנא ע"א שזה כתר וחכמה ועי' ט ע"א זה חכמה ובינה.
"áéø åäéà éàîàå" àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð àúéòöîàã àãåîò àã 2335

468

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
)שהוא כולל שמונה עשרה ברכות( ,הוא ïéîìò éç àãå éç ìëì òéáùîå êãé úà çúåô
חרב ויבש בתפלה שהוא שכינה ,ולכן )àúåìöá ùáéå áøç åäéà (ïàëøá é"ç ìéìë åäéàã
הוא תפילה יבשה ,בשבילם הוא ריב בין
äùáé àúåìö åäéà àã ïéâáå àúðéëù åäéàã
אבא ואמא.
àîéàå àáà ïéá áéø åäéà åäééðéâá

*ועוד תרי ריבות כו' וחד עמודא דאמצעיתא איהו ריב בין או"א דאינון קמץ ופתח ואמאי
איהו ריב כו'  -כצ"ל ועל עמודא דאמצעיתא קאי במאי דסיים ,וכמו שמפרש והולך :בגין
דתרעא כו'  -ר"ל ,כמ"ש )ברכות לב ע"ב( מיום שחרב בהמ"ק ננעלו שערי תפילה ,והשערים הוא
בבינה ,ששם נ' שערי בינה ,וכמו שמפרש והולך דהוא פתח ,פתיחת השער ,דשבילין דחכמה
סתומין ,הן בסוד קמץ ,קומץ היד בצורת יו"ד ,י' דחכמה ,ופתח הוא בבינה פתיחת היד בה'
אצבעאן ,ה' דבינה ,ושם פתיחת השערים בדכורא הנקבים סתומים ,ובנקבה פתוחים ,וקמץ
ופתח הן בחו"ב כמש"ל )בתיקון ע' )קנא ע"א( ביו"ד נקודות שבתורה( :פותת את ידך כו'  -ר"ל,
י' כמו שמפרש והולך דאיהי י' חכמה קמץ כו' ,ור"ל ז"ש י' הוא ידך ,והוא היד כצורת י' ,והוא
אות י' ,והוא לשון קמץ סתום כצ"ל :חכמה קמץ סתום עליה אתמר פותח כו'  -חוזר לענין
ראשון ,שרוצה לפרש סיפא דקרא ומשביע כו' ,שקאי על יסוד ,דאיהי מלכא דשלמא דיליה )זהר
ח"א ה כט ע"א( :ובגינייהו איהי ריב  -ר"ל ,בגין צדיק ושכינתא ,דהוא ח"י ברכאן והצלותא:
וכשנפתח קמ"ץ בפת"ח ,שהוא
השער שלו ,העמוד האמצעי יורד מלא,
והולך חמש מאות שנים ,עד שמגיעים
לח"י העולמים ,שהוא כולל שמונה
עשרה ברכות ,ומתמלא מהם .וממנו
משקים את השכינה שהיא תפילה .ומה
שהיה יבשה ,קורא לו ארץ ,זהו שכתוב
"ויקרא אלהי"ם ליבשה ארץ" ,לעשות
פירות שהם הארץ הקדושה של ישראל
למטה ,זהו שכתוב "ויאמר אלהי"ם
תדשא הארץ דשא".

åäéàã ç"úôá õ"î÷ åäéà çúôúà ãëå
àìî úéçð àúéòöîàã àãåîò äéìéã àòøú
ïéîìò é"çì åèîã ãò 2336ïéðù äàî ùîç êìäîå
äéðîå åäééðî àìîúàå ïàëøá é"ç ìéìë åäéàã
äåäã éàîå àúåìö éäéàã àúðéëùì àé÷ùúà
àø÷éå (é à úéùàøá) ã"ää õøà äéì àø÷ äùáé
ïåðéàã ïéáéàå ïéøô ãáòéîì õøà äùáéì í"éäìà
(àé íù) ã"ää àúúì ìàøùéã àùéã÷ àòøà
àùã õøàä àùãú í"éäìà øîàéå

נחית מלא  -דהוא נק' מלא ,אלהים ,מלא י"ה מן או"א ,וכמש"ל בתיקון ל"ח )פז ע"א(
וש"מ :עד דמטי כו'  -והן בצלותא דהן ברכאין ,והצלותא שהן הברכות והבקשות ,שהן צדיק
ושכינה:2337

וכשעולה העמוד האמצעי לאבא
ואמא להוריד מזון משם ,קולו עולה על
כל אותם נחלים ומעיינות .וכשיורד
קולו ,יורד על כל אותם נחלים ומעיינות
התורה ,זהו שכתוב "נשאו נהרות יהו"ה

àîéàå àáàì ÷éìñ ãë àúéòöîàã àãåîòå
ïåðéà ìë ìò à÷ìñ äéì÷ ïîúî àðåæî àúçðì
ìë ìò àúçð äéì÷ àúçð ãëå ïéòåáîå ïéìçð
âö íéìäú) ã"ää àúééøåàã ïéòåáîå ïéìçð ïåðéà

 - ïå÷éúä øéàî 2336חג"ת נ"ה לקמן עז ע"ב ,ועיקר כוונתו לדעת המתפשט שהוא פנימיות הו"ק עי' לעיל כט
ע"ב משה מלגאו .עי' שער מאמרי רז"ל )מדרשים( מש"כ על המדרש "אריז"ל בר אלעאי עץ חיים
מהלך ת"ק שנה וכל מי בראשית מתפלגים מתחתיו כו'" וז"ל הרב :נודע הוא כי הבינה נק' עץ
החיים כנז' בס"ה בפ' וארא ,ע"כ .עי' ע"ח )שער לב פרק ה( :בחי' עולם הוא ז"א כמ"ש אמרתי
עולם חסד יבנה שהוא הראשון מן הו"ק דז"א ,ונודע כי הז"א הוא עץ חיים מהלך ת"ק שנה בסוד
ה"ח המתפשטין בו וכל א' כלול עד ק' הרי ת"ק.
 2337צדיק הוא ברכה ,עי' פע"ח י ע"ב :במלת ברוך תכוין אל יסוד דאבא גם תכוין אל יסוד
דאמא הנקרא גם היא ברכה ,ע"כ .אם כן יוצא שהברכה שייך לזיווג ותוצאותיו שהוא שם אדנ"י.
ועי' זהר ח"ב קסב ע"א :ברוך דכר ,ברכה נוקבא .ובקשה היא שכינה ותפילה.

469

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
נשאו נהרות קולם" .נשאו נהרות ,אלו
אותם שתי נקודות שהם צר"י .מי הוא
שעולה על גביהן בשתי זרועות ,זה
חל"ם ,ובו נעשים סגולת"א .ומי הוא
שיורד תחתיהם בשתי שוקים ,זה חיר"ק
ובו הם נעשים סגו"ל.

ג( úåøäð åàùð íìå÷ úåøäð åàùð 'ä úåøäð åàùð
ïàî é"øö 2339ïåðéàã ïéãå÷ð ïéøú 2338ïåðéà ïéìà
í"ìåç àã ïéòåøã ïéøúá åäééáâ ìò ÷éìñã åäéà
úéçðã åäéà ïàîå à"úìåâñ åãéáòúà äéáå
åãéáòúà äéáå ÷"øéç àã ïé÷åù ïéøúá åäééúåçú
2340
ì"åâñ

קליה סלקא על כל כו'  -דהנחלין הן מהנהר שהוא הדעת ,והוא הסליק ונחית ,עמודא
דאמצעיתא ,2341והן נחלין ומבועין דאורייתא שהוא הדעת* :הה"ד נשאו נהרות ה' נשאו נהרות
קולם ואינון ב' נקודין צרי מאן איהי דסליק על גבייהו בב' דרועין דא חולם וביה אתעביד
סגולתא ומאן איהו דנחית תחותייהו בב' שוקין דא חירק וביה אתעביד שורק כד סליק בההוא
זימנא נשאו נהרות קולם כו' וכד נחית נחית בתרין נקודין כו'  -כצ"ל ור"ל נשאו }נא ע"ג{
נהרות ה' נשאו נהרות קולם הוא בחג"ת ,וישאו נהרות דכים הוא בנה"י .ומפרש נשאו על ת"ת
דסליק למעלה מהנהרות חו"ג .אבל ישאו הוא יסוד ,שהוא למטה מהנהרות ,ולכן נאמר ישאו
וכמ"ש למטה .וב' נהרות חו"ג הן שוין ,ב' המאורות הגדולים) 2342בראשית א טז( ,ששם זו"נ
שוים ושלמים ,והוא סגולתא בצרי .אבל ב' נו"ה הן שוא ,המאור הגדול והמאור הקטן כו',2343
מעלה ומטה .וצדיק למטה שורק וכמו שמפרש והולך .ור"ל נשאו נהרות הן חו"ג ,קולם ,קול
יעקב כמו שמפרש והולך .ונשאו נהרות ,ה' ,הן שמעלין להנהרות שלמעלה או"א ,ושם נק' ה',
הוי"ה בדעת ,כי דעת כולל הוי"ה שלימה ,ד' מוחין ,ד' בתים דתפילין .והוא סוד כנור נ"ר
כ"ו ,2344בג' דרגין וכמ"ש בתז"ח )לב ע"א ד"ה בשיר השירים .(2345והנהרות הן לעולם בימינא
ושמאלא ,ב' נהרות ,והן בג' מקומות ,בחו"ב ,וחו"ג ,ונו"ה ,וכמ"ש בתז"ח )ח ע"ב( ,אלא שכאן
מפרש נשאו נהרות ה' נשאו נהרות קולם ,הכל בחד דרגא .וישאו נהרות דכים בחד דרגא .שלכן
כאן כתיב נשאו וכאן ישאו ,וכנ"ל אלא דסליק לאו"א כנ"ל:
באותו זמן "נשאו נהרות קולם",
שהוא "קול יעקב"" ,קול השופר" .ולאן
מעלים אותו ,לאבא ואמא .וכשיורד יורד
בשתי נקודות שהן שב"א ,שתי ירכים של
אמת ,זהו שכתוב "ישאו נהרות דכים",
כגון "על כתף ישאו".
)ואבא יורד( בצדיק שהוא שור"ק
בנקודת )חיר"ק( אחת" ,כי שם חלקת
מחוקק ספון" ,קשר של שתי ירכים של
אמת ,שהוא דכים ,דך ים .דך שכולל כ"ד

 âö íéìäú) àðîæ àåääáג( úåøäð åàùð
÷) á÷òé ìå÷ åäéàã íìåבראשית כז כב( ÷ìå
ãëå àîéàå àáà éáâì äéì ïé÷ìñ ïàìå øôåùä
éëøé éøú à"áù ïåðéàã ïéãå÷ð ïéøúá úéçð úéçð
÷úåøäð åàùé (â âö íéìäú) ã"ää {á"ò àð} èåù
) åàùé óúë ìò ïåâë íéëãאיוב כא יב(
)÷"øåù åäéàã ÷éãöá 2346(úéçð àáàå
ïåôñ ÷÷åçî ú÷ìç íù éë àãç (÷"øéç) úãå÷ðá
)דברים לג כא( ÷èåù÷ã ïéëøé ïéøúã àøåù

 - ïå÷éúä øéàî.ïåðéàå íìå÷ àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð ïåðéà ïéìà 2338
.à"øâá ÷çîð 2339
.(à"øâ) 'åë ïéãå÷ð ïéøúá úéçð úéçð ãëå 'åë íìå÷ úåøäð åàùð àðîéæ àåääë ÷éìñ ãë ÷øåù 2340
 2341היינו פנימיות הת"ת עי' כט ע"ב משה מלבר יעקב מלגו ,ועי' בריח התיכון בזהר תרומה
קעה ע"ב לעניין ת"ת ,אמנם פנימיותו היא הדעת.
 2342עי' לעיל כב ע"א צרי.
 2343שם.
 2344עי' לקמן נח ע"ב שנר היא נוק' ,וכ"ו הוא הוי"ה.
 2345היינו כמו שכתבתי :דתלת קשורין דנר"נ יב"ק נר דכנו"ר הוא נר אלקים נפש ורוח כו'
דכנור הוא נשמה
.?(à"øâ) úéçð àðàå 2346
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אותיות של היחוד השני ,עליו נאמר "אל
ישוב דך נכלם" .ד"ך הוא בעשרים
וארבעה ספרים של התורה .ושכינה
"וכד"ה על שכמה" .וכשהצדיק מלא מן
העמוד האמצעי ,שנאמר בו "ותמלא כדה
ותעל".

ïååúà ã"ë ìéìëã ê"ã íé êã íéëã åäéàã
ìà (àë ãò íéìäú) øîúà äéìò àðééðú àãåçéã
íéøôñ ã"ëá åäéà ê"ã 2347íìëð êã áåùé
úéùàøá) äîëù ìò ä"ãëå àúðéëùå àúééøåàã
àãåîòî àìî åäéà ÷éãö ãëå (åè ãë
) äéá øîúàã àúéòöîàãשם טז( äãë àìîúå
ìòúå

כגון על כתף ישאו ואנא נחית כו'  -אמר כגון על כו' ,כמ"ש לקמן נשאו לא כתיב אלא
ישאו ,כגון על כתף ישאו ,ור"ל דלא כתיב נשאו דמשמע על גבם ,אלא ישאו ור"ל לעתיד לבא,
אז ישאו ,דעתה צדיק אין נשיאות לו ,אבל לעתיד לבא יעלה עם השכינה .וכן על כתף ישאו,
בשכינתא .והענין ,כי הנשיאות דכאן דהוא למטה אינה אלא בנוק' ,דבה הוא למעלה על כתף
דידה ,דיסוד דידה הוא נגד דעת דידה ,2348ודעת דידה הוא בין כתפין כידוע ,וזהו על כתף ישאו
וכמש"ל )טו ע"א( ותמלא כדה ותעל ,וכתיב וכדה על שכמה .וכד הוא דכים ,כ"ד ספרים דדעת
וכמו שמפרש והולך .ואמר ישאו דהוא יהיה לע"ל ,שהדעת יהיה בארץ ,כי תמלא 2349הארץ דעה
)ישעיה יא ט( ,משא"כ עתה ,וזהו ישאו :דאיהו שורק בנקורת חירק  -שחירק עם שו"א הוא
שורק :כי שם חלקת מחוקק ספון  -ר"ל ,בצדיק שהוא שבט גד ,בא גד )בראשית ל יא( ,כמ"ש
בפ' ויחי ושם חלקת מחוקק ,מרע"ה ,דרגא דדעת .ומביא ראיה שבאלו ב' מקומות הדעת על גבי
נהרות הנ"ל ,והוא בדעת דידיה ,ומקום השני ישאו כו' ,בצדיק ,ששם ג"כ מקום הדעת וכנ"ל,
והוא נגד דעת דידה .והראיה שהוא שם ,שנאמר ומחוקק מבין רגליו )בראשית מט י( ,שמחוקק
הוא בין רגליו ,ואמר ספון ,כי בצדיק הוא אור הגנוז כמ"ש בתיקון י"ט )לח ע"ב( :קשורא דתרין
כו'  -למעלה מפרש מ"ש ואנא נחית בצדיק כו' ,וכאן מפרש מ"ש דאיהו שורק כו' ,ולמטה
מפרש מ"ש דכים .ואמר דאיהו דכים דך ים כו' ,ואמר כאן דאיהו קשורא כו' ,ר"ל דלכן נק'
שורק לשון קשר כנ"ל ואיהו קשר כו' .וכן כאן בין ב' ירכין ,והענין כי ב' קוין וכן ב' נקודין
בשיווי אין צריך קשר כמו זה על גבי זה ,כידוע בסוד עולם התהו ,2350ולכן כאן צריך לקשר
אמיץ :דך ים  -ר"ל ים הוא נ' שערי בינה ,ואיהו דך בכ"ד ,וכמש"ל )מב ע"ב( ואתון לא
אשתאבתון מיניה אלא כד חד כו' ,והן נ' שערי בינה ,בב' פעמים שמע דשחרית וערבית ,והוא
דך בכ"ד דברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ,וזהו דך ים ,וז"ש כליל כו' .ואף שב' פעמים כ"ד
הן ,מ"מ נק' דך ,כי ב' פעמים כד הן דצדיק ושכינה דשחרית וערבית ,והוא מ"ש ושכינתא וכדה
על שכמה ,ובגלותא דאיהו דך מן שכינתא נק' דך ,פעם אחת כ"ד :אל ישוב כו'  -דהן כ"ד צרופי
אדנ"י ,והוא בר"ת א' מהצרופים ,ואל ישוב דך ,דלא חסר לעולם מכ"ד דהוא דך ,ומפרש והולך
דך איהו בכ"ד כו' ,ומובטחים אנו שלא תשתכח התורה מישראל ,שנאמר )דברים לא כא( כי לא
כו' ,וכן }נא ע"ד{ הצדיק שהוא מתמלא ע"י הצדיקים וכן השכינה ,וז"ש ושכינתא כו' ,ואמר
על שכמה ,דשם מקום הדעת כנ"ל :וכד צדיק יהא מלא מעמודא דאמצעיתא  -דעמודא
דאמצעיתא נק' מלא כנ"ל ,וכמ"ש בריש תיקון ל"ח )פז ע"א( ,והוא הדעת כנ"ל ,וכן ת"ת הוא
מלא תמיד ,ועליו נאמר )שמות ל טו( העשיר כו' ,כמ"ש בר"מ פ' תשא )קפז ע"ב ,(2351והוא עשיר,
 - ïå÷éúä øéàî 2347ר"ת אדנ"י.
 2348עי' פא ע"א :והכל אחד כשזה נפתח זה נפתח ודעת ויסוד הוא א'.
 2349נדצ"ל ומלאה .אולי חבקוק ב יד :כי תמלא הארץ לדעת.
 2350עי' ע"ח שער שבירה פרק ג ומבו"ש ואוצ"ח שם.
 2351ז"ל :פקודא ליתן מחצית השקל בשקל הקדש רעיא מהימנא מאן מחצית השקל איהו כגון
חצי ההין ודא ו' ממוצע בין שני ההי"ן אבנא למשקל בה דא י' עשרים גרה השקל דא יו"ד העשיר
לא ירבה דא עמודא דאמצעיתא לא ירבה על י' והכי אתמר בספר יצירה עשר ספירות בלימה עשר
ולא אחד עשר והדל לא ימעיט דא צדיק לא ימעיט מעשר כמה דאת אמר עשר ולא תשע ממחצית
השקל דאיהו י' )נ"א מחצית השקל עשר הוא(
תרגום :מצוה לתת מחצית השקל בשקל הקדש רועה הנאמן מה זה מחצית השקל זהו כמו חצי
ההין וזו ו' ממצע בין שתי ההי"ן אבן לשקל בה זו י' עשרים גרה השקל זו יו"ד העשיר לא ירבה זה
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אבל צדיק נק' בגלותא דל ,בשעתא דאתרחק עמודא דאמצעיתא מיניה ,וכן הנהר ,והכל אחד:
אתמר בה ותמלא כדה ותעל בהאי נקודה כו'  -דהאי חירק בין שהוא למעלה בין למטה הכל
נעשה שורק ,משא"כ בצירי דהוא סגולתא וסגול .ואמר בתר דאיהו מלא ,ר"ל אימתי סליק
למעלה ,בתר דאיהו מלא:
עולה הנקודה הזו שהוא חירק על
שנים שהם שב"א ונעשים שור"ק ,אחר
שהוא מלא מצדו ומצד העמוד האמצעי.
נאמר בשכינה "ותמלא כדה ותעל ותורד
כדה מעל שכמה" ,כל הכורע כורע בברוך
)ברכות יב ע"א(" .ותמלא כדה ותעל" ,כל
הזוקף זוקף בשם )שם( .עולה ודאי מן
הגלות ,אל בעלה .בשעה הזו היא אומרת
לצדיק "ותאמר שתה אדוני וגם גמליך
אשקה" ,שהם גמולי חלב.
ועוד חל"ם נקרא העמוד האמצעי
כלפי מח ,וחיר"ק אל הלב ,שור"ק נקרא
בקשר של שניהם .ועוד חל"ם נקרא בכל
צד הימין ,זהו שכתוב "על כל קרבנך
תקריב מלח" .וחיר"ק נקרא בכל צד
השמאל ,והוא שור"ק ,הקשר של שניהם.
ועוד חל"ם נקרא באם העליונה ,יום
הכפורים ,שהוא עשור ,ובו יהיה מוח"ל
וסולח חטאי עמו .וחיר"ק נאמר באם
התחתונה ,ובו "חור"ק עליו שניו" על
סמא"ל ששעבד בני השכינה בגלות.

ïéøú ìò ÷øéç åäéàã äãå÷ð éàä ú÷éìñ
àéìî éäéàã øúá ÷"øåù åãéáòúàå à"áù ïåðéàã
àúéòöîàã àãåîòã àøèñîå äéìéã àøèñî
äãë àìîúå (æè ãë úéùàøá) àúðéëùá øîúà
òøåë òøåëä ìë äîëù ìòî äãë ãøåúå ìòúå
íùá ó÷åæ ó÷åæä ìë ìòúå äãë àìîúå êåøáá
àúòù éàäá äìòá éáâì àúåìâî éàãå ú÷éìñ
](çé íù) ÷éãö éáâì 2352úøîà éäéà [à"ò æî
ïåðéàã ä÷ùà êéìîâ íâå éðåãà äúù øîàúå
áìçî éìåîâ
àúéòöîàã àãåîò éø÷úà í"ìåç ãåòå
éø÷úà ÷"øåù àáì éáâì ÷"øéçå àçåî éáâì
ìëá éø÷úà í"ìåç ãåòå åäééåøúã àøåù÷á
 á àø÷éå) ã"ää àðéîéã àøèñיג( êðáø÷ ìë ìò
àìàîùã àøèñ ìëá éø÷úà ÷"øéçå çìî áéø÷ú
í"ìç ãåòå åäééåøúã àøåù÷ ÷"øåù åäéàå
øåùò åäéàã íéøåôëä íåé äàìò àîéàá éø÷úà
{à"ò áð} äéîòã ïéáåç çìåñå ì"çåî àäé äéáå
åéìò ÷"øåç äéáå äàúú àîéàá øîúà ÷"øéçå
éåðáá ãéáòúùàã ì"àîñ ìò (áé æì íéìäú) åéðù
àúåìâá àúðéëùã

מסטרא דיליה ומסטרא דעמודא דאמצעיתא אתמר כו'  -כמו שמפרש והולך ,כל הזוקף כו',
דעמודא דאמצעיתא נקרא שם ,והוא ברוך כידוע )פע"ח י ע"ב( ,והוא סליקת החירק ועלייתו
כנ"ל :סליקת ודאי מגלותא לגבי בעלה בהאי שעתא איהי אמרה כו'  -כצ"ל וכן הוא בנ"א,2353
ואמר דאיהי אמרה כו' ,דאיהי משקה אותו ,דעל ידה איהו אתשקיא ,דאין הצדיק נתמלא אלא
בשבילה ,כמו בזיווגא דבר נש ,וכן למעלה ,וכן היא משקה לאדם הצדיק דלתתא :דאינון גמולי
מחלב  -דאימא מתפשטת עד הוד )זהר ח"ג רכג ע"ב( ,ולכן כולם הם עשירים תמיד לבד צדיק,
דאיהו יתום מאמו ,ולית ליה אלא מדעת ,2354וכן השכינה .2355ולכן הברית ועטרה אינן חיים אלא
 - ïå÷éúä øéàîהעמוד האמצעי לא ירבה על י' וכך נאמר בספר יצירה עשר ספירות בלימה עשר ולא אחד עשר
והדל לא ימעיט זה צדיק לא ימעיט מעשר כמו שנאמר עשר ולא תשע ממחצית השקל שהוא י'
)מחצית השקל עשר הוא(.
.(à"øâ) äøîà 2352
 2353נוסח אמסטרדם*##
 2354היינו בשעת הזיווג.
עי' זהר ח"ג רכג ע"ב :א"ל שפיר קאמרת אבל למנצח על השמינית דלא תזוז נצח מן הוד דאיהי
ספירה ח' אמר למנצח על השמינית אמר בוצינא קדישא אי הכי בינה דרגא דילך ואמאי אוקמוה
ונתן ההוד למשה שנאמר ונתתה מהודך עליו א"ל שפיר קא שאלת ה' סלקא באת י' חמש זמנין
עשר לחמשין תרעין דבינה ואתפשטותא דלהון מחסד עד הוד הן חמש עשרה בכל ספירה אינון
חמשין ובגין דא מבינה עד הוד כלא אתפשטותא חדא לבתר אתא צדיקו נטיל כל חמשין תרעין
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בעת זיווגא ,שמתמלאים מדעת .ובאמת שגם נו"ה נק' דלים 2356מסטרא דיסוד ,דהוא כוללם,
וחג"ת הן בכלל עמודא דאמצעיתא ,והן עשירים ומלאים .וכן אמר למטה ,וצדיק איהו דך
בשוקא כו' ,אבל עיקר הדלות הוא מ"מ בצדיק ושכינה .והנה הם גמולים מחלב אמם ,2357וכן
הצדיקים דלתתא .ולכן נאמר )ישעיה כח ט( את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה ,גמולי מחלב,
דהן צריכין לדעת .ואמר יורה כו' יבין כו' נגד ב' שבדעת ,חו"ג ,והם דעה ושמועה ,דשמועה
אינה כמו דיעה ,רק נשמע מאחר ,וכן צריכין להבין להם ,וז"ש לגמליך גמולי כו' :ועוד חולם
אתקרי כו' בקשורא דתרווייהו  -והוא בקנה ,דהוא סולם דידהו ,כמ"ש בר"מ פ' פנחם 2358ולקמן
ריש תיקון נ"ה )קא ע"ב ,(2359והן ג' דרגין הכוללים כמש"ש ,והן חולם שורק חירק ,ג"כ ג' דרגין
הכוללין הכל וכמ"ש למעלה .והכל בעמודא דאמצעיתא ,הנהר דהוא בכולא וכולל הכל :ועוד
חולם אתקרי כו'  -כמו שמלמעלה למטה נכלל בג' דרגין ,כן הוא ג"כ מימינא לשמאלא בג'
דרגין חד"ר כידוע .וקו ימין בו נכלל חח"נ כו' כידוע ,ומלמעלה למטה כח"ב נכלל במעלה
מוחא ,וכן בכולם כידוע :על כל קרבנך כו'  -דמלח ממתקת את הבשר )ברכות ה ע"א( ,והוא
מסט' דימינא שממתקת הכל ,וז"ש מלח ברית ,שחסד בפומא דאמה 2360והברית נק' חסד ,שומר
הברית והחסד )דברים ז ט( :וחירק בכל כו'  -שחירק דין ,חורק שן ,2361ויחרקו שן )איכה ב טז(,
וכמ"ש למטה וביה חורק עליו כו' ,ולכן הוא חולם מלמעלה וחירק מלמטה ,שכל מה שלמעלה
הוא חסד כידוע ,שהדין הוא בהתפשטות .2362ושורק הוא דרגא דאמצעיתא ,וז"ש ואיהו שורק
כו' .ואף ששריקה הוא ג"כ דין ,מ"מ אינו כמו החריקה ,שחריקת שן הוא קשה יותר ,ולכן זה
בשפתים ,בשר ,וזה בחריקת שינים ,עצם :ועוד חולם אתקריא' אימא עילאה כו'  -דהן ג"כ ג'
דרגין הנ"ל ,מוחא ולבא וריאה ,כנ"ל שהן ג' דרגין הכוללין :דאיהו עשור  -שהוא כתר דז"א,2363
ספירה העשירית דיליה .וכן הוא ג"כ כתר של כל ע"ס ,דהא נק' כתר אהי"ה כידוע )זהר ח"ג יא
 - ïå÷éúä øéàîבלחודוי למהוי שקיל לכל חמש ואתקרי כל דנטיל כל חמשין תרעין ואוף הכי כלה נטילת להו
כלהו אמר כען ודאי אתיישב מלה על בורייה.
תרגום :אמר לו ,יפה אמרת ,אבל "למנצח על השמינית" ,שלא תזוז נצח מהוד שהיא ספירה
שמינית ,אמר "למנצח על השמינית" .אמר הנר הקדוש ,אם כך בינה דרגתך ,ולמה פרשוה ונתן
ההוד למשה ,שנאמר "ונתתה מהודך עליו" .אמר לו ,יפה שאלת ,ה' עולה באות י' ,חמש פעמים
עשר ,לחמשים שערי בינה ,והתפשטותם מחסד ועד הוד ,הן חמש ,עשר בכל ספירה ,הם חמשים,
ומשום זה מבינה עד הוד הכל התפשטות אחת .אחר כך בא צדיק ולקח כל החמשים שערים לבדו
להיות שקול לכל החמש ונקרא "כל" ,שנוטל כל חמשים שערים .וכמו כן ,כלה לקחה את כולם.
 2355לא מקבלת אלא בשעת הזיווג.
 2356עי' פע"ח שער ק"ש פרק כח :פודה ענוים  -נצח ,ועוזר דלים  -הוד##*.
 2357אבל חג"ת נו"ה לא.
 2358ז"ל רכז ע"ב :אי לאו דנשיב בבתין דלבא הוה נורא דלבא אוקיד כל גופא וכמה סולמין
ואדרין דערקין דקנה דלבא דריאה כלהו מתתקנין לגביה.
תרגום :אם לא ינשב בבתי הלב היה אש הלב שורף כל הגוף ,וכמה סולמות וחדרים של עורקי
קנה הלב וקנה הריאה כולם מתתקנים אליו.
ועי' עוד ז"ל רלב ע"א :אמר רעיא מהימנא ודאי בתר דאברים וערקין דלבא דדמיין לישראל
אינון בעאקו צריכין לאתערא בקנה דאיהו שופר ודא קנה דריאה בתר דכנפי ריאה לא יכלין
לשככא רוגזא דמרה דאתגברת על ערקין דלבא ועל כל ערקים דאברים דגופא ההוא רוחא דנשיב
בהון סליק בקנה דאיהו שופר עלמא דאתי.
תרגום :אמר הרועה הנאמן ודאי אחר שהאברים והעורקים של הלב שדומים לישראל הם
בצרה ,צריכים לעוררם בקנה שהוא שופר ,וזה קנה של ריאה .אחר שכנפי ריאה לא יכולות
להשקיט רוגז המרה שמתגברת על עורקי הלב ועל כל העורקים של האברים של הגוף ,אותה הרוח
שנושבת בהם עולה בקנה שהוא שופר ,עולם הבא.
 2359עיי"ש שקנה הוא שופר
 2360עי' לעיל הערה .2039
.##* 2361
 2362היינו בפירוד לאפוקי איחוד שבחסד ,עי' אש ומים לקמן קע ע"א מים דרכן להתדבק וכל
דבוק כגון קמח לעשות עיסה מתדבק במים ואש דרכו להתפרד שכל דבר שנשרף מתפרד.
 2363עי' לקמן קנט ע"א ,ועי' שעה"כ ו ע"א.
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ע"א( ,והיא 2364ג"כ נכללת בכתר ,ור"ל דלכן יוה"כ }נב ע"א{ בעשור ,וחולם אותיות מוחל:
וחירק כו'  -ושורק הוא בעמודא דאמצעיתא הכוללם כנ"ל:
דבר אחר "נשאו נהרות קולם" ,זה
פעמים שמיחדים ישראל את הקדוש
ברוך הוא ,ומעלים לו בו קול ,ערב ובוקר
)וצהרים( ,שהם ימין ושמאל ,בשניהם
מעלים קול שהוא העמוד האמצעי .למי
מעלים אותו ,לאם העליונה ,שהוא
עשרים וחמש בימין ועשרים וחמש
בשמאל ,ערב ובוקר ,והם חמשים שערי
בינה ,קוראים לו בהם ,שיורד אל צדיק
וצדק ,שהוא ד"ך בשוק ימין ,והיא כדה
על שכמה בשוק שמאל ,שהן שני עמודי
אמת .ולכן "ישאו נהרות דכים" ,ד"ך י"ם.
והיא ד"ך בעשרים וארבע אותיות של
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד של
ערבית ,והוא ד"ך בעשרים וארבע
אותיות של שחרית .וסוד הדבר "ושמתי
כ"דכ"ד שמשותיך" ,והיא כד"ה בשניהם
"ואל ישב ד"ך נכלם".

 âö íéìäú) øçà øáãג( íìå÷ úåøäð åàùð
êéøá àùãå÷ì ìàøùé ïéãçééîã ïéðîæ ïéøú àã
ø÷áå áøò àì÷ äéá äéì ïé÷ìñå 2365àåä
)åäééåøúá àìàîùå àðéîé ïåðéàã (íéøäöå
éáâì àúéòöîàã àãåîò åäéàã àì÷ 2366ïé÷ìñ
ä"ë åäéàã äàìò àîéà éáâì äéì ïà÷ìñ ïàî
ïåðéàå 2367ø÷áå áøò àìàîùá ä"ëå àðéîéá
éáâì úéçðã ïåäá äéì ïàø÷ äðéáã ïéòøú ïéùîç
äãë éäéàå àðéîé à÷åùá ê"ã åäéàã ÷ãöå ÷éãö
àìàîù à÷åùá (åè ãë úéùàøá) äîëù ìò
(â âö íéìäú) àã ïéâáå èåù÷ éëîñ éøú ïåðéàã
ã"ëá ê"ã éäéàå í"é ê"ã íéëã úåøäð åàùé
ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáã ïååúà
àæøå úéøçùã ïååúà ã"ëá ê"ã åäéàå úéáøòã
êéúåùîù ã"ëã"ë éúîùå (áé ãð äéòùé) äìîã
íìëð ê"ã áåùé ìàå åäééåøúá ä"ãë éäéàå
)(àë ãò íéìäú

ד"א נשאו כו' ערב ובוקר קלא כו'  -ר"ל ,ב' פעמים שמע בערב ובקר הן ב' פעמים כ"ה,
ושמע בעצמו הוא קולם ,עמודא דאמצעיתא ,וסלקין לי' בימינא ושמאלא לגבי אימא עלאה
דאיהי כ"ה כ"ה בימינא ושמאלא .וצדיק איהו דך ,בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
בשחרית ,ואיהי כדה בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד דערבית .וכן הוא בשניהם ,והיא ג"כ
בשניהם .וז"ש ושמתי כ"ד כ"ד ,בשניהם .והיא ג"כ כד"ה בתרוויהון .והענין כי בודאי ברוך שם
כבוד מלכותו לעולם ועד בצדיק הוא ,בין בשחרית בין בערבית ,אלא שלפי שצדיק ושכינה
כלולים זה בזה ,לכן ב"פ כ"ד כ"ד הן ,א' בצדיק וא' בשכינה בב' שוקין ,וכמו אימא עלאה בב'
ידין ימינא ושמאלא ,אבל הן בשניהם ,אלא בא' נק' דך ים:
וצדיק לא ישמע קול באותו דך ,אלא
"ישאו נהרות" .לא כתוב "נשאו" ,אלא
"ישאו" .בשביל "על כתף ישאו" .באותו
זמן "ותמלא כדה ותעל" "ותאמר שתה
אדוני" "וגם לגמליך אשקה" ,אלו הם
מאתים ארבעים ושמונה תיבות של
ארבע הפרשיות של היחוד של קריאת
שמע ,שבכולם הם מאתים ארבעים

àìà êã àåääá àì÷ òîúùà àì ÷éãöå
ïéâá åàùé àìà áéúë àì åàùð úåøäð åàùé
)איוב כא יב( àðîæ àéääá åàùé óúë ìò
)) ìòúå äãë àìîúå (æè ãë úéùàøáשם יח(
) éðåãà äúù øîàúåשם יט( ä÷ùà êéìîâì íâå
àãåçéã ïééùøô òáøàã ïéáéú ç"îø ïåðéà ïéìà
íéøáà ç"îø ïåðéà åäìëáã òîù úàéø÷ã

2368

 - ïå÷éúä øéàî 2364בינה ,עי' ע"ח שער מטי ולא מטי פרק ב ,דהג"ר הם כחד חשיבן .ועי' דע"ה ח"ב קטו ע"ג
שמביא ראיה לכך מתיקו"ז כד ע"ב :אימא עלאה מקננא בכרסייא בתלת ספירן עלאין.
 2365כאן דעת הפנימי דעת המתפשט )לש"ו(.
.à"øâá ÷çîð éìåà – ïé÷ìñ åäééåøúá àìàîùå àðéîé ïåðéàã (íéøäöå) 2366
 2367עי' לעיל הערה .1710
.(à"øâ) ïåâë 2368
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ושמונה איברים הכלולים בברית שהוא éãé ìò ïéé÷ùúà åäìë ÷éãö åäéàã úéøáá ïìéìëã
צדיק ,כולם נשקים על ידי השכינה í"é ã"ë åäéàã àúðéëù

שהוא כ"ד י"ם.
וצדיק לא אשתמע קלא כו'  -ר"ל ,בשמע מגביהין קולם ,וזהו נשאו נהרות קולם ,אבל
בצדיק ישאו ולא כתיב נשאו ,דלא אשתמע ,אלא אומרים בלחש .ולעתיד לבא ישאו ,וז"ש נשאו
לא כו'* :כגון על כתף כו'  -כצ"ל ,ור"ל כשהדעת יהיה בארץ ,אז )ישעיה יא ט( לא ירעו ולא
ישחיתו ,כי מלאה הארץ דעה כו' )ישעיה יא ט( .ולא יהיה פחד עוד לומר ברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועד בקול רם ,2369ואז ישאו נהרות דכים ,בקול רם ,את הד"ך של ים :בההוא זמנא ותמלא
כו'  -ר"ל ,בעת הגאולה ,וכן בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד :ותאמר שתה  -הוא שהיא
משקה את הצדיק כנ"ל ,והוא ברוך שהוא בצדיק כנ"ל .וגם לגמליך כו' ,הן רמ"ח עלמין ,רמ"ח
פקודין ,רמ"ח אברים דכלילין בברית ,וכמש"ל בתיקון ל"ט )פח ע"א( .והן רמ"ח תיבין דק"ש
כמו שמפרש והולך ,והן גמולי מחלב ,דבצדיק הוא גמול מחלב אמו כנ"ל )נא ע"ב( .והכל
מתשקיא על ידה כנ"ל .וז"ש אינון רמ"ח כו' כלהו אתשקיין ע"י כו' דאיהו כד כו' ,והן כ"ד
אתוון דברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד .ואע"ג דאינון במנינא דרמ"ח ,מ"מ ב' בחי' הן,
כמש"ל )נג ע"א מה ע"ב ורומחיהון( ע"ש:
עשרים וארבעה הספרים של התורה,
ã"ë ïåðéà éàãå àúééøåàã ïéøôñ ã"ë
2370
éäéàã àúééøåàã äàìò
ודאי הם כ"ד שנתמלא מן הים העליון àîé ïî éìîúàã
של התורה ,שהיא כללות של חמשים
ä"ëå ä"ë ïåðéàã àãåçéã ïååúà ïéùîçã àìéìë
אותיות היחוד ,שהם עשרים וחמש
ועשרים וחמש ,שמיחדים בהן את ãëå ïéðîæ ïéøú àåä êéøá àùãå÷ì ïåäá ïéãçééîã
הקדוש ברוך הוא פעמיים .וכשעולה י"ם (â âö íéìäú) åäéà àã ïéùîç í"é 2371÷éìñ
חמשים ,זהו "ישאו נהרות דכים" ,בהפוך êãå ãë åäéà êã ïååúà êåôäá íéëã úåøäð åàùé
אותיות ד"ך ,והוא כ"ד .ודך הוא צדיק àøéáú éäéàã ïéâá ãë éàäá ÷éãö 2372åäéà
בכד הזה ,משום שהוא שבור בגלות ) øîúà äéìò ãë éäéàã àúðéëù àúåìâáתהלים
השכינה ,שהיא כד .עליה נאמר "לב
נא יט( ÷éãö äæáú àì í"éäìà äëãðå øáùð áì
נשבר ונדכה אלהי"ם לא תבזה" ,צדיק
àúééøåàã àéîá êã åäéà
הוא דך במים של התורה.
*דאיהו כד ים כ"ד ספרין כו' דאתמלי מים עלאה כו' לקב"ה ב' זמנין דסליק ים כו' בהיפוך
אתוון דך איהו צדיק בהאי כ"ד כו'  -כצ"ל ,וכמו שמפרש והולך דנק' כד בגין דאיהי תבירא כו',
ועליה אתמר לב כו' ,ר"ל דנדכה אותיות כד ביה ,ולב הוא שכינתא ,והיא לב נשבר .ואמר צדיק
איהו דך במיא דאורייתא ,דר"ל זהו דך ים שהוא בימא דאורייתא ,והיא במיא ,וכתית הוא באור
במשחא ,וז"ש ואיהו כתית במשחא דאורייתא:
והוא כתית בשמן של התורה ,זהו
שכתוב "שמן כתית" .מתי בזמן שהסתלק
ו' מן ה' ,ונשארה ד' דלת ודאי .ולכן
"שמן כתית רביעית ההין" ,רביעית ה"א
ודאי ,שחזרה דל"ת .ואותו כתית הוא ו'
זעירה ,השלמות של ה' ,ועליו נאמר "ביני
ובין בני ישראל אות הוא לעלם" ,אות ה'

ã"ää àúééøåàã àçùîá úéúë åäéàå
)שמות כז כ*àðîæá éúîéà úéúë ïîù (##
ïéâáå éàãå úìã 'ã úøàúùàå 'ä ïî 'å ÷ìúñàã
éàãå à"ä úéòéáø ïéää úéòéáø úéúë ïîù àã
2373
àøéòæ 'å åäéà úéúë àåääå ú"ìã úøæçúàã
ïéáå éðéá (æé àì úåîù) øîúà äéìòå 'äã åîéìù

 - ïå÷éúä øéàî 2369עי' לקמן קכב ע"ב ד"ה דהא )לש"ו(.
.íéî àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð àîé ïî 2370
.÷éìñã àúéàåîå÷îáå à"øâá ÷çîð ÷éìñ ãëå 2371
.à"øâá ÷çîð åäéà êãå ãë 2372
 2373עי' זהר שמות )קטו ע"ב( עי' לעיל הערה .360
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ודאי .ולכן נקראת ה' על שמו ,יום ïéâáå éàãå 'ä úåà íìåòì àéä úåà ìàøùé éðá
הששי ,ה"א של הששי.
éùùã à"ä éùùä íåé äéîù ìò 'ä úàéø÷úà àã

ואיהו שמן כתית  -הוא ראיה דהוא כתית ,דכתיב ביה שמן כתית ,ושמן הוא }נב ע"ב{
בצדיק דהוא זית ,ושמן זית דכתיש כתישין )זהר ח"ג רמז ע"א( :אימתי בזמנא כו' ובג"ד שמן כו'
 ר"ל ,דשמן כתית הוא ו' דה"א ,צדיק .וד' דה"א מלכות ,הוא רביעית ההין .וההין לשון ה"א.ורביעית מורה דנעשית ד' ,דאסתלק כו' .וצותה התורה רביעית ההין שמן כתית ,לאשלמא הה"א
וז"ש וההוא כתית כו' :ועליה אתמר אות היא כו'  -דיום השבת הוא בצדיק ,ועליה אתמר אות,
והוא אות .ואמר אות היא ,ר"ל היא ה"א דהצדיק ,הוא שלימו דאות ה"א .וצדיק ועטרה ביחד
הם אות ה' ,והוא שבת בכללו ,יום שבת ולילו ,צדיק ועטרה ,והוא ה' דיום הששי ,דששי שהוא
ו' ,הוא משלים לאות ה"א ,ולכן כתיב ה"א ביום הששי דוקא .וז"ש ובגין דא אתקריאת ה' על
שמיה כו' :ומקולות מים כו'  -עתה מפרש והולך סיפא דקרא דנשאו נהרות ,ולקמן מפרש סופו
אדירים משברי כו':
"מקולות מים רבים" אלו שבעה
)קולות( שמות שנחלקים לשבעה נהרות,
וכולם נחלקים באותו הנהר שיוצא
מעדן ,והם ב"הבו ליהו"ה" ,שבעה הם
שהולכים על שבעה שמות ,שהם
אבגית"ץ וכו' ,והם שבע ספירות" .קול
יהו"ה על המים" זה חסד ,והוא אבגית"ץ,
שמשם המים של התורה" .קול יהו"ה
בכח" ,זה קר"ע שט"ן ,וזו גבורה" .קול
יהו"ה בהדר" זה נג"ד יכ"ש ,וזה תפארת
"כסאו כשמש נגדי" ,ובו נאמר למשה
"נגד כל עמך אעשה נפלאות"" .קול
יהו"ה שובר ארזים" זה בט"ר צת"ג ,וזה
נצ"ח" .קול יהו"ה חוצב להבות אש" ,זה
חק"ב טנ"ע ,וזה הו"ד" .קול יהו"ה יחיל
מדבר" ,זה יג"ל פז"ק ,שהוא יסוד ,הר
סיני" .קול יהו"ה יחולל אילות" ,זה שק"ו
צי"ת ,וזו מלכות ,שעליה נאמר "למנצח
על אילת השחר" ,וזהו "מקולות מים
רבים".

) íéáø íéî úåìå÷îתהלים צג ד( òáù ïéìà
)÷ïåäìëå úåøäð äòáùì ïéâìôúîã ïäîù (ïéì
åáäá ïåðéàå ïãòî ÷éôðã øäð àåääá ïéâìôúî
) 'äìתהלים כט( òáù ìò ïéìæàã ïåðéà òáù
ïøéôñ òáù ïåðéàå 'åëå õ"úéâáà ïåðéàã ïäîù
)åäéàå ã"ñç àã íéîä ìò 'ä ìå÷ (â èë íéìäú
àã çëá 'ä ìå÷ àúééøåàã àéî ïîúîã õ"úéâáà
÷ã"âð àã øãäá 'ä ìå÷ ä"øåáâ àãå ï"èù ò"ø
) é"ãâð ù"îùë åàñë ú"øàôú àãå ù"ëéתהלים
פט לז( ) äùîì øîúà äéáåשמות לד י( ìë ãâð
àã íéæøà øáåù 'ä ìå÷ úåàìôð äùòà êîò
ùà úåáäì áöåç 'ä ìå÷ ç"öð àãå â"úö ø"èá
àã øáãî ìéçé 'ä ìå÷ ã"åä àãå ò"ðè á"÷ç àã
ììåçé 'ä ìå÷ éðéñ øä ã"åñé åäéàã ÷"æô ì"âé
øîúà äìòã ú"åëìî àãå ú"éö å"÷ù àã úåìéà
)àãå øçùä úìéà ìò çöðîì (à áë íéìäú
íéáø íéî úåìå÷î åäéà

ז' קלין דמתפלגין כו'  -ר"ל ,נהר דנפק כו' ,הוא דעת ומיניה מתפלגין ז' נהרות בז' ספירות,
ז' צנורות מן הנהר הגדול .וע"ל )לח ע"א לח ע"א( דאמר שם ששה נהרות יוצאין ממנו ,והיינו
עד יסוד .וכאן אמר עם מלכות ,וחשיב כאן קול ה' כו' ,ז' קולות עם מלכות ,אבל לקמן אמר
דקלא שביעאה איהי באימא ,ור"ל הדעת ,הנהר הגדול ,והן כמו שחשיב למעלה )לח ע"א לח
ע"א( וע"ל תיקון ל' )עז ע"ב * (##קול ה' על המים כו' ,ואיהו אב"ג ית"ץ כו' .לא אמר זה ,אלא
דידוע שהוא בספירת החסד ,ומחסד נפיק מיא דאורייתא .אבל בודאי כל שם מרומז בו הספירה,
וכבר כתבתי במ"א )* (##שבשם זה ,בב' הראשונות ,האיך מרומז ימין ושמאל .וקרע שטן
מבואר ,והוא קול ה' בכח לשון גבורה :כסאו כשמש נגדי  -כ' משם הוא כסא ,וש' משם הוא
שמש ,ונשאר נגדי :וביה אתמר למשה כו'  -דהוא דרגא דמשה רבינו ע"ה ,וכתיב שם )שמות לד
י( אשר אנכי 2374עושה עמך :שובר ארזים כו'  -דשם )ישעיה סג ג( פורה דרכתי כו' )שם( ויז נצחם
כו' :חוצב כו'  -דשם סט' דשמאלא ,להבות כו' :דאיהו יסוד הר סיני  -ר"ל ,דיסוד ידוע שהוא
 - ïå÷éúä øéàî 2374לשון הנפסוק אני.
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הר סיני ,2375שמשם יוצא התורה ,כמ"ש )ישעיה ב ג( כי מציון תצא תורה ,והיא ספר התורה,2376
והוא יחיל מדבר ,דכאן שמדבר על מדבר סיני דנק' מדבר קדש ,כמ"ש )שבת פט ע"א (2377ה'
שמות ,מדבר קדש שנתקדשו כו' ,וז"ש מדבר קדש :ודא איהו מקולות כו'  -מפני שרוצה לפרש
סיפא דקרא אדירים כו' חוזר לסיים מקולות ,דקאי על ז' קלין ,והן ו' נקודות ,דמלכות היא בלא
נקודה )לקמן קנא ע"א( ,וכלילא מכל הנקודין ,ונשאו נהרות כולן בנהר הגדול כנ"ל ,ובו }נב
ע"ג{ ג' נקודין חולם שורק חירק דכלילין בהאי נהר ,והן ג' פעמים נשאו נהרות כו' דקרא,
דמעלין ונחתין להאי נהר בחולם שורק חירק ,הרי ט' נקודין .וע"ל )לח ע"א לח ע"א( ות"ח תשע
נקודין אינון מן קמץ עד שורק ,וכולהו אתקריאו צנורין כו' ,ות"ח שכינתא תתאה כו' ,איהי
אתשקיא מן נקודין אתקרי חירק חולם שורק ,למאן לההוא צינור דאיהו ו' דכליל שית צנורין,
דכלהון משית אתוון דאינון אב"ג ית"ץ ,שית צנורין אינון כו' ,וכלהו סלקין למ"ב כו' ולזמנין
כו' ,ועמש"ש .ועל קוטב זה הולך כל המאמר מתחיל למעלה )נג ע"ד מט ע"ב( ועוד שמעו הרים
כו' על ג' נקודין חירק שורק חולם ,וכאן ו' נקודין .ועתה מפרש אדירים כו' על טעמי דאורייתא,
והן מאני קרבא .ועמש"ל )נג ע"א מה ע"ב( בענין מגיחין בסוסוון וברגלין ,וז"ש אדירים משברי
ים אלין טעמי דאורייתא כו' ,ונכון כסאך הוא אותיות ,וכמש"ל לאתוון דאינון כלילין בקרקע
דאיהי שכינתא כו' וכמש"ל בתיקון כ"ח )* (##ע"ש:
"אדירים משברי ים" אלו טעמי
התורה ,שנאמר בהם "כל משבריך וגליך
עלי עברו" .ואלו הם :זרקא ,מקף ,שופר
הולך סגולתא .ז ְַר ָקא֮ קו דמות של האות
ו' ,הראש שלו י' ,שלשה גלגלים )יש(
עולים בו בים של התורה ,והם סגו"ל
)סגולתא( ,וכל גלגל עולה לי' גלגלים
למעלה" .והאופנים ינשאו לעומתם",
ובזמן שינשאו האופנים לעומתם ,מיד
"נשאו נהרות יהו"ה" ,שתי נקודות ,שהן
סגולת"א ,עולות לאותה נקודה אחת על
כנפיו ,ונעשים י"ה .וזהו "נשאו נהרות
יהו"ה" ,הם שתי נקודות של ]אות[ א' ,י'
למעלה וי' למטה ,עולים ו' על )כנפיו(
הכנפים ,ולאן עולים ,אלא החשבון
שלהם לחשבון השם של יהו"ה.

) íé éøáùî íéøéãàתהלים צג ד( }{á"ò áð
) åäá øîúàã àúééøåàã éîòè ïéìàיונה ב ד,
תהלים מב ח( ïéìàå åøáò éìò êéìâå êéøáùî ìë
æî] à"úìåâñ êìåä øôåù ó"÷î à"÷øæ ïåðéà
'é äéìéã àùéø 'å úàã àð÷åéã å÷ à"÷øæ [á"ò
àîéá äéá ïé÷ìñ (úéà à"ð) íéìâìâ úìú
ìëå (àúìåâñ à"ð) 2378ì"åâñ ïåðéàå àúééøåàã
íéðôåàäå 2379àìéòì íéìâìâ øùòì ÷éìñ ìâìâ
) íúîåòì åàùðéיחזקאל א כ( åàùðéã àðîæìå
'ä úåøäð åàùð 2380ãéî íúîåòì íéðôåàä
2381
) âö íéìäúג( à"úìåâñ ïåðéàã ïéãå÷ð ïéøú
2383
éåôãâ ìò àãç àãå÷ð 2382àéääì ïé÷ìñ
2384
'ä úåøäð åàùð åäéà àãå ä"é åãéáòúàå

 - ïå÷éúä øéàî 2375איך יתכן לומר ידוע על תיקו"ז*.##
 2376עי' ליקוטי הש"ס סנהדרין שספר תורה היא שם הוי"ה.
 2377ז"ל :חמשה שמות יש לו מדבר צין שנצטוו ישראל עליו מדבר קדש שנתקדשו ישראל עליו
מדבר קדמות שנתנה קדומה עליו מדבר פארן שפרו ורבו עליה ישראל מדבר סיני שירדה שנאה
לעכו"ם עליו ומה שמו חורב שמו.
.à"ðë ø÷éòäå à"øâá ÷çîð 2378
.(à"øâá óñåð) ã"ää 2379
"àéä àãå" àúéà åîå÷îåá à"øâá ÷çîð ãéî íúîåòì íéðôåàä åàùðéã àðîæìå 2380
.(à"øâ) éøéö 2381
.à"øâá ÷çîð 2382
.(à"øâ) åäééôãâ 2383
"úåøäð åàùð ãåòå àúìåâñ" àúéà åîåî÷åá T"øâá ÷çîð 'ä úåøäð åàùð åäéà àãå ä"é 2384
.à"øâá ÷çîð 2385
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וכשמעלים אותה על כנפיהם ,לקבל àúúì 'éå àìéòì 'é 2385'àã ïéãå÷ð éøú ïåðéà
עליהם עילת העילות שיורד על גביהם.
àìà ïé÷ìñ ïàìå 2386ïéôãâ (éåôãâ) ìò 'å ïé÷ìñ
ïé÷ìñ ãëå ä"åäéã àîù ïáùåçì ïåäìã àðáùåç
úåìéòä úìò åäééìò àìá÷ì åäééôãâ ìò äì
åäééáâ ìò úéçðã

אלין טעמי כו'  -דאינון משתברין בנגונא ,כמו זרקא ,וכן בצורתו :דאתמר בהו כו'  -ר"ל,
דכתיב וגליך ,והן גלי ימא דסלקין לעילא כמו סגולתא .ומשבריך זרקא כנ"ל ,ונאמר שם לקול
צנוריך ,והן הנקודות ,וכמש"ל )לח ע"א לח ע"א( משבריך כו' הטעמים ,תהום אל תהום קורא,
הן האותיות דקביעין בקרקע .לקול ,הן ז' קלין .נשאו נהרות קולם ,והוא צנוריך ,הנקודות כנ"ל.
וכל משבריך וגליך ,הטעמים .והן אותיות הוי"ה ,תהום כו' ה' תתאה ששם האותיות .צנוריך ו'.
משבריך הוא ה' עילאה ,שנשברה ביציאת מצרים ,ואתפתחת בנ' תרעין ,ועבר"מ פרשת פנחס
)רנב ע"א (2387בשבירת ה' דמצה .וגליך הן יו"ד ,גלי ימא ,כמו שמפרש והולך .וי"ה הן ג"ר
דכחדא חשיבין ,2388ושם הטעמים .והן ג' דרגין דכלילין הכל ,וז"ש עלי עברו בזמן בהמ"ק ,דאז
כולהון הוין פתיחן ליה :זרקא קו כו'  -כמ"ש )נד ע"ג נב ע"ב( דאת י' סליק בוא"ו ונעשית תגא,
ואח"כ נעשית ג' תגין בג' נקודות ,כתר תורה כו' ,והן ג' דסגולתא .וז"ש תלת גלגלים כו' ,ור"ל
דהן גליך עלי עברו ,עלי ,על יו"ד ,דסלקין באת יוד דזרקא .ואמר בימא דאורייתא ,ר"ל ז"ש
משברי ים* :ואינון סגול  -צ"ל סגולתא :וכל גלגל סליק כו'  -דהן ג' נקודות ,וכל נקודה הוא
יו"ד ,וע"ל )כג ע"ב כח ע"ב( ותלת יודין אינון י' י' י' ,ואינון רישא וסיפא ואמצעיתא דאת א',
ואינון רמיזין בשמא סתים דאיהו כו' ,הה"ד שיר למעלות ל' מעלות כו' ,וגלי ימא דלעילא אינון
עשרה גלגלים כו' ע"ש* :לי' גלגלים לעילא הה"ד והאופנים ינשאו לעומתם ודא היא נשאו
נהרות ה' תרין נקודין דאינון צירי סלקין נקודה חדא על גדפייהו ואתעבידו סגולתא ועוד נשאו
}נב ע"ד{ נהרות אינון ב' נקודין י' לעילא וי' לתתא סלקין ו' על גדפייהו ולאן סלקין כו' -
כצ"ל .ור"ל והאופנים דהן הגלגלים ,כמ"ש )יחזקאל י יג( לאופן קורא גלגל כו' ,וכתיב ינשאו,
דסלקין גלי ימא לעילא ,והוא נשאו נהרות כנ"ל .ואמר ,ועוד נשאו נהרות כו' ,והן אות א' ,דהן
נושאין הוא"ו להשלים חושבן הוי"ה ,והוא אות אלף דכליל הוי"ה .וכן הוא זרקא ,וביה ג"כ
סגולתא ,ג' גלי ימא ,2389דבאמצע א' נקודה אמצעיתא גנוז בשורק ,והם חירק שורק חולם כנ"ל:
 - ïå÷éúä øéàî.(à"øâ) åäééôãâ 2386
 2387ז"ל :ת"ח במצרים איהי שלטא ומנה נפקו כמה שלטנין לזנייהו וכלא ברזא דחמץ כיון
דתבר לה קב"ה אפיק חמץ ואעיל מצה במה בחוטא זעירא מכלא תבר ח' חמץ ואתעביד מצה אינון
אתוון אלא דתבר ח' דהאי חיה דאקרי חמץ וע"ד אקרי חית קנה דנוח לאתברא כקנה דא במה
אתבר בחוטא זעירא כנימא תבר ח' ואתעבר מאיתנה והוה מצה וע"ד כתיב גער חית קנה גער בה
קב"ה ואתבר ח' חמץ ואתעביד ה' )ס"א ואתעבר ח' חמץ ואתאביד( וזמין קב"ה לתברא ליה לההוא
קנה כגוונא דא יתבר רגליה דק' מקנה וישתאר הנה הנה יי' אלהים בחזק יבא וזרועו מושלה לו
הנה שכרו אתו ופעולתו לפניו מאי ופעולתו דא פעל דההיא ק' )ס"א פעולה דההוא חמץ( דיתבר
לה ואיהי פעולה לפניו איהו יעבר רגליה ויהא הנה ראשון לציון הנה הנם וגו':
תרגום :בא וראה ,במצרים היא שולטת וממנה יוצאים כמה שלטונים למיניהם ,והכל בסוד של
חמץ .כיון ששבר אותה הקדוש ברוך הוא ,הוציא חמץ ומכניס מצה ,במה ,בחוט קטן מהכל .שבר
ח' של חמץ ,ונעשה מצה ,אלו אותיות אלא ששבר ח' של חיה זו שנקרא חמץ ,ועל זה נקרא "חית
קנה" ,שנוח לשברו כמו קנה זה .במה נשבר ,בחוט קטן כמו שערה שבר ח' ועבר מאיתנה והיה
מצה ,ועל זה כתוב "גער חית קנה" ,גער בה הקדוש ברוך הוא ,ונשבר ח' של חמץ ונעשה ה' )ועובר
ח' של חמץ ונעשה( .ועתיד הקדוש ברוך הוא לשבור לו לאותו קנה ,כדוגמא זה ישבר רגל ק' מקנה
וישאר הנה" ,הנה ה' אלהים בחוזק יבוא וזרועו מושלה לו הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו" .מהו
"ופעלתו" זה פעל של אותה ק' )פעולה של אותו חמץ( שישבר אותה ,והיא פעולה שלפניו ,והוא
יעביר רגלו ויהיה "הנה ראשון לציון הנה הנם וגו'".
 2388עי' לעיל הערה .2364
 2389וא"ו )נוסף בלש"ו(.
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ועוד ז ְַר ָקא֮ ,הוא "יפה נוף משוש כל
הארץ" .הוא ז' ,יום השביעי ,וזה צדיק,
והוא ענף מגוף האילן ,שהוא העמוד
האמצעי" .הר ציון ירכתי צפון" ,זו נקודה
אחת י' )א'( קטנה ,אות הברית ,ועליה
נאמר "נשאו נהרות יהו"ה" .ומה הוא
"ירכתי צפון" ,שמעלים אותה אל יהו"ה
שהוא בעלה ,וכשמעלים אותה אליו,
נקראת הנקודה ההיא "קרית מלך רב".

õøàä ìë ùåùî óåð äôé åäéà à"÷øæ ãåòå
)÷éãö àãå éòéáùä íåé 'æ åäéà (â çî íéìéäú
àãåîò åäéàã àðìéàã àôåâî àôðò åäéàå
àãå÷ð àã (íù) ïåôö éúëøé ïåéö øä àúéòöîàã
øîúà äìòå úéøáä úåà àøéòæ (à à"ð) 'é àãç
) âö íéìäúג( éúëøé åäéð éàîå 'ä úåøäð åàùð
ãëå äìòá åäéàã ä"åäéã äéáâì äì ïé÷ìñã ïåôö
(íù) äãå÷ð àéää úàéø÷úà äéáâì äì ïé÷ìñ
÷áø êìî úéø

ועוד זרקא איהו יפה כו'  -ר"ל ,צדיק כמו שמפרש והולך ,ואיהו יפה ,בסוד
יוסף יפה תואר כו' ,וכל הדר דגופא ביה תליא .2390ונוף כמו שמפרש והולך ,ענפא מגופא כו'.
ורמיזא באת ג' ,2391ואיהו משוש כל הארץ ודאי ,דלית חדוה לאתתא אלא ביה ,וכ"ש למקום
"כל" של הארץ .ואמר איהו ז' ,שהוא צורת ז' ,ו' י' על גביו ,בעטרה שבראשו .וכן הוא הזרקא,
והוא צדיק ,הוא יום השביעי שבת כמו שמפרש והולך .אבל יפה נוף הוא ו' לבד .והר ציון הוא
הנקודה ,אות הברית ,כמו שמפרש והולך הר ציון כו' :ומאי ניהו ירכתי צפון כו'  -ר"ל ,נו"ה דהן
מוליכין לגבי בעלה ,2392ושם נעשית קרית מלך רב כו' ,ור"ל הבינה היא מלך רב כמ"ש בז"ח
שיה"ש )ע ע"א ,2394(2393והוא הדעת בעלה ,2395והוא 2396כולל שם הוי"ה כו' מוחין כנ"ל ,וזהו
)בראשית לט ו(

 - ïå÷éúä øéàî 2390עי' זהר ח"ב קפו ע"ב :וכד ישראל אינון בחמיסר יומין כדין נטיל לבנוי לפרשא גדפוי
עלייהו ולמחדי עמהון ועל דא כתיב ולקחתם לכם ביום הראשון פרי דא איהו אילנא דאקרי עץ
פרי ואשתכח ביה פרי עץ הדר כמה דאת אמר )תהלים צו ו( הוד והדר לפניו מאי טעמא אקרי הדר
ומאן איהו הדר אלא דא צדיק.
אמאי אקרי הדר והא אתר טמירא איהו דלית ליה גלויא וצריכא לאתכסייא תדיר ולית הדר
אלא מאן דאתגלייא ואתחזי אלא אף על גב דאיהו דרגא טמירא הדורא איהו דכל גופא ולא
אשתכח הדורא לגופא אלא ביה מאי טעמא מאן דלית עמיה האי דרגא לית ביה הדורא למיעל
בבני נשא קלא לאו עמיה בדבורא )ס"א כדכורא( והדורא )ס"א ודבורא( דקלא אתפסק מניה דיקנא
והדורא דדיקנא לאו עמיה ואף על גב דאתכסייא ההוא דרגא כל הדורא דגופא ביה תליא ואתכסי
ואתגלייא ובגין כך עץ הדר איהו עץ דכל הדורא דגופא ביה תליא ודא איהו )בראשית א יב( עץ
עושה פרי.
תרגום :וכאשר ישראל הם בחמשה עשר יום אז נוטל לבניו לפרש כנפיו עליהם ולשמח עמהם
ועל זה כתוב ולקחתם לכם ביום הראשון פרי זה הוא אילן שנקרא עץ פרי ונמצא בו פרי עץ הדר
כמו שנאמר )תהלים צו( הוד והדר לפניו למה נקרא הדר ומי הוא הדר אלא זה צדיק.
מדוע נקרא הדר והרי מקום מסתר הוא שאין לו גלוי וצריך להתכסות תמיד ואין הדר אלא מי
שמתגלה ומתראה אלא אף על גב שהוא דרגה מסתרת הדור הוא של כל הגוף ולא נמצא הדור
לגוף אלא בו למה מי שאין עמו מדרגה זו אין בו הדור לבא בבני אדם קולו אין עמו בדבורו )כזכר(
והדור )ודבור( של קול נפסק ממנו זקנו והדר זקנו לא עמו ואף על גב שמתכסית הדרגה ההיא כל
הדור הגוף תלוי בו ומתכסה ומתגלה ומפני כן עץ הדר הוא עץ שכל הדור הגוף תלוי בו וזהו הוא
עץ עשה פרי.
 2391אולי צ"ל ו'?*##
 2392היינו הביצים המבשלים את הזרע עי' רע"מ ח"ג רלה ע"א ז"ל :ותרין כוליין האופים
דמבשלין הזרע דנחית מן מוחא.
 2393ז"ל :יפה נוף דא נופא דאילא דחיי דנפיק מאת ו' ולבתר אתכליל באת י' כיון דאריק כל
אינון ברכאן בחבורא חדא אתכליל באת י' והוי כולא נקודה חדא ודא איהו משוש כל הארץ לבתר
דאתכליל בההוא נקודה כלא איהו הר ציון כלא נקודה חדא איהי אע"ג דאיהי זעירא ולא
אתחזיאת בה פשיטו אחרא וחוורו לאתכללא בה אחרנין קרית מלך רב איהי וההוא מלך רב עילאה
ושליטא בכל אוכלסין דיליה כולהון עאלין גו האי נקודה דאיהי י' ודא איהי עיר קטנה ואנשים בה
מעט דלית בה חוורו דאתר אחרא לאתכללא ולאעלא אחרנין בגווה.
תרגום :יפה נוף )תהלים מח( זהו הנוף של עץ החיים שיוצא מן האות ו' ואחר כך נכלל באות י'
כיון שמריק את כל אותן הברכות בחבור אחד נכלל באות י' והכל נהיה נקדה אחת וזהו משוש כל
הארץ אחר שנכלל באותה הנקדה הכל הוא הר ציון הכל נקדה אחת היא.
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נשאו נהרות ה' לגביה .ואמר למטה וסלקין לה בעמודא דאמצעיתא ,דסליקו דילה הוא על
עמודא דאמצעיתא ,וזהו קולם .2397אבל סליקו בתרין ירכין הוא ,ישאו נהרות ,וז"ש ובג"ד תרין
נהרות אתמר בהון נשאו כו' ותרין כו' ,והכל נשאו נהרות ה' בדעת ,והן ג' דרגין דכלילא בקו
אמצעי דת"י וכמש"ל )נג ע"ד נא ע"א( בארוכה .וכל ג' דרגין הכל בסליקו ,ופירש פירוש אחר,
דישאו הוא בנחיתו ,וז"ש אתמר בה כו' ,ור"ל דבפסוק זה אתפרש סליקו ונחיתו וכמו שמפרש
והולך:
באותו זמן שעולה אותה נקודה
בשתי ירכים ,מקבלות אותה שתי זרועות
שהן ב' נהרות עליונים ,ומעלים אותה
בעמוד האמצעי ,וזהו "נשאו נהרות
קולם" .שתי ירכים מוליכות אותה
לבעלה ,ושתי זרועות הן מקבלות אותה
אל בעלה .ולכן שני נהרות נאמר בהם
נשאו נהרות יהו"ה ,ושני השניים ישאו
נהרות.
ועוד נאמר בה עליה וירידה ,כמו זה
כשמעלים אותה לעמוד האמצעי ,נאמר
בו "נשאו נהרות קולם" .אבל כשמורידים
אותה אל הצדיק ,נאמר בו "ישאו נהרות
דכים" .ומה שהיה סגולה למעלה כמו זה
 ,כשיורדת אל הצדיק נעשית סגול,
כמו זה

 ,ולכן מה שהיתה למעלה

ïéøúá äãå÷ð àåää ú÷ìñã àðîæ àåääá
úåøäð éøú ïåðéàã ïéòåøã ïéøú äì ïéìá÷î éëøé
åäéà àãå àúéòöîàã àãåîòá äì ïé÷ìñå ïéàìò
éáâì äì ïéìæà ïéëøé ïéøú íìå÷ úåøäð åàùð
äìòá éáâì äì ïéìá÷î ïåðéà ïéòåøã ïéøúå äìòá
'ä úåøäð åàùð ïåäá øîúà úåøäð ïéøú àã ïéâáå
úåøäð åàùé ïéðééðú ïéøúå
àã àðååâë åúéçðå å÷éìñ äá øîúà ãåòå
øîúà àúéòöîàã àãåîò éáâì äì ïé÷ìñ ãë
éáâì äì ïéúçð ãë ìáà íìå÷ úåøäð åàùð äéá
íéëã úåøäð åàùé (â âö íéìäú) äéá øîúà ÷éãö
ãë
àã àðååâë àìéòì äìåâñ äåäã äîå
àã àðååâë ì"åâñ úãéáòúà ÷éãö éáâì àúçð

 - ïå÷éúä øéàîאף על גב שהיא קטנה ולא נראית בה התפשטות אחרת ולבן לכלל בה אחרים היא קרית מלך
רב ואותו המלך רב עליון ושולט בכל אוכלוסיו כלם נכנסים לתוך הנקדה הזו שהיא י'.
וזוהי )קהלת ט( עיר קטנה ואנשים בה מעט שאין בה הלבן של מקום אחר להכלל ולהכניס
אחרים לתוכה ובא אליה מלך גדול זו האות ל' שהיא מגדל שפורח באויר טהור שנתפס משום
שיש אויר אחר שאינו נתפס כלל.
2394
 2394עי' זהר ח"א קנא ע"א ז"ל :כתיב יהיה בית אלהי"ם לעלמין בית אלהי"ם בית יהו"ה
מבעי ליה כמה דאת אמר לכונן את בית יהו"ה וכן )תהלים קכב א( בית יהו"ה נלך אלא אתר דבי
דינא איהו מתרין סטרין עלאין מסטרא דיובלא דאיהו אלהי"ם חיים ומסטרא דיצחק אלהי"ם אמר
רבי אלעזר יובלא אע"ג דדינין )נפקין( 2394מתערין מינה 2394וכלהו רחמי )ודינין( 2394כל חידו מינה
נפקין והוא חדוותא )ס"א והוא חירותא( דכלא אלא בית אלהי"ם סטרא דדינא קשיא אי לטב
בסטרא )דיובלא( 2394דשמאלא אתער ביה רחימותא כמה דאת אמר )שיר ב ו( שמאלו תחת לראשי
אי לביש בסטרא דשמאלא אתער ביה דינא קשיא כמה דאת אמר )ירמיה א יד( מצפון תפתח הרעה
על כל יושבי הארץ ודאי בית אלהי"ם רבי שמעון אמר בית אלהי"ם היינו דכתיב )תהלים מח ג(
קרית מלך רב אית מלך סתם ואית מלך רב ודאי עלמא עלאה מלך רב איהו ודא הוא קרית מלך
רב:
תרגום :כתוב "יהיה בית אלהים" ,לעולמים" .בית אלהים" ,היה צריך לכתוב בית ה' ,כמו
שנאמר "לכונן את בית ה'" ,וכן "בית ה' נלך" .אלא מקום בית הדין הוא משני צדדים עליונים ,מצד
היובל שהוא אלהים חיים ,ומהצד של יצחק אלהים .אמר רבי אלעזר ,היובל ,אף על גב שהדינים
)יוצאים( מתעוררים ממנה וכולם רחמים )ודינים( ,כל שמחה יוצאת ממנה ,והוא שמחת )והוא
חרות( הכל ,אלא בית אלהים ,הצד של הדין הקשה ,אם לטוב ,בצד )היובל( השמאל מתעוררת בו
אהבה ,כמו שנאמר "שמאלו תחת לראשי" .אם לרע ,בצד השמאל מתעורר בו דין קשה ,כמו
שנאמר "מצפון תפתח הרעה על כל יושבי הארץ" .ודאי בית אלהים .רבי שמעון אמר" ,בית
אלהים" ,היינו שכתוב "קרית מלך רב" ,יש מלך סתם ויש מלך רב ,ודאי שהעולם העליון הוא מלך
רב ,וזוהי קרית מלך רב.
 2395היינו הבינה היא דעת ,עי' לעיל הערה .1886
 2396הז"א.
 2397עי' לעיל ג ע"ב שעד"א היא קול.
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נטלה )חזרה( למטה ,ולכן נקראת בצדיק
דכים ,ובה המים התחתונים בוכים,
משום שהם שערי דמעה ,ועליהם נאמר
שערי דמעה לא ננעלו )ברכות לב ע"ב(.
ומשום שהיא הדמעה שלהם דכים ודאי,
וצדיק בה ד"ך י"ם .והרי פרשוהו "אל
ישוב דך נכלם" ,ובו "אל דמעתי אל
תחרש" ,ועליה נאמר "צעקת בני ישראל
באה אלי".
`

à"ð) úìèðúà àìéòì úåäã äî àã ïéâáå
íéëã ÷éãöá úàéø÷úà àã ïéâáå àúúì (úøæçúà
ïéòøú ïåðéàã ïéâá ïàëá íéðåúçúä íéî äáå
åìòðð àì äòîã éøòù øîúà åäééìòå äòîãã
äá ÷éãöå éàãå íéëã ïåäìéã äòîã éäéàã ïéâáå
) íìëð êã áåùé ìà åäåî÷åà àäå í"é ê"ãתהלים
עד כא( ) ùøçú ìà éúòîã ìà äéáåשם לט יג(
) øîúà äìòåשמות ג ט( äàá ìàøùé éðá ú÷òö
éìà

ובג"ד אתקריאת דכים ובה הוו מים התחתונים כו' ) -ור"ל דדמעה הוא בשביל שער הנו"ן
שחסר כידוע ,2398והוא ע' ומ"ט פנים ,מע"ט מאלהים ,דבשביל זה נשברו הלוחות וחרב בהמ"ק,
והוא דך ים שחסר לאשלמא כ"ה ,ואז היו נ' שערי בינה בשמע וברוך שם כבוד מלכותו לעולם
ועד .וז"ש דמעה דלהון דכים ודאי ,ולכן ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בחשאי מפני שער
שחסר ,ולית ליה חירו ויש פחד עד לעתיד לבא( ר"ל כמ"ש במ"ר פרשת בראשית )פצ"א סי'
ה (2399דכים דהוו דכים ובוכים על דאתרחיקו .וכן כאן בנחיתו .ואינון נו"ה נקראו מים תחתונים,
ועי' לעיל ריש תיקון י"ט )לו ע"א( והן שערי דמעה כידוע ,2400ואמר ואיהו )אולי המוסגר דלעיל
שייך כאן( דמעה דלהון ,דבינה מים עליונים והיא מים תחתונים ,ונו"ה אתקריאו על שמה כנ"ל,
ומים דילה היא דמעה דלהון ,והן שערי דמעה ,וז"ש ובה אל דמעתי כו' ר"ל בההיא נקודה:
התנועה שמעלה אותה לבעלה זה
ò"éáø àã äìòá éáâì äì ÷éìñã äòåðú
ְרבִ ֗יע ,ובאותו זמן נקרא ז ֵָקף ָגּד֕וֹל ,והיא {à"ò âð} éäéàå ì"åãâ ó"÷æ éø÷úà àðîæ àåääáå
נקראת "קרית מלך רב" .ואיפה הוא זוקף ïàáå (â âö íéìäú) áø êìî úéø÷ úàéø÷úà
אליו ,בשני נהרות שנאמר בהם "ימינך
ïåäá øîúàã úåøäð ïéøúá äéáâì àô÷æ åäéà
 - ïå÷éúä øéàî 2398עי' ר"ה כא ע"ב :רב ושמואל חד אמר חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה
חסר אחד שנאמר ותחסרהו מעט מאלהים בקש קהלת למצוא דברי חפץ בקש קהלת להיות כמשה
יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת ולא קם נביא עוד בישראל כמשה וחד אמר
בשביל שער הנו"ן שחסר נשברו הלוחות וחרב בהמ"ק )ביאורים ח"א מב ע"ג(.
##* 2399דבר אחר וירא יעקב כי יש שבר במצרים כתיב )משלי יא( מונע בר יקבוהו לאום וברכה
לראש משביר מונע בר יקבוהו לאום זה פרעה וברכה לראש משביר זה יוסף יקבוהו לאום זה
פרעה שגנז התבואה בשני רעבון והיו הבריות מקללין אותו אבל יוסף זן את העולם בשני רעבון
כרועה הזה שמנהיג את צאנו עליו אמר דוד )תהלים פ( רועה ישראל האזינה נוהג כצאן יוסף
כשהיה רעב בימי דוד בקש עליהם רחמים מלפני הקב"ה ואמר רבון כל העולמים נהוג את צאנך
כיוסף שזן את העולם בשני רעבון כיון שחזק הרעב בארץ נתקבצו המצרים ובאו אצל יוסף אמרו
לו תנה לנו לחם אמר להם אלהי אינו זן את הערלים לכו ומולו את עצמיכם ואתן לכם הלכו אצל
פרעה והיו צועקים ובוכים לפניו שנאמר ותרעב כל ארץ מצרים ואמר לכו אל יוסף אשר יאמר
לכם תעשו אמרו לו הלכנו אצלו מדבר אלינו דברים רקים ואומר מולו את עצמכם אמר להם
שוטים לא כך אמרתי לכם מתחלה עבדוהו וקנו לעצמכם תבואה וכי לא היה קורא לכם כל אותן
השנים שני השבע וצוה לכם היו יודעים שרעב בא אתם פשעתם בנפשותיכם מפני מה לא הנחתם
בבתיכם תבואה של שנים ושלש וארבע שנים אמרו לו כל תבואה שהיה בבתינו הרקיבה אמר
להם לא נשתייר לכם קמח מאתמול אמרו לו אף
 2400תענית דף כה ע"ב :תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר אין לך טפח מלמעלה שאין תהום
יוצא לקראתו שלשה טפחים והא תניא טפחיים לא קשיא כאן בעבודה כאן בשאינה עבודה אמר
רבי אלעזר כשמנסכין את המים בחג תהום אומר לחבירו אבע מימיך קול שני ריעים אני שומע
שנאמר תהום אל תהום קורא לקול צנוריך וגו'.
עי' תיקו"ז נב ע"ב :בה מים התחתונים בכאן בגין דאינון תרעין דדמעה ועלייהו אתמר שערי
דמעה לא ננעלו.
בה המים התחתונים בוכים משום שהם שערי דמעה ועליהם נאמר שערי דמעה לא ננעלו.
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יהו"ה נאדרי בכח ימינך יהו"ה תרעץ
אויב" ,ועליהם נאמר "נעימות בימינך
נצח" .מה זה בימינך ,זו גדולה .באותו
זמן נקרא זק"ף גדו"ל .וכשיורדת בצדיק
נקראת ז ֵָקף ָקטָ ֔ן .ומה היא התנועה
שמורידה אותה ,זה ְתּבִ ֛יר .רבי"ע לימין,
ארך אפים על בינוניים ,ובו הוא מַ אֲ ִ ֥רי.
ְתּבִ ֛יר לשמאל ,שברון הרשעים ,אחד
עולה בתקיע"ה ומאריך בה ,ואחד מוריד
אותה בשברי"םַ .שׁלְ ֶשׁ֓לֶת זו תרוע"ה,
הקשר של שניהם .דיוקנו של שור"ק
ש֓לֶת עולה ,בשור"ק יורד.
שלמטה ,ב ַשׁלְ ֶ ׁ
זהו סולם )חל"ם( שעולה למעלה ,וזהו
סולם )חירק( שיורד למטה ,והיינו ַד ְּר ָגּ֧א
ְתּ ֵרי טַ עֲ מֵ ֦י

)'ä êðéîé çëá éøãàð 'ä êðéîé (å åè úåîù
(àé æè íéìäú) øîúà åäééìòå áéåà õòøú
äìåãâ àã êðéîéá éàî çöð êðéîéá úåîéòð
úúçð ãëå ì"åãâ ó"÷æ éø÷úà àðîæ àåääá
äòåðú åäéà éàîå ï"è÷ ó÷æ úàéø÷úà ÷éãöá
êøà àðéîéì ò"éáø ø"éáú àã äì úéçð à÷ã
ø"éáú ê"éøàî åäéà äéáå íéðåðéá ìò íéôà
ä"òé÷úá ÷éìñ ãç àéáééçã åøéáú àìàîùì
àã ú"ìùìù í"éøáùá äì úéçð ãçå äá êéøàîå
÷"øåùã àð÷åéã åäééåøúã àøåù÷ ä"òåøú
éàä àúçð ÷"øåùá à÷ìñ ú"ìùìùá àúúìã
åäéà éàäå àìéòì à÷ìñã (íìç à"ð) íìñ åäéà
à"âøã åðééäå àúúì àúçðã (÷øéç à"ð) íìñ
é"îòè é"øú

תנועה  -ר"ל ,נגינה והולך ומפרש }נג ע"א{ שאר נגינות כסדר הזרקא ,ואמר דרביע הוא
הנגינה דביה סליקת ,דהנגינה שלו מורה על הסליקו ,וכן הוא נקודה כמו חולם דמורה על
הסליקו ,והיא אתקריאת זקף גדול כמו שמפרש והולך ,דכתיב קרית מלך רב ,והיא אזדקיפת
וזקפא לגביה בגדולה דהוא ימינך ,וז"ש ובאן זקפא כו' דא גדולה בההוא זמנא כו' :בתרין
נהרות דאתמר בהון ימינך כו'  -ר"ל ,חסד ונצח וכמו שמפרש והולך ,ועלייהו אתמר נעימות כו',
דנצח אתקשר בימין ,2401ובהון א"ל 2402סליקו ,ובשמאלא נחיתו דברביע סלקא כנ"ל .ואמר
למטה רביע לימינא כו' תביר לשמאלא כו' .ואמר ומאי איהו תנועה דנחית לה ,דא איהו תביר,
דסליקו דילה הוא כד עבדא חסד ומרחמא על עלמא .ואמר מאי בימינך ,דא גדולה ,בשביל
לפרש דלכן נק' זקף גדול וכמו שמפרש והולך ,בההוא זמנא אתקרי זקף גדול .ואמר וכד נחתת
בצדיק כו' דעמודא דאמצעיתא נוטה לימינא וצדיק לשמאלא )לעיל ל ע"א( ,וז"ש ומאי איהו כו'
תביר לשמאלא כו' :תביר כו'  -דנגון דיליה נחיתו ,וכן הוא למטה מתיבה ,הכל היפך של רביע,

 - ïå÷éúä øéàî 2401עי' רע"מ פנחס רמג ע"א :אמר ר"ש דא הוד דילך רעיא מהימנא דביה אנת חרב מנבואה
דילך משמאלא ובגין דאנת )&( מוליך לימין משה דאיהו נצח רישא דשחרין )&( אילת אהבים פתח
דוד )&( למנצח על אילת השחר דביה ייתי מארי נצחן קרבייא ובגין דנצה והוד תרין שחרין
אוקמוה במתניתין מאימתי קורין את שמע בשחרין ולא אמר בשחר אלא בשחרין תרין ותרין
משיחין יתערון לגבייהו משיח בן דוד לקבל נצח ואתקשר בבקר דאברהם הדא הוא דכתיב )&(
נעימות בימינך נצח הוד בגבורה דביה משיח בן אפרים אחיד אנת באמצעיתא דדרגא דילך תפארת
דאתקשר בך עמודא דאמצעיתא ויסוד חי עלמין בדרגא דילך וחכמה בימין הרוצה להחכים ידרים
ובינה לשמאלא הרוצה להעשיר יצפין:
תרגום :אמר רבי שמעון זה הוד שלך רועה נאמן ,שבו אתה חרב מנבואתך משמאל ,ומשום
שאתה "מוליך לימין משה" ,שהוא נצח ראש של השחר" ,אילת אהבים" .פתח דוד "למנצח על
אילת השחר" ,שבו יבא בעל נוצח הקרב ,ומשום שנצח והוד הם שני מיני שחר ,בארו במשנה,
מאימתי קורין את שמע בשחרין ,ולא אמר בשחר אלא בשחרין שנים .ושני משיחים יתעוררו
לגביהם ,משיח בן דוד כנגד הנצח ונקשר בבוקר של אברהם ,זהו שכתוב "נעימות בימינך נצח".
הוד בגבורה ,שבו משיח בן אפרים אחוז ,אתה באמצע שמדרגה שלך תפארת שנקשר בך העמוד
האמצעי ,ויסוד חי העולמים במדרגה שלך ,וחכמה בימין ,הרוצה להחכים ידרים ,ובינה לשמאל,
הרוצה להעשיר יצפין.
וכן עי' פע"ח סליחות יא ז"ל ,בזה הועילה תפילת דוד ,באומרו נעימות בימינך נצח ,התפלל
שיתקשר עם הימין החסד ,עכ"ל.
 2402אפשר לומר*##
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והוא לשון שברים ,שבר לשמאלא :וביה איהו מאריך  -ר"ל ,מאריך עד יוה"כ ,2403ומאריך אף,
ור"ל דזהו מאריך שבנגינות מאריך טרחא ,וכמו שברביע הוא מאריך כן בתביר היא טרחא,
כמ"ש )שבת קמה ע"ב( לא דיין כו' שמטריחין כו' :2404חד סליק כו'  -ר"ל רביע 2405,ותביר
מאיך 2406בשברים ,ושלשלת הוא צורתו כעין קול של תרועה ,ג' תרועות .וכן הוא ג' קוין .וכן
שורק בנקודות ,וז"ש קשורא כו' :בשלשלת סלקא כו'  -כנ"ל דצורתן א' ,והכל בקו האמצעי,
אלא דשלשלת על גב 2407האות ,בת"ת על גב 2408נהרות חו"ג ,וצורתו בווין ת"ת ,ובטעמים
ושורק הוא ביסוד כנ"ל א' ,והוא למטה מהנהרות .וכן מהאותיות ,והוא בנקודות .וז"ש האי איהו
סולם כו' ,ר"ל קו האמצעי ,גוף וברית דחשבינן כחדא )לעיל מ ע"ב( ,וז"ש והיינו דרגא תרי טעמי
דסלקא ונחתא בהדרגא:
ועינוי 2409של השכינה ,אף על גב
שהיא בשלשה צדדים ,בתקיע"ה שהיא
דין הרפה ,רפ"ה ,ובשברי"ם שהוא דין
הקשה ,דג"ש ,גבורה .אין לה עינוי כעינוי
ש֓לֶת .וסוד
של בעלה ,שהיא תרוע"הַ ,שׁלְ ֶ ׁ
הדבר "אין קול ענות גבורה" ,זה שברי"ם.
"ואין קול ענות חלושה" זו תקיע"ה.
"אלא קול ענות אנכי שומע" ,זו תרוע"ה,
שעולה בענוי ,זה אחר זה כתרועה.
ומשום זה "אשרי העם יודעי תרועה" ,אף
על גב שהשכינה היא בעינוי מימין
ומשמאל ,אין ענוי כענוי של בעלה
תרוע"ה ,שהיא תור"ה .שבעין פנים ,והיא
התרועה שלו ,ומשום זה "אשרי העם
יודעי תרועה".

úìúá éäéàã áâ ìò óà àúðéëùã àéåðòå
ä"ôø àéôø àðéã éäéàã ä"òé÷úá ïéøèñ
úéì äøåáâ ù"âã àéù÷ àðéã åäéàã í"éøáùáå
ä"òåøú åäéàã äìòáã àéåðòë àéåðò äì
) äìîã àæøå ú"ìùìùשמות לב יח( úåðò ìå÷ ïéà
àã äùåìç úåðò ìå÷ ïéàå í"éøáù àã äøåáâ
ä"òåøú àã òîåù éëðà úåðò ìå÷ àìà ä"òé÷ú
àã ïéâáå äòåøúë àã øúá àã àéåðòá à÷ìñã
)תהלים פט טז( ìò óà äòåøú éòãåé íòä éøùà
àìàîùîå àðéîéî àéåðòá éäéà àúðéëùã áâ
äøåú éäéàã ä"òåøú äìòáã àéåðòë àéåðò úéì
çî] àã ïéâáå äéìéã äòåøú éäéàå ïéôðà ïéòáù
äòåøú éòãåé íòä éøùà [à"ò

דבר אחר "קול ענות אנכי שומע",
זהו ענוי של אנכי שומע ,שהיא צועקת
בכל יום למעלה ,היא ובניה ,וקוראים לו
פעמיים ,ערב ובקר שמע ישראל .וכל
אדם שיש לו ענוי מהשכינה ,שהיא עניה
בגלות ,רחוקה מבעלה ,וקורא לו בכל
יום ,שמע ישראל ,ש ֵי ֵרד אליה ,ודאי עליו
נאמר "קול ענות אנכי שמע" ,קול של
הענוי של העניה אנכי שמע.

åäéà àã òîåù éëðà úåðò ìå÷ øçà øáã
àîåé ìëá úçååö éäéàã òîåù éëðàã àéåðò
áøò ïéðîæ ïéøú äéì ïàø÷å àäðáå àéä äìòîì
éåðò äéì úéàã ùð øá ìëå ìàøùé òîù ø÷áå
äìòá ïî à÷éçø àúåìâá àéðò éäéàã àúðéëùî
úéçð àäéã ìàøùé òîù àîåé ìëá äéì àø÷å
òîåù éëðà úåðò ìå÷ øîúà äéìò éàãå äáâì
÷òîåù éëðà àéðò éàäã àéåðòã ìå

 - ïå÷éúä øéàî 2403עי' ראש השנה דף טז ע"ב :גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים רשעים גמורין נכתבין
ונחתמין לאלתר למיתה בינוניים תלויין ועומדין מראש השנה ועד יום הכפורים זכו נכתבין לחיים
לא זכו נכתבין למיתה אמר רבי אבין מאי.
 2404ז"ל :אמר רבי אלעזר אמר הקדוש ברוך הוא לא דיין לישראל שחוטאין לפני אלא
שמטריחין אותי לידע איזו גזירה קשה אביא עליהן.
##* 2405
 2406נדצ"ל מאריך##*.
 2407גבי?*##
 2408גבי?*##
##*? 2409

483

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
וענויא דשכינתא כו'  -משום דקאמר למעלה בתקיעה כו' בשברים כו' ,אבל נראה שחסר
כאן ,ור"ל ענויא דפיקו דילה הוא בתלת סטרין כמש"ל )סט ע"א עח ע"ב( דהיא חולה מהן
וצועקת אליהן ,כי חולת אהבה היא )שיה"ש ב ה( :ורזא דמלה אין כו'  -ר"ל ,ענות גבורה הוא
במצות לא תעשה ,ושל תקיעה הוא במצות עשה ,ותרועה דבעלה הוא בתורה ,וע"ל )עט ע"ב
* .(##ובמעשה העגל היא אתרחקת ,ואמר משה רבינו ע"ה דהענות הזה אינו במ"ע ול"ת אלא
בביטול התורה ופריקת עול מלכות שמים ,וכמ"ש )שמות לב כד( התפרקו )שם כה( 2410וירא העם
כי פרוע הוא כי פרעה כו' .וכן הערב רב עשוהו ,שהן מסט' דדעת 2411בחושבן שלהם ,2412קליפה
דשאור וחמץ בסט' 2413דאמצעיתא ,לא מסט' דאומות מסט' דעשו וישמעאל מימינא ושמאלא,
ולכן נגזר הגלות אז עליהם וכמש"ל )עט ע"ב *##פד ע"ב( ,וז"ש אע"ג דשכינתא איהי בענויא
מימינא ומשמאלא ,לית ענויא כענויא כו' ,ואמר }נג ע"ב{ ובג"ד אשרי העם כו' ,ר"ל יודעי
תרועה ,נאמר יודעי ,דדעת הוא תרועה :דאיהי תורה שבעין אנפין  -ר"ל ,זהו תרועה ,תורה ,ע'.
ולכן נק' ג"כ דעת ,דת ע' ,כמ"ש )דברים לג ב( מימינו אש דת ,שהן ג' סטרין ימין ואש ודת :דא
איהו ענויא דאנכי  -ר"ל ,ז"ש אנכי שומע ,ור"ל )שמות כ ב( אנכי ה' אלקיך ,שהוא יחוד השם,
וכמו שמפרש והולך דאיהי צווחת בכל יומא לבעלה כו' ,שמע ישראל )דברים ו ד( שהוא יחודו
ית' .ואמר מרע"ה דאנכי שומע ,ההיא צווחה דעניה הזאת שהיא עתידה למצעק לקב"ה ,דיחות
לה דאתרחקת מבעלה ,וכמו שמפרש והולך דאיהי עניא בגלותא כו' ,וקרא לי' כו' ,ופשטא דקרא
אנכי שומע ,דהוא שמע קולה ,דהוא ענויא דבעלה ,דעת ,דאתרחקא מיניה :וכל ב"נ דאית לי'
כו'  -ר"ל ,שסובל ענויים בשבילה ,וצועק שמע ישראל בשבילה וכמו שמפרש והולך ,אז הקב"ה
שומע לו וכמ"ש למעלה ,אם תפלתו בשביל השכינה אז נענה ,2414וז"ש וקרא לי' כו' דיהא נחית
כו' עליה אתמר קול כו' ,ר"ל דהקב"ה שומע לו :קול ענויא דהאי עניא  -ר"ל ,של זה העני
הצועק בשבילה ,ונק' עני דסובל ענויא דילה ,והוא מרכבה דילה:
קם אחד עם קלע ,וזו שכינה
תחתונה .ואחד עם קשת ,זה ברית צדיק,
גדול ,החצים
עליו נאמר שׁוֹפָ ר ה ֹו ֵ ֣ל פָּ זֵר ֡
שלה הם הצדיקים של ישראל שקבלו
ברית ,שבזכותו יוצאים מן הגלות .וסוד
הדבר "הא לכם זרע" ,שהם טפות ,וזו
ז ְַר ָקא֮.

÷äàúú àúðéëù àãå àèøé÷á 2415ãçà í
ø"ôåù øîúà äéìò ÷éãö úéøá àã àúù÷á ãçå
íé÷éãö ïåðéà 2416äìéã ïéøéâ ì"åãâ ø"æô ê"ìåä
àúåìâî ïé÷ôð äéúåëæáã úéøá åìéá÷ã ìàøùéã
ïåðéàã òøæ íëì àä (âë æî úéùàøá) äìîã àæøå
à"÷øæ àã ïéôè

*קם חד בקירטא כו' וחד בקשתא כו' פזר גדול גירים דיליה כו'  -כצ"ל ,וכ"ז לא שייך כאן
אלא לריש תיקון כ' ,ע"ש :דא שכינתא תתאה  -כמ"ש בכמה מקומות ,ושפה הוא שכינה,
ועבמ"א בארוכה :דא ברית צדיק  -עמש"ל )נג ע"א מה ע"א( בארוכה :עליה אתמר שופר כו' -
ע"ל סוף תיקון י"ג )כה ע"ב ל ע"א( תשיעאה ברנה כו' ,ורזא דמלה שופר הולך כו' :גירים דיליה
כו'  -כמ"ש )תהלים קכז ד( כחצים ביד גבור כן כו' וכמש"ל )נד ע"ב * (##ובפרשת בראשית )ו

 - ïå÷éúä øéàîמשׁה אֶ ת הָ עָ ם כִּ י פָ רֻ עַ הוּא כִּ י פְ ָרעֹה אַהֲ רֹן לְ ִשׁ ְמצָ ה בְּ ָקמֵ יהֶ ם.
 2410ז"ל הפסוקַ :ויּ ְַרא ֶ
 2411עי' ע"ח שער הארת מוחין דזו"ן פרק ב :כי דור המדבר היו מבחי' הדעת דמצד אבא שבז"א
הנקרא דעת עליון ,גם הערב 2411נמשכים משם כנזכר ,לכן גם ערב רב גימטריא דעת .גם בלעם הי'
מבחי' קליפה הנאחזת בדעת הזה ,וכמ"ש )במדבר כד טז( ויודע דעת עליון ,ממש.
 2412ער"ב ר"ב גימ' דע"ת.
 2413אולי צ"ל בעמודא?*##
 2414עי' לעיל מח ע"ג ד"ה בכמה תחנונים.
(à"øâ) ãç 2415
.(à"øâ) äéìéã íéøéâ 2416
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ע"א( 2417ואפיק ליה כגירא בידא כו' ,וחץ הוא הוי"ה פשוטה ובריבוע :2418אינון כו' נפקין
מגלותא  -וזהו שופר כו' וכמש"ש )כה ע"ב ל ע"א( :הא לכם כו'  -וכתיב שם )בראשית מז יט(
והאדמה לא תשם ,בגלותא ,ולכן נקרא צדיק גואל )זהר ח"ב קטו ע"ב(:
קמו תנאים ואמוראים שלמעלה
וברכו אותו ,ואמרו מטרה )עטרה( תהא
מגינה עליך מהחצים בגלות ,עליך נאמר
"לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם".
וקשת וחץ של צד הקדושה יגן עליך.
"ותחת כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו".
צנה זו שכינה תחתונה ,וסחרה זו שכינה
עליונה ,אמתו זה העמוד האמצעי.

÷åëéøáå àìéòìã ïéàøåîàå ïéàðú åî
àäú 2419(äøèò à"ð) äøèî åøîàå äéì
øîúà êìò àúåìâá íéöçî êìò úðéâà
)תהלים צא ד( õçî äìéì ãçôî àøéú àì
àøèñã àöçå àúù÷å íîåé {á"ò âð} óåòé
äðö äñçú åéôðë úçúå êìò ïâé äùåã÷ã
àã äðö (ã àö íéìäú) åúîà äøçñå
äàìò àúðéëù àã äøçñå äàúú àúðéëù
àúéòöîàã àãåîò àã åúîà

קמו תנאין ואמוראין כו'  -שייך לסוף תיקון י"ג ,דקאמר שם לשלח לי למטרה כו' מאי
מטרה כו' ,מטרה ודאי שכינתא ,דאיהי אגינת על ישראל מחויא בישא סמאל ,ולמאן דאיהי
אגינת עליה אתמר ביה ,לא תירא מפחד כו' צנה וסוחרה אמתו ,צנה וסוחרה שכינתא עלאה
ותתאה ,אמתו דא עמודא דאמצעיתא כו' זכאה כו' :תנאין ואמוראין  -הן תרין מתיבתין 2420שהן
 - ïå÷éúä øéàî 2417ז"ל :חדו רבי אלעזר ורבי אבא ובכו ואמרו זיל רכיב ואנן נטעין אבתרך אמר לון ולא
אמרית לכון דפקודא דמלכא איהו עד דייתי ההוא דטען 2417חמרי 2417אמרו ליה הא שמך לא אמרת
לן אתר בית מותבך מאי הוא אמר לון אתר בית מותבי איהו 2417טב ועיילא לגבאי ואיהו מגדל חד
דפרח 2417באוירא 2417רב ויקירא ואינון דדיירין ביה בהאי מגדלא קב"ה וחד מסכנא ודא הוא אתר
בית מותבי וגלינא )נ"א ועלינא (2417מתמן ואנא טעין חמרי אשגחו רבי אבא ורבי אלעזר ביה
ואטעים לון מלוי דהוו מתיקין כמנא ודובשא אמרו ליה שמא דאבוך אי תימא ננשיק עפרא דרגלך
אמר לון ואמאי לאו אורח דילי בכך לאתגאה 2417באורייתא אבל אבא דילי הוה דיוריה בימא רבא
ואיהו הוה חד נונא דהוה 2417אסחר ימא רבא מסטרא דא לסטרא דא והוה רב ויקירא ועתיק יומין
עד דהוה בלע כל שאר נונין דימא ולבתר אפיק לון חיין וקיימין מליין מכל טבין דעלמא 2417ושאט
ימא ברגעא חדא בתוקפיה ואפיק לי כגירא 2417בידא דגבר תקיף וטמיר לי בההוא אתר דאמרית
לכו והוא תב לאתריה ואגניז בההוא ימא אשגח רבי אלעזר במלוי אמר ליה אנת הוא בריה
דבוצינא קדישא 2417אנת הוא בריה 2417דרב המנונא סבא אנת הוא 2417בריה דנהירו דאורייתא
ואנת טעין 2417אבתרן בכו כחדא ונשקוהו 2417ואזלו:2417
תרגום :שמחו רבי אלעזר ורבי אבא ,ובכו ואמרוֵ ,לך רכב ואנו נחמר אחריך .אמר להם ,ולא
אמרתי לכם שמצות המלך היא עד שיבא אותו מחמר על החמורים ,אמרו לו ,הרי שמך לא אמרת
לנו ,מקום בית מושבך מה הוא .אמר להם ,מקום בית מושבי הוא טוב ומעלה אצלי ,והוא מגדל
אחד שפורח באויר ,גדול ונכבד .ואותם הדרים בו במגדל הזה ,הקדוש ברוך הוא ועני אחד ,וזהו
מקום בית מושבי .וגליתי )ועליתי( משם ,ואני מחמר על חמורים .רבי אבא ורבי אלעזר הסתכלו בו
והטעים להם את דבריו ,שהיו מתוקים כמו מָ ן ודבש .אמרו לו ,אם תאמר שם אביך ,ננשק את
עפר רגליך .אמר להם ,ולמה ,אין דרכי בכך להתגאות בתורה .אבל אבי היתה דירתו בים הגדול,
והוא היה דג אחד שהיה סובב את הים הגדול מצד זה לצד זה ,והיה גדול ונכבד ועתיק יומין ,עד
שהיה בולע את כל שאר הדגים של הים ,ואחר כך מוציא אותם חיים וקיימים ומלאים מכל
הטובות של העולם ,ושט את הים ברגע אחד בכחו ,והוציא אותי כחץ ביד איש גבור ,והטמין אותי
באותו המקום שאמרתי לכם ,והוא שב למקומו ונגנז באותו הים .הבחין רבי אלעזר בדבריו ,אמר
לו ,אתה הוא בנו של הנר הקדוש ,אתה הוא בנו של רב המנונא הזקן ,אתה הוא בנו של אור
התורה ,ואתה מחמר אחרינו .בכו יחד ,ונשקו לו והלכו.
 2418כ"ו )יהו"ה( ועוד ע"ב )י' י"ה יה"ו יהו"ה( בגימ' צ"ח.
.à"øâá ÷çîð 2419
 2420עי' גר"א תז"ח טז ע"ד שזה אצילות ובריאה ,וצ"ע * ,##אמנם מדף א ע"ג בתז"ח משמע
שזה חג"ת ונה"י .וכן משמע שם בגר"א ז ע"ג.
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מסטרא דו"ק ,וכמ"ש בתיקון כ"א )נג ע"א וע"ב מה ע"ב( ,ועבתז"ח )ז ע"ג* (##בארוכה ,ולעיל
)א ע"א( ,וז"ש לקמן קם ר"ש בקדמיתא פתח ואמר כו' ,א"ל רבי שים בסלע כו' :מטרה תהא
אגינת כו'  -כמש"ש מטרה ודאי שכינתא דאיהי אגינת כו' ,ולמאן כו' .ור"ל מטרה לשון שמירה,
והוא ירח בן יומו ,2421ובצורתו הקו הסובב לההוא נקודה דבפנים בת עין ,2422ועבר"מ פרשת
פנחס )רמח ע"ב( ,דהיא הופכת צורת כ' לכל צד דלא תסתכל חמה בישא בה ,וכן הצדיקים הם
בת עין דילה ,דהזרע יירה }נג ע"ג{ לשם כמש"ש .והזרע הם הצדיקים גירין דיליה כנ"ל.
והמטרה שומרת החצים דבקרבה .והוא הסוד שצריך ליתן דוקא באשה ,להיות שומרת אותם
ולא לבטלה ח"ו .ומ"ש מחצים ,היינו חצים דחויא כמו שמפרש והולך מחץ יעוף כו' ,וכמו
שהמטרה מקבלת החצים דקדושה ,כן היא נוטרת מחצים דס"א :וקשתא וחצים דסטרא דקדושה
 כבר נתבאר לעיל מה הם ,והם בפסוק זה ,באברתו יסך לך )תהלים צא ד( ,וכמש"ש באברתויסך לך דא אבר מן החי צדיק ,ותחת כנפיו תחסה אינון ה' ה' ,דאת ו' איהו אברתו ,כליל י"ו,
גופא דיליה ו' ,רישא דילי' יו"ד ,גדפוי ה' ה' כו' .ור"ל דאברתו הוא צדיק ,וגוף הברית הוא ו',
ועטרה דיליה שהוא רישא דיליה ,וברכות לראש צדיק )משלי י ו( ,והכל כליל בתיבת אברתו.
ותחת כנפיו ,ר"ל כנפיו של צדיק ,והן ה' ה' ,והן גירין של צדיק ,שהוא שלשה ווין כמ"ש למטה,
אסתמר מגירין דיליה דאינון תלת ווי"ן דסלקין ח"י בחושבן ,ודא ח"י עלמין ,והן ג' טפין דזרע
דאתארכו כמש"ל )נה ע"ג * ,(##והן צורת ה' כמש"ל )לט ע"ב מ ע"א( ה' אית בה תלת ווין
דאינון ח"י ברכאין כגוונא דא ה' כו' ,וביה שריא ח"י ברכאין דה' עלאה ,ומיניה אתמשיכו לה'
זעירא כו' דאינון ימינא ושמאלא ,ואינון ה"ה כו' ,וכן הוא כאן ,שלחו"ג בכל א' ה' ,ג' ווין ,והן
כנפיו ,והכל בצדיק דכליל הוי"ה שלימה ,והן קשתא וחצים .וצנה וסוחרה אמתו ,הוא הוי"ה
אחרת דכליל עמודא דאמצעיתא .וזש"ש זכאה איהו מאן דנטיר ברית מילה ואורייתא דאיהו
עמודא דאמצעיתא ,דתרווייהו מגינין עליה חד בעלמא דא וחד בעלמא דאתי ,והן שתי בריתות,
ברית הלשון וברית המעור .2423וברית המעור מוליד בגופני והוא העוה"ז ,והוא בה' תתאה,
העוה"ז .וברית הלשון מוליד ברוחני העוה"ב ,והוא בפה ,ה' עלאה .פתוחי חותם ,2424ה' תנועות
גדולות וה' תנועות קטנות ,פתוחי חותם ,ותולדותיהם ,ה"ח וה"ג .וכן הוא בברית המעור ,ה"ח
וה"ג .2425וזה מוליד בנים וזה תלמידים הנק' בנים ,שכבוד רבו כו' שזה מביאו לחיי עוה"ב וזה
מביאו כו' )ב"מ לג ע"א( .וז"ש צנה וסוחרה אמתו ,צנה דא כו' .ואמר שם ,אמתו דא עמודא
דאמצעיתא ,רישא דיליה חכמה עילאה .וכמו שצדיק כליל העטרה דאינון חד ,כן הוא הגוף
והראש ,והן ג"כ הוי"ה שלימה .וכ"ז הוא בצדיק כנ"ל ,כנפיו דוגמת צנה וסוחרה אברתו דכליל
י"ו בגופא ורישא ,וכן הוא באמתו דכליל י"ו גופא ורישא .וזש"ש צדיק איהו בדמותו כצלמו,
ור"ל שנאמר באדם שהוליד שת בדמותו כצלמו )בראשית ה ג( ,ושת הוא יסוד כמ"ש )ישעיה כ ד(
חשופי שת ,2426שת שממנו הושתת העולם )במ"ר פי"ד סי' יא( ,צדיק יסוד עולם )משלי י כה( .וענין
צדיק יסוד עולם ,כמו שהבנים יסוד האשה ,כמ"ש )בראשית ל ג( אבנה גם אנכי ממנה ,נמצא
שברית יסוד שלה שממנה נבנית הבנים ,וכן הוא בנים לשון בנין ,וכן הוא בצדיק דלעילא,
שהצדיקים 2427הם בנין העולם ,וכמ"ש )תהלים יא ג( כי השתות ,2428וצדיק הוא יסוד שממנה
 - ïå÷éúä øéàî 2421י ֵֶרח בֶּ ן יוֹמ֪ ֹו.
 2422עי' לעיל טו ע"א ש"בת עין" היא שכינה.
 2423עי' לעיל הערה .2311
 2424עי' לעיל הערות  382ו.670
 2425זרע שלו ושלה##*.
 2426עי' ע"ח שער הכללים פרק י :בחי' ד' כשמגיע יסוד אבא תוך יסוד ז"א ואז הוא בחי' שת.
וז"ס וחשופי שת פי' כי הוא שת מקום יסוד כשמסירין הערלה מהיסוד שמתגלה ונתוסף ]ס"א
ונחשוף[ האור אשר שם וזהו חשופי שת.
 2427צדיק וצדק?*##
 2428ז"ל הפסוק בשלימות :כי השתות יהרסון צדיק מה פעל.
עי' רש"י סנהדרין דף כו ע"ב :אילו מחשבות של שבנא הרשע אין נהרסות  -והכי משמע קרא
כי השתות יהרסון מחשבותיו של אותו רשע הכתוב למעלה כי הנה הרשעים ידרכון קשת ,ולשון
שתות מחשבות שהוא משית בקירות לבו ,יהרסון ראויות הן ליהרס ,שאם לא כן צדיק מה פעל
מה פעלו של חזקיהו והיכא שכרו ,כי השתות לשון ולא שת לבו גם לזאת )שמות ז(.
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הצדיקים ,ולכן נק' שת .והצדיק הוא בדמותו כצלמו ,כמו שזה מוליד ברוחני ,כן הוא מוליד
בגופני ,ולכן הם מגינין חד כו' :צנה דא כו'  -שהיא מגן לאדם ,ועומדת נגד החרב דס"א
ומקבלת ,כמ"ש )ישעיה נג ה( כי הוא מחולל מפשעינו מדוכא כו' ]מעונותינו[ ,2429וכל הפרשה
שנאמר על משיח שהוא מרכבה דילה ,וכל משיח סתם הוא בה ,כמ"ש בזוהר בכמה מקומות
משיח סתם כו' ,והוא דוד מלך ישראל כו' )ר"ה כה ע"א( :וסחרה כו'  -דהיא מקפת בסוד
החשמל ,וסוכת שלום דפריסת בגדפהא כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף ,וכן ז' הבלים דנפקין
מפה 2430פתוחי חותם ,ומקיפין לאדם ,וכן הוא סחרה בגולגלתא לחכמה מוחא ,דבגוה עומר
לגלגלת ,וכמ"ש בריש תיקון י"ט )לז ע"א( :אמתו דא עמודא דאמצעיתא  -כמ"ש )מיכה ז כ( תתן
אמת ליעקב ,תורת אמת:2431
קם הוא ואמר ,תנאים תנאים משנה
תהיה בעזרתכם ,ולא תשתנו מרחמים
לדין .ההלכה הולכת לימינכם להתגבר
בה על שונאיכם .קבלה ,תתקבל
תפלתכם .ברייתא מוציאה אתכם ואת
בניכם מן הגלות ומשעבוד ודין של אותו
הממונה על הגלות ,על בניכם ,2432מיד
שבירך אותם עלה למקומו.

÷äðùî ïéàðú ïéàðú øîàå åäéà í
àðéãì éîçøî åàéðúùú àìå åëééøæòá àäú
äá àøáâúàì ïåëìéã àðéîéì úìæà äëìä
ïåëúåìö ìá÷úú äìá÷ ïåëéàðù ìò
àúåìâî åëééðáìå ïåëì ú÷éôà àúééøá
àúåìâ ìò àðîîã àåääã àðéãå àãåáòùîå
äéøúàì ÷éìñ ïåì êéøáã ãéî åëééðá ìò

משנה תהא בעזרייכו ולא כו'  -משנה לשון שינוי דהיא בו"ק ,ו' סדרים ,דשם דגש }נג
ע"ד{ ורפה ,רך וחלש ,דבחטא עץ הדעת נעשה האדם להט המתהפכת ,2433דמשתנה לכאן
ולכאן ,כמ"ש בזוהר )ח"ג קז ע"א( 2434ע"פ והמה בקשו חשבונות רבים כו' ,ע"ש ,וע"ל בריש
תיקון ס"ח )קיד ע"א( ובסוף תיקון ס"ז )קיד ע"א( אלין אינון שית סדרין דאתייהיבת בהון משנה,
לאפרשא בין טוב לרע כו' :והלכה דריש לשון הליכה ,וקבלה כו' :וברייתא אפיקת כו' -
דברייתא הוא לשון חוץ ,והוא גלות ,חוץ לארץ ,ביד האיש שדה ,2435ויבא עשו מן השדה
)בראשית כה כט( ,תרגם יונתן מן ברא ,וכן ההוא ממנא דיליה ס"א ,אחיזתו לבר מגופא ,כמ"ש
באד"ר )קמג ע"א( 2436עש"ב .וכן השעבוד ,הוא את כל עבודה בשדה )שמות א יד .(2437וע"ל )קמה
 - ïå÷éúä øéàî 2429עי' לקמן סב ע"א.
 2430עי' ע"ח ז"א ד' ושער כ"ה פרק ב אות יז.
 2431עי' לעיל ה ע"ב שתורת אמת היא חיבור שכינה עם ו"ק.
##* 2432
 2433מלה"פ )בראשית ג כד( ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרבים ואת להט החרב
המתהפכת לשמר את דרך עץ החיים.
 2434ז"ל :ולבתר סאטו מאורחא דמהימנותא ושבקו אילנא יחידאה עלאה מכל אילנין ואתו
לאתדבקא באתר דמשתני ומתהפך מגוונא לגוונא ומטב לביש ומביש לטב ונחתו מעילא לתתא
ותאדבקו לתתא בשנויין סגיאין ושבקו עלאה דכלא דהוה חד ולא אשתני לעלמין הה"ד )&( אשר
עשה האלהים את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים והמה בקשו חשבונות רבים ודאי כדין
אתהפך לבייהו בההוא סטרא ממש זמנין לטב זמנין לביש זמנין לרחמי זמנין לדינא כההוא מלה
דאתדבקו בה ודאי והמה בקשו חשבונות רבים ואתדבקו בהו
תרגום :ואחר כך סטו מדרך האמונה ועזבו את העץ היחיד העליון מכל העצים ,ובאו להדבק
במקום שמשתנה ומתהפך מצבע לצבע ומטוב לרע ומרע לטוב ,וירדו ממעלה למטה ונדבקו למטה
בשנויים רבים ,ועזבו את העליון של הכל ,שהוא אחד ולא משתנה לעולמים ,זהו שכתוב "אשר
עשה האלהים את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים" והמה בקשו חשבונות רבים ודאי ,אז
התהפך לבם לאותו צד ממש ,לפעמים לטוב לפעמים לרע ,לפעמים לרחמים לפעמים לדין ,כמו
אותו הדבר שנדבקו בו ודאי ,והמה בקשו חשבונות רבים ונדבקו בהם.
 2435מלה"פ )בראשית כה כז( ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם
ישב אהלים.
 2436ז"ל :ותאנא בצניעותא דספרא באדם אתכלילו כתרין עלאין בכלל ובפרט ובאדם אתכלילו
כתרין תתאין בפרט וכלל כתרין עלאין בכלל כמה דאתמר בדיוקנא דכל הני תקונין )ס"א דיוקנין(
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ע"ב קעא ע"ב( ובכל עבודה בשדה דא איהו ברייתא ,דעלה אתמר כי בשדה כו' ,ע"ש .ואמר
בזוהר ותיקונים ,דזו ברייתא .וז"ש מגלותא ושעבודא כו' ,וברייתא הוא בירכין ,כמ"ש בפ'
פקודי )רנז ע"ב( ,2438ושם הוא קיבוץ גליות ,כמ"ש בס"פ תרומה )* (##בענין ז' ברכות דנשואין,
ושם ב' משיחין ,ולכן היא אפיקת כו' .וכמו שהגלות הוא בדרגא דילהון דממנא כו' וכנ"ל,
וכמ"ש )בראשית לב כה( ותקע כף כו' ,כן הגאולה הוא שם ,ועמדו רגליו כו' )זכריה יד ד( וכנ"ל.
וברייתא הוא בנה"י כנ"ל .והלכה בחג"ת ,כמ"ש )* (##לימינא דילכון לאתגברא להלחם כו'.
וקבלה בפומא שכולל ג"ר ,ומשנה הוא במלכות ,משנה למלך ,והיא כוללת הכל ,ובה השנויים,
כידוע בסוד ע"ה 2439כנ"ל ,ע"פ והמה כו' .ובמשנה דילה העזר כו' ,וכמ"ש )בראשית ב יח( אעשה
לו עזר כו' ,זכה עזר )יבמות סג ע"א( :2440מיד דבריך לון סליק לאתרי'  -כצ"ל:
קם רבי שמעון בראשונה פתח
ואמר ,תנא תנא ,השמר לך ,הרי הקלע
לגביך ,וזו השכינה ,ובה נזרקו שלש
אבנים ,שהם שלש טפות של המח
העליונות ,שהן י' י' י' ,ונכללו בחכמה
בתבונה ובדעת.

÷øîàå çúô àúéîã÷á ïåòîù éáø í
êáâì àèøé÷ àäã êì øîúñà àðú àðú
ïéðáà úìú å÷éøãæà äáå àúðéëù àãå
'é'é'é ïåðéàã ïéàìò àçåîã ïéôè úìú ïåðéàã
úòãáå äðåáúá äîëçá åìéìëúàå

קם ר"ש כו'  -קירטא היא שכינה כמו שמפרש והולך ,ותלת אבנין הן חג"ת דהן אתכלילו
בחכמה כו' ,כמ"ש בפ' שמות )יד ע"ב( עבד לאברהם ברזא דחכמה כו' ע"ש .2441והן ג' טפין
דמוחין כמ"ש בפרשת בראשית )א ע"ב( הנצנים אלין אבהן דאעלו כו' ,2442ושם )טו ע"ב( מאן
 - ïå÷éúä øéàîבפרט באצבען דידן חמש כנגד חמש כתרין תתאין באצבעין דרגלין דאינון פרט וכלל דהא גופא לא
אתחזי בהדייהו דאינון לבר מגופא ובג"כ לא הוו בגופא דגופא אעדיו מנייהו
תרגום :וכן למדנו בספרא דצניעותא :באדם נכללו הכתרים העליונים בכלל ובפרט ,ובאדם
נכללו הכתרים התחתונים בפרט ובכלל .הכתרים העליונים בכלל ,כמו שכבר נאמר בצורה של כל
אלו התיקונים )הצורות( .בפרט ,באצבעות הידים חמש כנגד חמש.
הכתרים התחתונים  -באצבעות הרגלים שהם פרט וכלל ,כי אין הגוף נראה עמהם ,שכן הם
מחוץ לגוף ולכן לא היו בגוף ,כי הגוף נמנע מהם.
 2437ז"ל הפסוק :וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבדה בשדה את כל
עבדתם אשר עבדו בהם בפרך.
 2438ז"ל :ואף על גב דקא אמרינן די בגו ההוא אות קיימא קדישא שריא שמא דא בגין דכלהו
חיילין נפקי מהאי אות עם כל דא ירכין דאינון קיימין לבר קרינן על שמא דא ואלין אינון דאקרון
ברייתי דהא ברייתא לבר ממשנה מתניתין קיימא לגו ברייתא ואקרון ירכין בתי בראי כגוונא די
לעילא.
תרגום :ואף על גב שאנחנו אומרים שבתוך אותה ברית הקדש שורה השם הזה משום שכל
החילות יוצאים מהאות הזו עם כל זה הירכים שהן עומדות בחוץ קרויות על השם הזה ואלו הם
שנקראים בריתות שהרי בריתא מחוץ למשנה משניות עומדות לתוך הבריתות ונקראות ירכים
בתים חיצוניים כדוגמא שלמעלה.
 2439עם הארץ.
 2440ז"ל :אמר רבי אלעזר מאי דכתיב אעשה לו עזר כנגדו זכה עוזרתו לא זכה כנגדו.
 2441ז"ל :ועוד רזא דמלה היא דתנן בעשרה מאמרות נברא העולם וכד תסתכל תלתא אינון
ועלמא בהו אתברי )שמות לא ג( בחכמה ובתבונה ובדעת ועלמא לא אתברי אלא בגיניהון דישראל
כד בעא לקיימא עלמא עבד לאברהם ברזא דחכמה ליצחק ברזא דתבונה ליעקב ברזא דדעת ובהאי
אתקרי )משלי כד ד( ובדעת חדרים ימלאו ובההיא שעתא אשתכלל כל עלמא.
תרגום :ועוד סוד הדבר הוא ששנינו בעשרה מאמרות נברא העולם וכשתסתכל הם והעולם
נברא בהם בחכמה ובתבונה ובדעת והעולם לא נברא אלא בשביל ישראל כשרצה להעמיד את
העולם עשה את אברהם בסוד החכמה את יצחק בסוד התבונה ואת יעקב בסוד הדעת ובזה נקרא
ובדעת חדרים ימלאו ובאותה שעה נתקן כל העולם.
 2442ז"ל :הנצנים אלין אינון אבהן דעאלו במחשבה ועאלו בעלמא דאתי ואתגניזו תמן ומתמן
נפקו בגניזו ואטמירו גו )נ"א בהו( נביאי קשוט.
תרגום" :הנצנים" ,אלו הם האבות שעלו במחשבה וגם נכנסו לעולם הבא ונגנזו שם ,ומשם
יצאו בהסתר ,ונסתרו בתוך )בהם( נביאי האמת.
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ההוא זרעא כו' ,2443וע"ש )סו ע"ב (2444דאתווין הן בג' דרגין אלו ,והן ג' נקודין דקאמר שם ,וכן
הוא בכמה מקומות ,ולכן א"ל הא קשתי לגבך כו' מגירין דיליה כו' ,והן נה"י ,שי"ח השדה
)בראשית ב ה( דכליל ג' ווין .ועמש"ל )נד ע"ב  (*##ועוד שמעו הרים כו' .וז"ש דא ח"י עלמין
דכליל נה"י ,ושם קשת כמש"ל )נג ע"א מה ע"ב( בארוכה .וכליל כל הע"ס ,דתלת אבנין הן חג"ת
ואתכלילו בכח"ב ,כמ"ש ואתכלילו כו' .והענין כי כח"ב אינן בגופא כלל אלא פנימית
דחג"ת ,2445וכמ"ש בהיכלות )* ,(##וקשת מנה"י ,והקירטא היא העשירית .ועיקר הענין לכללה
בג' קוין ,2446שהן כלל הע"ס כמ"ש בפ' שמות שם ,בעשרה מאמרות נברא העולם ,וכד תסתכל
תלתא אינון ,ועלמא בהו אתברי בחכמה ובתבונה ובדעת כו' .וז"ש למעלה ,ובה אזדריקו כו' וכן
קשת כו' ,אלא שזה בסוד חג"ת וזה בסוד נה"י ,אבל בשניהם הם כלל הכל .וא"ל שים בסלע כו',
לאזדהר מגירין .ור"ש א"ל ,תנא תנא אסתמר כו' ,שזהו איתן מושבך ,שאיתן הוא תנא כמש"ל
)נג ע"ב מו ע"א( .והגירין הן גירין דרחימותא 2447לגבי כלה כמש"ל סוף תיקון י"ג )ל ע"ב( ,לכן
צריך לאסתמר בה ולהכלל בה לקבל הגירין ,דכל שאינו מתכלל בה הוא דלא ברחימותא
כמש"ש ,והיא אגינת מחצים דגלותא כנ"ל:
אמר לו רבי "שים בסלע קנך" ,שהרי
הקשת לגביך ,שהיא אות הברית ,השמר
מהחצים שלו ,שהם שלש ו' ו' ו',
שעולים שמונה עשרה בחשבון ,וזה ח"י
העולמים.
קם התנא השני ,ואמר לו ,הרי תנא
÷àðú àä äéì øîàå àðééðú àðú í
מארבע
שמסייע לך ברומח ,שהוא כלול
òáøàî àìéìë åäéàã àçîåøá êì òééñîã
פרשיות ,וזה ו' שהוא העמוד האמצעי,
àúéòöîàã àãåîò åäéàã 'å àãå ïééùøô
כולל שש תיבות היחוד ,ומאתים
íéù (àë ãë øáãîá) éáø äéì øîà
úåà åäéàã êáâì àúù÷ àäã êð÷ òìñá
úìú ïåðéàã äéìéã ïéøéâî øîúñà úéøáä
ïéîìò é"ç àãå ïáùåçá é"ç ïé÷ìñã 'å'å'å

 - ïå÷éúä øéàî 2443זהר סתים וגניז כד בנין )ס"א עד דבנין( 2443בגויה לאולדא וביתא קיימא בפשיטו דתקונא
דאינון זרע קדש ועד לא אתעדיאת ולא אתפשט פשיטו דישובא לא אקרי אלהי"ם אלא כלא
בכללא בראשית לבתר דאתתקן בשמא 2443דאלהי"ם אפיק אינון תולדין מההוא זרעא דאזדרע ביה
מאן ההוא זרעא אינון אתוון 2443גליפן רזא דאורייתא דנפקו מההיא נקודה ההיא נקודה זרע בגו
ההוא היכלא רזא )נ"א זרעא( 24432443דתלת נקודין 2443חל"ם שור"ק חיר"ק ואתכלילו דא בדא
ואתעבידו רזא חדא קו"ל דנפיק בחבורא חדא בשעתא דנפק נפקת בת זוגיה בהדיה דכליל כל
אתוון דכתיב )בראשית א א( א"ת השמי"ם קול ובת זוגו האי קול דאיהו שמים איהו אהי"ה
בתראה:2443
תרגום :זהר נסתם וגנוז כשבנים )עד שבנים( בתוכו להוליד ,והבית קיים ,בפשיטות של תיקון
של אותם זרע קודש .וטרם שהוסרה ולא התפשטה התפשטות הישוב ,לא נקרא אלהים ,אלא הכל
בכלל של בראשית .אחר שהתתקן בשם של אלהים ,הוציא אותם תולדות מאותו זרע שנזרע בו.
מי הוא אותו זרע ,אלו אותיות חקוקות סוד של התורה שיצאו מאותה נקודה .אותה הנקודה זרעה
בתוך אותו היכל סוד )זרע( של שלשה נקודות ,חול"ם ,שור"ק ,חיר"ק .ונכללו זה בזה ונעשו סוד
אחד .קו"ל שיוצא בחבור אחד .בשעה שיוצא ,יוצאת עמו בת זוגו שכוללת כל האותיות ,שכתוב
"א"ת השמי"ם" קול ובת זוגו ,הקול הזה שהוא שמים ,הוא אהי"ה אחרון.
 2444לא מצאתי נראה שכוותנו :אמר רבי אלעזר בכל זמנא דבני נשא יתאחדון בברית דא ולא
ישבקון ליה לית עם ולישן בעלמא דייכול לאבאשא לון 2444ונח אתקיף בברית דא ונטר ליה בגיני
כך קב"ה נטר ליה )וכל דיליה( 2444וכל בני דריה לא נטרו ליה בגין כך קב"ה אעבר לון מעלמא והא
אתמר בההוא חובא ממש דאינון חאבו בההוא גוונא אתמחון מעלמא.
תרגום :אמר רבי אלעזר ,בכל זמן שבני אדם יאחזו בברית זו ולא יעזובו אותה ,אין עם ולשון
בעולם שיוכלו להרע להם .ונח החזיק בברית זו ושמר אותה ,ולכן הקדוש ברוך הוא שמר אותו
)וכל אשר לו( .וכל בני דורו לא שמרו אותה ,ולכן הקדוש ברוך הוא העביר אותם מהעולם .והרי
נאמר ,באותו חטא ממש שהם חטאו ,באותו צורה נמחו מהעולם.
 2445רע"מ נשא קכג ע"ב דגופא ורישא מלבר ומוחא ולבא מלגאו ]וזו"ן הם גופא ורישא מלבר[
)הקדו"ש לח ע"ג(.
 2446שהוא בחי' מתקלא עי' ריש ספד"צ.
 2447טיפות הזרע.

489

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
ארבעים ושמונה תיבות ,שנאמר בו ïéáéú ç"îøå àãåçéã ïéáéú úéù ìéìë
"ושים בסלע קנך".
êð÷ òìñá íéùå 2448äéá øîúàã

קם תניינא כו'  -זה כלל כל הפסוק ,ואמר הא תנא כו' שהוא איתן כנ"ל .וע"ל )נג ע"א
מו ע"א( .ואח"כ אמר ושים כו' ,ואמר דמסייע ברומח ,כמ"ש )שמואל ב' א ו( והוא נשען על
חניתו ,ואמר דאיהו כלילא מארבע כו' ,שהן חג"ת ויסוד ,וקרני פרה הן נו"ה ,והן כלל ו"ק וכליל
כאן כל הפסוק שרומז על ו"ק כנ"ל ,ואמר ודא ו' כו'* :ורמ"ח תיבין דבהון ושים כו'  -כצ"ל
ורמ"ח תיבין הן ביסוד כמש"ל ,ועמודא דאמצעיתא כליל חג"ת ,והן רומח ,ואיתן מושבך הוא
ק"ש בישיבה ,ושים בסלע הוא תפילה בעמידה ברגלין ,ושם הוא אגחא בחיוויא בקרני פרה:
ע"ב

שהרי קרני פר֩ה אצלך ,שהם שני
נביאי אמת ,עליהם נאמר "אצמיח קרן
לדוד" ,ומצמיח קרן ישועה )תפילת י"ח(.
מצד של השכינה נקרא קרני פרה ,מצד
של השור" ,וקרני ראם קרניו" ,והם
משיח ראשון ושני ,י' ו' ,בית ראשון
ושני ,ה"ה.

ïéøú ïåðéàã êáâì äøô éðø÷ àäã
2449
) øîúà åäééìòתהלים קלב יז(
èåù÷ éàéáð
àøèñ äòåùé ïø÷ çéîöîå ãåãì ïø÷ çéîöà
øåùã àøèñî äøô éðø÷ éø÷úà àúðéëùã
(æé âì íéøáã) åéðø÷ íàø {à"ò ãð} éðø÷å
ïåùàø úéá 'å 'é éðùå ïåùàø çéùî ïåðéàå
ä"ä éðùå

אצמיח קרן כו' ומצמיח כו'  -הן ב' קרנות :מסט' דשור  -הוא יסוד ,בכור שורו כו' ,ושניהן
הן מסט' }נד ע"א{ דגבורה ,וז"ש ושכינתא נטלא פורפירא כו' ,והוא בתחילת הגאולה להנקם
מצרינו וכמש"ל )עמוד ב'( בההוא זמנא כל ספירין כו' .ואמר בית ראשון ושני כו' ,דשניהם
יתבנו לעתיד לבא ,והן ב' נוקבין ,ב' ההי"ן כידוע ,וכמש"ל ריש תיקון כ"ב )עא ע"א( ע"ש.
2450
דדכורא י"ו ,דישראל עם בהמ"ק הן דכורא ,גוי אחד בארץ )שמואל ב' ז
ומשיחין הן דרג"א
כג( נגד ה' ית' עם שכינתא כמ"ש בזוהר )ח"א קמה ע"ב:(2451
ושכינה נוטלת בגד 2452מאש אדומה,
ונצבעת בה ,ונקראת אדום ,פרה אדומה,
תמימה אדומה ודאי מצד הגבורה
תמימה ,מהצד של אותו שנאמר בו
"התהלך לפני והיה תמים"" .אשר אין בה
מום" מצדו של יעקב ,שאין בו פסולת,
שנאמר בו "ויעקב איש תם" .יעקב
שלמעלה ,ובדמותו יעקב שלמטה" ,אשר
לא עלה עליה עול" משעבוד הגלות ,לפי
שהיא נקראת שכינה העליונה .ולא עוד
אלא שהיא נקראת שבת ,שהיא אסורה

àùàî àøéôøåô àìèð àúðéëùå
úàéø÷úàå
äá
úòáèöàå
à÷îåñ
2453
éàãå äîåãà äîéîú äîåãà äøô
à÷îåñ
àåääã àøèñî äîéîú äøåáâã àøèñî
íéîú äéäå éðôì êìäúä äéá øîúàã
)בראשית יז א( ) íåî äá ïéà øùàבמדבר יט ב(
øîúàã úìåñô äéá úéìã á÷òéã àøèñî
) íú ùéà á÷òéå äéáבראשית כה כז( á÷òé
àì øùà àúúìã á÷òé äéð÷åéãáå àìéòìã
) ìåò äéìò äìòבמדבר יט ב( àãåáòùî

 - ïå÷éúä øéàî."ïåäáã" àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð äéá øîúàã 2448
 2449עי' לקמן ד"ה ולא עוד אלא ,ומשם נראה שכוונתו לנו"ה דבינה וצ"ע##*.
 2450נדצ"ל דרגא##*.
 2451ע'י זהר ח"א קמה ע"ב :יעקב מאבוי ,ושרו עליה כל אינון ברכאן ,ואתקיימו ביה ובבנוי
לעלם ולעלמי עלמין .מאינון אתקיימו בהאי עלמא ,וכלהו יתקיימון לזמנא דמלכא משיחא ,דכדין
יהון ישראל גוי אחד בארץ ,ועם אחד לקב"ה ,הדא הוא דכתיב )יחזקאל לז כב( ועשיתי אותם לגוי
אחד בארץ ,וישלטון לעילא ותתא##*,
 2452אולי יותר טוב "מעיל" או "טלית".
.à"øâá ÷çîð 2453
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במלאכה ,משום שנקראת חירות.

äàìò àúðéëù éäéàã ïéâá àúåìâã
éäéàã 2454àìà ãåò àìå úàéø÷úà
ïéâá äëàìîá øåñà éäéàã úáù úàéø÷úà
úåøç úàéø÷úàã

*ואצטבעת בה ואתקריאת פרה כו'  -כצ"ל :תמימה כו' אשר כו' – וכן הוא בר"מ ריש
פרשת חוקת )קפ ע"ב( ע"ש ,2455והוא מרכבה שלימה דכליל הכל ,והכל מסט' דגבורה ,וכנ"ל
בההוא זמנא כל ספירין כו' ,וכן הוא בפרה אדומה כו' ,ולכן היא מטהרת ,בסוד לוי דהוא
טהור ,2456ואינו קדושה בקדושת מזבח :דאתמר ביה ויעקב כו'  -דהוא יותר מתמים ,כמ"ש בפ'
שלח )קסג ע"א (2457ולכן נאמר אין בה כו'* :ולא עוד אלא  -ל"ג ,וכצ"ל אתקריאת דאיהי
אתקריאת כו' .ועבר"מ שם ,אסור לחרוש בשבת כו' ,לית רשו לס"א כו' ,דאינון מסט' דגיהנם.
ור"ל דאין גיהנם בשבת .ואמר משעבודא דגלותא ,כמו שמפרש והולך ,דאתקריאת חרות,2458
מכל חירות ,משם נפקא .ור"ל ,ולכן פרה נפסלה ג"כ במלאכה מסט' דשכינה עלאה ,ובה קרני
פרה )לעיל סוף נג ע"ב( לעתיד לבא שיפקון לחירות:
ושלמה אמר בגללה "אמרתי אחכמה
והיא רחוקה ממני" ,בשביל פרה אדומה,

) øîà äðéâá äîìùåקהלת ז כג( éúøîà

 - ïå÷éúä øéàî.à"øâá ÷çîð – äìà ãåò àìå 2454
 2455ז"ל :פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום וגו' אסור לחרוש בשבת חרישה דשור דאתמר
על גבי חרשו חורשים ושכינתא תתאה איהי פרה אדומה מסטרא דגבורה תמימה מסטרא דחסד
דאיהו דרגא דאברהם דאתמר ביה התהלך לפני והיה תמים אשר אין בה מום מסטרא דעמודא
דאמצעיתא אשר לא עלה עליה עול מסטרא דשכינתא עלאה דאיהי חירו באתר דאיהי שלטא והזר
הקרב לית רשו לסטרא אחרא לשלטאה לא שטן ולא משחית ולא מלאך המות דאינון מסטרא
דגיהנם.
תרגום" :פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום וגו'" ,אסור לחרוש בשבת חרישה של שור,
שנאמר "על גבי חרשו חורשים" ,ושכינה תחתונה היא פרה אדומה מצד הגבורה ,תמימה מצד
החסד ,שהוא דרגת אברהם שנאמר בו "התהלך לפני והיה תמים"" .אשר אין בה מום" מצד העמוד
האמצעי" ,אשר לא עלה עליה עול" ,מצד שכינה עליונה ,שהיא חירות במקום שהיא שולטת" ,והזר
הקרב" ,אין לו רשות לצד האחר לשלוט ,לא שטן ולא משחית ולא מלאך המות ,שהם מצד
הגיהנם.
 2456עי' זהר ח"ג קעו ע"ב :תרין דרגין אינון קדוש וטהור ,כהן קדוש לוי טהור.
 2457פתח ר' אילאי ואמר )&( תמים תהיה עם יי' אלהיך מה בין תם לתמים באברהם כתיב )&(
התהלך לפני והיה תמים יעקב דאשתלים יתיר כתיב ביה )&( ויעקב איש תם אמאי אקרי איש תם
בגין דלא אשתאר ביה פסולת כלל דהא פריעה הוה ביה כמה אתפרע )ס"א פריעה הוה ביה
דאתפרע( ואתדכי מההוא פסולת בגין דההוא אתר דאתקיף לפסולת דלגו אתר דפריעה שארי איהו
שור דיוקנא דשמאלא דכרסיא דיליה וההוא שור אקרי שור תם דהא רתיכא דכרסיא רשימא
דברית אית ביה וע"ד האי שור אקרי תם ויעקב אחיד ביה בגוויה ובהאי שור עביד פריעה ואעבר
זוהמא דפסולת כלא במתניתא דבצלאל כתיב )&( ויזכור אלהים את רחל בשרה כתיב פקידה
וברחל כתיב זכירה אמאי בגין דזכור אתרשים ביעקב דאיהו ברית שלים כד אתעביד )ס"א
אתייליד( יוסף ובמה כד נטל שור בהדיה דלא יתקיף לסטרא אחרא ובג"כ אתקרי יוסף בכור שור
בכור דההוא שור
תרגום :פתח רבי אילאי ואמר "תמים תהיה עם ה' אלהיך" ,מה בין תם לתמים ,באברהם כתוב
"התהלך לפני והיה תמים" ,יעקב שהשתלם יותר כתוב בו "ויעקב איש תם" ,למה נקרא איש תם,
משום שלא נשאר בו פסולת כלל ,שהרי פריעה היתה בו .במה נפרע ]פריעה היתה בו שנפרע[
ונטהר מאותה פסולת ,משום שאותו מקום שמחזיק פסולת שלתוך מקום הפריעה שורה ,הוא שור
דמות השמאל של כסא שלו ,ואותו שור נקרא שור תם ,שהרי מרכבת הכסא רושם של ברית יש
בו ,ועל זה ,שור זה נקרא תם ,ויעקב אחוז בו בתוכו ,ובשור זה עושים פריעה ומעבירים זוהמת
הפסלת כולה .במשנת בצלאל כתוב "ויזכור אלהים את רחל" ,בשרה כתוב פקידה ,וברחל כתוב
זכירה ,למה ,משום שזכור נרשם ביעקב ,שהוא ברית שלם .כשנעשה )כשנולד( יוסף ,ובמה ,כשנטל
שור עמו שלא יתחזק לצד האחר ,ומשום זה נקרא יוסף בכור שור ,בכור של אותו שור
 2458אולי חרות מכל ,חירו תמשם נפקא*.##
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שהיא מטהרת את הטמא ומטמאה את
הטהור שהתעסק בה )במ"ר פי"ט סי'
ה .(2459וסוד הדבר "מי יתן טהור מטמא
לא אחד" .מטהרת את הטמא מן הצד של
הימין ,שהכהן מצד הימין נקרא איש
טהור ,משום שלצד )שצד( הימין היא
מים של התורה ,אף על גב שיהיה טמא,
נטהר בה .ומטמאת את הטהור ,זו גבורה
שלצד סמא"ל שנפל מקדושתו ,ומה
שהיה טהור ִטמא אותו ,משום ששולט
על חיילות הטומאה .והכהן שהוא טהור,
כשהיה מתעסק לקרבו לעזאזל ,היה
מטהר את ישראל מכל חטאיהם ,כמו
שנאמר "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר
אתכם וכו'" ,והוא שהיה טהור ,היה
מתטמא באותו עזאזל .וכך למֵ י נדה היה
הכהן מטהר אותה ,והוא היה נטמא עד
עת ערב שהיה נטהר.

äîåãà äøô ïéâá éðîî ä÷åçø àéäå äîëçà
úà äàîèîå àîèä úà úøäèî éäéàã
ïúé éî äìîã àæøå äá ÷ñòúàã øåäèä
úøäèî (ã ãé áåéà) ãçà àì àîèî øåäè
àøèñî àðäëã àðéîéã àøèñî àîèä úà
àøèñìã ïéâá øåäè ùéà éø÷úà àðéîéã
)àúééøåàã àéî éäéà àðéîéã (àøèñã à"ð
úàîèîå äá éëãúà àîè àäéã áâ ìò óà
ì"àîñ àøèñìã äøåáâ àã øåäèä úà
äéì áéàñ øåäè äåäã äîå äéúùåã÷î ìôðã
åáàñîã ïéìééç ìò [á"ò çî] èéìùã ïéâá
àáø÷ì ìãúùî äåä ãë øåäè åäéàã àðäëå
ïéáåç ìëî ìàøùéì øäèî äåä ìæàæòì äéì
øôëé äæä íåéá éë øîà úàã äîë ïåäìéã
) 'åëå íëúà øäèì íëéìòויקרא טז ל( åäéàå
éëäå ìæàæò àåääá àîèúî äåä øåäè äåäã
äåä åäéàå äì øäèî àðäë äåä äãð éîì
éëãúî äåäã àùîø ïãò ãò áàúñî

ושלמה בגינה כו'  -משום דהיא מסט' דשכינה עילאה כנ"ל ,ולכן היא ז' פעמים ז' ,מ"ט
שערי בינה ,ז' הזאות ,ז' כו' ,2460ושלמה בקש החכמה למעלה מבינה ,דרגא דמשה ,2461ואף
הבינה לא ניתנה לו כידוע ,וז"ש והיא רחוקה ממני ,וחכמה נקרא רחוק ,אחותו מרחוק )שמות ב
ד( :2462ורזא דמלה מי יתן כו'  -והוא בנוגה ,2463עץ הדעת טוב ורע ,ושם הוא נהפך מטמא
לטהור ,ושם הוא הפרה כידוע )טעמי המצות פרשת כי תצא( ,והוא מימינא טוב כו' ,2464וז"ש
 - ïå÷éúä øéàî 2459ע'י במ"ר פי"ט סי' ה :רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר ארבעה דברים יצר הרע משיב
עליהן דכתיב בהן חקה אשת אח וכלאים ושעיר המשתלח ופרה אדומה אשת אח דכתיב )ויקרא
יח( ערות אשת אחיך וגו' ובלא בנים יבמה יבא עליה וכתיב בערות אשת אח )שם יט( ושמרתם
את כל חקתי וכלאים )דברים כב( לא תלבש שעטנז וסדין בציצית מותר וכתיב ביה חוקה את
חקותי תשמרו שעיר המשתלח דכתיב )ויקרא טז( והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו והוא
עצמו מכפר על האחרים וכתיב ביה והיתה זאת לכם לחקת עולם פרה מנין דתנן כל העוסקין
בפרה מתחלה ועד סוף מטמאין בגדים והיא גופה מטהרת בגדים וכתיב בה חקה זאת חקת
התורה:
 2460עי' פרה פ"ד מ"ב .וכן מנחות כז ע"ב.
 2461עי' ע"ח זיווגים ו' ,ועי' בבהגר"א על תז"ח יח ע"א וז"ל ,כי משה דרגא דהתפשטות בינה
בעד"א וזהו בינה לבא בגו גופא עד"א.
 2462עי' זוהר ח"ב יב ע"א :אתא רבי אבא ונשקיה אמר ודאי שפיר קאמרת והכי הוא ודאי זכאה
חולקיה דמשה נביאה מהימנא על כל שאר נביאי עלמא דבר אחר ותתצב אחותו דא היא חכמה
כמה דאת אמר )משלי ז ד( אמור לחכמה אחותי את אמר רבי יצחק מעולם לא אתעדיאת )נ"א
אתער( גזרת דינא מעלמא דהא בכל שעתא דהוו ישראל חטאן הוה דינא מקטרגא עמהון וכדין
ותתצב אחותו מרחוק כמה דאת אמר מרחוק יהו"ה נראה לי.
תרגום :בא רבי אבא ונשקו אמר ודאי יפה אמרת וכך הוא ודאי אשרי חלקו של משה הנביא
הנאמן על כל שאר נביאי העולם .דבר אחר ותתצב אחותו זוהי חכמה כמו שנאמר אמור לחכמה
אחותי את אמר רבי יצחק מעולם לא העבירה )התעוררה( מדת הדין מן העולם שהרי בשעה שהיו
ישראל חוטאים היה הדין מקטרג עמם ואז ותתצב אחותו מרחוק כמו שנאמר מרחוק ה' נראה לי.
 2463היינו קלי' נוגה ,עי' ע"ח שער מט.
 2464כנראה שכוונתו לדברי התיקו"ז לקמן )צ ע"ב( עץ הדעת מימינא חיי ומשמאלא מותא.
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מטהרת את הטמא מסט' כו' .וכן שעיר לעזאזל כידוע .2465וז"ש וכהנא דאיהו טהור ,וסבר דווקא
כהן ,כמ"ש )יומא סו ע"א (2466אלא שעשוהו כהנים קבע כו' .וכן בתיה היא שם כידוע )ע"ח שער
הקלי' נוגה ב( .ומשה רבינו ע"ה הוא מעץ החיים נופא 2467דיליה ,כמ"ש ותרא אותו כי טוב הוא,
וכתיב )משלי לא יב( גמלתהו טוב ולא רע כל כו' .וכד נגעא ביה אתדבקת ביה ,גופא דעץ הדעת
טוב ורע ,וז"ש ומיד דנגעה ביה כו':
ועוד מטהרת את הטמא ,כשנולד
משה נאמר בו ,אצל בת פרעה" ,ותרא
אותו כי טוב הוא" ,שראתה עמו שכינה
)שמ"ר פ"א סי' כד( .ומיד שנגעה היא בו,
נטהרה ונרפאה מצרעתה .ובמשה נדבקה
צרעת ,כמו שנאמר "והנה ידו מצורעת
כשלג" ,שבאותו זמן שנגעה בו בת פרעה,
פרחה ממנו השכינה .ולכן כשרצה
להתקרב אליה בסנה ,אמרה לו "אל
תקרב הלום ,של נעליך מעל רגליך" עד
שיתפשט מאותו הגוף שנגעה בו בת
פרעה ,שם הראה לו שגוף האדם בעולם
הזה הוא צרעת ,מעור הנחש.

äùî ãìåð ãë àîèä úà úøäèî ãåòå
(á á úåîù) äòøô úá éáâì äéá øîúà
äéîò úàîçã àåä áåè éë åúåà àøúå
úàéëãúà äéá éäéà äòâðã ãéîå äéúðéëù
ú÷áãúà äùîå äìéã àúòøöî úàéñúàå
åãé äðäå øîà úàã äîë úòøö äéá
äéá äòâðã àðîæ àéääáã âìùë úòøåöî
àã ïéâáå äéðî àúðéëù úçøô äòøô úá
äéì äøîà äðñá äáâì àáø÷úàì àòá ãë
)ìòî êéìòð ìù íåìä áø÷ú ìà (ä â úåîù
äéá úòâðã àôåâ àåääî èùôúéã ãò êéìâø
ùð øáã àôåâã äéì éæçà ïîú äòøô úá
àééåçã àëùîî úòøö åäéà 2468àîìò éàäá

תמן אחזי ליה דגופא כו'  -שהוא כתנות עור )לעיל יב ע"א( ,משכא דחויא ,דלקה בצרעת
כמ"ש במ"ר )שמ"ר פ"א סי' כג( ,והן ד' מראות נגעים ,ד' נשים דיליה 2469כידוע .ותחלה ה"ל }נד
2470
ע"ב{ גופא דכתנות אור ,ולכן נתמלא כל הבית אורה ,וכן אחר התקרבו בסיני ,כי קרן אור
פניו )שמות לד כט(:
 - ïå÷éúä øéàî 2465עי' לעיל הערה .2459
 2466ז"ל :מסרו למי שהיה מוליכו הכל כשרין להוליכו אלא שעשו הכהנים גדולים קבע ולא היו
מניחין את ישראל להוליכו.
 2467לא גופא?
עי' ז"ח :יפה נוף דא נופא דאילא דחיי דנפיק מאת ו' ולבתר אתכליל באת י' כיון דאריק כל
אינון ברכאן בחבורא חדא אתכליל באת י' והוי כולא נקודה חדא ודא איהו משוש כל הארץ לבתר
דאתכליל בההוא נקודה כלא איהו הר ציון כלא נקודה חדא.
תרגום :יפה נוף )תהלים מח( זהו הנוף של עץ החיים שיוצא מן האות ו' ואחר כך נכלל באות י'
כיון שמריק את כל אותן הברכות בחבור אחד נכלל באות י' והכל נהיה נקדה אחת וזהו משוש כל
הארץ אחר שנכלל באותה הנקדה הכל הוא הר ציון הכל נקדה אחת היא.
 2468בא נחש על חוה ,וכן הכשילה לאדם באכילת העץ ,וגם בא אדם עליה אח"כ בעוד שזוהמת
הנחש עליה ,הנה נכנס ונתלבש אז זוהמת הס"מ ונחש באדם וחוה עצמן ,ונתערב ונכלל מעתה
הרע בתוכם ,והוא השאור שבעיסה והיצר הרע אשר כלול תמיד בהאדם עצמו .ויצא מעתה מאדם
וחוה כל התולדות שהיה ראוי לצאת מהנחש ,שהם כל או"ה כולם ,וכן מתערבים בישראל תמיד
ע"ד שנתערבו באדם וחוה ,והוא המשכא דחויא שנתלבש בו האדם )דע"ה ח"ב מא ע"ד(.
 2469של עשו ,עי' בהגר"א בספד"צ )לב ע"ד( :א'גרת ,מ'חלת ,ל'ילית ,נ'עמה .עי' ע"ח שערי קלי
נגה ט' שמונה רק ג' נשים )ומשמיט מחלת( ,ובשער קיצור אבי"ע י' מציין רה"ב במקום מחל"ת.
ולא של יעקב :רחל לאה בלהה וזלפה .עי' ע"ח שער מט פרק ט :יש ב' מיני נוקבא בקדושה,
רחל הנקרא מל' והיא היוצאת נגד יסוד דז"א ,וכן למעלה נגד דעת דז"א יצאה לאה שהיא בחינת
מל' דבינה המתלבשת תוך ז"א ההוא ,והרי הם ב' נשים לז"א ,שגם הוא בחי' ישראל ויעקב .וכנגדן
יש לו ב' אחוריים שהן ב' שפחות בלהה וזלפה ,זלפה נגד לאה ,ובלהה נגד רחל.
 2470צ"ל עור.
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אחר שהתפשט ממנו וחזר לגן עדן,
התלבש בגוף קדוש שלו ,וזהו "והנה
שבה כבשרו" .וכך משה התלבש בה ,וזהו
"והנה שבה כבשרו" ,כראשונה שנאמר בו
"עצם מעצמי ובשר מבשרי" .ולכן אמר
לו "של נעליך מעל רגליך" ,זה הגוף שהיה
לו כנעל ,אותו שנגעה בו בת פרעה,
והתלבש באחר .ובאותו זמן חזרה עליו
השכינה.

àúðâì øãäå äéðî èùôúàã øúáì
àãå äéìéã àùéã÷ àôåâá ùáìúà ïãòã
) åäéàשמות ד ז( éëäå åøùáë äáù äðäå
äáù äðäå åäéà àãå äá äùî ùáìúà
éîöòî íöò äéá øîúàã àúéîã÷ë åøùáë
) éøùáî øùáåבראשית ב כג( øîà àã ïéâáå
àã êéìâø ìòî êìòð ìù (ä â úåîù) äéì
úá äéá äòâðã àåää ìòðë äéì äåäã àôåâ
àðîæ àåääáå àøçàá ùáìúàå äòøô
àúðéëù äéìò úøãäà

לבתר דאתפשט מיניה והדר כו'  -ר"ל ,כל אדם אחר מיתה שנכנס לג"ע ,והוא כמו אדם
קודם החטא .ואחר שחטא ונתלבש בכתנות עור ,נתגרש מג"ע ,שלא יוכל לעמוד שם באותו
הגוף ,ונגזר המיתה להתפשט מגוף הזה ואחר יכנס לג"ע .ואמר שכן משה זכה בחיים ,ולכן
אלולי ע"ר דלקה בסלע ,ואתמר ביה )במדבר כד כא( ושים בסלע ,דחויא ,לכפר עונך )תז"ח ז
ע"ד( ,לא אצטרך למיתה ,וז"ש והכי אתלבש משה ,ואמר :ובג"ד א"ל של כו'  -ג"כ על ענין
2471
על ב' גופין ,שהן ב' יצרין דעץ הדעת טוב ורע ,זו"נ ,שהן עור ובשר )ע"ח
הנ"ל ,וב' אתין
2472
שער פרקי הצלם פרק ב( ,ולכן באות הנעל ,הוא עור דנעל  ,ובאות הצרעת ,ושבה כבשרו .ור"ל
כבשרו קודם החטא ,וקודם שנגעה במשה בת פרעה ,וז"ש דאתדכיא באורייתא ,שאלו הב' הן
נגד תורה שבכתב ושבע"פ ,ולכן הוצרך קודם שקבל אלו הב' להתפשט משניהם ולהתלבש
בדיליה:
ומשום זה נראה )הראה( לו באותות
שעשה באות הראשונה ,2473ואמר לו
"הבא נא ידך בחיקך וכו'" ,ולמה בחיקך,
כאן רומז "משוכבת חיקך שמור פתחי
פיך"" .והנה מצרעת כשלג" ,ואחר כך
הראה לו שנטהר בתורה ,זהו שכתוב בה
"והנה שבה כבשרו".
ועוד שכינה תחתונה היא עגלה
ערופה ,ומצד של פרה ,שור ,וזהו "ופני
שור מהשמאל" .ומצד של עגלה" ,עגל בן
בקר לחטאת" .ופרה ודאי נקראת שכינה
עליונה כשנוטלת מגבורה ,ושכינה
תחתונה עגלה כשנוטלת ממנו.

ïéúàá äéì (éæçà à"ð) éæçúà àã ïéâáå
) äéì øîàå äàîã÷ úàá ãáòãשמות ד ו(
àëä ê÷éçá éàîàå 'åëå ê÷éçá êãé àð àáä
éçúô øåîù ê÷éç úáëåùî (ä æ äëéî) æéîø
äéì éæçà øúáìå âìùë úòøåöî äðäå êéô
äáù äðäå äá ã"ää àúééøåàá àéëãúàã
åøùáë
äôåøò äìâò éäéà äàúú àúðéëù ãåòå
) åäéà àãå øåù äøôã àøèñîåיחזקאל א י(
) äìâòã àøèñîå ìàîùäî øåù éðôåויקרא ט
ב( éàãå äøôå úàèçì ø÷á ïá ìâò
ïî úìèð ãë äàìò àúðéëù úàéø÷úà
úìéèð ãë äìâò äàúú àúðéëùå äøåáâ
äéðî

ועוד שכינתא כו' ומסט' דפרה שור כו'  -ר"ל ,דיסוד מסט' דשכינה עילאה שהיא פרה,
כמ"ש למטה נק' שור כנ"ל )סוף נג ע"ד( ,ומסט' דשכינתא תתאה דנק' עגלה כמש"ל ,נק' עגל,
 - ïå÷éúä øéàî 2471אותות כדלקמן.
 2472זה האות של המטה*.##
 2473פיסוק*##
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והכל מסט' דגבורה ,וז"ש ודא איהו ופני שור כו' לחטאת ,ואמר ופרה ודאי כו' כד נטלת כו'
ושכינתא כו':
ועוד קרני פרה נצח והוד" ,בהם
íéîò íäá ãåäå çöð äøô éðø÷ ãåòå2474
עמים ינגח יחדו" .קרני ראם ,חסד גבורהãñç íàø éðø÷ (æé âì íéøáã) åéãçé çâðé ,
שיעשה בהם קרב עם עמלק וימחה אותו
éçîéå ÷ìîòá àáø÷ ïåäá ãéáòéã äøåáâ
ואת זרעו מהעולם.
àîìò ïî äéòøæìå äéì
ועוד קרני פרה כו'  -דלמעלה פירש הכל על נו"ה כנ"ל ,וכאן על נו"ה וחו"ג ,והכל מסט'
דשכינה עילאה ,שהיא פרה )שער המצות חקת( ,ונו"ה הן קרניה ,מבינה נביאים )נה ע"א( ,ירכתי
צפון )תהלים מח ג( .וקרני ראם הן מסט' דחכמה דכליל בבינה ,2475ובשני אלו חו"ג שהן מדרגא
דחו"ב ,כמ"ש )ד ע"א( חכמה נחית בימינא וכנ"ל דאתכלילו כו' ,וחו"ב שהן י"ה ,כי יד על כס
י"ה מלחמה כו' )שמות יז טז( ,וז"ש דיעביד בהון קרבא כו' ,ר"ל בחו"ג ,וזהו כי יד שהן חו"ג,
ור"ל דכתיב וקרני ראם קרניו ,הדר קרניו ,2476ר"ל של שור ,שהן קרני פרה ,וז"ש בהם עמים ינגח
כו' בקרני פרה ,ולעמלק בראם:
ועוד קרני פרה ,אלו תלמידי חכמים
שמתוכחים זה עם זה בתורה ,ומתנגחים
כמו שורים זה עם זה ,משום שתורה
שבעל פה היא מצד הגבורה שנקראת
אלהי"ם ,ובו פותחת התורה בראשית
ברא אלהי"ם .לכן תלמידי חכמים
מתנגחים בתורה כמו שורים זה עם זה.
ולכן "יהו"ה כגבור יצא" ,מצד הגבורה,
יריע בתרועה ,יצריח בשברים ,על אויביו

íéîëç éãéîìú ïéìà äøô éðø÷ ãåòå
ïéçâðúîå àúééøåàá àã íò àã ïéçëååúîã
ìòã àúééøåàã ïéâá àã íò àã íéøååùë
éø÷úàã äøåáâã àøèñî éäéà 2477äô
à úéùàøá) àúééøåà úçúô äéáå í"éäìà
éãéîìú àã ïéâá í"éäìà àøá úéùàøá (à
íéøååùë àúééøåàá ïéçâðúî ïåðéà íéîëç

 - ïå÷éúä øéàî.2478 äøòä 'éò 2474
 2475ישסו"ת ,עי' ס"י )פ"א מ"ד( עשר ספירות בלימה ,2475עשר ולא תשע ,עשר ולא אחת עשרה,
הבן בחכמה וחכם בבינה ,2475בחון בהם ,וחקור מהם ,והעמד דבר על בוריו ,והשב יוצר על
מכונו ,2475ועיי"ש בגר"א שחכם בבינה היא ישסו"ת ,וכן הוא בע"ח או"א ג'.
 2476עי' זהר ח"ג יד ע"א :אמר רבי יצחק כתיב )דברים לג יז( בכור שורו הדר לו וגו' יוסף בגין
דנטיר להאי ברית זכה בשור דאיהו קדמאה לקרבנא אמר ליה רבי יהודה אי הכי אמאי אתברך
במלה דאיהי שמאלא בימינא מבעי ליה דהא כתיב )יחזקאל א י( ופני שור מהשמאל אמר ליה בגין
דיגין על חובי דירבעם אמר ליה רזא אוליפנא בהאי קרא דכיון דיוסף נטר ליה להאי ברית דהאי
ברית אחיד בתרין דרגין ואינון תרין דרגין לעילא בשמהן אתקרון ואוליפנא בפרשת פרה אדומה
דהאי פרה חד דרגא מאינון תרין דרגין עילאין הוי וזווגא דפרה שור אקרי ודא הוא בכור שורו הדר
לו וקרני ראם קרניו הדר לו ודאי ולאו האי כשור דעלמא אלא וקרני ראם קרניו קרנא עלאה הוא
על כל אחרנין ועל דא בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ:
תרגום :אמר רבי יצחק כתוב בכור שורו הדר לו וגו' ,משום שיוסף שמר את הברית הזו זכה
בשור שהוא ראשון לקרבן .אמר לו רבי יהודה אם כך למה התברך בדבר שהוא שמאל ,היה צריך
להיות בימין שהרי כתוב )יחזקאל א( ופני שור מהשמאל .אמר לו כדי שיגן על חטאי ירבעם .אמר
לו סוד למדנו בכתוב הזה ,שכיון שיוסף שמר את הברית הזו ,שהברית הזו אחוזה בשתי דרגות,
ואותן שתי דרגות למעלה נקראו בשמות ,ולמדנו בפרשת פרה אדומה ,שהפרה הזו היא דרגה אחת
מאותן שתי דרגות עליונות ,והזווג של פרה נקרא שור ,וזהו בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו,
הדר לו ודאי .ולא כמו השור הזה של העולם ,אלא וקרני ראם קרניו ,קרן עליונה היא על כל
האחרות ,ועל כן בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ.
.à"øâá ÷çîð – äô ìòã 2477
ãñç íàø éðø÷ (æé âì íéøáã) åéãçé çâðé íéîò íäá ãåäå çöð äøô éðø÷ ãåòå" ìéòì ë"ùî 2478
.à"øâä éô ìò ïàë åîå÷î "àîìò ïî äéòøæìå äéì éçîéå ÷ìîòá àáø÷ ïåäá ãéáòéã äøåáâ
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יתגבר בתקיעה .באותו זמן כל הספירות (2479âé áî äéòùé) àã ïéâáå 2478àã íò àã
נוטלות מגבורה ,והשם של יו"ד ה"א וא"ו òéøé äøåáâã àøèñî àöé øåáâë ä"åäé
ה"א ,ואפילו המלאכים שלמעלה וישראל
åéáéåà ìò íéøáùá çéøöé {á"ò ãð} äòåøúá
שלמטה.
ïøéôñ ìë àðîæ àåääá äòé÷úá øáâúé
à"ä å"àå à"ä ã"åéã àîùå äøåáâî ïéìèð
àúúìã ìàøùéå àìéòìã íéëàìî åìéôàå

בגין דאורייתא איהי כו'  -כצ"ל ול"ג דע"פ :דאתקרי אלקים  -ר"ל ,הגבורה ,ור"ל בזה
2480
וביה פתחת ,והוא לראיה דהוא מסט' דגבורה :כשוורים  -דשור הוא גבורה )זהר ח"ג
דסיים
קכא ע"ב( :ובג"ד ה' כגבור כו'  -הגי' מהופכת ,דכאן צ"ל מ"ש למעלה ,ועוד קרני פרה נו"ה כו',
}נד ע"ג{ עד ולזרעיה מן עלמא ,ואח"כ ובג"ד ה' כגבור כו' .ואמר יריע בתרועה כו' ,דאף
דתרועה בת"ת ותקיעה בחסד )לעיל כט ע"ב( ,מ"מ כולם מסט' דגבורה ,2481דכל התשר"ת הן
מסט' דגבורה ,שלכן הן בראש השנה ולעתיד לבא ,וז"ש בההוא זמנא כל ספירין כו' ,ואמר
ושמא דיוד כו' ,שהן עשר אותיות שהן דעשר שופרות תשר"ת תש"ת תר"ת ,ועמש"ל בתיקון
כ"ה )* .(##ואמר ואפי' מלאכים דלעילא וישראל לתתא ,כמ"ש )ישעיה כד כא( יפקוד ה' על צבא
מרום במרום ועל כו' ,2482והן ב' מלחמות שישראל לתתא ילחמו ,כמש"ל עמים ינגח יחדו ,וכן
הוא המלחמה למעלה ,כמ"ש )דניאל י כ-כא( ואני יוצא והנה שר כו' כי אם מיכאל שרכם.2483
ובעת ההיא יתגברו ישראל לתתא ,ומלאכים דילהון לעילא ,ואמר בפרשת פנחס )ריד ע"ב( פתח
ואמר חשף ה' את זרוע קדשו דא דרוע חדא דבי' תליא ישועה דביה תליא נוקמא דביה תליא
פורקנא ולמה למיקם לכ"י מעפרא ולקבלא לה לגביה לאזדווגא כחדא וכד האי אתער כמה
דחילו שריא בעלמא כו' ולבתר אתא ימינא לחבקא כדין חדוותא שריא בעלמא כו' ,2484וז"ש
ולבתר דנטיל נוקמא כו':
 - ïå÷éúä øéàî 2479ה' כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריע אף יצריח על איביו יתגבר.
##* 2480
 2481נראה שכוונתו למידת המלכות וצ"ע##*.
 2482המשך הפסוק :מלכי האדמה על האדמה.
 2483ויאמר הידעת למה באתי אליך ועתה אשוב להלחם עם שר פרס ואני יוצא והנה שר יון
בא .אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת ואין אחד מתחזק עמי על אלה כי אם מיכאל שרכם.
 2484אמר רבי חייא לרבי אלעזר אלין יומין מראש השנה עד יומא בתראה דחג בעינא למיקם
עלייהו א"ר אלעזר הא אתמר וחברייא אתערו בהו א"ר חייא ודאי הכי הוא אבל אנא שמענא
לבוצינא קדישא עלאה מלה בהו אמר ליה אימא ההוא מלה א"ל עד לא קאימנא ביה א"ר אלעזר
אף על גב דחברייא אוקמו מלה ושפיר הוא אבל סדורא דהני יומי רזא דחכמתא הוא בין מחצדי
חקלא ת"ח הא אתמר סדורא דיחודא כלא בחד היך הוי והא אתמר פתח ואמר חשף יי' את זרוע
קדשו דא דרועא חדא דביה תליא ישועה דביה תליא נוקמא דביה תליא פורקנא ולמה למיקם לה
לכנ"י מעפרא ולקבלא לה לגביה לאזדווגא כחדא וכד האי אתער לקבלה כמה דחילו שריא בעלמא
עד דינח ההוא דרועא תחות רישהא לאתחברא כמה דאת אמר שמאלו תחת לראשי וגו' וכדין
ניחא דינא ומכפר חובין לבתר אתי ימינא לחבקא כדין חדוותא שרייא בעלמא וכל אנפין נהירין
לבתר אזדווגת בגופא וכדין כלא אקרי אחד בלא פרודא כדין הוא שלימו דכלא וחדוותא דכלא
ואחדו ודאי מה דלא אשתכח הכי בשאר זמני:
תרגום :אמר רבי חייא לרבי אלעזר ימים אלו מראש השנה עד יום האחרון של חג ברצוני
לעמוד עליהם .אמר רבי אלעזר זה נאמר ,והחברים התעוררו בזה .אמר רבי חייא ודאי כך הוא,
אבל אני שמעתי מהנר הקדוש עליונה דבר בהם .אמר לו אמור אותו .דבר אמור לו ,עדיין לא
עמדתי בו .אמר רבי אלעזר ,אף על גב שהחברים בארו דבר ויפה הוא ,אבל סדור הימים הללו הוא
סוד חכמה בין קוצרי השדה .בא וראה ,הרי נאמר סדור של יחוד הכל באחד איך היה ,והרי נתבאר.
פתח ואמר "חשף ה' את זרוע קדשו" ,זו זרוע אחת ,שבה תלויה הישועה ,שבה תלויה הנקמה,
שבה תלויה הגאולה .ולמה ,להקים את כנסת ישראל מהעפר ,ולקבלה אליו להזדווג כחד ,וכשזה
מתעורר כנגדה ע" לקבלה ,כמה פחד שרוי בעולם עד שיניח אותה זרוע תחת ראשה להתחבר ,כמו
שנאמר "שמאלו תחת לראשי וגו'" ,ואז נח הדין ומכפר על חטאים .אחר כך באה הימין לחבק ,ואז
שמחה שרויה בעולם ,וכל הפנים מאירות .אחר כך מזדווגת בגוף ,ואז הכל נקרא אחד בלי פרוד,
ואז הוא שלמות ושמחת הכל ,ואחוזים בודאי מה שלא נמצא כך ביתר הזמנים.
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ואחר שנוטל מהם נקמה ,יתמלא
רחמים על ישראל ,ולפני שיהיה נוטל
נקמה מעמלק ,לא ישב בכסא .ובאותו
זמן שנוטל נקמה מבני עשו ,יבא לפייס
את האילת ,והיא גוע"ה ובוכה ,זהו
שכתוב "רחל מבכה על בניה" ,עד
שנשבע לה הקדוש ברוך הוא להעבירם
מהעולם ויהרג בהם ,עד שיצטבע הים
מדמם ,ויהרג בהם עד שיתפרנסו מהם
חיות בר ,שנים עשר שנים ועופות
השמים שבע שנים.

éìîúé åäééðî àî÷åð ìéèðã øúáìå
àî÷åð ìéèð àäéã íã÷å ìàøùé ìò ïéîçø
àðîæ àåääáå àéñøåëá áéúé àì ÷ìîòî
àñééôì éúéé åùò éðáî àî÷åð ìéèðã
ã"ää äëåáå 2485à"éòâ éäéàå àúìéàì
) àì äéîøéיד( ãò äéðá ìò äëáî ìçø
ïåì àøáòàì àåä êéøá àùãå÷ äì éîåàã
ïî àîé òáèöéã ãò ïåäá ìåè÷éå àîìòî
ïåäðî ïåñðøôúéã ãò ïåäá ìåè÷éå ïåäîã
àéîùã ïéôåòå 2486ïéðù øùò éøú àøá ïååéç
ïéðù òáù

וקדם דנטיל כו'  -כמ"ש )שמות יז טז( כי יד על כס כו' :ואיהי געיא ובוכה כו'  -ור"ל זהו
טעם געיא ,תלשא אזלא גריש ,ויתלוש הפלחי כוכבים ויגרש כמ"ש לקמן* :י"ב שנין  -צ"ל י"ב
חדשים כמ"ש )עדיות פ"ב מ"י( משפט גוג ומגוג י"ב חדש ,ואמרו שנאמר )ישעיה יח ו( וקץ עליו
העיט וכל בהמת כו' ,2487ואמר ועופא דשמיא כו' ,הן שבע שנין שנאמר )יחזקאל לט ט( ויצאו
יושבי הארץ כו' ,ובערו בהם אש שבע שנים ,2488וכתיב שם )שם יז( ואתה בן אדם כו' אמר לצפור
כל כנף ואכלתם כו':2489
ועוד געי"א ַתּלְ ָשׁא֩ אַזְ לָאּ ֵ -ג֜ ִרישׁ.
געי"א ,בתרועה ,ונותן בהם סקילה ,זהו
שכתוב "ונטה עליה קו תהו ואבני בהו".
תלש"א ,בשברים ,ת"ל א"ש )וזו שרפה(.
ת"ל זה חנק ,כדוגמא זה א"ש שרפה.
אזל"א גרי"ש בתקיעה ,שהוא כמו רומח
להרוג אותם בהרג.

à"éòâ ù"éøâ à"ìæà à"ùìú à"éòâ ãåòå
ã"ää 2490äìé÷ñ ïåäá áéäéå äòåøúá
) ãì äéòùéיא( åäá éðáàå åäú å÷ äéìò äèðå
(äôéøù àãå) ù"à ì"ú íéøáùá à"ùìú
äôéøù 2491ùà àã àðååâë ÷ðç àã ì"ú
àçîåøë åäéàã äòé÷úá ù"éøâ à"ìæà
âøäá ïåì àìè÷ì

ועוד געיא  -מפרש והולך שאר הטעמים ,והכל בשופרות ,דטעמים הם מאני קרבא עם
החויא ,כמש"ל ,וכתיב )במדבר י ט( וכי תבואו מלחמה על הצר הצורר והרעותם כו' ,ובזה
ונושעתם מאויביכם )שם( ,אע"ג דכתב חצוצרות* :געיא בתרועה ויהיב בהון חנק כצ"ל  -דגעיא
 - ïå÷éúä øéàî2485

.(à"øâ) íéùãç 2486
 2487המשך הפסוק :יעזבו יחדו לעיט הרים ולבהמת הארץ וקץ עליו העיט וכל בהמת הארץ
עליו תחרף.
 2488ויצאו ישבי ערי ישראל ובערו והשיקו בנשק ומגן וצנה בקשת ובחצים ובמקל יד וברמח
ובערו בהם אש שבע שנים.
 2489ואתה בן אדם כה אמר אדנ"י ֶי ֹהוִ "ה אמר לצפור כל כנף ולכל חית השדה הקבצו ובאו
האספו מסביב על זבחי אשר אני זבח לכם זבח גדול על הרי ישראל ואכלתם בשר ושתיתם דם.
.(à"øâ) ÷ðç 2490
ùà ìú" àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð "ùà àã àðååâë ÷ðç àã ì"ú (äôéøù àãå) ù"à ì"ú" 2491
"àã ùà äìé÷ñ àã ìú àã àðååâë
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הוא קו ישר ,והוא קו תהו 2492דחנק ,ועי' בפרשת בראשית )י ע"ב( בענין תהו ובהו ,שהם חנק
וסקילה ,וחושך ורוח ,שריפה והרג ד' מיתות בית דין ,וכאן ל"ק 2493אלא קו תהו* :תל אש
כגוונא דא תל דא סקילה אש דא כו'  -כצ"ל ,דתל הוא אבן ,אבני בהו ,סקילה :בתקיעה דאיהו
כרומחא כו'  -דרומחא צורת אזלא בעקמומית קצת ,ובראשו כעין חזיינא ,2494וז"ש למטה שהוא
כצורת רביע:
ש֓לֶת תרועה ,לתפוס אותם
ַשׁלְ ֶ ׁ
אסורים בבית האסורים של המלך ,כמו
שנאמר "לאסור מלכיהם בזיקים וכו'".
שׁוֹפָ ר ה ֹו ֵ ֣ל פָּ סֵ ֣ק׀ מק"ף ,קול השופר
עולה בתרועה כמו רומח לעורר עליהם
קול תרועת מלחמה .וזה שׁוֹפָ ר ה ֹו ֵ ֣ל.
פס"ק ,זה שברים ,שעושה להם פסקות
וקשרים )וקשרין או וקרעין( וזו מכת
חרב והרג ואבדן .מק"ף ,תרועה ,זה חנק,
וזהו "הולך וחזק מאד" מאד זה מות,
שהתחזק עליהם כדוגמת שמתן תורה.

ïéøåñà ïåì ùôúîì äòåøú ú"ìùìù
øîà úàã äîë àëìîã ïéøåñà úéáá
)תהלים קמט ח( 'åëå íé÷éæá íäéëìî øåñàì
àì÷ 2496ó"÷î ÷"ñô 2495ê"ìåä øôåù
[à"ò èî] äòåøúá à÷ìñ àøôåùã
úòåøú ìå÷ åäééìò øøåòì 2497àçîåøë
íéøáù àã ÷"ñô ê"ìåä ø"ôåù àãå äîçìî
åà ïéèø÷å à"ð) ïéøè÷å úå÷ñô ïåì ãéáòã
ó"÷î ïãáàå âøäå áøç úëî àãå (ïéòø÷å
ãàî ÷æçå êìåä åäéà àãå ÷ðç àã äòåøú
)שמות יט יט( åäééìò ó÷úúàã úåî àã ãàî
äøåú ïúîã àðååâë

*~שלשלת תרועה כו' עד שופר הולך  -ל"ג כאן ,וצ"ל למטה )מג ע"א נד ע"ב( קודם שקר
הסוס לתשועה וכו' :שופר הולך כו' סלקא בתקיעה לעורר כו'  -ול"ג כרומחא ,ור"ל שופר הולך
הוא בתקיעה ,הולך בישר כעין תקיעה ,ור"ל דכאן מפרש תקיעה על המלחמה ,ושברים על
הדינים שעושה בהם הרג ואבדן ,ותרועה על המיתה .ולמעלה פי' כולם על המיתה כו' ,מיתות
ב"ד ,ושם בלא מלחמה .ומ"ש כאן קול תרועת מלחמה ,תרועת לאו דווקא ,ולשון הקרא נקט,
אבל ההתעוררות הוא בתקיעה קול ישר :פסק דא שברים  -דשברים פוסק התקיעה לכמה
קולות :ודא הרב 2498כו'  -הכל במכה ולא במיתה עד תרועה ,כמו שמפרש והולך :מקף תרועה
דא חנק כו'  -כצ"ל}נד ע"ד{ ור"ל מקף הוא חנק שמקיף הצואר ,כמש"ל )נח ע"ב סז ע"א( מקף
והולך אינון ה"ה חד מקיף לה כו' ,ור"ל שהוא המות דחניק ליה ,ולזה אמר מקף תרועה .ולא
קאמר דא תרועה ,דאין ראיה שהיא תרועה ,אלא דממילא הוא כך ,דתקיעה בחסד הוא רק
מלחמה ,ושברים שהוא בדין הוא מכת חרב והרג כו' שהוא קשה ממות ,וכמ"ש )ב"ב ח ע"ב( כל
המאוחר בפ' זה קשה מחבירו ,ואמר ודא איהו הולך ,ר"ל הולך בתקיעה כנ"ל ,שופר הולך
וחזק ,שברים דהוא בגבורה ,חזקה .ומאוד זו מות ,והוא בתרועה כנ"ל .ומאוד זו מות ,כמ"ש
)בראשית א לא( והנה טוב מאוד ,ואמרו )ב"ר פ"ט סי' ה( מאוד כו' :דאתקיף עלייהו כו'  -ר"ל,
לע"ל ,כמו במתן תורה דאתקיף ,ר"ל וחזק שהמיתה יהיה קשה עליהם ,וזהו שברים מכת חרב
כו' ,שאף המיתה שבהן יהא חזק:
 - ïå÷éúä øéàî 2492ישעיה )לד יא( וירשוה קאת וקפוד וינשוף וערב ישכנו בה ונטה עליה קו תהו ואבני בהו:
 2493לא קאמר?*##
 2494עי' רמב"ם כלים פי"ד מ"ב :יעשה בראשי המקלות חתיכת ברזל עגולה דומה לרמון והיא
אשר תקרא חזיינא
.2506 äøòä òéôåîù äôéà ïî÷ì åîå÷î êìåä øôåù ãò 'åë äòåøú úìùìù 2495
2496

.à"øâá ÷çîð 2497
 2498חרב?
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ועוד אַזְ לָאּ ֵ -ג֜ ִרישׁ ,השכינה אומרת
לקדוש ברוך הוא "גרש האמה הזאת ואת
בנה" ,אלו הערב רב ,ש"גרשוני מהסתפח
בנחלת יהו"ה" .גרש אותם מן העולם
הזה ומן העולם הבא ,שלא יהיה להם
חלק עם ישראל.
יש֞ין
שנֵי גְ ִר ִ ׁ
שׁוֹפָ ר ה ֹו ֵ ֣לְ רבִ ֗יע ְ ׁ
ש֓לֶת .באותו זמן נוטל הקדוש ברוך
ַשׁלְ ֶ ׁ
הוא ֹרמח ,שהוא מאתים ארבעים
ושמונה תיבות שיש בקריאת שמע ,ושש
תיבות היחוד ,ובה "וידקר את שניהם",
זכר ונקבה ,זה סמא"ל ונחש .ורבי"ע,
דמות דומה של רומח.

úøîà àúðéëù ù"éøâ à"ìæà ãåòå
) àåä êéøá àùãå÷ìבראשית כא י( ùøâ
áø áøò ïéìà äðá úàå úàæä äîàä
åë 'à ìàåîù) 'ä úìçðá çôúñäî éðåùøâã
éúàã àîìòîå ïéã àîìò ïî ïåì ùøâ (èé
ìàøùé íò à÷ìåç ïåì àäé àìã
ï"éùéøâ é"ðù ò"éáø ê"ìåä ø"ôåù
êéøá àùãå÷ ìèð àðîæ àåääá ú"ìùìù
úéàã ïéáéú ç"îø éäéàã ç"îåø àåä
äáå àãåçéã ïéáéú úéùå òîù úàéø÷á
) íäéðù úà ø÷ãéåבמדבר כה ח( àá÷åðå øëã
àéîåã àð÷åéã ò"éáøå ùçðå ì"àîñ àã
ç"îåøã

ועוד אזלא גריש כו'  -עתה מפרש והולך עוד ד' טעמים ,ור"ל אזלא גריש ,הולך וגריש
אותה מדה כנגד מדה ,שגרשוני מארץ ישראל בגלות כמו שמפרש והולך ,אלין ע"ר דגרשוני כו',
והן בנוי דלילית ,2499שהיא שפחה בישא ,2500גרש את האמה כו' .והגאולה לא יבוא עד שיתמחו
הע"ר מעלמא ,כמ"ש בפרשת בראשית בארוכה )כה ע"ב* .2501(##וז"ש בההוא זמנא נטיל כו' -
כנ"ל ,ור"ל זהו שופר הולך רביע ,וכמו שמפרש והולך .ורביע דומיא דרומח ,ואמר וידקר את
שניהם ,ר"ל רובע ונרבע ,וזהו רביע ,וז"ש דכר ונוק' דא כו' :ושית תיבין כו'  -ר"ל ,זהו הוא"ו
שברומח ,ושתי בחי' בפסוק זה דק"ש ויחודא ,כמ"ש במ"א 2502בארוכה :שני גרישין כו'  -ר"ל,
מן שמיא וארעא הן שני גרישין ,כי דכר ונוק' הן נאחזין בשמים וארץ ,ולכן צריך לשני גרישין.
וכאן צ"ל מ"ש למעלה )מב ע"ב( שלשלת למתפס לון בבית כו' ,ול"ג 2503תרועה .ולמטה מפרש
דהוא תרועה :ואמר דקב"ה רדיף לון כו'  -ר"ל דרביע ושני גרישין ושלשלת הן שלשה דינין,
דגרישין רדיף ,ושלשלת תפיס ,ורביע קטיל לון .ואח"כ אמר ,ורביע כו' אינון תקיעה כו' שהן
ג"כ תר"ת .ומפרש כאן תשע שופרות ,ג"פ תר"ת ,תשעה תקיעות של תורה .ולכך קאמר בכל א'
שופר הולך ,ובראשון קאמר געיא ,שהוא קול שופר ,וע"ל תיקון כ"ה )עח ע"א (2504דקאמר עשר
דפיקין ,שהן עשר שופרות ,והן תש"ת תר"ת תשר"ת .וכן קאמר בכמה מקומות .וכ' 2505שם
שהעשירית היא של מלכות ,הכולל ט"ס שעליה ,גפ"ג ,העשירית הוא שופר הולך ,השני של
רביע כו' .וכאן הוא תשר"ת .וז"ש לקמן ושופר איהו קלא מניה נפיק כו' ,ועמש"ש )הוא אזלא
 - ïå÷éúä øéàî 2499עי' ע"ח קלי נוגה פרק ה שלילית היא שפחה בישא.
 2500עי' לעיל טז ע"א שהיא אמא של ערב רב.
 2501ז"ל :ענקים מינא חמישאה דאינון מזלזלין לאלין דאתמר בהון )משלי א ט( וענקים
לגרגרותיך ועלייהו אתמר )דברים ב יא( רפאים יחשבו אף הם כענקים שקילין דא לדא אלין אינון
דאהדרו עלמא לתהו ובהו ורזא דמלה חרב בי מקדשא 2501והארץ היתה תהו ובהו דאיהי עקרא
וישובא דעלמא מיד דייתי אור דאיהו קב"ה יתמחון מן עלמא ויתאבדון אבל פורקנא לאו איהי
תליא אלא בעמלק עד דיתמחי דביה אומאה 2501והא אוקמוה:
תרגום :הענקים ,מין חמישי ,שהם מזלזלים לאותם שנאמר בהם "וענקים לגרגרותיך" ,ועליהם
נאמר "רפאים יחשבו אף הם כענקים" .שקולים זה לזה .אלה אותם שמחזירים את העולם לתהו
ובהו .וסוד הדבר נחרב בית המקדש ,והארץ היתה תהו ובהו ,שהיא עיקר וישוב העולם .מיד
כשיבא האור ,שהוא הקדוש ברוך הוא ,ימחו מן העולם ויאבדו ,אבל הגאולה אינה תלויה אלא
בעמלק עד שימחה ,שבו השבועה ,והרי פרשוה.
##* 2502
##* 2503
 2504בעמוד א' איתא ו' דפיקות ,ובעמוד ב' איתא שהם ו' כפול עשר וצ"ע*.##
 2505וכתבתי?*##
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גרש דשכינה מבקשת ,גרש האמה כו' רביע כו' הוא לבעלה( )כ"ז המוסגר נמחק בכי"ק(
שהקב"ה עושה בהם דין ,והן ט' מיני דינין ,ג' בד' מיתות ב"ד ,וג' של מלחמה ,וג' דכאן ,וא'
הכוללת ,והכל בשופרות כנ"ל .ורביע בתקיעה בחסד .ע"ל )נה ע"א נב ע"ב( תנועה דסליק לה
לגבי בעלה דא רביע כו' ,מאי בימינך דא גדולה כו' ,חד סליק לה בתקיעה כו' .וכן שלשלת
בתרועה שם ,אלא דשם קאמר על התביר דהוא שברים ,וכאן קאמר על גרישין דהוא שברים,
והוא דוגמת הנקודות ,דשב"א הוא שברים כמש"ל תיקון י' )כא ע"א כו ע"א( בה אתקרי שבא
תביר ,ובה שבר תשבר מצבותיהם )שמות כג כד( .וחולם דוגמת רביעי ,ושורק דוגמת שלשלת,
כמש"ש ושם והן }נה ע"א{ אחת ושתים ושלש ,חג"ת ,ובנקודות הוא בנקודות ,וכאן הוא בקוים
לבד הרביע ,ולפיכך גרישין דוגמת שבא ,שברים ,ושם דריש הלשון תביר שברים ,וכן נגונו,
ושהוא למטה מהתיבה .וכמש"ש וחד מאיך לה בשברים כו' .ושלשלת אע"ג דהוא ממוצע ,מ"מ
הוא למעלה בסוד שם של ע"ב ,ויט ,ביושר ,וכמ"ש בזוהר )ח"ב קטו ע"א* .(##ושלשלת בצורתו
ג' קוין ,ועשוי כעין שלשלת ,וכמש"ש שלשלת דא תרועה קשורא דתרווייהו דיוקנא דשורק
דלתתא כו' ,ושלשלת לשון הקושר יחד ,העשוי לכפיתה שני דברים יחד:
שנ"י גרישי"ן ,גִ ֶרש אותם הקדוש
ברוך הוא מן השמים והארץ ,באותו זמן
"שקר הסוס לתשועה וכו'" ,שהקדוש
ברוך הוא רודף אחריהם ונוטל אותם
ש֓לֶת על צוארם ,ואחר כך הורג
ב ַשׁלְ ֶ ׁ
אותם ברומח שהוא ְרבִ ֗יע .בראשונה גרש
אותם ,ואחר כך רודף אחריהם ותופס
אותם ,ואחר כך הורג אותם.
ש֓לֶת הם
ורבי"ע ושנ"י גרישי"ן ו ַשׁלְ ֶ ׁ
תקיע"ה שברי"ם תרוע"ה שברי"ם" .שבר
תשבר מצבותיהם" ,אלו שנאמר בהם
"ויבאו בני האלהים להתיצב על יהו"ה",
בדין על השכינה וישראל ,שנאמר בו
"ויבא גם השטן בתוכם" זה סמא"ל שבא
לקטרג על בני ישראל ולדון את השכינה.
וכיון שהוא מבקש דין על השכינה ובניה,
כאילו עומדים עליו תרוע"ה ,בה "תרועם
בשבט ברזל" .תקיע"ה "והוקע אותם
ליהו"ה נגד השמש" .ושופר הוא קול,
ממנו יוצא קול בתקיעה שברים תרועה.
תקיעה מן המח ,שברים מהלב כמו
שנאמר "לב נשבר ונדכה וגו'" ,זהו זבחי
אלהי"ם רוח נשברה ,הקול בתרועה
מכנפי ראה ,וכולם נכללו בקנה וריאה,
ונעשו קול ,ובפה דיבור.

êéøá àùãå÷ ïåì êéøú ï"éùéøâ é"ðù
ø÷ù 2506àðîæ àåääá àòøàå àéîù ïî àåä
) 'åëå äòåùúì ñåñäתהלים לג יז( àùãå÷ã
ïåì ìéèðå åäééøúáà óéãø àåä êéøá
ïåì ìéè÷ øúáìå ïåäéøàåö ìò ú"ìùìùá
ïåì êéøú àúéîã÷á ò"éáø åäéàã àçîåøá
øúáìå ïåì ñéôúå åäééøúáà óéãø øúáìå
÷ïåì ìéè
{à"ò äð} ï"éùéøâ é"ðùå ò"éáøå
ä"òåøú í"éøáù ä"òé÷ú ïåðéà ú"ìùìùå
âë úåîù) íäéúåáöî øáùú øáù í"éøáù
) ïåäá øîúàã ïéìà (ãëאיוב א ו( éðá åàáéå
àúðéëù ìò àðéãá 'ä ìò áöéúäì íé÷ìàä
) äéá øîúàã ìàøùéåשם( ïèùä íâ àáéå
éåðá ìò âøè÷ì àúàã ì"àîñ àã íëåúá
éòá àåäã ïåéëå àúðéëùì ïåãìå ìàøùéã
äéìò ïéîéé÷ åìàë éåðáå àúðéëù ìò àðéã
) äá ä"òåøúתהלים ב ט( ìæøá èáùá íòåøú
ùîùä ãâð 'äì íúåà ò÷åäå ä"òé÷ú
)÷éôð äéðî àì÷ åäéà øôåùå (ã äë øáãîá
÷ïî äòé÷ú äòåøú íéøáù äòé÷úá àì
) øîà úàã äîë àáìî íéøáù àçåîתהלים
נא יט( ) åäéà àã 'åâå äëãðå øáùð áìשם(
äòåøúá àì÷ äøáùð çåø í"éäìà éçáæ
äð÷á åìéìëúà åäìëå äàéø éôðëî
øåáã àîåôáå ìå÷ åãéáòúàå 2507äàéøå

 - ïå÷éúä øéàî2506
2507

.2495 äøòä ìéòì 'éò
.à"øâá ÷çîð
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שברים שבר כו'  -עתה דריש ואזיל לשון תש"ת עצמן שמרמז על המלחמה ,ואמר שברים
שבר תשבר ,והוא שני גרישין ,שבר תשבר .ומפרש מצבותיהם אלין כו' להתיצב כו' ,ומפרש על
ה' ,דר"ל דעל ה' ונגדו קיימין ,כמו שמפרש והולך ,וכיון דהוא בעי כו' ,ובשברים נשבר
מצבותיהם ואמר ,ושופר איהו קלא כו'  -ר"ל ,זהו שופר הולך רביע כו' ,שהשופר הוא דמניה
נפקי כלהו וכוללם כולם :תקיעה מן מוחא  -עתה מפרש האיך הם בגופא ,ואינון מוחא כו' ,דהן
כלל הגוף חש"ח ,2508אמ"ש 2509הכולל הכל ,וכן נר"ן ,כמ"ש למטה ,ועוד נשמתא כו' ,והן שורין
בהן כמו שמפרש והולך נשמתא במוחא נפשא בלבא כו' וכידוע ,וכמש"ל ,כמו שהכלל בג'
ברוחב בג' קוין כן הוא באורך ,ועי' בפ' בשלח )נב ע"א (2510ע"ש היטב ,וכן האבות ,וכידוע
בסוד שלש סעודות דשבת של אברהם בג' ראשונות שהן חסדים ,סעודות שחרית ויצחק בנוק'
מדת הדין ,ויעקב בזעיר ,ולכן הקרא )ישעיה נח יד( אז תתענג 2511חשיב כסדר האבות ,וכמ"ש
במ"א )* ,(##וז"ש תקיעה מן מוחא ג"ר ,שברים מלבא נוק' ,ועמ"ש בתיקון כ"ה )עח ע"ב(
בארוכה ,ומביא ראיה על שברים דכתיב לב כו' רוח נשברה* :תרועה מכנפי ריאה וכולהו
אתכלילו בקנה ואתעבידו כו'  -כצ"ל ,ור"ל דכולם נכללו בקול ודבור ,ור"ל בקול ודבור של
תפילה דהוא קרבא דחויא כמש"ל סוף תיקון י"ג )ל ע"א( ,כי בקול והבל הן ג' יסודות אמ"ש
כידוע )קכא ע"א* ,(##והן מים ממוחא ,אש מלבא ,רוחא מריאה ,והכל בקול ודבור ,ולכן הקרבא
שהוא בתש"ת ,הוא בקול ודבור ,וכן בקול ודבור של תורה כמש"ל )נב ע"ב * (##בארוכה:
ועוד נשמה רוח ונפש של אדם הן
תקיעה תרועה שברים ,הנפש בלב ,וזה
שברים ,כמו שנאמר "לב נשבר ונדכה".
הנשמה במח ,וזו תקיעה .הרוח בכנפי
ריאה ,שנושבים על הלב ,שהוא אש
דולקת ,ואם לא היה נדלק כל הגוף .וסוד
הדבר "כנפי יונה נחפה בכסף וגו'".
והרוח כלולה מאש ומים ,ולכן הוא

ùð øáã àùôðå àçåøå àúîùð ãåòå
àùôð 2512íéøáù äòåøú äòé÷ú ïåðéà
) øîà úàã äîë íéøáù àãå àáìáתהלים
נא יט( àãå àçåîá àúîùð äëãðå øáùð áì
àáì ìò áéùðã äàéø éôðëá àçåø äòé÷ú
àôåâ ìë ÷éìã äåä åàì íàå ÷éìã øåð åäéàã
'åâå óñëá äôçð äðåé éôðë äìîã àæøå

 - ïå÷éúä øéàî 2508חולם שורק חירק עי' לעיל ח ע"א.
 2509עי' לעיל הערה .2293
##* 2510ז"ל :אמר רבי ייסא אשכחנא ברזא דא בתקיעותא )ס"א דרב בבבל( דרב המנונא סבא
תלת ובכן ובכן ובכן לקבלי הני תלת וכך הוא סדורא אמר רבי יוסי כלא אתכליל בהאי שמא )נ"א
שליחא( קדישא ואסתים ביה אשתכח דשלימו דרתיכא קדישא אית ביה( אמר רבי שמעון האי הוא
שמא קדישא עטורא דאבהן דמתעטרא בגלופייהו בחבורא כחדא שלימו דרתיכא קדישא ואתכליל
בארבעין ותמניא תיבותא דאיהו שלימו דכלא ועקרא דשרשין:
תא חזי גופא דאילנא אנ"י אל"ף נו"ן יו"ד רישא דכל ענפי אילנא וה"ו )וה"ו( והא אתערו חבריא
כללא דענפין ונופא ושרשא בארבעין ותמניא תיבין והא אתרשים בתלת עלמין עלאין ובתלת
עלמין תתאין לקבליה קדוש קדוש קדוש ה' צבאות קדוש לעילא קדוש באמצעיתא קדוש לתתא
קדוש חסד קדוש גבורה קדוש תפארת וכלהו בשבעין ותרין אתגליפו כמה דאתמר בריך הוא בריך
שמיה לעלם ולעלמי עלמין אמן:
תרגום) :אמר רבי ייסא מצאנו בסוד זה בתקיעות )של רב בבבל( של רב המנונא סבא שלש
ובכן ובכן ובכן כנגד שלש אלה וכך הוא הסדר אמר רבי יוסי הכל נכלל בשם )שליח( הקדוש הזה
ומסתים בו נמצא ששלמות המרכבה הקדושה יש בו (.אמר רבי שמעון זהו השם הקדוש עטור של
האבות שמתעטרים בחקיקותיהם בחבור כאחד שלמות המרכבה הקדושה ונכלל בארבעים ושמונה
תיבות שהוא שלמות הכל ועיקר השרשים.
בא וראה גוף העץ אנ"י אל"ף נו"ן יו"ד ראש של כל ענפי העץ וה"ו )וה"ו( והרי התעוררו
החברים כלל של ענפים ונוף ושרש בארבעים ושמונה תיבות והרי נרשם בשלשה עולמות עליונים
ובשלשה עולמות תחתונים .כנגדו קדוש קדוש קדוש ה' צבאות קדוש למעלה קדוש באמצע קדוש
למטה קדוש חסד קדוש גבורה קדוש תפארת וכולם נחקקו בשבעים ושתים כמו שנאמר ברוך הוא
ברוך שמו לעולם ולעולמי עולמים אמן.
 2511ישעיה )נח יד( אז תתענג על ה' והרכבתיך על במותי }במתי{ ארץ והאכלתיך נחלת יעקב
אביך כי פי ה' דבר:
.(à"øâ) äòåøú íéøáù 2512
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תרועה ,ועליו נאמר "אשרי העם יודעי
תרועה" ,משום שהנשמה היא נשמת
חיים בינה ,שנוטלת מחכמה .נפש מלכות
תבונה .רוח תפארת ,והוא הדעת שכולל
את שניהם ,עליו נאמר "ובדעת חדרים
ימלאו".

)תהלים סח יד( àéîå àùàî ìéìë àçåøå
) øîúà äéìòå äòåøú åäéà àã ïéâáåתהלים
פט טז( ïéâá äòåøú éòãåé íòä éøùà
äìèðã äðéá íééç úîùð éäéà àúîùðã
úøàôú çåø äðåáú úåëìî ùôð äîëçî
øîúà äéìò åäééåøú ìéìë úòã åäéàå
).åàìîé íéøãç úòãáå (ã ãë éìùî

ועוד נשמתא כו'  -הכל אחד כמו שמפרש והולך ,דנשמתא במוחא כו'* :אינון תקיעה
שברים תרועה  -כצ"ל ,וכנ"ל תקיעה מן מוחא כו' :ורזא דמלה כו'  -ר"ל ,דכנפי ואברותיה קאי
על כנפי ריאה ,וכתיב בכסף וירקרק ,2513שהן שני דרגין חו"ג ,והוא ראיה שהוא בתרועה ת"ת
שכולל שניהם ,וז"ש ורוח כליל מאשא ומיא ובגין כו' :בגין דנשמתא כו'  -ר"ל ,לכך כתיב דעת
אצל תרועה ,דת"ת הוא דעת ,2514והוא תרועה .וקאמר אשרי ג"כ דוקא על התרועה ,משום דת"ת
כלול כלא ,כמו שמפרש והולך תפארת כליל כלא כו' ,ולכן אשרי כו' .ומפרש והולך שכל
העשרה דרגין ע"ס נכללין בשלשה ,בחכמה ובתבונה ודעת ,וכמ"ש בפ' שמות )יד ע"ב ,(2515ודעת
הוא האמצעי בין חכמה ותבונה וכליל שניהם ,ולפיכך כלל כלא} .נה ע"ב{ ואמר נשמת חיים
בינה דנטלא מחכמה ,נשמת נשמה ודאי ובינה ,2516וקאמר חיים לשון רבים ,דקאי ג"כ על חכמה
וכמש"ל )פו ע"ב עה ע"ב( ותרוייהו כי חיים הם כו' ,וזהו ראיה דבינה כוללת חכמה ,והוא על
שם דנטלא מיניה ,ואמר נפש מלכות תבונה ,דמוחא ולבא הן דכר ונוק' ,כמש"ל בתיקון כ"ד )עז
ע"ב( לב כו' שמור ,ומוחא זכור ,ועמש"ש בארוכה .וזהו חכמה ותבונה דו"נ ,והרוח מכנפי ריאה
מכריע בנתים ,הסולם ביניהם ,והוא נקרא דעת בין חכמה ותבונה ,וז"ש רוח תפארת ואיהו כו':

 - ïå÷éúä øéàî 2513תהילים )סח יד( אם תשכבון בין שפתים כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ.
 2514היינו ת"ת הוא חיצוניות של הדעת עי' כט ע"א יעקב מלבר משה מלגאו.
2515
 2515ז"ל :ועוד רזא דמלה היא דתנן בעשרה מאמרות נברא העולם וכד תסתכל תלתא אינון
ועלמא בהו אתברי )שמות לא ג( בחכמה ובתבונה ובדעת ועלמא לא אתברי אלא בגיניהון דישראל
כד בעא לקיימא עלמא עבד לאברהם ברזא דחכמה ליצחק ברזא דתבונה ליעקב ברזא דדעת ובהאי
אתקרי )משלי כד ד( ובדעת חדרים ימלאו ובההיא שעתא אשתכלל כל עלמא ומדאתילידו ליעקב
תריסר שבטין אשתכלל כלא כגוונא דלעילא כד חמא קודשא בריך הוא חדוותא סגיאה דהאי
עלמא תתאה דאשתכלל כגוונא דלעילא אמר דילמא ח"ו יתערבון בשאר עממין וישתאר פגימותא
בכלהו עלמין מה עבד קודשא בריך הוא טלטל לכלהו מהכא להכא עד דנחתו למצרים למידר
דיוריהון בעם קשי קדל דמבזין נמוסיהון ומבזין להון לאתחתנא בהו ולאתערבא בהדייהו וחשיבו
להון עבדין גוברין געלן בהון נוקבתא געלן בהון עד דאשתכלל כלא בזרעא קדישא ובין כך ובין כך
שלים חובא דשאר עמין דכתיב )בראשית טו יז( כי לא שלם עון האמורי עד הנה וכד נפקו נפקו
זכאין קדישין דכתיב )תהלים קכב ד( שבטי יה עדות לישראל אתא רבי שמעון ונשקיה ברישיה
אמר ליה קאים ברי בקיומך דשעתא קיימא לך:
תרגום :ועוד סוד הדבר הוא ששנינו בעשרה מאמרות נברא העולם וכשתסתכל הם והעולם
נברא בהם בחכמה ובתבונה ובדעת והעולם לא נברא אלא בשביל ישראל כשרצה להעמיד את
העולם עשה את אברהם בסוד החכמה את יצחק בסוד התבונה ואת יעקב בסוד הדעת ובזה נקרא
ובדעת חדרים ימלאו ובאותה שעה נתקן כל העולם ומשנולדו ליעקב שנים עשר שבטים נתקן הכל
כדוגמא שלמעלה .כשראה הקדוש ברוך הוא שמחה רבה של העולם התחתון הזה שנתקן כדוגמא
שלמעלה אמר אולי חס ושלום יתערבו בשאר העמים וישאר פגם בכל העולמות מה עשה הקדוש
ברוך הוא טלטל את כולם מכאן לכאן עד שירדו למצרים לדוּר את דיורם בעם קשה עורף שמבזים
את מנהגיהם ומבזים אותם להתחתן בהם ולהתערב עמהם וחושבים אותם לעבדים הגברים געלו
בהם והנקבות געלו בהם עד שנתקן הכל בזרע קודש ובין כך ובין כך נשלם חטא שאר העמים
שכתוב כי לא שלם עוון האמורי עד הנה וכשיצאו יצאו צדיקים קדושים שכתוב שבטי יה עדות
לישראל בא רבי שמעון ונשקו בראשו אמר לו עמוד בני בעמדך כי השעה עומדת לך.
##* 2516
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עליה אתמר ובדעת כו'  -שהרוח ממלא כל חדרי האדם ,2517שכל אברי האדם ממולא מרוח ע"י
הגידים 2518דופקים:
ומבינה הנביאים ,והם נצח והוד.
ãåäå çöð ïåðéàå íéàéáð äðéáîå
וממלכות כתובים .והם חסד וגבורה äøåáâå ãñç ïåðéàå íéáåúë úåëìîîå
תפארת תורה כולל כולם ,והכל עומד על
àãåîò ìò àìëå åäìë ìéìë äøåú úøàôú
עמוד אחד ,וזה "צדיק יסוד עולם".
) íìåò ãåñé ÷éãö àãå àîéé÷ ãçמשלי י כה(
ומבינה נביאים כו'  -ר"ל ,דנביאים הן נו"ה ,וכבר ידוע בספרים 2519שמבינה נביאים ,והוא
ראיה שבינה כולל נו"ה .ונראה שלפי שנביא מתחלף באות א' בלבד בחילוף ,ואמרו בינה ר"ת
בינה נה"י :ואמר ומלכות כתובים  -שידוע שכתובים הן במלכות ,רוח הקודש .2520ואמר מזה
ומזה הן כתובים )שמות לב טו( ,שרומז על חו"ג שמהן ניתנה התורה כמש"ל בכמה מקומות ,ועי'
לקמן תיקון נ"ה )קב ע"א( והמכתב מכתב כו' חד יד הגדולה כו' וחד כו' ,וזה הענין הוא באור
חוזר שנה"י הם חב"ד ,ובינה כוללת חכמה כנ"ל בינה דנטלא מחכמה והן נו"ה ,וז"ש ואינון
נו"ה ,וחג"ת הם ג"כ באור חוזר ולכן נאמר מזה ומזה הן כתובים ,ישר וחוזר :2521וכולא על
עמודא חד כו'  -שגוף וברית א' הן )לעיל מ ע"ב ,לקמן עו ע"ב( ,ולכן כלול כלא בצדיק:
כבד וטחול זה סמא"ל ונחש .הכבד,
אש אדומה .המרה ,אש ירוקה .טחול,
אש שחורה .יותרת כלל של 2522כולם.
כבד וטחול ,סמא"ל ונח"ש .כבד ,אל
אחר .מרה ,סם המות שלו .טחול ,נחש
הנקבה שלו .חלב טמא .ומרה היא חרבו
של מלאך המות ,כמו שנאמר "ואחריתה
מרה כלענה חדה כחרב פיות" .ובתורה
שהיא סם חיים ,אם הנשמה טמאה
הועבר מן העולם )כבד וטחול זה סמא"ל
ונחש שהם אל אחר( .וכבד שהוא אל
אחר בתרועה ,שהוא רוח ,הועבר מן
העולם .טחול שהוא נחש בשברים,
שהוא נפש ,הועבר מן העולם .מרה

ãáë ù"çðå ì"àîñ àã ìåçèå ãáë
àùà ìåçè à÷åøé àùà äøî à÷îåñ àùà
ìåçèå ãáë åäìëã àìéìë úøúåé àîëåà
úåî íñ äøî øçà ìà ãáë ùçðå ì"àîñ
áìç äéìéã àá÷åð ùçð ìåçè äéìéã
úåîä êàìîã àáøç åäéà äøîå 2523àîè
äøî äúéøçàå (ã ä éìùî) øîà úàã äîë
éäéàã àúééøåàáå úåéô áøçë äãç äðòìë
àîè àúîùð éàå úàéëãúà íééç íñ
àã ìåçèå ãáë) àîìò ïî 2524àøáòúà
ãáëå 2525(øçà ìà åäðéàã ùçðå ì"àîñ

 - ïå÷éúä øéàî 2517עי' אד"ר קלו ע"א :הה"ד )משלי כד( ובדעת חדרים ימלאו ואילין ג' מתפשטין בכל גופא -
כאן מוכיח שהמוחין מתפשטים בכל גופא .והנה גם בע"ק נראה כעין זה ,שכן הם מתפשטים
מהג"ר לכל הגוף דע"ק להוריד מוחין לז"א )בהגר"א על ספד"צ כא ע"ב ד"ה מתפשטן( .הדעת כולל
את כל הו"ק והוא שרשם שבראש וכן מתפשט כענף בגוף )בהגר"א על ספד"צ יד ע"ד ד"ה שתא(.
 2518עורקים ,על אף שהאריז"ל שער פו"ח יב ועוד לומד שזה עצבים ,אמנם עי' ראב"ד בס"י
פ"א מ"א אחרת.
##* 2519
 2520עי' שער הפסוקים )תהילים( :אבל בספר תהלים ,שהוא כתובים ,שהוא בנוקבא הנקראת
רוח הקדש כנודע .ועי' שער מאמרי רשב"י מצד הנקבה הם כתובים בסוד רוח הקודש שהיא
המלכות ומצד הזכר נביאים נצח והוד דנבואה היא בעלמא דדכורא כנודע .עי' לעיל הערה .561
 2521כל הפסיקא הזה קשה*##
 2522אולי כלולה מכולם*##
ãáëä úøúåé àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð àîè áìç 2523
úøáòúà åäéà àúéà åîå÷îáå T"øâá ÷çîð àøáòúà àîè àúîùð éàå úàéëãúà 2524
.à"øâá ÷çîð 2525
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שהוא סם המות ,בתקיעה הועבר מן àçåø åäéàã äòåøúá øçà ìà àåäã
העולם.
ùçð 2526àåäã ìåçè àîìò ïî àøáòúî
2527
ùôð åäéàã íéøáùá
àîìò ïî àøáòúî
ïî àøáòúî äòé÷úá úåîä íñ àåäã äøî
àîìò

כבד כו'  -לפי שלמעלה פי' מוח ריאה ולב ,שכנגדם מרה כבד טחול ,מרה וטחול הם ב'
נוקבין כמש"ל בתיקון מ"ח בארוכה )צו ע"א( נגד בינה ומלכות .וכבד הוא נגד עמודא
דאמצעיתא .אבל בכללות ,כמו ששם נחלקים לשנים ,מוח ולב ,כמ"ש בתיקונים כ"ד )עז ע"ב(
כ"ה 2528ג"כ כאן כבד וטחול ,והן סם ונחש .ונוק' דס"ם הוא המרה ,ונוק' דנחש הוא יותרת
הכבד כלילא דכולהו .וכן הוא במוח דו"נ ,וכן הוא בלבא ,ב' חללי דלבא ,כמש"ל תרי בתי לבא
אינון כו' ,וכן הוא כאן .ובכללות הן דו"נ ,סם ונחש ,וכל א' מתפרש לדו"נ ,וז"ש כבד וטחול סם
כו' כבד אל כו' ,ר"ל שסם דכורא הוא כבד ,ומרה כבד דכורא שבו ,אל שבו .ומרה נוק' שבו ,סם
שבו .וז"ש מרה סם כו' ,ר"ל נוק' דיליה :טחול נחש נוקבא דיליה יותרת הכבד ומרה איהו כו'
סם חיים איהו אתעברת מן עלמא וכבד דהוא כו' טחול דאיהו נחש בשברים מתעברא מן עלמא
מרה דהוא סם המות בתקיעה מתעברא מן עלמא זכאה איהו כו' - 2529כצ"ל וכן הוא בנוס'
מדוייקת ,ול"ג כבד וטחול דא סם ונחש כו' עד אל אחר ,וכבר הוגה למעלה אחר יותרת כלילא
דכלא כבד וטחול דא סם ונחש כבד אל אחר .ומ"ש כבד בתרועה כו' דאינון נגד מוחא ולבא
וריאה כנ"ל .ואמר למעלה תקיעה מן מוחא כו' ,ואמר ומרה איהו חרבא כו' כד"א כו' ,לראיה
שמרה הוא סם דסמא"ל נוק' דיליה סם המות .ואמר זכאה מאן דכליל נשמתא ורוחא עם נפשא
כו' ,שהן היפוכא דלהון ,והן תש"ת כמש"ל .נשמתא במוחא ודא תקיעה }נה ע"ג{ כו' ,ובהון
מתעברין מעלמא כנ"ל ,ואמר למעלה באורייתא דאיהו סם חיים איהו כו' ,והוא בקלא דאורייתא
דהוא רוח ודבור דכליל תש"ת כנ"ל וכלא אתכלילו כו':
אשרי הוא מי שכולל נשמה ורוח עם
הנפש בקול של התורה ,שבתורה
התחזקו ,שכל מי שאינו עוסק בתורה
מחליש נשמתו רוחו ונפשו ,מעלה ומטה,
ויותרת הכבד היא זונה ,שיורים היא לכל
אלהים אחריםְ ,מחַ ֶז ֶקת .ולמה נקראת
יותרת הכבד ,אלא אחר שעושה נאוף עם
כולם ,נותנת שיורים לבעלה ,ועליה
נאמר "כי בעד אשה זונה עד ככר לחם",
שהיא מתחממת מכבד .וטחול הוא
שחוק הכסיל ,ועליו נאמר ,אם ראית
רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו
)ברכות ז ע"ב( ,משום שהוא שאול
תחתית שנאמר בו ,צדיק ממנו בולע,
אבל צדיק גמור אינו בולע ,הכבד כועס

íò àçåøå àúîùð ìéìëã åäéà äàëæ
àúééøåàáã àúééøåàã àì÷á àùôð
àúééøåàá ÷ñòúà àìã ïàî ìëã ïåô÷úúà
àúúå àìéò äéùôðå äéçåø äéúîùð ùéìç
}ïéøåéù äðåæ åäéà ãáëä úøúåéå {á"ò äð
éàîàå àô÷úúî íéøçà íéäìà ìëì åäéà
ãéáòã øúá àìà ãáëä úøúåé úàéø÷úà
äìòå äìòáì ïéøåéù úáéäé åäìë íò àôåàð
) øîúàמשלי ו כו( øëë ãò äðåæ äùà ãòá éë
èî] ìåçèå ãáëî úîîçúà éäéàã íçì
íà øîúà äéìòå ìéñëä ÷åçù åäéà [á"ò
äøâúú ìà åì ú÷çùî äòùäù òùø úéàø
øîúàã úéúçú ìåàù åäéàã ïéâá 2530åá

 - ïå÷éúä øéàî.(à"øâ) åäéàã 2526
.(à"øâá ç÷îð – ùôð åäéàã 2527
 2528כן הוא או תיקון כה?* ##שלא מצאתי בתיקון כה
##* 2529לא הבנתי הגרסא
 2530ז"ל בשלימות :אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו שנאמר יחילו דרכיו בכל
עת ולא עוד אלא שזוכה בדין שנאמר מרום משפטיך מנגדו ולא עוד אלא שרואה בצריו שנאמר כל
צורריו יפיח בהם לא קשיא הא במילי דידיה הא במילי דשמיא ואיבעית אימא הא והא במילי
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והורג.

åðéà øåîâ ÷éãö ìáà òìåá åðîî ÷éãö äéá
ìéè÷å ñòåë ãáë òìåá

ויותרת הכבד כו'  -דסם ונחש הן ישמעאל ועשו ,רוצח ונואף ,2531ועמש"ל בתיקון ל"ז
ע"א( ואיהי יותרת נוק' דנחש זונה ,שחוק הכסיל ,כמ"ש )סוטה ז ע"א (2532הרבה שחוק כו' ,דכבד
וטחול הן כעס ושחוק ,דעלה אמרו )קהלת ז ג( טוב כעס משחוק .ועבר"מ פרשת פנחס )רלב
ע"ב ,(2533והן שני הנ"ל ,ולהן ב' נוק' ,מחלת ולילית ,מחול ויללה ,ועמ"ש במ"א )* :(##שיורין
איהי לכל כו'  -ר"ל ,לע' ערקין דכבד ,שהן ע' אלקים ,דע' אומות ,וע"ל תיקון ל"ב )פד ע"ב(.
ור"ל דלכן נקרא יותרת ,דאיהי שיורין לכבד ,לע' דביה כנ"ל .ואיהי נטיל השיורין מכלהו ,אחר
שנוטלין כולם חלקם ,והיא נותנת שיורא לבעלה טחול ,דבתר דעבדא נאופא כו' ,וקרי נאופא,
)פז

 - ïå÷éúä øéàîדשמיא ולא קשיא הא ברשע שהשעה משחקת לו הא ברשע שאין השעה משחקת לו ואיבעית
אימא הא והא ברשע שהשעה משחקת לו ולא קשיא הא בצדיק גמור הא בצדיק שאינו גמור דאמר
רב הונא מאי דכתיב למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו וכי רשע בולע צדיק והא
כתיב ה' לא יעזבנו בידו וכתיב לא יאונה לצדיק כל און אלא צדיק ממנו בולע צדיק גמור אינו
בולע ואיבעית אימא שעה משחקת לו שאני.
 2531עי' יהל אור ח"ג ח ע"ג :חשך ג' קליפות :שור חמור כלב .ומהן בא שכח"ה בבא כ' באמצע
שמחצי פומא וכו' אותיות האמציות כידוע ושור חמור הן ב' מדות הכוללות הכל תאוני וכעסני
שהן עשו וישמעאל סם ונחש שהוא כועס בכבד והיא מזנת בטחול ונותנת לו השירים והוא כועס
והן ב' מזלות מאדים ונוגה ובאדם רוח ונפש והחמור בו התאוה בשר חמורים כו' ושור כעס שור
נוגח ריש תורא בדיקולא כו' וכלב בו שניהם כח הכעסני ברוח שבא מהגאוה רוח גבוה ותאוה
בנפש נפש רחבה כי תאוה נפשך.
 2532היו מעלין אותה ]אשה סוטה[ לבית דין הגדול שבירושלים ומאיימין עליה כדרך שמאיימין
על עדי נפשות ואומר לה בתי הרבה יין עושה הרבה שחוק עושה הרבה ילדות עושה הרבה שכנים
הרעים עושין וכו'.
 2533ז"ל :אמר רעיא מהימנא והא אוקמוה רבנן עליה טחול שוחק ואיהו )&( שחוק הכסיל
ובג"ד אוקמוה רבנן דמתניתין אוי לו למי שהשעה משחקת לו וקהלת אמר )&( טוב כעס משחוק
טוב כעס דכבד דאיהי מרה רצועה דקב"ה רצועה לאלקאה בה צדיקייא בעלמא דין במרעין בישין
במכתשין משחוק דשחיק לון בטחול בלכלוכא דהאי עלמא דשוחק לון שעתא בעותרא ועוד ארם
דטחול איהו זחיל עפר ואיהו תקיף יתיר מארם דמרה ובגין דערב רב אינון שאור שבעיסה ואינון
אומין דעלמא דמיין למוץ יתיר מעכבין בגלותא ערב רב לישראל מאומין עכו"ם כמה דאוקמוה
רבנן מי מעכב שאור שבעיסה מעכב דאינון דבקין בישראל כשאור בעיסה אבל אומין עכו"ם לא
אינון אלא )&( כמוץ אשר תדפנו רוח ועוד )&( ונשא השעיר עליו כד רעותיה למעבד קורציא
לקב"ה עם ישראל דאיהו נשא כל חובין דיכיל למסבל לון עד דאתעביד כבד )&( כמשא כבד יכבדו
ממנו חובין על גדפוי מה עביד סליק לטורא עלאה כחמרא כד איהו בעי לסלקא לטור גבוה כמשא
כבד יכבד עליה כד איהו לעילא ובעי לסלקא לפי מעוט דאשתאר ליה אתיקר עליה מטולא ונפיל
ואפיל גרמיה לתתא ובכבד משא דאתתקף עליה אתעבידו כל אברין דיליה פסקות דלא אשתאר
אבר שלים אוף הכא אירע לסמאל ונחש כבד ויותרת הכבד יצר הרע ובת זוגיה זונה מתמן כל בת
אל נכר זונה:
תרגום :אמר הרועה הנאמן והרי בארו חכמים על זה ,טחול שוחק ,וזהו שחוק הכסיל .ומשום
זה פרשוהו חכמי המשנה ,אוי לו למי שהשעה משחקת לו .וקהלת אמר "טוב כעס משחוק" .טוב
כעס של הכבד שהיא מרה רצועה של הקדוש ברוך הוא ,רצועה להלקות בה הצדיקים בעולם הזה,
בחלאים רעים בנגעים ,משחוק ששוחק להם בטחול ,בלכלוך של העולם הזה ששוחקת להם
השעה ,בעושר .ועוד ארס הטחול שהוא הזוחל בעפר ,והוא חזק יותר מארס המרה .ומשום שערב
רב הם שאור שבעיסה ,ואלו אומות העולם דומים למוץ ,יותר מעכבים בגלות הערב רב את
ישראל מאומות עובדי כוכבים ומזלות ,כמו שפרשוהו חכמים ,מי מעכב שאור שבעיסה ,מעכב,
שהם דבקים בישראל כשאור בעיסה .אבל אומות עובדי כוכבים ומזלות ,אינם אלא "כמוץ אשר
תדפנו רוח" .ועוד "ונשא השעיר עליו" כאשר רצונו לעשות רכילות 2533להקדוש ברוך הוא עם
ישראל ,והוא נושא כל העוונות שיכול לסבול אותם ,עד שנעשה כבד ,שנאמר "כמשא כבד יכבדו
ממנו" עבירות על כנפיו ,מה עושה ,עולה להר עליון כחמור ,כאשר הוא רוצה לעלות להר גבוה,
"כמשא כבד" יכבד עליו ,כאשר הוא למעלה ורוצה לעלות ,לפי המעט שנשאר לו כבד עליו משאו
ונופל ,ומפיל עצמו למטה ,ובכבד המשא שהתחזק עליו ,נעשו כל האברים שלו חתיכות ,שלא
נשאר אבר שלם .גם כך נעשה לסמאל ונחש ,הכבד ויותרת הכבד ,יצר הרע ובת זוגו ,זונה משם כל
בת אל נכר זונה.
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שהיא אשת איש לגבייהו ,ונותנת המותר דמותר לבעלה ,שהיא לוקחת המותר ,והוא כמו אשה
זונה שמחלקת נכסי בעלה לאחרים שיזנו עמה ,כמ"ש )משלי ז יד-יז( זבחי שלמים כו' מרבדים
כו' נפתי ,והיא אוכלת עמו המותר ,ומאותו המותר משיירת המותר לבעלה ,וכמ"ש בעד אשה
זונה כו' .וז"ש דעלה אתמר כי כו' ,ואמר דאיהי אתחממת מכבד וטחול ,ר"ל לכן היא זונה,
שהיא אשת הטחול ומזנה עם הכבד ,וחימומה הוא בכעס דכבד ושחוק הטחול ,וכמ"ש בר"מ
פרשת פנחס )רלא ע"ב( דאתקרי יותרת מן הכבד ,יותרת על הכבד דאתגברת עליה כו' ,ע"ש.2534
ועמ"ש ענין השיורין דיהבת לכבד ,והוא אתרגיז בענין מלאך המות הוא היצה"ר והשטן ,אבל
בשכינה הוא להיפך ,שחורה אני ונאוה )שיה"ש א ה( ,דנותנת שופרי לבעלה הקב"ה ,ועמש"ש
בארוכה :2535בגין דאיהו שאול תחתית  -דכבד הוא דקטיל ,מות .וטחול הוא הזונה ,והיא בעמקי
שאול קרואיה .וז"ש לקמן )נב ע"ב מב ע"ב( דאיהו בלע וקטיל ,בלע בשאול דהוא טחול ,וקטיל
דכבד .ושניהם הן מות וגיהנם .2536וז"ש בעץ הדעת טוב ורע ,מות תמות )בראשית ב יז( ,ב'
מיתות אלו ,כי עץ הדעת טוב ורע ברשעים שניהם לרע ,ועמ"ש במ"א )יהל אור ח"ב מ' ע"ד(
בענין ח"ק ט"ר י"ש בארוכא ,2537ולכך הזהירו ה' ית' על הטוב שבו ג"כ ,והטוב הוא שחוק
 - ïå÷éúä øéàî 2534ז"ל :כתיב היותרת מן הכבד וכתיב ואת היותרת על הכבד )בתר דעבידת ניאופא אסתליק
עליה( יותרת מן הכבד דא אשת זנונים דאזלא ונפקא מן הכבד לאסטאה בני עלמא ולאסטנא
עלייהו ושבקת לדכורא למעבד זנונים ובג"ד היותרת מן הכבד יותרת על הכבד בתר דעבדת
ניאופא אסתלקת עליה מצח אשה זונה אתגברת על בעלה דאיהו כבד בכעס דמרה אשת מדנים
וכעס דשלטא איהי על דכורא דילה מצח אשה זונה שלטא על הכבד אשת מדנים וכעס יותרת מן
הכבד מן הכבד נפקא לאבאשא לכל עלמא ולמעבד ניאופין עם כלא לבתר איהי סלקא לגבי דכורא
מצח אשה זונה בעזותא דאנפין וכדין איהי על הכבד ועוד יותרת מן הכבד אתקריאת מסטרא
אחרא בתר דנפקת לנאפא עם כלא יהיבת שיורין לבעלה והאי איהי יותרת מן הכבד מגו כבד
ויותרת דילה נפקת מרה ואיהי חרבא דמלאך המות דנפקו מנה טפין מרירן לקטלא בני נשא הה"ד
ואחריתה מרה כלענה ואיהי תליא בכבד כל מרעין ומותא ביה תליין וההוא יומא דר"ה )משטנא(
ומשטטא בעלמא למכנש כל חובי עלמא וכדין כל אברין דאינון ישראל אינון בעאקו דאינון אברי
דמטרוניתא נר יי' נשמת אדם שכינתא קדישא וכדין כל ישראל בעאקו ונטלי שופר לאתערא ביה
ההוא תקיעה ושבירם ותרועה :
תרגום :כתוב "היותרת מן הכבד" וכתוב "ואת היותרת על הכבד" )אחר שעשתה נאוף עולה
עליו(" .יותרת מן הכבד" זו אשת זנונים שהולכת ויוצאת מן הכבד 2534להסטות/לפתות/להטעות
בני העולם 2534ולהשטין/לקטרג עליהם ,ועוזבת את הזכר לעשות זנונים .ומשום זה היותרת מן
הכבד ,יותרת על הכבד ,אחר שעשתה נאוף עולה עליו" .מצח אשה זונה" מתגברת על בעלה,
שהוא כבד בכעס של המרה ,אשת מדנים וכעס ששולטת על הזכר שלה" .מצח אשה זונה" ,שולטת
על הכבד ,אשת מדנים וכעס .יותרת מן הכבד ,מן הכבד יוצאת להרע לכל העולם ,ולעשות נאופים
עם הכל .לבסוף היא עולה לגבי הזכר" .מצח אשה זונה" בעזות פנים ,ואז היא על הכבד .ועוד
יותרת מן הכבד נקראת מהצד האחר ,אחר שיוצאת לנאף עם כולם ,נותנת שיורים לבעלה ,וזוהי
יותרת מן הכבד .מתוך הכבד והיותרת שלה ,יוצאת מרה והיא חרב של מלאך המות שיוצאות
ממנה טיפות מרות להרוג לבני אדם ,זהו שכתוב "ואחריתה מרה כלענה" ,והיא תלויה בכבד ,וכל
החלאים והמיתות תלויות בו ,ואותו יום של ראש השנה )המשטין( משוטט בעולם לאסוף את כל
חובות העולם ,ואז כל האיברים שהם ישראל הם בצרה ,שהם איברים של המלכה" ,נר ה' נשמת
אדם" ,השכינה הקדושה .ואז כל ישראל בצרה ,ולוקחים שופר לעורר בו אותה תקיעה ושברים
ותרועה.
 2535איפה?*##
 2536עי' ביאור אגדות ברכות לא ע"א :א"ל לר"ז לשרי לן מר כו' וי לן דמיתנא כו'  -שב' מיתות
הן כמ"ש מות תמות מות ושאול שהן נגד עץ חיים דג"ע שהוא דכר ונוק' וז"ש הי תורה והי מצוה
כי תורה עץ חיים היא כו' והיא קולטת מן המיתה ומצות מצילין מן הגיהנם כמ"ש כי נר מצוה
וכמ"ש בדרש רות כל פקודא ופקודא כו' ובשבילם זוכה לארץ החיים וכמ"ש ועמך כולם צדיקים
ואמר וי שהוא סוד ו"י וכו'.
 2537סוד ח"ק ט"ר י"ש ג' עולמות בי"ע ,בריאה כלו טוב ,ויצירה ע"ה טו"ר ,ועשיה כלו רע,
ושרשן למעלה חו"ב שניהם רחמים ,וחו"ג ,ונו"ה ,שהן ג' הכללות ,ג' שמות שכוללן הכל ,א"א ,ז"א,
ונוק' ,אקי"ק ,והשם בכתיבתו ,ובקריאתו ,עכ"ל ,ועי' עוד יהל אור ח"ב ט"ו ע"ד וז"ל ,בין בקדושה
ובין בסט"א אית ימינא ושמאלא דו"נ והן בג' עולמות בי"ע למעלה שניהם טובים ובעשיה מדור
הקליפות שניהם רעים ,כי ימינא הוא חנף ומרע שמראה טוב לב"א ,ושמאלא בעל מחלוקת איש
לשון בל כו' ,והן אותיות ח"ק ומספרם גיהנם והן דכר ונוק' דגיהנם ,וביצירה ע"ה טו"ר מטה ונחש,
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הטחול .ואמר שאול תחתית ,דהוא שוכן בתחתית הגוף .וכן השאול הוא בתחתית האדמה,
ויורדין בו על הזנות ,שהכל יורדין לתוכו על עסקי הנם :2538דאתמר ביה צדיק ממנו כו'  -ר"ל,
רשע שהשעה משחקת לו הוא דרגא דטחול ,וצריך ליזהר ממנו ,שהוא בולע כו' .ודווקא צדיק
ממנו דהוא ט"ר בעץ הדעת טוב ורע ,דרע בכבד ויכול להמשך בטחול .משא"כ בצדיק גמור .וכן
הליצנותא ,כמ"ש )פסחים קיב ע"ב( אל תדור בשכנציב כו') 2539תהלים א א( ובמושב לצים לא
ישב ,הא למדת שמושב לצים מביאו כו' .2540וז"ש כבד כועס כו' ,ר"ל כנ"ל דהן מות ושאול:
לב מבין )ברכות סא ע"א( ,לב יודע,
לב רואה .הלב הוא שכינה ,שלא נוטלת
אלא דם צח ,שהיא קרבן של תפילה
נקיה בלי חטאים ובלי פסולת ,ומקריבה
לבעלה את היפה שבכל.

åäéà áì äàåø áì òãåé áì ïéáî áì
éäéàã çö àîã àìà àìèð àìã àúðéëù
÷àìáå ïéáåç àìá äé÷ð àúåìöã àðáø
àìëã àøôåù äìòá éáâì úáéø÷å úìåñô

לב מבין כו'  -ר"ל ,דהלב בהפוכא כנ"ל ,ואמר לב מבין כו' ,הוא במדרש רבה
ב'* .2541(##ואותיות דר"ע ,2542למ"ד ,לב מבין דעת .ואמרו לב יודע לב רואה ,שנאמר כו' ,ור"ל
}נה ע"ד{ בזה דלב כוללת כל חב"ד 2543דכוללין הכל כנ"ל ,דריאה הוא חכמה 2544כידוע בסוד
2545
הד' חושים ,ראיה כו' דהוא יוד של שם כמש"ל תיקון ע' )קמא ע"א( ובז"ח פ' יתרו )לא ע"ג(
)קהלת זוטא

 - ïå÷éúä øéàîושם ב' אתוון ט"ר ,אבל בבריאה כולו טוב והוא בנשמתא כי אין בה חטא לעולם כי היא מסתלקת
קודם החטא ,ושם ב' אתוון י"ש ,או"ר ומנח"ה ,עכ"ל.
 2538עי' עירובין דף יט ע"א :גיהנם גיא שעמוקה )בגיהנם( ]כגיהנם[ שהכל יורד לה על עסקי
הנם ,פי' רש"י :על עסקי הנם – עריות.
 2539ז"ל :ארבעה דברים צוה רבינו הקדוש את בניו אל תדור בשכנציב משום דליצני הוו ומשכו
לך בליצנותא
 2540עי' שערי תשובה  -שער שלישי אות קעז" :ובמושב לצים לא ישב" ,ונאמר אחריו" :כי אם
בתורת ה' חפצו" למדת כי מושב לצים מביא לידי ביטול תורה ,ואשר לא שת לבו לעסוק בתורה
בשעותיו הבטלות יתעשת לנפשו ולא יאבד ויתבודד בהן לחשוב על קצו ולהבין לאחריתו ולחפש
דרכיו ולקנות מעלת הנפש ולהתקרב אל השי"ת.
 2541ז"ל :דברתי אני עם לבי )קהלת א יח( .עשרה דברים משמשין את הלב .לב רואה לב מדבר
לב יודע לב שומע לב צועק לב עומד לב הולך לב נופל לב שמח לב מתנחם .אפרש לב רואה
שנאמר ולבי ראה ]הרבה[ חכמה ודעת )שם א טז( .לב מדבר שנאמר דברתי אני עם לבי )שם א יח(.
לב יודע שנאמר לב יודע מרת נפשו )משלי יד י( .לב שומע שנאמר ונתת לעבדך לב שומע )מ"א ג
ט( .לב צועק שנאמר צעק לבם אל ה' )איכה ב יח( .לב עומד שנאמר היעמוד לבך )יחזקאל כב יב(.
לב מהלך שנאמר לא לבי הלך )מ"ב ה כו( .לב נופל שנאמר אל יפול לב אדם עליו )ש"א יז לב( .לב
שמח שנאמר לכן שמח לבי )תהלים טז ט( .לב מתנחם שנאמר דברו על לב ירושלים )ישעיה מ ב(.
 2542ז"ל :למ"ד אל תקרא למד אלא לב מבין דעת מלמד שהלב שקול כנגד כל אבריו של אדם
לאדם יש לו עינים אף ללב יש לו עינים לאדם יש לו אזנים אף ללב יש לו אזנים לאדם יש לו פה
אף ללב יש לו פה לאדם יש לו דבור אף ללב יש לו דבור לאדם יש.
 2543עי' לעיל מ ע"א תלת ספירן עלאין וכלהו כלילן בתיובתא
 2544עי' זהר ח"ג רלה ע"ב :וכד אערעו להבים דלבא בעבי מטרא דאינון כנפי ריאה ארח קנה
דריאה האי איהו ורעם גבורותיו מי יתבונן דביה לב מבין בבינה דאיהי בלבא לשמאלא גבורה
וחסד לימינא מים דכנפי ריאה ותמן חכמה מוחא ומניה מעין גנים באר מים חיים ונוזלים מן לבנון
דאיהו לבונא דמוחא נוזלים על קנה דריאה בתר דאסתלקו עננים דבינה לגבי מוחא
תרגום :וכאשר פוגעות להבות הלב בענני גשם שהם כנפי ריאה ,דרך קנה הריאה ,זהו "ורעם
גבורותיו מי יתבונן" ,שבה הלב מבין בבינה ,שהיא בלב לשמאלו גבורה ,וחסד לימין ,מים של כנפי
ריאה ,ושם חכמה המח ,וממנו "מעיין גנים באר מים חיים ונוזלים מן לבנון" ,שהוא לובן המח,
נוזלים על הקנה של הריאה ,אחר שעלו ענני הבינה לגבי המח.
 2545ז"ל :פומא ודאי סיומא דאדם ודא מלכות וחיה דרכיב בה הוא רפאל איהו אפר איהו עפר
דבי מקדשא דאתנטיל מניה אדם ובהפוכא אפר איהו פאר ודא איהו פארך חבוש עליך הרי לך ד'
תיקונין דאינון ראיה שמיעה ריח דבור והאי דבור מתמן נטלין ליה נביאים דאינון תרין שפוון ודא
איהו ודברתי על הנביאים ועל אלין ארבע תיקונין שרייא יהו"ה וסליק לעשרה דאיהו יו"ד ה"א
וא"ו ה"א דאינון עשר ספירין דנהרין במוחא ובמצחא ובעיינין ואודנין ואנפין וחוטמא ופומא
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ועמש"ל )עו ע"ב * (##היא נגד יותרת דכלילא מכולהו .ואמר דלא נטלא אלא צח כו' ,כידוע,
וכמ"ש בר"מ שם ) (2546*##דהיא ברירו דדמא לבד ,והפסולת זורקת על הכבד ,ומאותו הברירו
נותנת השופרא לבעלה ,מוחא ,וכמ"ש בסוד) 2547במדבר כח ב( אשה ריח ניחוח ,אשה בכבד כו',
והן סוד הקרבן ,סוד גדול .וכן הצלותא דרעוא בלבד סליק למוחא ,ועי' בהיכלות פרשת
בראשית 2548ופרשת פנחס :2549בלא סובין ובלא פסולת  -ר"ל ,בלא מחשבה זרה ובלא חטא:
 - ïå÷éúä øéàîמצחא ומוחא תרין עיינין תרין אודנין תרין ואנפוי תרין וחוטמא ופומא תרין הא עשר ד' תיקונין
דלתתא אדנ"י ואינון עשיה בידין נענוע בגופא שימוש בברית מילה הליכה ברגלים והכא שיעור
קומה וצריך לאחזרא על כלהו
תרגום :הפה ודאי הוא סיומו של האדם ,והוא מלכות ,והחיה רוכבת בה ,הוא רפא"ל ,והוא
אפ"ר ,הוא עפר בית המקדש שאדם נילקח ממנו ,ובהיפוך הוא פא"ר ,וזהו פארך חבוש עליך
הרי לך ד' תקונים ,שהם ראיה ,שמיעה ,ריח ,דבור וזה הדיבור משם לוקחים הנביאים שהם ב'
שפתים ,וזהו ודברתי על הנביאים
ועל אלו הד' תקונים שורה ]שם[ הוי"ה ,ועולה לעשר אותיות ,שהוא יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,שהם
עשר ספירות ,שהם מאירות במוח ובמצח ובעינים ואזנים ופנים וחוטם ופה ,מצח ומוח הם
שתים ,עינים הם שתים ,והפנים שתים ,והחוטם והפה שתים ,הרי עשר
ד' תיקונים שלמטה ,אדנ"י ,ואלו עשיה בידים ,נענוע בגוף ,שימוש בברית מילה ,הליכה
ברגלים ,וכאן השיעור קומה ,וצריך לחזור על כולם
 2546אמר רעיא מהימנא ודאי הכי הוא דכבד איהו דרגא דעשו עשו הוא אדום הוא כניש כל
דמין בין צלולין בין עכורין ולא אבחין בין טב לביש לא עביד אפרשותא בינייהו לבא איהו ישראל
דאבחין בין טב לביש בין דם טמא לדם טהור ולא נטיל אלא ברירו ונקיו דההוא דמא כבורר אוכל
מגו פסולת ולבתר דנטיל לבא דאיהו יעקב ברירותא דדמים דאיהו לעילא ואשתאר כבד דאיהו
עשו בפסולת איהו כעיס עליה במרה דאיהי גיהנם דאתבריאת ביומא תניינא מותא דרברבי ואיהי
נוקבא בישא אש זרה עבודה קשה ע"ז קרינן לה ובגין דמינה אתער כעס לכבד אוקמוה רבנן
במתני' כל הכועס כאילו עובד ע"ז ולא עוד אלא דלית שריפה וחמימות בכל מרעין דאברין דגופא
אלא ממרה דאיהי אדליקת בשלהובין על ערקין דכבד ובעי לאוקדא כל גופא ואיהו כגוונא דימא
כד איהו כעיס דגלי ימא סלקין עד רקיעא ובעו לנפקא מגבולייהו לתברא )נ"א לחרבא( עלמא אי
לאו שכינתא דאיהי לחולה כחול דאסחר לימא דלא נפקת מפומהא אוף הכי שכינתא אסחרת
לגופא וסמיך ליה כד"א יי' יסעדנו על ערש דוי:
תרגום :אמר הרועה הנאמן ודאי כך הוא ,שהכבד הוא מדרגה של עשו" ,עשו הוא אדום" ,הוא
כונס את כל הדמים ,בין הצלולים בין העכורים ,ולא מבחין בין טוב לרע ,לא עושה הבדלה ביניהם.
הלב הוא ישראל ,שמבדיל בין טוב לרע ,בין דם טמא לדם טהור ,ולא לוקח אלא המבורר והנקי של
אותו דם ,כבורר אוכל מתוך פסולת .ואחר שנוטל הלב שהוא יעקב בירור של הדמים שהוא
למעלה ,ונשאר כבד שהוא עשו עם הפסולת ,הוא כועס עליו במרה שהיא גיהנם ,שנבראה ביום
השני .מיתת הגדולים ,והיא נקבה הרעה אש זרה עבודה קשה עבודה זרה קוראים לה .ומשום
שממנה מתעורר כעס לכבד ,פרשוה חכמי המשנה ,כל הכועס כאלו עובד עבודה זרה .ולא עוד
אלא שאין שריפה וחמימות בכל המחלות של אברי הגוף אלא ממרה ,שהיא מדליקה בשלהבות על
העורקים של הכבד ,ורוצה לשרוף את כל הגוף ,והיא כדוגמת הים ,כאשר הוא כועס ,שגלי הים
עולים עד לרקיע ורוצים לצאת מגבולם לשבור )להחריב( העולם ,אם לא השכינה שהיא לחולה
כחול המקיף את הים ,שלא יוצא מפיו ,כמו כן כאן השכינה סובבת לגוף וסומכת אותו כמו שנאמר
"ה' יסעדנו על ערש דוי".
 2547כן הוא באדרת אליהו בראשית יח כא ,אמנם לא מצאתי מקור לזה בחז"ל אלא רק ז"ח:
ורזא דא אשה ריח ניחוח לה' אשה לבר קישורא ומזונא ונהירו דחילין ומשריין דאשא
בטהרונא קמיטין ריח לגו מיניה ודא איהו דאתקשר לגו ונהיר ברזא דברית קדישא ודא אתקרי
מלכא משיחא דאיהו ריח מאינון בוסמין עילאין דכתיב כריח בשמים עמוד נה ניחוח נהירו דכל
גוונין עילאין תפארת ישראל ושפירו דכלא ודא איהו נייחא דרוחא עילאה דשריא עילה ונהיר
לגביה לה' למלכא דכולא וכולא אתקשר דא בדאואנהיר דא בדא למהוי חד בחדוה דכולא ברזא
דקורבנא.
תרגום :וזה סוד )ויקרא א( אשה ריח ניחח לה' אשה מחוץ לקשר והמזון והאור של צבאות
ומחנות של אש נקבצו בצהרים הריח לפנים ממנו וזהו שנקשר פנימה ומאיר בסוד הברית
הקדושה וזה נקרא מלך המשיח שהוא ריח מאותם הבשמים העליונים נאמר כריח בשמים
ניחח האור של כל הגונים העליונים תפארת ישראל והיפי של הכל וזוהי נחת הרוח העליונה
ששורה עליו ומאירה אליו לה' למלך של הכל והכל נקשר זה עם זה ומאיר זה בזה להיות אחד
בשמחת הכל בסוד הקרבן.
2548
 2548זהר ח"א מב ע"ב :וכלהו סמכין תריסר נטלין מגו אמצעיתא וההוא אמצעיתא סגיר
2548
ופתח וכל גלגלא וגלגלא כד נטלא קלא אשתמע בכלהו רקיעין אלין ארבע חיוון )ד"א דלעילא(
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אבל יותרת הכבד לא נותנת לבעלה
אלא שיורים ופסולת ,ומי הוא בעלה
)טחול( )כבד( אל אחר .ומהשיורים הללו
שנוטל ממנה ,נעשה דם טחול חשוך
ושחור ,הוא הנחש הרמאי שפִ תה את
חוה ,שהיא הלב ,וגרם לה מות.

äìòáì úáéäé àì ãáëä úøúåé ìáà
(ìåçè) äìòá åäéð éàîå úìåñôå ïéøåéù àìà
)ïéøåéù ïéìàîå 2550øçà ìà (ãáë à"ñ
êåùç ìåçè íã ãéáòúà äðî ìéèðã
éäéàã äåçì éúôã éàîø ùçð àåä àîëåàå
àúåî äì íøâå àáì

ומאי ניהו בעלה טחול ומאלין שיורין כו'  -כצ"ל ול"ג אל אחר :הוא נחש רמאי כו' -
דמפתה לאהבת עולם ותענוגיו ,שהוא הטחול:
 - ïå÷éúä øéàîכלהו )מתלבשן() 2548ס"א אשתלבן( דא בדא ועאלין אינון אופנים דלתתא בגו אלין חיוון דלעילא
כלילן אלין באלין רוחא דא דאתכליל באינון רוחין מלהטא וסלקא לאתאחדא לעילא )וקיימא
לאתאחדא( ולאתקשרא ברעותא דבר נש זכאה בההיא צלותא דצלי דכד סלקא ועאלת בההוא
היכלא נטיל כלא וכלהו נטלין בהדה ואתכלילו דא בדא עד דאתכלילו בההוא רוחא וההוא רוחא
נטלא ברעותא דקשורא דיחודא דצלותא דמיחדא כלא עד דמטו כלהו להיכלא תליתאה כלילן דא
בדא כדקדמאי אשא במיא ומיא באשא רוחא בעפרא ועפרא ברוחא מזרח במערב מערב במזרח
צפון בדרום דרום בצפון והכי הני כלהו מתקשרן דא בדא ומתאחדן דא בדא ומשלבן דא עם
דא 2548וכן כמה חיילין ומשריין דאתאחדו) 2548נ"א דנחתי( לתתא ואתערבו באינון תתאי עד דמטו
לככבא דצדק ותמן כמה ממנן על עלמא וכד רוחא דא דאתכליל) 2548ד"א אתכליל( מכלהו וכלהו
כלילן ביה סליק ואתאחד ועאל בגו היכלא תליתאה עד דאתאחד ברוחא דתמן בגו ההוא עמודא
דקאים באמצעיתא וכדין כלא אשתלים עד הכא כדקא יאות וכלהו רוחא חדא כליל מכלא ושלים
מכלא כמה דאת אמר )קהלת ג יט( ורוח אחד להנה 2548הכא הכרעה לאתדבקא במאריה:2548
תרגום :וכל שנים עשר העמודים נושאים מתוך האמצע ,ואותו האמצע סגור ופתוח .וכל גלגל
וגלגל כשנוסע ,קול נשמע בכל הרקיעים .אלו הארבע חיות )שלמעלה( כולם )מתלבשות .ס"א
משתלבות( זו בזו ,ונכנסים אותם אופנים שלמטה לתוך החיות הללו שלמעלה ,כלולים אלה
באלה .רוח זו שנכללה באותן רוחות ,לוהטת ועולה להאחז למעלה) ,ועומדת להתאחז( ולהתקשר
ברצון האיש הצדיק באותה תפלה שמתפלל ,שכשעולה ונכנסת באותו היכל לוקח הכל ,וכולם
נוטלים עמה ,ונכללו זה בזה ,עד שנכללים באותה רוח .ואותה רוח נוטלת ברצון של קשר היחוד
של התפלה שמיחדת הכל ,עד שכולם מגיעים להיכל השלישי כלולים זה בזה ,כמו הראשונים אש
במים ,ומים באש ,רוח בעפר ,ועפר ברוח ,מזרח במערב ,מערב במזרח ,צפון בדרום ,ודרום בצפון.
וכך כל הללו מתקשרים זה בזה ונאחזים זה בזה ומשולבים זה בזה .וכך כמה צבאות ומחנות
שנאחזו )שירדו( למטה והתערבו באותם תחתונים עד שהגיעו לכוכב צדק ,ושם כמה ממונים על
העולם .וכשרוח זה שנכלל )נכלל( מכולם ,וכולם כלולים בו ,עולה ונאחז ונכנס לתוך ההיכל
השלישי עד שנאחז ברוח של שם בתוך אותו העמוד שעומד באמצע ,ואז הכל בשלמות עד כאן
כראוי .וכולם רוח אחד כלול מהכל ושלם מהכל ,כמו שנאמר "ורוח אחד ]לכל"[ להנה .כאן הכריעה
להדבק ברבונו.
 2549עי' זהר ח"ג רכז ע"ב :כד סליק דבורא על כנפי דריאה אתעביד קול בההוא זמנא כי עוף
השמים יוליך את הקול קול יי' על המים מסטרא דמיא דאיהו מוחא דתמן סליק בכנפי ריאה קול
יי' חוצב להבות אש מסטרא דלבא כד נפיק מפומא אתקרי דבור ולקבל תרין כנפי ריאה דפתחין
גדפין לקבלא ליה הדא הוא דכתיב ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה הכי שפוון נטלין ליה לדיבור
ופרחין ליה לעילא וכגוונא דאינון חמשה כנפי )ס"א ענפי( ריאה כלהו פתיחן בלא סרכא לקבלא
האי קול הכי נמי צריכין למהוי חמשא תקונין דפומא כלהו פתיחן בלא סירכא בחמש תקונין
דאינון
תרגום :כשעולה הדבור על כנפי הריאה נעשה קול ,באותו זמן "כי עוף השמים יוליך את הקול",
"קול ה' על המים" מצד המים ,שהוא מח ,ששם עולה בכנפי ריאה" ,קול ה' חוצב להבות אש",
מצד הלב ,כשיוצא מהפה נקרא דבור .וכנגד שתי כנפי ריאה ,שפותחות כנפים לקבלו ,זהו שכתוב
"ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה" ,כך שפתיים לוקחות הדבור ומפריחות אותו למעלה .וכדוגמא
שאותן חמש כנפי )ענפי( ריאה ,כולן פתוחות בלא סרכה לקבל קול זה ,כך גם צריכים להיות
חמשה תקוני הפה ,כולם פתוחים בלי סרכה בחמשה תקונים שהם.
."ìåçè" ñøåâ åîå÷îáå à"øâá ÷çîð "øçà ìà (ãáë à"ñ)" 2550
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והרי ישנם שני בתי הלב ,לאיזה
מהם הוא מפתה ,אותו של שמאל,
שנאמר בו "לב כסיל לשמאלו" ,ועליו
נאמר "ומוצא אני מר ממות את האשה".
"לב חכם לימינו" ,זו "אשת חיל עטרת
בעלה" ,עליה נאמר "מצא אשה מצא
טוב" ,שהיא יצר הטוב ,מזלו של אדם,
עליה נאמר "להניח ברכה אל ביתך"
"ברכת יהו"ה היא תעשיר" ,עליה נאמר
"ראה חיים עם אשה אשר אהבת".

היא בדמות השכינה התחתונה
כלולה מעשר ,והיא "נר מצוה" ,והרוח
שנושבת בה תפארת ישראל ,היא בכנפי
ריאה ,וזהו "ותורה אור" ,שמאירה בה ,זו
השכינה העליונה ,נשמת חיים ,שיורדת
מן המח להאיר אותם/להם* ##בלב.

éúô ïàîì ïåðéà àáì éúá éøú àäå
äéá øîúàã àìàîùã àåää àìà åäééðî
)קהלת י ב( øîúà äéìòå åìàîùì ìéñë áì
)קהלת ז כו( äùàä úà úåîî øî éðà àöåîå
äìòá úøèò ìéç úùà àã åðéîéì íëç áì
)משלי יב ד( ) øîúà äìòמשלי יח כב( àöî
øáã äéìæî áåèä øöé éäéàã áåè àöî äùà
äëøá çéðäì (ì ãî ìà÷æçé) øîúà äìò ùð
àéä 'ä úëøá (áë é éìùî) êúéá ìà
) øîúà äìòå øéùòúמשלי ג יח( íééç äàø
úáäà øùà äùàä íò
àìéìë äàúú àúðéëùã àð÷åéãá éäéà
) äåöî øð éäéàå øùòîמשלי ו כג( àçåøå
éôðëá éäéà ìàøùé úøàôú äá áéùðã
äá øéäðã øåà äøåúå (íù) åäéà àãå äàéø
ïî àúçðã íééç úîùð äàìò àúðéëù àã
àáìá ïåì àøäðàì àçåî

והא תרי בתי לבא כו' – ע' לקמן תיקון ס"ה )קיא ע"ב( דאית אשה דגרמי ואתתא דבשרא
כו' ,ע"ש בארוכה ,וז"ש כאן ואיהו יצה"ט ועלה כו' ,וז"ש ועלה אתמר ומוצא כו' ,עלה אתמר
מצא כו' .ור"ל ז"ש במערבא מצא או מוצא כו' ,והכל על נפשא דבלבא ,דאיהי אתתא דב"נ,
ועמש"ל בתיקון כ"ה ) (*##בארוכה :עלה אתמר להניח כו'  -ר"ל ,כמ"ש )יבמות סב ע"ב( כל
השרוי כו' שנאמר להניח כו' ,2551וי"ב מתנות זכיא בשבילה ,שכנגדן תקינו י"ב דברים ,ששון
ושמחה כו' כמ"ש בז"ח פ' חקת )נ ע"ב( .2552אבל בזוהר פ' תרומה ,אמר ההוא רביא דעשרה
 - ïå÷éúä øéàî 2551ז"ל :כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה בלא שמחה דכתיב
ושמחת אתה וביתך בלא ברכה דכתיב להניח ברכה אל ביתך בלא טובה דכתיב לא טוב היות
האדם לבדו .ועי' ז"ח בהערה הבאה .וקשה שביבמות רק מוזכר שש דברים )כולל המוזכר
במערבא(.
 2552ז"ל :ות"ח תריסר תרעין אית לה להאי בירא קדישא קרתא קדישא דאקרי ירושלים ומן
אינון תרעין נפקין לעלמא תריסר מתנן עילאין טובה ושמחה ברכה ושלום עזרה כפרה תורה
חכמה וחיים ורצון ועושר וכבוד וכל שבטא ושבטא יניקו מתנה עילאה ליה וכו' וע"ד אתערו
חברייא דכד ב"נ נסיב איתתא אתדבק בשכינתא דהא עד לא אנסיב לא שריא עליה דלית שכינתא
שריא על אתרא פגימא וכד לא שריא עליה איהי אתמנעו מניה תריסר מתנן עילאין ועל דא
איתערו חברייא כל השרוי בלא אשה שרוי בלא טובה כד"א לא טוב היות האדם לבדו בלא שמחה
דכתיב ושמחת אתה וביתך בלא ברכה דכתיב להניח ברכה אל ביתך בלא שלום כד"א וידעת כי
שלום אהלך בלא עזרה דכתיב אעשה לו עזר כנגדו בלא כפרה דכתיב וכפר בעדו ובעד ביתו בלא
תורה כד"א האם אין עזרתי בי ותושיה נדחה ממני בלא חכמה כד"א חכמות נשים בנתה ביתה
בלא חיים כד"א ראה חיים עם האשה אשר אהבת בלא רצון כד"א מצא אשה מצא טוב ויפק רצון
מה' בלא עושר כד"א בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר בלא כבוד כד"א אשת חן תתמוך כבוד
תרגום :ובא ראה שנים עשר שערים יש לבאר הקדושה הזו הקריה הקדושה שנקראת ירושלים
ומאותם השערים יוצאות לעולם שתים עשרה מתנות עליונות טובה ושמחה ברכה ושלום עזרה
כפרה תורה חכמה וחיים ורצון ועשר וכבוד וכל שבט ושבט ינקו לו מתנה עליונה וכ'ו ועל זה
העירו החברים שכשאדם נושא אשה נדבק בשכינה שהרי טרם שנשא אין שורה עליו שאין שכינה
שורה על מקום פגום וכשאינה שורה עליו היא מונעת ממנו שתים עשרה מתנות עליונות ועל זה
העירו החברים כל השרוי בלא אשה שרוי בלא טובה כמו שנאמר )בראשית ב( לא טוב היות האדם
לבדו בלא שמחה נאמר )דברים יד( ושמחת אתה וביתך בלא ברכה נאמר )יחזקאל מד( להניח ברכה
אל ביתך בלא שלום כמו שנאמר )איוב ה( וידעת כי שלום אהלך בלא עזרה נאמר )בראשית ב(
אעשה לו עזר כנגדו בלא כפרה נאמר )ויקרא טז( וכפר בעדו ובעד ביתו בלא תורה כמו שנאמר
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דברים אינון ,ע"ש )קסט ע"ב( ,2553וז"ש כאן איהי בדיוקנא דשכינתא כו' כלילא מעשר ,ור"ל
לכן נאמר באשה עשר דברים הנ"ל שהיא דוגמת השכינה דכלילא מעשר ,וכן הוא בלבא ,וכל
עשרה דברים הכל הוא בלב טוב ,והיא אשה טובה דמשבח קרא במשלי ,אשת חיל כו':
ובנ"א 2554כתב ברכה אל ביתך ברכת ה' היא תעשיר ועלה אתמר ראה חיים עם אשה אשר אהבת
איהי בדיוקנא כו'  -ור"ל עשרה דברים כנ"'ל והן חיים עושר כו' :ואיהי נר מצוה  -כמ"ש למטה,
דנר הוא נפשא ורוחא ונשמתא דכלילין בנפשא ,ונפשא הוא בלבא ,ושם מצוה בשכינתא ,ותורה
הוא בת"ת ,וז"ש ורוחא דנשיב בה כו' ודא איהו כו' ,דרוחא דכנפי ריאה נשיב בלבא ,קול דודי
בריאה ו' ספרים
דופק )שיה"ש ה ב( ,כמש"ל בתיקון כ"ה )עח ע"א( ,וז"ש ותורה אור ,דתורה הוא ֵ
כמש"ש ,והיא אור כמ"ש )חולין מט ע"א( למה נקרא שמה ריאה ,שמאירה את העינים :ותורה
אור נר דנהיר בה כו' לאנהרא לון בלבא דנפשא איהי פתילה רוחא כו' אדם דאיהי אור נהיר
באורייתא )דבכתב( ונשמתא דאיהי נר נהיר במצוה ובזמנין דלא נהירין בהו אור כו' חוורא
ותכלתא ותכלתא איהו תכלתא דציצית בגין דאיהו דומה לכורסיא דמאן דנטיר נר ה' נשמת כו'
יותרת הכבד כלילא דכלהו תכלת חשוך וכד מתלבשת תמן נפשא כו' בדוחקא דלהון בקדרותא
וליצנותא }נו ע"א{ דטחול ונשמתא אסירא בה בגלותא כו'  -כצ"ל ,ומ"ש כאן ותכלת לית כו'
עד לכורסיא ל"ג כאן אלא מ"ה ע"א )* (##אחר שפלות דנשמתא בגופא .ור"ל דמצוה היא
בנפשא דלבא ,ותורה ברוחא דכנפי ריאה ,ונשמתא במוחא ,היא נר לאנהרא לנפשא דרך הרוחא,
וכמ"ש דנפשא איהי פתילה כו' ונשמתא לנשמתא היא חיה שנק' אדם חכמה כידוע ,היא אור
דנהיר לרוחא ,והן היראה ואהבה ,שבהן נהירין תורה ומצוה ,דכל קלא וכל פקודא בלא דחילו
ורחימו ,2555וע"ל )מ ע"ב נו ע"ב( ואינון חשוכין כו' ,ואמאי אתחשכן בהון בגין דלא כו' .ואמר
ואתמר בנשמתא אל תראוני כו' ,ר"ל שהנר מתחשכת ואינה מאירה בנפשא ,וכן באדם לרוחא,
וז"ש אלביש שמים )ישעיה נ ג( ,דאיהי רוחא ,וכן אני שחרחרת דהיא נפשא דנקרא אני ,2556והיא
שחרחרת בכפל מנר ואור ,ואמר ובהאי נר נפשא רוחא נ' כו' ,ר"ל דנר דנשמתא כוללת ג"כ
נפשא ורוחא דהיא מאירה עליהם .ואמר ובהאי נר ,ר"ל דנר דקרא זה נר ה' ,אינו נר הנ"ל שהוא
הנשמה ,אלא הוא נפשא ורוחא ,ר"ת נ"ר ,ונשמה נאמר נשמת אדם ,והיא נר עצמו .נמצא נר
כולל נר"ן ,והן ג' גוונים דנהורא כמו שמפרש והולך ,לקביל ג' קטרין שהן נר"ן ,אינון תלת
גוונין כו' ,וחוורא היא נגד רוחא ,ואוכמא הוא נגד נפשא כמ"ש בפרשת בראשית )נא ע"א(2557
 - ïå÷éúä øéàî)איוב ו( האם אין עזרתי בי ותשיה נדחה ממני בלא חכמה כמו שנאמר )משלי יד( חכמות נשים
בנתה ביתה בלא חיים כמו שנאמר )קהלת ט( ראה חיים עם אשה אשר אהבת בלא רצון כמו
שנאמר )משלי יח( מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה' בלא עשר כמו שנאמר )שם לא( בטח בה לב
בעלה ושלל לא יחסר בלא כבוד כמו שנאמר )שם לא( אשת חן תתמך כבוד
 2553ז"ל :שביעאה איהו מקיים כלא ומהאי שביעאה מתברכאן כלא ודאי כללא דעשר אמירן
בגין דדא כליל עילא ותתא ועל דא כליל בהאי עשר זיני דחדוה ששון שמחה חתן )ס"א וכלה גילה
דיצה אהבה ואחוה שלום( וכלה אהבה אחוה גילה רנה דיצה חדוה שלום וריעות למהוי כלה
שלימו דכלא
תרגום :הברכה השביעית מקימת הכל ומהשביעית הזו הכל מתברכים ודאי כלל של עשר
אמירות משום שזו כוללת מעלה ומטה ולכן כלולים בזו עשרה מיני שמחה ששון שמחה חתן
)וכלה גילה דיצה אהבה ואחוה שלום( וכלה אהבה אחוה גילה רנה דיצה שמחה שלום ורעות
להיות הכלה שלמות הכל.
 2554זה הגרסא שלנו?*##
 2555המשך לשונו :לא פרחא לעילא.
 2556עי' לעיל ז ע"א ,וכן עי' זהר ח"א רד ע"ב :ובגין דא קב"ה אזהר להו לישראל לאתקדשא
)כמה דאתמר ד"א דכתיב( )ויקרא יא מד( והייתם קדושים כי קדוש אני מאן אני דא קודשא בריך
הוא מלכות שמים קדישא מלכותא אחרא דעעכו"ם אקרי אחר דכתיב )שמות לד יד( כי לא
תשתחוה לאל אחר כי יהו"ה קנא שמו.
תרגום :ומשום זה הקדוש ברוך הוא הזהיר את ישראל להתקדש) ,כמו שנאמר ס"א שכתוב(
"והייתם קדושים כי קדוש אני" .מי זה "אני" ,זה הקדוש ברוך הוא ,מלכות השמים הקדושה,
המלכות האחרת של עובדי עבודת כוכבים ומזלות נקראת אחר ,שכתוב "כי לא תשתחוה לאל
אחר כי ה' קנא שמו".
##* 2557אמר רבי שמעון הא דאמרן רזא דחכמתא איהו ביחודא קדישא דבגין כך ה"א בתראה
דשמא קדישא איהו נהורא תכלא אוכמא דאתאחיד ביה"ו דהוא נהורא חוורא דנהיר תא חזי
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וז"ח שיה"ש )סח ע"ב( 2558ובכמה מקומות .ותכלתא הוא כורסיא להם ,שהוא גוון התחתון בנר,
אלא שלפי שבינה מקנן בכרסיא )כד ע"א( ,לפיכך הוא נגד נשמתא ,וז"ש ותכלתא איהו כו' .ולפי
מ"ש בפרשת בראשית ,התכלת ואוכמא הוא ענין א' ,הכל בנוק' ,והחוורא בדכורא ,והאור שע"ג
שנעלם השורף ,הוא באמא עלאה ,נשמתא .והענין ב' ,2559שבנוק' הוא ב' בתי לבא ,שכנגדן הוא
טחול ויותרת ,כמו שמפרש והולך דמאן דנהיר 2560נר כו' טחול כו' יותרת כו' שהן דו"נ שבנוק',
וכנגדן ב' בתי לבא ,והן בית ראשון ושני ,לאה ורחל ,דו"נ שבה ,כמ"ש במ"א )* .(##ומ"מ בענין
הגוונין ,כיון דבאמא ל"ל גוון כלל ,תכלת נגד גוון דידה כנ"ל ,משא"כ בסט"א דגם למרה יש לה
2561
גוון בעצמה ,לכן חשיב שם ד'
גוונין .ואף שתמצא בסטרא דקדושה למעלה בתיקון ה' )*(##
ובסוף תיקון י"ח )* (##דהן ד' גוונין וה' גוונין ,וכן לקמן היינו במדרגת המלכות ,המלכות עצמה
 - ïå÷éúä øéàîלזמנין האי נהורא תכלא ד' 2557ולזמנין ה' אלא בזמנא דלא מתדבקן ביה ישראל לתתא לאדלקא
ליה לאתאחדא בנהורא חוורא איהו ד' ולזמנא דמתערי 2557ליה לאתחברא עם נהורא חוורא כדין
אקרי ה' מנלן דכתיב )שם כב כג( כי יהיה נערה בתולה נער 2557כתיב בלא ה' מאי טעמא בגין דלא
אתחברת בדכורא ובכל אתר דלא אשתכחו דכר ונוקבא ה"א לא אשתכח וסלקא מתמן ואשתאר ד'
דהא איהי כל זמנא דאתחבר בנהורא חוורא דנהיר אקרי ה' דהא כדין כלא 2557אתחבר כחדא איהי
אתדבקת בנהורא חוורא וישראל מתדבקן בה )ד"א ל"ג לתתא( 2557וקיימא תחותה לאדלקא לה
וכדין כלא חד ודא הוא רזא דקרבנא דתננא דסליק אתער ליה להאי נהורא תכלא לאדלקא וכד
אתדלק אתחבר
תרגום :אמר רבי שמעון ,זה שאמרנו סוד החכמה הוא ביחוד הקדוש ,שלכן ה"א אחרונה של
השם הקדוש הוא אור תכלת שחור שנאחז ביה"ו ,שהוא אור לבן שמאיר .בא וראה ,לפעמים האור
הזה התכלת ד' ולפעמים ה' ,אלא בזמן שלא נדבקים בו ישראל למטה להדליק אותו להאחז באור
הלבן הוא ד' ,ולפעמים שמעוררים אותו להתחבר עם האור הלבן ,אז נקרא ה' .מנין לנו ,שכתוב
"כי יהיה נערה בתולה" ,נער כתוב בלי ה' ,ולמה ,משום שלא התחברה בזכר ,ובכל מקום שלא
נמצאים זכר ונקבה ,ה"א לא נמצאת ועולה משם ונשאר ד' ,שהרי היא כל זמן שמתחברת באור
הלבן שמאיר נקראת ה' ,שהרי אז הכל מתחבר כאחד ,היא נדבקת באור הלבן ,וישראל נדבקים בה
)למטה( ,ועומדים תחתיה להדליק אותה ,ואז הכל אחד .וזהו סוד הקרבן ,שהעשן שעולה מעורר
אותו לאור התכלת הזה להדליק ,וכשנדלק ,מתחבר
##* 2558
שחורה אני ונאוה בוצינא דמערב כד שלטא וקיימא לגבי בוצינא דמזרח דא אוכמא ודא חיוורא
כמה הוא יאה בההוא נהירו חוורא
נהירו דבוצינא תרין נהורין מתחברן כחדא תתאה אוכמא עילאה חיוורא דא שלטא על דא
נהורא חיוורא על אוכמא ועם כל דא כמה איהי יאה
בתיקונא דתחותה כמה תיקונין קיימין תחותה פתילה ושרגא ומשחא ואיהי קיימא ברבו
עילאה יאה בההוא נהורא חיוורא כד בנות ירושלים אלין תקונין דלתתא דקיימין תחותה בנוי
דילה כאהלי קדר כיריעות שלמה דא אוכמא ודא חיוורא שחורה אני ונאוה כתיב חנוך לנער ע"פ
דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה כד ברא קב"ה לאדם ברא ליה בדיוקנא עילאה אברוי ושייפו כלהו
ברזא עילאה נחית ליה לארעא גו גינתא דעדן דברא קב"ה בארעא באתר טמיר וגניז דאיהו
בדיוקנא וציורא דלעילא דכתיב ויקח ה' אלקים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה ויניחהו
בג"ע סתם דכולא ברזא חדא
תרגום :שחורה אני ונאוה )שיר א( נר המערב כששולט ועומד אל נר המזרח זה שחור וזה לבן
כמה הוא יאה באותו האור הלבן
האור של המאור שני אורות מתחברים כאחד התחתון שחר והעליון לבן זה שולט על זה האור
הלבן על השחר ועם כל זה כמה הוא יאה
בתקון שתחתיה כמה תקונים עומדים תחתיה פתילה ונר ושמן והיא עומדת בגדל עליון נאה
באותו האור הלבן כך בנות ירושלים אלו התקונים שלמטה שעומדים תחתיה בנוי שלה כאהלי
קדר כיריעות שלמה זה שחר וזה לבן
שחורה אני ונאוה כתוב )משלי כב( חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה כשברא
הקדוש ברוך הוא את האדם ברא אותו בדיוקן עליון איבריו ופרקיו כלם בסוד עליון הוריד אותו
לארץ לתוך גן העדן שברא הקדוש ברוך הוא בארץ במקום טמיר וגנוז שהוא בדיוקן וציור
שלמעלה נאמר )בראשית ב( ויקח ה' אלהים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה וינחהו בגן
עדן סתם שהכל בסוד אחד
##* 2559
 2560דנטיר )לש"ו(.
 2561ג' )לש"ו(.
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 ובסוף. ושם מפורש ה' הגוונין, ה' תתאה חמש גוונין,ה' תתאה כמש"ש ה' עלאה חמש אור
תיקון י"ח )לה ע"ב( ואינון כחוטא חוורא כו' אלין אינון ד' גוונין כו' ולקמן )מד ע"א נו ע"ב( נר
:איהו ה' חמש גוונין נהירין בה ואינון כו' מ"מ עיקר הגוונין הן שלש או שתים כנ"ל
éäéà àùôðã 2562àçåø àùôð ø"ð éàî
2563
(àôåâã àôúåù éäéàã íù à"ð) äìéúô
íãà úîùð 'ä øð àúîùð àúéæ àã àçåø
äéá øéäð øð øåà éäéàã íãà) ()משלי כ כז
øð éäéàã àúîùðå 2565áúëáã 2564àúééøåà
ïéøéäð àìã 2567àðîæáå 2566äåöî äá øéäð
(å à ù"äéù) àúîùðá øîúà øðå øåà äá
(å à ù"äéù) úøçøçù éðàù éðåàøú ìà
äéòùé) úåøã÷ íéîù ùéáìà íãàá øîúàå
2568
((â ð
2569
'ø àùôð 'ð àçåø àùôð ø"ð
éàîå
úìú ïåðéà ïéìà ïéøè÷ úìú ìá÷ì àçåø
ïàî 2570àúìëúå àøååç àîëåà àùà ïéðååâ
ïéãå÷ôá àúééøåàá íãà úîùð 'ä øð øéèðã
àøåð äéìò èéìù àì äùòú àìå äùòã
ãáë ìåçèå äøîå ãáë åäéà àãå íðäéâã
àùà ìåçè à÷åøé àùà äøî à÷îåñ àùà
åäìëã 2571àììë ãáëä úøúåé àîëåà
êåùç úìëú
úéì úìëúå äåöî úéöéöã úìëúå
àéñøåëì äîåã åäéàã ïéâá àøçà àøèñá
'ä øðì ïéùåáì ïåðéà àâøùã ïéðååâ àøé÷é
ãë 2573ìåçè åäéàã íëåà ïååâ íãà úîùð
úøîà éäéà ïéáåçá àùôð ïîú úùáìúî

 שהנפש היא,מה זה נ"ר נ'פש ר'וח
,(פתילה )על שם שהיא שותף הגוף
 הנשמה "נר יהו"ה נשמת.והרוח זה ה ַז ִית
 מאירה בו,אדם" )אדם שהוא אור הנר
 מאירה, והנשמה שהיא נר,תורה שבכתב
 ובזמן שאין מאירים בה אור,בה מצוה
 נאמר בנשמה "אל תראני שאני,ונר
 ונאמר באדם "אלביש שמים,"שחרחורת
(."קדרות
' ר, נ' נפש, נפש רוח,ומה זה נ"ר
 הם, כנגד שלשת הקשרים הללו.רוח
. אש שחורה לבנה ותכלת,שלשה צבעים
מי ששומר את נר יהו"ה נשמת אדם
 לא, במצוות עשה ולא תעשה,בתורה
 וזהו כבד ומרה.שולטת עליו אש הגיהנם
 המרה אש, הכבד אש אדומה.וטחול
 יותרת הכבד, טחול אש שחורה,ירוקה
.הכלל של כולם תכלת חשוכה

 ותכלת אין,ותכלת של ציצית מצוה
 משום שהיא דומה לכסא,בצד האחר
 צבעי הנר הם לבושים לנר יהו"ה.הכבוד
, צבע שחור שהוא טחול.נשמת אדם
 היא,כשמתלבשת שם הנפש בחטאים
,"אומרת "אל תראוני שאני שחרחורת

- ïå÷éúä øéàî .à"øâá ÷çîð – àçåø àùôð ø"ð éàî 2562
.à"øâá ÷çîð 2563
.àúééøåàá àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð àúééøåà äéá 2564
.à"øâá øâåñî 2565
.äåöîá àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð äåöî äá 2566
ïéðîæáå 2567
.øâñåîä úà ñøåâ à"øâä 2568
.( ובהאי )לש"ו2569
.(à"øâá óñåð) ïàîã àéñøåëì äîåã åäéàã ïéâá úéöéöã àúìëú åäéà àúìëúå 2570
.(à"øâ) àìéìë 2571
##* 2572
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שחרחרת בקדרות 2572של בני בדוחק
שלהם ,בעוני שלהם .קדרות וליצנות
ועניות יוצאים מטחול ,כשנשמה אסורה
בה בגלות ,וזהו "ושפחה כי תירש
גברתה" .ובאותו זמן ,טחול שוחק
)ברכות סא ע"ב( .ולזמן שיבא המלך
המשיח ליטול נקמה מהטחול ,שהיא
שפחה" ,יושב בשמים ישחק" הוא ישחק
באבדן שלהם ,כמו שנאמר "ובאיבוד
רשעים רנה".

(å à ù"äéù) úøçøçù éðàù éðåàøú ìà
ïåäìéã à÷çåãá éðáã àúåøã÷á úøçøçù
àúåðöéìå 2575àúåøã÷ 2574ïåäìéã àúåéðòá
}ãë à÷ôð ìåçèî àúåéðòå {à"ò åð
åäéà àã àúåìâá äá àøéñà 2576àúîùð
(âë ì éìùî) äúøéáâ ùøéú éë äçôùå
éúééã àðîæìå ÷çåù ìåçè àðîæ àåääáå
éäéàã ìåçèî àî÷åð àìèðì àçéùî àëìî
(ã á íéìäú) ÷çùé íéîùá áùåé äçôù
øîà úàã äîë ïåäìã àãåáàá åäéà ÷çùé
)äðø íéòùø ãáàáå (é àé éìùî

דאיהו ושפחה כו'  -דטחול נק' שפחה כמש"ל בכמה מקומות ,והוא שהיא נבראת לשמש
את הלב בשמחה של מצוה .אבל בשחוק דליצנותא ,ושפחה כי תירש )משלי ל כג( ,לשחוק כו'
)קהלת ב ב( ,2577וכן הגלות דאומות פלחי כוכביא ,שהן נבראין לשמש את הישרים 2578בצרכי
העוה"ז ,שהן שחוק הטחול :ובההוא זמנא טחול שוחק  -כמ"ש )איכה א ז( שחקו על משבתיה:
רנ"ה הוא הנ"ר ,הוא "נה"ר יוצא
מעדן" .ומה היא ,מצוות עשה ומצוות לא
תעשה ,בגימטריא נה"ר ,נו"ן ה"א רי"ש.
והיא הנר המאיר לאדם ,ועל זה "באיבוד
רשעים רנ"ה" .ובאותו זמן ,הטחול
ששוחק נאבד .ואז יתקיים "אז ימלא
שחוק פינו ולשוננו רנה" ודאי .ואז "לא
יכבה בלילה נרה" בגלל ש"טעמה כי טוב
סחרה" .ובאותו זמן נתקנת ירושלים
שהיא הלב ,הלב הוא לה"ב המזבח.
יכב"ה בגימטריא הל"ב ,לה"ב הב"ל ,לא
יכבה בגלות שהוא לילה ,ונבנית על ידי
הקדוש ברוך הוא ,כמו שנאמר "בונה
ירושלם יהו"ה") .מי ששומר נר יהו"ה
נשמת אדם במצוות עשה ולא תעשה,
לא שולטת עליו אש הגיהנם ,שהוא כבד
מרה וטחול(.

ïãòî àöåé ø"äð åäéà ø"ðä åäéà ä"ðø
)בראשית ב י( úåöîå äùò úåöî åäéð éàîå
2579
ù"ø à"ä ï"åð ø"äð ïáùåçë äùòú àì
ãáàá àã ìòå íãàì øéàîä øðä éäéàå
÷çåùã ìåçèä àðîæ àåääáå ä"ðø íéòùø
) íéé÷úé æàå ãéáàúàתהלים קכו ב( àìîé æà
äáëé àì æàå éàãå äðø åððåùìå åðéô ÷åçù
) äøð äìéìáמשלי לא יח( éë äîòèã ïéâá
) äøçñ áåèשם( àð÷úúî àðîæ àéääáå
á"äì åäéà àáì àáì éäéàã íìùåøé
ì"áä á"äì á"ìä ïáùåçá ä"áëé çáæîä
úàéðáúàå äìéì éäéàã àúåìâá äáëé àì
øîà úàã äîë àåä êéøá àùãå÷ã éãé ìò
)תהלים קמז ב( øéèðã ïàî) 'ä íìùåøé äðåá
àìå äùòã ïéãå÷ôá íãà úîùð 'ä øð
éäéàã íðäéâã àøåð äéìò èéìù àì äùòú

 - ïå÷éúä øéàîàâøùã ïéðååâ àøé÷é àéñøåëì äîåã åäéàã ïéâá àøçà àøèñá úéì úìëúå äåöî úéöéöã úìëúå 2573
.à"øâá ÷çîð - ìåçè åäéàã íëåà ïååâ íãà úîùð 'ä øðì ïéùåáì ïåðéà
.à"øâá ÷çîð - ïåäìéã àúåéðòá 2574
.(à"øâ) àúåøã÷á 2575
" àúîùðå ìåçèã " àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð àúîùð ãë à÷ôð ìåçèî àúåéðòå 2576
 2577ז"ל הפסוק :לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זה עשה .עי' מש"כ בעגל) :שמות לב ו(
וישכימו ממחרת ויעלו עלת ויגשו שלמים וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק.
 2578לבדוק בכת"י אם זה ישראל.
 2579גימ' תרי"ג.
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(ìåçè äøî ãáë
אתבנית }נו ע"ב{ ירושלים דאיהי לבא  -כמ"ש בפ' שלח בארוכה )קסא
תיקון כ"ב עמש"ש )עא ע"ג*:(##

ועוד מרה טחול וכבד ,הן גלות
לנשמה ורוח ונפש ,שהיא שכינה
כשגלתה בכבד ,נאמר באיברים שהן העם
הקדוש ,החיל שלה "תכבד העבודה על
האנשים" .כשגולה במרה ,נאמר בה
"וימררו את חייהם" .כשגולה בטחול,
נאמר בה "ולא שמעו אל משה מקוצר
רוח" )שהיה בבטנה ,ומעבודה קשה
שהיתה בטחול( .והיו צועקים לקדוש
ברוך הוא ממנה ,זהו שכתוב "מבטן
שאול שועתי שמעת קולי" ,ונאמר בהם
"ותעל שועתם אל האלהי"ם מן
העבודה" .והנשמה בגלות האחרונה

ע"ב (2580ולקמן ריש

àúåìâ ïåðéà ãáë ìåçè äøî ãåòå
ãë àúðéëù éäéàã àùôðå àçåøå àúîùðì
àîò ïåðéàã íéøáàá øîúà ãáëá úìâ
÷ãáëú (è ä úåîù) äìéã àäìéç 2581àùéã
øîúà äøîá úìâ ãë íéùðàä ìò äãåáòä
úìâ ãë íäééç úà åøøîéå (ãé à íù) äá
) äá øîúà ìåçèáשם ו ט( ìà åòîù àìå
äãåáòîå äðèáá äåäã) çåø øö÷î äùî
÷àùãå÷ì ïéçååö ååäå (ìåçèá äåäã äù
) ã"ää äðî àåä êéøáיונה ב ג( ìåàù ïèáî
) ïåäá øîúàå éìå÷ úòîù éúòåùשמות ב כג(

 - ïå÷éúä øéàî :##* 2580ת"ח כד ברא קב"ה עלמא אשרא )ס"א אסדר( לימא דאוקינוס דאסחר 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 דתמן
סנהדרי גדולה יתבין ותנינן לית ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלחודייהו ולשכת הגזית אסחר
למזבח והמזבח אסחר לבית האולם והאולם להיכל והיכל לבית קדש הקדשים דתמן שכינה שריא
וכפרת וכרובים וארון 2580והכא הוא לבא דכל ארעא ועלמא ומהכא אתזנו כל אינון אתרי דישובא
דאינון שייפי דגופא ולבא דא אתזן ממוחא דרישא ואתאחיד דא בדא הה"ד )&( מכון לשבתך פעלת
יי' כגוונא דא לעילא לעילא ואיהו ברזא דמלכא עלאה ברזא יקירא סתימאה ימא עלאה לקביל דא
דאית ימא לעילא מן ימא וימא מן ימא ת"ח נהר דינור אסחר לכמד משריין מקבליה שבעין סטרין
גליפין משבעה דליקין ואינון סחרן לאינון שמשי דלגו מנייהו ואינון סחרין לארבע רתיכין ואינון
סחרן לההיא קרתא קדישא דרביעא עלייהו ותאנא תמן עזרות לגו מעזרות ולית ישיבה בעזרה
דתמן אלא למלכיהון דבית דוד בלחודייהו ותמן משתכחי ויתבי וסנהדרי גדולה משתכחי תמן
בלשכת הגזית וההוא בי דינא עלייהו דמשמש לאתר דמשמש ודינא אתיהיב מתמן לקדישין
עליונין עד דמטא לאתר דאקרי קדש הקדשים דביה כלא ותמן הוא לבא שרייא ודא אתזן מן מוחא
דלעילא ואתאחיד דא בדא כגוונא דא לעילא לעילא ואיהו ברזא דמלכא עלאה ברזא יקירא
סתימאה עד דאשתכח דכלא אתזן ממוחא עלאה סתימאה דכלא וכד יסתכלון מלי כלא אתקשר
דא בדא ודא בדא:
תרגום :בא וראה כשברא הקדוש ברוך הוא העולם השרה ) ִסדר( את ים האוקינוס סביב ישוב
כל העולם ,וישוב כל שבעים האומות כולם סביב לירושלים ,וירושלים שורה באמצע כל הישוב,
והיא מסובבת להר הבית ,והר הבית סביב עזרות ישראל ,ואותן עזרות סובבות ללשכת הגזית,
ששם יושבים סנהדרין גדולה ,ושנינו שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד לבדם .ולשכת הגזית
סביב המזבח ,והמזבח סביב בית האולם ,והאולם להיכל ,וההיכל לבית קדש הקדשים ששם שורה
השכינה וכפורת וכרובים וארון ,וכאן הוא הלב של כל הארץ והעולם ,ומכאן נזונו כל אותם
מקומות הישוב שהם אברי הגוף ,ולב זה נזון ממח הראש ,ונאחז זה בזה ,זהו שכתוב "מכון לשבתך
פעלת ה'" כדוגמא זה למעלה למעלה ,והוא בסוד המלך העליון ,בסוד נכבד נסתר .הים העליון כנגד
זה ,שיש ים למעלה מן הים ,וים מן ים .בא וראה נהר דינור סובב לכמה מחנות ,כנגדו שבעים
צדדים חקוקים משבע דלקות ,והם סובבים לאותם שמשים שלתוכם ,ואלה סובבים לארבע
מרכבות ,ואלו סובבים לאותה עיר קדושה שרובצת עליהם .ולמדנו שם עזרות לפנים מעזרות ,ואין
ישיבה בעזרה של שם אלא למלכי בית דוד לבדם ,ושם נמצאים ויושבים ,וסנהדרין גדולה נמצאים
שם בלשכת הגזית ,ואותו בית דין עליהם ,שמשמש למקום שמשמש ,והדין ניתן משם לקדושים
עליונים ,עד שמגיע למקום שנקרא קדש הקדשים שבו הכל ,ושם הלב שורה ,וזה נזון ממח העליון
ונאחז זה בזה .כדוגמא זה למעלה למעלה ,והוא בסוד מלך העליון בסוד נכבד סתום ,עד שנמצא
שהכל נזון ממח עליון סתום של הכל ,וכשיסתכלו על הדברים הכל נקשר זה בזה וזה בזה.
 2581עי' זהר ח"ג רלא ע"ב :כל אברין דאינון ישראל אינון בעאקו דאינון אברי דמטרוניתא.
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נאמר בה "ותגל מרגלותיו ותשכב",
שוכבת לעפר .אוי לאדם שנשמתו יורדת
תחת רגליו ,שבאותו זמן נאמר במזלו
"נפלה לא תוסיף קום" ,ואין לו עלוי
והתעלות אלא ביד הקדוש ברוך הוא,
שהולך השם הקדוש לימין ומקים אותה.

äãåáòä ïî í"éäìàä ìà íúòåù ìòúå
øîúà [à"ò ð] äàøúá àúåìâá àúîùðå
) äáרות ג ז( úáéëù áëùúå åéúåìâøî ìâúå
úúéçð äéúîùðã ùð øáì äéì éåå àøôòì
äéìæîá øîúà àðîæ àåääáã éåìâø úçú
)עמוס ה ב( äéì úéìå íå÷ óéñåú àì äìôð
àåä êéøá àùãå÷ã àãéá àìà ÷åìñå éåìéò
äì íé÷åàå àðéîéì àùéã÷ àîù ìéæàã

מקצר רוח דהוה בבטנם כו'  -דכשמרה שחורה גוברת ,אז האדם בקוצר רוח בבטנו ,שאין
שבריאה יכולה לרחף ,וז"ש מבטן שאול כו' ,ששאול הוא הטחול כנ"ל .ואמר מבטן כנ"ל.
הרוח ֵ
ואמר ,ואתמר בהון ותעל שועתם כו' ,שהוא השועה דקוצר רוח דטחול ,וכן הוא בגלות דטחול:
אתמר בה ותגל  -ר"ל ,גלות כמש"ל בתיקון ל"א )פד ע"א( ע"ש :דנשמתא נחיתא כו'  -כמ"ש
ותגל מרגלותיו כנ"ל :דבההוא זמנא אתמר כו' – וכן הוא בשכינה ,דהכל ענין א' ,נשמה בגוף
2582
ושכינה בעולם ,וז"ש דאזיל שמא קדישא בזמנא ההיא כו' ,ומרומז נפלה לא תוסיף ,כמ"ש
דנפילת מפלה דאינה יכולה להוסיף דהוא תחות רגלוי ,ואז קום ,דכן הוא בגלותא )ישעיה נב ב(
התנערי מעפר ,והיא טחול שהיא יסוד עפר כידוע )לקמן קנז ע"א( ,ואמרו בפ"ד דר"ה )לא ע"ב(2583
ומשם עתידין להגאל :ול"ל עילוי כו'  -כנ"ל נפלה כו' ,ופי' בזוהר )ח"ב ט ע"א( ,2584דהיא
בעצמה ,אבל הקב"ה יקים לה ,כמ"ש )עמוס ט יא( אקים את סוכת כו':
 - ïå÷éúä øéàî##* 2582
 2583ז"ל :רבי אלעזר אומר שש גלות שנאמר כי השח יושבי מרום קריה נשגבה ישפילנה
ישפילה עד ארץ יגיענה עד עפר אמר רבי יוחנן ומשם עתידין ליגאל שנאמר התנערי מעפר קומי
שבי.
##* 2584ז"ל :דהא חכימין זעירין אינון דישתכחון בההוא זמנא והיינו )דברים כב ו( והאם
רובצת על האפרוחים או על הבצים לא תקח האם על הבנים )דהא ביה לא קיימא מלה לאפקא לה
מן גלותא אלא במלכא עלאה דכיון דאינון רביין וינוקין יהבין תוקפא למלכא משיחא כדין אימא
עלאה דהיא רביעא עלייהו תתער לגבי בעלה( ויתעכב )הכי( עד תריסר ירחין אחרנין לבתר ייתי
בעלה ויוקים לה מעפרא כמה דאת אמר )עמוס ט יא( אקים את סוכת דוד הנופלת בההוא יומא
מלכא משיחא שארי ויכנוש גלותא מסייפי עלמא עד סייפי עלמא כמה דאת אמר )דברים ל ד( אם
יהיה נדחך בקצה השמים וגו' מההוא יומא כל אתין ונסין וגבוראן דעבד קב"ה במצרים יעביד לון
לישראל כמה דאת אמר )מיכה ז טו( כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות:
תרגום :שהרי מעטים החכמים שימצאו באותו זמן והיינו והאם רובצת על האפרוחים או על
הביצים לא תקח האם על הבנים ]שהרי בו לא 2584עומד הדבר להוציא מן הגלות אלא במלך העליון
שכיון שהם ילדים ותינוקות נותנים כח למלך המשיח אז האמא העליונה שהיא רובצת עליהם
מתעוררת לגבי בעלה[ ויתעכב ]כך[ עד שנים עשר חדשים אחרים אחר כך יבא בעלה ויקים אותה
מהעפר כמו שנאמר אקים את סוכת דויד הנופלת .באותו יום מלך המשיח יתחיל ויכנס הגלות
מסוף העולם ועד סוף העולם כמו שנאמר אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' מאותו יום כל
האותות והנסים והגבורות שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים יעשה אותם לישראל כמו שנאמר
כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.
עיי"ש ח"א עב ע"ב :אמר רבי יהודה ודאי כלא הוא )ד"א הכי( 2584אבל האי קשת דאתחזי
בעלמא ברזא עלאה קיימא 2584וכד יפקון ישראל מן גלותא זמינא האי קשת לאתקשטא בגוונוי
ככלה דא דמתקשטא לבעלה א"ל ההוא יודאי כך אמר לי אבא כד הוה מסתלק מעלמא )אמר
לי( 2584לא תצפי לרגלי דמשיחא 2584עד דיתחזי האי קשת בעלמא )ד"א ל"ג בעננא( 2584מתקשטא
בגווני 2584נהירין ויתנהיר לעלמא וכדין צפי ליה למשיח מנלן דכתיב וראיתיה לזכור ברית עולם
והשתא דאתחזיא בגוונין חשוכין מתחזיא לדוכרנא )והיא לזכור( 2584דלא ייתי מבול אבל בההיא
זמנא אתחזייא בגוונין נהירין ומתקשטא בתקונא ככלה דמתקשטא לבעלה וכדין לזכור ברית עולם
וידכר קב"ה להאי ברית דאיהו בגלותא ויקים לה מעפרא הה"ד )הושע ג ה( ובקשו את יהו"ה
אלקיהם ואת דוד מלכם 2584וכתיב )ירמיה ל יט( ועבדו את יהו"ה אלקיהם ואת דוד מלכם אשר
אקים להם 2584אשר אקים מעפר כמה דאת אמר )עמוס ט יא( אקים את סכת דוד הנופלת ועל דא
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וסוד הדבר "ליני הלילה והיה בבקר
אם יגאלך טוב יגאל" ,טוב שהוא הברית
"יגאל ואם לא יחפץ לגאלך וגאלתיך
אנכי חי יהו"ה שכבי עד הבקר" .אנכי
שהיא האם העליונה ,אנכי של יציאת
מצרים" ,חי יהו"ה שכבי עד הבקר",
שהוא ימין ,שבו כח התורה שבכתב,
שהיא העמוד האמצעי ,שמימין נתנה
תורה שבכתב ,ומשמאל נתנה תורה
שבעל פה ,שהיא נקבה.

äéäå äìéìä éðéì (âé â úåø) äìîã àæøå
åäéàã áåè ìàâé áåè êìàâé íà ø÷áá
êéúìàâå êìàâì õåôçé àì íàå ìàâé úéøá
éäéàã éëðà ø÷áä ãò éáëù 'ä éç éëðà
'ä éç íéøöî úàéöéã éëðà äàìò àîéà
àô÷åú äéáã àðéîé éäéàã ø÷áä ãò éáëù
àãåîò
éäéàã
áúëáã
àúééøåàã
àúéøåà úáéäééúà àðéîéîã àúéòöîàã
àúéøåà úáéäééúà àìàîùîå áúëáã
àá÷åð éäéàã äô ìòáã

אנכי דאיהי אימא כו'  -דחירות בידהא ,עלמא דחירו ,2585וז"ש אנכי דיציאת מצרים ,והיא
תגאל בימינא דאברהם ,דהוא ימינא דידה ,ימינו פשוטה לקבל שבים :2586דבכת' דאיהו עמודא
דאמצעיתא דמשם אתיהיבת ומשמאלא אתיהיבת אוריית' דבע"פ כו'  -דדו"נ הן ימינא
ושמאלא ,שהוא נוטל חסדים והיא גבורות ,ונאמר מימינו ,ואמרו )ברכות ו ע"א (2587מימינו זו
תורה שנאמר כו':
ולכן טוב ,צדיק ,ח"י העולמים ,הוא
מצד השמאל ,שהוא גבור הכובש את
יצרו )אבות פ"ד מ"א( ,שהוא סמא"ל .ולכן
שמאל דוחה ובימין יקום ,שמי שנופל לא
צריך להקים אלא ביד ימין ,ולכן "חי
יהו"ה שכבי עד הבוקר".

åäéà ïéîìò é"ç ÷éãö áåè àã ïéâáå
úà ùáåëä øåáâ åäéàã àìàîùã àøèñî
äçåã ìàîù àã ïéâáå ì"àîñ åäéàã åøöé
àî÷àì êéøö àì ìéôðã ïàîã íå÷é àðéîéáå
ãò éáëù 'ä éç àã ïéâáå àðéîé àãéá àìà
(âé â úåø) ø÷áä

 - ïå÷éúä øéàîוראיתיה לזכור ברית עולם ולאקמא לה מעפרא ואמר הכי אבא דבגין כך אדכר באורייתא פורקנא
דישראל ודוכרנא דילה ודא 2584הוא דכתיב )ישעיה נד ט( אשר נשבעתי מעבור מי נח עוד על
הארץ כן נשבעתי מקצוף עליך ומגער בך:
תרגום :אמר רבי יהודה ,ודאי הכל הוא )כך( .אבל קשת זו שנראית בעולם עומדת בסוד עליון,
וכשיצאו ישראל מהגלות ,עתידה קשת זו להתקשט בצבעים ככלה הזו שמתקשטת לבעלה .אמר
לו אותו יהודי ,כך אמר לי אבא ,כשהיה מסתלק מהעולם) ,אמר לי( אל תצפה לרגלי משיח עד
שתראה קשת זו בעולם )בענן( מקושטת בצבעים מאירים ויואר לעולם ,ואז צפה למשיח .מנין לנו,
שכתוב "וראיתיה לזכור ברית עולם" .וכעת שנראית בצבעים חשוכים ,נראית לזכרון) ,והיא לזכור(
שלא יבא מבול .אבל באותו זמן נראית בצבעים מאירים ומקושטת בתיקון כמו כלה שמתקשטת
לבעלה ,ואז "לזכור ברית עולם" .ויזכור הקדוש ברוך הוא את הברית הזו שהיא בגלות ויקימה
מהעפר ,זהו שכתוב "ובקשו את ה' אלהיהם ואת דויד מלכם" ,וכתוב "ועבדו את ה' אלהיהם ואת
דוד מלכם אשר אקים להם" ,אשר אקים מעפר ,כמו שנאמר "אקים את סוכת דויד הנופלת" .ועל
זה "וראיתיה לזכור ברית עולם" ,ולהקימה מהעפר .ואמר כך אבא ,שלכן נזכרה בתורה גאולת
ישראל וזכרונה .וזהו שכתוב "אשר נשבעתי מעבור מי נח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצוף עליך
ומגער בך".
 2585עי' זהר ח"ב קפו ע"א שזה בינה.
 2586עי' לעיל כד ע"א וז"ל ,שכינתא דאיהי אסורה בגלותא שכינתא עלאה יפרוק לה הה"ד )רות
ג'( אם יגאלך טוב יגאל ואם לא יחפץ לגאלך וגאלתיך אנכי חי ה' שכבי עד הבקר דאיהי ימינא
פשוטה לקבל שבים ]תרגום :שכינה אסורה )מלשון קשור( בגלות ,שכינה עליונה תגאל אותה .זהו
שנאמר" ,אם יגאלך טוב ,יגאל ואם לא יחפץ לגאלך וגאלתיך אנכי חי ה' שכבי עד הבקר" הרי הוא
הימין "פשוטה לקבל שבים"[ ,עכ"ל
 2587שם איתא בימינו.
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ובג"ד צדיק כו' דשמאלא דאיהו גבור כו'  -ר"ל ,ז"ש אם יגאלך טוב ,צדיק ,כמ"ש )ישעיה ג

י( אמרו צדיק ]כי טוב[ ,וכמ"ש 2588אין טוב כו' .יגאל ,ר"ל אם יש לו זכות שיכולין להגאל מצד
הברית שהוא מסט' דשמאלא ,וע"ל )מא ע"א  (*##2589בארוכה .ואם לאו ימתינו עד הקץ ,שאז
2590
)ישעיה
יגאלו מצד החסד .ור"ל ,אם יהיו צדיקים מסט' דצדיק ,ואם לאו למעני למעני אעשה
מח יא( שהוא מצד החסד ,כמו בבריאת העולם עולם חסד יבנה )תהלים פט ג( ,וכמ"ש )שמות ב
יב( וירא כי אין איש כו' )ישעיה סג ה( ותושע לי זרועי ,שהוא מוליך לימין משה זרוע 2591כו'
)ישעיה סג יב( ,ואמרו )סנהדרין צח ע"א( זכו אחישנה 2592כו' ,ואמר ובג"ד צדיק כו' ,כמו נוק'
תורה שבע"פ ,שהיא מסט' דשמאלא ,כן הוא צדיק ,דלא פריש מנוק' לעלמין ,2593דהוא קרוב.
והענין כי צדיק נכלל משניהם ,וז"ש ובג"ד צדיק כו' מסט' דשמאלא כו' ובימינא כו' ,וביה
הגבורות פקדון לאוכל לארץ ,2594והוא בכלל תורה שבע"פ ספרא וספרי ,רזא דאחד .2595ואמר
דאיהו גבור כו' ,גם זה לראיה שהוא בסט' דגבורה דכל גבורה ביה תליא ,כמ"ש ,איזה גבור כו',
והוא הצדיק .וכן כל יצ"ה 2596הוא בשמירת הברית ,וע"ז נאמר )בראשית ו ה( וכל יצר מחשבות
לבו רק כו' כי יצר כו' .וז"ש ליני הלילה כו' ,בגלותא שדומה כו' ,והוא ותגל מרגלותיו כנ"ל.
ובאמת לית ליה סליקו אלא בימינא ,דאין זכות כנ"ל ,וירא כי אין כו' ,וז"ש ובג"ד שמאל דוחה
כו' :דלא יגאלו ביה עד ימינא .ואמר ,דמאן דנפיל לית לאקמא אלא כו' ,דאם לא נפלה עד גבול
זה ,לא צריך לזה ,אבל כיון דנטלה כו' צריך לימינא ,כמו שדרך להגביה הנופל :ובג"ד ח"י כו' -
דצריך }נו ע"ג{ להמתין כו' ,ור"ל חי ה' ,דגם ח"י עלמין ישכב בהדה ,כי אין צדיק שיגאל
בזכות ,וז"ש כי אין איש ,ואמרו אין איש אלא צדיק ,שנאמר דבר האיש אדוני כו':
והשמאל היא ראש השנה ,וימין
פסח ,ובו היתה שבועה בי"ד ימים .וזהו
"כי יד על כס י"ה" ,ועל אותו זמן ,היא
אומרת "אל תראני שאני שחרחורת" .אל
תראוני מצד השמאל של יצחק ,שאני בו
בקדרות ,זהו שכתוב "ותכהין עיניו
מראות" ,מראות ודאי בגאולה ,שהיא
אור מראות של נבואה ,שנאמר בהם
"נפתחו השמים ואראה מראות אלהי"ם",
וזהו "ותכהין עיניו מראות" מצד
השמאל ,ונאמר באותו זמן בקדוש ברוך
הוא "אלביש שמים קדרות".

}äðùä ùàø éäéà àìàîùå {á"ò åð
ïéîåé ã"éá äàîåà äåä äéáå çñô àðéîéå
ìòå ä"é ñë ìò ãé éë (æè æé úåîù) åäéà àãå
ìà (å à ù"äéù) úøîà éäéà àðîæ àåää
àøèñî éðåàøú ìà úøçøçù éðàù éðåàøú
äéá àúåøã÷á àðàã ÷çöéã àìàîùã
 æë úéùàøá) ã"ääא( úåàøî åéðéò ïéäëúå
úåàøî øåà éäéàã àð÷øåôá éàãå úåàøî
íéîùä åçúôð ïåäá øîúàã äàåáðã
) í"éäìà úåàøî äàøàåיחזקאל א א( àãå
àøèñî úåàøî åéðéò ïéäëúå åäéà
àùãå÷á àðîæ àåääá øîúàå àìàîùã

 - ïå÷éúä øéàî 2588עי' ע"ז יט ע"ב :סור מרע ועשה טוב אין טוב אלא תורה *##
 2589אין לנו מא ע"א
 2590עי' לעיל כד ע"ב שזה שלא בזכות.
 2591עי' לקמן מה ע"ד שזה הדעת מתקשר בחסד להראות אורו במלכות ,ועי' עד ע"ג ד"ה בג"ד
מוליך לימין :שהם גבורה ותפארת דאתכלילו כולהו בימינא
 2592ז"ל :אמר רבי אלכסנדרי רבי יהושע בן לוי רמי כתיב בעתה וכתיב אחישנה זכו אחישנה
לא זכו בעתה.
 2593היינו אדם שהוא צדיק לא מפסיק הזיווג אף פעם?*##
##* 2594
 2595עי' לעיל לו ע"ב ז"ל :יסוד דאיהו רזא דאורייתא ואיהו יסודא ועקרא דתרוייהו ,ועי' שם
רבינו לו ע"ג ד"ה דאיהו רזא :דאיהו רזא  -ר"ל ,הקבלה הוא חיבור שני התורות שמביא סודות
קבלה שבע"פ במקרא ,ולכן כל עסקן של ראשונים במדרשי המקראות ,וכ"ה בפשוטי המדרשות
כמו ספרא וספרי שמביא הלכות שבע"פ הכל במקרא ,ולכן התחיל התורת כהנים בי"ג מדות ,וכולו
הולך אל הי"ג מדות ,כי יסוד בו י"ג תיקונין
 2596יצר הטוב או הרע*##
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ועל אלה החשוכים כתוב "כי אם
עונותיכם היו מבדילים וכו'" ,ובאותו
הזמן מתהפכים עיניים מחושך לאור,
וסוד הדבר שופר מהופך קדמא זקף קטן
ההוא דאתמר ביה "קטנתי מכל החסדים
ומכל האמת" האמת אזדקף בזקף גדול,
ואין אמת אלא תורה שמהפכים בה
צדיקים דין לרחמים וזהו סוד שמהפכים
מדת הדין למדת הרחמים .נשמתה נאמר
בה "נר ה' נשמת אדם".

(â ð äéòùé) úåøã÷ íéîù ùéáìà àåä êéøá
) áéúë ïéëåùç ïéìà ìòåישעיה נט ב( éë
àåääáå 'åëå íéìéãáî åéä íëéúåðåò íà
àøåäðì àëåùçî ïéðééò ïéëôäúî àðîæ
ïè÷ ó÷æ àîã÷ êôåäî øôåù äìîã àæøå
éúðè÷ (é áì úéùàøá) äéá øîúàã àåää
ó÷ãæà úîàä úîàä ìëîå íéãñçä ìëî
àúééøåà àìà úîà úéìå ìåãâ 2597ó÷æá
åäéà àãå éîçøì àðéã é÷éãö äá ïéëôäîã
íéîçøä úãîì ïéãä úãî 2598ïéëôäîã àæø
) äá øîúà àúîùðמשלי כ כז( úîùð 'ä øð
.íãà

ושמאלא איהו כו' – עי' ברע"מ פ' משפטים )קיט קכ( דרועא שמאלא אתמר ביה אע"ג
דאקדים בתשרי כו' בתשרי עתידין להגאל תהא דוחה כו' דיקרב ימין פסח דרועא ימינא לקיים
ביה כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ,והאי איהו בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל,2599
לקיים בהון ובחסד עולם רחמתיך ,אמר גואלך ה' ,ולבתר נטלי כלהו מגבורה כו' לנטלא נוקמא
משנאוהי כו' ,עש"ב 2600וז"ש ,וביה הוה נוקמא בי"ד יומין ,ר"ל כימי מצרים ,שהיתה הנקמה
בי"ד בו ,כך יהיה לע"ל ,וז"ש ,ודא איהו כו' ,ר"ל י"ד יום ,וכן השבועה ,כי יד כו' ,בי"ה ,כמ"ש
)ישעיה סב ח( נשבע ה' בימינו ,והוא יד הגדולה )שמות יד לא( וכמו ביצי"מ )שם( וירא ישראל את
כו' :ועל ההוא זמנא איהי אמרת וכו'  -ר"ל ,על זמנא דשמאל דלא יגאלו בה ,וז"ש אל תראוני
מסט' דשמאלא ,ור"ל אל תראוני בגאולה דהוא אור ,וע"ל )עז ע"ב פב ע"ב( ועוד נתיב כו',
וכמש'"ו מראות ודאי כו' ,והוא מסט' דשמאלא ,ושם חושך ,ושם ותכהין כו' בדרגא דיצחק,
וז"ש ,ודא איהו ותכהין כו' ,ואמר אלביש כו' ,עמ"ש למטה:
 - ïå÷éúä øéàî.(à"øâ) ó÷æ éø÷àå 2597
àåääá åäéôá äúéä úîà úøåú ã"ää àúéà åîå÷îáå à"øâá ç÷îð ïéëôäîã àæø åäéà àãå 2598
.ïéëôäî àé÷éãöã î"î åäåî÷åàã åäéà àãå éîçøì àðéãî àéñøåë (éäéà) úëôäúà àðîæ
 2599אך עיקר הגאולה יהיה בשבועות כמ"ש לקמן דף סב ע"ג ד"ה ובסוכות.
 2600ז"ל :דרועא שמאלא אתמר ביה שמאל דוחה וימין מקרבת דאף על גב דאקדים בתשרי
דאוקמוה ביה מארי מתניתין בתשרי עתידין להגאל תהא דוחה בגין דלא ימות משיח בן אפרים
דוחה מרומי דאיהי שמאל עד דיקרב ימין:
פסח דרועא ימינא לקיים בה )מיכה ז טו( כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות והאי איהו
בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל לקיים בהון )ישעיה נד ח( ובחסד עולם רחמתיך אמר גאלך
יהו"ה
ולבתר נטלי כלהו מגבורה דמניה משיח בן אפרים לנטלא נוקמא משנאוי דהכי בעי לנקאה
עבורא דאינון ישראל בימינא ולבתר לאוקדא קש בשמאלא הדא הוא דכתיב )עובדיה א יח( והיה
בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום וכנישו דעבורא דא עמודא
דאמצעיתא ביה )בראשית מט לג( ויאסף )אל עמיו( לאן אתר לביתא דא שכינתא
תרגום :בזרוע שמאל נאמר שמאל דוחה וימין מקרבת שאף על גב שהקדים בתשרי שבארוה בו
בעלי המשנה בתשרי עתידים להגאל תהיה דוחה כדי שלא ימות משיח בן אפרים דוחה מתשרי
שהיא שמאל עד שיקרב ימין
פסח זרוע ימין לקיים בה כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות וזהו בניסן נגאלו ובניסן
עתידין להגאל לקיים בהם ובחסד עולם רחמתיך אמר גאלך ה'.
ואחר כך כולם נוטלים מגבורה שממנה משיח בן אפרים ליטול נקמה משונאיו שכך צריך לנקות
את התבואה שהם ישראל בימין ואחר כך לשרף את הקש בשמאל זהו שכתוב )עובדיה א( והיה
בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום וכנוס התבואה זהו העמוד
האמצעי בו ויאסף )אל עמיו( לאיזה מקום לבית זו השכינה.
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ובההוא זמנא מתהפכין כו'  -ר"ל ,בזמן הגאולה ,ואמר שופר מהופך 2601קדמא ,2602שהיה
בתחלה מהופך* :אזדקף ואקרי זקף גדול ולית אמת כו' דינא לרחמי הה"ד תורת אמת היתה
בפיהו בההוא זמנא אתהפכת )איהי( כורסיא מדינא לרחמי ודא איהו דאוקמוהו מ"מ דצדיקיא
מהפכין מה"ד למדה"ר כו' – כן הוא בס"א ,ואמר ואקרי זקף גדול בזמן הגאולה ,והוא בימינא
כמש"ל )נה ע"א נג ע"א( מאי בימינך דא גדולה ,בההוא זמנא אתקרי זקף גדול ,וכן הוא סדר
הטעמים שופר מהופך קדמא זקף גדול זקף קטן.2603
נר הוא ה' ,חמשה צבעים מאירים
בו ,והם :לבן ,אדום ,ירוק ושחור ותכלת.
ו' אור הנר מבפנים ,סמא"ל חושך ,נחש
קדרות ,ועליה נאמר "אלביש שמים
קדרות" ,הנקבה שלו "ושק אשים
כסותם" .אוי לנשמה כשמתלבשת
בקדרות שלהם ,ועליה נאמר "ותכהין
עיניו מראות" ,והם החשכים שמכסים
על העיניים ,שאין להם רשות להסתכל
בקדוש ברוך הוא ושכינתו.

ïåðéàå äá ïéøéäð ïéðååâ ùîç 'ä éäéà øð
øðä øåà 'å úìëúå íëåàå ÷åøé ÷îåñ øååç
äìòå úåøã÷ ùçð êùç ì"àîñ åàâìî
(â ð äéòùé) úåøã÷ íéîù ùéáìà øîúà
) íúåñë íéùà ÷ùå äéìéã àá÷åðשם( éåå
ïåäìã àúåøã÷á úùáìúà ãë àúîùðì
úéùàøá) úåàøî åéðéò ïéäëúå øîúà äéìòå
 æëא( úéìã ïéðééò ìò ïééñëîã ïéëåùç ïåðéàå
àåä êéøá àùãå÷á àìëúñàì åùø ïåì
äéúðéëùå

נשמתא אתמר כו'  -חוזר לענין ראשון }נו ע"ד{ ואמר נר איהי ה' ,ר"ל דנר איהי שכינתא,
ה' ,כמו שמפרש והולך .ואור הוא ו' ,וזהו )משלי ו כג( ותורה אור כנ"ל ,ונגדו הוא חושך וקדרות
כמו שמפרש והולך .ולמעלה אמר אתמר בנשמתא אל תראוני שאני שחרחרת ,ואתמר באדם
אלביש כו' ,ועמש"ש .וכאן אמר ס"ם חושך כו' ,והענין הוא כמש"ל )סו ע"ב עו ע"א( דנוק' איהי
עם דכורא ודכורא כו' ועמש"ש ,וז"ש ועליה אתמר אלביש כו' ,ואמר נוק' דיליה ושק אשים
כסותם ,ר"ל נוק' של הנחש ,וז"ש כסותם של השמים ,שגם בשמים יש ג"כ דכורא ונוק' ,שמים
ושמי השמים .ואמר ,וי לנשמתא כו' ,היינו נפשא ורוחא ונשמתא אינה מאירה להון .ואמר,
ותכהין כו' ,ר"ל זהו חושך דס"ם והוא מכסה לנר מצוה .והענין כי נר וכן לבנה בלילה ,כד
אתחפיא בחשך ועננין ,אז חשך לגמרי ,אבל ביום האור אינו נכסה להיות חשך ,רק קדרות .וכן
ליקוי החמה והלבנה כידוע :ואינון חשוכין דמכסיין כו'  -והן נפשא ורוחא דמתכסין לאסתכלא
בקב"ה ושכינתא שמשם נאצלו:
ואור ונר שמאירים )שחשכו( בהם,
נאמר בהם "וחשכו הרואות בארובות",
כמו שאמר קהלת "עד אשר לא תחשך
השמש והאור וגו'" .ואור ונר ,עליהם
נאמר "כי נר מצוה ותורה אור" ,ולמה
נחשכים בהם ,משום שלא היו עוסקים
בתורה ובמצוה ביראה ואהבה ,שהם י"ה.
ומיד כשמשתדלים בהם ביראה ואהבה,
שבועה היא לקדוש ברוך הוא בי"ה שהם
יראה ואהבה ,להעביר אותם מעולם
הנשמה ,משום שאותם החשכים
מפרידים בין י"ה ובין ו"ה ,כמו שבארוהו
שכתוב "כי יד על כס י"ה" .ובאותו זמן

ïåäá (åëùçã à"ð) ïéøäðã øðå øåàå
) ïåäá øîúàקהלת יב ג( úåàøä åëùçå
) úìä÷ øîàã äîë úåáåøàáשם ב( øùà ãò
øðå øåàå 'åâå øåàäå ùîùä êùçú àì
) øîúà åäééìòמשלי ו כג( äøåúå äåöî øð éë
ååä àìã ïéâá ïåäá ïëùçúà éàîàå øåà
åìéçãá äåöîå àúééøåàá ïéìãúùî
ïåäá ïéìãúùîã ãéîå ä"é ïåðéàã åîéçøáå
àùãå÷ì åäéà äàîåà 2604åîéçøå åìéçãá
åîéçøå åìéçã ïåðéàã ä"éá àåä êéøá
ïåðéàã ïéâá àúîùðã àîìòî ïåì àøáòàì

 - ïå÷éúä øéàî 2601שׁוֹפָ ר ְמהֻפָּ ֤.
ַ 2602ק ְדמָ א֙.
 2603שׁוֹפָ ר ְמהֻפָּ ַ֤ ק ְדמָ א֙ ז ֵָקף ָקט֔וֹן ז ֵָקף ָגּד֕וֹל.
 2604עי' לקמן הערה .1450
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נאמר באדם "לבשו שמים קדרות וגו'",
ובאותו זמן שמעברים הקדרות והחשכה
מן הנשמה ,מיד "כל הנשמה תהלל י"ה".
ומי הם החשכים הללו ,אלו סמא"ל
ונחש.

äîë ä"å ïéáå ä"é ïéá ïéùéøôà ïéëåùç
ñë ìò ãé éë (æè æé úåîù) áéúëã äåî÷åàã
íéîù åùáì íãàá øîúà àðîæ àåääáå ä"é
÷ïéøáòúîã àðîæ àåääáå 'åâå úåøã
÷ð÷ íéìäú) ãéî àúîùðî àëåùçå àúåøã
ïéìà ïåðéà ïàîå ä"é ììäú äîùðä ìë (å
ùçðå ì"àîñ ïéìà ïéëåùç

וחשכו הרואות  -שאלו הן ב' רואות והן ב' עיינין נפשא ורוחא ,אור ונר ,ואמר השמש
והאור שהן דו"נ שבאור ,וכן הירח והכוכבים שבנוק' :ואמאי אתחשכן כו'  -וכמש"ל )מג ע"ב
נה ע"ב( דהן אדם ונשמתא דמאירין בהון ,והן חו"ב י"ה ,וז"ש מיד כל הנשמה תהלל י"ה:
ומי גרם להם לשלוט עליהם .אלא
סוד הכתוב מלמד "כי אם עונתיכם היו
מבדלים ביניכם לבין אלהיכ"ם" ,ודוד
אמר בשבילם "גל עיני ואביטה נפלאות
מתורתך" .ובאותו זמן מה שהיו שולטים
החשכים על אורות ,העיניים מתהפכים
האורות ושולטים על החשכות .וסוד
הדבר שׁוֹפָ ר ְמהֻ פָּ ַ֤ ק ְדמָ א֙ ז ֵָקף ָקט֔וֹן .אותו
שנאמר בו "קטנתי מכל החסדים ומכל
האמת" הזדקף ונקרא ז ֵָקף ָגּד֕וֹל .ואין
אמת אלא תורה )איכ"ר הק' ב'( ,זהו
שכתוב "תורת אמת היתה בפיהו".
ובאותו זמן מתהפך הכסא מדין לרחמים,
וזהו הסוד שבארוהו בעלי המשנה )יבמות
סד ע"א( צדיקים מהפכים מדת הדין
למדת הרחמים.

àìà åäééìò äàèìùì ïåì íéøâ ïàîå
íà éë (á èð äéòùé) óéìåà àø÷ã àæø
ïéáì íëéðéá íéìéãáî åéä íëéúåðåò
èé÷ íéìäú) øîà åäééðéâá ãåãå í"ëéäìà
êúøåúî úåàìôð äèéáàå éðéò ìâ (çé
ìò ïéëåùç ïéèìù ååäã äî àðîæ àåääáå
ìò ïéèìùå ïéøåäð ïéëôäúî ïéðééòã ïéøåäð
à"îã÷ ê"ôåäî ø"ôåù äìîã àæøå ïéëåùç
áì úéùàøá) äéá øîúàã àåää ï"è÷ ó"÷æ
ó÷ãæà úîàä ìëîå íéãñçä ìëî éúðè÷ (é
ã"ää äøåú àìà úîà ïéàå ìåãâ ó÷æ éø÷àå
)åäéôá äúéä úîà úøåú (å á éëàìî
àðéãî àéñøåë àëôäúî àðîæ àåääáå
éøàî äåî÷åàã àæø àéä àãå éîçøì
úãîì ïéãä úãî ïéëôäî íé÷éãö ïéúéðúî
2605
íéîçø

רזא דקרא אוליף כו'  -ר"ל ,דמכאן מוכח כי העונות הן החשוכין המבדילין ,וע"ל )סו ע"ב
עה ע"ב( הכא אוכח כי אם כו' :קטנתי מכל כו'  -ר"ל ,השכינה בגלותא קטנה ונתמעט מכל
החסדים כו' :ואמר ולית אמת אלא כו'  -וכמ"ש )דניאל ח יב( ותשלך אמת ארצה ועשתה כו',
וכמ"ש )חגיגה ה ע"ב( כיון שגלו אין לך ביטול כו' ,וכיון שהיא קטנה ממנה נשארה במידת הדין
עד זמן הגאולה ,שאז אמת מארץ תצמח )תהלים פה יב( ואז אתהפך כו' .ואמר כורסיא  -כמ"ש
)ויקרא רבה פכ"ט סי' ג( עומד מכסא דין כו' ,שר"ל שהכסא עצמו נעשה רחמים:
ובאותו זמן נחשב כאלו נברא
העולם ויסדר את האורות כראוי ,זהו
שכתוב "ויקרא אלהי"ם לאור יום ולחשך
קרא לילה"" .ויקרא אלהי"ם לאור יום"
זה ישראל ששלטונם יהיה בזמן הגאולה,

éøáúà åìàë áéùçúà àðîæ àåääáå
ã"ää úåàé à÷ãë ïéøåäð øãñéå àîìò
)בראשית א ה( íåé øåàì í"éäìà àø÷éå
íåé øåàì í"éäìà àø÷éå äìéì àø÷ êùçìå

 - ïå÷éúä øéàî 2605ז"ל :א"ר יצחק למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר מה עתר זה מהפך התבואה ממקום
למקום כך תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקדוש ברוך הוא ממדת רגזנות למדת רחמנות.
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והרשעים ישארו )ילכו( בחושך ,זהו
שכתוב "ולחשך קרא לילה" .ונאמר בימין
ושמאל "ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד",
שהוא ערב של יצחק ובוקר של אברהם.
באותו זמן מה שהיתה הנשמה מהודקת
בין הרגלים ,זהו שכתוב "ותגל מרגלותיו
ותשכב" ,שחזרה ללב שהיא כמו
שירושלים באותו זמן הלב רואה ,זהו
שכתוב "ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך
רואות את מוריך" ,הלב שומע ,שחזרו
עבודה וכרובים לבית המקדש ,שנאמר
בהם "וישמע את הקול מדבר אליו מעל
הכפרת מבין שני הכרובים" וכל העננים
)שהם רומי רבתי ורומי הקטנה( שהם
מכסים את התפלות ,זהו שכתוב "סכות
2606
בענן לך מעבור תפילה" נעברים
ומאירים העינים שהם בית ראשון ובית
שני ,שבהם עולות התפלות.

àðîæì àäé ïåäúåðèìùã ìàøùé àã
(éìæà à"ð) ïåøàúùé àéòéùøå àð÷øåôã
øîúàå äìéì àø÷ êùçìå ã"ää àëåùçá
) àìàîùå [á"ò ð] àðéîéáבראשית א ה( éäéå
÷çöéã áøò åäéàã ãçà íåé ø÷á éäéå áøò
úåäã äî àðîæ àåääá íäøáàã ø÷áå
(æ â úåø) ã"ää ïéìâø ïéá à÷ãäî àúîùð
àáìì úøæçúàã áëùúå åéúåìâøî ìâúå
áìä àðîæ àåääá íìùåøéã àðååâë éäéàã
) ã"ää äàåøישעיה ל כ( êéøåî ãåò óðëé àìå
æð} òîåù áìä êéøåî úà úåàåø êéðéò åéäå
àùã÷î éáì íéáåøëå äãåáò øæçúàã {à"ò
) ïåäá øîúàãבמדבר ז פט( ìå÷ä úà òîùéå
íéáåøëä éðù ïéáî úøôëä ìòî åéìà øáãî
(àøéòæ éîåøå àúáø éîåø ïåðéàã) ïéððò ìëå
(ãî â äëéà) ã"ää ïéúåìö ìò ïééñëî ïåðéàã
ïéøáòúî äìéôú øåáòî êì ïðòá úåëñ
éðù úéáå ïåùàø úéá ïåðéàã ïéðééò ïéøäðå
ïéúåìö ïé÷ìñ ïåäáã

ואתמר בימינא ושמאלא ויהי ערב כו'  -שהן מ"ע ול"ת ,דבהון אתיהיב אורייתא ,ויהון
בדחילו ורחימו 2607ויתיחדון דו"נ ,שהן מסטרא דערב ובקר כנ"ל :בההוא זמנא מה דהות נשמתא
כו'  -דנפילה דנשמה הוא כאשר הולכת וגלה מלב עד דמטי לרגלין ,אז נפלה כו' כנ"ל ,וכן
השכינה בגלותא ,ואז ישראל מהדקין תחת רגלין ,כמ"ש )ישעיה נא כג( ותשימי כארץ גוך וכחוץ
לעוברים אמרו לנפשך שחי ונעבורה ,וחזירתה של הנשמה ללב וכן השכינה לירושלים וב' בתי
לבא כן הוא לב' 2608בתי מקדשים ,וז"ש דאתחזרת כו' :בההוא זמנא הלב כו'  -דאתהדרת
נשמתא לשם ,ולית לה כיסוי עלה ,ואמר רואה שומע ,שהן ב' דרגין ימינא ושמאלא דו"נ כמש"ל
בתיקון ע' )*} (##נז ע"א{ י"ה דחו"ב :וכל עננין כו'  -כמ"ש )ברכות לב ע"ב( מיום שחרב
בהמ"ק נפסקה מחיצה כו' שנאמר כו' ,ואמר רומי רבתא 2609כו' שהן נגד ב' בתי מקדשים דו"נ
שבנוק' ,ואמר ונהרין עיינין כו' שבהמ"ק היה עינו של עולם )ב"ב ד ע"א( שכל העולם צופות שם
ומשם עולה התפלה:
שבזמן שישראל מלוכלכים בטנופים
של שאר העמים ,הנשמה שהיא שכינה
אומרת "אל תראני שאני שחרחורת",
ותפלה נופלת ,זהו שכתוב "נפלה לא
תוסיף קום בתולת ישראל" .וכשנופלת
שוכבת לעפר בין הרגלים ,והרי פרשוהו
"ותגל מרגלותיו ותשכב" ,והיא מתפללת
לקדוש ברוך הוא שיקימה מהעפר ,זהו
שכתוב "ופרשת כנפך על אמתך כי גואל

ïéëìëåìî ìàøùé ïåðéàã àðîæáã
éäéàã àúîùð ïéîò øàùã ïéôåðèá
éðåàøú ìà (å à ù"äéù) úøîà àúðéëù
) ã"ää úìôð àúåìöå úøçøçù éðàùעמוס ה
ב( ãëå ìàøùé úìåúá íå÷ óéñåú àì äìôð
àäå ïéìâø ïéá àøôòì úáéëù úìôð
áëùúå åéúåìâøî ìâúå (æ â úåø) åäåî÷åà
äì íé÷åéã àåä êéøá àùãå÷ì éìöî éäéàå

 - ïå÷éúä øéàî##* 2606
 2607עי' לקמן הערה .1450
##* 2608היה כתוב כ"ה ל"ב.
 2609עי' לעיל כד ע"א ,ועי' פז ע"א שב' ענינים של רומי רבתא וזעירא הם ערלה ופריעה.
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אתה".
באותו זמן "ויחרד האיש וילפת",
ההוא שנאמר בו "יהו"ה איש מלחמה".
מה זה "וילפת" ,כמו שנאמר "ילפתו
ארחות דרכם" ,באותו זמן יבא הקדוש
ברוך הוא ויאמר לה "ליני הלילה והיה
בבקר" .ליני הלילה ,שהוא השמאל ,והיה
הבוקר ,שהוא רחמים .ימין שמשם מאיר
האור ,זהו שכתוב "הבוקר אור אם יגאלך
טוב יגאל" .אם יעשה בך ישראל מעשים
טובים להעלותך מבין הרגלים ,יפה,
תגאל על ידי ישראל העליון ,שהוא
בעלך ,טוב ודאי .ואם לא יעשו בך
מעשים טובים ,וגאלתיך אנכי ,והרי
פרשוהו.

) ã"ää àøôòîרות ג ט( ìò êéôðë úùøôå
äúà ìàåâ éë êúîà
ùéàä ãøçéå (ç â úåø) àðîæ àåääá
'ä (â åè úåîù) äéá øîúàã àåää úôìéå
øîà úàã äîë úôìéå éàî äîçìî ùéà
)àåääá íëøã úåçøà åúôìé (çé å áåéà
) äì àîééå àåä êéøá àùãå÷ éúéé àðîæרות ג
יג( äìéìä éðéì ø÷áá äéäå äìéìä éðéì
éîçø éäéàã ø÷áá äéäå àìàîù éäéàã
(âé â úåø) ã"ää øåà øéäð ïîúîã àðéîé
ãéáòé íà ìàâé áåè êìàâé íà øåà ø÷áä
ïéáî êì à÷ìñì ïéáè ïéãáåò ìàøùé êá
äàìò ìàøùéã éãé ìò ìàâú øéôù ïéìâø
êá ïåãáòé àì íàå éàãå áåè êìòá åäéàã
åäåî÷åà àäå éëðà êéúìàâå ïéáè ïéãáåò

בגין 2610ילפתו כו'  -שנתעוותו כל הדרכים כידוע ,וכמ"ש בר"ה )כג ע"ב( אסתתומי כו'
נתיבותי עוה ,2611ועי' בז"ח שיה"ש )מח ע"ד סא ע"ב( וחתחתים בדרך כו' :2612אם יעביד כו' -
ר"ל ,זהו יגאלך טוב ,וכמ"ש )סנהדרין צח ע"א( זכו אחישנה ,2613ואם לאו עד הבקר קץ האחרון,
שהוא בחסד ולא בזכות ,והוא בעתה וכנ"ל .ואמר ע"י דישראל עלאה  -ר"ל וירא אלקים כי טוב,
דהוא בעמודא דאמצעיתא ,כמ"ש בריש פרשת בראשית )יד ע"ב( ,והוא ע"י אתערותא דישראל
תתאה ,ואם לאו ע"י דבינה ,עלמא דחירו ,2614דשם לאו בזכותא .וז"ש וגאלתיך אנכי והא
אוקמוהו  -ר"ל כנ"ל אנכי דיציאת מצרים:
"חי יהו"ה שכבי עד הבוקר",
השבועה בח"י ,שהוא כולל שמונה עשרה
ברכות התפלה" .שכבי עד הבוקר" ,עד
אותו האור ,שבאותו זמן ,התפלה תהיה
מאירה בלב ובעינים ,ומשום שבשמונה
עשרה הברכות של התפלה תלויה
הגאולה ,ובו מתגלה ,שהוא יסוד ,ח"י
העולמים ,נאמר בו "והיו עיני ולבי שם
כל הימים"
"והיו עיני ולבי" ,הזכיר עינים ולב,
משום שצריך אדם בתפלתו שיהיו עיניו

(âé â úåø) ø÷áä ãò éáëù 'ä éç
ïàëøá é"ç ìéìë åäéàã é"çá äàîåà
àøäð àåää ãò ø÷áä ãò éáëù àúåìöã
àáìá àøäð àäú àúåìö àðîæ àåääáã
àéìú àúåìöã ïàëøá é"çáã ïéâáå ïéðééòáå
é"ç ãåñé åäéàã àéìâúà äéáå àð÷øåô
) äéá øîúà ïéîìòמלכים א' ט ג( éðéò åéäå
íéîéä ìë íù éáìå
ïéâá àáìå ïéðééò øéëãà éáìå éðéò åéäå

 - ïå÷éúä øéàî 2610גרסא?
 2611אמר אביי אסתתומי אסתתום להו דרכי ,דכתיב לכן הנני שך את דרכך בסירים .רב נחמן
בר יצחק אמר מהכא דכתיב נתיבותי עוה.
ועי' שם ברש"י :איסתתום דרכי  -ואחזו ההולכין דרך עקלתון.
 2612ז"ל :וחתחתים בדרך כתיב הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה ובאותו דרך היה יורד ובא
הטל מראשו של הקב"ה וכל שמחה וכל טוב וכל רצון באותו הדרך היה בא ובחרבן בהמ"ק תבירו
על תבירו באותו הדרך נמצא.
 2613עי' לעיל הערה .2592
 2614עי' זהר ח"ב קפו ע"א שזה בינה.
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למטה )יבמות קה ע"ב( אל הנשמה שהיא
שכינה ,שהיא אסורה בגלות ,ולבו
למעלה ,בקדוש ברוך הוא .וסוד הדבר
"עיני תמיד אל יהו"ה כי הוא יוציא
מרשת רגלי" .ולבו למעלה ,ליטול נקמה
מעמלק ,זהו שכתוב "כי יום נקם בלבי",
בלבי ודאי ,בו עתיד ליטול נקמה ,כמו
שנטל בו נקמה מהמצריים.

éåðéò éåäîì äéúåìöá ùð øá êéøöã
àúðéëù éäéàã àúîùð éáâì 2615àúúì
àìéòì äéáìå àúåìâá àøéñà éäéàã
äë íéìäú) äìîã àæøå àåä êéøá àùãå÷á
úùøî àéöåé àåä éë 'ä ìà ãéîú éðéò (åè
÷ìîòî àî÷åð àìèðì àìéòì äéáìå éìâø
) ã"ääישעיה סג ד( éáìá éáìá í÷ð íåé éë
ìéèðã äîë àî÷åð àìèðì ãéúò äéá éàãå
éàøöîî àî÷åð äéá

דביה תליא פורקנא  -דהוא נק' גואל כידוע .2616ואמר וביה אתגליא  -שבאלף הששי יתגלה,
וביה יג"ל פז"ק 2617יגלה פדיון זרע קדושים ,כמ"ש בז"ח )פד ע"ב תז"ח לו ע"ג( ואמר דאיהו
יסוד ח"י עלמין ,ר"ל לכן אמר ח"י ה' ,ח"י ברכאן ,והוא הגאולה שאז יחיו הכל :אתמר ביה כו'
 ר"ל ,בבית המקדש מקום התפלה ,כנ"ל דבהון סלקין צלותין ,ור"ל דבגלותא נשמתא וצלותאאסתלקת מלבא ,ועננין מכסין על עיינין .אבל כשיבנה בהמ"ק ,אז והיו עיני ולבי כו' ,וכן
בצלותא ,וז"ש דצריך ב"נ כו' :לתתא בשכינתא  -וזהו למטה לארץ ,ולמעלה לשמים בקב"ה
דאיהו שמים ,ואתה תשמע השמים )מלכים א' ח לב( ,ושמים וארץ ידוע )זהר ח"א מז ע"ב( .ור"ל
 - ïå÷éúä øéàî 2615ז"ל :המתפלל צריך שיתן עיניו למטה שנאמר והיו עיני ולבי שם כל הימים וחד אמר עיניו
למעלה שנאמר נשא לבבנו אל כפים אדהכי אתא ר' ישמעאל בר' יוסי לגבייהו אמר להו במאי
עסקיתו אמרו ליה בתפלה אמר להו כך אמר אבא המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלה
כדי שיתקיימו שני מקראות הללו.
 2616עי' זהר ח"א רכח ע"ב :והטוב בעיניך עשיתי דסמך גאולה לתפלה והא אוקימנא והא
אוקמוה חברייא דאתכוון ליחדא יחודא כדקא יאות ובגין כך )ישעיה לח ג( ויבך חזקיהו בכי גדול
דלית תרעא דקיימא קמי דמעין גאולה דא הוא מלאך הגואל דדא איהו דאשתכח בכל פרוקא
דעלמא והא אוקימנא.
המלאך הגואל אותי מכל רע )בראשית מח טז( רבי אלעזר אמר כיון דבריך יעקב ואתכוון
מתתא לעילא כדין אמשיך מעילא לתתא דכתיב )שם טו( האלהי"ם הרועה אותי כיון דאיהו נטיל
יהיב ברכאן להאי אתר כיון דאמטי ברכאן להאי אתר כדין פתח ואמר המלאך הגואל וגו'
תרגום" :והטוב בעיניך עשיתי" ,שסמך גאולה לתפילה ,והרי בארנו .והנה פרשוה החברים,
שהתכוון לייחד יחוד כראוי ,ולכן "ויבך חזקיהו בכי גדול" ,שאין שער שעומד לפני דמעות.
"גאולה" ,זה המלאך הגואל ,שזהו נמצא בכל גאולה שבעולם ,והרי בארנו.
"המלאך הגואל אותי מכל רע" .רבי אלעזר אמר ,כיון שברך יעקב והתכוון מלמטה למעלה ,אז
המשיך מלמעלה למטה ,שכתוב "האלהים הרועה אותי" .כיון שהוא לקח ,נתן ברכות למקום זה.
כיון שהברכות הגיעו למקום הזה ,אז פתח ואמר "המלאך הגואל" וכו'.
ועיי"ש רל ע"א :פתח ואמר המלאך הגואל אותי מכל רע )בראשית מח טז( האי קרא אית
לאסתכלא ביה )ס"א ל"ג דהא כתיב( הגואל אשר גאל מבעי ליה מאי הגואל בגין דהוא משתכח
תדיר לגבי בני נשא ולא אעדי מבר נש זכאה לעלמין תא חזי המלאך הגואל אותי דא שכינתא
דאזיל עמיה דבר נש תדיר ולא אעדי מניה כד בר נש נטיר פקודי אורייתא ועל דא יזדהר בר נש
דלא יפוק יחידאי בארחא מאי יחידאי דיזדהר בר נש למטר פקודי דאורייתא בגין דלא תעדי מיניה
שכינתא ויצטריך למיזל יחידאי בלא זווגא דשכינתא תא חזי כד נפק בר נש לארחא יסדר צלותא
קמי מאריה בגין לאמשכא עליה שכינתא ולבתר יפוק לארחא וישכח זווגא דשכינתא למפרק ליה
בארחא ולשזבא ליה בכל מה דאצטריך מה כתיב ביעקב )שם כח יט( אם יהיה אלהי"ם עמדי דא
זווגא דשכינתא ושמרני בדרך הזה למפרק לי מכלא.
תרגום :פתח ואמר" ,המלאך הגואל אותי מכל רע" .בפסוק זה יש להתבונן בו) ,שהרי כתוב(
הגואל ,היה צריך לכתוב אשר גאל ,מה זה הגואל .משום שהוא תמיד נמצא אצל בני אדם ,ולא זז
מאדם צדיק לעולמים .בא וראה" ,המלאך הגואל אותי" ,זו השכינה שהולכת עם בן האדם תמיד,
ולא זזה ממנו כשבן האדם שומר מצות התורה .ועל זה יזהר בן אדם שלא יצא יחידי בדרך .מה זה
יחידי ,שיזהר בן אדם לשמור מצות התורה כדי שלא תזוז ממנו שכינה ,ויצטרך ללכת יחידי בלי
זווג השכינה .בא וראה ,כשיוצא בן אדם לדרך ,יסדר תפלה לפני רבונו כדי להמשיך עליו שכינה,
ואחר כך יצא לדרך ,וימצא זווג השכינה לגאול אותו בדרך ולהצילו בכל מה שיצטרך .מה כתוב
ביעקב" ,אם יהיה אלהים עמדי" ,זה זווג השכינה" .ושמרני בדרך הזה" ,לפדות אותי מהכל.
 2617עי' לעיל כ ע"א שזה משם אבגית"ץ.
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עיניו ,כל מגמתו ותפלתו בשביל השכינה ,2618ולבו לקב"ה לבקש ממנו ,ור"ל שישפוך לבו
לקב"ה .ואמר ,לנטלא נוקמא מעמלק  -כמ"ש )שמות יז טז( כי יד על כס כו' ,שנשבע בכסאו,
ונאמר )ישעיה סו א( השמים כסאי .ועמלק הן הע"ר כמ"ש בפרשת בראשית )כה ע"א (2619ובז"ח
)פד ע"ג תז"ח לז ע"ב( }נז ע"ב{ דעלייהו אתמר כו' ,ע"ש בארוכה ,וכן אמר כאן למטה ,ומאן
גרם כו' ,וכן לקמן )מז ע"א וע"ב סב ע"ב( ע"ש :בלבי ודאי כו'  -כמו שמפרש והולך ,שם בן
כו' ,דהוא שמא דגבורה:
שהוא לב"י ,שם בן ארבעים ושתים,
ïéøúå íéòáøà ïá íù é"áì éäéàã
אבגית"ץ ,בו הוציא את ישראל מן ò"ø÷ àúåìâî ìàøùéì ÷éôà äéá õ"úéâáà
הגלות .קר"ע שט"ן שהוא השם השני,

 - ïå÷éúä øéàî 2618עי' שנות אליהו רפ"ה :אסור לכוין בתפילה לצורך עצמו ,אך להתפלל שיהיו כל ישראל
בתכלית השלימות ,ויהיה נשלם כנסת ישראל למעלה ,אבל לא לצורך עצמו ,אלא יתפלל באלהי
נצור על עצמו ,שתפלת אלהי נצור הוא על עצמו ,.ועי' לעיל מח ע"ג :ד"ה בכמה תחנונים כו'  -דכל
הבקשות דצלותא הוא הכל על כלל ישראל ,דהוא בשכינתא שהיא כלל ישראל.
 2619ז"ל :ואורייתא איהי ישובא דעלמא ואומין דעלמא עעכו"ם דלא קבילו לה אשתארו חרבין
ויבשין ודא איהו דקב"ה ברא עלמין ומחריבן אלין דלא נטרי פקודי אורייתא לא דישצי 2619איהו
עובדוי כמה דחשבין בני נשא ולמה ישצי לון לבנוי דאתמר 2619בהון בהבראם בה' בראם 2619ואלין
אינון דמתגיירין מאומין דעלמא בגינייהו נפלת ה' 2619זעירא דאברהם באלף חמישאה דהוא ה'
דאיהו חרב ויבש חרב בבית ראשון ויבש בבית שני ומשה בגין דבעא לאעלא גיורין תחות גדפוי
דשכינתא וחשיב דהוו מאלין דאתבריאו בה' והב בהון את ה' דאברהם גרמו ליה ירידה כמא דאת
אמר )שמות לב ז( לך רד כי שחת עמך בגין דלא קבילו לאת ה' בדחילו דיו"ד וברחימו דה' נחית
איהו מדרגיה דאיהו ו' ואת ו' נחתת עמיה בגין דלא יתאביד בינייהו 2619דעתיד איהו ברזא דגלגולא
לאתערבא בינייהו בגלותא בין ערב רב 2619דאינון נשמתייהו מסטרא דאלין דאתמר בהון )ישעיה
נא ו( כי שמים כעשן נמלחו וגו' ואלין אינון דלא בעא נח רחמי 2619עלייהו ואתמר בהון )בראשית ז
כג( וימחו מן הארץ בגין דהוו מאלין דאתמר בהון )דברים כה יט( תמחה את זכר עמלק ומשה לא
אסתמר מנייהו ואפיל ה' בינייהו ובגין דא איהו לא יעול לארעא דישראל עד דיתוב ה' לאתרה
ובגין דא נחת איהו מדרגיה ונחית ביה ו' ובגין דא ה' נפלת ו' יוקים לה ו' דמשה ובגין דה"א זעירא
ה' דאברהם דאיהי דהבראם אתעזר 2619איהו בגינה ואתמר ביה )ישעיה סג יב( מוליך לימין משה
וגו' ואפיק לה מתמן בחילא דו' ואייתי לה עמיה מיד שריא עליה י"ה ואשתלים אומאה )דאתמר(
)שמות יז יו( כי יד על כס יה מלחמה ליהו"ה וגו' מאי מדר דר דא משה 2619דאתמר ביה )קהלת א ד(
דור הולך ודור בא והא אוקמוה 2619דלית דור פחות מששים רבוא ודא משה דאתמר ביה דאנתתא
חדא ילדה ששים רבוא בכרס אחד:2619
תרגום :והתורה היא ישוב העולם .ואומות העולם שהם עובדי עכו"ם ,שלא קבלו אותה ,נשארו
חרבים ויבשים ,וזהו שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן .אלה שלא שומרים מצוות התורה,
לא שישמיד הוא מעשיו כמו שחושבים בני אדם ,ולמה שישמיד את בניו שנאמר בהם "בהבראם",
בה' בראם .ואותם שמתגיירים מאומות העולם ,בגללם נפלה ה' קטנה של אברהם ,באלף החמישי
שהוא ה' ,שהוא חרב ויבש ,חרב בבית ראשון ויבש בבית שני .ומשה ,משום שרצה להכניס גרים
תחת כנפי השכינה ,וחשב שהיו מאלה שנבראו בה' ,ונתן בהם אות ה' של אברהם ,גרמו לו ירידה,
כמו שנאמר "לך רד כי שחת עמך" ,משום שלא קבלו את האות ה' ,ביראה של יו"ד ובאהבה של ה',
הוא ירד מדרגתו שהוא ו' .ואות ו' ירדה עמו כדי שלא יאבד ביניהם ,שעתיד הוא בסוד הגלגול
להתערב ביניהם בגלות בין ערב רב ,שהם נשמותיהם מצד אלה שנאמר בהם "כי שמים כעשן
נמלחו וגו'" .ואלה אותם שנח לא בקש רחמים עליהם ,ונאמר בהם "וימחו מן הארץ" ,בגלל שהיו
מאלה שנאמר בהם "תמחה את זכר עמלק" .ומשה לא נשמר מהם ,והפיל ה' ביניהם ,ולכן הוא לא
יכנס לארץ ישראל עד שתשוב ה' למקומה ,ולכן ירד הוא מדרגתו וירד בו ו' ,ולכן ה' נפלה ,ו' יקים
אותה ,ו' של משה .ומשום שה"א קטנה ,ה' של אברהם ,שהיא של "הבראם" ,נעזר הוא בגללה,
ונאמר בו "מוליך לימין משה וגו'" .והוציא אותה משם בכח של ו' ,והביא אותה עמו .מיד שרתה
עליו י"ה ונשלמה השבועה) ,שנאמר( "כי יד על כס יה מלחמה לה' וגו'" .מה זה "מדור דור" ,זה
משה שנאמר בו "דור הלך ודור בא" .והרי פרשוה שאין דור פחות מששים רבוא ,וזה משה שנאמר
בו שאשה אחת ילדה ששים רבוא בכרס אחת.
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של היום השני .בו קרע את הים ,ובשם àðééðú àîåéã àðééðú àîù åäéàã ï"èù
הזה נאמר "יהי רקיע בתוך המים וגו'"øîúà àîù éàäáå 2620àîé òø÷ äéá .
נג"ד יכ"ש" ,נגד כל עמך אעשה נפלאות",
)'åâå íéîä êåúá òé÷ø éäé (å à úéùàøá
בכל שם לוקח נקמה במצרים.
úåàìôð äùòà êîò ìë ãâð ù"ëé ã"âð
)שמות לד י( íéøöîá àî÷åð ìèð àîù ìëá

אב"ג ית"ץ ביה כו'  -דהוא שם החסד שבו ,וביה אותיות יצא ,והוא יומא קדמאה כמ"ש
בז"ח )היינו תז"ח לו ע"א( 2621שם אב"ג בא"ת ב"ש תש"ר דבראשית ,וע"ש בארוכה כ"ז הענין:
נגד כל עמך כו'  -ע"ל )נד ע"ד נב ע"א( ודא תפארת כסאו כשמש נגדי ,וביה אתמר למשה נגד
כו' ,ועמש"ש ועבז"ח )עה ע"ב תז"ח ט ע"א( :2622בכל שמא כו'  -וכן לע"ל ועבז"ח שם:
והגאולה תלויה בלב ,שנאמר בו
)קה"ר פ"א סי' לו( הלב רואה ,ולכן "כי
יום נקם בלבי" ,נקמה במה ,בלבי ,בי"ה,
שנאמר בו "כל הנשמה תהלל י"ה" ,ועליו
נאמר "כי יד על כס י"ה" .והגאולה תלויה
בלב ,שבו נאמר "הלב רואה" .ולכן
פרשוהו בעלי המשנה )סנהדרין צט ע"א(
ללב"י גליתי ולאיברי לא גליתי .מה זה
ללבי ,אלא תורה שבכתב נקראת לבי,
ותורה שבעל פה נקראת פה ,ופרשוהו
בעלי המשנה ,מלב לפה לא גלה .ללב"י
ודאי זהו השם של ע"ב שמות ,והם
שבעים פנים לתורה שתלויים מן ב'.

äéá øîúàã àéìú àáìá àð÷øåôå
) àã ïéâáå 2623äàåø áìäישעיה סג ד( íåé éë
øîúàã ä"éá éáìá éàîá äî÷ð éáìá í÷ð
ä"é ììäú äîùðä ìë (å ð÷ íéìäú) äéá
ä"é ñë ìò ãé éë (æè æé úåîù) øîúà äéìòå
áìä øîúà äéáã àéìú àáìá àð÷øåôå
ïéúéðúî éøàî åäåî÷åà àã ïéâáå äàåø
éàî 2624éúéìâ àì éøáàìå éúéìâ é"áìì
éáì úàéø÷úà áúëáã àúééøåà àìà éáìì
àîåô úàéø÷úà äô ìòáã àúééøåàå
àì àîåôì àáìî ïéúéðúî éøàî åäåî÷åàå
ïäîù á"òã àîù àã éàãå é"áìì 2625éìâ
'á ïî ïééìúã àúééøåàì ïéôðà ïéòáù ïåðéàå

 - ïå÷éúä øéàî 2620נחש עם הכולל גימ' שטן ,ונעשה הלידה בשם קר"ע שט"ן וכמ"ש בתיקונים )דף נז ע"א(
וכן בתז"ח )לו ע"א( .כי בשם קר"ע שט"ן ביה קרע ימא ,והוא הנחש דקדושה מבחינת אלהים
קדושים דקטנות דיניקה ,והוא יסוד דז"א בעת שהוא בהקטנות דיניקה ,אשר נקרא אז היסוד שלו
בשם נחש).דע"ה ח"ב קכד ע"ב( ,קר"ע שט"ן דאיהו שמא תניינא )דשם מ"ב והוא גבורה שבגבורה(
ביה קרע ימא ,ואח"כ נתגלה החסד דשם ע"ב עם האור הגדול מהאור הגנוז דעתיקא קדישא )דע"ה
ח"בקכו ע"א(.
 2621ז"ל :אבג ית"ץ בראשית אב"ג תש"ר באתון א"ת ב"ש קרע שטן יהי רקיע ביומא ב' נגד יכש
יומא תליתאה נגד כל עמך אעשה נפלאות )בטר צתג( בה תבר נהורין והחשיך לון הדא הוא דכתיב
)ישעיה כד( וחפרה הלבנה ובושה החמה
תרגום :אבג יתץ בראשית אב"ג תש"ר באותיות א"ת ב"ש קרע שטן יהי רקיע ביום השני נגד
יכש היום השלישי נגד כל עמך אעשה נפלאות בטר צתג ביום הרביעי בו שבר האורות והחשיך
להם זהו שכתוב )ישעיה כד( וחפרה הלבנה ובושה החמה.
 2622ז"ל :ובה אמר משה נגד כל עמך אעשה נפלאות וכו' והאי איהו נג"ד יכ"ש נג"ד י"ש כ'
דאיהו כתר י"ש להנחיל אוהבי יש ואנון י' חכמה ש' תשובה כלהו כליל עמודא דאמצעיתא שמים
דאתמר בה )מלכים א ח( ואתה תשמע השמים שמע ישראל
תרגום :ובו אמר משה נגד כל עמך אעשה נפלאות וכו' וזהו נג"ד יכ"ש נג"ד י"ש כ' שהוא כתר
י"ש להנחיל אהבי יש והם י' חכמה ש' תשובה כלם כולל העמוד האמצעי השמים שנאמר בו
)מלכים א ח( ואתה תשמע השמים שמע ישראל
ז"ל הגר"א :אמר למשה נגד כו'  -ר"ל בשם נג"ד שהוא ת"ת .מסט' דכתר אעשה נפלאות :כלהו
כליל כו'  -כנ"ל כלל הג' שמות :שמים  -ר"ל נגד יכש עם ג"ס הנ"ל גי' שמים:
 2623קה"ר פ"א סי' לו :הלב רואה שנאמר ולבי ראה הרבה.
 2624עי' סנהדרין צט ע"א :מאי יום נקם בלבי אמר רבי יוחנן ללבי גליתי לאבריי לא גליתי.
 2625עי' מדרש תהילים ט :נאמר ,כי יום נקם בלבי .ליבא לפומא לא גלי .וכן הוא בקה"ר פי"ב
סי' י.
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אלא אורייתא דבכתב כו'  -ור"ל דהקץ מרומז באורייתא דבכתב ודאי ,אלא דלא אתפרש
באורייתא דבע"פ ולא נתגלה עדיין :ללבי ודאי דא שמא כו'  -חושבן ללבי ,ור"ל תורה שבכתב
כמו שמפרש והולך ואינון כו':
ולתורה יש ראש וגוף ולב ופה
ואיברים ,כמו שיש בישראל שהם
ראשים ,ראשי העם ,ומהם עיניים ,זה
שכתוב "והיה אם מעיני העדה" .ויש
מהם לב שהם כנגד שבעים סנהדרין,
ומשה ואהרן על גביהן ,שלא חסרים
מעולם כמותם .וזהו "ללבי גליתי" .אבל
אחרים שהם כשאר איברים ,נאמר בהם
"ולאיברי לא גליתי" .וכן בתורה שבעים
פנים תלויים משתי תורות ,תורה
שבכתב ותורה שבעל פה.

àáìå àôåâå àùéø äì úéà àúééøåàå
ïåðéàã ìàøùéá úéàã àðååâë ïéøáàå àîåôå
) ã"ää ïéðééò ïåäðîå àîò éùéø ïéùéøבמדבר
טו כד( ïåäðî úéàå äãòä éðéòî íà äéäå
äùîå ïéøãäðñ ïéòáù ìá÷ì ïåðéàã àáì
àîìòá ïéøñç àìã 2626åäééáâ ìò ïøäàå
ïéðøçà ìáà éúéìâ éáìì åäéà àãå åäééúååë
éøáàìå ïåäá øîúà ïéøáà øàùë ïåðéàã
ïééìú ïéôðà ïéòáù àúééøåàá ïëå éúéìâ àì
àúééøåàå áúëáã àúééøåà úåøåú ïéøúî
äô ìòáã

ואורייתא א"ל כו'  -מפרש מ"ש ,ללבי גליתי ולאברי לא גליתי ,ללב"י דישראל נתגלה וכן
ע"ב דסנהדרין כמו שמפרש והולך ,וכן הוא בתורה ,שנתגלה בלב שבתורה ,והן בפנימיות
הסודות שבתוכו ,וז"ש ואורייתא כו' כגוונא דא כו' :דלא חסירין כו'  -ר"ל ,כן הוא בכל דור,
החשובים שבתוכו ,כמ"ש )ב"ר פנ"ו סי' ז( דבכל דור כאברהם כו':2627
ובגלות "חלק לב"ם" ,שהם שבעים
ושנים צדיקים ,שהם כדוגמת הסנהדרין.
וסוד הדבר "אשרי כל חוכי לו" ,ל"ו
בגימריא עולה שלשים ושש ,והם שלשים
ושש בארץ ישראל ושלשים ושש מחוץ
לארץ ישראל .וזהו "חלק לב"ם" ,ומי
חלק לבם ,השאור וחמץ שהם ערב רב.
וסוד הדבר "ויהי מבדיל בין מים למים",
שעליהם נאמר "אך ביום הראשון
תשביתו שאור מבתיכם" ,אך חלק )פסחים
ה ע"א( .ושבועה שימחו בי"ד ,שהם

) àúåìâáåהושע י ב( ïåðéàã í"áì ÷ìç
ïéøãäðñã àðååâë ïåðéàã 2628íé÷éãö á"ò
 ì äéòùé) äìîã àæøåיח( åì éëåç ìë éøùà
å"ì ïåðéàå úéùå ïéúìú ÷éìñ àðáùåçá å"ì
ìàøùéã àòøàî øáì å"ìå ìàøùéã àòøàá
÷ìç ïàîå í"áì ÷ìç (á é òùåä) åäéà àãå
áøò ïåðéàã õîçå øåàù [à"ò àð] íáì
íéî ïéá ìéãáî éäéå àúìîã àæøå 2629áø
) íéîìבראשית א ו( íåéá êà øîúà åäééìòã

 - ïå÷éúä øéàîמדרש קהלת יב י ושוחר טוב ט ב ועי' סנהדרין צט ע"א )לש"ו(.
 2626סוד הב' הוא הת"ת ומלכות עצמן המתפשט כל א' לו"ק שהם הל"ו )דע"ה ח"ב עו ע"א(.
 2627ז"ל :ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים אברהם אברהם תני רבי חייא לשון חיבה לשון זירוז
ר' אליעזר בן יעקב אמר לו ולדורות אין דור שאין בו כאברהם ואין דור שאין בו כיעקב ואין דור
שאין בו כמשה ואין דור שאין בו כשמואל.
 2628הקדו"ש כט ע"ד אמצע
סנהדרין )צז ע"ב( אמרו לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי דמקבלי אפי שכינה בכל יום,
והם המסתכלים באספקלריא המאירה הם באמת ב' פעמים ל"ו ,והוא במספר ע"ב ,כי הם ל"ו
בארץ ישראל ול"ו בחו"ל ,והם כולם נסתרים כי הם במדרגת לב ,ועליהם אמרו סנהדרין )צט ע"א(
ללבי גליתי לאבריי לא גליתי )דע"ה ח"ב עה ע"ד(
וענין הל"ו צדיקים הוא לצורך התיקון האותיות אל"ה מהשם אלהים ,ובסוד )ישעיה מ כו( מ"י
ברא אל"ה ,כי זה היה חטא העגל ,שהפרידו אותיות אלה ממ"י ,וכמ"ש בהקדמת זוהר בראשית )דף
ב ע"א( ע"ש כל הענין .כי הו"ק שהם כלולים זב"ז ,וכל א' הוא כלול מו' ,והם ל"ו שהוא האותיות
אל"ה מאלהים ,ותיקונם הוא ע"י הנ' תרעין דבינה ,שהיא האותיות מ"י מאלהים ,ובהתייחדם הוא
השם אלהים בשלימות )שם עו ע"א(
.?àúìîã àæøå éìåà ÷çîð äî éì øåøá àìå à"øâá óñåð – ïåäá øîúà ïåäáã 2629
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ארבעה עשר ימי פסח ,לקיים "כימי
צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" )וזה
שבעה ימי הפסח של הגלות הראשונה,
ושבעה ימי הפסח של גלות האחרונה(
זהו שכתוב "חג שבעת ימים מצות
יאכל".

÷ìç êà íëéúáî øåàù åúéáùú ïåùàøä
éøñ òáøà ïåðéàã ã"éá ïåçîúéã äàîåàå
éîéë (åè æ äëéî) àîéé÷ì àçñôã éîåé
àãå) úåàìôð åðàøà íéøöî õøàî êúàö
äòáùå äàîã÷ àúåìâã àçñôã éîåé äòáù
) ã"ää (äàøúá àúåìâã àçñôã éîåéבמדבר
כח יז( ìëàé úåöî íéîé úòáù âç

בגלותא חלק לבם כו'  -וז"ש ל"ו צדיקים ר"ל בארץ ול"ו בחו"ל כמו שמפרש והולך,
דצריך להיות ע"ב מובחרים שבדור שראוים להיות ע' סנהדרין ,ונשיא ואב"ד ,והן נקראים עיני
העדה ,עי"ן ע' סנהדרין ,וב' עיינין עצמן ,ב' שעל גביהם נגד שם ע"ב ,וע"ב נפש וע"ב אומין,
וכמ"ש במ"א )** :(##דאינון ע"ר דבהון אתמר בהון כו'  -כצ"ל ,ור"ל דע"ר שהן גרמו הגלות,
והן חלקו היום ועבדו העגל בשש ,ועליהן נאמר אך ביום ,אך חלק ,דבשש שורפין אותם ,והן
שאור שבעסה דאומין פלחי כוכביא דעלמא ,עשו וישמעאל ,הן סובין ומורסן .וכימי מצרים
אראנו כו' ,וכן לע"ל בי"ד יום בע"פ יתמחון ,וז"ש ואומאה דביה }נז ע"ג{ יתמחון ,ר"ל שנאמר
)שמות יז טז( כי יד ,י"ד יום כנ"ל .ואמר ובג"ד אור כו' ,ר"ל כמו שמפרש והולך ,דבאור המצוה
והתורה יתבערו הע"ר ,והן חשוכין דמכסיין על עיינין ,ואז )דברים לג כח( 2630עין יעקב בדד,
ואינון שאור וחמץ ,הן בישראל שאור שבעסה בתוך העסה ,והן נגד סובין ומורסן שבקצוות ימין
ושמאל ,והאמצע כולל שניהם .אבל לע"ל יתעקרו מישראל ,דהאמצע הוא צ"ל 2631נקי וכן
הקצוות .ועבר"מ פ' משפטים בארוכה )קכ ע"ב:(2632
ולכן )פסחים ב ע"א( אור לארבעה
עשר בודקין את החמץ לאור הנר .וזה
אור הנר ,שהיא תורה ומצוות ,שנאמר
בהם "כי נר מצוה ותורה אור" .נר בלב,
ואור בעינים ,שהוא אור הנר ,ביראה
ואהבה ,בי"ה נעברים החשכה והקדרות
מהם ,ולכן "כי יום נקם בלבי"

úà ïé÷ãåá øùò äòáøàì øåà àã ïéâáå
éäéàã øðä øåà àãå øðä øåàì õîçä
ïåäá øîúàã àéãå÷ôå {á"ò æð} àúééøåà
)משלי ו כג( àáìá øð øåà äøåúå äåöî øð éë
åìéçãá øðä øåà åäéàã ïéðééòá øåà
àúåøã÷å àëåùç ïéøáòúî ä"éá 2633åîéçøå
) àã ïéâáå åäééðîישעיה סג ד( í÷ð íåé éë
éáìá

נר בלבא אור בעיינין  -דשם אור הראיה ,ושם יוצא הראיה מהמוח ,דמשם אור דאדם כנ"ל
מ"ג ,2634וכן הוא שם ע"ב דעיינין תורה שבכתב כנ"ל ,והוא ותורה ,אבל בלבי הוא שם מ"ב
דגבורה ,תורה שבע"פ .וז"ש בי"ה מתעברין כו' ,דהוא חו"ב מוחא ולבא ,וכן הוא עיינין בחכמה
כידוע בסוד ד' חושים ,וכן הוא חושבן דסיהרא שם פרפראות כו' )אבות פ"ג מי"ח( ,2635כמ"ש
 - ïå÷éúä øéàî 2630לשון הפסוק :וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב.
 2631צריך להיות ,צריך להישאר.
##* 2632
ז"ל :ומסטרא דתבואות ה' מיני נהמא תבירין מכלהו ואינון חטה ושעורה וכסמת ושבלת שועל
ושיפון אמתיל לון לישראל הדא הוא דכתיב )ירמיה ב ג( קדש ישראל ליהו"ה ראשית תבואתה בה'
כד יפקון מגלותא הכי יהון תבירין עד דיתבריר אוכל מתוך פסולת דהיינו קש ערב רב עד דיתבררו
וישתמודעו ישראל בינייהו כבר דאתבריר מגו מוץ ותבן
תרגום :ומצד של תבואות חמשה מיני לחם שבורים מכולם והם חטה ושעורה וכסמת ושבלת
שועל ושיפון המשיל אותם לישראל זהו שכתוב )ירמיה כ( קדש ישראל לה' ראשית תבואתה בה'
כשיצאו מהגלות כך יהיו שבורים עד שיתברר אכל מתוך פסלת שהינו קש ערב רב עד שיתבררו
ויודעו ישראל ביניהם כמו בר שנברר מתוך מוץ ותבן.
 2633עי' לקמן הערה .1450
##* 2634
 2635ז"ל :תקופות וגמטריאות ,פרפראות לחכמה.
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בפרשת פנחס )רכ ע"ב( ,2636ואמר ובג"ד כי יום כו' ,כמ"ש )פסחים ד
ועי' בפרשת שמות )לח ע"א( ,2637ונר בלבא:

ע"א( שאור הנר יפה לבדיקה,

 - ïå÷éúä øéàî 2636ז"ל :קם ההוא טולא ובטש בעינוי דר' אבא נפל על אנפוי מגו דחילו עד דהוה נפל על
אנפוי נפל קרא בפומיה דכתיב עיניך ברכות בחשבון על שער בת רבים ואלין עיינין דילה פרפראות
לגו חכמה עלאה דאתמשכא מלעילא ומגו חשבון ותקופין ועבורין אתמליין ואתעבידו בריכות
דנפקן מימין לכל סטרין )אינון עיינין( עד דאתפקדן לכל חושבן ועבורין דסיהרא בלבד )ס"א דלבר(
וככבין ומזלי למעבד חשבון ודא איהו על שער בת רבים דא איהי סיהרא דלבר א"ר אבא לר' יוסי
ההוא מרגלא קדישא דהוה תחות ידך מגו סיעתא דחסידא קדישא דאיהו גבן כמה שפיר איהו
ואהדרנא ביה דהא ודאי לא אצטריך לאפקא אתתא למשרי באתר אחרא עד דבעלה יפקד ויהיב לה
רשו למהך ואודעין לבעלה בקדמיתא ומפייסין ליה דהוא יפקד לה ויהיב לה רשו למיהך לההוא
אתר כך קב"ה פייס למשה ועד דיהב ליה רשו וא"ל אימא אנת הנני נותן לו את בריתי שלום
למשרי בגוויה ועד דיהב לה רשו למהך תמן לא אזלת מנלן מצדיקו של עולם דיהיב לה רשו
למשרי גו צדיקי בהאי עלמא ויתבא עמהון ככלה גו קשוטהא וצדיקא דעלמא חמי וחדי בהאי אבל
בין דרועי דבעלה שכיבת ואתהדרת למהוי בהדייהו ותבת לבעלה כד"א בערב היא באה ובבקר היא
שבה בערב היא באה לגבי בעלה ובבקר היא שבה לגבי צדיקייא דעלמא וכלא ברשותא דבעלה
)הה"ד וצדיק חונן ונותן(:
תרגום :קם אותו הצל והכה בעיניו של רבי אבא ,נפל על פניו מתוך פחד ,עד שהיה נופל על
פניו נפל פסוק בפיו ,שכתוב "עיניך ברכות בחשבון על שער בת רבים" ,ואלו העינים שלה
פרפראות לתוך חכמה עליונה ,שנמשכה מלמעלה ,ומתוך חשבון ותקופות ועבורים מתמלאים
ימין\מימיוִ /מי ְִמין 2636לכל הצדדים )אותן עינים( ,עד שנפקדו לכל חשבון
ונעשו בריכות ,שיצאו מֵ ִ
ועבורי הלבנה בלבד )שבחוץ( ,וכוכבים ומזלות לעשות חשבון ,וזהו "על שער בת רבים" זוהי
הלבנה שבחוץ .אמר רבי אבא לרבי יוסי ,אותה מרגלית קדושה שהיתה תחת ידך ,מתוך סיוע של
החסיד הקדוש שהוא אצלנו ,כמה יפה הוא ,וחזרנו בו ,שהרי ודאי לא צריך להוציא אשה להשרות
במקום אחר עד שבעלה יצוה ,ויתן לה רשות ללכת ,ומודיעים לבעלה בהתחלה ומפייס אותו,
שהוא יצוה אותה ויתן לה רשות ללכת לאותו מקום .כך הקדוש ברוך הוא פייס את משה ,ועד
שנתן לו רשות ,ואמר לו "אמור אתה הנני נותן לו את בריתי שלום" ,לשרות בתוכו .ועד שנתן לה
רשות ללכת לשם לא הלכה .מנין לנו .מצדיקו של עולם ,שנתן לה רשות לשרות בתוך צדיקים
בעולם הזה ,וישבה עמם כמו כלה בתוך הקשוטים שלה ,וצדיק העולם רואה ושמח בזה .אבל בין
זרועות בעלה שוכבת וחוזרת להיות ִאתם ,ושבה לבעלה כמו שנאמר "בערב היא באה ובבוקר היא
שבה" .בערב היא באה לבעלה ,ובבוקר היא שבה לצדיקי העולם ,והכל ברשות בעלה )זהו שכתוב
"וצדיק חונן ונותן"(.
 2637אתו רבי חייא ורבי יוסי אשתטחו קמיה ונשקו ידוי ובכו ואמרו גליפין עלאין ותתאין זקפן
רישא בגינך עבד קודשא בריך הוא ירושלים לתתא כגוונא דלעילא עבד )רבי שמעון בר יוחאי(
שורי קרתא קדישא ותרעוי מאן דעייל לא עייל עד דיפתחון תרעין מאן דסליק לא סליק עד
דיתתקנון דרגין דשורי מאן יכיל למפתח תרעין דקרתא קדישא ומאן יכיל לאתקנא דרגין דשורי דא
רבי שמעון בר יוחאי דאיהו פתח תרעין דרזי דחכמתא ואיהו אתקין דרגין עלאין וכתיב )שמות לד
כג( יראה כל זכורך את פני האדון יהו"ה מאן פני האדון יהו"ה דא רבי שמעון בר יוחאי דמאן
דאיהו דכורא מן דכורייא בעי לאתחזאה קמיה אמר לון עד השתא לא סיימנא מלה דשאלתא
דילכון דהא תנינן ויהו"ה הכה כל בכור כל בכור סתם כדקאמרן וכלא הוה כמה דאינון דמיתו אינון
קטורי קטרין דהוו משתמשי בחרשייהו באינון כתרין מנהון משתמשי בעלאי ומנהון בתתאי ואף
על גב דכלהו תתאין אינון וכל ארעא דמצרים מליא חרשין הות וכתיב כי אין בית אשר אין שם
מת ואתעביד דינא בכלא בשעתא דאתכנשו כלהו בבתיהון ולא הוו מתפזרי במדברא ובחקלא אלא
כלהו אשתכחו בבתיהון )ואור הנר יפה לבדיקה מבחוץ( ועבד ליליא דינוי בכלא בההיא שעתא
ותנא הוה נהיר ליליא כיומא דתקופה דתמוז וחמא כל עמא דינוי דקודשא בריך הוא הדא הוא
דכתיב )תהלים קלט יב( ולילה כיום יאיר כחשכה כאורה.
תרגום :באו רבי חייא ורבי יוסי השתטחו לפניו ונשקו ידו ובכו ואמרו חקיקות עליונים
ותחתונים מרימים ראש בזכותך עשה הקדוש ברוך הוא ירושלים למטה כדוגמא שלמעלה עשה
)רשב"י( חומות העיר הקדושה ושעריה מי שנכנס לא נכנס עד שיפתחו השערים מי שעולה לא
עולה עד שיתתקנו המדרגות של החומות מי יכול לפתוח את שערי העיר הקדושה ומי יכול
להתקין את המדרגות של החומות זה רבי שמעון בן יוחאי שהוא פותח שערים של סודות החכמה
והוא מתקן דרגות עליונות וכתוב יראה כל זכורך את פני האדון ה' מי זה פני האדון ה' זה רבי
שמעון בן יוחאי שמי שהוא זכר מן הזכרים צריך להראות לפניו .אמר להם עד עכשיו לא סימנו
הדבר ששאלתכם שהרי שנינו וה' הכה כל בכור כל בכור סתם כמו שאמרנו והכל היה כמו של
אותם שמתו אותם קושרי הקשרים שהיו משתמשים בכשפיהם באותם הכתרים מהם משתמשים
בעליונים ומהם בתחתונים ואף על גב שכלם הם תחתונים וכל ארץ מצרים מלאה היתה כשפים
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ועוד "בלבי" ,זה שלשים ושנים
אלהי"ם של מעשה בראשית ,ועשר
מאמרות ,שהן י' מן לבי .והלב זה הוא
הלב ,שבו מאיר אותו שנאמר בו "ותרא
אותו כי טוב הוא" .ובו עתיד להתגלות
הקדוש ברוך הוא למשה בתורה בגלות
האחרונה ,כדוגמת הגאולה הראשונה,
שנאמר בו "וירא מלאך יהו"ה אליו בלבת
אש" בראשונה בלבת אש של נבואה,
ובגלות האחרונה בלבת אש של התורה.

àãáåòã í"éäìà á"ì àã éáìá ãåòå
éáì ïî 'é ïåðéàã ïøéîà øùòå úéùàøáã
øîúàã àåää øéäð äéáã áì åäéà éàä áìå
àåä áåè éë åúåà àøúå (á á úåîù) äéá
àåä êéøá àùãå÷ àéìâúàì ãéúò äéáå
àðååâë äàøúá àúåìâá àúééøåàá äùîì
(á â úåîù) äéá øîúàã äàîã÷ àð÷øåôã
àúéîã÷á ùà úáìá åéìà 'ä êàìî àøéå
úáìá äàøúá àúåìâáå äàåáðã ùà úáìá
àúééøåàã ùà

דביה נהיר כו'  -ר"ל ,משה רבינו ע"ה ,שהוא יתגלה ויגאל ,כמ"ש )קהלת א ט( מה שהיה
הוא שיהיה כו' ,והוא אור הנר דבלבא דנהיר ללבא לשכינתא ,וכמ"ש דהוא בלבת אש ,ואש הוא
אור הנר ,ובלבת הוא בלבא ,ר"ל לב האש ,והוא בת לב ,ובת הוא בת עין שכינתא ,וכן לב ,והוא
נר בלבא ,אור בעיינין כנ"ל .ואמר ההוא כו' כי טוב  -ר"ל שנאמר טוב שנתמלא כל הבית אור,
כמ"ש )בראשית א ד( וירא אלקים את האור כי טוב ,והוא ותורה אור )משלי ו כג( ואור הנר ,ואמר
ודא בת מן בראשית דאיהי כלילא כו'  -ר"ל זהו בלבי ,בת הוא יו"ד אמירן דבראשית דכלילן
בבת דבראשית ,וכן אמרו נגע בבת )לעיל יג ע"א( ,וכלל בה עשר אמירן כו' ,והוא שם מ"ב וכמו
שמפרש והולך ,ואמר איהי בת עין כו' וביה נהיר אור הה"ד כו'  -כנ"ל אור בעיינין ונר בלבא,
וז"ש ל"ב אלקים ביה נהיר מצוה שהוא נר מצוה ,ואמר דאתמר ביה נר ה' נשמת כו'  -כנ"ל )מג
ע"ב נה ע"ב( דנשמתא מאיר בלבא )בנפשא( ואדם מאיר בתורה והוא בעיינין וכנ"ל.
וזו ב"ת מן בראשית ,שהיא כלולה
מעשר אמירות ושלשים ושנים אלהי"ם
של מעשה בראשית .הבת הכלולה מעשר
אמירות היא בת עין שחורה ,שנאמר בה
"שחורה אני ונאוה" .ובו מאיר אור ,זהו
שכתוב "ותורה אור" .שלשים ושנים
אלהי"ם בו מאירה מצוה ,שנאמר בה "נר
יהו"ה נשמת אדם".
וכנפי השכינה הם כסוי דם חיה
ועוף ,שמכסה עליהם באהבה ,וכשמכסה
עליהם באהבה של אהבה ,מי המבול לא
שולטים עליהם" ,מים רבים" של מי
המבול" ,לא יוכלו לכבות את האהבה"
של ישראל לאביהם שבשמים.

àìéìë éäéàã úéùàøá ïî ú"á àãå
àãáåòã í"éäìà á"ìå ïøéîà øùòî
éäéà ïøéîà øùòî àìéìë úá úéùàøáã
éðà äøåçù äá øîúàã àîëåà ïéò úá
) äåàðåשיה"ש א ה( ã"ää øåà øéäð äéáå
)משלי ו כג( äéá í"éäìà á"ì øåà äøåúå
íãà úîùð 'ä øð äéá øîúàã äåöî øéäð
) 'åëåמשלי כ כז(
äéç íã éåñë ïåðéà àúðéëùã éåôãâå
éñëî ãëå åîéçøá åäééìò éñëîã óåòå
àì àðôåè éî äáäàã åîéçøá åäééìò
) åäééìò àèìùשיה"ש ח ז( éîã íéáø íéî
äáäàä úà úåáëì åìëåé àì àðôåè
2638
àéîùáã ïåäåáàá ìàøùéã

 - ïå÷éúä øéàîוכתוב כי אין בית אשר אין שם מת .ונעשה דין בכל בשעה שהתכנסו כולם בבתיהם ולא היו
מתפזרים במדבר ובשדה אלא כולם נמצאו בבתיהם )ואור הנר יפה לבדיקה מבחוץ( ועשה הלילה
את דיניו בכל באותה שעה ושנינו שהיה מאיר הלילה כמו היום בתקופת תמוז וראה כל העם את
דיני הקדוש ברוך הוא זהו שכתוב ולילה כיום יאיר כחשכה כאורה.
.à"øâá ÷çîð ïàë ãò "àúðéëùã éåôãâå"î 2638
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באותו זמן הכסא יהיה על ארבע
חיות ,וזהו שׁוֹפָ ר ה ֹו ֵ ֣ל ,רבי"ע מרובע,
דרג"א בשש דרגות ,שהן שש מעלות
לכסא ,הרי הוא מלך על הכסא.
באותו זמן "ועשה לי מטעמים כאשר
אהבתי" ממצוות עשה שנתנו מאהבה,
ולא ממצוות לא תעשה ,שהוא הקריב לו
הממונה של עשו לקטרג על ישראל,
שבשבילם נאמר "ואת עשו שנאתי".

òáøà ìò àäé àéñøåë àðîæ àåääá
ò"éáø 2639ê"ìåä øôåù åäéà àãå ïååéç
ùù ïåðéàã ïéâøã úéùá 2641à"âøã òáåøî
2642
åäéà àä (èé é 'à íéëìî) àñëì úåìòî
àééñøåë ìò àëìî
) àðîæ àéääáבראשית כז ד( éì äùòå
äùòã ïéãå÷ôî éúáäà øùàë íéîòèî
àìã ïéãå÷ôî àìå äáäàî åáéäééúàã
åùòã àðîî äéì áéø÷à àåäã äùòú
øîúà åäééðéâáã ìàøùéì ïåäá àâøè÷ì
) à éëàìîג( éúàðù åùò úàå
2640

*וגדפוי דשכינתא כו'  -צ"ל לפי שמסיים שם בז"ח )פד ע"ד תז"ח לז ע"ד( ולא יכנף עוד
מוריך ,ואמר דכנפי השכינה יהון מכסין כו' ,ואמר שם ,דמי טופנא מתגבר בגלותא ,אבל אש
מים רבים כו' .אבל נראה שכ"ז יתר הוא ולא שייך כאן ,וע"ל )נז ע"ג סו ע"ב( .וכאן צריך
להתחיל ,בההוא זמנא כרסייא כו' ,דאמר שם )תז"ח לז ע"ד( דכורסייא בימינא אתתקנת כו'
בההוא זמנא דקב"ה יתיב על כורסיא כו' ואמר כאן ,בההוא זמנא כרסייא יהון על כו'  -דהן ד'
רגלי הכסא ובהון אתתקנת כו' רגלין דאבהן ודוד ,בכהנים לוים וישראלים וגרי הצדק ,וכמ"ש
)ישעיה מד ה( זה יאמר לה' אני וזה כו' ,ד' ,2643וזה )תז"ח לז ע"ג( ודא איהו שופר כו' ,ששם מפרש
טעמים ,ודא איהו אתנח יתיב .ומפרש שם ג"כ ,ודא איהו שופר הולך רביע דרגא כו' ,וחוזר
ומפרש כאן שופר הולך כו' ,ור"ל שופר הולך הוא הכרסייא כמ"ש בזוהר )זו"ח סב ע"ב (2644על פ'
 - ïå÷éúä øéàî2639
2640
2641

.(à"øâ) øîàå 2642
 2643כתות עי' לקמן צז ע"ג ד"ה ועלה אתמר
 2644פתח רבי שמעון ואמר שיר השירים אשר לשלמה כתיב הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע
וגו' בכמה זמנין הקב"ה אוכל לון לישראל לאהדרא לון בתיובתא לגביה למהך באורח מישר בגין
לאסלקא בגוייהו דהא כד ישראל זכאין ואזלין בארח מישר כביכול סילוקא איהו לקב"ה עמהון
בכל עמין דעלמא כד ישראל זכאין ואזלין באורח מישור סליק לון קב"ה על כל בני עלמא וכולהו
אודן ומשבחן ליה ולאו אינון בלחודייהו אלא אפילו עילאין לעילא כולהו אודן ליה בגינייהו
דישראל ולא דא בלחודוי אלא איהו אסתלק ביקריה בגינייהו דישראל ממש ולא דא הבלחודוי
אלא אפילו ישראל ממש מסתלקי ביקריה דקודשא בריך הוא לעילא ותתא תא חזי בשעתא
דישראל זכאין כורסא יקרא דלעילא אסתליק לעילא לעילא בכמה חדוון בכמה רחימו ומתחברן
עלמין בחדווא וכולהו אתברכן מעמיקא דנחלין ועלמין כולהו אשתקיין ואתברכאן ואתקדשאן
בכמה ברכאן בכמה קדושין וקב"ה חדי עמהון בחדוא בשלימו ובשעתא דישראל לאו אינון זכאין
כולא איהו בהפוכא ועם כל דא רחימו דקב"ה לא אתמנע מנייהו וכורסייא דיליה יתבא עלייהו
כאמא על בנין ולא אתמנעת מלמתבע עלייהו רחמי ובהאי קלא סלקא לעילא בגין דרעותא דיליה
מאן דאוליף סניגוריא על בנוי מנא לן ממשה דאסתלק בסליקו על דאוליף זכו עלייהו דישראל
הה"ד ומשה לא ידע כי קרן עור פניו אימתי ליקרא דא כד חאבו ישראל ואוליף עלייהו זכו כגוונא
דא כתיב הלוך ילך ובכה על חוביהון דישראל מאי נושא משך הזרע דא רזא דכורסייא דיקרא
דאיהו נטיל משיכו דזרע קודשא עילאה למיעבד פירין ואיבין בהאי עלמא וכד אסתליקת בקלא
דישראל אע"ג דלאו אינון זכאין עם כל דא קב"ה אעלי לה ואשקי לה משקיו דנחלא עמיקא
ואשתלים מכל סטרין כדין בא יבא ברנה מגו דההוא דלימו וברכאן וקדושין דאשתלימת בקדמיתא
הלוך ילך ובכה על חובייהון דישראל כד תבו בא יבא ברנה
תרגום :פתח רבי שמעון ואמר שיר השירים אשר לשלמה כתוב )תהלים קכו( הלוך ילך ובכה
נשא משך הזרע וגו' כמה פעמים הקדוש ברוך הוא הוכיח את ישראל להחזירם בתשובה אליו
ללכת בדרך ישרה כדי להתעלות בתוכם שהרי כשישראל צדיקים והולכים בדרך ישרה כביכול זו
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)תהלים קכו ו( הולך 2645ילך ובכה על הכרסיא .וע"ל )* (##מ"ש }נז ע"ד{ בזה ,והוא הנכון,
דלקמן מפרש שופר הולך ,דקאמר ובזמנא דאיהי כו' ,ורביע ,מפרש מרובע על ארבע חיון.
ודרגא ,מפרש והולך ,דרגא בשית דרגין ,שהן כלל הכסא ,כמ"ש בר"מ פ' בא )מג ע"א ,(2646והן
2647
ד"ו פרצופין  ,ה' של השם שהוא בבריאה .ועמ"ש בספ"ד דס"ד )ל ע"א ד"ה ד"ו תרין(
בארוכה הרבה שהוא אתנח יתיב* :איהו מלכא  -ט"ס וצ"ל ואמר מלכא כו' :דאתיהיבו מאהבה
 ר"ל ,ז"ש כאשר אהבתי ,וע"ל סוף תיקון ל"ו )פו ע"ב( :ולא מפקודין כו'  -ר"ל ,דלכן לא קאמרסתם עשה לי מטעמים :דבגינייהו ואת עשו שנאתי – דה' ית' שונא מקטרג על בניו אף
הקדושים ,כמ"ש )ישעיה ו ו( ובידו רצפה ,2648וכיוצא ,ור"ל שנאתי דז"ש כאשר אהבתי ,לאפוקי
שזה שנאתי:
 - ïå÷éúä øéàîעליה לקדוש ברוך הוא עמהם עם כל העמים של העולם כאשר ישראל צדיקים והולכים בדרך
ישרה מעלה אותם הקדוש ברוך הוא על כל בני העולם וכלם מודים ומשבחים אותו ולא הם
בלבדם אלא אפלו העליונים למעלה כלם מודים לו בשביל ישראל ולא זה בלבדו אלא שהוא
מתעלה בכבודו בשביל ישראל ממש ולא זה בלבדו אלא אפלו ישראל ממש מתעלים בכבודו של
הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה
בא וראה בשעה שישראל צדיקים כסא הכבוד שלמעלה מתעלה למעלה למעלה בכמה שמחות
בכמה אהבה ומתחברים העולמות בשמחה וכלם מתברכים מעמק הנחלים וכל העולמים נשקים
ומתברכים ומתקדשים בכמה ברכות בכמה קדושים והקדוש ברוך הוא שמח עמהם בשמחה
בשלמות
ובשעה שאין ישראל צדיקים הכל הוא בהפוך ועם כל זה אהבת הקדוש ברוך הוא לא נמנעת
מהם וכסאו יושב עליהם כאם על הבנים ואין נמנעת מלבקש עליהם רחמים
ובקול הזה עולה למעלה משום שרצונו מי שמלמד סנגוריה על בניו מנין לנו ממשה שהתעלה
בעליה על שלמד זכות על ישראל זהו נאמר )שמות לד( ומשה לא ידע כי קרן עור פניו מתי התעלה
לכבוד הזה כשחטאו ישראל ולמד עליהם זכות
כמו כן כתוב הלוך ילך ובכה על חטאי ישראל מה זה נשא משך הזרע זהו סוד כסא הכבוד
שנוטל משיכה של זרע קדש עליון לעשות פרות ותולדות בעולם הזה
וכשמתעלית בקול של ישראל אף על גב שאינם צדיקים עם כל זה הקדוש ברוך הוא מעלה
אותה ומשקה אותה מהשקאת הנחל העמק ונשתלם מכל הצדדים אזי בא יבא ברנה מתוך אותה
שלמות וברכות וקדשות שנשתלמה בראשונה הלוך ילך ובכה על חטאי ישראל כששבו בא יבא
ברנה
2645
צ"ל הלוך.
 2646ז"ל :לבתר עבד משמשין לאלין מאנין כרסייא בארבע סמכין ושית דרגין לכרסייא הא עשר
וכלא איהו כרסייא כגון כוס דברכה דתקינו ביה עשרה דברים בגין תורה דאתייהיבת בעשרה דברן
בגין עלמא דאיהו מעשה בראשית דאתברי בעשרה מאמרות ותקין לכרסייא כתות לשמשא ליה
דאינון מלאכים אראלים 2646שרפים חיות אופנים חשמלים אלים אלהים בני אלהי"ם אישי"ם
ולאלין עביד שמשין סמא"ל וכל כתות דיליה דאינון כעננים למרכב בהון לנחתא בארעא ואינון
כסוסין לון ומנלן דעננים אקרון מרכב הדא הוא דכתיב )ישעיה יט א( הנה יהו"ה רוכב על עב קל
ובא מצרים ודא ממנא דמצרים ומיד דחזו )ממנא( דאלהא די הוא )אלהא( ממנא דלהון חזו ליה
כסוסיא תחות מרכבתיה דקודשא בריך הוא מיד ונעו אלילי מצרים מפניו ולבב מצרים ימס נעו
מאמונה דלהון ולב דלהון נמס כדונג מההיא אמונה ואמרי וכי עד כען אמונה ממנא דילן כסוסיא
הוה נע לבהון מאמונה דלהון ונמס כדונג ומנלן דימס לשון נמס כדונג איהו כמה דאת אמר
)תהלים כב טו( היה לבי כדונג נמס בתוך מעי:
תרגום :אחר כך עשה משמשים לכלים הללו כסא בארבעה עמודים ושש דרגות לכסא הרי עשר
והכל הוא בכסא כמו כוס של ברכה שתקנו בו עשרה דברים משום התורה שנתנה בעשר דברות
ומשום העולם שהוא מעשה בראשית שנברא בעשרה מאמרות .ותיקן לכסא כיתות לשמש אותו
של אותם 2646מלאכים אראלים שרפים חיות אופנים חשמלים אלים אלהים בני אלהי"ם אישי"ם
ולאלה הוא עשה שמשים סמא"ל וכל הכיתות שלו שהם כמו עננים לרכוב בהם לרדת לארץ והם
כמו סוסים להם .ומנין לנו שעננים נקראו מרכב זהו שכתוב הנה ה' רוכב על עב קל ובא מצרים
וזהו ממונה של מצרים ומיד שראו )ממונה( שאלוה שהוא )אלוה( ממונה שלהם ראו אותו כמו
סוס תחת מרכבתו של הקדוש ברוך הוא מיד ונעו אלילי מצרים מפניו ולבב מצרים ימס נעו
מאמונה שלהם ולבם נמס כדונג מאותה אמונה ואומרים וכי עד עכשיו אמונה ממונה שלנו כמו
סוס היה נע לב שלהם מהאמונה שלהם ונמס כדונג ומנין לנו שימס לשון נמס כדונג הוא כמו
שנאמר היה לבי כדונג נמס בתוך מעי.
 2647עי' לעיל הערה .1290
 2648ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה במלקחים לקח מעל המזבח:

532

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א

וזהו דרג"א ,תרי טעמ"י ,שמצד של
מצוות לא תעשה ,הממונה של עשו הוא
רבי"ע }רובץ{ על ישראל ,והיא דרג"א
עליהם .ואם תאמר שהוא שולטת על
השכינה ,שהיא עמהם בגלות .הרי אמר
הכתוב "אני יהו"ה הוא שמי וכבודי
לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים".
"וכבודי" ,שכינה עליונה" ,לאחר לא
אתן" ,אל אחר" .ותהלתי לפסילים" ,זו
שכינה תחתונה .ולכן בששה ימים
ששולט סם המות ,אל אחר ,נאמר
בשכינה "יהיה סגור ששת ימי המעשה".
בשבת ובראשי חדשים ,שלא שולטים
הממונים הרעים ,נאמר בהם "וביום
השבת יפתח וביום החדש יפתח".
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é"îòè éøú 2649à"âøã åäéà àãå
åùòã àðîî äùòú àìã ïéãå÷ôã àøèñîã
à"âøã åäéàå ìàøùé ìò 2651ò"éáø åäéà
àúðéëù ìò àèìùã àîéú éàå åäééìò
) àø÷ øîà àä àúåìâá ïåäîò éäéàãישעיה
מב ח( àì øçàì éãåáëå éîù àåä 'ä éðà
àúðéëù éãåáëå íéìéñôì éúìäúå ïúà
éúìäúå øçà ìà ïúà àì øçàì äàìò
àã ïéâáå äàúú àúðéëù àã íéìéñôì
øçà ìà úåîä íñ àèìùã ïéîåé úéùá
éîé úùù øåâñ äéäé àúðéëùá øîúà
) äùòîäיחזקאל מו א( éùàøáå úáùá
ïåäá øîúà ïéùéá ïðîî ïéèìù àìã íéùãç
)ùãçä íåéáå çúôé úáùä íåéáå (äá à"ð
) çúôéשם(

ודא איהו דרגא כו'  -ר"ל ,שיש ב' מטעמים דאהבה ושנאה כנ"ל ,ועל כולן קאמר תרי טעמי
כמו שמפרש והולך ,דמסטרא דפקודין דל"ת כו' רביע כו' ואיהו דרגא כו' ,ועוד רביע כו' ושופר
הולך מפרש למטה .ואי תימא דשלטא על שכינתא כו' ,ר"ל דשופר היא השכינה ,והיא הולכת
דלא אסתאבא בהון ,וזהו הכל בסטרא דפקודין דל"ת ,ומסטרא דפקודין דמ"ע כבר פי' הכל,
ושופר הולך ,מפרש למטה ,ובזמנא דאיהי תקינת מזונא כו' לאתערא בשופר דבהו כו' :איהו
רביע כו' ואיהו דרגא כו'  -ג"כ בעשר דיליה ,ד"ו פרצופים דס"א ,והן ב' יצרין דאדם ,דרוח
ונפש ,סם 2652ונחש ,כנ"ל שהן שאור ודבש ,ישמעאל ועשו ,שאומנותם ,ולא רצו לקבל 2653לא
תרצח ולא תנאף .וע"ל תיקון ל"ז )* (##מסטרא דמאדים ונוגה דסביבות החמה ,ועבז"ח רות )נט
ע"א עה ע"א( הקב"ה ברא ב"נ בעלמא כו' וכדוגמא דברא רוח ונפשא דקדושה כך ברא רוח
ונפש מסטרא דשמאלא כו' מסטרא דס"מ ונחש דאינון דכר ונוק' ,ולסט' דמסאבא לא יהיב
 - ïå÷éúä øéàîעי' מדרש תנחומא )וישלח פרק ב( :לשמיעה ומיחדין את שמי פעמים בכל יום ואת קורא אותן
עם טמא שפתים מה כתיב שם ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה מהו רצפה רוץ פה של מי
שאומר לשון הרע על בני במלקחים מהו מלמד שהיו שתי מלקחות הלך המלאך ליטול את הגחלת
ונכוה נטל מלקחת אחת ליטול את הגחלת ונכוה חזר והביא מלקחת שניה ונתן מלקחת אחת
לתוך מלקחת אחת ונטל את הגחלת ונתנה על פי
2649
2650
2651

 2652נדצ"ל ס"ם.
 2653עי' פרקי דרבי אליעזר )פרק מ( :ירידה ששית שירד לסיני שנ' וירד ה' על הר סיני וכו'
בששה בסיון נגלה על ישראל הב"ה ובמקומו נגלה על הר סיני ונפתחו השמים ונכנס ראש ההר
בתוך השמים והערפל מכסה את ההר והב"ה יושב על כסאו ורגליו עומדות על הערפל שנ' ויט
שמים וירד וערפל תחת רגליו ר' טרפון אומ' זרח הב"ה ובא מהר סיני ונגלה על בני עשו שנ'
ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר למו ואין שעיר אלא בני עשו שנ' וישב עשו בהר שעיר אמ' להם
הב"ה מקבלים אתם עליכם את התורה אמרו לו ומה כתוב בה אמ' להם לא תרצח אמרו לו אין
אנו יכולין לעזוב את הדבר שבירך יצחק את עשו שאמ' לו ועל חרבך תחיה ומשם חזר ונגלה על
בני ישמעאל שנ' הופיע מהר פארן ואין פארן אלא בני ישמעאל שנ' במדבר פארן אמ' להם הב"ה
מקבלים אתם את התורה אמרו לו ומה כתוב בה אמ' להם לא תגנוב אמרו לו אין אנו יכולין
לעזוב את הדבר שעשו אבותינו שגנבו את יוסף והורידוהו למצרים שנ' כי גונוב גונבתי מארץ
העברים.
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הקב"ה שמא דיליה ,ר"ל כמש"ש דהקב"ה ברא ב"נ ויהיב ביה שמיה יהו"ה ה' נפש ו' רוח ה'
נשמתא י' נשמתא לנשמתא כו' ואמר שנאמר אני ה' הוא שמי כו' אני רמז כו' ה' רמז כו',
ע"ש ,2654וז"ש כאן הא אמר קרא אני כו' :ואי תימא כו'  -כבר כ' שר"ל לפרש שופר הולך:
וכבודי שכינתא עילאה – דעל שמה נקרא כסא הכבוד ,ול"ב אלקים בה :2655סם המות אל אחר -
ר"ל ,דו"נ שהן סמא"ל :2656אתמר בשכינתא כו'  -ע"ל תיקון ל"ו מש"ש:
ועוד רבי"ע הוא כדוגמא זה כּ,
ולפעמים כזה " ,בת מלך פנימה",
סגורה בביתה ,והיא הלבנה הקדושה ,לא
מסתכלת בה החמה הרעה לעולם.
גיהנם ,סם המות ,נקבה רעה ,כל שכן אל
אחר ,שכך פרשוהו הראשונים )ר"ה כג
ע"ב( לעולם לא ראתה חמה את פגימת
הלבנה ,שבזמן שחמה יוצאת )יוצאת(
ממזרח ,הלבנה מחזירה פניה ממנו כזה
 ,ולכן אמר בלעם הרשע "לא הביט און
ביעקב ולא ראה עמל בישראל" ,עמל
ואון ,סמא"ל ונחש.

ïéðîæìå k àã àðååâë åäéà ò"éáø ãåòå
) äîéðô êìî úá àã àðååâëתהלים מה יד(
íìåòì àùéã÷ àøäéñ éäéàå àúéáá àøéâñ
íñ íðäéâ àùéá äîç äá úìëúñà àì
ìà ïëù ìë àùéá àá÷åð {à"ò çð} úåîä
àæç àì íìåòì ïéàîã÷ åäåî÷åà éëäã øçà
äîçã àðîæáã àøäéñã àúåîéâô äîç
àäôðà úøæç àøäéñ çøæîî (ú÷ôð) à÷ôð
íòìá øîà àã ïéâáå
àã àðååâë äéðéî
á÷òéá ïåà èéáä àì (àë âë øáãîá) òùøä
ì"àîñ ïåàå ìîò ìàøùéá ìîò äàø àìå
ùçðå

ועוד רביע כו'  -ר"ל ,דמפקודין דלא תעשה קאמר רביע ,דאיהי סגורה :כג"ד כּ כו' -
עבר"מ פרשת פנחס )רמח ע"ב (2657ועוד ,ובר"ח נקודה דנגיד עליה מלגאו היא חכמה ,וההיא
 - ïå÷éúä øéàî 2654ויהי בימי שפוט השופטים רבנן פתרי קרא דכתיב ברן יחד כוכבי בקר ויריעו כל בני אלקים
מאן ככבי בקר אינון מלאכין קדישין דשלטין ביממא מאן בני אלקים אינון מלאכין קדישין דשלטין
בליליא בא וראה כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא אלא ליקרא דיליה שנאמר כל הנקרא
בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו הקב"ה ברא בר נש בעלמא ויהיב ביה שמיה יהו"ה ה'
נפש ו' רוח ה' נקראת נשמתא י' נשמתא לנשמתא וקראם י"ה אב ואם ו"ה בן ובת
דוגמא דברא רוח ונפשא דקדישא כך ברא רוח ונפשא מסטרא דשמאלא ובדוגמא דהוא היין על
שמריו כך הוא הרוח והנפש השכלית על רוח ונפש הבהמית ולמה נקראת בהמית שהוא מסטרא
דסמאל ונחש דאינון דכר ונוקבא ועל דא אמר שלמה המלך בחכמתו מי יודע רוח בני האדם
העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ ולסטרא דמסאבו לא יהיב קב"ה שמא
דיליה שנאמר אני יי' הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים אני רמז ויסרתי אתכם אף
אני ה' רמז למדת הרחמים לאחר לא אתן רמז לאל אחר שנאמר לא תשתחוה לאל אחר דהוא
בסטרא דמסאבא
תרגום :ויהי בימי שפט השפטים )רות א( רבותינו פותרים המקרא נאמר )איוב לח( ברן יחד
כוכבי בקר ויריעו כל בני אלהים מי הם כוכבי הבקר אותם המלאכים הקדושים ששולטים ביום מי
הם בני אלהים אותם המלאכים הקדושים ששולטים בלילה
בא וראה כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו שנאמר )ישעיה מג( כל
הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו הקדוש ברוך הוא ברא אדם בעולם ונתן בו את
שמו יהו"ה ה' נפש ו' רוח ה' נקראת נשמה י' נשמה לנשמה וקראם י"ה אב ואם ו"ה בן ובת
הדגמא שברא רוח ונפש של קדשה כך ברא רוח ונפש מצד השמאל ובדגמא של אותו היין על
שמריו כך הוא הרוח והנפש השכלית על רוח ונפש הבהמית ולמה נקראת בהמית על שהיא מצד
השמאל של סמא"ל ונחש שהם זכר ונקבה ועל כן אמר שלמה המלך בחכמתו )קהלת ג( מי יודע
רוח בני האדם העלה היא למעלה ורוח הבהמה הירדת היא למטה לארץ
ולצד הטמאה לא נתן הקדוש ברוך הוא את שמו שנאמר )ישעיה מב( אני ה' הוא שמי וכבודי
לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים אני רמז כמו ויסרתי אתכם אף אני ה' רמז למדת הרחמים לאחר
לא אתן רמז לאל אחר שנאמר לא תשתחוה לאל אחר שהוא בצד הטמאה
 2655עי' לעיל מד ע"ג ד"ה דאיהו ל"ב אלקים.
##* 2656
 2657ועוד ובראשי חדשיכם אמרו רבנן דמתני' דכד הוו מקדשין ירחין על פי בית דין הוו
משיאין משואות בראשי ההרים והוו אמרין כזה ראה וקדש לזמנין סהרא הות כגוונא דא הוה
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חוט דאסחר לה היא כתר .ועמש"ל בתיקון ל"ו )* (##והיא חכמת שלמה ,דנק' אני .וז"ש בת מלך
פנימה )תהלים מה יד( ,וע"ל )נב ע"ב מב ע"ב( .ואמר סגיר' בביתא  -ר"ל בבית דבראשית ,נקודה
בהיכלי' ,2658וע"ל ריש תיקון ה' )כ ע"ב( האיך היא סגורה שם ,וז"ש ואיהי סיהרא כו' ,דחכמת
שלמה נקראת סיהרא ,ועבר"מ שם :חמה בישא גיהנם  -נוק' דס"ם ,סם המות כנ"ל ,וכמו
שמפרש והולך ,וז"ש מעולם לא ראה חמה כו' ,ור"ל שהלבנה חלקם של }נח ע"א{ ישראל,
אבל חמה ,ע' שמות לה ,2659והיא מושלת על שבעין אומין ,והן מונין לחמה ,2660דבזמנא דאיהי
פגומה ,והם חפיין לחמה ג"כ לקבל ,היא חזרת אנפהא :כ"ש אל אחר – דכורא ,וז"ש למעלה
ובג"ד בשית יומין דשלטא סם המות אל אחר כו' סגור כו' :לא הביט כו'  -דישראל הם חלקה
של לבנה ומונין לה ,והיא נק' כנסת ישראל .וז"ש לא הביט כו' ,וקאמר יעקב וישראל ,שהן דו"נ
שבה ,ואון נק' נחש וכן סם המות כנ"ל ,אלא דכל נוק' כולל בנחש ,ודכורא באל אחר:
ובזמן שדוחקים אותה להסתכל בה,
נכסית מכל וכל .ואימתי ,בחדש השביעי,
זהו שכתוב "תקעו בחדש שופר בכסה
ליום חגנו" .מה זה "בכסה" ,בחדש שבו
מתכסה הלבנה ,באותו זמן שמתכסית
ממנו ,היא אומרת לישראל שיתקנו
תפלות במאכלים טובים ממצוות עשה,
שתפלה שקולה ככל המצוות .באותו זמן
יאמר הקדוש ברוך הוא לישראל "ועשה
לי מטעמים" ,ברצון השכינה" ,כאשר
אהבתי" ,ממצוות עשה ,ומתקינה
השכינה עם ישראל מאכלים של תפלות,
שהן קרבנות .ובזמן שמתקינה מזון
למלך ,נותנת להם עצה ,להתעורר
בשופר ,שבו עתיד הקדוש ברוך הוא
לכנוס בו את ישראל מן הגלות מארבעה
צדדים ,זהו שכתוב )תפילת י"ח( "תקע
בשופר גדול לחרותנו ושא נס לקבץ
גליותינו" ,והוא )הס"מ( חושב שהוא יום
הדין שלו ובורח.

äá àìëúñàì äì ïé÷çãã àðîæáå
äàòéáù àçøéá éúîéàå ìëå ìëî àéñëúà
åðâç íåéì äñëá øôåù ùãçá åò÷ú ã"ää
)תהלים פא ד( àéñëúàã àçøéá äñëá éàî
äéðî úàéñëúàã àðîæ àåääá àøäéñ äéá
ïéúåìö ïåð÷úéã ìàøùéì úøîà éäéà
àúåìöã äùòã ïéãå÷ôî ïéáè ïéìëàîá
àðîæ àåääá [á"ò àð] ïéãå÷ô ìëë àìé÷ù
) ìàøùéì àåä êéøá àùãå÷ àîééבראשית כז
ד( àúðéëùã àúåòøá íéîòèî éì äùòå
úð÷úå äùòã ïéãå÷ôî éúáäà øùàë
ïåðéàã ïéúåìöã ïéìëàî ìàøùé íò àúðéëù
÷àëìîì àðåæî úðé÷ú éäéàã àðîæáå ïéðáø
äéáã øôåùá àøòúàì àèéò ïåì úáéäé
äéá àùðëàì àåä êéøá àùãå÷ ãéúò
ã"ää ïéøèñ òáøàî àúåìâ ïî ìàøùéì
õá÷ì ñð àùå åðéúåøéçì ìåãâ øôåùá ò÷ú
àðéãã àîåé åäéàã áéùç åäéàå åðéúåéìâ

 - ïå÷éúä øéàîמסתכלא לעילא בקרנהא ולזמנא מסתכלא לתתא כגוונא דא לזמנין מסתכלא במזרח כגוונא דא
לזמנין למערב כגוונא דא כ לזמנין לדרום ולזמנין לצפון והאי איהו אסתכלותא דילה לשית
סטרין דכליל לון תפארת דאיהו ו' גדולה גבורה תפארת נצח והוד יסוד נקודא דנגיד עליה מלגו
היא חכמה וההיא חוט דאסחר עלה איהו כתר וההיא נקודה איהו לזמנין עטרה ולזמנין כסא
למיתב עליה לזמנין שרפרף להדום רגליו.
תרגום :ועוד "ובראשי חדשיכם" ,אמרו חכמי המשנה שכאשר היו מקדשים חדשים על פי בית
דין ,היו משיאין משואות בראשי ההרים ,והיו אומרים כזה ראה וקדש .לפעמים היתה הלבנה
כדוגמא זו  ,היתה מסתכלת למעלה בקרניה ,ולפעמים מסתכלת למטה כדוגמא זו  ,לפעמים
מסתכלת למזרח כדוגמא זו  ,לפעמים למערב כדוגמא זו כ ,לפעמים לדרום ,ולפעמים לצפון,
וזוהי ההסתכלות שלה לששה צדדים שהתפארת כוללת אותם ,שהיא ו' ,גדולה גבורה תפארת נצח
הוד יסוד .נקודה שמושכת עליה מבפנים היא חכמה ,ואותו החוט הסובב עליה הוא כתר ,ואותה
הנקודה ההיא לפעמים עטרה ,ולפעמים כסא לשבת עליה ,לפעמים שרפרף להדום רגליו.
 2658עי' לעיל כ ע"א והערה  ,603והערה .1161
 2659רק מצאתי ג'?* ##עי' בהגר"א בסד"צ ט ע"ג שמציין לפ' משפטים )קכג ע"א( ע' נהירו דע'
ענפין דאתזנו מהאי רוחא דנפיק מן פומא ,והוא ת"ת כמ"ש שם ,כדין ע' שמהן לקבלהון בארעא
כל הנפש כו' ע"ש.
 2660כן הוא פשוט בסוכה כט ע"א ,אמנם צ"ע שכן עי' יהל אור ח"ג לד ע"ד ,שישמעאל אינם
מונים אלא ללבנה.
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ובזמנא דדחקין כו'  -והיא בעת המולד ,דנשארת נקודה לבד ,ואז מארת חסר  ,ולוחמין
למעלה עם השעיר ,וכ"ש בראש השנה ,זמן הדין ,ואז מתכסה מן החמה לגמרי :בההוא זמנא
דאתכסיאת כו' – עי' ברע"מ פרשת אמור )דף צט וק (2662בארוכה ,וז"ש ותקינת שכינתא כו',
ע"ש ,וקאמר ברעותא דשכינתא  -ר"ל אע"ג דמקרא משמע דשכינתא קאמר ליעקב בלא ידיעת
יצחק ,לא כן הוא ,דתורה מזהרת ויהיבת עיטא לישראל לאתפייסא בקב"ה ,והכל ברצון הקב"ה:
דצלותא שקילא כו'  -ר"ל ,דפקודין דעשה היינו צלותא ,וקאמר שקילא מכל פקודין ,כמ"ש בפ'
 - ïå÷éúä øéàî 2661עי' לקמן צב ע"ב שזה בחי' הנוק' ללא ו"ק.
 2662ז"ל :ביומא דר"ה נפיק יצחק בלחודוי וקרי לעשו לאטעמא ליה תבשילין דכל עלמא כל חד
כפום ארחוי דהא בההיא שעתא ותכהין עיניו מראות דנפיק מניה מאן דאחשך אפי בריין ואתפרש
ושכיב על ערסיה דדינא וקרי לעשו ואמר וצודה לי צידה ועשה לי מטעמים והביאה לי ורבקה
אמרה אל יעקב בנה רחימא דנפשה בנה רחימא דאתמסר לה מיומא דאתברי עלמא ופקידת ליה
לאתערא איהו באינון מטעמים דיליה ויעקב אתער מתתא מתלבש בצלותין ובעותין והקול קול
יעקב בההוא שופר דקא סליק ואתער יעקב לגביה ואתקריב בהדיה ויש לו ויאכל ואתכליל דא בדא
כיון דאתכליל בהדיה ויבא לו יין דא יין דמנטרא יין דהוא חדו דלבא רזא דעלמא דאתי כדין וירח
את ריח בגדיו צלותא דסלקין ובעותין ויברכהו נח רוגזא וחדי לבא וכלא איהו רחמי כיון דאיהו
אתכליל ביעקב כל אינון חיילין ותוקפין ורוגזין דהוו זמינין אתבדרו ולא אשתכחו תמן וישראל
נפקין מן דינא בחדוה ובברכאן ויהי אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו ביומא דא בחדוה
ובברכאן עלאין ועשו אחיו בא מצידו טעין טועני מעובדי דעלמא ויעש גם הוא מטעמים חדיד
לישניה למטען טענות אתקין סהדי ויבא לאביו ויאמר יקום אבי יתער בדינוי ויאכל כמה עובדין
בישין דכל עלמא דקא אשכחנא.
ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאד דהא לא יכיל לאתפרשא מכללא דיעקב דאיהו בחדוה ויאמר
מי איפה הוא הצד ציד בכמה צלותין ובעותין ואוכל מכל בטרם תבא ואברכהו גם ברוך יהיה
כשמוע עשו את דברי )יצחק( אביו ויצעק צעקה וגו' דחמי דהא צידו לא הוה כלום עד לבתר אמר
ליה הנה משמני הארץ יהיה וגו' אלין תקיפין ואכלוסין דשאר עמין ודא קשיא ליה מכלא וישטום
עשו את יעקב למיזל אבתריה ולקטרגא ליה תדיר ויעקב אזיל באינון יומין דבין ר"ה ליום הכפורים
עריק לאשתזבא מניה תב בתיובתא שוי גרמיה בתעניתא עד דאתי ר"ה וי"ה כדין ידעי ישראל
דעשו בא ועמו ארבע מאות איש כלהו מקטרגי זמינין לקטרגא לון ויירא יעקב מאד ויצר לו סגי
בעלותין ובעותין ויאמר יעקב אלהי אבי אברהם ואלהי אבי וגו' עד דנטיל עיטא ואמר כי אמר
אכפרה פניו במנחה ההולכת לפני ויקח מן הבא בידו מנחה וגו' עזים מאתים ותישים עשרים וגו'
גמלים וגו'.
תרגום :ביום של ראש השנה יוצא יצחק לבדו ,וקורא לעשו להטעים אותו תבשילים של כל
העולם ,כל אחד כפי דרכו ,שהרי באותה השעה ,ותכהין עיניו מראות ,שיצא ממנו מי שהחשיך את
פני הבריות ונפרד ושוכב על מטת הדין ,וקורא לעשו ואומר וצודה לי צידה ועשה לי מטעמים,
והביאה לי .ורבקה אמרה אל יעקב בנה אהוב נפשה ,הבן האהוב שנמסר לה מיום שנברא העולם,
ומצווה אותו שהוא יתעורר באותם מטעמים שלו ,ויעקב מתעורר מלמטה מתלבש בתפלות
ובקשות ,והקול קול יעקב ,באותו שופר שעולה ומתעורר יעקב אליו ,ונקרב עמו .ויגש לו ויאכל
ונכללים זה עם זה ,כיון שנכלל עמו ,ויבא לו יין ,זה יין המשומר ,היין שהוא שמחת הלב ,הסוד של
העולם הבא .אז וירח את ריח בגדיו ,התפלות שעולות והבקשות" ,ויברכהו" נח הרוגז והלב שמח,
והכל הוא רחמים .כיון שנכלל ביעקב ,כל אותם חיילות וגבורות ורוגזים שהיו מזומנים התפזרו
ולא נמצאו שם ,וישראל יוצאים מן הדין בשמחה ובברכות" ,ויהי אך יצא יצא יעקב מאת פני
יצחק אביו" ביום הזה בשמחה ובברכות עליונות ,ועשו אחיו בא מצידו טוען טענות ממעשי
העולם ,ויעש גם הוא מטעמים ,לשונו חדה לטעון טענות ,מסדר עדים ויבא לאביו ,ויאמר יקום
אבי ,יתעורר עם דיניו ויאכל כמה מעשים רעים של כל העולם שמצאתי.
ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאד ,שהרי אינו יכול להפרד מכלל של יעקב שהוא בשמחה.
ויאמר מי אפוא הוא הצד ציד ,בכמה תפלות ובקשות ואוכל מכל בטרם תבוא ,ואברכהו גם ברוך
יהיה .כשמוע עשו את דברי )יצחק( אביו ויצעק צעקה גדולה וגו' ,שראה שהרי צידו לא היה כלום
עד לאחר שאמר לו הנה משמני הארץ יהיה וגו' ,אלו החזקים וההמונים של שאר העמים ,וזה
קשה לו מהכל .וישטום עשו את יעקב ללכת אחריו ולהתגרות בו תמיד ,ויעקב הלך באותם ימים
שבין ראש השנה ליום הכפורים ,ברח להנצל ממנו ,שב בתשובה ושׂם עצמו בתענית ,עד שבא
ראש השנה ויום הכפורים ,אז יודעים ישראל שעשו בא ועמו ארבע מאות איש ,כולם מקטרגים
מזומנים לקטרג להם .ויירא יעקב מאד ,ויצר לו ,והרבה בתפלות ובקשות ,ויאמר יעקב אלהי אבי
אברהם ואלהי אבי וגו' ,עד שנטל עצה ואמר ,כי אמר אכפרה פניו במנחה ההולכת לפני ,ויקח מן
הבא בידו מנחה וגו' ,עזים מאתים ותישים עשרים רחלים מאתים וגו' גמלים וגו'.
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ויקהל )רב ע"ב( מכאן ולהלאה אית פקודי אורייתא כו' בצלותא כו' ואלין אינון שית פקודין
דקיימין בצלותא דסלקין לגבי שית מאה פקודין דאורייתא ,ואי תימא תליסר אחרנין יתיר אינון
כו' .2663ובר"מ פ' אמור שם אמר ,דכדין ויירא יעקב מאד ויצר לו ואסגי בצלותין ובעותין ויאמר
יעקב אלקי אבי אברהם ואלקי אבי יצחק כו' ,2664ולכן נכתבה התפלה בתורה להורות לישראל:
ובזמנא דאיהי כו'  -ור"ל זהו שופר הולך כנ"ל ,ושם בפרשה הקול קול יעקב )בראשית כז כב(,
קול שופר כמש"ש ,ורבקה אמרה כו' באינון מטעמים דיליה ,ויעקב אתער מתתא מתלבש
 - ïå÷éúä øéàî 2663ז"ל בשלימות :זכאה חולקיה דבר נש דידע לסדרא צלותיה כדקא יאות בהאי צלותא
דמתעטרא ביה קודשא בריך הוא איהו מחכה עד דיסתיימון כל צלותהון דישראל וכדין כלא איהו
בשלימו כדקא יאות עילא ותתא עד הכא מלין דצלותא למנדע רזין עלאין מכאן ולהלאה אית
פקודי אורייתא דאינון קיימין במלה כמה דקיימין בעובדא.
ואינון שית פקודין וקיימין אוף הכא בצלותא חד )דברים כח נח( ליראה את השם הנכבד
והנורא תניינא לאהבה אותו תליתאה לברכו רביעה ליחדו חמישאה לברך כהנא ית עמא שתיתאה
למסור נשמתיה ליה ואלין שית פקודין דקיימין בצלותא דמלה בר אינון פקודין דקיימין בעובדא
כגוונא דציצית ותפלין.
ליראה את השם פקודא דא קיימא באלין תושבחן דקאמר דוד מלכא ובאינון קרבנין דאורייתא
דתמן בעי בר נש לדחלא מקמי מאריה בגין דאינון שירין קיימין בההוא אתר דאקרי יראה וכל
אינון הללויה דאינון רזא דיראה דקודשא בריך הוא ובעי בר נש לשואה רעותיה באינון שירין
ביראה ואוקמוה חברייא כל אינון רזין דשירין ותושבחן וכל אינון רזין דהללויה.
כיון דמטי בר נש לישתבח ישוי רעותיה לברכא ליה לקודשא בריך הוא כגון יוצר אור יוצר
המאורות לאהבה אותו כד מטי לאהבת עולם ואהבת את יהו"ה אלהי"ך דדא איהו רזא דרחימו
דקודשא בריך הוא והא אוקמוה ליחדא ליה שמע ישראל יהו"ה אלהינ"ו יהו"ה אחד דהכא קיימא
רזא דיחודא דקודשא בריך הוא ליחדא שמיה ברעותא דלבא כדקא חזי ומתמן ולהלאה אדכרותא
דיציאת מצרים דאיהו פקודא לאדכרא יציאת מצרים דכתיב )שם ה טז( וזכרת כי עבד היית בארץ
מצרים.
לברכא כהנא ית עמא בגין לאכללא ישראל כחדא בשעתא דנטלין ברכאן לעילא דהא בההיא
שעתא נטלא כנסת ישראל ברכאן ושעתא דרעותא הוא למסור נפשיה לגביה ולמיהב ליה נשמתיה
ברעותא דלבא כד נפלין על אנפין ואמרין )תהלים כה א( אליך יהו"ה נפשי אשא דיכוין לביה
ורעותיה לגביה לממסר ליה נפשיה ברעותא שלים ואלין אינון שית פקודין דקיימין בצלותא
דסלקין לגבי שית מאה פקודין דאורייתא.
ואי תימא תליסר אחרנין יתיר אינון קיימין לאמשכא תליסר מכילן דרחמי דכלא כלילן בהו
)ס"א בהני( שית פקודין אלין דצלותא מתעטרא בהו.
תרגום :אשרי חלקו של אדם שיודע לסדר תפלתו כראוי בתפלה הזו שמתעטר בה הקדוש ברוך
הוא הוא מחכה עד שיסתימו כל תפלותיהם של ישראל ואז הכל הוא בשלמות כראוי מעלה ומטה
עד כאן דברי התפלה לדעת סודות עליונים מכאן והלאה יש את מצוות התורה שהן עומדות בדבור
כמו שעומדות במעשה.
והן שש מצוות ועומדות אף כאן בתפלה אחת ליראה את השם הנכבד והנורא שתים לאהבה
אותו שלישית לברכו רביעית ליחדו חמישית שיברך הכהן את העם ששית למסר לו את נשמתו
ואלו שש מצוות שעומדות בתפלה של דיבור פרט לאותן מצוות שעומדות במעשה כמו ציצית
ותפלין.
ליראה את ה' מצוה זו עומדת בתשבחות הללו שאמר דוד המלך ובאותם קרבנות של התורה
ששם צריך אדם לפחד מלפני אדונו משום שאותן שירות עומדות באותו מקום שנקרא יראה וכל
אותם הללויה שהם סוד של יראת הקדוש ברוך הוא וצריך אדם לשים רצונו באותן שירות ביראה
ופרשוה החברים כל אותם הסודות של שירות ותשבחות וכל אותם סודות של הללויה.
כיון שמגיע אדם לישתבח ישים רצונו לברך את הקדוש ברוך הוא כמו יוצר אור יוצר המאורות
לאהבה אותו כשמגיע לאהבת עולם ואהבת את ה' אלהיך שזהו סוד של אהבת הקדוש ברוך הוא
והרי פרשוה ליחדו שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד שכאן עומד סוד היחוד של הקדוש ברוך הוא
ליחד את שמו ברצון הלב כראוי ומשם והלאה אזכרת יציאת מצרים שהיא מצוה להזכיר את
יציאת מצרים שכתוב )שם כד( וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים.
שהכהן יברך את העם כדי להכליל את ישראל כאחד בשעה שנוטלים ברכות מלמעלה שהרי
באותה שעה נוטלת כנסת ישראל ברכות ושעת רצון היא למסר נפשו אליו ולתת לו את הנשמה
ברצון הלב כשנופלים אפים ואומרים אליך ה' נפשי אשא שיכון לבו ורצונו אליו למסר לו הנפש
ברצון שלם ואלו הן שש מצוות שעומדות בתפלה שעולות לשש מאות מצוות של התורה.
ואם תאמר שלש עשרה אחרות יותר אלו עומדים להמשיך שלש עשרה מדות הרחמים שהכל
כלול בהן )באלו( שש המצוות הללו שהתפלה מתעטרת בהן.
 2664עי' לעיל הערה .2662
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בצלותין ובעותין ,והקול קול יעקב בההוא שופר כו' ויבא לו יין כו' ,2665ולכן רשים ל"ו בתרי
טעמי 2666כנ"ל )נז ע"ד ד"ה ודא איהו( :דביה עתיד כו' מארבע כו'  -ר"ל ,זהו שופר הולך רביע
מארבע כו' :ואיהו חשיב דאיהו כו'  -ר"ל ,כאן טעמי מַ א ִ ֲ֥רי טַ ְרחָ ֖א סוֹף פָ ּסֽ וּק כמו שמפרש
והולך ,ובר"ה עד כו' מאריך עלייהו כו' ודא איהו כו' ,ור"ל טרחא ,דמשא הוא לקב"ה לסבול
אותם ,והוא מאריך טרחא ,כמ"ש בזוהר )ח"א קצז ע"א( על פסוק )זכריה יב א( משא דבר ה',2667
והענין ,שבהתעוררות השופר מעוררין השופר גדול ,2668ומתעורר הדין על השטן ,ולכן מתבהל
וחשיב כו' אלא שהקב"ה מאריך כו':
עד אותו זמן ,הקדוש ברוך הוא
àåä êéøá àùãå÷ àðîæ àåää ãò2669
מאריך לרשעים ,ובסוף מפסיק אותם ïåì ÷éñôà óåñáìå àéáééçã åäééìò êéøàî
ומחריב אותם מן העולם ,וזהו מַ אֲ ִ ֥
ריà"çøè ê"éøàî åäéà àãå àîìòî ïåì áéøçå 
טַ ְרחָ ֖א סוֹף פָ ּֽסוּק.
÷"åñô óåñ
 - ïå÷éúä øéàî 2665עי' לעיל הערה .2662
2666

 2667ז"ל :וירא יעקב כי יש שבר במצרים ויאמר יעקב לבניו וגו' )בראשית מב א( רבי חייא פתח
ואמר )זכריה יב א( משא דבר יהו"ה על ישראל נאם יהו"ה נוטה שמים ויוסד ארץ ויוצר רוח אדם
בקרבו האי קרא אית לאסתכלא ביה משא דבר יהו"ה בכל הני אתר דקאמר משא משא אמאי אלא
בכל אתר דאיהו על דינא דשאר עמין ואמר משא לטב בכל אתר דאיהו על ישראל ואמר משא
לביש בכל אתר דאיהו על דינא דשאר עמין לטב בגין דמשא מטולא איהו כביכול מטולא איהו
עליה דקב"ה שלום דעמין עכו"ם וכד אתגזר דינא עלייהו מעבר מניה ההוא מטולא דאיהו סביל
עלייהו בכל אתר דדינא אתגזר עלייהו דישראל ואמר משא כביכול מטולא איהו עליה דקב"ה ובגין
כך משא מהאי גיסא ומהאי גיסא מטולא איהו.
תרגום" :וירא יעקב כי יש שבר במצרים ויאמר יעקב לבניו" וגו' .רבי חייא פתח ואמר" ,משא
דבר ה' על ישראל נאום ה' נוטה שמים ויוסד ארץ ויוצר רוח אדם בקרבו" .בפסוק הזה יש
להתבונן" .משא דבר ה'" ,בכל המקומות האלה שאמר "משא" ,למה "משא" .אלא בכל מקום שהוא
על הדין של שאר העמים ואמר "משא" ,זה לטוב .בכל מקום שהוא על ישראל ואומר "משא" ,זה
לרע .בכל מקום שהוא על הדין של שאר העמים לטוב ,משום שמשא הוא משא כבד ,כביכול זו
משא כבד על הקדוש ברוך הוא השלום של העמים עובדי כוכבים ומזלות ,וכשנגזר הדין עליהם,
עוברת ממנו המשא הכבד הזו שהוא סובל עליהם .בכל מקום שנגזר דין על ישראל ואומר "משא",
כביכול משא כבד היא על הקדוש ברוך הוא ,ולכן משא ,מהצד הזה ומהצד הזה זה משא.
 2668זהר ח"ג צט ע"ב :ת"ח כד ההוא שופר עלאה דנהירו כלא ביה אסתלק ולא נהיר לבנין כדין
דינא אתער וכרסוון אתתקנו לבי דינא ודא שופר אילו דיצחק אקרי תוקפיה דיצחק תושבחתיה
דאבהן כד אסתלק ההוא שופר גדול דלא ינקא לבנין כדין יצחק אתתקף ואתתקן לדינא בעלמא
וכד אתער האי שופר וכד בני נשא תייבין מחטאיהון בעיין לנגדא קול שופר מתתא וההוא קלא
סליק לעילא כדין אתער שופרא אחרא עלאה ואתער רחמי ואסתלק דינא ובעינן לאחזאה עובדא
בשופר לאתערא שופרא אחרא ולאפקא בהאי שופר לתתא אינון קלי לאחזאה דכל אינון קלין
דלעילא דכלילן כלהו בההוא שופר עלאה יתערון לנפקא ובהני קלין דלתתא יהבין ישראל חילא
)לרחמי מתתא ואתער שופר גדול( לעילא ועל דא בעינן לזמנא שופר ביומא דא ולסדרא קלין
לכוונא ביה בגין לאתערא שופר אחרא דביה כלילן קלי לעילא )ולסדרא קלין בשופר(:
תרגום :בא וראה כשאותו שופר עליון ,שבו האור של הכל ,מסתלק ולא מאיר לבנים ,אזי
מתעורר הדין והכסאות מתתקנים לבית הדין ,וזה השופר נקרא אילו של יצחק ,תקפו של יצחק
תישבחות האבות ,כשמתעלה אותו שופר גדול שאין מֵ ניק את הבנים ,אזי יצחק מתחזק ומתתקן
לדון את העולם .וכשמתעורר השופר הזה ,וכשבני אדם שבים מחטאיהם ,צריכים להמשיך קול
שופר ממטה ,ואותו קול עולה למעלה ,אזי מתעורר שופר אחר עליון ומעורר רחמים ומסתלק
הדין ,וצריכים להראות מעשה בשופר לעורר שופר אחר ,ולהוציא בשופר הזה למטה אותם קולות,
להראות שכל אותם קולות שלמעלה ,שכולם כלולים באותו שופר עליון ,יתעוררו לצאת .ובקולות
הללו שלמטה נותנים ישראל כח )לרחמים מלמטה ומתעורר השופר הגדול( למעלה ,ועל כן צריכים
לזמן שופר ביום הזה ולערוך קולות לכוון בו ,כדי לעורר שופר אחר ,שבו כלולים הקולות למעלה
)ולסדר קולות בשופר(.
 2669אולי לחבר עם הפיסקא הקודמת
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ועוד שׁוֹפָ ר ה ֹו ֵ ֣ל רבי"ע דרג"א תרי
טעמ"י ,באותו זמן שימחו הרשעים מן
העולם ,עולה תפילה בנגון ,בארבעה
מינים ,שהם :שיר פשוט ,וזה י' .שיר
כפול ,וזה י"ה .שיר משולש וזה יה"ו .שיר
מרובע ,וזה יהו"ה .בשם של יהו"ה עולה
התפלה שהיא השכינה ,התורה בנגון,
השכינה בנגון ,ישראל עולים מתוך
הגלות בנגון ,זהו שכתוב "אז ישיר משה
ובני ישראל את השירה הזאת ליהו"ה"

2671

àâøã 2670ò"éáø êìåä ø"ôåù ãåòå
ïåçîúéã àðîæ àåääá 2672é"îòè éøú
àðåâðá àúåìö à÷ìñ àîìòî àéáééç
øéù 'é àãå èåùô øéù ïåðéàã ïéðéî òáøàá
øéù å"÷é àãå ùìåùî øéù ä"é àãå ìåôë
à÷ìñ ä"åäéã àîùá ä"åäé àãå òáåøî
àðåâðá àúééøåà 2673àúðéëù éäéàã àúåìö
àúåìâ åâî ïé÷ìñ ìàøùé àðåâðá àúðéëù
) ã"ää àðåâðáשמות טו א( äùî øéùé æà
'äì úàæä äøéùä úà ìàøùé éðáå

סלקא צלותא בניגונא  -ר"ל ,זהו שופר הולך ,שהוא ניגונא דצלותא ,כמ"ש
הללוהו בתקע שופר ,דהוא ניגון הראשון מעשרה ניגונים כמו שיתבאר לקמן )עמוד ב'( ואמר
בד' מינין ,ר"ל זהו רביע .ואמר דאינון שיר פשוט כו' ,שהן ד' מיני ניגונין דמוסיקא כידוע,2674
והן הכל בשם הוי"ה כמו שמפרש והולך ,והן ג"כ עשרה מיני ניגונין }נח ע"ב{ דעשרה אותיות
אלו ,והן עשרה הללוהו בתקע שופר הללוהו כו' ,כמו שיתבאר לקמן )עמוד ב'( ,וע"ל תיקון יג
)כג ע"ב כח ע"ב( צהלי קולך בת גלים בת עשרה גלגלים כו' בעשרה מיני ניגונים ובארבע חיוון,
דסליק יהו"ה בשיר פשוט כפול משולש מרובע ,דאיהו יהו"ה ,דקולו סליק כגלי ימא ,וגלי ימא
דלעילא אינון עשרה גלגלים עי' שם באורך* :בשמא דיהו"ה סלקא צלותא בניגונא אורייתא
בניגונא כו'  -כצ"ל וחשיב ג"כ ד' תיקונים דסלקין בנגונא לפרש טעם רביע :הה"ד אז כו'  -ע"ל
ריש תיקון י' )כ ע"ב כה ע"א( ובההוא זמנא אז ישיר כו' והאי שיר באז סליק כו' באן סליק לה
כו' וסליק לה עד אתר דאתגזרת מתמן כו' בגין דסלקא עד א"ס כו' .וז"ש צלותא דאיהי שכינתא
סלקא כו' כמש"ש ,האי תגא דתלשא איהי יוד כו' .וע"ל )כג ע"ב כח ע"ב( תניינא בשיר דא
חכמה ,שר י' ,ותלת יודין אינון י' י' י' ,ואינון רישא וסיפא ואמצעיתא דאת יוד ,ואינון רמיזין
בשמא סתים דאיהו יו"ד ה"י וא"ו ה"י ,באלין תלת שבח דוד מלכא לברתא דמלכא ,הה"ד שיר
למעלות ,ל' מעלות אינון ,ודאי אינון תלתין דרגין ,ור"ל התפלה עולה בעשרה זכרונות כו' ,והן
עשרה דפיקין ,וע"ל תיקון כ"ה )עח ע"א* ,(##ועשרה מיני ניגונין כנ"ל:
)תהלים קנ ג(

תפלה שהיא שכינה עולה למלך
בעשרה זכרונות ובעשר מלכיות ובעשרה
שופרות ,שהם י' י' י' .ועשר כיתות של
מלאכים יתעוררו אליהם ,ומעלה אותם
לעשר ספירות .והנגונים עולים מהם
מרובעים מצד של רבי"ע ,בארבע חיות,
ואותן "חיות קטנות עם גדולות" הן
שמונה ,והן יאהדונה"י ,ועליהן נאמר "אז

éáâì à÷ìñ àúðéëù éäéàã àúåìö
úåéëìî äøùòáå úåðåøëæ äøùòá àëìîã
úåúë äøùòå 'é'é'é ïåðéàã úåøôåù äøùòáå
éáâì ïåì à÷ìñå åäééáâì ïåøòúé íéëàìîã
íéòáåøî åäééðî ïé÷ìñ ïéðåâðå ïøéôñ øùò
ïåðéàå ïååéç òáøàá 2675ò"éáøã àøèñî

 - ïå÷éúä øéàî2670
2671
2672

."àðåâéðá" àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð àúðéëù éäéàã 2673
 2674עי' תורת האדם להרמב"ן )אות קכד שער הגמול( :תימא ר' יהודה לעולם הבא איידי
דנפישי נימין דידיה נפיש קליה כנבל ,ופירוש הענין הזה כי ענין הכנור וכלי הזמר במקדש רמז
להשגת המחשבה שהיא נתלית ברוח ,ואין בגשמיות דק כמוסיקא ,כענין שאמרו קול ודבר ורוח
וזהו רוח הקדש ,והנה בעולם הזה ישיגו החכמים ברוח הקדש שבע ספירות וידבק אורן במשכן
ובמקדש ,ונרמזות בשבע הנרות של מנורה ובקצת הקרבנות ,גם בלעם
2675
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ישיר משה" .כשיהיה הקדוש ברוך הוא
עם שכינתו בשמונה חיות ,שהן חיות
אש" ,לפעמים חשות לפעמים ממללות"
)חגיגה יג ע"ב( וכולם מכות בכנפיהן
בנגון ,והנגון עולה בהם בארבע פנים,
לכל צד מרובעים ,זהו שכתוב "וארבעה
פנים לאחת וארבע כנפים לאחת מהם",
לכל חיה שמונה הם בין פנים לכנפים,
כנגד השמונה שבהם שבח משה א"ז.

(äë ã÷ íéìäú) úåìåãâ íò úåðè÷ úåéç
åäééìòå é"÷ðåã÷àé ïåðéàå àéðîú ïåðéà
) øîúàשמות טו א( àäé ãë äùî øéùé æà
÷àéðîú ïååéçá äéúðéëùá àåä êéøá àùãå
íéúò úåùç íéúò 2676àùàã ïååéç ïåðéàã
àðåâðá åäééôãâá ïàçî åäìëå úåììîî
ìëì ïéôðà òáøàá à÷ìñ ïåäá àðåâðå
úçàì íéðô äòáøàå ã"ää ïéòáåøî àøèñ
) íäì úçàì íéôðë äòáøàåיחזקאל א ו(
ïéôãâå ïéôðà ïéá ïåðéà àéðîú äéç ìëì
æ"à äùî çáù ïåäá éã àéðîú ìá÷ì

ועשרה כתות דמלאכים יתערון לגבייהו  -ר"ל ,לגבי שופרות וזכרונות ומלכיות* :וסלקין
לון לגבי ע"ס כו'  -כצ"ל ור"ל שלשים הנ"ל לע"ס ,דאלו שלשים הנ"ל הן נגד ג' דרגין דנר"ן,
בי"ע ,מלכות עמודא דאמצעיתא בינה ,באצילות ,ג' דרגין דמלכות סלקא לאתר דאתגזרת מתמן,
לגבי חכמה ,ותרב חכמת שלמה כו' )מלכים א' ה י( .וז"ש בתיקון י"ג )כח ע"ב( דהיא סלקא תלתין
דרגין וכנ"ל ,ושם ע"ס דאצילות ,וכן באצילות נק' ע"ס בחכמה ,כמ"ש בז"ח )תז"ח עג ע"א ב
ע"ב( ועשר חכמות אתקריאו ע"ס מסטריה ,ועמש"ש ,והן ד' אותיות השם ,ור"ל זהו רביע,
וקאמר וניגונים סלקין כו'  -ר"ל מהמלאכים ,דאע"ג דאינון עשרה ,מ"מ הניגון מרובע בשיר
פשוט כו' ,דהוא עשרה כנ"ל .וכן ארבע חיון הן ג"כ עשרה ,דארבע חיון הם ד' אותיות הוי"ה
כמש"ל בתיקון כ"ח )* (2677##וש"מ ,והן עשרה דשיר פשוט כו' ,ולכן הד' חיות ממונים על כל
עשרה כתות כו' :ואינון חיות קטנות כו'  -ע"ל )נב ע"ב מד ע"ב( חיות קטנות אלין אתוון
דאדנ"י ,עם גדולות אינון אתוון דיהו"ה ,דאינון מרכבות דקב"ה ושכינתיה ,וז"ש ואינון כו',
וקאמר אינון תמניא לפרש א"ז ישיר כמו שמפרש והולך ,ועלייהו כו' ,דבהון שבח כו' ,ודוד
בג"ד ותמניא אתוון לכל חד כו' ,סלקין כלהו ע"ב* :דאינון חיון עתים כו'  -ול"ג אשא ,ור"ל
שהן תמניא ,דהוי"ה חשות ודאדנ"י ממללות ,ועמ"ש במ"א )* :(##וכלהו מחאן כו' ונגונא בהון
כו'  -ר"ל ,שכל א' מאלו יש להם ח' ,והן ח' פעמים ח' ,כמו שמפרש והולך ,והן ד' דנגונא
דגדפין ,וד' נגונא דאנפין:
ודוד בגלל זה תיקן כלי בשמונה
נימים ,ושבח את הקדוש ברוך הוא
בשמונה ,זהו שכתוב "למנצח על
השמינית" .ושמונה אותיות לכל אחת,
שמונה עולות כולן לשבעים ושתים,
יאהדונה"י ,שמונה ,ותלויות מהן ששים
וארבע ,שמונה לכל אחת ,עולות כולן
לשבעים ושתים ,זהו סוד של חשמל.
*ודוד כו' ושבח לה בתמניא כו'  -כצ"ל :ותליין מנייהו }נח ע"ג{ ס"ד  -ר"ל ,תמניא לכל
א' כנ"ל ,שכל א' כולל שילוב הנ"ל ,שטבע המקור בענפים .וז"ס שם ע"ב ושם מ"ב ,וכמש"ל
)לח ע"א לח ע"א( ובתיקון כ"ב )סג ע"א עב ע"א( ועמש"ש ושם ,כי שם ו' ,ולכל א' ו' ,וכאן
בח' .והענין כמש"ש )לח ע"א לח ע"א( דט' נקודין הן צנורין לאותיות דקביעין בשכינה ,והן ח'
דכאן ,ח' בכתר ומיניה תליין ח' ספירות מחכמה עד יסוד ,וכל א' כולל ח' ,וכולן צינורין לשכינה
וכתר שורשן ,כי אינו מענינם .ושם מ"ב הוא הדעת ,כולל ו"ס ,וכל א' כלול מו' כמש"ש ,ודעת
ïéîéð àéðîúá àðî ïé÷ú àã ïéâá ãåãå
ã"ää àéðîúá 2678àåä êéøá àùãå÷ì çáùå
)àéðîúå úéðéîùä ìò çöðîì (à áé íéìäú
á"ò åäìë ïé÷ìñ àéðîú ãç ìëì ïååúà
àéðîú ã"ñ åäééðî ïééìúå àéðîú é"÷ðåã÷àé
åäéà àã á"ò {á"ò çð} åäìë ïé÷ìñ ãç ìëì
ìîùçã àæø

 - ïå÷éúä øéàî.à"øâá ÷çîð 2676
 2677אין לנו תיקון כח
."äì" àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð "àåä êéøá àùãå÷ì" 2678
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הוא שרשם כמו בכתר ,כי הכלל כי הכתר שורש לכל ,והראשית מחכמה .וכן דעת לז"ת,
והראשית הוא מחסד עולם יבנה .ולכן ע"ב בחסד ,כי ג"ר כלולים .ומ"ב בגבורה .וז"ש ודא רזא
דחשמ"ל  -ר"ל שבו רזא דע"ב והוא בחסד במעון ,2679כמ"ש )חגיגה יב ע"ב (2680שבו כתות כו'
וחשות כו' ,והן שאמרו עתים כו':
והוא נגון שעולה בעשר ,וזהו יו"ד
ה"א וא"ו ה"א ,ועליהם נאמר "ידיו גלילי
זהב" .ויש נגון שעולה בשש ,זהו שכתוב
"שוקיו עמודי שש" "י"ה יהו"ה צור
עולמים".

åäéà àãå øùòá à÷ìñã àðåâð úéàå
) øîúà åäééìòå à"ä å"àå à"ä ã"åéשיר
השירים ה יד( àðåâð úéàå áäæ éìéìâ åéãé
) ã"ää úéùá ÷éìñãשם טו( éãåîò åé÷åù
) ùùישעיה כו ד( íéîìåò øåö ä"åäé ä"é

ואית ניגונא כו' ידיו גלילי כו'  -ר"ל ,ידיו לשון יו"ד ,וכן אמרו בתיקון י"ג )כח ע"ב( אינון
עשרה גלגלים ,ועלייהו אתמר ידיו כו' ,ועשרה גלגלים אינון יו"ד ,דאינון לקבל עשר אצבעאן
דבטשין בניגונא כו' ,וכל אלו הניגונין הן בחכמה זו .ואמר דוד בתהלים )מו א( על עלמות,
לידותון )שם לט א( על מחלת כו' )שם נג א(:
י"ה י"ה י"ה אד"ם ,ארבע כנפים,
אריה שור נשר .מרכבה )יהו"ה יהו"ה
יהו"ה( י"ה י"ה י"ה אדם ,שני י"ה יהו"ה
י"ה יהו"ה י"ה יהו"ה ,יהו"ה יהו"ה יהו"ה,
למעלה מכלם י"ה יהו"ה חכמ"ה בינ"ה,
כתר "אהי"ה אשר אהי"ה" ,ועליהם נאמר
"שרפים עומדים ממעל לו שש כנפים
שש כנפים לאחד" ,וזה אבגית"ץ.
"בשתים יכסה פניו" ,לישראל שלא
יסתכלו בהם שונאיהם" ,ובשתים יכסה
רגליו" ,שלא הזכיר להם את מעשה
העגל" ,ובשתים יעופף" ,מן הגלות ,זהו
שכתוב "ואשא אתכם על כנפי נשרים
ואביא אתכם אלי".

äéøà íéôðë òáøà í"ãà ä"é ä"é ä"é
ä"é (ä"åäé ä"åäé ä"åäé) äáëøî øùð øåù
ä"åäé ä"é ä"åäé ä"é àðééðú 2681íãà ä"é ä"é
àìéòì 2682ä"åäé ä"åäé ä"åäé ä"åäé ä"é
ä"éäà øúë ä"ðéá ä"îëç ä"åäé ä"é åäìëî
) ä"éäà øùàשמות ג יד( øîúà åäééìòå
)ùù åì ìòîî íéãîåò íéôøù (á å äéòùé
) õ"úéâáà àãå ãçàì íéôðë ùù íéôðëשם(
ïåìëúñé àìã ìàøùéì åéðô äñëé íéúùá
àìã åéìâø äñëé íéúùáå ïåäéàðù ïåäá
ïî óôåòé íéúùáå àìâòã àãáåò ïåì øéëãà
ìò íëúà àùàå (ã èé úåîù) ã"ää àúåìâ
éìà íëúà àéáàå íéøùð éôðë

*נשר יהו"ה יהו"ה יהו"ה מרכבה תניינא י"ה יהו"ה י"ה יהו"ה י"ה יהו"ה לעילא מכלהו
כו'  -כצ"ל ,ור"ל דכאן הוא שם מ"ב ,מרכבה דשית דלמעלה ,פי' שם ע"ב בע"ס ,וכאן שם מ"ב
 - ïå÷éúä øéàî 2679עי' גר"א בס"י יב ע"ג :מעון הוא חסד שבו כתות כו' שנאמר )תהלים מב ט( יומם יצוה כו',
וחשיב מכון למעלה ממעון שהוא בעשייה ששם בסוד הדינין ,וכן ארקא ששם הגיהנם אחר תבל.
עי' זהר ח"ג ח ע"ב :אמר דוד )תהלים כד ז( שאו שערים ראשיכם אינון מעון ומכון דאינון גו
לגו שירותא דדרגין חסד ופחד ואינון פתחין דעלמא על דא אצטריך בר נש דיתכוין בצלותיה לקבל
קדש קודשין דאינון שמא קדישא ויצלי צלותיה והנהו אלין שיעור תרין פתחין תרין כתרין:
תרגום :אמר דוד )תהלים כד( שאו שערים ראשיכם ,הם מעון ומכון ,שהם לפני ולפנים .ראשית
הדרגות חסד ופחד ,והם הפתחים של העולם ,על כן צריך אדם שיתכוון בתפלתו כנגד קדש
הקדשים ,שהם השם הקדוש ,ויתפלל תפלתו ,ואלה הם שעור שני פתחים ,שני כתרים.
]המשך הציטוט [:שבו כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה וחשות ביום מפני כבודן
של ישראל שנאמר יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי )חגיגה יב ע"ב(
 2680ז"ל :כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה וחשות ביום מפני כבודן של ישראל.
ä"åäé ä"åäé" àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð íãà ä"é ä"é ä"é (ä"åäé ä"åäé ä"åäé) äáëøî 2681
."äáëøî ä"åäé
.à"øâá ÷çîð – ä"åäé ä"åäé ä"åäé 2682
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דז"ת ,בכל א' הוי"ה שלימה ,חג"ת ג' חיון נשר שור אריה ,וכן צה"י ,2683ומלכות חיה רביעית,
אדם משלמת לכל תלת ,ובה ג"כ יהו"ה ,אלא לפי שנכללת מכל הג' חיות ,צריך להיות בה ג'
הויות ,והיא המשלמת להון ,לשם י"ה יהו"ה ,למרכבה ראשונה ,שיהיה בכל אחד שית אתוון.
ולמרכבה תניינא י"ה יהו"ה ,והן ג"כ שית אתוון ,הרי שית פעמים שית .וחו"ב ג"כ שמותם
העצמי י"ה יהו"ה ,י"ה בחכמה יהו"ה בבינה כידוע )* ,2684(##הרי שם מ"ב .והוא כנ"ל ,אלא
דכאן מלכות משלמת לו"ק ,ובמקום הדעת חו"ב ,והכל א' ,כי הדעת הוא כלילות חו"ב .ואמר
כתר אהי"ה כו' ,ר"ל ,דהוא ג"כ של ו' אותיות ,דכל א' סליק בשית כנ"ל )אלא דיה"ו( ,והוא ב"פ
יק"ו ,אלא שנעשין בו אהי"ה חד בחשבן ,והוא המשלים לנ' שערי בינה בח' אתוון ,וכידוע שבו
נשלם נ' שערי בינה .וז"ש ועלייהו אתמר כו' ודא אב"ג ית"ץ כו' ,ר"ל שָ ם שֵ ם מ"ב כלו,2685
ושש כנפים לא' כנ"ל ,ואמר בשתים כו' ,דהן הקצוות ,והן כוללין כל ע"ס .בשתים כו' הן חו"ב,
וזהו פניו .ובשתים כו' נו"ה .ובשתים כו' הן חו"ג ,ששם מקום הכנפים לעופף .וכל הכנפים הן
בקצוות ,שקו האמצעי כוללם ,שקו האמצעי בג' ראש בטן גויה:
ויש נגון שעולה בשנים ,כמו הללויה.
ויש נגון שעולה באות אחת ,כגון הללי,
ב]אות[ י' .ויש נגון שעולה בחמש ,כמו
ה' .והרי נתבאר ,בכנור של חמש נימים.
אבל הנגון שעולה בשש ,שהם אבגית"ץ,
מן ו' הוא .ויש שמעלה אותו בשלש ,וזה
יה"ו ,שהוא אהי"ה ,ועולה בו הנגון
בתקיעה שברים תרועה.

ïåâë ïéøúá à÷ìñã àðåâð úéàå
ïåâë ãç úàá ÷éìñã àðåâð úéàå 2686äéåììä
'ä ïåâë ùîçá ÷éìñã àðåâð úéàå 'éá éììä
àðåâð ìáà ïéîéð ùîçã øåðëá øîúà àäå
éäéà 'å ïî õ"úéâáà ïåðéàã úéùá ÷éìñã
2687
åäéàã å"äé àãå úìúá äéì ÷éìñã úéàå
íéøáù äòé÷úá äéá àðåâð ÷éìñå ä"éäà
äòåøú

ואית כו' הללי ביו"ד  -וכן הללו בו' וכן בה' ,כמ"ש למטה והן אותיות דהוי"ה* :דסלקא
בתרין כגון הללוהו  -כצ"ל ,ול"ג הללויה דהוא בתלת כמ"ש ,אבל כאן שהוא"ו כפול לא חשיב
לשתים :ואית ניגונא כו' כגון ה'  -והוא אהללה :מן ו' איהי  -והוא הללו ,ושל יו"ד הוא הללי
כנ"ל* :בתלת ודא }נח ע"ד{ איהו יה"ו  -כצ"ל ,והוא הללוי"ה ,וכמו שמפרש והולך בתקיעה
כו' ,דהוא יה"ו .ובארבע כבר פי' למעלה דהוא יהו"ה ,והוא הדין מאחד ועד ששה ,וכלל שלהן
כמנין יה"ו:
בתקיעה הוא קול ארוך בניגון ,עד
ãò àðåâðá êåøà àì÷ àåä äòé÷úá
שהיה מעלה אותו אל הימין שהוא חסדãñç åäéàã àðéîé éáâì äéì ÷éìñ äåäã .
בשברים היה מעלה קול הנגון אל
äøåáâ éáâì àðåâðã àì÷ ÷éìñ äåä íéøáùá
הגבורה ,ששם י"ה בימין ושמאל ,והיה

 - ïå÷éúä øéàî 2683נה"י ]לתקן למעלה?[*##
 2684עי' זהר ח"ב )כב ע"א( :בגין כך בטחו ביהו"ה עדי עד דהא מתמן ולעילא אתר טמיר )הוא(
וגניז איהו דלא יכיל לאתדבקא אתר הוא דמניה נפקו ואצטיירו עלמין הדא הוא דכתיב כי בי"ה
יהו"ה צור עולמים והוא אתר גניז וסתים ועל דא בטחו ביהו"ה עדי עד עד הכא אית רשו לכל בר
נש לאסתכלא ביה מכאן ולהלאה לית ליה רשו לבר נש לאסתכלא ביה דהא איהו גניז מכלא ומאן
איהו י"ה יהו"ה דמתמן אצטיירו עלמין כלהו ולית מאן דקאים על ההוא אתר.
תרגום :משום כך בטחו בה' עדי עד שהרי משם ולמעלה מקום טמיר )הוא( וגנוז הוא שלא יכול
להתדבק מקום הוא שממנו יצאו והצטיירו העולמות זהו שכתוב כי ביה ה' צור עולמים והוא
מקום גנוז ונסתר ועל זה בטחו בה' עדי עד עד כאן יש רשות לכל אדם להתבונן בו מכאן והלאה
אין רשות לאדם להתבונן בו שהרי הוא גנוז מהכל ומי הוא יה הוי”ה שמשם הצטיירו כל העולמות
ואין מי שעומד על אותו מקום.
 2685ניקוד*##
.(à"øâ) åäåììä 2686
.å"äé åäéà àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð åäéàã å"äé 2687
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יורד ממנו בשמחה חכמה ועושר ,כמו
שבארוהו )ב"ב כה ע"ב( הרוצה להחכים
ידרים ,להעשיר יצפין .בתרועה היה עולה
קול הנגון אל העמוד האמצעי ,והיה יורד
ממנו המלך לכלה ,שהיא "קול דממה
דקה" .באותו זמן יתעורר כל מיני נגון,
זהו שכתוב "הללוהו בתקע שופר הללוהו
בנבל וכנור הללוהו בתוף ומחול הללוהו
במינים ועוגב הללוהו בצלצלי שמע
הללוהו בצלצלי תרועה".

äéðî úéçð äåäå àìàîùå àðéîéá ä"é ïîúã
åäåî÷åàã äîë àøúåòå àúîëç 2688äåãçá
ïéôöé øéùòäì íéøãé íéëçäì äöåøä
àãåîò éáâì àðåâðã àì÷ ÷éìñ äåä äòåøúá
éáâì àëìî äéðî úéçð äåäå àúéòöîàã
]) ä÷ã äîîã ìå÷ éäéàã äìë [à"ò áðמלכים
א' יט יב( àðåâð éðéî ìë ïåøòúé àðîæ àåääá
) ã"ääתהלים קנ ג( øôåù ò÷úá åäåììä
ìåçîå óåúá åäåììä øåðëå ìáðá åäåììä
òîù éìöìöá åäåììä áâåòå íéðéîá åäåììä
äòåøú éìöìöá åäåììä

בתקיעה הוה קלא אריך כו'  -ר"ל ,דנגונא אריך הוא בתקיעה ,וקצר בשברים .וע"ל בתיקון
כ"ה )עח ע"ג ד"ה באריכו( ומש"ש :דתמן י"ה כו'  -קאי אשניהם ,תקיעה ושברים ,ולכן נחית
חכמתא ועושרא ,וכמו שמפרש והולך ,הרוצה כו' ,ועמ"ש על פסוק יברכך כו' וכמ"ש בס"י פ"ד
)* :2689(##והוה נחית מניה מלכא כו'  -ר"ל ,הדעת שהוא בת"ת ,והדעת הוא משך הזרע ,וידע
אדם כו' )בראשית ד כה( ,והוא זרע .וז"ש לגבי כלה ואמר דאיהי קול כו'  -ר"ל היא הרביעית של
שלשה דברים )מלכים א' יט יא-יב( והנה כו' לא ברוח כו' ואמרו קול דממה דקה דתמן קאתי
מלכא ,וז"ש והוה נחית מניה מלכא כו' דאיהי כו' :בההוא זמנא יתערון  -והן עשרה מיני ניגונים
שהן הכוללים הכל ,והן בע"ס .ואף שהן י"א ,דעת נכלל בת"ת וכמש"ל )מט ע"ב סד ע"ב(
ואתקרי תרועה דילי' מסטרא דעמודא דאמצעיתא דאיהו דעת ובג"ד כו' ,והוא אתי לגבי כלה,
ומפרש והולך ,הללוהו כו' בכל א' שנים לבד הראשון ,והראשון הוא שופר ,מלכות דכוללת
הכל ,ומתערין ביה בר"ה ,ולעתיד לבא )ישעיה כז יג( ביום ההוא יתקע כו' ,וביה יתערון כל מיני
נגונא ,והראשון הדעת מלכא לגבי כלה בנבל כמו שמפרש והולך ,ועמו יתערון כל מיני ,דכיון
דהדעת נחית כלהו נחיתין עמיה וכלהו מתערין עמיה ,דכל האברים מתערין עמיה ,ועי' במדרש
הנעלם 2690ר"פ לך לך )עו ע"ב (2691ותקע שופר מפרש והולך ,דהיא שכינה תתאה ,תקע של שופר,
והיא סלקא באימא עילאה ,וז"ש בההוא זמנא סלקא ,ור"ל דלכן נאמר בתקע שופר:
 - ïå÷éúä øéàî 2688היינו בחיבור של שניהם*##
 2689לא מצאתי שום דבר בס"י ולא בספד"צ*.##
 2690נדצ"ל סתרי תורה.
 2691ז"ל :תאנא בתוקפא דהרמנו דמלכא אנציב חד אילנא רבא ותקיף גו נטיען עילאין נטיע
אילנא דא בתריסר תחומין אסתחר בארבע סטרין דעלמא פרישא רגליה ת"ק פרסי מטלנוי 2691כל
רעותין דאינון פרסין ביה תליין כד אתער האי כלהו מתערין בהדיה לית מאן דנפיק מרעותיה
לבתר כלהו ברעותא חדא בהדיה קם מלעילא )ס"א נחית( אתנחית 2691במטלנוי לגו ימא מניה ימא
)אתגלי( 2691אתמליא איהו מקורא )דכל ד"א לכל( 2691מיין דנבעין תחותיה מתפלגין כל מימוי
דבראשית שקיו דגנתא ביה תליין כל נשמתין דעלמא מניה פרחין נשמתין אלין עאלין 2691בגנתא
2691
לנחתא להאי עלמא נשמתא כד נפקא אתברכא בשבע ברכאן למהוי אבא )ד"א ל"ג לרוחא ורם(
לגופא )ולמהוי( 2691בסליקו )דדיוקנא עלאה הה"ד )בראשית יב א( ויאמר יהו"ה אל אברם הא
נשמתא עלאה אבא )ד"א ל"ג לרוחא ורם( לגופא בסליקו( 2691דדיוקנא עלאה.
תרגום :למדנו בתוקף רצון המלך נטע אילן אחד גדול וחזק בתוך הנטיעות העליונות .הנטיעה
של האילן הזה בתריסר תחומים מסובבת ,בארבעה צדדים של העולם פרושה רגלו ,ת"ק פרסאות
הם מסעותיו ,כל הרצונות של אותם פרסות תלויים בו .כשזה מתעורר ,כולם מתעוררים עמו .אין
מי שיוצא מרצונו לחוץ ,כך כולם ברצון אחד עמו .קם מלמעלה )יורד( יורד במסעותיו לתוך הים,
ממנו הים )מתגלה( מתמלא .הוא המקור )לכל ,נ"א של כל( המים הנובעים ,תחתיו נחלקים כל
מימי בראשית ,השקאת הגן תלויים בו .כל הנשמות של העולמים פורחות ממנו .הנשמות הללו
נכנסות לגן לרדת לעולם הזה ,כשיוצאת נשמה ,היא מתברכת בשבע ברכות להיות אב )לרוח ורם(
לגוף )ולהיות( בְּ עַ לִ ָיה )של הדמות העליונה ,זהו שכתוב "ויאמר ה' אל אברם" .הרי נשמה עליונה
אבא )לרוח ורם( לגוף בעליה( של דמות עליונה.
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שופר היא שכינה עליונה ,תקע שלה
שכינה תחתונה ,שנאמר בה "ותקע כף
ירך יעקב" בגלות ,באותו זמן עולה מן
הגלות בשופר גדול ,ונקראת )תפילת י"ח(
תקע בשופר גדול לחרותנו.

äìéã ò÷ú äàìò àúðéëù éäéà øôåù
áì úéùàøá) äá øîúàã äàúú àúðéëù
àåääá àúåìâá á÷òé êøé óë ò÷úå (äë
ìåãâ øôåùá àúåìâ ïî à÷ìñ àðîæ
åðéúåøéçì ìåãâ øôåùá ò÷ú úàéø÷úàå
ìåòé ï"á àðîæ àåääá á"ì ï"á ì"áðá
) äéá 2692øîúàå á"ì åäéàã äéìëéäìמשלי
טו טו( øîúàã äîå ãéîú äúùî áì áåèå
åáì ìà áöòúéå (å å úéùàøá) àúéîã÷á
äéá íéé÷úà åãéáàúàã ãéî àéáééç ïéâá
)äðø íéòùø ãáàáå (é àé éìùî
åäéàã àåä êéøá àùãå÷ ø"ð å"ë øåðë
) äéá øîúàã ä"åäéתהלים כז א( éøåà 'ä
äåöî àúðéëù éäéàã ø"ðá øéäð éòùéå
äá éãçå äéìéã

צלצלי שמע ,חסד גבורה .צלצלי
תרועה ,נצח והוד .ובכולם "כל הנשמה
תהלל י"ה" שהוא חכמה ובינה ,שבהם
תהיה גאולה לו' ולה' ,שהם בן ובת,
ובהם ימחו העמלקים מן העולם ,וזהו
סוף פסוק.

äòåøú éìöìö äøåáâ ãñç òîù éìöìö
{à"ò èð} ìë (å ð÷ íéìäú) åäìëáå ãåäå çöð
éã äðéáå äîëç åäéàã ä"é ììäú äîùðä
úáå ïá ïåðéàã 'äìå 'åì àð÷øåô àäé ïåäá
åäéà àãå àîìòî íé÷ìîò ïåçîúé ïåäáå
÷åñô óåñ

בנב"ל ,ב"ן ל"ב ,באותו זמן ב"ן יכנס
להיכלו שהוא ל"ב ,ונאמר בו "וטוב לב
משתה תמיד" ,ומה שנאמר בראשונה
"ויתעצב אל לבו" ,בשביל הרשעים מיד
שנאבדו ,התקיים בו "ובאיבוד רשעים
רנה".
כנור ,כ"ו נ"ר ,הקדוש ברוך הוא
שהוא יהו"ה ,שנאמר בו "יהו"ה אורי
וישעי" ,מאיר בנ"ר שהיא השכינה,
המצוה שלו ,וישמח בה.

בן לב כו'  -ר"ל ,הדעת דהוא נק' בן י"ה כידוע* :2693דאיהי לב דאתמר כו'  -כצ"ל :ומה
דהוה אמר כו'  -ולא סלקא נגונא לגבה והוא בזמן הגלות :כנור כו'  -הוא הת"ת ,וכמו שמפרש
והולך ה' אורי כו' ,ה' דהוא אור ,כמ"ש )משלי ו כג( ותורה אור ,נהיר בנר מצוה ,וזהו כ"ו בנר,
וזהו שאמר דוד ה' אורי ,אורי דייקא ,בנפש דוד .ובאלו השנים ת"ת ודעת ,פי' שייעלון
בשכינתא ,וכמש"ל לגבי עמודא דאמצעיתא והוה נחית כו' ,דע"י הת"ת נחית וכנ"ל .ועי' לקמן
תיקון מ"ב )צא ע"ב( ואיהו יהו"ה מקום אתקרי כו' ,בהאי שמא דאיהו יהו"ה צריך כו' ,והוא
הדעת שקיא דאילנא שמא מפרש כמש"ל )יג ע"א יט ע"א( וש"מ ,ולכן אמר בשניהם דחדי אותה
)ישעיה סב ה* (##כמשוש חתן כו' ,גילי מאד בת ציון כו' הנה מלכך יבוא לך כו' )זכריה ט ט(,
וכמ"ש בפסיקתא )רבתי לד( הא ודאי חדוה:2694

צלצלי כו'  -לשון רבים .והנה ד' הנשארים הן בכתר ויסוד וחו"ב .ונראה שאף שלכאורה
תוף ומחול הן חו"ב ,שהן ניגוני דדחילו ורחימו ,כמ"ש המפרשים ,2695וכן מחול הוא בבינה
יה"כ ,וכמש"ל )נד ע"א נא ע"ב( ,מ"מ מסדור הקרא נראה דהן בכתר ויסוד ,וחשיב כל נגוני דקו
האמצעי ואח"כ של קצוות ,וכוללם ב' הקצוות בחדא ,דשמאל נכלל בימין ,ובפרט לעתיד לבא,
 - ïå÷éúä øéàî."øîúàã áì éäéàã" àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð øîúàå á"ì åäéàã 2692
 2693עי' לעיל הערה  .1739עי' אד"ז רצ ע"א שבינה נקראת כך ,ועי' בהגר"א על ספד"צ כד ע"א
ד"ה ואמר ה"א שזה השפעתה לו"ק שהוא דרך הדעת.
 2694ז"ל :דבר אחר גילי מאד בת ציון ]הנה מלכך וגו'[ זה שנקרא מלך שעתיד הוא למלוך על
דורות הראשונים ועל דורות האחרונים והקב"ה מכריז להם לכל )צדיק( ]צדיקי[ דור ודור אמר
להם צדיקי עולם אע"פ שדברי תודה צריכים הם עלי )שחיביתם( ]שחכיתם[ לתורתי ולא
)חיביתים( ]חכיתם[ למלכותי*##
 2695לא מצאתי שום דבר##*.
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וכסדר מלמעלה למטה ,במנים ועוגב .אלא שאפשר לומר משום דכתר לא נודע כי אם ע"י
חו"ב ,2696לכן חשיב ליה אחריהם} :נט ע"א{ ובכלהו כל כו'  -ר"ל ,בכל העשר נגונים ,ואמר
לו' ולה' כו' ,ור"ל דבזה נשלם השם ,דביה כל העשר ניגונים ,ואמר ובהון כו'  -ר"ל בי"ה ,כמ"ש
)שמות יז טז( כי יד על כו' ,ואמר ודא איהו סוף פסוק  -ר"ל שופר הולך הן הניגונים דהראשון
הוא תקע שופר וכוללם כנ"ל ,ורביע כמש"ל כו' ,מינין דכוללין עשר )דרגא הן עשר כנ"ל דרגא
בשית( ,והן עשר ניגונים כמ"ש למעלה ,ועוד שופר כו' ואח"כ מאריך טרחא סוף פסוק,2697
ומפרש והולך למעלה ,וכאן לא ביאר רק הראשון ,שופר ,בתקע שופר ,התחלה והסוף ,סוף פסוק
תהלל י"ה:
דבר אחר "ועשה לי מטעמים כאשר
אהבתי" ממצוות עשה ,ולא כאשר
שנאתי ,ממצוות לא תעשה .מצוות של
לא תעשה תלויות מפחד של יראה ,והם
להרחיק השטן מהם ,שלא יתקרב לכסא
שהוא הלב ,לבקש דינים על האיברים
הקדושים ,שהם ישראל ,והלב שכינה
ביניהם.

) øçà øáãבראשית כז ד( éì äùòå
àìå äùòã ïéãå÷ôî éúáäà øùàë íéîòèî
ïéãå÷ô äùòú àìã ïéãå÷ôî éúàðù øùàë
ïåðéàå äàøéã åìéçãî ïééìú äùòú àìã
éáâì áéø÷úé àìã 2698åäééðî ïèùä à÷çøì
ïéøáà ìò ïéðéã àòáúì àáì åäéàã àéñøåë
÷àúðéëù àáìå ìàøùé ïåðéàã ïéùéã
åäééðéá

השטן הוא סמא"ל ,שלטונו בכבד,
שעליו נאמר "עשו הוא אדום" .עורקי
הכבד ,החילות והמחנות שלו ,והכבד
נוטל כל הלכלוכים והחטאים של
העורקים ,זהו שכתוב "ונשא השעיר עליו
את כל עונותם אל ארץ גזרה" ,עונות
תם ,של אותו איש תם ,אל ארץ גזרה,
מקום גזרת המלאכים.

äéìéã àúåðèìù ì"àîñ åäéà ïèùä
åùò (à åì úéùàøá) øîúà äéìòã ãáëá
ïééøùîå ïéìééç àãáëã ïé÷øò íåãà àåä
ïé÷øòã ïéáåçå ïéëåìëì ìë ìéèð ãáëå äéìéã
 æè àø÷éå) ã"ääכב( úà åéìò øéòùä àùðå
àåääã íú úåðåò äøæâ õøà ìà íúåðåò ìë
ïéøéò úøæâã øúà äøéæâ õøà ìà íú ùéà

ד"א כו' ולבא שכינתא בינייהו  -ר"ל ,בין ישראל שהן האברים:2699

 - ïå÷éúä øéàî 2696עי' דבריו בריש תז"ח על עשר ספירות דחכמה.
2697

 2698כל הדבר טמא ואסור הנה הם כולם ע"י שיש להרע אחיזה ונגיעה בהם ,וכשהאדם נזהר
ומתרחק מהם כולם ,הנה מרחיק את עצמו מהרע מכל וכל וזהו שאמרו בתיקונים ובזוהר יתרו
הנ"ל ,שכל הלא תעשה הם תלוים וכלולים בלא יהיה לך ,כי הם כל פרטי הדברים במה שיש להרע
אחיזה בהם ,וכשנשמור ונרחיק מהם כולם ,אז אנו מרוחקים מהס"מ אל אחר ומכל סייעתו
וחיילותיו לגמרי ,ואנו מקיימים בזה הדיבור דלא יהיה לך בשלימות )דע"ה ח"ב עט ע"א( .ועי' לעיל
הערה .1503
 2699עי' זהר פנחס רלא ע"ב כל אברין דאינון ישראל אינון בעאקו דאינון אברי דמטרוניתא.
כל אברי ישראל שהם בצער הם אברי המלכה.

545

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
השטן כו' בכבד כו' – עי' במדרש הנעלם פ' תולדות )קמח ע"ד( 2700ויצא הראשון אדמוני
א"ר כהנא הכבד הוא הראשון והוא אדמוני ,למה הוא אדמוני על שבולע את הדם תחלה .ר"א
אמר למה נקרא ראשון ,ע"ש ראשון לבלוע הדם כו' .והוא אומר ללב ,עד שאתה מהרהר בדברים
אלו בד"ת ,הרהר באכילה ושתיה לקיים גופך ,הה"ד ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני כו' ,עש"ב.
וז"ש דעליה כו' ,ולכן ביוה"כ ועניתם כו' ,לית ליה רשו לאסטוני ,דהיום לאו דיליה הוא ,ולית
ליה חולקא בישראל :ערקין כו'  -כמש"ל שבעין ערקין כו' ,והוא ראש לכולם :אתר דגזרת עירין
 ר"ל ,דכל גזרת עירין ,הכל בא אל משריין דיליה ,שהן השומרים ,והוא נושא עונותם אליהם,כי גחלים אתה חותה כו' )משלי כה כב( .ועי' בפרשת אחרי מות )סג ע"ב (2701ופ' אמור )קב
ע"א (2702וקב"ה אהדר לרישי דעמא כו' ,א"ר יוסי ווי לון לעמא דעשו בשעתא דהאי שעיר
 - ïå÷éúä øéàî 2700קלח ע"ב :ויצא הראשון אדמוני )שם כה( אמר רב כהנא הכבד הוא הראשון והוא אדמוני
למה הוא אדמוני על שבולע את הדם תחלה רבי אליעזר אומר למה נקרא שמו ראשון על שהוא
ראשון לבלוע הדם מכל המאכל והוא ראשון לדם אבל לא ליצירה ובמאן נוקים ורב יעבוד צעיר
על שהוא רב וגדול בשעורו מן הלב והוא עובד ללב אמר רבי אבא למה אתא פרשתא דא אלא
לאחזאה לבני עלמא דאף על גב דההיא שלימותא ליהוי בארעא ארחיה וטבעיה דעלמא לא אשתני
רבי ייסא אמר בא וראה הכבד הוא הצד ציד והוא ציד בפיו והלב הוא החושב והוא יושב אהלים
הדא הוא דכתיב ויזד יעקב נזיד חושב מחשבות נושא ונותן בתורה:
ויזד יעקב נזיד )שם כט( רבי בא בשם רבי אחא אמר לעולם טבעו של עולם אינו משתנה בא
וראה מה כתיב ויזד יעקב נזיד כמה דאת אמר )שמות יח יב( אשר זדו עליהם ותרגומו דחשיבו
כלומר הלב חושב ומהרהר בתורה בידיעת בוראו מה כתיב )בראשית כה כט( ויבא עשו מן השדה
והוא עיף הכבד שדרך טבעו לצאת ולצוד ציד בפיו לבלוע ואינו מוצא נקרא עיף והוא אומר ללב
עד שאתה מהרהר בדברים אלו בדברי תורה הרהר באכילה ובשתיה לקיים גופך הדא הוא דכתיב
)שם ל( ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדום האדום הזה כי כן דרכי לבלוע הדם ולשגר
לשאר האברים כי עיף אנכי בלא אכילה ושתיה והלב אומר תן לי הראשון והמובחר מכל מה
שתבלע תן לי בכורתך הדא הוא דכתיב )שם לא( מכרה כיום את בכורתך לי קונמיתא 2700דתאיבא
עד שהלב מהרהר וחושב במאכל בולע הכבד דאלמלי ההוא כסופא והרהורא דלבא במאכל לא
יוכלו הכבד והאברים לבלוע דאמר רבי יוסי כן דרך העבדים שאינם אוכלים עד שהאדון אוכל אמר
רבי יוסי כתיב לאחר כן )בראשית כה לד( ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים מהו עדשים סגלגלין
כגלגלתא וגלגלא סביב בעלמא כלומר דלא אתנשי מארחיה כך הוא בר נש בההוא זמנא אף על גב
דכל ההוא טיבו ויקר ושלימותא ליהוי ארחיה דעלמא למיכל ולמשתי לא יתנשי:
 2701ז"ל :יכשכש ליה בזנביה מה כתיב והתודה עליו את כל עונות בני ישראל וכתיב ונשא
השעיר עליו את כל עונותם כיון דאיהו חמי האי שעיר תיאובתיה לגביה ולאשתכללא בהדיה ולא
ידע מאינון חובין דקא נטיל שעיר תב לגבייהו דישראל חמי לון בלא חובין בלא פשעין דהא כלהו
שראן ברישא דשעיר סליק לעילא ושבח לון קמי קב"ה וקב"ה חמי סהדותא דההוא מקטרגא
והואיל ותיאובתיה לרחמא על עמיה אע"ג דאיהו ידע כל עובדא חס עליהון דישראל וכלא שריא
בדא בגין דלא יתער רזא דדינא מלעילא ויתקף האי וישתצון בני עלמא דהא דא מסטרא דדינא
קשיא קא אתי ואי יתער האי בחובי בני אנשא אתער דהא לית ליה אתערו לסלקא לעילא
לאתערא דינא קשיא בר בדיל חובי בני נשא דהא בשעתא דב"נ עביד חובא אתכנש האי וכמה אלף
סייען דיליה ומתכנפי תמן ונטלי ליה וסלקי לעילא רחמנא לישזבן ועל כלא יהב קב"ה עיטא
לישראל לאשתזבא מכל סטרין וע"ד כתיב אשרי העם שככה לו אשרי העם שיי' אלהיו ע"כ.
תרגום :מה כתוב והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל ,וכתוב ונשא השעיר עליו את כל
עוונותם .כיון שהוא רואה את השעיר הזה תשוקתו אליו ולתקן עמו ,ולא יודע מאותם החטאים
שנוטל השעיר ,הוא שב אל ישראל רואה אותם בלי חטאים בלי פשעים ,שהרי כולם שורים על
ראש השעיר ,עולה למעלה ומשבח אותם לפני הקדוש ברוך הוא ,והקדוש ברוך הוא רואה את
עדות אותו המקטרג ,והואיל ותשוקתו לרחם על עמו ,אף על גב שהוא יודע את כל המעשה ,הוא
חס על ישראל ,והכל שורה על זה כדי שלא יעורר את סוד הדין מלמעלה ,וזה יתחזק וישמדו בני
העולם ,שהרי זה בא מצד הדין הקשה .ואם זה יתעורר ,הוא מתעורר בחטאי בני האדם ,שהרי אין
לו התעוררות לעלות למעלה לעורר דין קשה ,רק משום חטאי בני אדם ,שהרי בשעה שאדם עושה
חטא ,זה מתאסף ,וכמה אלפים מסייעים שלו ומתכנסים שם ונוטלים אותו ועולים למעלה הרחמן
יצילנו .ועל הכל נותן הקדוש ברוך הוא עצה לישראל להנצל מכל הצדדים ,ועל זה כתוב אשרי
העם שככה לו אשרי העם שה' אלהיו.
 2702ז"ל :ר' יצחק אמר לשטייא דקאים קמי מלכא הב ליה חמרא ולבתר אימא ליה ואחזי ליה
כל אינון טעוון דעבדת וכל אינון בישין והוא ייתי וישבחך ויימא דלא ישתכח בעלמא כוותך אוף
הכא הא קאים דלטורא תדיר קמי מלכא ישראל יהבין ליה האי דורון ובהאי דורון פתקא לכל
בישין ולכל טעוון ולכל חובין דעבדו ישראל והוא אתי ומשבח להו לישראל ואתעביד סניגורא
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משדרי כו' ,וכן הוא בכבד ,וכמ"ש בפרשת פנחס )רלב ע"ב (2703וכל ההוא עכירו וטנופין
ולכלוכא דאינון עובדין בישין אנח לכבד דאתמר ביה עשו איש שעיר ,וכל ערקין דיליה דאינון
שאר עמין עע"ג הה"ד ונשא השעיר עליו את כל עונותם עונות תם ,דאתמר ביה ויעקב איש תם
)בראשית כה כז( ,וחובין דעמיה דאינון ערקין ודפקין דלבא .ובג"ד שחין וצרעת וספחת לכל
אינון אברים מכבד אשתכחו מאלין לכלוכין כו' ומפסולת דפסולת דכבד נטיל טחול ,דאתמר
ביה יהי מארת ,מארת ה' ,בבית רשע ,אמר ר"מ כו' ,א"ר פנחס אורחא כד ,עש"ב:
המרה ]הוא[ חרבו ,עליה נאמר "ועל
חרבך תחיה" .ומנין לנו שמרה היא חרבו
של מלאך המות ,שכתוב "ואחריתה מרה
כלענה חדה כחרב פיות" .היא חיים לכבד
וסם המות ללב .המרה היא גיהנם ,ויש
לה שתי פיות ,שאומרים הב הב ,זהו
שכתוב "לעלוקה שתי בנות הב הב" שתי
בנות שאומרות הב רשעים לגיהנם.

שבעים עורקים הם בכבד כנגד
שבעים ממונים .כבד ויותרת ע"ב .יותרת
שלו היא נחש ,אשת זנונים ,משום שאת
השיורים שלו )שלה( נוטל הטחול ,שהוא

øîúà äìò äéìéã àáøç äøî
)ïìðîå äéçú êáøç ìòå (î æë úéùàøá
áéúëã úåîä êàìîã àáøç éäéà äøîã
)äãç äðòìë äøî äúéøçàå (ã ä éìùî
úåîä íñå ãáëì íééç éäéà úåéô áøçë
úåéô éøú äì úéàå íðäéâ éäéà äøî àáìì
à÷åìòì (åè ì íù) ã"ää áä áä ïéøîàã
áä ïéøîàã úåðá éúù áä áä úåðá éúù
íðäéâì ïéáééç
ìá÷ì àãáëá ïåðéà ïé÷øò ïéòáù
äéìéã úøúåé á"ò úøúåéå ãáë ïðîî ïéòáù
äéìéã ïéøåéùã ïéâá íéðåðæ úùà ùçð éäéà
)äìòå êùç åäéàã ìåçè àìèð (äìéã à"ð

 - ïå÷éúä øéàîעלייהו וקב"ה אהדר כלא לרישא דבישי דעמיה בגין דכתיב כי גחלים אתה חותה על ראשו א"ר
יוסי ווי לון לעמא דעשו בשעתא דהאי שעיר משדרי לההוא דלטורא ממנא דעלייהו דבגיניה אתי
לשבחא לון לישראל וקב"ה אהדר כל אינון חובין לרישא דעמיה בגין דכתיב דובר שקרים לא יכון
לנגד עיני א"ר יהודה אלמלי הוו ידעי עכו"ם מהאי שעיר לא שבקין לון לישראל יומא חד בעלמא:
תרגום :ר' יצחק אמר )משל( לשוטה שעומד לפני המלך ,תן לו יין ואחר כך אמר לו והראה לו
כל אותן טעויות שעשית וכל אותן רעות ,והוא יבא וישבח אותך ,ויאמר שלא נמצא בעולם כמותך.
אף כאן הרי עומד המלשין תמיד לפני המלך ,ישראל נותנים לו את הדורון הזה ,ובדורון הזה פתק
לכל הרעות ולכל הטעויות ולכל החטאים שעשו ישראל ,והוא בא ומשבח את ישראל ונעשה
עליהם סנגור ,והקדוש ברוך הוא מחזיר את הכל לראש הרעים של עמו ,משום שכתוב כי גחלים
אתה חותה על ראשו .אמר רבי יוסי ,אוי לו לעם של עשו ,בשעה ששולחים את השעיר הזה לאותו
המלשין שממונה עליהם ,שבגללו בא לשבח את ישראל ,והקדוש ברוך הוא מחזיר את כל אותם
החטאים על ראש עמו ,משום שכתוב דובר שקרים לא יכוון לנגד עיני .אמר רבי יהודה אלמלא היו
יודעים עכו"ם מהשעיר הזה ,לא משאירים את ישראל יום אחד בעולם.
 2703ז"ל :וכל זכיין וכל עובדין טבין וכל ההוא עכירו וטנופין ולכלוכא דאינון עובדין בישין
)בס"א ליתא( )זריק לון לשאר עמין עכו"ם ההוא כבד( אנח לכבד דאתמר ביה עשו איש שעיר וכל
ערקין דיליה דאינון שאר עמין עכו"ם הה"ד ונשא השעיר עליו את כל עונותם מאי עונותם עונות
תם דאתמר ביה ויעקב איש תם וחובין דעמודא )ס"א דעמיה( דאינון ערקין ודפקין דלבא ובג"ד
שחין וצרעת וספחת לכל אינון אברין מכבד אשתכחו מאילין לכלוכין דאשתארו ביה מלבא אתי
כל בריאותא לכל אברין דהכי הוא כיון דלבא נטיל כל זכיכו וברירא וצחותא כבד נטיל כל מה
דאשתכח ואשתאר מן לכלוכא וטנופא וזריק לכל שאר שייפין דאינון שאר עמין עכו"ם אחרנין
בעל כרחיהו ומפסולות דפסולת דכבד נטל טחול דאתמר ביה יהי מארת מארת יי' בבית רשע:
תרגום :וכל הזכויות וכל המעשים טובים ,וכל אותה העכירות והטינוף והלכלוך ,שהם מעשים
רעים )אין נ"א זורק אותם לשאר עמים עובדי כוכבים ומזלות אותו כבד( משאיר לכבד ,שנאמר בו
"עשו איש שער" ,וכל העורקים שלו ,שהם שאר אומות עובדי כוכבים ומזלות ,זהו שכתוב "ונשא
השעיר עליו את כל עוונתם" ,מהו עוונתם ,עוונות תם ,שנאמר בו "ויעקב איש תם" .והחובות של
העמוד )של עמו( שהם עורקים ודפקים של הלב .ומשום זה ,שחין וצרעת וספחת לכל אותם
אברים מוצאם מהכבד ,מאותם לכלוכים שנשארו בו מהלב ,באה כל הבריאות לכל האברים ,שכך
הוא ,כיון שהלב נוטל כל הזך והמבורר והצח ,הכבד נוטל כל מה שנמצא ונשאר מהלכלוך
והטנופת ,וזורק לכל שאר האברים ,שהם שאר אומות עובדי כוכבים ומזלות ,אחרים בעל כרחם,
ומפסולת של פסולת הכבד נוטל הטחול ,שנאמר בו "יהי מארת" "מארת ה' בבית רשע".
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חשך ,ועליה נאמר "ולחשך קרא לילה",
ששלטונה בגלות ,שהוא הלילה ,ובגלות
עומדת לו השעה ,שהיא לילי"ת ,אמם
של ערב רב ,והיא שחוק הכסיל )הטחול(,
ובגללה נאמר "כלה ענן וילך כן יורד
שאול לא יעלה"

) øîúàבראשית א ה( äìéì àø÷ êùçìå
àúåìâáå äìéì åäéàã àúåìâá äúåðèìùã
àîéà ú"éìéì éäéàã äéì àîéé÷ àúòù
(ìåçèä à"ñ) ìéñëä ÷åçù éäéàå áø áøòã
) øîúà äðéâáåאיוב ז ט( ïë êìéå ïðò äìë
äìòé àì ìåàù ãøåé

שתי בנות כו'  -והן שתי בנות לוט במדרש הנעלם פ' וירא )קי ע"ב (2704עש"ב :כבד ויותרת
ע"ב  -נגד עשו וישמעאל ,כמ"ש בתיקון ל"ז )* ,(##וכן בקדושה אברהם ויצחק ,אני והו וכמ"ש
במ"א )יהל אור ח"ג יט ע"א ולקמן עא ע"ד ד"ה ואתפליג :(2705דשלטנותיה בגלותא כו'  -כמ"ש
)איכה א ה( היו צריה לראש ,ואינון ע"ר כמ"ש למטה .וע"ב אומין פלחי כוכביא בכבד כנ"ל,
ואלו השלשה לעתיד לבא בתש"ר יעברון מעלמא ,וע"ל )מה ע"א נט ע"ב( 2706ומש"ש .וז"ש
ובגלותא ,שעתא אימא דע"ר ואיהי לילית הטחול נחש כנ"ל ,ועבר"מ פרשת פנחס שם )רלב
ע"ב( :2707אר"מ והא אוקמוהו רבנן עליה טחול שוחק ואיהו שחוק הכסיל ,ובג"ד אוקמוהו רבנן
 - ïå÷éúä øéàî 2704ז"ל :רב הונא כד הוה דריש לאזדהרא לבני אדם הוה אמר להו בני אסתמרו משליחא של
גיהנם ומאן הוא זהו יצר הרע שהוא שליח של גיהנם רבי אבא אמר מאי דכתיב )משלי ל טו(
לעלוקה שתי בנות הב הב אלו שתי בנות לוט 2704דאמרן שהיא נפש המתאוה ונפש המשתתפת
בגוף הרודפת אחר יצר הרע לעולם אמר רבי יהושע כתיב הכא בלוט )בראשית יט ל( כי ירא לשבת
בצער וכתיב התם )משלי ל טו( לעלוקה שתי בנות הב הב יר"א בגימטריא הוא עלוק"ה אמר רבי
יצחק אי ירא הוא למאי אתי למטעי ברייתא אלא כך דרך כל עושה עולה כשרואה הרע מתיירא
לפי שעה מיד חוזר לרשעתו ואינו חושש לכלום כך יצר הרע בשעה שרואה דין ברשעים ירא כיון
שיוצא לחוץ )לעשות( אינו חושש כלום:
תרגום :כשרב הונא היה דורש להזהיר את בני האדם ,היה אומר להם ,בני ,השמרו משליח של
גיהנם ,ומיהו ,זה יצר הרע ,שהוא שליח של גיהנם .רבי אבא אמר ,מה זה שכתוב "לעלוקה שתי
בנות הב הב" ,אלו שתי בנות לוט שאמרנו ,שהיא נפש המתאוה ונפש המשתתפת בגוף הרודפת
אחר יצר הרע לעולם .אמר רבי יהושע ,כתוב כאן בלוט "כי ירא לשבת בצוער" ,וכתוב שם
"לעלוקה שתי בנות הב הב" .יר"א הוא בגימטריא עלוק"ה .אמר רבי יצחק ,אם ירא הוא ,אז למה
הוא בא להטעות את הבריות .אלא כך דרך כל עושה עַ וְ ַלה ,כשרואה הרע ,מתירא לפי שעה ,ומיד
חוזר לרשעתו ואינו חושש לכלום .כך יצר הרע ,בשעה שרואה דין ברשעים ,ירא .כיון שיוצא לחוץ
)לעשות( ,אינו חושש כלום.
 2705ועי לעיל הערה .1706
 2706ז"ל :בגין דא תקיעה שברים ותרועה אינון תבירו דילהון.
 2707ז"ל בשלימות :אמר רעיא מהימנא והא אוקמוה רבנן עליה טחול שוחק ואיהו שחוק
הכסיל ובג"ד אוקמוה רבנן דמתניתין אוי לו למי שהשעה משחקת לו וקהלת אמר טוב כעס
משחוק טוב כעס דכבד דאיהי מרה רצועה דקב"ה רצועה לאלקאה בה צדיקייא בעלמא דין במרעין
בישין במכתשין משחוק דשחיק לון בטחול בלכלוכא דהאי עלמא דשוחק לון שעתא בעותרא ועוד
ארם דטחול איהו זחיל עפר ואיהו תקיף יתיר מארם דמרה ובגין דערב רב אינון שאור שבעיסה
ואינון אומין דעלמא דמיין למוץ יתיר מעכבין בגלותא ערב רב לישראל מאומין עכו"ם כמה
דאוקמוה רבנן מי מעכב שאור שבעיסה מעכב דאינון דבקין בישראל כשאור בעיסה אבל אומין
עכו"ם לא אינון אלא כמוץ אשר תדפנו רוח ועוד ונשא השעיר עליו כד רעותיה למעבד קורציא
לקב"ה עם ישראל דאיהו נשא כל חובין דיכיל למסבל לון עד דאתעביד כבד כמשא כבד יכבדו
ממנו חובין על גדפוי מה עביד סליק לטורא עלאה כחמרא כד איהו בעי לסלקא לטור גבוה כמשא
כבד יכבד עליה כד איהו לעילא ובעי לסלקא לפי מעוט דאשתאר ליה אתיקר עליה מטולא ונפיל
ואפיל גרמיה לתתא ובכבד משא דאתתקף עליה אתעבידו כל אברין דיליה פסקות דלא אשתאר
אבר שלים אוף הכא אירע לסמאל ונחש כבד ויותרת הכבד יצר הרע ובת זוגיה זונה מתמן כל בת
אל נכר זונה:
תרגום :וכל הזכויות וכל המעשים טובים ,וכל אותה העכירות והטינוף והלכלוך ,שהם מעשים
רעים )אין נ"א זורק אותם לשאר עמים עובדי כוכבים ומזלות אותו כבד( משאיר לכבד ,שנאמר בו
"עשו איש שער" ,וכל העורקים שלו ,שהם שאר אומות עובדי כוכבים ומזלות ,זהו שכתוב "ונשא
השעיר עליו את כל עוונתם" ,מהו עוונתם ,עוונות תם ,שנאמר בו "ויעקב איש תם" .והחובות של
העמוד )של עמו( שהם עורקים ודפקים של הלב .ומשום זה ,שחין וצרעת וספחת לכל אותם
אברים מוצאם מהכבד ,מאותם לכלוכים שנשארו בו מהלב ,באה כל הבריאות לכל האברים ,שכך
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אוי לו למי שהשעה משחקת לו} .נט ע"ב{ וקהלת )ז ג( אמר טוב כעס משחוק ,טוב כעס דכבד
דאיהי מרה רצועה דקב"ה ,רצועה לאלקאה בה צדיקיא בעלמא דין במרעין בישין במכתשין,
משחוק דשחיק לון בטחול בלכלוכא דהאי עלמא ,דשוחק לון שעתא בעותרא .ועוד אר"מ
דטחול איהו זחיל עפר ואיהו תקיף יתיר מארס דמרה ,ובגין דע"ר אינון שאור שבעסה ,ואינון
אומין דעלמא פלחי כוכביא דמיין למוץ ,יתיר מעכבין בגלותא ערב רב לישראל מאומין עע"ג,
כמה דאוקמוה רבנן מי מעכב שאור שבעסה ,דאינון דבקין לישראל כשאור בעסה ,אבל אומין
עע"ג לאו אינון אלא כמוץ אשר תדפני רוח כו' ,וז"ש ואיהו שחוק כו' :כן יורד כו'  -ר"ל,
בטחול דהוא שאול תחתית כנ"ל ,אע"ג דמרה הוא גיהנם ,מ"מ עולין ממנה .משא"כ בשאול,
והוא על עסקי שחוק הטחול ,כמ"ש )ב"מ נח ע"ב (2708הכל כו' חוץ מהבא על אשת איש והמלבין
והמכנה כו' .ואמרו באשת איש )סוטה ז ע"א (2709הרבה שחוק עושה ובמכנה ומלבין כמתלהלה
היורה כו' ,משחק אני .ועי' בפרשת פקודי )רסו ע"ב (2710היכלא שתיתאה כו' בגין דהכא קיימין
כל אינון נשיקין בישין ותיאובתין בישין וכל עדונין דגופא בהאי עלמא די באינון עדונין אתתרך
ב"נ מהאי עלמא ומעלמא דאתי ועל האי היכלא כתיב כי נופת תטופנה שפתי זרה כו' ,והוא
הטחול כנ"ל עש"ב .ועמ"ש במ"א )משלי כז כ( 2711כי היורד למדור זה בגיהנם לא יעלה ,כמ"ש
)* (##כלה כו' כנ"ל ,ואף שכתיב מוריד שאול כו' )שמואל א' ב ו( ,ע"ש .וכן הוא בטחול ,כד
משיך לב"נ בליצנותא ,כתיב גרש לץ אל תוכח לץ ,וז"ש וי לנשמתא כו' ,ואמר כד בלע כנ"ל,
דצדיק ממנו בולע )ברכות ז ע"ב( ,ר"ל לצדיק שאינו גמור צריך להתרחק ממושב לצים ,כמ"ש
)ע"ז יח ע"ב (2712הא למדת שמושב כו' ,ואמרו אל תדור בשכנציב .וכן תאות ועדוני העוה"ז יכול
להתפתה מהן .וכן הע"ר לצדיק שאינו גמור יכול לו ,כמ"ש )ברכות ז ע"ב( אל תתגרה ברשע
שהשעה משחקת לו ,והוא שחוק הטחול כנ"ל .ואמר ובגיניה אתמר מוריד כו' ,לתרץ קושיא
הנ"ל ,ואמר שהוא בצדיק שאינו גמור ,שנמשך אחר שחוק הכסיל ,וכמ"ש )ר"ה יז ע"א(2713
ועליהן אמרה חנה מוריד כו' ,וכן בעוה"ז אף שנפתה אחריהם ,יכול לעלות .וכן צדיק שאינו
גמור שנבלע בע"ר ,אבל ע"ר עצמן כלה ענן כו' ,וז"ש וי לישראל כו':
 - ïå÷éúä øéàîהוא ,כיון שהלב נוטל כל הזך והמבורר והצח ,הכבד נוטל כל מה שנמצא ונשאר מהלכלוך
והטנופת ,וזורק לכל שאר האברים ,שהם שאר אומות עובדי כוכבים ומזלות ,אחרים בעל כרחם,
ומפסולת של פסולת הכבד נוטל הטחול ,שנאמר בו "יהי מארת" "מארת ה' בבית רשע".
 2708ז"ל :כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה שיורדין ואין עולין ואלו הן הבא על אשת איש
והמלבין פני חבירו ברבים והמכנה שם רע לחבירו.
 2709עי' לעיל הערה .2532
 2710ז"ל בשלימות :על האי היכלא כתיב )שם כז ו( ונעתרות נשיקות שונא בגין דהכא קיימן כל
אינון נשיקין בישין ותיאובתין בישין וכל עדונין דגופא דהאי עלמא די באינון עדונין אתתרך בר נש
מהאי עלמא ומעלמא דאתי ועל האי היכלא כתיב )שם ה ג( כי נפת תטפנה שפתי זרה וגו'
תרגום :על ההיכל הזה כתוב )שם כז( ונעתרות נשיקות שונא משום שכאן עומדים כל אותן
נשיקות רעות ותאוות רעות וכל עדוני הגוף של העולם הזה שבאותם העדונים מתגרש אדם
מהעולם הזה ומהעולם הבא ועל ההיכל הזה כתוב כי נפת תטפנה שפתי זרה וגו'.
אָדם א ִת ְשׂבַּ ְענָה ,בהגר"א  -שאול ואבדון
 2711ז"לְ :שׁאוֹל וַ אֲ בַ דֹּה ]וַ אֲ בַ דּ ֹו[ א ִתּ ְשׂבַּ ְענָה וְ עֵ ינֵי הָ ָ
וגו' ,הששה מדורין דגיהנם בכללם נקראין שאול ,ואבדון הוא השביעי .וכל הששה מכניסים
ומוציאים ,אבל אבדון ,כשמו כן הוא ,שנאבדו שם כל באיה ,והגיהנם אינו שבע לעולם ,כן עיני
אדם לא תשבענה לעולם .ואמר עיני ,שהן תאוה וחמדה ,התאוה מכניס ומוציא ,שפולטה לחוץ,
והחמדה מכניס ואינו מוציא ,וכמו השאול ואבדון.
אָדם .בהגר"א  -השאול היא ששה מדורי גיהנם
שם טו יאְ :שׁאוֹל וַ אֲ בַ דּוֹן ֶנגֶד ה' אַף כִּ י לִ בּוֹת בְּ נֵי ָ
הנקראים כולם שאול ,ואבדון הוא השביעית .והן דו"נ ,ימין ושמאל .וכנגדן באדם יצ"ט ויצה"ר.
וז"ש חז"ל צדיקים יצ"ט שופטן ,ששניהם טוב .ורשעים יצה"ר שופטן ,ששניהן רע .ובינונים זה וזה
שופטן ,וז"ש שאול ואבדון וגו' ,אף כי לבות וגו' ,ב' הלבבות.
 2712תנו רבנן ההולך לאיצטדינין ולכרקום וראה שם את הנחשים ואת החברין בוקיון ומוקיון
ומוליון ולוליון בלורין סלגורין הרי זה מושב לצים ועליהם הכתוב אומר אשרי האיש אשר לא הלך
וגו' כי אם בתורת ה' חפצו הא למדת שדברים הללו מביאין את האדם לידי ביטול תורה.
 2713ז"ל :והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב הוא
יקרא בשמי ואני אענה אותו ועליהם אמרה חנה ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל בית הלל
אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד ועליהם אמר דוד אהבתי כי ישמע ה' את קולי ועליהם אמר

549

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א

וזהו )ברכות ז ע"ב( צדיק ממנו בולע,
שרשע ודאי שהוא כסיל ,עליו נאמר
"למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע
צדיק ממנו" ,ופרשוהו בעלי המשנה,
צדיק ממנו בולע אבל צדיק גמור אינו
בולע ,ובגללו נאמר "מוריד שאול ויעל".
אוי לנשמה כשבולע אותה הטחול ,אוי
לישראל כשנבלעו בערב רב ,שעליהם
נאמר "ולא נודע כי באו אל קרבנה
ומראיהן רע כאשר בתחלה"

éàãå òùøã òìåá åðîî ÷éãö åäéà àãå
) øîúà äéìò ìéñë åäéàãחבקוק א יג( äîì
÷éãö òùø òìáë ùéøçú íéãâåá èéáú
åðîî ÷éãö ïéúéðúî éøàî åäåî÷åàå åðîî
äéðéâáå òìåá åðéà øåîâ ÷éãö ìáà òìåá
) øîúàשמואל א' ב ו( éåå ìòéå ìåàù ãéøåî
ãë ìàøùéì éåå ìåçè äì òìá ãë àúîùðì
øîúà åäééìòã áø áøòá åòìáúà
)ìà åàá éë òãåð àìå (àë àî úéùàøá
÷äìçúá øùàë òø ïäéàøîå äðáø

ולא נודע כו'  -דנשמתא כאשר היא בלב ,אז היא נודע דמנהגת הגוף לכל רעותה .אבל
הטחול ,אף שנשמתא יורדת לתוכה ,היא רע כאשר בתחלה ,וכן הע"ר אף שהצדיקים מעורבין
ביניהם ,אינן חוזרין כלל ,ומראיהן רע כו' ,וז"ש דעלייהו כו':
בזמן הגלות ,כל הממונים של אומות
העולם וערב רב ,נאמר בהם "היו צריה
לראש אויביה שלו" ,צריה ודאי הם ערב
רב ,עליהם נאמר "שריך סוררם וחברי
גנבים כלו אוהב שחד וגו'" .אויביה שלו,
אלו עשו וישמעאל ושבעים הממונים,
שהם כולם בשלוה ובעושר ,וישראל
בדוחק בעניות .ולכן אוי לעולם כשנבלעו
בערבוב רע .ומי גרם שנבלעו במעיהם,
ולא נודע כי באו אל קרבנה ,משום
שמעשיהם הרעים בידיהם ,זהו שכתוב
"ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם".
כדוגמא זו ,הנשמה היא כנסת ישראל,
כשהיא שלמה במצוות עשה ,נאמר בה
"כלך יפה רעיתי ומום אין בך" ,באותו
זמן שורה שם יהו"ה עליה ,ונאמר בה
"וראו כל עמי הארץ כי שם יהו"ה נקרא
עליך ויראו ממך" .והממונים של הכבד
והעורקים שלו ,והממונים של הטחול
והערבוב הרע שלו ,נכנעים תחת הלב,
ששם הנשמה.

ïéîåàã ïðîî ìë àúåìâã àðîæá
) ïåäá øîúà áø áøòå àîìòãאיכה א ה( åéä
ïåðéà éàãå äéøö åìù äéáéåà ùàøì äéøö
) øîúà åäééìò áø áøòישעיה א כג( êéøù
'åâå ãçù áäà åìë íéáðâ éøáçå íéøøåñ
ïéòáùå ìàòîùéå åùò ïéìà åìù äéáéåà
ìàøùéå àøúåòá äåìùá åäìë ïåðéàã ïðîî
ãë àîìòì éåå àã ïéâáå àúåéðòá à÷çåãá
íøâ ïàîå àùéá àéáåáøòá åòìáúà
ìà åàá éë òãåð àìå åäééòîá åòìáúàã
÷ïéùéá ïåäéãáåòã {á"ò èð} ïéâá äðáø
) ã"ää ïåäéãéáתהלים קו לה( íéåâá åáøòúéå
éäéà àúîùð àã àðååâë íäéùòî åãîìéå
àîéìù éäéà [á"ò áð] ãë ìàøùé úñðë
) äá øîúà äùòã ïéãå÷ôáשיה"ש ד ז( êìë
àéøù àðîæ àéääá êá ïéà íåîå éúéòø äôé
åàøå (é çë íéøáã) äá øîúàå äìò 'ä íù
åàøéå êéìò àø÷ð 'ä íù éë õøàä éîò ìë
ïðîîå äéìéã ïé÷øòå ãáëã ïðîîå êîî
ïééôëúî äéìéã àùéá àéáåáøòå ìåçèã
àúîùð ïîúã àáì úåçú

צריה ודאי  -ר"ל ,דהן רישי עמא בגלותא ,כמ"ש בפרשת בראשית )כה ע"א( ואינון
עמלקים כו' בגלותא אינון רישין בקיומא סגי כו' :2714אויבי' שלו כו'  -הן ע"ב דכבד כנ"ל :ומאן
 - ïå÷éúä øéàî 2714ז"ל בשלימות :וחמש מינין אינון בערב רב ואינון )סי' נג"ע ר"ע( נ'פילים ג'בורים ע'נקים
ר'פאים ע'מלקים ובגינייהו נפלה ה' זעירא מאתרהא בלעם ובלק מסטרא דעמלק הוו טול ע"ם מן
בלעם ל"ק מן בלק אשתאר בבל )בראשית יא ט( כי שם בלל יהו"ה שפת כל הארץ ואלין אינון
דאשתארו מאלין דאתמר בהון )שם ז כג( וימח את כל היקום ומאלין דאשתארו מנהון בגלותא
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כו' ובנין כו'  -וכן הנשמה בכבד }נט ע"ג{ וטחול ,ע"ש שהנשמה נתפתה אחריהם גלת
אח"כ בהם :הה"ד ויתערבו כו'  -ר"ל ,ויתערבו בע"ר בגוים ,בגוים ממש :כג"ד נשמתא איהי כו'
 ר"ל ,וכן בנשמה וכמש"ל ,וכן בכנסת ישראל כמו הנשמה בגוף כן הוא השכינה בעולם וכנ"ל:ואם הנשמה מטונפת )פגומה(
בחטאים או חסר ממנה אפילו מצוה
אחת מאותן מצוות ,כמו שבארוה בעלי
המשנה )סוטה כא ע"א( עבירה מכבה מצוה,
באותו מקום )אבר( ששורה עבירה
והסתלקה מצוה ממנו ,אותו אבר הוא
פגום והוא מום הנשמה ,בגללו לא שורה
הקדוש ברוך הוא על הנשמה ,זהו שכתוב
"כל אשר בו מום לא יקרב" ,נשמה שיש
בה מום באחד מרמ"ח מצוות שלה ,לא
נקרבת בגללו אל הקדוש ברוך הוא

à"ñ) àôðèúî éäéà àúîùð íàå
àãå÷ô åìéôà äðéî òøâ åà ïéáåçá (àîéâô
éøàî äåî÷åàã äîë ïéãå÷ô ïåðéàî àãç
øúà àåääá äåöî äáëî äøéáò ïéúéðúî
)äåöî ÷ìúñàå äøéáò àéøùã 2716(øáà à"ð
íåî åäéàå íéâô åäéà øáà àåää äéðî
êéøá àùãå÷ àéøù àì äéðéâá àúîùðã
) ã"ää àúîùð ìò àåäויקרא כב כ( øùà ìë
íåî äá úéàã àúîùð áø÷é àì íåî åá
áéø÷úà àì äìéã ïéãå÷ô ç"îøî ãçá
àåä êéøá àùãå÷ éáâì äéðéâá

אבל הנשמה מצד השכינה ,אין בה
מום ,זהו שכתוב "כלך יפה רעיתי ומום
אין בך" .אם יצר הרע רוצה להתקרב
לאותו מקום ,כיון ששכינה שורה שם,
שהיא הנשמה ,נאמר בה "והזר הקרב
יומת" ,משום שעליה נאמר "אני יהו"ה
הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן" .דהיינו
אל אחר ,אל זר ,שהנשמה היא כבודו,
והיא תשבחתו ,שבה משבח האדם את
הקדוש ברוך הוא בתפלה בכל יום ,בכמה
תשבחות והודאות .ולכן "אני יהו"ה הוא
שמי וכבודי לאחר לא אתן"" .ותהלתי
לפסילים" ,אלה שבעים הממונים שלא
נתן להם הקדוש ברוך הוא רשות לשלוט
עליה ,שהם עורקי הכבד ,שהוא אל אחר.
טחול נחש יותרת הכבד ,אשת זנונים,

úéì àúðéëùã àøèñî àúîùð ìáà
êá ïéà íåîå éúéòø äôé êìë ã"ää íåî äá
)שיה"ש ד ז( àåääì àáø÷ì éòá òøä øöé íà
éäéàã ïîú àéøù àúðéëùã ïåéë øúà
) úîåé áø÷ä øæäå äá øîúà àúîùðבמדבר
א נא( éîù àåä 'ä éðà øîúà äìòã ïéâá
) ïúà àì øçàì éãåáëåישעיה מב ח( åðééäã
éäéàå äéø÷é éäéà àúîùðã øæ ìà øçà ìà
àùãå÷ì ùð øá çáùî äáã äéúçáùåú
äîëá àîåé ìëá àúåìöá àåä êéøá
éîù àåä 'ä éðà àã ïéâáå ïàãåäå ïçáùåú
íéìéñôì éúìäúå ïúà àì øçàì éãåáëå
àùãå÷ ïåì áéäé àìã ïðîî ïéòáù ïéìà

או גרע כו'  -ר"ל ,א' מרמ"ח מ"ע ,וכמ"ש )קהלת א טו( מעות כו' במצות לא תעשה,2717
וחסרון כו' במצות עשה :כמה דאוקמוהו מ"מ כו'  -קאי על מ"ש או גרע כו' ,ור"ל או שהיא
מטונף בחובין ,או שאפילו שרק שעבירה הועילה לחסר מצוה א' ,וכמו שמפרש והולך בההוא
אתר דשריא כו':

 - ïå÷éúä øéàîרביעאה אינון רישין בקיומא סגי ואינון קיימין על ישראל כלי חמס ועלייהו אתמר )שם ו יג( כי
מלאה הארץ חמס מפניהם אלין אינון עמלקים:
תרגום :וחמשה מינים הם בערב רב ,והם )סימן נג"ע ר"ע( נ'פילים ג'בורים ע'נקים ר'פאים
ע'מלקים ,ובגללם נפלה ה' קטנה ממקומה .בלעם ובלק היו מצד של עמלק .תקח ע"ם מן בלעם,
ל"ק מן בלק ,ישאר בבל" ,כי שם בלל ה' שפת כל הארץ" .ואלה אותם שנשארו מאותם שנאמר
בהם "וימח את כל היקום" ,ומאלה שנשארו מהם בגלות רביעית ,הם ראשים בקיום רב ,והם
מעמידים על ישראל כלי חמס ,ועליהם נאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם" ,אלה אותם
עמלקים.
##* 2715
.à"ò åñ ïî÷ì ÷çîð 2716
 2717אין כזה דרשה ,אלא זה פשט של הגר"א.

551

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
אחר שעשתה זיוף )נאוף( עם אלהים
אחרים ,וחלקה את הדם שלה ,שהוא
התמצית שלה לכל העורקים ,מקריבה
את השיור לטחול ,שהוא בעלה ,הכסיל.
שהטחול אינו נוטל אלא את תמצית
)שמרים( הדם ,ולא נותן לו מדם אחר.
ולכן נקראת יותרת הכבד ,משום שלא
נותנת לו אלא שיורים ,והכבד הוא
קטרוג של הריאה ,שעולה ללב אש ממנו,
ואם לא שנושבים בו כנפי ריאה ,היה
שורף את הלב )והיה שורף את כל הגוף
2719
האש של הלב( .הדקים 2718שסביב
הכנתא ,לויתן כנגד חלב טמא ,ועליו
נאמר )ברכות ל ע"ב( אפילו נחש כרוך על
עקבו לא יפסיק ,אבל עקרב פוסק )שם
לג ע"א( .שרף הוא מרה ,הקטרוג של
הריאה ,משום שמרה היא שרפת כל
הגוף.

ïé÷øò ïåðéàã äìò äàèìùì åùø àåä êéøá
úøúåé ùçð ìåçè øçà ìà åäéàã ãáëã
2720
àôåéæ úãéáòã øúá íéðåðæ úùà ãáëä
)àîã úâéìôå íéøçà íéäìà íò (àôåàð
àøåéù ïé÷øò ìëì äìéã úéöîú éäéàã äìéã
÷àìã ìéñë äìòá åäéàã ìåçè éáâì úáéø
(íéøîù à"ð) úéöîú àìà ìåçè ìéèð
àã ïéâáå àøçà àîãî äéì áéäé àìå àîãã
áéäé àìã ïéâá ãáëä úøúåé úàéø÷úà
àâåøè÷ åäéà ãáëå ïéøåéù àìà 2721äéì
åàì éàå äéðî àøåð àáì éáâì ÷éìñã äàéøã
àáìì ãé÷åà äåä äàéø éôðë äéá áéùðã
)(àáìã àøåð àôåâ ìë ãé÷åà äåäå à"ñ
2722
àîè áìç ìá÷ì ïúéåì àúðëã àøãä
àì åá÷ò ìò êåøë ùçð åìéôà øîúà äéìòå
äøî åäéà óøù ÷ñåô áø÷ò ìáà ÷éñôé
÷úôéøù éäéà äøîã ïéâá 2723äàéøã àâåøè
àôåâ ìë

אבל נשמתא כו' כיון כו' דעלה אתמר כו' – וכן הוא בשכינתא בגלותא כמש"ל )נ ע"א
ע"א נא ע"א נח ע"א( ואי תימא דשלטא על שכינתא כו' :דנשמתא איהו יקרי' כו'  -ר"ל ,מ"ש
וכבודי כו' :לפסילים אלין כו'  -ואחר הוא אל אחר דכבד ויותרת וכמו שמפרש והולך* :טחול
נחש יותרת הכבד אשת כו'  -כצ"ל ,נאופין עם כו' ,ר"ל ע' ערקין כמו שמפרש והולך ,והוא
ניאוף ,דטחול הוא בעלה ,ואיהי לא יהבא ליה אלא תמצית דתמצית ,וזהו שחוק העוה"ז ,תמצית
דתמצית דיותרת ,ויותרת מכבד ,וכבד נוטל הלכלוכית מלב כנ"ל* :בגין דלא יהיב אלא שיורין -
כצ"ל ,ור"ל בין לערקין וכ"ש לטחול* :וכבד איהו קטרוגא דריאה כו' נחש איהו קטרוגא דלבא
ועלה אתמר אפי' נחש כו' שרף איהו מרה קטרוגא דמוחא בגין דמרה כו'  -כצ"ל ,ועמש"ל )מג
ע"א נה ע"א( ואמר אפי' נחש כו' ,ר"ל אפילו רדוף אחר התאוות והרהורי התאוות רודפין אותו,
מ"מ לא יתבטל מהתפלה .אבל עקרב דהוא הכבד ,שהן נחש שרף ועקרב ויותרת ,הוא צמאון
אשר כו' ,דלא יהיב אלא תמצית ,והן ד' גליות כידוע ,והיא האחרונה מד' אבות נזיקין ,שהיא
תכלת ,תכלית דכלהו ,2724כנ"ל )צו ע"א( בור ,מים אין בו כו' ,2725ונק' עקרב כעס דכבד כמש"ל
)נב מב ע"א( דעקר בית ,וכמ"ש בפ' תצוה )קפב ע"א (2726דכעס עקר נשמתא כו' טורף נפשו
באפו ,2727ואמרו )עירובין סה ע"א( ביומא דרתח לא הוה מצלי ,וזהו פוסק .2728ואמר בגין דמרה
כו' ,ר"ל וסליק אף למוחא ,שמשם המעין דאשקי לגופא:
סה

 - ïå÷éúä øéàî##* 2718
##* 2719
.(à"øâ) ïéôåéð 2720
.à"øâá ÷çîð 2721
àáìã àâåøè÷ åäéà ùçð àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð àîè áìç ìá÷ì ïúéåì àúðëã àøãä 2722
.(à"øâ) àçåîã 2723
 2724עי' פיסקא הבאה בתיקו"ז.
 2725הבור ריק אין בו מים ,מים אין בו ,אבל עקרבים ונחשים יש בו.
##* 2726לא מצאתי כעס עקר נשמתא
 2727ז"ל :ואי ההוא בר נש לא נטיר לה ואיהו עקר קדושה דא עלאה מאתריה למשרי באתריה
סטרא אחרא ודאי דא איהו בר נש דמריד במאריה ואסיר לקרבא בהדיה ולאתחברא עמיה ודא
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לכן תקיעה שברים תרועה ,הם
השבר שלהם ,ועליהם נאמר "אשרי העם
יודעי תרועה יהו"ה באור פניך יהלכון".
מה זה "פניך" ,אלו תקיעה שברים
ותרועה ,שהם תקיעה לבן הפנים ,שברים
אדום הפנים ,ותרועה ירוקת הפנים .ובה
יוצאים ישראל מן הגלות ,בזמן
שמתהפכים פני ישראל לירק כאשה
מעוברת.
בג"ד תקיעה כו'  -כנ"ל )מג ע"א נה ע"א( וכבד דהוא אל אחר בתרועה כו' ,וכן האומין שהן
בכבד ומרה ,וע"ר שהן בטחול ,הן ג"כ מתעברין בתשר"ת כמ"ש בזוהר ועי' בפרשת פנחס )רלא
ע"ב( וכדין כל ישראל בעאקו ונטלי שופר כו' ,2729ושם )רלב ע"א( נטלין שופר כו' בתרועה
ותקיעה ושברים אתבסם כו'} :2730נט ע"ד{ ירוקא דאנפין  -אע"ג דגווני דאנפין הן שתים חוורו
ïåðéà äòåøúå íéøáù äòé÷ú àã ïéâá
) øîúà åäééìòå ïåäìéã åøéáúתהלים פט טז(
êéðô øåàá 'ä äòåøú éòãåé íòä éøùà
íéøáù äòé÷ú ïéìà êéðô éàî ïåëìäé
íéøáù ïéôðàã åøååç äòé÷ú ïåðéàã äòåøúå
äáå ïéôðàã à÷åøé äòåøú ïéôðàã é÷îåñ
ïéëôäúîã àðîæá àúåìâ ïî ìàøùé ïé÷ôð
àøáåò àúúàë à÷åøéì ìàøùéã ïéôðà

 - ïå÷éúä øéàîאיהו )איוב יח ד( טורף נפשו באפו איהו טריף ועקר נפשיה בגין רוגזיה ואשרי בגויה אל זר ועל דא
כתיב חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו דההיא נשמתא קדישא טריף לה וסאיב לה בגין אפו
אשר נשמה אחלף באפו כי במה נחשב הוא עבודה זרה אתחשיב ההוא בר נש
תרגום :ואם האדם ההוא לא שמר לה והוא עקר הקדשה הזו העליונה ממקומה לשכן בתוכה
הצד האחר ודאי זהו אדם שמורד ברבו ואסור להתקרב אליו ולהתחבר עמו וזהו )איוב יח( טרף
נפשו באפו הוא טורף ועוקר נפשו בסבת רגזו ומושיב בתוכה אל זר ועל זה כתוב חדלו לכם מן
האדם אשר נשמה באפו שהנשמה הקדושה ההיא טורף אותה ומטמא אותה משום אפו אשר
נשמה החליף באפו כי במה נחשב הוא עבודה זרה נחשב אותו בן אדם.
 2728עי' דע"ה ח"ב פד ע"ג שזה הרהורי ע"ז ועי' לעיל מב ע"א.
 2729ז"ל :מגו כבד ויותרת דילה נפקת מרה ואיהי חרבא דמלאך המות דנפקו מנה טפין מרירן
לקטלא בני נשא הה"ד ואחריתה מרה כלענה ואיהי תליא בכבד כל מרעין ומותא ביה תליין וההוא
יומא דר"ה )משטנא( ומשטטא בעלמא למכנש כל חובי עלמא וכדין כל אברין דאינון ישראל אינון
בעאקו דאינון אברי דמטרוניתא נר יי' נשמת אדם שכינתא קדישא וכדין כל ישראל בעאקו ונטלי
שופר לאתערא ביה ההוא תקיעה ושבירם ותרועה נטלין שופר לאתערא ביה תרועה ותקיעה דינא
קשיא ברחמי ושברים דינא קשיא בלא רחמי )ס"א ודינא רפיא ברחמי( וכדין הכי יתערו לעילא
לאתערבא דא בדא:
תרגום :מתוך הכבד והיותרת שלה ,יוצאת מרה והיא חרב של מלאך המות שיוצאות ממנה
טיפות מרות להרוג לבני אדם ,זהו שכתוב "ואחריתה מרה כלענה" ,והיא תלויה בכבד ,וכל
החלאים והמיתות תלויות בו ,ואותו יום של ראש השנה )המשטין( משוטט בעולם לאסוף את כל
חובות העולם ,ואז כל האיברים שהם ישראל הם בצרה ,שהם איברים של המלכה" ,נר ה' נשמת
אדם" ,השכינה הקדושה .ואז כל ישראל בצרה ,ולוקחים שופר לעורר בו אותה תקיעה ושברים
ותרועה לוקחים שופר לעורר בו תרועה ותקיעה ,דין קשה ברחמים ,ושברים דין קשה בלי רחמים,
)ודין רפה ברחמים( ואז כך יעוררו למעלה להתערב זה בזה.
 2730ז"ל :בתרועה ותקיעה ושברים אתבסם כלא דא בדא וכל מה דההוא כבד נקיט אקריב לגבי
לב דאיהו מלכא לזיינא )ס"א לדיינא( וההוא לב לאו אורחיה ולאו תיאובתיה בעכירו דעובדין
דעמיה אלא נקיט כל ברירו וכל צחותא וכל זכיין וכל עובדין טבין וכל ההוא עכירו וטנופין
ולכלוכא דאינון עובדין בישין )בס"א ליתא( )זריק לון לשאר עמין עכו"ם ההוא כבד( אנח לכבד
דאתמר ביה עשו איש שעיר וכל ערקין דיליה דאינון שאר עמין עכו"ם הה"ד ונשא השעיר עליו את
כל עונותם מאי עונותם עונות תם דאתמר ביה ויעקב איש תם וחובין דעמודא )ס"א דעמיה(
דאינון ערקין ודפקין דלבא ובג"ד שחין וצרעת וספחת לכל אינון אברין מכבד אשתכחו מאילין
לכלוכין דאשתארו ביה מלבא אתי כל בריאותא לכל אברין דהכי הוא כיון דלבא נטיל כל זכיכו
וברירא וצחותא כבד נטיל כל מה דאשתכח ואשתאר מן לכלוכא וטנופא וזריק לכל שאר שייפין
דאינון שאר עמין עכו"ם אחרנין בעל כרחיהו ומפסולות דפסולת דכבד נטל טחול דאתמר ביה יהי
מארת מארת יי' בבית רשע:
תרגום :בתרועה ותקיעה ושברים נמתק הכל זה בזה ,וכל מה שאותו כבד לוקח מקריב אל
הלב ,שהוא מלך ,לזון )לדון( .ואותו הלב אין דרכו ואין תשוקתו במעשים העכורים של עמו ,אלא
לוקח כל בירור וכל הצח וכל הזכויות וכל המעשים טובים ,וכל אותה העכירות והטינוף והלכלוך,
שהם מעשים רעים )אין נ"א זורק אותם לשאר עמים עובדי כוכבים ומזלות אותו כבד( משאיר
לכבד ,שנאמר בו "עשו איש שער" ,וכל העורקים שלו ,שהם שאר אומות עובדי כוכבים ומזלות,

553

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
וסומקו ,וכמ"ש )שיה"ש ה י( דודי צח ואדום סהדותא דאו"א ,2731מ"מ נכלל ירוקא ג"כ שם ,שהן
ג' מוחין ,2732אלא שחוורא וסומקא מכסין אותו ,וכשהולכין החוורא וסומקא ,נשאר הירוקא,
ועי' באדרא רבא )קלג ע"ב( פתח ר"ש ואמר כתפוח כו' בתלת גווני כו' :2733ובה נפקין כו' -
ר"ל ,כגוון ירוק ,ור"ל לכן נאמר אשרי העם יודעי תרועה .ובדעת )ישעיה יא ט( כי תמלא הארץ
דעה .ובקול ,תרועת מלחמה .ונאמר )ירמיה ל ו( ונהפכו כל פנים לירקון .ואמר כאשה עוברה
כמ"ש )שם( שאלו וראו אם יולד זכר כו' ,ואמרו בסנהדרין )צח ע"ב( פמליא של מעלה כו':2734
ובשלשת הצבעים הללו מאיר הנר,
שהוא נר יהו"ה נשמת אדם .מה זה אדם,
יו"ד ה"א וא"ו ה"א .שלשת צבעי הנר,
ושלשת הצבעים הללו הם לבושים
לשלשת האבות ,שהם לבן אדום וירוק.
צבע שחר הוא הקדרות שלהם ,ועליה
נאמר "אלביש שמים קדרות" ,ובהם
מתלבשים הו"ה .התכלת הלבוש של אות
י' ,שהוא תכלית הכל .נר הוא י',
השלהבת שעולה ממנו ו' ,והנענוע שלו
לכאן ולכאן זה ה"ה.

éäéàã àâøù àøäð ïéðååâ úìú ïéìàáå
) íãà úîùð 'ä øðמשלי כ כז( ã"åé íãà éàî
úìúå àâøùã ïéðååâ úìú à"ä å"àå à"ä
ïåðéàã ïäáà úìúì ïéùåáì ïåðéà ïéìà ïéðååâ
àúåøã÷ éäéà àîëåà ïååâ ÷åøé ÷îåñ øååç
ùéáìà (â ð äéòùé) øîúà äìòå ïåäìéã
2735
ä"éåä ïéùáìúî ïåäîå úåøã÷ íéîù
àìëã úéìëú åäéàã 'é úàã àùåáì úìëú
àòåðòðå 'å äéðî ÷éìñã àáåäìù 'é åäéà øð
ä"ä àã àëäå àëä äéìéã

ובאלין תלת כו' דאיהי נר כו'  -ר"ל ,נפש רוח הוא נר ,נשמת הוא הנשמה ,והן ג' גוונין
דתקיעה שברים תרועה ,מוחא וריאה ולבא ,וכנ"ל )מג ע"א נה ע"א( ואע"ג דה' כנ"ל 2736מד',
ואינון חיור כו' ,מפרש למטה דתכלת הוא גוון רביעי הכוללם ,וכמו ג' יסודות אויר מים אש,
 - ïå÷éúä øéàîזהו שכתוב "ונשא השעיר עליו את כל עוונתם" ,מהו עוונתם ,עוונות תם ,שנאמר בו "ויעקב איש
תם" .והחובות של העמוד )של עמו( שהם עורקים ודפקים של הלב .ומשום זה ,שחין וצרעת
וספחת לכל אותם אברים מוצאם מהכבד ,מאותם לכלוכים שנשארו בו מהלב ,באה כל הבריאות
לכל האברים ,שכך הוא ,כיון שהלב נוטל כל הזך והמבורר והצח ,הכבד נוטל כל מה שנמצא ונשאר
מהלכלוך והטנופת ,וזורק לכל שאר האברים ,שהם שאר אומות עובדי כוכבים ומזלות ,אחרים
בעל כרחם ,ומפסולת של פסולת הכבד נוטל הטחול ,שנאמר בו "יהי מארת" "מארת ה' בבית
רשע".
2731
עי' אד"ז רצב ע"ב :ונהיר אנפוי ואסהיד באבא ואימא גווני דאנפוי והוא אקרי דעות ,ב'
דעות.
 2732עי' שורה הקודמת באד"ז בהערה הקודמת :ואלין מתחברין בתרי מוחין ,ומוחא תליתאה
כליל לון ,ואחיד בהאי סטרא ובהאי סטרא ,ומתפשטין בכל גופא ואתעביד מיניה תרי גוונין כלילן
כחדא
2733
ז"ל :תקונא שביעאה פסיק שערא ואתחזן ב' תפוחין בתקרובתא דבוסמא שפירן ויאן
למחזי פתח ר"ש ואמר )שיר ב( כתפוח בעצי היער וגו' מה תפוח זה כליל בתלת גווני כך קב"ה תרין
תפוחין כליל שיתא גווני ותרין תפוחין אלין דאינון תקונא ז' אינון כללא דכל שיתא תקונין
דאמינא ובגיניהון אתקיים )משלי טז( באור פני מלך חיים ותאנא מהני תפוחין נפקין חיין לעלמא
ומחזיין חידו לזעיר אפין
תרגום :התיקון השביעי ,השערות נפסקו ונראים שני תפוחים במנחת הבושם ,הם יפים ונאים
למראה.
פתח רבי שמעון ואמר" ,כתפוח בעצי היער וכו'" .מה התפוח הזה ,כלול בשלשה צבעים ,כך
הקב"ה ,שני התפוחים כוללים ששה צבעים .ואלו שני התפוחים שהם התיקון השביעי ,הם כלל
של כל הששה תיקונים שאמרנו .ועל ידי אלו מתקיים באור פני מלך חיים.
למדנו :מאלו התפוחים יוצאים חיים לעולם ,ומראים שמחה לז"א.
 2734ז"ל :אמר רבי יוחנן פמליא של מעלה ופמליא של מטה בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא
הללו מעשה ידי והללו מעשה ידי היאך אאבד אלו מפני אלו
.ä"åä ïéùáìúî ïåäáå àúéà åîå÷îáå à,øâá ÷çîð ä"éåä ïéùáìúî ïåäîå 2735
 2736דהם כלול )לש"ו(.
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דעפר כוללם ,ולא חשיב אלא אמ"ש .2737וגוון אוכם הוא קדרות וגלותא דלהון ,וז"ש גוון
אוכמא איהי כו' ,תכלת לבושא כו' ,והן ד' אותיות הוי"ה כמו שמפרש והולך .ותלת גוונין
דשרגא כו' ובהון מתלבשין הו"ה שהן מלמטה למעלה שהוא בנוק' וכמש"ל בתיקון ס"ט )*(##
וש"מ ,ונכלל בתלת נר"ן כנ"ל ,ולכן אמר מאי אדם כו' ,הפנימית של הנר ,שקיא דאילנא )עי'
לעיל יט ע"א( :ותלת גוונין כו' לתלת אבהן כו' – כידוע ,ועי' בפרשת פנחס )רטו ע"א( ר"א אמר
לעולם לא כו' ר' אבא אמר יאות הוא אבל הכי אמר כו' :2738דאיהו תכלית דכלא  -ספירה
אחרונה שלה דכוללת הכל ,והיא תכלית דכלא ,שהכל בשבילה ,כמ"ש )יחזקאל כ ט( ואעש למען
שמי) ,תהלים קיח כב( אבן מאסו כו' לראש פנה) ,יחזקאל א כו( אבן ספיר דמות כסא תכלת דומה
כו' :נר איהו כו'  -עתה מפרש שם הוי"ה ,ד' אתוון על כלל הנר ,והכל הוא בנשמתא דאיהו נר
כו' ,וז"ש למעלה )מד ע"ב נט ע"ב( כג"ד נשמתא כו' בההוא זמנא שריא בה שם ה' כו':
ולצד האחר יש נר חשוך של גיהנם,
ויש לו שלשה צבעים ,צבע אדום ,זה
כבד" ,עשו הוא אדום" .מרה ,צבע ירוק.
טחול ,צבע שחור ,ועליה נאמר "ותכהין
עיניו מראות" .וסימנך ,בצבעים הללו
"שקערורת ירקרקת או אדמדמת
ומראיהן שפל מן הקיר" ,שפל הוא צבע
שחור ,שנאמר בו "ושפלה איננה מן
העור והיא כהה" ,והיא השפלות של
הנשמה בגוף .נ"ר )כאשר( נשמה ורוח
ונפש מתגלים בכבד מרה וטחול ,כל
אותם איברי הגוף ,שהם העם הקדוש,
כולם דחוקים במרירות ,משום שהנשמה,
המקום שלה במח ,יונה קדושה .נשמה
נשר ,שביונה הזו מתפרנסת בכמה
תפלות ועבודות .הספינה של היונה

íðäéâã àëåùç øð úéà àøçà àøèñìå
åùò ãáë àã ÷îåñ ïååâ ïéðååâ úìú äéì úéàå
÷åøé ïååâ äøî (à åì úéùàøá) íåãà àåä
æë úéùàøá) øîúà äéìòå øåçù ïååâ ìåçè
א( ïéðååâ ïéìàá êéðîéñå úåàøî åéðéò ïéäëúå
)ויקרא יד לז( åà úå÷ø÷øé úåøåøò÷ù
àåä ìôù øé÷ä ïî ìôù ïäéàøîå úåîãîãà
) äéá [à"ò âð] øîúàã íëåà ïååâשם יג כא(
éäéàå ääë àéäå øåòä ïî äððéà äìôùå
à"ð) ø"ð àôåâá àúîùðã {à"ò ñ} úåìôù
ïééìâúà àùôðå àçåøå àúîùð 2739(ãë
àôåâã éøáà ïåðéà ìë 2740ìåçèå äøî ãáëá
ïéâá åøéøîá ï÷çã åäìë àùéã÷ àîò ïåðéàã

 - ïå÷éúä øéàî 2737עי' ס"י פ"ג מ"ב.
 2738ז"ל :ר' אלעזר אמר לעולם לא אתלבש קשת דא אלא בלבושא דאבהן קדמאי ירוק וסומק
וחיוור ירוקא דא לבושא דאברהם אצטבע לבושא )ס"א גוון( דא כד נפק מניה ישמעאל סומקא דא
גוון יצחק דאתיא סומקא ואצטבע כד נפיק מניה עשו ואתמשך ההוא סומקא לתתא עד ככבא
דמאדים דאתאחד ביה עשו חוורא דא איהו לבושא טבא דיעקב דהא לא אשתנו אנפוהי לעלמין:
ר' אבא אמר יאות הוא אבל הכי אמר בוצינא קדישא חוור דא אברהם דאתלבן בחוורא דנורא
סומקא דא יצחק ודאי ירוק דא הוא יעקב דקימא בין תרין גוונין וכתיב ביה ביעקב לא עתה יבוש
יעקב ולא עתה פניו יחורו דהא כל ערסיה שלים הוה והכי הוא לא עתה יבוש יעקב לאתחזאה
בגוון סומק כיצחק דנפק מניה עשו ולא עתה פניו יחורו כאברהם לאתחזאה בגוון חוור דנפק מניה
ישמעאל אלא נטל גוונין לאתעטרא בהו על אבהן דיליה:
תרגום :רבי אלעזר אמר ,לעולם לא מתלבשת קשת זו אלא בלבוש האבות הראשונים ,ירוק
אדום ולבן ,ירוק זה לבוש אברהם ,נצבע לבוש )צבע( זה כשיצא ממנו ישמעאל .אדום זה הגוון של
יצחק ,שבא אדום ונצבע ,כשיצא ממנו עשו ונמשך אותו האדום למטה עד כוכב מאדים שנאחז בו
עשו .לבן זהו לבוש טוב של יעקב שהרי לא השתנו פניו לעולמים.
רבי אבא אמר יפה הוא ,אבל כך אמר הנר הקדוש ,לבן זה אברהם שהתלבן בלבן האש .אדום
זה יצחק ודאי .ירוק זהו יעקב שעומד בין שני צבעים ,וכתוב בו ביעקב "לא עתה יבוש יעקב" ,ולא
עתה פניו יחורו ,שהרי כל מטתו היתה שלמה ,וכך הוא" .לא עתה יבוש יעקב" ,להראות בצבע
אדום כיצחק שיצא ממנו עשו ,ולא עתה פניו יחוורו כמו אברהם להראות בצבע לבן שיצא ממנו
ישמעאל ,אלא לקח צבעים להתעטר בהם על האבות שלו
.à"øâá ÷çîð – (ãë à"ð) ø"ð 2739
'ä øðì ïéùåáì ïåðéà àâøùã ïéðååâ àøé÷é àéñøåëì äîåã åäéàã ïéâá àøçà àøèñá úéì úìëúå 2740
.(à"øâ) ìåçè åäéàã íëåà ïååâ íãà úîùð
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קרקפת ,וכמה ממונים יש בספינה הזו àùéã÷ äðåé àçåî äìéã àøúà àúîùðã
שמנהיגים אותה ,והם אזנים עיניים úñðøôúà äðåé éàäáã àøùð 2741àúîùð
חוטם ופה ,שבעה ממונים הם ,ועולים
äðåéã äðéôñ ïéðçìåôå ïéúåìö äîëá
לשבעים לשון ,שהיו בספינה של יונה.
÷äðéôñ éàäá úéà ïðîî äîëå àúô÷ø
àîèåç ïéðééò ïéðãåà ïåðéàå äì ïéâéäðîã
ïåùì íéòáùì ïé÷ìñå ïåðéà ïðîî òáù àîåô
äðåéã äðéôñá ååäã

ואית לי' תלת כו' – שכן הוא בנר כאשר אינה דולקת יפה ,והיא חשוכה ,יש לה אלו שלשה
הגוונין שמפרש והולך :ומראיהן שפל כו' גוון אוכם כו'  -מביא ראיה שנאמר ושפלה כו' ונאמר
כהה ,והוא שחור ,כי היא שפלה מכל הגוונין ,ולובשין אותה האבלים וכל בעלי הצער ,והיא
נטפלת על כל הגוונין .וכן הוא בטחול ,שהיא בשפל הגוף ,שאול }ס ע"א{ תחתית .וכן הוא
מדרגה התחתונה לגלותא דנשמתא ,והיא יסוד עפר ,שעליה נאמר )ישעיה כו ה (2742ישפילנה עד
עפר) ,ישעיה נב ב( התנערי מעפר וכמש"ל ,וז"ש ואיהי שפלות כו'* :דנשמתא בגופא  -כאן צ"ל
מ"ש למעלה )מג ע"ב נה ע"ב( ותכלת לית בס"א בגין דאיהי דומה לכרסיא ,ור"ל דבנר חשוך אין
שם מראה חוור ולא תכלת ,ועל חוור לא הוצרך לפרש כי הוא מראה חסד אור שהם חסרים ממנו
ודאי ,וע"ז אמרו )ברכות ט ע"ב( מאימתי קורין את שמע בשחרית משיכיר כו' ,דכיון שאלו ב'
המראות נראים ,ע"כ הוא אור בהיר אור היום ,וכן בציצית אלו ב' לבן ותכלת* :נר נשמתא כו' -
נר ל"ג :בכבד כו'  -סדרן הוא מרה כבד וטחול לנר"ן* :יונה קדישא נשמתא שכינתא נשרא כו' -
כצ"ל :דבהאי יונה אתפרנסת כו'  -דתורים ובני יונה הן קרבנא ,כמ"ש בפרשת פנחס )רכה
ע"א (2743בסוד הקרבנות ,ולקמן )סד ע ע"א( קרבנא תליתאה כו' או שני בני יונה וגו' דאי זכו
 - ïå÷éúä øéàî.(à"øâá óñåð) àúðéëù 2741
 2742לשון הפסוק היא :כִּ י הֵ ַשׁח י ְֹשׁבֵ י מָ רוֹם ִק ְריָה נִ ְשׂגָּבָ ה י ְַשׁפִּ י ֶלנָּה ַי ְשׁפִּ ילָהּ עַ ד אֶ ֶרץ יַגִּ יעֶ נָּה עַ ד
עָ פָ ר.
##* 2743ז"ל :לית נהורא יכיל לאסתכלא ביה דלא אתחשכת אפילו כתר עליון דאיהו נהוריה
תקיף על כל דרגין ועל כל חילי שמיא עלאין ותתאין אתמר עליה )&( ישת חשך סתרו ועל חכמה
ובינה )&( ענן וערפל סביביו כ"ש שאר ספיראן כ"ש חיון כ"ש יסודין דאינון מתים איהו סובב על
כל עלמין ולית סובב לון לכל סטרא עילא ותתא ולארבע סטרין בר מניה ולית מאן דנפיק
מרשותיה לבר איהו ממלא כל עלמין ולית )ס"א אלהא כו' לון בר מניה( אוחרא ממלא לון איהו
מחיה לון ולית עליה אלהא אחרא למיהב ליה חיין הה"ד )&( ואתה מחיה את כלם ובגיניה אמר
דניאל )דניאל ד &( וכל דארי ארעא כלא חשיבין וכמצבייה עביד בחיל שמיא איהו מקשר ומיחד
זינא לזיניה עילא ותתא ולית קורבא להו בד' יסודין אלא קב"ה כד איהו בינייהו מיד דחבו אלין
דאתקריאו בנים אתם ליהו"ה אלהיכם אסתלק מן אתוון אשתארו בפרודא ומאי תקוניה לקרבא
אתוון בקב"ה י' בה' ו' בה' אוף הכי אינון עבדי דיליה מסטרא דחיון בחובין דלהון גרמו ליה
לאסתלקא מנהון מאי תקנתא דלהון לנחתא קב"ה עלייהו לקרבא לון אוף הכי אינון דהוו מארבע
יסודין דאינון עאנא דקב"ה דגרמו לסלקא קב"ה מנייהו מאי תקנה לקרבא לון לקב"ה:
ובגין דא בכלהו מני קרבן ליהו"ה את קרבני לחמי לאשי אוף את הכבש אחד תעשה בבקר ואת
הכבש השני תעשה בין הערבים )&( וכתיב )&( )ולקחת( שתי תורים או שני בני יונה כל זינא אזיל
לזיניה וקב"ה מקרב כלא באתר דא איהו עלת על כלא דלית אלהא בר מניה ולית מאן דיכיל
לקרבא חילין בר מניה אבל חילין דאומין עעכו"ם אינון מסטרא דפרודא ווי למאן דגרים בחובוי
לאעלא אתוון וחיון ויסודין דמיד אסתלק קב"ה מישראל וייעלון אומין עעכו"ם בינייהו לית לון
קריבות בקודשא בריך הוא דלית קורבנין בחוצה לארץ ובג"ד אוקמוה רבנן הדר בחוצה לארץ
דומה כמי שאין לו אלוה בההוא זמנא דאמר מלין אלין נחתו כל אתוון קדישין וחיון קדישין וד'
יסודין לגביה ובריכו ליה ואמרו על ירך רעיא מהימנא נחית עלן קב"ה ומתקרבין זינא
תרגום :אין אור יכול להסתכל בו שלא נחשך ,אפילו כתר עליון שאורו חזק על כל הדרגות ועל
כל חיילות השמים עליונים ותחתונים ,נאמר עליו "ישת חשך סתרו" .ועל חכמה ובינה "ענן וערפל
סביביו" ,כל שכן שאר הספירות ,כל שכן החיות ,כל שכן יסודות שהם מתים .הוא סובב על כל
העולמות ,ואין סובב אותם לכל צד למעלה ולמטה ולארבעה צדדים פרט לו .ואין מי שיוצא
מרשותו החוצה ,הוא ממלא כל העולמות ואין )אלוה וכו' להם חוץ ממנו( אחר שממלא אותם.
הוא מחיה אותם ואין אלוה אחר עליו לתת לו חיים ,זהו שכתוב "ואתה מחיה את כולם" ,ובגללו
אמר דניאל "וכל דארי ארעא כלא חשיבין וכמצבייה עביד בחיל שמיא" ]וכל דיירי הארץ כאינם
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נשרא דיעקב נחית לקבלא לון כו' :ספינה דיונה קרקפתא כו'  -כנ"ל דנשמתא איהי במוחא:
וסלקין לשבעין כו'  -דכמו שהן ע' אומין ,כן הוא בישראל ע' משפחות ,ע' נפש ,וכן הוא בגוף,
משמשין למוחא אלו ע' ,כל א' כלול מעשר :דהוו בספינה דיונה  -כמ"ש בפרקי דרבי אליעזר
)פרק ט( 2744וש"מ:
ויונה היא תפילה ,שכינה תחתונה.
הנשר שמפרנס אותה ,זו שכינה עליונה.
אם ישראל לא משתדלים בתפלות
ובקשות ועבודות של הנשר ,שהוא ֵריאה,
מיד "ויהו"ה הטיל רוח גדולה אל הים"
שהיא רוח סערה ,רוח יהו"ה תניחהו,
בראשונה רוח שנושבת בכנפי הנש"ר
שהוא העמוד האמצעי ,שבו פורח הנשר
באותם שתי שפתים.
ויונה איהי כו' נשרא כו'  -כמו בנשמתא ושכינתא תתאה ,כן הוא בשכינתא תתאה ועלאה,
דשכינתא תתאה נשמתא דכלל ישראל ,וכבד הוא דאומין פלחי כוכביא כנ"ל :דאיהי רוח סערה
 כמ"ש )יונה א ד( ויהי סער גדול כו' :רוח ה' תניחהו בקדמיתא  -ר"ל ,בתחילה קודם גלותא,וכן בנשמתא קודם גלותא מלבא לכבד כו' ,2745וכן בשכינתא גלותא מירושלים דאיהי לבא כנ"ל
)מג ע"ב נו ע"א( .והכלל ,שכל ענין השכינה בישראל ,כן הוא הנשמה בגוף :רוח דנשיב כו' -
ר"ל ,הפה הוא בינה ,פתוחי חותם ,ה' עלאה כידוע )לקמן קס ע"א( ,וב' שפוון הן ב' כנפיה,
דבהון סלקא צלותא ,וכמ"ש )תהלים סח יד( אם תשכבון בין שפתים ,ואמר לקמן ובתז"ח )יב
ע"ב( אל תקרי אִ ם אלא אֵ ם ,ורוח דנשיב בפה ,שע"י מגביה השפתים ,הוא עמודא דאמצעיתא
äàúú àúðéëù àúåìö éäéà äðåéå
äàìò àúðéëù àã äá úñðøôúàã àøùð
ïéúåòáå ïéúåìöá ïéìãúùî àì ìàøùé íà
) ãéî äàéø éäéàã àøùðã ïéðçìåôåיונה א ד(
çåø éäéàã íéä ìà äìåãâ çåø ìéèä 'äå
áéùðã çåø àúéîã÷á åäçéðú 'ä çåø äøòñ
àúéòöîàã àãåîò åäéàã à"øùð éôðëá
ïååôù ïéøú ïåðéàá àøùð çøô äéáã

 - ïå÷éúä øéàîחשובים וכרצונו עושה בחיל השמים[ .הוא מקשר ומייחד מין למינו למעלה ולמטה ,ואין קרבה
להם בארבעה יסודות רק הקדוש ברוך הוא כשהוא ביניהם .מיד שחטאו אלו שנקראו "בנים אתם
לה' אלהיכם" ,הסתלק מן האותיות ונשארו בפרוד ,ומה תקונו ,לקרב אותיות בקדוש ברוך הוא ,י'
בה' ו' בה' .גם כך הם עבדים שלו מצד החיות ,בחטאיהם גרמו לו להסתלק מהם ,מה תקנתם
להוריד את הקדוש ברוך הוא עליהם לקרב אותם .כמו כן כאן אלו שהיו מארבעה יסודות שהם
צאנו של הקדוש ברוך הוא ,שגרמו לסלק את הקדוש ברוך הוא מהם ,מה התקנה לקרבם לקדוש
ברוך הוא.
ולכן בכלם צוה קרבן לה'" ,את קרבני לחמי לאשי" ,גם "את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת
הכבש השני תעשה בין הערבים" וכתוב ")ולקחת( שתי תורים או שני בני יונה" ,כל מין הולך
למינו ,והקדוש ברוך הוא מקרב הכל במקום זה ,הוא עילת הכל ,שאין אלוה פרט לו ,ואין מי
שיכול לקרב חיילות פרט לו .אבל חיילות אומות עובדי עבודת כוכבים ומזלות הם מצד הפירוד,
אוי למי שגורם בחטאיו להעלות אותיות וחיות ויסודות ,שמיד מסתלק הקדוש ברוך הוא מישראל,
ויכנסו ביניהם אומות עובדי עבודת כוכבים ומזלות שאין להם קרבה לקדוש ברוך הוא ,שאין
קרבנות בחוץ לארץ ,ולכן פרשוה רבותינו ,הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה .באותו זמן
שאמר דברים הללו ,ירדו כל האותיות הקדושות וחיות קדושות ,וארבעה יסודות אליו ,וברכו אותו
ואמרו ,על ידך רועה הנאמן יורד עלינו הקדוש ברוך הוא ומתקרבים מין
אולי רלד ע"ב?
עי' רמד ע"א :ז"ל :ובחבורא קדמאה סתרא דקרבנא פרים וכבשים ועתודים ועזים אינון ד' פני
שור פני נשר וגו' )&( שתי תורים או שני בני יונה וצריך לפרשא אריה נחית לגבי שור דאיהו
שמאלא לאתקשרא חסד בגבורה אדם נחית לגבי נשר דרגא דיעקב
תרגום :ובחבור הקדמון סתר הקרבנות פרים וכבשים ועתודים ועזים ,הם ארבעה ,פני שור פני
נשר וגו' ,שתי תורים או שני בני יונה ,וצריך לפרש אריה יורד לגבי שור שהוא שמאל לקשר חסד
בגבורה ,אדם יורד לגבי נשר ,דרגה של יעקב
 2744ז"ל :ר' חנינא אומ' משבעים לשונות היו באניה וכל אחד ואחד היו אלהיו בידו ואומ' והיה
האלהים אשר יענה ויציל אותנו מן הצרה הזאת הוא האלהים ועמדו וקראו בשם ה' אלהיו ולא
הועילו מאומה
##* 2745
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דנק' רוח ,רוח היוצא מכנפי ריאה ,דעל ידו 2746פרח נשרא :רוח דנשיב בכלהו כו'  -ר"ל ,בכל
האברים ,כמ"ש )בראשית ב ז( ויפח באפיו כו' ,האף ניעור )ברכות סא ע"ב( ,וחוטם ידוע שהוא
בת"ת כמש"ל בתיקון ע' )קמא ע"א( בענין ד' חושים ,ובז"ח פ' יתרו )לא ע"ג(:2747
הרוח שנושב בכולם ,זו רוח החוטם.
הרוח הזו ,בכל מקום שהוא השכינה
העליונה והתחתונה ,שם נמצאות הו'
שנושב בכנפי ריאה ועל הלב ,ששם נר
יהו"ה ,זו הנשמה במח .הרוח בכנפי
ריאה ,הנפש בלב .ולפעמים שלש
בשלשת המחות .והמחשבה רוכבת
עליהם ,שהוא אדם .וכך שלש בלב נ"ר
נ"שמה ר"וח .הרוח שנושב בהם ,נ"ר,
בשני בתי הלב ,והם נפ"ש ורו"ח ,סימן
נ"ר .והו' הזו ,הוא שנושב בזרועות,
בששת הפרקים שלהם .והוא נושב בשתי
השוקים ,בששת הפרקים ,שנאמר בהם
"שוקיו עמודי שש" ,ועליו נאמר "ונחה
עליו רוח יהו"ה".
האי רוח בכל אתר דאיהו  -ר"ל ,בכ"מ שהוא הרוח ,תמן אשתכחו ,דהוא הבריח
התיכון ,2750מן העולם ועד העולם ,2751והוא )בראשית מט כו( תאות גבעות עולם ,ב' גבעות
כו'* :2752איהו ו' כו' דתמן נר ה' נשמת אדם נשמתא במוחא כו' דאיהו אדם ולזמנין תלת ללב
נשמתא ונפשא בתרי בתי לבא רוח דנשיב בהון ואינון נפש ורוח סי' נר כו'  -ומ"ש ומחשבה
רכיב עלייהו ,ר"ל שז"ש נשמת אדם ,דאדם על הנשמה ,אדם על הכסא ,והוא }ס ע"ב{ החיה,
יו"ד של השם ,והוא על אבן ספיר של מוחא ,שם האדם .והוא קאי גם אלמעלה ,נשמתא במוחא
רוח כו' .ואמר נשמתא ונפשא בתרי כו' ,שהן ב' בתים ,ה' ראשון ושני כמש"ל ריש תיקון כ"ב
)סב ע"א עא ע"א( ואינון ה' עילאה ה' כו' ,ואמר ואינון נפש ורוח כו' ,מפרש דאלו תלת הן
בקרא נר כו' :והאי ו' איהו כו'  -ר"ל ,שכולל כל הגוף ,לכן הכל כליל בעמודא דאמצעיתא ,ונק'
הוי"ה כולל כל הע"ס .ולמעלה אמר במוחא וריאה ולבא ,שהן כלל הכל ,אמ"ש ,ראש בטן גויה,
ג' שמהן הכוללים ,2753ואח"כ אמר בג' מוחין שהן ג"ר .ואח"כ עמודא דאמצעיתא רוח בב'
דרועין חג"ת ,ואח"כ יורד ביסוד ,ונשיב בב' שוקין נה"י .ובלבא ג"כ בג' כנ"ל ,דהיא כוללת
àîèåçã çåø àã åäìëá áéùðã çåø
äàìò àúðéëù åäéàã øúà ìëá çåø éàä
éôðëá áéùðã 'å åäéà åçëúùà ïîú äàúúå
àúîùð àã 2748'éé øð ïîúã àáì ìòå äàéø
ïéðîæìå àáìá ùôð äàéø éôðëá çåø àçåîá
åäééìò áéëø äáùçîå ïéçåî úìúá úìú
çå"ø äîù"ð ø"ð áìá úìú éëäå íãà åäéàã
àáì éúá éøúá ø"ð ïåäá áéùðã àçåø
åäéà 'å éàäå 2749ø"ð ïîéñ ç"åøå ù"ôð ïåðéàå
åäéàå ïåäìéã ïé÷øô úéùá ïéòåøãá áéùðã
øîúàã ïé÷øô úéùá ïé÷åù ïéøúá áéùð
) ïåäáשיה"ש ה טו( äéìòå ùù éãåîò åé÷åù
) øîúàישעיה יא ב( 'ä çåø åéìò äçðå

 - ïå÷éúä øéàî 2746ידה?
 2747עי' לעיל הערה .2545
.(à"øâá óñåð) íãà úîùð 2748
ïîéñ ç"åøå ù"ôð ïåðéàå àáì éúá éøúá ø"ð ïåäá áéùðã àçåø çå"ø äîù"ð ø"ð áìá úìú éëäå" 2749
áéùðã çåø àáì éúá éøúá àùôðå àúîùð áìì úìú ïéðîæìå" àúéà åîå÷îáå ,à"øâá ÷çîð " ø"ð
"øð 'éñ çåøå ùôð ïåðéàå ïåäá
 2750לשון זו נאמרה בזהר תרומה קעה ע"ב לעניין ת"ת ,אמנם פנימיותו היא הדעת
 2751עי' לעיל הערה  492וזהר בראשית שם.
 2752עי' זהר ח"ב קיב ע"ב :מאן גבעות אלין ,אינון אמהות ,דרגין דאקרון )תהלים מה טו(
בתולות אחריה וגו' ,ובגין כך ותשמענה הגבעות קולך.
ועי' פרדס )כג ג( :גבעות בינה ומלכות כל אחד מהם נקרא גבעה וכן מבואר בזהר )וארא דף נב
ע"א(.
 2753היינו אהי"ה הוי"ה אדנ"י עי' רבינו בספד"צ )יג ע"ב( :בכל הזוהר וספרי קבלה כולל כל
האצילות בג' שמות אקי"ק הוי"ה אדנ"י ,ג' פרצופים א"א זו"נ ,שאו"א נכללין במזלא ,וכן בא"ר לא
הזכירם .ועי' לקמן ת"ז קמב ע"ב :אשכחנא תקונא כגוונא דא ,אקי"ק כתר עלאה ,יקו"ק עמודא
דאמצעיתא ,אדנ"י שכינתא תתאה.
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תלת בסוד שם של י"ב ,2754והוא בתרי בתי לבא כו' כנ"ל .ואמר בשית פרקין דלהון ,להורות
שהכל מרוח ,ו' ,והכל תלוי ברוח ,רוח ה' תניחהו כנ"ל ,והוא רוח האדם שבקרבו .וכן כל העולם
עומד ברוח ,כמ"ש ריב"ח לקיסר )* ,(##וכן כל העולם תלוי ברוח האדם ,רוחי אשר עליך כו'
)ישעיה נט כא( .וע"ז התחנן דוד )תהלים נא יב-יד( ורוח נכון כו' ,ורוח קדשך אל כו' ,ורוח נדיבה
תסמכני .וז"ש ועליה אתמר ,ונחה כו' ,וד' רוחין שם ,וכל רוח כולל ב' קצוות ,כמ"ש בדרועין
ובשוקין ,וכן הוא במוחין ,שעקרן ב' ,כי דעת הוא הכוללם .וזהו רוח חכמה ובינה ,בב' מוחין
חכמה ובינה ,רוח עצה כו' רוח כו' ,והכלל הוא רוח ה' ,והוא שריא בלבא דהוא כוללם ,וממנו
מתפשט בכל ואליו חוזר ,כידוע .והן מ"ש )יחזקאל לז ט( מארבע הרוחות בואי הרוח ,ועי' בריש
אד"ר בענין ד' רוחות )קל ע"ב( ,2755ובפ' שמות )יג ע"א*:2756(##
 - ïå÷éúä øéàî 2754עי' ביאורי רבינו בספד"צ ב ע"א :כמ"ש בתז"ח )עג ע"ג )ד ע"ב(( דתשע ספירות אינון
משולשין בעד"א כג"ד ,ח"ח"נ" ב"ג"ה" כ"ת"י" ,ומלכות עשירין לון ורביעין לון ,וז"ס שם של י"ב,2754
שמלכות היא כלולה בכל קו האמצעי ,שהוא המכריע וצריך להיות כלול משניהם .עי' תיקו"ז ה
ע"א ,שמבואר שם שהנוק' נקראת 'רביעא לכל תלת' ,ועי' פת"ש נקודות טז וז"ל ,נוקבא יש לה ג'
שרשים ומקומות אשר היא דבוקה בז"א ,הא' בעטרת היסוד ,הב' בטבור ,הג' בפה ,והענין ,כי עיקר
יציאתה הוא במקום שיש נקב ,שלכך נקראת נקבה כנודע ,שבהיותה נקודה לבד היא בעטרת
היסוד ,וכשהיא פרצוף עד החזה למטה ,כתרה במקום פה הטבור ,ובהתגדלה לגמרי כתרה נגד הפה
יסוד אימא שבדעת דז"א ,בסוד כלת משה ,עכ"ל.
עי' בביאור הגר"א על ס"י פ"א מ"א אופן ג' וז"לֵ ,שׁם י"ב היא בדעת ששרשו בכתר ,ע"כ .ועי'
בלש"ו ביאורים ח"א נה ע"ג ,שמקשה מתפילת ר' נחוניא בן הקנה ש ֵשׁם י"ב הוא ביסוד ,ואילו כאן
כתוב שהוא תופס את כל הקומה .ומתרץ הלש"ו שכל העד"א אחד הוא .והנה ראיה לדבריו
מבהגר"א על תיקו"ז פא ע"א ד"ה ביה איהו וז"ל ,והכל אחד כשזה נפתח זה נפתח ודעת ויסוד הוא
א' ,עכ"ל ]עי' עוד בלש"ו כללים ח"א סט ע"א וז"ל ,ת"ת ויסוד אשר שניהם הם בקו האמצעי ואין
יתרון ומעלה מזה על זה אלא רק מה שיצאו בב' יציאות ונבחנו לשניים שהרי הם שני ספירות
מיוחדים ,ע"כ[ .לפי כל הנ"ל יתבארו בטוטו"ד עומק דברי הגר"א בס"י ,שאין כוונתו לספירת דעת
בפרט ,אלא לכללות כל העד"א הבנוי מכתר דעת ת"ת ויסוד כאחד.
 2755דרוחא דנפיק מהכא מאינון נוקבי חד רוחא נפיק לזעיר אפין לאתערא )ס"א חיין מכל
סטרין חירו מכל סטרי חיין דחיין( ליה בגנתא דעדן וחד רוחא דחיי דביה זמין לאתערא לזמנא
לבריה דדוד למנדע חכמתא ומההוא נוקבא אתער ונפיק רוחא ממוחא סתימאה וזמין לאשראה על
מלכא משיחא דכתיב )ישעי' יא( ונחה עליו רוח יי' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת
ויראת יי' הא הכא ד' רוחין והא רוחא חדא אמרינן אמאי תלת
קום רבי יוסי בקיומך קם ר' יוסי ואמר ביומוי דמלכא משיחא לא יימרון חד לחד אליף לי
חכמתא דכתיב )ירמיה לא( ולא ילמדו עוד איש את רעהו וגו' כי כלם ידעו אותי למקטנם ועד
גדולם ובההוא זמנא יתער עתיק יומין רוחא דנפיק ממוחא סתימאה דכלא וכד ישלוף דא כל רוחין
דלתתא יתערון עמיה ומאן אינון כתרין קדישין דזעיר אפין
ואינון שיתא רוחין אחרנין דיהכי )ס"א דהכי( אינון ואינון שיתא רוחין ג' רוחין אינון דכלילן
תלת אחרנין דכתיב )ישעיה יא ב( רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יי' דתנינן
כתיב )ד"ה א כט( וישב שלמה על כסא יי' וכתיב )מלכים א( שש מעלות לכסא ומלכא משיחא זמין
למיתב בשבעה שיתא אינון ורוחא דעתיק יומין דעלייהו הא שבעה כמה דאתמר ) ג' רוחי אינון
דכלילן ג' אחרנין( א"ל ר"ש רוחך ינוח לעלמא דאתי
תרגום :הרוח היוצא מכאן ,מאלה נקבים ,הבל אחד יוצא לז"א לעוררו בגן עדן ,והבל אחד של
חיים שבו עתידה להתעורר להזמין את בן דוד לידיעת החכמה .ומזה הנקב מתעורר ויוצא רוח
ממוחא סתימאה והוא עתיד לשרות על מלך המשיח .שנאמר "ונחה עליו רוח יהו"ה רוח חכמה
ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יהו"ה".
)נזכר( כאן ארבע פעמים "רוח" ,והרי רוח אחד אמרנו ,מה ענין שלשה )רוחות היתירים(?
עמוד רבי יוסי על רגליך! קם רבי יוסי ואמר ,בימיו של מלך המשיח ,לא יאמר אחד לשני למדני
חכמה ,שנאמר "ולא ילמדו עוד איש את רעהו וגו' ,כי כלם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם" .ובזמן
ההוא יעורר עתיק יומין רוח היוצא מהמוח הסתום מכל ,וכשיוציא את זה ,כל הרוחות של מטה
יתעוררו עמו ,ומה הם אלו? הם הכתרים הקדושים של ז"א.
וששה רוחות של כאן הם ,שנאמר "רוח חכמה ובינה ,רוח עצה וגבורה ,רוח דעת ויראת
יהו"ה".
כי למדנו :נאמר "וישב שלמה על כסא יהו"ה" ונאמר "שש מעלות לכסא" מלך המשיח עתיד
לשבת בשבעה ,ששה המה והרוח דעתיק יומין שמעליהם ,הרי ז' וכמו שנאמר .אמר לו רבי שמעון,
הרוח שלך תנוח לעולם הבא.
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כשאיברי הגוף מתנהגים ברוח הזו
של התורה הקדושה ,במצוות התורה,
הספינה מתנהגת לכל צד שרוצה האדם,
כמו שנאמר "אל אשר יהיה שמה הרוח
ללכת ילכו" ,שהספינה היא הראש והיא
לב והיא הגוף.

àçåø éàäá ïéâäðúî àôåâã ïéøáà ãë
àúééøåàã ïéãå÷ôá àùéã÷ àúééøåàá
ùð øá éòáã àøèñ ìëì úâäðúî äðéôñ
øùà ìà (áé à ìà÷æçé) øîà úàã äîë
éäéà äðéôñã åëìé úëìì çåøä äîù äéäé
àôåâ éäéàå àáì éäéàå àùéø

כד אברין כו' בפקודין כו'  -דהרוח הוא עמודא דאמצעיתא ,שורה ע"י אורייתא ופקודין
כמ"ש למטה ועמש"ש :ספינה מתנהנת כו'  -דכל האברים הולכין אחר הלב :דספינה איהי רישא
כו'  -ר"ל ,לכל ג' חלקי הגוף ,ראש בטן גויה ,ראש למוחא קרקפתא ,גופא לריאה ,וכן לבא
דהוא בטן ,ובכל א' הגוף הוא ספינה לנפשא דשם ,וכמש"ל ספינה איהי קרקפתא כו':
ואם איברי הגוף שהם בעלי הספינה,
שהם העם הקדוש ,לא מתנהגים בתורה,
שהיא נשמה ,ובמצוה ,שהיא הנפש,
פורח הרוח מביניהם ,ובאותו זמן
"ויהו"ה הטיל רוח גדולה על הים" ,שהיא

äðéôñ éøàî ïåðéàã àôåâã ïéøáà íàå
àúééøåàá ïéâäðúî àì àùéã÷ àîò ïåðéàã
çøô àùôð éäéàã äåöîáå àúîùð éäéàã
) àðîæ àåääá åäééðéáî àçåøיונה א ד( 'äå

 - ïå÷éúä øéàî 2756ז"ל :רבי אלעזר ורבי אבא הוו אזלי מטבריא לצפורי עד דהוו אזלי פגע בהו חד יודאי
אתחבר בהדייהו אמר רבי אלעזר כל חד לימא מלה דאורייתא פתח איהו ואמר )יחזקאל לז ח(
ויאמר אלי הנבא אל הרוח הנבא בן אדם ואמרת אל הרוח וגו' מהאי קרא ידענא אתר דהרוח
נפקא מניה וכי יכיל הוה יחזקאל לנבאה על הרוח והא כתיב )קהלת ח ח( אין אדם שליט ברוח
לכלוא את הרוח אלא בר נש לא יכיל לשלטאה ברוח אבל קודשא בריך הוא איהו שליט בכלא ועל
מימריה הוה מתנבי יחזקאל ותו דהא 2756רוח הוה בגופא בהאי עלמא ובגין כך אתנבי עליה מארבע
רוחות בואי הרוח מההוא אתר דאתחם בסמכוי בארבע סטרין דעלמא:
תרגום :רבי אלעזר ורבי אבא היו הולכים מטבריה לצפורי עד שהיו הולכים פגע בהם יהודי
אחד התחבר עמם אמר רבי אלעזר כל אחד יאמר דבר תורה .פתח הוא ואמר ויאמר אלי הנבא אל
הרוח הנבא בן אדם ואמרת אל הרוח וגו' מפסוק זה ידעתי מקום שהרוח יוצאת ממנו וכי יכול
היה יחזקאל לנבא על הרוח והרי כתוב אין אדם שולט ברוח לכלוא את הרוח אלא אדם לא יכול
לשלוט ברוח אבל הקדוש ברוך הוא הוא שולט בכל ועל מאמרו היה מתנבא יחזקאל ועוד שהרי
רוח היתה בגוף בעולם הזה ולכן התנבא עליה מארבע רוחות באי הרוח מאותו מקום שנתחם
בעמודיו בארבעת הצדדים של העולם.
יג ע"ב
אדהכי חמינא לההוא בר נש אמר לי חמית מידי אמינא ליה חמינא גו שינתא כך וכך אמר
בההוא אורחא אזלי רוחיהון דצדיקיא גו גנתא דעדן לאעלא תמן ומה דשמעת מנייהו הוא דקיימי
בגנתא בדיוקנא דהאי עלמא וחדאן ברוחיהון דצדיקיא דעאלין תמן וכמה דגופא אתבני בהאי
עלמא מקטורא דארבע יסודי ואתצייר בהאי עלמא אוף הכי רוחא אתצייר בגנתא מקטורא דארבע
רוחין דקיימא בגנתא וההוא רוחא אתלבשת תמן ומתציירא מנייהו בציורא דדיוקנא דגופא
דאתצייר בהאי עלמא ואלמלא אינון ארבע רוחין דאינון אוירין דגנתא רוחא לא מתציירא בציורא
כלל ולא אתלבשא בהו אינון ארבע רוחין קטירין אלין באלין כחדא וההוא רוח אתצייר ואתלבש
בהו כגוונא דגופא אתצייר בקטורי דארבע יסודי עלמא ובגין כך מארבע רוחות בואי הרוח מאינון
ארבע רוחין דגן עדן דאתלבש ואתצייר בהו והשתא טול האי קיטרא דכתבא וזיל לאורחך והב ליה
לחברייא:
תרגום :בין כך ראיתי אותו איש אמר לי ראית דבר אמרתי לו ראיתי בתוך שינתי כך וכך אמר
באותה דרך הולכות רוחות הצדיקים לתוך הגן עדן להיכנס לשם ומה ששמעת מהם הוא שעומדים
בגן בדמות של העולם הזה ושמחים ברוחות הצדיקים שנכנסים לשם .וכמו שגוף נבנה בעולם הזה
מקשר של ארבעה יסודות ומצטייר בעולם הזה אף כך הרוח מצטיירת בגן מקושר של ארבע רוחות
שעומדות בגן ואותה רוח מתלבשת שם ומצטיירת מהם בציור של דמות הגוף שהצטיר בעולם הזה
ואלמלא אותן ארבע רוחות שהן אוירים של הגן הרוח לא מצטיירת בציור כלל ולא מתלבשת בהם.
אותן ארבע רוחות קשורות אלה באלה כאחד ואותה רוח מצטיירת ומתלבשת בהן כדוגמא שהגוף
מצטייר בקשרים של ארבעה יסודות העולם ולכן מארבע רוחות בואי הרוח מאותן ארבע רוחות
של גן עדן שהתלבשה והצטירה בה ועכשיו קח קשר זה של כתבים ולך לדרכך ותן אותם לחברים.
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רוח סערה ,שהיא גזרת הדין הקשה,
שמסעירה את גוף האדם ,שהם ישראל.
וישראל הם בסערה ,והאניה שהיא הגוף
"חשבה להשבר".
באותו זמן "ויונה ירד אל ירכתי
הספינה" ,זו שכינה התחתונה ,שנאמר
בה "ותגל מרגלותיו ותשכב" ,שוכבת
לעפר .וזהו "וישכב וירדם" .ולמה נפלה,
משום שפרחה ממנה הרוח ,שהיא העמוד
האמצעי שסומך אותה ,והיא נפלה.
ובאותו זמן נאמר בה "איכה ישבה בדד",
ומי גרם את הירידה שלה ,משום שבטלו
ישראל תורה ומצוה ,באותו הזמן שהיא
יורדת בין הרגלים ,ישראל בניה לחוצים
בין הרגלים ,והם במחלות ובמכות,
באותו הזמן שהגוף בבית המחלות ,שהם
ישראל והשכינה עמהם ,שהיא יונה ,מה
כתוב בו "ויקרב אליו רב החובל" אותו
שמחבל בבשר בבית המחלה.

äøòñ çåø éäéàã íéä ìà äìåãâ çåø ìéèä
øáã äéôåâ úøòñã àéù÷ àðéã úøæâ éäéàã
äøòñá ïåðéà ìàøùéå ìàøùé ïåðéàã ùð
) àôåâ éäéàã äéðàäåיונה א ד( äáùç
øáùäì
) àðîæ àåääáשם ה( ìà ãøé äðåéå
øîúàã äàúú àúðéëù àã äðéôñä éúëøé
úáéëù áëùúå åéúåìâøî ìâúå (æ â úåø) äá
) åäéà àãå àøôòìיונה א ה( íãøéå áëùéå
åäéàã àçåø äðéî çøôã ïéâá úìôð éàîàå
úìôð éäéàå äì êéîñã àúéòöîàã àãåîò
ããá äáùé äëéà äá øîúà àðîæ àåääáå
)איכה א א( ïéâá äìéã åúéçð íéøâ ïàîå
àåääá äåöîå àúééøåà ìàøùé åìéèáã
àäðá ìàøùé ïéìâø ïéá úúçð éäéàã àðîæ
ïéòøîá ïåðéàå ïéìâø ïéá ïé÷ãåäî ïåðéà
ïéòøî éáá àôåâã àðîæ àåääá ïéùúëîá
äðåé éäéàã ïåäîò àúðéëùå ìàøùé ïåðéàã
 à äðåé) äéá áéúë äîו( }åéìà áø÷éå {á"ò ñ
àòøî éáá àøùá ìéáçã àåää ìáåçä áø

ואם כו' דאינון מארי כו'  -שהן עשרה שליטים כו' :2757דאינון עמא קדישא – שהן ,הנה
מטתו שלשלמה ששים כו' )שיה"ש ג ט( ,והן עשרה באמצעיתא כמ"ש ה' ית' לאברהם )בראשית
טו כ( את החתי כו' :באורייתא כו'  -דע"י התורה והמצוה זוכה האדם לרוח אלקים ,דבכל אתר
דאיהו שכינתא עילאה ותתאה כו' כנ"ל ,ותורה היא בבינה ,ימא דאורייתא ,אנכי דמתן תורה,
ומ"ש במ"א דהוא בעמודא דאמצעיתא ,משום דהיא שריא ביה :פרח 2758כו'  -דאינו יכול להיות
בלעדם ,וע"ל )ה ע"א * :(##בההוא זמנא וה' כו'  -דס"א מיד ,כשרוח דקדישא מסתלק ,היא
שורה תיכף ,כידוע בהרבה מקומות :דסערת גופא דב"נ דאינון כו'  -ר"ל ,דקאי על שניהם,
וכנ"ל דהכל ענין א' ,והוא כפשוטו כמ"ש בר"פ ויקהל )קצז ע"א (2759דסעיר לגופא ומחלה אותו.
ועיקר הענין }ס ע"ג{ על נשמתא דגלת לטחול ,והוא מרגלותיו ,דשכיבת לעפר ,דהוא זוחלי
עפר ,ארס דנחש 2760יסוד העפר ,מרה שחורה ,וז"ש ותגל מרגלותיו ,ר"ל דגלת למרגלותיו
 - ïå÷éúä øéàî 2757ז"ל הפסוק )קהלת ז יט( החכמה תעז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר.
 2758ד"ה זו צריך להיות אחרי ד"ה דסערת.
##* 2759ז"ל :ורזא אשכחנא בספרא דאדם קדמאה דאמר באינון תולדות דעלמא רוחא חדא
יהא דיחות לעלמא בארעא ויתלבש בגופא ואליהו שמיה ובההוא גופא יסתלק ואשתליל מגופיה
וישתאר בסערה וגופא דנהורא אחרא יזדמן ליה למהוי גו מלאכי וכד יחות יתלבש בההוא גופא
דישתאר בההוא עלמא ובההוא גופא יתחזי לתתא ובגופא אחרא יתחזי לעילא ודא איהו רזא דמי
עלה שמים וירד לא הוה בר נש דסליק לשמיא רוחא דיליה ונחית לבתר לתתא בר אליהו דאיהו
סליק לעילא ונחית לתתא
תרגום :וסוד מצאנו בספרו של אדם הראשון שאמר באותן תולדות העולם שתהיה רוח אחת
שתרד לעולם לארץ ותתלבש בגוף ושמו אליהו ובאותו גוף יסתלק וישלל מגופו וישאר בסערה
וגוף של אור אחר יזדמן לו להיות בתוך המלאכים וכשירד יתלבש באותו גוף שישאר באותו
העולם ובאותו גוף יתראה למטה ובגוף אחר יתראה למעלה וזהו סוד של מי עלה שמים וירד לא
היה אדם שעלה לשמים רוחו וירד אחר כך למטה פרט לאליהו שהוא עלה למעלה וירד למטה.
##* 2760
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כמש"ל תיקון ל"א ,והוא גלות היותר שפל ,כמ"ש בפרק ד' דר"ה )* ,(##וכן הוא בישראל
ושכינה כאשר הן בע"ר כנ"ל:
ועוד מי הוא רב החובל ,אותו
שנאמר בו "אם חבל תחבל שלמת רעך",
חבל בבית ראשון ,תחבל בבית שני ,והוא
רב של כל מנהיגי הספינה .ומה אומר לו
"קום קרא אל אלהי"ך" ,שהרי הדינים
באים עליך ועל בניך ,הרי בעלי החובות
מתכנסים ,שהם סובבים את הספינה
שלך ,שהם הרוחות הרעות ,הסתכל
בזכויותיך ,באותם איברים שעוסקים
בתורה ובמצוות טובות ,ויחזירו את
השכינה העליונה ,שהיא תשובה ,עליך,
והיא מגינה עליך ,שעליה נאמר "כנשר
יעיר קנו" ,זו ירושלים" ,על גוזליו ירחף",
שהם ישראל" ,יפרש כנפיו" עליהם
בשבת וימים טובים .ובגללה מברכים
בהם )ברכת ק"ש של ערבית( "ברוך אתה
יהו"ה הפורס סכות שלום" .ובזמן
שפורשת כנפיה על ישראל ,נאמר "יקחהו
ישאהו על אברתו" ,כמו שבארוהו
"ואשא אתכם על כנפי נשרים וכו'" ,ולכן
"קום קרא אל אלהי"ך" ,שהיא שכינה
עליונה ,שהיא התשובה שלך ,ושוב בה
לרבונך שהוא הקדוש ברוך הוא ,הסתכל
ששפחה רעה שולטת עליך ,שהיא טפה
סרוחה ,ועליה נאמר "ויאמר ה' אל השטן
מאין תבא" ,שכל החטאים הם מאיברים
של טפה סרוחה ,שבגללה נאמר לרשעים
)אבות פ"ג מ"א( "מאין באת מטפה
סרוחה"" ,ויחתרו האנשים להשיב אל
היבשה" ,בתשובה ולא יכלו ,כי הים
שהוא גזרת הדין" ,הולך וסער עליהם".

äéá øîúàã àåää ìáåçä áø ïàî ãåòå
)שמות כב כה( êòø úîìù ìåáçú ìåáç íà
åäéàå éðù úéáá ìåáçú ïåùàø úéáá ìåáç
) äéì øîà äîå äðéôñ éâéäðî ìëã áøיונה א
ו( ÷ïééúà à÷ ïéðéã àäã ê"é÷ìà ìà àø÷ íå
ïéùðëúî ïéáåçã éøàî àä êéðá ìòå êìò
ïéçåø ïåðéàã êìéã äðéôñì ïéøçñ ïåðéàã
íéøáà ïéìàá êìéã ïååëæá ìëúñà ïéùéá
ïéáè ïéãå÷ôáå àúééøåàá 2761ïéìãúùîã
êìò àúáåéú éäéàã äàìò àúðéëù ïåøéæçéå
) øîúà äìòã êìò úðéâà éäéàåדברים לב
יא( åéìæåâ ìò íìùåøé àã åð÷ øéòé øùðë
åäééìò åéôðë ùåøôé ìàøùé ïåðéàã óçøé
ïåäá ïéëøáî äðéâáå ïéáè ïéîåéå àúáùá
]íåìù úëñ ñøåôä 'ä äúà êåøá [á"ò âð
øîúà ìàøùé ìò àäôãâ úùéøôã àðîæáå
)דברים לב יא( ,åúøáà ìò åäàùé åäç÷é
íëúà àùàå (ã èé úåîù) åäåî÷åàã äîë
ìà àø÷ íå÷ àã ïéâáå 'åëå íéøùð éôðë ìò
éäéàã äàìò àúðéëù éäéàã ê"é÷ìà
åäéàã êøàîì äá áåúå êìéã àúáåéú
÷àùéá äçôùã ìëúñà àåä êéøá àùãå
øîúà äìòå äçåøñ äôè éäéàã êìò àèìù
)איוב א ז( àáú ïéàî ïèùä ìà 'ä øîàéå
äçåøñ äôèã ïéøáàî ïåðéà ïéáåç ìëã
úàá ïéàî òã àéáééç éáâì øîúà äðéâáã
íéùðàä åøúçéå (âé à äðåé) äçåøñ äôèî
éë åìåëé àìå àúáåéúá äùáéä ìà áéùäì
íäéìò øòåñå êìåä àðéã úøæâ åäéàã íéä

ועוד מאן רב כו'  -דפי' 2762הראשון הוא על האדם והשני על השכינה :אם חבל כו'  -כמו
דהוא חביל גופא ,כן בהמ"ק שהוא בית חיינו ,ועד בא השמש כו' )שמות כב כה( ,ביום הששי,
ועי' בפרשת בלק בז"ח )פט ע"א( :2763ואיהו רב דכל כו'  -כמ"ש )קהלת ט יד( ובא אליה מלך
 - ïå÷éúä øéàîïåìãúùéã 2761
 2762נדצ"ל דפסוק*.##
 ##* 2763רות :ת"ח והפרנסים וכולן ברכו ברכה זו להם דהא פרנס הדור היה ומנו אבצן מבית
לחם קרא בהאי דכתיב אם חבל תחבול שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו ותקראנה לו השכנות
שם לאמר יולד בן לנעמי רבנן פתרין קרא בהאי דכתיב אםחבל תחבול שלמת רעך עד בא השמש
תשיבנו לו האי קרא בנשמה של אדם מדבר
תרגום :תלמידי חכמים והפרנסים וכלם ברכו ברכה זו להם שהרי פרנס הדור היה ומי הוא
אבצן מבית לחם
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גדול כו' ,ויצה"ר מזהיר אח"כ בעצמו לב"נ ,וכן לכלל ישראל ושכינה ,וזהו החרטה אחר
העבירה וכידוע :דאינון סחרין כו'  -כמ"ש בפרקי דרבי אליעזר )פרק ט* (##שהיה סובב הרוח
לכל אותה הספינה ,וז"ש דאינון רוחין כו' :אסתכל בזכוון כו'  -ר"ל ,ז"ש מה מלאכתך ,וכמ"ש
בר"פ ויקהל שם )קצט ע"א( מה מלאכתך דאתעסקת בהאי עלמא כו' עש"ב* :2764באלין אברים
דישתדלון באורייתא ובפקודין  -כצ"ל ,וכמו שמפרש והולך ויחזרון כו' דאיהו תיובתא כו',
ובכלל ישראל ושכינה ,דאסתלקת שכינתא עילאה מינייהו כנ"ל .ואמר דיחזרון בתשובה ,והיא
תחזור עליהם ,דהיא נקראת תשובה ,2765וכן הוא באדם ,ועיקר התשובה תורה ומע"ט ,כמ"ש
בפ' נשא בר"מ בארוכה )קכב ע"א( .2766וז"ש דישתדלון ,ומפרש מה מלאכתך דיראה במעשיו
 - ïå÷éúä øéàîותקראנה לו השכנות שם לאמר ילד בן לנעמי )רות ד( חכמים פותרים הפסוק בזה נאמר
)שמות כב( אם חבל תחבל שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו הפסוק הזה בנשמה של אדם
מדבר
2764
ז"ל :אסתכל במלין אלין ותוב למארן מה מלאכתך דאת עסקת בה בהאי עלמא ואודי עלה
קמי מארך ומאין תבא אסתכל מאין באת מטפה סרוחה ולא תתגאי קמיה מה ארצך אסתכל דהא
מארעא אתבריאת ולארעא תיתוב ואי מזה עם אתה אסתכל אי אית לך זכו דאבהן דיגין על
תרגום :התבונן בדברים הללו ושוב לאדונך מה מלאכתך שאתה עסקת בה בעולם הזה והודה
עליה לפני רבונך ומאין תבוא הסתכל מאין באת מטפה סרוחה ואל תתגאה לפניו מה ארצך
הסתכל שהרי מהארץ נבראת ולארץ תשוב ואי מזה עם אתה הסתכל אם יש לך זכות אבות שתגן
עליך.
 2765עי' זהר ח"ג רכב ע"א :פקודא דא היא מצות תשובה ודא איהי בינה.
##* 2766ז"ל :פקודא דא היא מצות תשובה ודא איהי בינה ובעוונותינו מדחרב בי מקדשא לא
אשתאר לנו אלא ודוי דברים לבד ודא מלכות 2766ומאי בינה 2766בן י"ה 2766והאי בן ו' איהו ודאי
וכל מאן דחזר בתיובתא כאלו חזר את ה' לאת ו' דאיהו בן י"ה ואשתלים ביה יהו"ה ודא איהו
תשובה תשוב ה' 2766ודאי לגבי ו'
2766
2766
דאת ה' ודאי איהו ודוי דברים
ורזא דמלה )הושע יד ג( קחו עמכם דברים ושובו אל יי'
2766
אמרו אליו וגו' ונשלמה פרים שפתינו 2766דודאי כד ב"נ איהו חוטא גרים לאתרחקא ה' מאת ו'
דאסתלק בן י"ה דא יה"ו מאת ה' ובג"ד אתחרב בי מקדשא ואתרחקו ישראל מתמן ואתגלו ביני
עממיא ובג"ד כל מאן דעביד תשובה גרים לאחזרא ה' לאת ו' 2766ופורקנא בדא תלייא 2766ובג"ד
הכל תלוי בתשובה דכך אמרו קדמאי כל הקצים כלו ואין הדבר תלוי אלא בתשובה דאיהו שלימו
דשמיה וע"ד )יחזקאל כ ט( ואעשה למען שמי ועוד )ישעיה מח יא( למעני למעני אעשה
ואם לאו חזרין אנא אעמיד לון מלכא שקשין גזרותיו משל פרעה 2766ויחזרון על כרחייהו הה"ד
2766
)דברים ד ל( ושבת עד יי' אלהיך עד יהו"ה ודאי
ותשובה דא אתקריאת חיים (&) 2766כי ממנו תוצאות חיים 2766דאינון נשמתין דישראל ואיהו
2766
הבל דנפק ועאל בפומא דב"נ בלא עמל ובלא יגיעה
ה' דבהבראם (&) 2766ועלה אתמר )&( כי על כל מוצא פי יי' יחיה האדם והיא על רישיה
דב"נ 2766עלה אתמר )&( ותמונת יי' יביט )&( אך בצלם יתהלך איש ובגין דאיהי על רישיה דב"נ
אסיר ליה לב"נ למיזל ד' אמות 2766בגלוי דרישא דאם היא אסלקת מעל רישיה דב"נ מיד אסתלקו
חיים 2766מניה
תרגום :מצוה זו היא מצות תשובה ,וזוהי בינה .ובעוונותינו משחרב בית המקדש לא נשאר לנו
אלא וידוי דברים לבד ,וזו מלכות .ומה זה בינה] ,אותיות[ בן י"ה ,ובן זהו ו' בודאי ,וכל מי שחוזר
בתשובה כאלו החזיר ה' לאות ו' ,שהיא בן י"ה ,ונשלם בו יהו"ה ,וזוהי תשובה ,תשוב ה' ודאי לו'.
שאות ה' ודאי היא וידוי דברים .וסוד הדבר "קחו עמכם דברים ושובו אל ה' אמרו אליו וגו'
ונשלמה פרים שפתינו" ,שודאי כשאדם חוטא גורם להרחיק ה' מאות ו' ,שמסתלק בן י"ה ,הוא
יה"ו מאות ה' ,ולכן חרב בית המקדש והתרחקו ישראל משם ,וגלו לבין העמים .ומשום זה כל מי
שעושה תשובה גורם להחזיר ה' לאות ו' ,והגאולה תלויה בזה .ומשום זה הכל תלוי בתשובה ,שכך
אמרו הראשונים )סנהדרין צז ע"ב( כל הקצים ַכלו ,ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ,שהוא שלמות
שמו ,ולכן ואעשה למען שמי .ועוד למעני ,למעני אעשה.
ואם לא חוזרים אני אעמיד להם מלך שקשים גזרותיו משל פרעה ,ויחזרו בעל כרחם,
זהו שכתוב ושבת עד ה' אלהיך ,עד יהו"ה ודאי.
ותשובה זו נקראת חיים ,כי ממנו תוצאות חיים ,שהם נשמות ישראל .והוא הבל שיוצא ונכנס
בפי האדם בלא עמל ובלא יגיעה.
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הקדומים ויחזור בתשובה ,וכמ"ש בפ' ויקהל שם )קצט ע"א( אסתכל במילין אלין ותוב למארך
כו' :ואיהי אגינת עלך  -כמ"ש )אבות פ"ד מי"א( תשובה ומע"ט כתריס בפני הפורענות ואיהי
עלמא דחירו 2767דשם )מלכים א' ה יח( אין שטן ואין כו' ואיהי נשרא כנ"ל ,ונשרא לא דחיל מכל
עופין דעלמא )זו"ח לא ע"ב ,(2768ועבתז"ח )עד ע"ב ו ע"ג :(2769דא ירושלים  -ר"ל ,הקן של הנשר:
דאינון ישראל  -שהן בדרגא דישראל דלעילא ,עמודא דאמצעיתא ,שית גוזלין דאימא ,וע"ל )ב
ע"ב ג ע"א( אפרוחים דילה תלת הדסים ,ותרי כו' ,ובפרשת פנחס ) (2770על פ' )במדבר כח כו(
 - ïå÷éúä øéàîה' של הבראם .ועליו נאמר "כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם" ,והיא על ראש האיש ,עליה
נאמר "ותמונת ה' יביט"" ,אך בצלם יתהלך איש" .ומשום שהיא על ראש האיש ,אסור לו לאדם
ללכת ארבע אמות בגלוי ראש ,שאם היא מסתלקת מעל ראשו של האדם ,מיד מסתלקים ממנו
החיים.
2767
עי' זהר ח"ב קפו ע"א שזה בינה.
 2768ז"ל :נשר הה"ד דרך הנשר בשמים דלא דחיל מעופא דעלמא בגין דנשרא איהי מטרוניתא
עילאה ושולטנותה ביומין טבין ושבתות אבל יונה שולטנותה בשית יומי בארשית ואיהי בגלותא
לית לה מנוח לכף רגלה בגין דבנוי דלילית זוהמא דחויא עלייהו איתמר והמים גברו מאד מאד על
הארץ דאינון ישראל דאיתמר בהון והיה זרעך כעפר האר"ץ
תרגום :נשר זהו נאמר דרך הנשר בשמים ,אינו מתירא מעופות שבעלם ,לפי הנשר הוא מלכה
העליונה ,וממשלתה היא בימים טובים ושבתות ,אבל יונה ממשלתה בששת ימי בראשית) ,ו(היא
בגלות ואין לה מנוח לכף רגלה ,שבניה של הלילי"ת זוהמת הנחש ,נאמר עליהם והמים גברו מאד
מאד על הארץ ,שהם בני ישראל שנאמר בהם והיה זרעך כעפר האר"ץ
 2769ז"ל :והכי כד צלותא דאיהי יונה סליקת באוריתא מה כתיב בה )ישעיה נא( כי לא בחפזון
תצאו ובמנוסה לא תלכון כי הולך לפניכם ה' וגו' ואלין אנון צלותין דמארי דאוריתא דסליק
כנשרא דלא דחלת מכל עופין דעלמא ומסטרא דאנון איהי מטרוניתא דרך הנשר בשמים ואית
דימא הכי וכלא קשוט ומסטרא דמארי מקרא סליקת צלותא כצפור ומסטרא דמארי משנה סליקת
כיונה ומסטרא דמארי קבלה סליקת כנשרא מטרוניתא על כלא אבל מסטרא דאלין דלית בהו
מקרא משנה ]עד ע"ג[ וקבלה דאנון עמי הארץ לה סליקו בהון ובגין דא אמר קהלת בארח רמיזא
)קהלת ג( כי מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ
ורוח הבהמה אלין אנון עמי הארץ ולזמנין נפקין מניהו זרעא מעליא בני תורה לאסתלקא בהון
בגין דא אוקמוה מכל מקום הזהרו בעמי הארץ דלזמנין נפקין מנהון בני מעליא מארי אוריתא
תרגום :וכך כשתפלה שהיא יונה עולה בתורה מה כתוב בו )ישעיה נב( כי לא בחפזון תצאו
ובמנוסה לא תלכון כי הלך לפניכם ה' וגו' ואלו הן התפלות של בעלי התורה שעולה כנשר שאינו
פוחד מכל עופות העולם ומהצד שלהם )של התפלה( הגבירה היא דרך הנשר בשמים ויש שיאמר
כך והכל אמת ומצדם של בעלי המקרא עולה התפלה כמו צפור ומצדם של בעלי המשנה עולה כמו
יונה ומצדם של בעלי קבלה עולה כמו נשר גבירה על הכל אבל מצדם של אלו שאין בהם מקרא
משנה וקבלה שהם עמי הארץ אין לה עליה בהם ומשום זה אמר קהלת בדרך רמז )קהלת ג( מי
יודע רוח בני האדם העלה היא למעלה ורוח הבהמה הירדת היא למטה לארץ ורוח הבהמה אלו
הם עמי הארץ ולפעמים יוצאים מהם זרע מעלה בני תורה לעלות בהם משום זה בארו בעלי
המשנה הזהרו בעמי הארץ שלפעמים יוצאים מהם בנים מעלים בעלי תורה.
##* 2770רנג ע"א :ובחבורא קדמאה :וביום הבכורים בהקריכם מנחה חדשה וגו' )&( אמר רבי
אבא יום הבכורים מאן יום דא נהר היוצא מעדן דאיהו יומא מאינון בכורין עלאין ודא איהו
דאורייתא תליא ביה ואיהו אפיק כל רזין דאורייתא ובגין דאיהו אילנא דחיי פרי אילנין אצטריכו
לאייתאה:
תרגום :ובחבור הקדמון נאמר "וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה וגו'" ,אמר רבי אבא,
יום הבכורים מיהו יום זה ,נהר היוצא מעדן ,שהוא יום מאותם בכורים עליונים ,וזהו שהתורה
תלויה בו ,והוא מוציא כל סודות התורה ,ומשום שהוא עץ החיים צריכים להביא פירות האילן.
ועיי"ש ברע"מ וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה וגו' )&( רבי אבא אמר יום הבכורים
אינון בכורים עלאין דאורייתא הה"ד )&( ראשית בכורי אדמתך תביא וגו' אמר ר"מ כגוונא
דבכורים לאמהון אוף הכי אתקריאו פירות בכורים דפירות דאילנין )&( כבכורה בתאנה הכי ישראל
קדמונים ובכורים לקב"ה מכל אומין דעלמא הה"ד )&( קדש ישראל ליהו"ה וגו' ובג"ד אתמר בהון
)&( תביא בית יהו"ה אלהיך ובגין דא אומין עכו"ם דאתמר בהון )&( ויאכלו את ישראל בכל פה
יאשמו רעה תבא אליהם אוף הכי ו' דכליל שית ספיראן ואיהו בן י"ד אתקרי בכ"ר וכל ענפין
דנפקין מניה דבהון ראשין כגוונא דא אתקריאו בכורים ו' איהו נהר מאינון בכורים עלאין וההוא
נהר נפיק מעדן ודא איהו דאורייתא תלייא ביה וכד נפיק נפקי כל רזין דאורייתא ובגין דאיהו
אילנא דחיי אורייתא הדא הוא )נ"א חדא היא( דכתיב )&( עץ חיים היא למחזיקים בה ופקודין
דילה דמיין לאיבא פרי דאילנין אצטריכו לאייתאה:
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וביום הבכורים כו' :בשבת וי"ט  -דלכן הם אסורים במלאכה ,דשם עלמא דחירו ונפקי מכלל
עשיה ו' ימים ,הן ו"ק ,וכמ"ש במ"א :סכת שלום  -ע"ל )ב ע"ב ג ע"א( ועל קן דצפורא לשון
סכך ,שמסככת בה אימא על בניה ,אפרוחים דילה תלת כו' כנ"ל ,סוכה רמיזא לאימא דמסככת
עלייהו ע"ש :ותוב בה למארך  -כמ"ש בר"מ )קכב ע"א( פ' נשא תשובה תשוב ה' ,2771והוא כאן
 - ïå÷éúä øéàîתרגום" :וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה וגו'" ,רבי אבא אמר יום הבכורים הם בכורים
עליונים של התורה ,זהו שכתוב "ראשית בכורי אדמתך תביא וגו'" .אמר הרועה הנאמן ,כדוגמת
הבכורות לאמותיהם ,כמו כן כאן נקראו הפירות בכורים של פירות האילנות ,כבכורה בתאנה כך
ישראל קדמונים ובכורים להקדוש ברוך הוא מכל אומות העולם ,זהו שכתוב "קדש ישראל ליהו"ה
וגו'" ,ומשום זה נאמר בהם "תביא בית ה' אלהיך" ,ומשום זה ,אומות עובדי כוכבים ומזלות
שנאמר בהם "ויאכלו את ישראל בכל פה יאשמו רעה תבא אליהם" .כמו כן כאן ,ו' שכלולה משש
ספירות ,והוא בן י"ה שנקרא בכ"ר ,וכל ענפים שיוצאים ממנו שבהם ראשים ,כדוגמא זה נקראים
בכורים אות ו' ,היא נהר מאלו בכורים עליונים ,ואותו נהר יוצא מעדן ,וזהו שהתורה תלויה בו,
וכאשר יוצא יוצאים כל סודות התורה ,ומשום שהוא עץ החיים ,התורה ,זהו )אחת היא( שכתוב
"עץ חיים היא למחזיקים בה" ,והמצוות שלה דומות לפרי של האילנות ,צריכים להביאן.
רנה ע"א :אמר בוצינא קדישא קום רעיא מהימנא משנתך דאנת ואבהן ישני עפר אתקרון דעד
כען הויתון משתדלין באורייתא באינון ישנים במשנה דאתמר בהון על הארץ תישן וביום הבכורים
בהקריבכם מנחה חדשה ליהו"ה אתון אינון )בני( בכורים דשכינתא ובעובדין דלכון איהי אתחדשת
בצלותין דאבהן בכל יומא דאוקמוה מארי מתניתין תפלות כנגד אבות תקנום ובק"ש דאמר רעיא
מהימנא שמע ישראל ואוקמוה כל הקורא ק"ש בכל יום כאלו הוא מקיים )&( והגית בו יומם ולילה
ודאי בצלותין דלכון בקריאת שמע דלכון שכינתא איהי אתחדשת קמיה דקב"ה ובג"ד )&(
והקרבתם מנחה חדשה ליהו"ה בצלותין דאינון באתר דקרבנין באן קרבנין דצלותין איהי מתחדשת
בשבועותיכם דהיינו שבועות דביה מתן תורה ואתקרי חמשים יום לעומר וביה שבעה שבועות
מסטרא דההוא דאיתמר ביה )&( שבע ביום הללתיך ואיהי מלכות כלה כלילא משבע ספירן כלילא
בבינה דאיהי אתפשטת בה' ספיראן לחמשין יסוד כל כלול מאלין חמשין כל"ה כ"ל ה' כלילא
מחמשים כלהו נבלעים בגו חמשים חכמה דאיהי י' עלאה מובלעת בגו חמשין ה' זמנין עשר ה'
בינה י' חכמה עשר זמנין ה' היינו חמשין ובחושבן כ"ל ובחשבן י"ם ואיהו ים התורה מקורא דיליה
כתר דלית ליה סוף שאר ספיראן אתקריאו על שמה שבעת ימים ומלכות ים סוף סוף דכל ימים
ובג"ד דאינון חמשין שבע שבועות מנחתם שלשה עשרונים ושני עשרונים חמש דאינון חמש זמנין
עשר הה"ד )&( ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרונים לפר האחד ושני עשרונים לאיל האחד
עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים ושבעת הכבשים לקבל )&( שבע שבתות תמימות
תהיינה כל חד עם שית יומין דיליה:
תרגום :אמר הנר הקדוש ,קום רועה נאמן משנתך ,שאתה והאבות נקראים ישני עפר ,שעד כאן
הייתם עוסקים בתורה ,באותם ישנים במשנה ,שנאמר בהם ,על הארץ תישן" ,וביום הבכורים
בהקריבכם מנחה חדשה לה'" ,אתם הם )בני( בכורים של השכינה ,ובמעשים שלכם היא מתחדשת
בתפלות של האבות בכל יום ,שבארו בעלי המשנה תפלות כנגד אבות תקנום .ובקריאת שמע
שאמר הרועה הנאמן "שמע ישראל" ,ופרשוה כל הקורא קריאת שמע בכל יום ,כאלו הוא מקיים
"והגית בו יומם ולילה" .ודאי בתפלות שלהם ,בקריאת שמע שלכם ,השכינה היא מתחדשת לפני
הקדוש ברוך הוא ,ומשום זה נאמר "והקרבתם מנחה חדשה לה'" ,בתפלות שהן במקום הקרבנות,
2770באילו קרבנות של התפלות היא מתחדשת" .בשבועותיכם" ,כלומר שבועות שבו מתן תורה,
ונקרא חמשים יום לעומר ,ובו שבעה שבועות מצד אותו שנאמר בו "שבע ביום הללתיך" ,והיא
מלכות ,כלה כלולה משבע ספירות ,כלולה בבינה שהיא מתפשטת בחמש ספירות לחמשים .יסוד,
כל ,כלול מאלו החמשים .כל"ה ,כ"ל ה' כלולה מחמשים ,כולם נבלעים בתוך חמשים .חכמה שהיא
י' עליונה מובלעת בתוך חמשים ,ה' פעמים עשר ,ה' בינה ,י' חכמה ,עשר פעמים ה' ,כלומר
חמשים ,ובחשבון כ"ל ,ובחשבון י"ם .והוא ים התורה ,המקור שלו כתר ,שאין לו סוף .שאר
הספירות נקראות על שמה ,שבעת ימים ,והמלכות ים סוף ,סוף כל הימים .ומשום זה שהם
חמשים ,שבעה שבועות" .מנחתם שלשה עשרונים" ו"שני עשרונים" ,חמש ,שהם חמש פעמים
עשר ,זהו שכתוב "ומנחתם סולת בלולה בשמן שלשה עשרונים לפר האחד ושני עשרונים לאיל
האחד עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים" ,ושבעת הכבשים כנגד שבע שבתות תמימות
תהיינה ,כל אחד עם ששה הימים שלו.
 2771ז"ל :פקודא דא היא מצות תשובה ודא איהי בינה ובעוונותינו מדחרב בי מקדשא לא
אשתאר לנו אלא ודוי דברים לבד ודא מלכות ומאי בינה בן י"ה והאי בן ו' איהו ודאי וכל מאן
דחזר בתיובתא כאלו חזר את ה' לאת ו' דאיהו בן י"ה ואשתלים ביה יהו"ה ודא איהו תשובה
תשוב ה' ודאי לגבי ו'
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ה' עלאה על ו' ,ואמר למעלה ואם עשרה כו' ,פרח רוחא דאיהו קב"ה מינייהו :אסתכל כו' -
ר"ל ,ז"ש מאין תבוא :דאיהי טפה סרוחה  -שהיא זוהמא דהטיל נחש בחוה )שבת קמו ע"א(,
והוא הלילית ,טפה סרוחה ,והוא }ס ע"ד{ היצה"ר שבאדם ,וכל התאוות שאור שבעיסה,
ושרשו בטחול דהוא שפחה בישא ,וכן ע"ר בישראל ,והיא נק' אין ,שהיא ההעדר של אדם
וממנה מת ,וממנה מסריח ,שהיא הטפה שזורקת לאדם ,כמ"ש )משלי ה ד( כי נפת כו' ואחריתה
מרה כו' :ועלה אתמר כו' – דה' ית' שואלו האם ביאתך מהרשעים ,דהם מאין ,והבאת חובין,
וכמו שמפרש והולך דכל חובין כו' דבגינה אתמר כו' ,ותשובתו אל השי"ת משוט בארץ ,כמ"ש
2772
לבוא עלינו כדרך כל הארץ ,כמ"ש במדרש הנעלם פ' וירא )קיב
)בראשית יט לא( ואיש אין
ע"א( .2773והנה הטפה סרוחה זו המת הטחול הלילית ,והוא התאוה שהאדם זורק הטפה בתאוה,
והוא שאור שבאדם ,יסודו של יצה"ר .ולכן אמר במדרש הנעלם שצריך להתקדש מאד בזיווג,
ואז הבנים לא ישלטו בהן יצה"ר ,ואמר דהוו רווקין דהוו עיילין בין נשין שפירין כו' :כי הים כו'
 כמ"ש )ר"ה יח ע"א( כאן קודם גז"ד ,כי אם תכבסי כי חפץ כו':באותו זמן "וימן יהו"ה דג גדול
לבלוע את יונה" זו גלות ראשונה,
שנאמר בו "ויונה ירד אל ירכתי
הספינה" ,וזהו "אנכי ארד עמך מצרימה",
כמו שבארוהו )מגילה כט ע"א( בכל מקום
שגלו ישראל שכינה עמהם .קלקלו
ישראל מעשיהם ,באותו זמן נאמר בהם
"ויקם מלך חדש על מצרים" ,וזה פרעה
שעליו נאמר "וימן יהו"ה דג גדול לבלוע
את יונה" ,שרצה לבטל את ישראל מן
העולם ,זהו שכתוב "כל הבן הילוד
היאורה תשליכהו" ,כנגדו "וימן יהו"ה דג
גדול לבלוע את יונה" ,להרגו ,לא נאמר

) àðîæ àåääáיונה ב א( ìåãâ âã 'ä ïîéå
øîúàã äàîã÷ àúåìâ àã äðåé úà òåìáì
) äéáשם א ה( äðéôñä éúëøé ìà ãøé äðåéå
) àåä àãåבראשית מו ד( êîò ãøà éëðà
åìâã øúà ìëá åäåî÷åàã äîë äîéøöî
ìàøùé åì÷ì÷ ïåäîò àúðéëù ìàøùé
) ïåäá øîúà àðîæ äéá ïåäéãáåòשמות א ח(
äéìò äòøô àãå íéøöî ìò ùãç êìî í÷éå
äðåé úà òåìáì ìåãâ âã 'ä ïîéå øîúà
) ã"ää àîìòî ìàøùé àìèáì àòáãשמות
א כב( åäåëéìùú äøåàéä ãåìéä ïáä ìë

 - ïå÷éúä øéàîתרגום :מצוה זו היא מצות תשובה ,וזוהי בינה .ובעוונותינו משחרב בית המקדש לא נשאר לנו
אלא וידוי דברים לבד ,וזו מלכות .ומה זה בינה] ,אותיות[ בן י"ה ,ובן זהו ו' בודאי ,וכל מי שחוזר
בתשובה כאלו החזיר ה' לאות ו' ,שהיא בן י"ה ,ונשלם בו יהו"ה ,וזוהי תשובה ,תשוב ה' ודאי לו'.
 2772בארץ )נוסף בפסוק(.
 2773ז"ל :רב יוסף כד הוה נחית לבבל חמא אינון רווקיא 2773דהוו עיילי ונפקי ביני נשי שפירן
ולא חטאן אמר לון לא מסתפו אלין מיצר הרע אמרו ליה לא מקונדיטון 2773בישא קאתינא
מקדושתא דקדישא אתגזרנא דאמר רב יהודה אמר רב צריך אדם לקדש עצמו בשעת תשמיש
ונפקי מניה בני קדישי בני מעלי דלא מסתפו מיצר הרע שנאמר )ויקרא כ ד( והתקדשתם והייתם
קדושים רבי אבא אמר מאי דכתיב )יחזקאל כ כ( ואת שבתותי קדשו אלא אין עונתן של תלמידי
חכמים אלא משבת לשבת ומזהר להו דהואיל דתשמיש המטה דמצוה הוא קדשו כלומר קדשו
עצמכם בשבתותי בההוא תשמיש דמצוה אמר רב יהודה אמר רב האי מאן דעייל לקרתא וחמי
נשי שפירן 2773ירכין עינוי ויימא הכי בך) 2773נ"א סך( ספאן איגר איגזרנא )קרדינא( 27732773קרדיטא
תקיל פוק פוק דאבוי קדישא דשבתא הוא מאי טעמא דחמימות דארחא שלט ביה ויכיל יצר הרע
לשלטא עלוי
תרגום :כשהיה רב יוסף יורד לבבל ,ראה את אותם רווקים שהיו נכנסים ויוצאים בין נשים
יפות ולא חוטאים ,אמר להם ,האם אתם לא פוחדים מיצר הרע .אמרו לו ,לא .וכי באנו מקונדיטון
רע ,אנו נגזרנו מקדושת הקדש .שאמר רב יהודה אמר רב ,אדם צריך לקדש את עצמו בשעת
תשמיש ,ויצאו ממנו בנים קדושים ,בנים מעולים שלא פוחדים מיצר הרע ,שנאמר "והתקדשתם
והייתם קדושים" .רבי אבא אמר ,מה זה שכתוב "ואת שבתותי קדשו" ,אלא אין עונתם של
תלמידי חכמים אלא משבת לשבת ,ומזהיר אותם ,שהואיל ותשמיש המטה היא מצוה" ,קדשו",
כלומר קדשו עצמכם בשבתותי באותו תשמיש של מצוה .אמר רב יהודה אמר רב ,מי שנכנס לעיר
ורואים נשים יפות ,ירכין עיניו ויאמר כך ]לחש[ ,בך )ראה( שמחשובים הורתי ולידתי )חזק( תוקף
התקלה ]לבריות[ ,צא צא ,שאבי הקדוש של שבת הוא .למה ,משום שחמימות הדרך שולט בו,
ויכול יצר הרע לשלוט עליו.
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לבלוע יונה ,אלא לבלוע את יונה" .את"
בא לרבות את הרועה הנאמן שעתידה
להנתן תורה על ידו ,שהיא מאל"ף עד
תי"ו ,כל הגלגולים הללו היו על ידו .וזהו
דג גדול שנאמר בו "התנין הגדול" ,הוא
דג מצרים ובת זוגו ,דגה" .ויתפלל יונה
אל יהו"ה אלהי"ו ממעי הדגה" ,מי הם
מעי הדגה ,אלו המצרים.

òåìáì ìåãâ âã 'ä ïîéå (à á äðåé) äéìá÷ì
àìà áéúë àì äðåé òåìáì äéìè÷ì äðåé úà
àéòø úåáøì àúà úà äðåé úà òåìáì
ìò àúééøåà 2774àáäééúàì ãéúòã àðîéäî
ïéìà ìë å"éú ãòå ó"ìàî éäéàã äéãé
ìåãâ âã åäéà àãå ååä äéãé ìò ïéìåâìâ
) äéá øîúàãיחזקאל כט ג( ìåãâä 2775ïéðúä
2776
) äâãיונה ב ב(
äéâåæ úáå íéøöî âã åäéà
ïàî äâãä éòîî å"é÷ìà 'ä ìà äðåé ììôúéå
éàøöî ïéìà äâãä éòî

דא גלותא קדמאה כו'  -דהוא התנין הגדול הרובץ כו' ,וכמו שמפרש והולך ,ודא פרעה כו'
ודא איהו דג גדול כו' :אל ירכתי הספינה  -דספינה הוא גופא כנ"ל ,וירכתי היינו ,ותגל
מרגלותיו ,דגלת שם :ודא הוא אנכי כו'  -ר"ל ,שנאמר בו ,ויונה ירד ,ובגלותא קדמאה נאמר,
אנכי ארד כו' .והטלתו לים ,הוא כאשר באו למצרים ,שהוא הים ,דבו התנין פרעה .ועדיין לא
בלע אותם הדג התנין ,עד שקלקלו ,אז )שמות א ח( ויקם כו' כמ"ש )* (2777##כיון שמת הדור
ההוא בטילו אורייתא ,מיד הפך לבם לשנוא כו' )תהלים קה א( ,ויקם כו' ,וכמו שמפרש והולך
קלקלו כו' :כל אלין גלגולין כו'  -כמ"ש )סוטה יא ע"א( נתחכמה לו למושיען של ישראל כו',
דכל כונתם הכל בשבילו* :איהו דג ומצרים בת זוגי' דגה כו'  -כצ"ל ,ר"ל דהמצריים עַ מו ,הן
בת זוגיה ,וכמו שמפרש והולך ,מאן מעי הדגה כו' ,ועליהן נאמר ,והדגה אשר ביאור מתה
כמ"ש למטה .וז"ש )ב"ב עד ע"ב( לויתן זו"נ ,והרג את הנקבה ,שנהרגו כל המצריים עם שר
שלהם ,אבל הזכר לא נהרג ,שפרעה נשאר כמ"ש בפרקי דרבי אליעזר )* .(##ואמר ויתפלל יונה
כו' כמ"ש )שמות ב כג( ויזעקו ותעל שועתם כו' ונצעק אל ה' כו':
ועוד "וימן יהו"ה דג גדול" ,זהו
טחול ,לילית ,שהיא ערב רב ,מאותו רב
החובל )זה סמא"ל דגה זה נח"ש לילי"ת,
בת זוגו של אותו רב החובל טחול ,שהוא
ערב רב( שנאמר בו "וגם ערב רב עלה
אתם וכו'" ,וטחול הוא "שחוק הכסיל",
עליו נאמר "כי הכעס בחיק כסילים

àã ìåãâ âã 'ä ïîéå (à á äðåé) ãåòå
áø àåääî áø áøò éäéàã úéìéì ìåçè
ù"çð àã äâã ì"àîñ àã à"ð) 2778ìáåçä
ìáåçä áø àåääî äéâåæ úá 2779ú"éìéì
äéá øîúàã (áø áøò åäéàã 2780ìåçè
)שמות יב לח( åäéà ìåçèå 'åëå áø áøò íâå

 - ïå÷éúä øéàî 2774היינו בביאת משיח? אמנם עי' קכח ע"ב שכותב הלשון הזה על ו' סיון ,וצ"ע
 2775התנים )לשון הפסוק(.
.äéâåæ úá íéøöîå àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð äéâåæ úáå íéøöî 2776
 2777מדרש רבה שמות  -פרשה א פסקה ח
חדשים עד שאמר להם כל מה שאתם רוצים הריני עמכם והשיבו אותו לפיכך כתיב ויקם מלך
חדש רבנן פתחין פתחא להאי קרא )הושע ה( בה' בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם חודש את
חלקיהם ללמדך כשמת יוסף הפרו ברית מילה אמרו נהיה כמצרים מכאן אתה למד שמשה מלן
ביציאתן ממצרים וכיון שעשו כן הפך הקב"ה האהבה שהיו המצריים אוהבין אותן לשנאה שנאמר
)תהלים קה( הפך לבם לשנוא עמו להתנכל בעבדיו לקיים מה שנאמר )הושע ה( עתה יאכלם חודש
את חלקיהם מלך חדש שעמד וחדש עליהם גזרותיו אשר לא ידע את יוסף וכי לא היה מכיר את
יוסף א"ר אבין משל לאחד שרגם אוהבו של המלך אמר המלך התיזו את ראשו כי למחר יעשה בי
כך לכך כתב עליו המקרא כלומר היום אשר לא ידע את יוסף למחר הוא עתיד לומר לא ידעתי
את*##
.øâñåîä úà ñøåâ åîå÷îáå à"øâá ÷çîð – ìáåçä áø àåääî áø áøò éäéàã úéìéì ìåçè àã 2778
.(à"øâ) ùçð úéìéì 2779
.à"øâá ÷çîð 2780
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ינוח"" .לבלוע את יונה" ,זו הנפש מהצד
שלו" .ולא שמעו אל משה מקוצר רוח
ומעבודה קשה" ,מצד הכבד ,שנאמר בו
"כבד לב פרעה" "תכבד העבודה" מצד
של המרה" ,וימררו את חייהם".
דג גדול הוא ערב רב שהם )שהוא(
רב החובל ,מי חובל ,אלא גדול מכל
מלאכי חבלה הוא חובל ,והיא חבלה.
ערב רב הם בני לילי"ת הרשעה ,שבהם
חטאו ישראל ,וחבלו את בשרם באות
הברית .הם גדולים עליהם בגלות ,והם
דגה לישראל ,ולכן אמרו "זכרנו את הדגה
וכו'".

)÷) øîúà äéìò ìéñëä ÷åçù (å æ úìäשם ט(
2781

úà òåìáì
çåðé íéìéñë ÷éçá ñòëä éë
ìà åòîù àìå äéìéã àøèñî àùôð àã äðåé
) äù÷ äãåáòîå çåø øö÷î äùîשמות ו ט(
) äéá øîúàã ãáëã àøèñîשם ז יד( ãáë
2782
) äòøô áìשם ה ט( äãåáòä ãáëú
úà åøøîéå (ãé à úåîù) äøîã àøèñî
íäééç
à"ð) ïåðéàã áø áøò åäéà ìåãâ âã
ìëî áø àìà ìáåç ïàî ìáåçä áø (åäéàã
éäéàå {à"ò àñ} ìáåç åäéà äìáç éëàìî
àáééç úéìéìã 2783ïéðá áø áøò äìáç
åäééøùá úé åìéáçå ìàøùé åáàç ïåäáã
ïåðéàå àúåìâá åäééìò áø ïåðéà úéøá úàá
) åøîà àã ïéâáå ìàøùéì äâãבמדבר יא ה(
'åëå äâãä úà åðøëæ

*ועוד וימן ה' דג גדול דא סמא"ל דגה דא לילית נחש בת זוגיה מההוא רב החובל דאיהו
ע"ר דאתמר ביה וגם כו'  -כצ"ל ,וכן הוא בס"א ,ור"ל דנק' דג גדול ,כמ"ש רב החובל ,וכן ע"ר,
וכמ"ש למטה דג גדול איהו ע"ר דאינון כו'* :וטחול איהו שחוק הכסיל לבלוע את יונה כו'
תכבד העבודה עליה אתמר כי כעס בחיק כסילים ינוח מסט' דמרה כו'  -כצ"ל ,דכעס הוא ס"ם
בכבד ,מלך זקן וכסיל )קהלת ד יג( ,וכן בת זוגו בטחול ,שחוק הכסיל ,כי כקול }סא ע"א{
הסירים כו' )שם ז ו( :דבהון חאבו כו'  -ר"ל ,על ידיהן ,שהן הגורמים לישראל לכל חטאת,
שעליהן נאמר )יבמות מז ע"ב( קשין כו' 2784כספחת ,והן השאור שבעיסה ,כי צ"ה 2785באדם כן
הוא הם בישראל כנ"ל ,וראשיתם בעגל ,וכן בכל חטא ,וכן בעריות כמ"ש ,את הדגה אשר כו',
ואמרו )יומא עה ע"א( שהן העריות ,והוא מסט' דטחול וע"ר וכמ"ש למטה :וחבילו ית כו' -
כמ"ש )ירמיה יא טו( ובשר קודש יעברו מעליך ,ור"ל שלכן נק' חובל ,דחבילו כו' ,והם בני
אפרים שהעבירו כו' כמ"ש בפר"א )* :(##אינון רב עלייהו בגלותא  -כמש"ל )מד ע"ב נט ע"א(
דעליהון נאמר )איכה א ה( היו צריה לראש ,דאינון רישי דעמא בגלותא ,שלכן נקראין רב ,ערב
רב ,רב החובל :ואינון דגה לישראל  -ר"ל ,שנבלעו בתוכם ,והן עריות שנכשלו על ידן ,דטחול
הוא גילוי עריות ,שחוק הכסיל ,כמש"ל תיקון נו )קג ע"ב( ,ובפרשת בראשית )כז ע"ב( ,2786וז"ש
זכרנו את הדגה ,כמ"ש דהוא עריות ,והוא חנם כמש"ש:
 - ïå÷éúä øéàî.à"øâá ÷çîð – çåðé íéìéñë ÷éçá ñòëä éë øîúà äéìò 2781
.(à"øâá óñåð) çåðé íéìéñë ÷éçá ñòë éë øîúà äéìò 2782
 2783בנוסח נראה שזה בגין וצ"ע*##
 2784גרים לישראל.
 2785עי' אבן שלמה פ"ב אות ב' שיש ט"ס וצ"ל יצה"ר .כמו יצר הרע )לש"ו(.
 2786ז"ל :ויצו יהו"ה אלהי"ם וגו' )בראשית ב טז( הא אוקמוה לית צו אלא ע"ז דמתמן אלהים
אחרים 2786ואיהי בכבד דמנה תכבד העבודה דאיהי עבודה זרה ליה והכבד כועס והא אוקמוה כל
הכועס כאלו עובד ע"ז דא איהו ויצו על האדם) 2786בראשית ב טז( דא שפיכות דמים כמה דאת
אמר )בראשית ט ו( באדם 2786דמו ישפך ודא מרה חרבא דמלאך המות כמה דאת אמר )משלי ה ד(
ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות לאמר דא גלוי עריות 2786ודא טחול עליה אתמר )משלי ל
כ( אכלה ומחתה פיה וגו' דטחול לית ליה פומא וערקין ואתשקיא מעכירו דדמא אוכמא דכבד ולא
אשכחנא ליה פומא ודא איהו אכלה ומחתה פיה וגו' כל שופכי דמים ממרה אינון דערקין דדמא
דלבא מיד דחזאן מרה כלהון ברחין קדמה ועריין כלהו אתכסיין בחשוכא בדם אוכמא דטחול מאן
דעבר על שפיכת דמא וע"ז וג"ע גליא נשמתיה בכבד מרה טחול ודיינין ליה 2786בגיהנם ותלת ממנן
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ובזמן שיצאו ישראל ממצרים ,הרג
מהם הרבה .ובגלות האחרונה ,עתיד
הקדוש ברוך הוא להרוג אותם ,וזהו
"והדגה אשר ביאור מתה ויבאש" .היאור
זו התורה ,שנאמר בה "ותורה אור",
סרחה אליהם ,ונאמר בישראל "כל הבן
הילוד היאורה תשליכהו" .אור הוא ר"ז,
היאור"ה בת זוגו של אותו האור ,שנאמר
בו "ולכל בני ישראל היה אור
במושבתם" .כמו כן בגלות האחרונה
)היאורה( הזוהר ,בו היה ר"ז ,שהוא אור
הגאולה האחרונה ,לקיים "כימי צאתך
מארץ מצרים אראנו נפלאות" .וזהו "כל

ìéè÷ íéøöîî ìàøùé å÷ôðã àðîæáå
ãéúò äàøúá àúåìâáå 2787ïéàéâñ åäééðî
åäéà àãå ïåì àìè÷ì àåä êåøá ùåã÷ä
)שמות ז יח( ùàáéå äúî øåàéá øùà äâãäå
) äá øîúàã àúééøåà àã øåàéäמשלי ו כג(
ìàøùéá øîúàå åäééáâì úçøñ øåà äøåúå
)שמות א כב( äøåàéä ãåìéä ïáä ìë
äéâåæ úá äøåàéä æ"ø åäéà øåà åäåëéìùú
) äá øîúàã øåà àåääãשם י כג( éðá ìëìå
àã àðååâë íúåáùåîá øåà äéä ìàøùé
äåä äéá øäåæä (äøåàéä) äàøúá àúåìâá

 - ïå÷éúä øéàîעלייהו משחית אף וחימה 2786ט"ו עריין אינון כחושבן י"ה ושית אחרנין כחושבן ו' קדם דגלו
ישראל בגלותא ושכינתא עמהון מני קב"ה לישראל )ויקרא יח ז( ערות אמך לא תגלה ודא גלותא
איהו גלוי ערותא דשכינתא הה"ד )ישעיה נ א( ובפשעיכם שולחה אמכם ועל ג"ע גלו ישראל
ושכינתא בגלותא ודא איהי ערוה דשכינתא והאי ערוה איהי לילית אמא דערב רב וערב רב אינון
עריות דילה ועריות דישראל דלעילא דעליה אתמר )ויקרא יח ז( ערות אביך לא תגלה ואינון
אפרישין בין ה' ה' דלא אתקריב ו' בינייהו הה"ד) 2786שם יז( ערות אשה ובתה לא תגלה ואינון
2786
שכינתא עלאה ותתאה דבזמנא 2786דערב רב דאינון )סי' נג"ע ר"ע (2786נ'פילים ג'בורים ע'מלקים
ר'פאים ע'נקים בין ה' ה' לית רשו לקב"ה 2786לקרבא בינייהו ורזא דמלה )ישעיה יט ה( ונהר יחרב
ויבש יחרב בה' עלאה ויבש בה' תתאה בגין דלא יתפרנסון ערב רב מן ו' דאיהו עץ החיים ובג"ד
לית קריבו לו' בין ה' ה' בזמנא דערב רב בינייהו ולית רשו לאת י' לקרבא בה' תניינא הה"ד )ויקרא
יח טו( ערות כלתך לא תגלה ואינון אפרישו בין ו' לה' עלאה 2786הה"ד )שם ח( ערות אשת אביך
לא תגלה די' איהו אב ה' אם ו' בן ה' בת ובגין דא מני לגביה ה' עלאה ערות אשת אביך לא תגלה
)שם ט( ערות אחותך בת אביך דא ה' תתאה את בת בנה ואת בת בתה אינון ה"א ה"א דאינון
תולדין דה' ערות אחי אביך דא יו"ד דאיהו תולדה דאת י' ואיהו אח לוא"ו:
תרגום" :ויצו ה' אלהים וגו'" ,הרי פרשוה אין צו אלא עבודה זרה ,שמשם אלהים אחרים ,והיא
בכבד ,שממנה תכבד העבודה שהיא עבודה זרה לו ,והַ ָ ּכבֵ ד כועס .והרי פרשוה כל הכועס כאלו
עובד עבודה זרה .זהו "ויצו"" .על האדם" ,זו שפיכות דמים ,כמו שנאמר "באדם דמו ישפך" ,וזו
מרה ,החרב של מלאך המות ,כמו שנאמר "ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות"" .לאמר" ,זה
גלוי עריות ,וזה טחול ,עליו נאמר "אכלה ומחתה פיה וגו'" ,שלטחול אין פה ועורקים ,ומשקה
מעכירות הדם השחור של הכבד ,ולא מצאנו לו פה ,וזהו "אכלה ומחתה פיה וגו'" .כל שופכי דמים
הם ממרה ,שעורקי הדם של הלב ,מיד כשרואים מרה ,כולם בורחים מלפניה .וכל העריות מתכסים
בחושך ,בדם שחור של הטחול .מי שעובר על שפיכות דמים ועבודה זרה וגלוי עריות ,גולה נשמתו
בכבד מרה טחול ,ודנים אותו בגיהנם .ושלשה ממונים עליהם ,משחית אף וחמה .ט"ו עריות הם
כחשבון י"ה ,וששה אחרים כחשבון ו' .לפני שגלו ישראל בגלות ושכינה עמם ,צוה הקדוש ברוך
הוא את ישראל "ערוות אמך לא תגלה" ,והגלות הזו היא גילוי ערות השכינה .זהו שכתוב
"ובפשעיכם שולחה אמכם" .ועל גלוי עריות גלו ישראל ושכינה בגלות ,וזוהי ערות השכינה .וערוה
זו היא לילי"ת ,אמם של ערב רב ,וערב רב הם עריות שלה .ועריות של ישראל שלמעלה ,שעליו
נאמר "ערות אביך וגו' לא תגלה" .והם הפרידו בין ה' ה' שלא תתקרב ו' ביניהם ,זהו שכתוב "ערות
אשה ובתה לא תגלה" ,והם שכינה עליונה ותחתונה ,שבזמן שהערב רב שהם )סי' נג"ע ר"ע(
נ'פילים ג'בורים ע'מלקים ר'פאים ע'נקים ,בין ה' לה' ,אין רשות לקדוש ברוך הוא להתקרב ביניהם.
וסוד הדבר "ונהר יחרב ויבש"" ,יחרב" בה' עליונה" ,ויבש" בה' תחתונה ,כדי שלא יתפרנסו ערב רב
מו' שהיא עץ החיים .ולכן אין התקרבות לו' בין ה' ה' בזמן שערב רב ביניהם .ואין רשות לאות י'
להתקרב לה' השניה ,זהו שכתוב "ערות כלתך לא תגלה" ,והם הפרידו בין ו' לה' העליונה ,זהו
שכתוב "ערות אשת אביך לא תגלה" ,שי' היא אב ,ה' אם ,ו' בן ,ה' בת .ולכן צוה אליו ה' עליונה,
"ערות אשת אביך לא תגלה"" .ערות אחותך בת אביך" ,זו ה' תחתונה" ,את בת בנה ואת בת בתה",
הם ה"א ה"א ,שהם תולדות של ה'" .ערות אחי אביך" זו יו"ד ,שהוא תולדה של אות י' ,והוא אח
לוא"ו.
.à"øâá óñåð – äúî øåàéá øùà 2787
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הבן הילוד היאורה תשליכהו וכל הבת íéé÷ì àúééøúá àð÷øåôã øåà åäéàã æ"ø
תחיון" ,אלה שעוסקים בתורה שבעל פהíéøöî õøàî êúàö éîéë (åè æ äëéî) .
ãåìéä ïáä ìë åäéà àãå úåàìôð åðàøà
ïéìà ïåéçú úáä ìëå åäåëéìùú äøåàéä
äô ìòáã àúééøåàá ïéìãúùîã

*אשר ביאור מתה ובגלותא בתראה עתיד קב"ה לקטלא לון – כן הוא בס"א ,וכמ"ש
בפרשת בראשית )* (##וש"מ ,דאין בן דוד בא עד שיתמחון מעלמא ,דעליהון נאמר )שמות יז טז(
כי יד על כו' דהן עמלקים כנ"ל :ויבאש כו'  -כמ"ש )סוטה מט ע"ב( בעקבות משיחא כו' וחכמת
סופרים תסרח :ואתמר בישראל כו'  -הוא לראיה שיאור הוא התורה כמו שמפרש והולך ,וגם
שהוא מרמז על חכמת סופרים תסרח ,ור"ל כל הבן הילוד היאורה ,שהוא באור של תורה,
תשליכוהו ,משליכין אותו ,ואין מרחמין עליו ,וכמ"ש )סוטה שם( ויראי חטא 2788יסובבו מעיר
לעיר ולא יחוננו ,וכמש"ל )א ע"ב ב ע"א( נודד הוא ללחם איה ,אי"ה דמרחם עלי' כו' ,ולית
לחם אלא אורייתא ,האי גרם למארי תורה דאזלין מתתרכין ,ע"ש .ואמר אור איהו רז ,שחושבנם
אחד ,והוא ותורה אור )משלי ו כג( ,אורו ופנימיות של תורה ,והוא דרגא דיסוד ,כידוע )עי' לקמן
עד ע"ב() ,תהלים כה יד( סוד ה' ליראיו ,ולכן יראי חטא לא יחוננו כנ"ל .ובת זוגיה ,שכינתא,
יאורה .והן עניים בדרגא דידהון ,דהוא עני בגלותא ,ונהר יחרב כו' ,והיא עניה ,ודיו לעבד למהוי
כרבו ,כמש"ל )א ע"ב ב ע"א( .ועי' בז"ח )עה ע"א תז"ח ח ע"א (2789וכד אתגלי לך אילנא דחיי
 - ïå÷éúä øéàî 2788בנוסח שלנו :ואנשי גבול.
 2789ז"ל :מכאן ואילך ויבקעו המים דילה לגבה ואיהו עץ חיים דאתמר בה )שם טו( ויורהו ה'
עץ וישלך אל המים וימתקו המים דאוריתא דבעל פה דאתמר בהון )שם( ולא יכלו לשתות מים
ממרה כי מרים הם )שמות א( כמה דאוקמוה וימררו את חייהם בעבדה קשה דאיהי קושיא
ובההוא זמנא ותשת העדה ובעירם וכד אתגלי לך אילנא דחיי בדרא בתראה דאת עתיד לאתגלאה
ביניהו כמה דאוקמוה )קהלת א( מ'ה שהי'ה הו'א שיהי'ה כמה נסיונות אית לאתנסאה ישראל הדא
הוא דכתיב שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו למשה ואוריתא אתחזרת לון נסיון לאנון דמשתדלין
בה והוין בעאקו סגי כגונא דמצרים דאתמר בה )שם א( כל הבן הילוד היארה תשליכהו ודא
אוריתא דבכתב וכל הבת תחיון אוריתא דבעל פה דתרויהו אנון פ'ה ולשון ובהון תהא אנת כבד
פה וכבד לשון וחכימא ברמיזא ולית מיתה דמארי דנהורא דאוריתא אלא עניותא ובפרקנא
בתריתא אוריתא יהא לישראל כגונא דימא דאתמר בך רעיא מהימנא )שם ב( ותשם בסוף על שפת
היאר )שמות ב'( בסו'ף פ"ו יומין דרגא דפרקנא אתמר בך ותשם בסוף על שפת היאר דאיהו נהורא
דאוריתא עמודא דאמצעיתא שפה דילה שכינתא בההוא זמנא אלין טפין דהוו נפקין מן הסלע
דאנון פסקי הלכות אתמר בהון )תהלים צג( נשאו נהרות ה' תרין טפין דאנון צרי סלקין בתרין ווין
ואתעבדו נהרות וההיא נקודא עלאה דאיהי סגולתא אסתלקת על גדפיהו וסליקו דילה באן אתר
הוי אלא אלין אלין תרין נהרות אנון אבא ואמא מסטרא דברתא דמלכא טפין אתקריאו דאתמר
בהון ויצר )ישעיה כה( כי בה ה' צור עולמים ציר תרין עלמין דקיקין עלמין דברתא דמלכא אנון
מתתא לעלא מסטרא דעמודא דאמצעיתא אתקריאו נהרות ובגין דא נשאו נהרות למאן לההיא
סגולתא סלקין לה כת"ר על גביהו למהוי כליל סגולתא ומתעטרה בה בתלת כתרין דאנון כתר
כהנה וכתר מלכות וכתר תורה על }ח ע"ג{ גביהן והכי אנון תלת נהרות ו'ו'ו ותלת יודין ותלת ווין
רמיזין בתלת רישי תבין דאנון ו'יסע ו'יבא ו'יט תרין דאנון אבא ואמא סלקין כתר על גדפיהו נשאו
נהרות קולם אנון חסד גבורה עליהו אתמר נשאו נהרות קולם מאן קולם דא עמודא דאמצעיתא
]עה ע"ב[ ודא רזא דשורק לעלא שלשלת איהו כליל תלת נקודין בקשורא חדא דעמודא
דאמצעיתא דעלה אתמר )ירמיה ב( ואנכי נטעתיך שורק כלו זרע אמת ישאו נהרות דכים אנון נצח
והוד נשאו לא כתיב אלא ישאו ואנון סגו"ל דהיא נקדה מסטרא דשכינתא איהי נקדה לתתא
דצדיק שכינתא תחות רגלין דאנון ירכתי צפון הדא הוא דכתיב )תהלים מח( יפה נוף משוש כל
הארץ וגו' כד איהי נקדה וד' תחות ירכי קשוט אתקריאת הר ציון טורא מאיך ואתקריאת מסטרא
דצדיק דכי"ם ד"ך י"ם דך כליל מכ"ד אתון דאנון ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ובהון אל ישוב
דך נכלם ים אתקריאת מסטרא דאמא עלאה כלילא מחמשין אתון דכלילן בקריאת שמע בקרא
קדמאה דמיחדין לקודשא בריך הוא תרין זמנין שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד ובהון ויפן כה וכה
ויך את המצרי ומסטרא דאמא עלאה איהו נקודא על גדפיהו קרית מלך }ח ע"ד{ רב וכען אתמר
בה )איכה א( העיר רבתי עם היתה כאלמנה
תרגום :מכאן ואילך ויבקעו המים שלו אליה והוא עץ החיים שנאמר בו )שם טו( ויורהו ה' עץ
וישלך אל המים וימתקו המים של תורה שבעל פה שנאמר בהם ולא יכלו לשתת מים ממרה כי
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בדרא בתראה דאת כו' ,ואורייתא אתחזרת לון נסיון לאינון דמשתדלין ,ויהויין בעאקו סגי,
כגוונא דמצריים דאתמר ביה כל הבן כו' ,ודא אורייתא דבכתב ,וכל הבת תחיון אורייתא דבע"פ
כו' ,ולית מיתה דמארי דנהורא דאורייתא אלא עניותא כו' .וז"ש ,אור איהו רז כו' ,לאלין היאורה
תשליכוהו ,בעניותא היאור תסרח כנ"ל ,וכל הבת תחיון ,אלין דמשתדלין כו' ,וכמש"ל )א ע"ב ב
ע"א( דלית ליה גדפין שיהון נע ונד בשכינתא :דאתמר בה כו'  -ר"ל" ,היה אור" הוא אותיות
היאורה ,וז"ש כג"ד בגלותא כו' ,ביה היה רז דאיהו אור ,ר"ל אותיות "היה אור" ,ואור הוא רז,
דבמצרים הוא אור דנהורא ,ובגלותא בתרא אור דנהורא דאורייתא ברזין ,וכמש"ל )נב ע"ב מג
ע"ב( דבגלותא בתראה יהון כל הנפלאות בתורה ויתבקע ימא דאורייתא ,וכן כל הנפלאות ,והכל
דוגמת נפלאות דמצרים .וכן הגלות הזה ,בתורה בחומר ובלבנים ובכל עבודה כו' ,הכל בתורה,
כמ"ש ברע"מ )* (##ולקמן )קמו ע"א קעב ע"א( וש"מ ,וז"ש לקיים כימי צאתך כו' ודא איהי כו'
וכל כו':
דבר אחר "וימן יהו"ה דג גדול לבלוע
את יונה" ,זו עניות שהיא עצב ,והנקבה
שלו עצבון .הזכר דג ,הנקבה דגה .זהו
"ויתפלל יונה אל יהו"ה אלהי"ו ממעי
הדגה" ,מרעב העניות שמגיע למעי
ישראל ,באותו זמן "ויאמר יהו"ה לדג
ויקא את יונה וגו'" בדוחק של הדאגה
שלהם ,שדואגים מן העניות ,מהדחק
ֵיצאו מן הגלות ,זהו שכתוב "ואת עם עני
תושיע" זו הנבואה של יונה ,שהתנבא
ש ֵיצאו ישראל מן הגלות בדאגה )בדוחק(

ìåãâ âã 'ä ïîéå (à á äðåé) øçà øáã
áöò åäéàã àúåéðò àã äðåé úà òåìáì
äâã àá÷åð âã àøåëã ïåáöò äéìéã àá÷åðå
) àåä àãיונה ב ב( å"é÷ìà 'ä ìà äðåé ììôúéå
éåòîì éèîã àúåéðòã àðôëî äâãä éòîî
) àðîæ àåääá ìàøùéãשם יא( âãì 'ä øîàéå
ïåäìéã äâàãã à÷çåãá 'åâå äðåé úà à÷éå
àúåìâ ïî ïå÷ôé à÷çåãî àúåéðò ïî ïéâàåãã
 áë 'á ìàåîù) ã"ääכח( òéùåú éðò íò úàå
ïî ìàøùé ïå÷ôéã àáðúðã äðåéã äàåáð àã

 - ïå÷éúä øéàîמרים הם כמו שבארוה )שמות א( וימררו את חייהם בעבדה קשה שהיא קשיה ובאותו הזמן ותשת
העדה ובעירם וכשהתגלה לך עץ החיים בדור האחרון שאתה עתיד להתגלות ביניהם כמו שבארוה
)קהלת א( מ'ה שהי'ה הו'א שיהי'ה כמה נסיונות יש לנסות את ישראל זהו שכתוב שם שם לו חק
ומשפט ושם נסהו את משה והתורה החזירה להם נסיון לאותם שמשתדלים בה והם בצרות רבות
כמו שבמצרים שנאמר בו )שם א( כל הבן הילוד היארה תשליכהו וזו התורה שבכתב וכל הבת
תחיון התורה שבעל פה ששתיהן הן פה ולשון ובהם תהיה אתה כבד פה וכבד לשון ולחכם ברמז
ואין מיתה של בעל אור התורה אלא עניות ובגאלה האחרונה תורה תהיה לישראל כמו שהים
שנאמר בך הרועה הנאמן ותשם בסוף על שפת היאר בסו'ף פ"ו ימים דרגה של גאלה נאמר בך
ותשם בסוף על שפת היאר שהוא אור התורה העמוד האמצעי שפתו השכינה באותו הזמן אלו
הטפות שהיו יוצאות מהסלע שהן פסקי הלכות נאמר בהם )תהלים צג( נשאו נהרות ה' שתי טפות
שהן צר"י עולות עם שני ווי"ם ונעשים נהרות ואותה הנקודה העליונה שהיא סגולתא התעלתה
על כנפיהם ועליתו באיזה מקום הוא אלא אלו שני נהרות הם אבא ואמא מצד הבת של המלך
נקראו טפות שנאמר בהם וייצר )ישעיה כו( כי ביה ה' צור עולמים ציר שני עולמות דקים
העולמות של בת המלך הם ממטה למעלה מצד העמוד האמצעי נקראו נהרות ומשום זה נשאו
נהרות למי לאותה סגולתא מעלים אותו כת"ר על גביהם י י י להיות כולל סגולתא ומתעטרת בו
בשלשה כתרים שהם כתר כהנה וכתר מלכות וכתר תורה על גביהן וכך הם שלשה נהרות ו'ו'ו'
ושלש יודי"ם ושלש ווי"ם רמוזים בשלשה ראשי תבות שהם ו'יסע ו'יבא ו'יט שנים שהם אבא
ואמא מעלים כתר על כנפיהם נשאו נהרות קולם הם חסד גבורה עליהם נאמר נשאו נהרות קולם
מי קולם העמוד האמצעי וזה הסוד של שורק למעלה השלשלת כוללת שלש נקדות בקשור אחד
של העמוד האמצעי שעליו נאמר )ירמיה ב( ואנכי נטעתיך שורק כלה זרע אמת ישאו נהרות דכים
הם נצח והוד לא כתוב נשאו אלא ישאו והם סגול שהיא נקודה מצד השכינה היא נקודה למטה
שצדיק שכינה תחת רגלים שהם ירכתי צפון זהו שכתוב )תהלים מח( יפה נוף משוש כל הארץ וגו'
כשהיא נקודה וד' תחת ירכי אמת נקראת הר ציון הר נמוך ונקראת מצד של צדיק דכים ד"ך י"ם
דך כלול מכ"ד אותיות שהן ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ובהם אל ישב דך נכלם ים נקראת
מצד של האם העליונה כלולה מחמשים אותיות שכלולות בקריאת שמע בפסוק הראשון שמיחדים
את הקדוש ברוך הוא פעמים שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד ובהם ויפן כה וכה ויך את המצרי
ומצד של האם העליונה היא נקודה על כנפיהם קרית מלך רב וכעת נאמר בה )איכה א( העיר רבתי
עם היתה כאלמנה
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של עניות .ובימין ֵיצאו ,משום שצדיק
ח"י העולמים הוא עני ,שנקשר בימין
שהוא פסח ,כדוגמת ישראל שנאמר בהם
"ואת ערום ועריה" ,והיונה הזו היא
היונה של תבת נח.

àúåéðòã (à÷çåãá à"ñ) äâàãá àúåìâ
é"ç ÷éãöã ïéâá [à"ò ãð] ïå÷ôé àðéîéáå
åäéàã àðéîéá øù÷úàã éðò åäéà ïéîìò
) ïåäá øîúàã ìàøùéã àðååâë çñôיחזקאל
טז ז( äðåé éäéà äðåé éàäå äéøòå íåøò úàå
çð úáéúã

ד"א וימן כו'  -ר"ל ,עניות בגלותא ,לישראל שנבלעו בעניות גדול ,והוא העצב ,והוא ג"כ
הטחול ,שהוא }סא ע"ב{ המרה שחורה .ויש בו דו"נ ,עצב ועצבון ,שנאמר )בראשית ג טז-יז(
בעצב תלדי כו' בעצבון תאכלנה דכורא לנוק' ,ונוק' לדכורא ,כמש"ל סוף תיקון כ"ב )עו ע"א(:
מכפנא דעניותא  -דעצבון הוא יותר מעצב ,דדכורא אינו מר כמו הנוק' ,דהיא )משלי ה ד(
ואחריתה מרה כו' ,והיא דכפנא דעניותא דעאל במעוי דב"נ ,ועי' בפרשת פקודי )רסו רסז
ע"א( 2790והרעב הוא דכורא והכפנא הוא הנוק' :בההוא זמנא ויאמר ה' לדג כו'  -ר"ל ,ע"י
בליעת הדג שהוא הרעבֵ ,יצאו מגלותא ,כמו שמפרש והולך ואת עם עני כו' ,ואמר דא נבואה
דיונה כו' ,ר"ל שכל המעשה של יונה וספרו נאמר על הגלות והגאולה :בדוחקא דעניותא
בימינא כו' בימינא דאיהו פסח  -ר"ל ,כמו שצדיק ח"י עלמין דהוא עני מתקשר בימין שהוא
חסד ,כמ"ש )בראשית מד ג( הבוקר אור ,בקר באור ,2791כן ישראל עי"ז יפקון מגלותא ,שהגאולה
הוא בחסד כמ"ש למטה .והענין כי העני הוא נצרך לחסד שיעשו ,וכל חיותו הוא בחסד ,וז"ש
בדוחקא דעניותא בימינא .ועי' לקמן )סה סו עג-עה( ומתמן ואילך אתקיים קרא עולם חסד יבנה
כו' ,דאתקשר שביעי ביומא קדמאה ,ומאן שביעי דא צדיק כו' ,והוכן בחסד כסא ,וביה תקום.
ורזא דמלה ובחסד עולם רחמתיך ,וכל ספירין מתקשרין בימינא כו' ,בההוא זמנא חסד ה' מלאה
הארץ כו' ,ועליה אתמר שכבי עד הבקר ,ודא הוא בוקר דאברהם ,דכתיב וישכם אברהם בבוקר
וישכם לפורקנא ,וביה הבוקר אור ,דאתמר ביה ותורה אור )משלי ו כג( ,והאי איהו אור דאתמר
ביה ולכל בני ישראל היה אור )שמות י כג( ,ואיהו פסח דרועא ימינא ,וביה עתידין ליגאל :ואמר
דאתמר בהון ואת כו'  -ר"ל כמו במצרים שהיו עניים ויצאו בימינא וע"י העניות ,כמ"ש ואת
ערום כו' ואעבור כו' :ואמר והאי יונה איהי כו'  -ר"ל ג"כ יונה דעניותא ,דבִ קשה )סנהדרין קח
ע"ב( יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך כו' ,והן העניים והאביונים שמזונותן מסורין ביד
בשר ובדם ,ומבקשין תמיד )ברכת המזון( ונא אל תצריכנו לידי כו' ,וכן כל המבול והמעשה
דשליחות יונה ,מתפרש הכל על הגלות והגאולה:
דבר אחר "ויאמר יהו"ה לדג ויקא
את יונה אל היבשה" ,קם זקן מאחר
הצל ,פתח ואמר "והמן כזרע גד הוא".
מה זה כזרע גד .אלא גד הוא ימין
ושמאל ,גמול דלים ,כזרע גד זה יונה ,י',

äðåé úà à÷éå âãì 'ä øîàéå øçà øáã
øúáî 2793àáñ í÷ (àé á äðåé) äùáéä ìà
ïîäå (à æé øáãîá) øîàå çúô 2794àìåè
åäéà ãâ àìà ãâ òøæë éàî àåä ãâ òøæë

 - ïå÷éúä øéàî 2790ז"ל :ואוקמוה ובה טפה חדא מאינון טיפין דאיהי מרירא ובשעתא דאטיל לה לפומיה דבר
נש עאל במעוי וכדין נשמתא אתבלבלא וההיא טפה שטיא ואזלת בגו גופא ואעקרת לה לנשמתא
מאתרה ולא שביק לה לנשמתא אתר למיתב ואיהי מרה כלענה ואטעים לה בר נש במרירו חלף
ההוא מתיקא דטעמו בה בהאי עלמא כד אתמשכו בתרה לבתר אשדי טפה אחרא ונשמתא נפקאת
ומית בר נש ולבתר אשדי טיפה אחרא וירוקין אנפוי ואבאיש בגין דנשמתא היא קדישא וכד
שלטא עלה דא סטרא אחרא מסאבא ערקת מקמיה ולא אתישבא כחדא
תרגום :ופרשוה ובה טיפה אחת מאותן טיפות שהיא מרה ובשעה שמטילה אותה לפיו של
אדם היא נכנסת למעיו ואז הנשמה מתבלבלת ואותה טיפה משוטטת והולכת בתוך הגוף ועוקרת
את הנשמה ממקומה ולא משאירה לנשמה מקום לשבת והיא מרה כלענה וטועם אותה האדם
במרירות תמורת אותה מתיקות שטעמו בה בעולם הזה כשנמשכו אחריה אחר כך זורקת טיפה
אחרת והנשמה יוצאת ומת האדם ואחר כך זורקת טיפה אחרת ופניו מוריקות ומסריח משום
שהנשמה קדושה וכששולט עליה הצד האחר הזה עוקרת מלפניו ולא מתיישבים ביחד.
##* 2791
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ודאי טיפה לבנה ,שבו נשתלם גד ונעשה
גיד .ועל כן ]על[ הזרע הזה ,שהוא יו"ד,
שהיא טיפה קדושה ,נאמר "ויקא את
יונה אל היבשה" שהיא נקבה .וממה
שהיתה יבשה ,הרי 2792נקראת ארץ
להוציא זרעים ופרות ,זהו שכתוב "ויקרא
אלהי"ם ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא
ימים" זה מקוה ישראל ,המושיעו בעת
צרה.

àã ãâ òøæë í"éìã ì"åîâ àìàîùå àðéîé
ãâ íéìúùà äéáã àúøååç äôè éàãå 'é äðåé
ã"åé éäéàã àòøæ éàä àã ìòå ãéâ ãéáòúàå
á äðåé) øîúà {á"ò àñ} àùéã÷ äôè éäéàã
éäéàã äùáéä ìà äðåé úà à÷éå (àé
úàéø÷úà àä äùáé úåäã äîîå 2795àá÷åð
úéùàøá) ã"ää ïéáéàå ïéòøæ à÷ôàì õøà
äå÷îìå õøà äùáéì í"éäìà àø÷éå (é à
åòéùåî ìàøùé äå÷î àã íéîé àø÷ íéîä
äøö úòá

ג"ד איהו ימינא ושמאלא כו'  -כמו שמפרש והולך ,גמול דלים ,שהן מסטרא דחו"ג ,וכן
הוא בסטרא דו"נ ,והן צדיק ועטרה ,דעטרה לית לה מגרמה כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( ,שהן
שמשא וסיהרא ,וסיהרא מקבלת משמשא ,ולית לה אור מגרמה כלום .והן מקבלין חו"ג
כידוע .2796ועי' בפרשת בראשית )יג ע"ב( בצלמנו עתירי ,כדמותנו מסכני ,דהא מסטרא דדכורא
עתירי ,ומסט' דנוק' מסכני ,כמה דאינון בשיתופא חדא וחס דא על דא ,ויהיב דא לדא ,וגמיל לי'
טיבו כו' .2797וכן נק' צדיק גימ"ל ,פשיטו דברית ,כמ"ש )בפ' תצוה קפא ע"א ,(2798והעטרה נק'
 - ïå÷éúä øéàî 2792אולי אות ה'?*##
 2793עי' לעיל הערה .71
 2794עי' לעיל הערה .2154
 2795היינו דלית לה מגרמה כלום )כללים ח"ב נה ע"ב(.
 ##* 2796והם מקבלים חסדים וגבורות או הם מקבילים לחסד וגבורה.
 2797ז"ל בשלימות :פקודא תשיעאה למיחן למסכני ולמיהב לון טרפא דכתיב )בראשית א כו(
נעשה אדם בצלמנו כדמותנו נעשה אד"ם משותפא 2797כלל דכר ונוקבא בצלמנו עתירי כדמותנו
מסכני 2797דהא מסטרא דדכורא עתירי ומסטרא דנוקבא מסכני כמה דאינון בשתופא חדא וחס דא
על דא ויהיב דא לדא וגמיל ליה טיבו הכי אצטריך בר נש לתתא למהוי עתירא ומסכנא בחבורא
חדא ולמיהב דא לדא ולגמלאה טובא דא לדא וירדו בדגת הים וגו' )בראשית א כו( רזא דנן
חמינן 2797בספרא דשלמה מלכא דכל מאן דחס על מסכני 2797ברעותא דלבא לא משתני דיוקניה
לעלם מדיוקנא דאדם הראשון וכיון דדיוקנא דאד"ם אתרשים ביה שליט על כל בריין דעלמא
בההוא דיוקנא הה"ד )בראשית ט ב( ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ וגו' כלהו זעין ודחלין
מההוא דיוקנא דאתרשים ביה בגין דדא הוא פקודא מעליא לאסתלקא בר נש בדיוקניה דאדם על
כל שאר פקודין מנא לן מנבוכדנצר אע"ג דחלם ההוא חלמא כל זמנא דהוה מיחן למסכני לא שרא
עליה חלמיה 2797כיון דאטיל עינא בישא דלא 2797למיחן למסכני מה כתיב )דניאל ד כח( עוד מלתא
בפום מלכא וגו' מיד אשתני דיוקניה ואטריד מן בני נשא ובגין כך נעשה אדם )בראשית א כו(
כתיב הכא עשיה וכתיב התם )רות ב יט( שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז:
תרגום :מצוה תשיעית :לחוּן את העניים ולתת להם טרף ,שכתוב "נעשה אדם בצלמנו
כדמותנו" ,נעשה אדם ,משותף ,כלל של זכר ונקבה" .בצלמנו" ,עשירים" ,כדמותנו" ,עניים .שהרי
מצד הזכר עשירים ,ומצד הנקבה עניים .כמו שהם בשותפות אחת וזה חס על זה ,וזה נותן לזה
וגומל לו חסד ,כך צריך אדם למטה שיהיו עשיר ועני בחיבור אחד ,ולתת זה לזה ולגמול חסד זה
לזה" .וירדו בדגת הים וגו'" ,הסוד שלנו ראינו בספרו של שלמה המלך ,שכל מי שחס על העניים
ברצון הלב ,לא משתנה דמותו לעולם מדמותו של אדם הראשון .וכיון שדמותו של אדם נרשמה
בו ,הוא שולט על כל הבריות של העולם באותה הדמות .זהו שכתוב "ומוראכם וחיתכם יהיה על
כל חית הארץ וגו'" ,כולם זעים ופוחדים מאותה הדמות שנרשמה בו ,משום שזו היא מצוה מעולה
שיתעלה בן אדם בדמותו של אדם על כל שאר המצוות .מנין לנו ,מנבוכדנצר .אף על גב שחלם
את החלום ההוא ,כל זמן שהיה מרחם על העניים ,לא שרה עליו חלומו ,כיון שהטיל עין רעה שלא
לרחם על עניים ,מה כתוב" ,עוד מלתא בפום מלכא וגו'" ]עוד הדבר בפי המלך וגו'[ .מיד השתנתה
דמותו ונטרד מבני האדם .ולכן "נעשה אדם" ,כתוב כאן עשיה ,וכתוב שם "שם האיש אשר עשיתי
עמו היום בועז".
 2798ז"ל :וכד עייל שימשא בסיהרא )סיהרא( נפק מהאי ו' חד בפשיטו רזא דברית כגוונא דא ג'
ודא איהו לאעלא בנוקבא וכד אתכליל כלא בהאי פשיטו דאת ו' כדין קיימא לשמשא בנוקבא ורזא
דא דכתיב ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך את לאתכללא דרועא בגופא ואת בניו אתו אלין כל

573

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
דל"ת כידוע ,והיא דלה .2799וע' ]זהר[ בסוף ח"א )ב ע"ב רנז ע"ב( ובג"כ רמיז בהאי קרא שבע
דרגין כו' בצלמנו למיהב לי' שפע מההוא אתר דאקרי חסד ,ת"ח כו' כדמותנו לקבל יומא תניינא
גבורה כו' :2800כזרע ג"ד דא יונה  -כמ"ש )זהר ח"ב קצט ע"א( יונה דא נשמתא ,2801והיא זרע של
ג"ד ,צדיק ,פרי צדיק .2802וז"ש וימן ה' דג גדול לבלוע את יונה ,ד"ג הוא ג"ד הנ"ל ,והוא הדעת,
ימינא ושמאלא ,חסדים וגבורות דביה ,שהוא דרגא דיסוד דלעילא ,2803וז"ש דג גדול כמ"ש
בפרשת בראשית )ט ע"א( ההוא דאשתמודע גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי וגו' רב ויקירא
 - ïå÷éúä øéàîאינון רתיכין וסמכין דיליה דרועא שמאלא לגביה דכתיב )במדבר ג מה( קח את הלוים לאשתכחא
ו' דכליל כלא בחד פשיטו למהוי חד
תרגום :וכאשר נכנס השמש בלבנה )הלבנה( יוצאת מאות ו' הזו התפשטות אחת סוד הברית
כעין אות ג' וזהו להיכנס בנקבה וכאשר נכלל הכל בהתפשטות זו של אות ו' אז עומד לשמש
בנקבה וסוד זה שכתוב ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך את לכלל הזרועות בגוף ואת בניו אתו
אלה כל אלו המרכבות ועמודים שלו זרוע שמאל אצלו שכתוב קח את הלוים שתמצא אות ו'
שכוללת הכל בהתפשטות אחת להיות אחד.
 2799עי' זהר )ח"א השמטות דף רסב ע"ב( צלותא דאיהי שכינתא אדני סלקא לגבי בעלה דאיהו
ידו"ד וסליקת כלא דבזמנא דאיהו מתכסי מינה באלין קליפין איהי אתקריאת עניה יבשא ולית לה
אלא מה דיהבין עבדין בחשאי.
תרגום :התפלה ,שהיא שכינה ,אדנ"י ,עולה לבעלה שהוא יהו"ה ,ומעלה הכל .שבזמן שהוא
מתכסה ממנה בקלפות הללו ,היא נקראת עניה יבשה ,ואין לה אלא מה שנותנים עבדים בחשאי.
ועי' תיקו"ז סה ע"א :ועוד שכינתא אתקריאת צדקה וקודשא בריך הוא בעל צדקה ובגלותא
איהי עניה ובנהא עניים וקודשא בריך הוא כביכול איהו עני כד איהו בר מאתריה ובגינה אתמר הן
אראלם צעקו חוצה וכו' ובאן אתר איהו עני ואיהי עניה בצדיק דאיהו ברית ובגין דחאבו ביה
ישראל לתתא איהו נהר יחרב ויבש בבית ראשון ושני.
תרגום :ועוד שכינה נקראת צדקה והקדוש ברוך הוא בעל צדקה ובגלות היא עניה ובניה עניים
והקדוש ברוך הוא כביכול הוא עני כשהוא מחוץ למקומו ובגללה נאמר הן אראלם צעקו חצה וכו'
ובאיזה מקום הוא עני והיא עניה בצדיק שהוא ברית ומשום שחטאו בו ישראל למטה הנהר ההוא
יחרב ויבש בבית ראשון ושני
 2800ז"ל בשלימות :ות"ח עד לא אשתלימו אינון שבע דרגין יומין עלאין לא אשתלים אדם
לעילא כיון דאשתלים לעילא אדם עלאה אשתלים לתתא אדם תתאה וכלהו עלמין בשלימו בג"כ
שלטיה לאדם תתאה על כל דאתברי בעלמא בגין דאדם עלאה שליט על כלא ובג"כ רמז בהאי קרא
שבע דרגין דאית ביה שבע דרגין עלאין דאקרי בהו אדם דלעילא ואשתלים בהו בג"כ )בראשית א
כו( נעשה אדם בצלמנו למיהב ליה שפע מההוא אתרא דאקרי חסד ת"ח מאן דהאי צולמא עליה
חסד אל לא אעדי מניה 2800ויתבא על רישיה ואתחברת ביה שכינתא בסיפא דיומוי בגין דהאי
חס"ד יום ראשון ואיהו רישא דכל יומין דלעילא והאי צולמא דאתיא ליה מניה לא אסתלק עד
דאשתלימו יומוי בההוא דרגא דאקרי אחרית הימים והוא דרגא דצד"ק ואיהי שביעאה שנה
השמיטה בההוא דרגא אשתלמו יומוי דבר נש כד אשתלימו שבעין שנין לקבל שבע דרגין עשרה
לכל דרגא הה"ד )תהלים צ י( ימי שנותינו בהם שבעים שנה מאן בהם באינון יומין ושנין דלעילא
ואם בגבורות שמנים:
תרגום :ובא וראה ,טרם שהשתלמו אותן שבע דרגות של ימים עליונים ,לא נשלם אדם
למעלה .כיון שנשלם למעלה אדם העליון ,נשלם למטה אדם התחתון ,וכל העולמות בשלמות .לכן
השליט את האדם התחתון על כל מה שנברא בעולם ,בגלל שאדם העליון שולט על הכל .ולכן רמז
בפסוק זה שבע דרגות ,שיש בו שבע דרגות עליונות שנקרא בהם אדם שלמעלה ,ונשלם בהם.
בגלל זה ,נעשה אדם בצלמנו ,לתת לו שפע מאותו מקום שנקרא חסד .בא וראה ,מי שצלם זה
עליו ,חסד אל לא זז ממנו 2800ויושב על ראשו ,ומתחברת בו שכינה בסוף ימיו ,בגלל שחסד זה הוא
יום ראשון ,והוא ראש של כל הימים שלמעלה .וצלם זה שבא לו ממנו לא מסתלק ,עד שנשלמים
ימיו באותה הדרגה שנקראת אחרית הימים .והיא הדרגה של צד"ק ,והיא שביעית ,שנת השמטה.
ובאותה דרגה נשלמים ימי האדם ,כשנשלמו שבעים שנה כנגד שבע דרגות ,עשר לכל דרגה .זהו
שכתוב "ימי שנותינו בהם שבעים שנה" .מה זה "בהם" ,באותם ימים ושנים שלמעלה" ,ואם
בגבורת שמונים".
 2801יונה דנחת לספינה ,דא איהי נשמתא דבר נש ,דנחתא להאי עלמא ,למהוי בגופא דבר נש,
אמאי אתקרי יונה ,בגין דכיון דאשתתפת בגופא ,כדין
 2802עי' לקמן קיב ע"ב שזה הנוק' פרי צדיק.
 2803עי' ע"ח מלכים ד' ושעה"כ יח ע"ב שיסוד של עליון הוא דעת תחתון.
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כמה דגלי ההוא סבא כו' :2804ואמר }סא ע"ג{ לבלוע כמש"ל )נב ע"א מב ע"א( ובלע כל נונין
דימא כו' ,ובלע מיא דימא ,ואמר שם דהוא נונא חדא דשט כו' ,נונא רבתא כו' ,והוא דג גדול
כנ"ל ,יונה ההיא טפה ,ואמר את שהוא הזרע ,דהוא מא' עד ת' ,כמש"ש )זהר ח"א טו ע"ב( מאן
ההוא זרעא ,אינון אתוון גליפין רזא דאורייתא כו' ,את כד נטיל אתוון כולן כללא דכולהו אתוון,
אינון רישא וסיפא ,לבתר אתוסף ה' לאתחברא כלהו אתוון בה"א ,ואתקרי אתה ,והוא ה'
דמנצפ"ך ,והוא ר"ע של זרע ,ר"ע עלמין דנהיר בפלגותא דשערי ,ומשם אתפשט לתרי"ג כמ"ש
2805
בא"ר )קלו ע"א ( .וז' של זרע הוא הטפה ,דהוא יו"ד והוא ו' ,כמ"ש למטה ולקמן )נד ע"ג מז
ע"ב( הא טפה קא נחתא כו' איהו כרומחא ו' אתארכת ביה שרביטא דככבא ,וכד סליקת לעילא
שריא עלה יו"ד ואתעבידת ז' ,וזהו זרע של ג"ד .והמן הוא ג"כ כאותו זרע ,וז"ש וימן ה' ,דהמן
הוא ו"י וימן ,והוא ה' ,שמא קדישא ,שהוא כ"ו עם קוץ כ"ז ,והוא יונה חושבן השם בפשוטו
ומילואו ,2806שהוא ו"י ,ו' פשוטו בת"ת ,ומילואו ביו"ד כידוע .ואמר יו"ד ודאי טפה כו' ,ר"ל
שזרע ודאי הוא טפה יו"ד ,ור"ל שלכן נק' גי"ד כמו שמפרש והולך ,והוא חושבן טו"ב ,טפה
חוורתא ה' חסדים ,חושבן מילה )ר"ל ה"פ טו"ב( ,ואמר ואיהי נוק' ,ר"ל היבשה הוא נוק' ,והדג
מזריע אל היבשה ,ומה דהוה יבשה אתקריאת כו' ,וע"ל )פה ע"א צב ע"א( ובפרשת בראשית
)* :(##דא מקוה ישראל כו'  -ר"ל ,בינה כמו שמפרש והולך ,מקורא כו' ,והוא נקרא ימא ,והיא
נקראת מקוה ישראל ,וכמש"ל ריש תיקון י"ט )לז ע"א * (##מאי ימא דא שכינתא עילאה כו' ,בין
ים עילאה דאיהי אימא עילאה כו' ושם ע"ב ,וכד סליק לעילא לגבי אימא עילאה אתקרי קומה
כו' ,מקוה דילה ,האי איהו מקוה ישראל ה' ,ואיהי שיעור קומה כו':
מקור השפע מאותו הזרע שנמשך
êùîúàã òøæ àåääî åòéáðã àøå÷î
'
מהמח העליון ,והטפה )ההיא( הזו היא י éäéà äôè (àéääå à"ð) éàäå äàìò àçåîî
קטנה ,כשיוצאת מן המח שהיא חכמה,

 - ïå÷éúä øéàî 2804ז"ל בשלימות :עד דהוו יתבי עאלו רבי אלעזר בריה ורבי אבא אמר לון ודאי אנפי שכינתא
אתיין ועל 2804דא פני"אל קרינא לכו דהא חמיתון אנפי שכינתא אפין באפין והשתא דקא ידעתון
וגלי לכו קרא דובניהו בן יהוידע ודאי דמלה דעתיקא קדישא 2804איהו וקרא דאבתריה וההוא
דסתים מכלא אמרו והאי קרא איהו באתר אחרא כגוונא דא פתח ואמר )ד"ה א יא כג( והוא הכה
את האיש המצרי איש מדה חמש באמה וכלא רזא חדא איהו מהאי )ס"א האי( מצרי 2804ההוא
דאשתמודע) 2804שמות יא ג( גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי וגו' רב ויקירא כמה דגלי ההוא
2804
סבא והאי קרא במתיבתא עלאה אתמר איש מדה כלא חד) 2804ש"ב כג כא( איש מראה ואיש
מדה כלא חד בגין 2804דאיהו שבת ותחומא דכתיב )במדבר לה ה( ומדותם מחוץ לעיר וכתיב
)ויקרא יט טו( לא תעשו עול במשפט במדה ועל דא איש מדה איהו ואיהו ממש איש מדה איהו
ארכיה מסייפי עלמא ועד סייפי עלמא אדם הראשון הכי הוה ואי תימא הא כתיב )מלכים א' ו ו(
חמש באמה אינון חמש באמה 2804מסייפי 2804עלמא 2804עד סייפי עלמא הוה:
תרגום :בעודם יושבים ,נכנסו רבי אלעזר בנו ורבי אבא .אמר להם ,ודאי פני השכינה באו ,ולכן
קראנו לכם פניא"ל ,שהרי ראיתם את פני השכינה פנים בפנים .ועכשיו שידעתם וגִ לה לכם הכתוב
של "ובניהו בן יהוידע" ,ודאי שדבר של עתיקא קדישא הוא ,והפסוק שלאחריו ,ואותו הסתום
מהכל אמרו .ופסוק זה הוא במקום אחר ,כדוגמת זה .פתח ואמר "והוא הכה את האיש המצרי
איש מדה חמש באמה" ,והכל סוד אחד הוא .מזה )זה( המצרי ,אותו הידוע "גדול מאד בארץ
מצרים בעיני עבדי וגו'" ,גדול ונכבד כמו שגילה אותו זקן .ופסוק זה מתבאר בישיבה של מעלה.
"איש מדה הכל אחד" ,איש מראה ואיש מדה הכל אחד ,בגלל שהוא שבת ותחום ,שכתוב "ומדתם
מחוץ לעיר" ,וכתוב "לא תעשו ע ֶול במשפט במדה" ,ועל זה איש מדה הוא ,והוא ממש איש מדה
הוא .ארכו מסוף העולם ועד סוף העולם ,אדם הראשון כך היה .ואם תאמר הרי כתוב "חמש
באמה" ,אותם חמש באמה היו מסוף העולם ועד סוף העולם.
 2805ז"ל :בפלגותא דשערי אתחזי חד אורחא דקיק דמתאחדא מההוא ארחא דעתיק יומין
ומההוא ארחא אתפרשן שית מאה ותליסר ארחין דאתפלגין בארחין דפקודי דאורייתא דכתיב
)תהלים כה( כל ארחות יי' חסד ואמת לנוצרי בריתו ועדותיו
תרגום :בהתחלקות השערות נראה שביל דק אחד ,שנאחז באותו הארחא של עתיק יומין ,ומזה
השביל נחלקים תרי"ג דרכים ,שמתחלקים לפי הדרכים של מצוות התורה ,שנאמר "כל ארחות ה'
חסד ואמת לנוצרי בריתו ועדותיו".
 2806יהו"ה – כ"ו ,יו"ד ה"א וא"ו ה"א – מ"ה .מ"ה וכ"ו סה"כ ע"א כמנין יונ"ה.
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כל ספירה לוקחת חלקה ,עד שנחלקת
לתשע נקודות .וכשכל אחד לוקח את
חלקו ,נשארת עשירית מכל הטפות
שלוקחת אותה היבשה ,שהיא עשירית
ש ִרים.
האיפה סולת ,ובשבילה ְמעַ ְ ֹ
ואותה הטפה מתארכת בעמוד
האמצעי ונעשית זרע ו' שכולל כל ששת
הצדדים .וכמו שכל הספירות נוטלות
חלקם מאותה טפה ,כך נוטלים מהזרע
)מאותו זרע( שהוא ו' .כשהוא קטן נעשה
שש ,כשנוסע ביו"ד ,עולה לששים ,שש
פעמים עשר .אבל כל הספירות ,כל אחת
היא תשע ,ובמלכות משתלמת כל אחת
לעשר ,והכל נמשך לגיד שהוא צדיק,
וממנו לאותה יבשה .ובאותו זמן שמריק
בה הכל ,נקראת תיבת נח .וסוד הדבר
"ותנח התבה בחדש השביעי" ,מה
שהיתה ]אות[ ה' יבשה ,נעשית ]אות[ ה'
השביעי ,וזהו "ותנח התיבה בחודש
השביעי" ,ותנח ודאי ,בחדש השביעי.
וזהו גיד ,צדיק ,ח"י העולמים ,בגלל
שממנו יוצא זרע ליבשה הזו.

וכל מי שמוציא את הזרע הזה,
שהוא המעין/שפע 2811מלמעלה ,שלא
ביבשה הזו ,גורם פרוד באותו מעין
כביכול ,כאלו נפסק מעין השכינה,
ויתרבה המעין של הצד האחר ,שהם מי
המבול .זהו שכתוב "והמים גברו מאד
מאד על הארץ" ,באותו זמן שאין נביעה
באותה יבשה ,שהיא כבֵ דה ,נעשית קלה
ומסתלקת מעל ישראל ,ונאמר בה "ותרם
מעל הארץ" ,ולא יורדת עד לחדש
השביעי ,כשנתמלאת בזכויות שלה ,והיא
כבדה יורדת ,זהו שכתוב "ותנח התיבה
בחודש השביעי" ,שהוא תשרי ,זרוע

äîëç éäéàã àçåî ïî ú÷ôð ãë àøéòæ 'é
úâéìôúàã ãò àä÷ìç úìèð äøéôñ ìë
äé÷ìåç ãç ìë ìéèð ãëå ïéãå÷ð òùúì
úìéèðã ïéôè 2807åäìëî àøåùò úøàúùà
úìñ äôéàä úéøéùò éäéàã äùáé àéää
ïéøùòî äðéâáå
àúéòöîàã àãåîòá äôè àéääå
úéù ìéìëã 'å òøæ úãéáòúàå úëøàúà
ïåäé÷ìåç ïéìèð ïøéôñ ìëã äîëå ïéøèñ
àåääî à"ð) òøæî ïéìèð éëä äôè àåääî
ãéáòúà 2809øéòæ åäéà ãë 'å åäéàã 2808(òøæ
ïéðîæ úéù ïéúùì ÷éìñ ã"åéá ìéèð ãë úéù
òùú åäéà ãç ìë ïøéôñ ìë ìáà øùò
àìëå 2810øùòì ãç ìë íéìúùà äá úåëìîå
äéðîå ÷éãö åäéàã ãéâã äéáâì êùîúà
àìë äá ÷éøàã àðîæ àåääáå äùáé àåääì
úéùàøá) äìîã àæøå çð úáéú úàéø÷úà
úåäã äî éòéáùä ùãçá äáéúä çðúå (ã ç
åäéà àãå éòéáùä à"ä úãéáòúà äùáé 'ä
(ã ç úéùàøá) éòéáùä ùãçá äáéúä çðúå
ãéâ åäéà àãå éòéáùä ùãçá éàãå çðúå
éàäì òøæ ÷éôð äéðîã ïéâá ïéîìò é"ç ÷éãö
äùáé
åòéáð åäéàã òøæ éàä ÷éôàã ïàî ìëå
àãåøô íéøâ äùáé éàäá àìã àìéòìî
åòéáð ÷ñôúà åìàë ìåëéáë åòéáð àåääá
àøçà àøèñã åòéáð äáøúéå àúðéëùã
 æ úéùàøá) ã"ää àðôåè éî ïåðéàãיט(
àåääá õøàä ìò ãàî ãàî åøáâ íéîäå
äãáë àéäã äùáé àéääá åòéáð úéìã àðîæ
ìàøùé ìòî à÷ìúñðå äì÷ úãéáòúà
) äá øîúàåבראשית ז יז( õøàä ìòî íøúå
úàéìîúàã äàòéáù àçøé ãò úúçð àìå
ã"ää úúçð äãáë éäéàå äìéã ïååëæá

 - ïå÷éúä øéàî 2807עי' שער מיעוט הירח פרק א' אתנטילת מכולהו
בנין הנוק' לאחר התיקון ,כי הנה היא נבנית ונעשית מהמלכיות דהי' ספי' דז"א ,ולכן היא בסוד
מעשר שנוטלת אחד מעשר מכל ספירין דיליה .ומזה הוא כל בניינה ,כי הם הי' ספי' שבה ,כמ"ש
בתיקונים )תיקון ס"ט קלד ע"ב( דכל עשר ספירן יהיבו בה כל חד חולקיה )כללים ח"ב נא ע"ב(.
.à"øâá ÷çîð 2808
.(à"øâ) 'å 2809
 2810לקמן קלד ע"ב )לש"ו(.
 2811יש ארבע כאלה *##
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שמאל .שאם היו יוצאים בו ,יצאו
במיתה ולא ישארו אלא אחד מעיר
ושנים ממשפחה .אחד מעיר כמו נח,
ושנים ממשפחה כמו שם ויפת.
ומאחרים שנים שנים שבעה שבעה,
מאותם עמי הארץ שדומים לבהמות
2812
וחיות ועופות .ואלו הם שמכבדים
ימים טובים וחגים ,שהם שנים שנים,
שני ימים ,אחד של ראש השנה ואחד של
שבועות ,שני ימים של פורים ,שבעה
שבעה ,אלו שבעה ימים של פסח,
ושבעה ימים של סוכות .או שמתפללים
שמונה עשרה ברכות של התפלה בכל
יום ,שעולות לחשבון שנים שנים ,שבעה
שבעה ,שמונה עשר.

או אלו שהיו שומרים י' שהוא אות
ברית מילה ,שהוא לשמונה ,שהכל
שמונה עשר .או אלו שמניחים תפילין
בכל יום ,שהם אות י' ,כמו שנאמר "והיה
לאות כו'" ,והיו קושרים אותו בח' בתי
תפילין ,שהם ד' בתי התפילין של ראש,
וארבע פרשיות של תפילין של יד .או
אותם ששומרים האות י' שבת בתחום
שלו ,שהוא ח' אלפים אמה לכל צד,
והכל שמונה עשר .את אלו הם מקבלים
בתשובה ,שהיא תבת נח ,יום הכפורים.

)éòéáùä ùãçá äáéúä çðúå (ã ç úéùàøá
ïé÷ôð ååä éàã àìàîù àòåøã éøùú åäéàã
ãç àìà ïåøàúùé àìå äúéîá ïå÷ôé äéá
çð ïåâë øéòî ãç äçôùîî íéðùå øéòî
ïéðøçàîå úôéå íù ïåâë äçôùîî íéðùå
äòáù äòáù (è æ úéùàøá) íéðù íéðù
)ïøéòáì ïééîãã õøàä éîò ïåðéàî (á íù
íéîé ïéø÷åàã ïåðéà ïéìàå ïååéçå ïéôåòå
ïéîåé ïéøú íéðù íéðù ïåðéàã ïéâçå íéáåè
ïéîåé ïéøú úåòåáùã ãçå äðùä ùàøã ãç
ïéîåé äòáù ïéìà äòáù äòáù 2813íéøåôã
ïéììôúîã åà úåëñã ïéîåé àòáùå àçñôã
[á"ò ãð] àîåé ìëá àúåìöã ïàëøá é"ç
äòáù äòáù íéðù íéðù ïáùåçì ïé÷ìñã
é"ç
úéøá úåà åäéàã 'é ïéøèð ååäã ïéìà åà
ïéìà åà é"ç àìëã äðîùì åäéàã äìéî
äîë 'é úåà ïåðéàã àîåé ìëá éìôú ïçðîã
ååäå 'åë úåàì äéäå (æè âé úåîù) øîà úàã
÷ïåðéàã éìôúã éúá àéðîúá äéì ïéøù
{à"ò áñ} òáøàå àùéøã ïéìôúã éúá òáøà
'é úåà ïéøèðã ïåðéà åà ãéã ïéìôúã ïééùøô
éôìà éøú 'ç åäéàã äéìéã àîåçúá úáù
ïåðéà ïéìàì é"ç àìëå àøèñ ìëì ïéîà
íåé çð úáéú éäéàã äáåùúá ïéìá÷î
íéøåôëä

ואתעבידת זרע ו'  -כמש"ל )כד ע"ג קכג ע"א( דאתמשכת כו' ,וז"ש זרע ו' ,כמ"ש
קכו ו (2814משך הזרע* :מזרע דאיהו ו' כד איהו ו' אתעביד כו'  -כצ"ל ,והוא ז' של זרע כנ"ל,
ור"ל שית כמ"ש )לעיל תיקון יא( בראשית ברא שית .ואמר שיתין מששת ימי בראשית ,והוא
שיתין ,שית שהוא שיר השירים ,כמ"ש בז"ח ריש שיה"ש )* (##ואמר שם שהן שתין מקורין
עילאין :2815אבל כל ספירין כו'  -ר"ל ,מ"ש למעלה דאתפליגת לט' נקודין ,וכד כו' ,2816דאין ר"ל
דאתפליגת לעשר ,דנשאר לה חלקה ,דבאמת לית לה מגרמה כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( ,אלא
דאתפליגת לט' נקודין בלבד ,וכל הט' אברים נוטל כל א' חלקו מהזרע ,אלא שכל א' נוטל ט'
חלקים מנקודה דיליה ,והיא נוטלת העשירית מכולם ,2817והוא זרע היורד ביסוד ונותן לנקבה.
)תהלים

 - ïå÷éúä øéàî##* 2812
àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð íéøåôã ïéîåé ïéøú úåòåáùã ãçå äðùä ùàøã ãç ïéîåé ïéøú 2813
"."úøöòã ïéîåé ïéøú ë"äåéå ä"øã ïéîåé ïéøú
 2814ז"ל הפסוק :הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע בא יבא ברנה נשא אלמתיו.
 2815ז"ל:
תרגום:
 2816נטיל כל חד חולקיה אשתארת עשורא מכלהו טפין.
 2817הנה נודע הוא מבנין הנוק' לאחר התיקון ,כי הנה היא נבנית ונעשית מהמלכיות דהי' ספי'
דז"א ,ולכן היא בסוד מעשר שנוטלת אחד מעשר מכל ספירין דיליה .ומזה הוא כל בניינה ,כי הם
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וז"ס המעשר .וז"ש ומלכות בה אשתלים כו' ,לכן היא שלימו דכל חד ,וכן האברים דנוק' הן כל
א' עשירית מאבר דדכורא באור הפנימית ,וז"ש וכולא אתמשיך לגביה כו' כנ"ל ,כל המעשר,
ור"ל בזה שזהו יו"ד של גי"ד :אתקריאת תיבת נח  -דנח הוא צדיק ,כמ"ש )בראשית ו ט( איש
צדיק} ,סא ע"ד{ איש וצדיק ,וכמ"ש בר"פ נח )נט ע"ב (2818ההוא נהר דנגיד ונפיק ועייל לגנתא
ואשקי לי' משקיו דלעילא ,ועביד ליה נייחא ועביד איבין ורבי זרעין ,והוא כדין נייחא לכלא כו',
כי בו שבת כו' ,ת"ח כג"ד נח לתתא קיימא קדישא הוה דוגמא דלעילא ,וע"ד אקרי איש האדמה.
ורזא אוליפנא דהא נח אצטרך לתיבה לאתחברא בה ולקיימא בה זרעא דכולא ,דכתיב לחיות
זרע .מאן תיבה ,דא ארון הברית כו' ,עש"ב :ה' יבשה כו'  -ר"ל ,כמו שמפרש והולך בחודש
השביעי ודא איהו גי"ד ,צדיק ,ור"ל דנאמר )בראשית א ט( ותראה היבשה ,ה' יבשה .ואח"כ כד
אתחבר בה צדיק ,נעשית היבשה ארץ ,והיא נקראת השביעי ,ה' עם שביעי ,דהוא צדיק ,יום
השביעי ,שבת ,כי בו שבת כנ"ל .והוא ג"ד ,חושבן ז' .וכן הטפה ,ו"י ,שנעשית ז' .וכן הצדיק
ועטרה ,י' על ו' ,ז' .והשביעי הוא אותיות יבש"ה ע"י ,ואותיות ע"י הוא חושבן יסוד ,סוד בצדיק
 - ïå÷éúä øéàîהי' ספי' שבה ,כמ"ש בתיקונים )תיקון ס"ט קלד ע"ב( דכל עשר ספירן יהיבו בה כל חד חולקיה,
ומאי חולקיה אלא כל ספירה יהיב בה עישור דיליה ,דכל ספי' סליק לעשרה ויהיבו לה כל חד וחד
עישור דיליה ,אשתארו אינון תשע ,תשע וכל חד וחד אשתלים בה לעשרה ,ובגין דא מעשרין חד
מעשרה )כי בזה מקיים בניינה לעילא( ,ובגין דאיהי כלילא מכלהו אתמר בה אהבת כלילותיך
כלילא מכולא כו' )כללים ח"ב נא ע"ב(
 2818ז"ל :רבי אלעזר אמר אלה בכל אתר פסל את הראשונים 2818תנינן וכו' מה כתיב לעילא
בפרשתא דבראשית )בראשית ב י( ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד וגו' ההוא נהר
דנגיד ונפיק ועייל לגנתא ואשקי ליה משקיו דלעילא ועביד ליה נייחא 2818ועביד איבין 2818ורבי
זרעין והוא כדין נייחא לכלא ודא נייחא ליה לגנתא ודא עביד נייחא ביה )נ"א לגנתא וגנתא נייחא
ביה( כמה דאת אמר כי בו שבת )בראשית ב ג( וכתיב )שם ב ג( וישבות ביום השביעי ודא רזא
דמלה דא עביד תולדות ולא אחרא:2818
תא חזי 2818כגוונא דא נח לתתא קיימא קדישא הוה דוגמא דלעילא ועל דא אקרי איש האדמה
ורזא אוליפנא דהא נח אצטריך לתיבה לאתחברא בה ולקיימא זרעא דכולא דכתיב )בראשית ז ג(
לחיות זרע מאן תיבה דא )דא( 2818ארון הברית ונח ותיבה 2818לתתא הכי הוו כדוגמא) 2818דא(
דלעילא נח כתיב ביה ברית דכתיב )שם ו יח( והקימותי את בריתי אתך וגו' ועד דאתקיים ביה
ברית לא עייל לתיבותא דכתיב והקימותי את בריתי אתך ובאת אל התיבה וכדין הוה תיבה ארון
הברית )דא( 2818תיבה ונח כלא כגוונא דלעילא ובגין דהאי ברית לעילא הוא עביד תולדות כגוונא
דא נח )ד"א לתתא( 2818איהו עביד תולדות בגיני כך )כמה דאת אמר( אלה תולדות נח נח איש צדיק
)שם ו ט( הכי הוא ודאי כגוונא דלעילא ועל דא )משלי י כה( וצדיק יסוד עולם כתיב וארעא על דא
אתקיימת דהא איהו עמודא דעלמא קיימא עליה ומאן איהו דא צדיק ונח אקרי צדיק לתתא ורזא
)נ"א דא( דכלא את האלהי"ם התהלך נח דייקא דלא אתפרש מניה לעלמין ולמהוי הוא בארעא
כגוונא דלעילא איש צדיק יסודא דעלמא ברית שלום שלמא דעלמא איש האדמה ודאי ועל דא
)שם ח( ונח מצא חן בעיני יהו"ה:2818
תרגום :רבי אלעזר אמר" ,אלה" בכל מקום פסל את הראשונים ,שנינו וכו' .מה כתוב למעלה
בפרשת בראשית" ,ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד וגו'" .אותו הנהר ששופע ויוצא
ונכנס לגן ומשקה אותו מהשקאה שלמעלה ,ועושה לו נחת ועושה פירות ומגדל זרעים ,הוא אז
נוח לכל ,וזה נוח לגן ,וזה עושה מנוחה בו )לגן ,והגן נוח בו( ,כמו שנאמר "כי בו שבת" ,וכתוב
"וישבות ביום השביעי" .וזה סוד שדבר הזה עושה תולדות ולא אחר.
בא וראה ,כדוגמא זו נח למטה הברית הקדוש היה דוגמא שלמעלה ,ועל זה נקרא "איש
האדמה" .וסוד למדנו ,שהרי נח הצטרך לתיבה להתחבר עמה לקיים זרע של הכל ,שכתוב "לחיות
זרע" .מי זו התיבה ,זה )זה( ארון הברית ,ונח והתיבה למטה כך הם כמו דוגמא )זו( שלמעלה .בנח
כתוב ברית ,שכתוב "והקימותי את בריתי אתך וגו'" ,ועד שהתקיים בו ברית לא נכנס לתיבה,
שכתוב "והקימותי את בריתי אתך ובאת אל התיבה" .ואז היתה התיבה ארון הברית) .זו( התיבה
ונח ,הכל כדוגמא שלמעלה .ובגלל שהברית הזאת למעלה ,הוא עושה תולדות ,כדוגמא זו נח
)למטה( הוא עושה תולדות .לכן )כמו שנאמר( "אלה תולדת נח"" .נח איש צדיק" כך הוא בודאי
כמו שלמעלה ,ועל זה כתוב "וצדיק יסוד עולם" ,והארץ מתקיימת על זה ,שהרי הוא העמוד
שהעולם עומד עליו ,ומיהו ,זה צדיק ,ונח נקרא צדיק למטה .וסוד )זה( של הכל" ,את האלהים
התהלך נח" ,דוקא ,שלא נפרד ממנו לעולמים ,ושיהיה הוא בארץ כדוגמא שלמעלה ,איש צדיק
יסוד העולם ,ברית שלום ,שלום של העולם ,איש האדמה ודאי ,ועל זה" ,ונח מצא חן בעיני ה'".
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ג"ד ,2819ויו"ד הוא הזרע ,יו"ד דגי"ד ,וז"ש דא גי"ד .ואמר ותנח התיבה ,דביה נייחא בשביעי
כנ"ל ,כי בו שבת ,נח נייחא דילה .ואמר דמיניה אריק זרע כו' ,ר"ל שז"ש לחיות זרע וכמש"ש,
ולקיימא זרעא דכולא ,דכתיב לחיות זרע .והוא )יונה ב יא( ויקא את יונה ,דתיבת נח ששלח אל
היבשה ואזלו כלהו אחריה ,ונאמר שרצו בארץ כו' ,וע"ל )נו ע"ב * :(##דתהא כבדה  -דהיא
דלת ,דלה ,ובההוא זרע נעשית ה' ,ואז היא כבדה כמעוברת :דאי הוו נפקין ביה כו'  -עבר"מ פ'
משפטים )קיט ע"ב( 2820דבשמאל דוחה ,דאף שהתחלת הגאולה ביה ,מ"מ לא יפקון ביה ,שלא
יהא יציאתן בדין .וכמו בבריאת העולם )רש"י בראשית א א( בתחילה כו' ראה שאין העולם
מתקיים שיתף כו' ,וזהו הפלוגתא אי בתשרי נברא העולם )ר"ה י ע"ב( ,וכן הגאולה )שם( או
בניסן ,ושניהם אמת על המחשבה והמעשה ,והוא בחו"ב ,מחשבה ומעשה :ולא ישתארון כו' -
כמ"ש )ירמיה ג יד( ולקחתי אתכם אחד כו' :חד מעיר כגון כו'  -שכל הענין על הגאולה כנ"ל,
וראוים היו לצאת כמו בנח ,אלא שמשה בקש רחמים שלא ימותו ,ויצאו ברחמים כמ"ש לקמן
ובתז"ח )* (##בארוכה ,ויצאו ברחמים כמש"ל בתיקון כ"ב )* (##בארוכה :כגון שם ויפת  -וחס
הוא מ"ש )ישעיה סא ה( ועמדו זרים כו' ,שהוא )בראשית ט כה( עבד עבדים יהיה לאחיו* :תרין
יומין דר"ה כו'  -כ"ז ט"ס וכצ"ל ,תרין יומין דר"ה ויוה"כ ,תרין יומין דעצרת שבעה כו' ,ר"ל
דעצרת שבועות ושמיני עצרת ,דשניהם נק' עצרת .ור'ה ויוה"כ ענין אחד .וכן שבועות וש"ע.
ומפרש מ"ש שנים שנים ,שד' נלקחו מבהמה טמאה ,ב' זכרים וב' נקבות ,וחנוכה ופורים ודאי
אינן מי"ט ,רק הן תמורת ההלל ושמחה שחסר בהם ,כמ"ש במ"א) 2821נח הוא שבת נייחא
 - ïå÷éúä øéàî 2819עי' שערמאמרי רשב" Hי ע"ב :כי ג"ד הוא סוד הזרע הנופל }ע"ג( וצומח מעצמו בזמן
הגלות וזהו כי שבע יפול צדיק כי ג"ד עולה שבע והוא ג"ד שבשבטים ועליו אמרה לאה בג"ד חסר
אלף כי מורה על זמן הבגידה והגלות וחסר אלף המורה על עלמ' דדכור' כנודע והמן מאור זה
נעשה כי בא הטל העליון עד חקל תפוחין קדישין ומשם חזר וצמח ונעשה מן .וזמ"ש והמן כזרע
ג"ד לבן ואעפ"י שאמר הכתוב הנני ממטיר לכם לחם מן השמים וכן אמרו בזוהר דאתא מז"א
מאתר דאקרי שמים הכונה היא כי נמשך מזרע הזכר העליון כי הוא נזרע מעצמו וחוזר וצומח ולפי
שבא מן הזרע העליון נקרא מן השמים ואמנם הזרע עצמו ממש יהיה בתוספת י' ויקרא גי"ד ולא
ג"ד והוא בגמטריא טו"ב כד"א אמרו צדיק כי טוב:
 2820קיט סוף ע"ב )לש"ו( .ז"ל :דרועא שמאלא אתמר ביה שמאל דוחה וימין מקרבת דאף על גב
דאקדים בתשרי דאוקמוה ביה מארי מתניתין בתשרי עתידין להגאל תהא דוחה בגין דלא ימות
משיח בן אפרים דוחה מרומי דאיהי שמאל עד דיקרב ימין:
תרגום :בזרוע שמאל נאמר שמאל דוחה וימין מקרבת שאף על גב שהקדים בתשרי שבארוה בו
בעלי המשנה בתשרי עתידים להגאל תהיה דוחה כדי שלא ימות משיח בן אפרים דוחה מתשרי
שהיא שמאל עד שיקרב ימין
 2821רק מצאתי בחידוש אגדות של הגר"א בסוף בליקוטים על סדר האותיות אות ה' סק"א ז"ל:
&& .שמביא פשטות דבריו בתיקו"ז כאן ומוסיף זהר ח"ג דף רנו ע"א ,ז"ל :תיבת נח מני קב"ה
לאעלא עמיה שנים שנים שבעה שבעה זכר ונקבה לקרבנא לאגנא על נח ועל כל אינון דעאלין
עמיה לתיבה אוף הכי אלין דמנטרין חגין וזמנין דאינון ימים טובים שנים שנים שבעה שבעה שנים
שנים תרין יומין דר"ה ותרין יומין דשבועות ובגין דאינון תרין מנייהו בספק הא אית שני ימי
הפורים באתרייהו שבעה שבעה ז' יומין דפסח ז' יומין דסוכות נח לקבל יום השבת והאי איהו
מכל החי סכה קא אגינת עלייהו דישראל הה"ד וסכה תהיה לצל יומם מחרב סכה קא אגינה מה
תיבת נח לאגנא אוף הכי סכה לאגנא ועוד מכל החי ח"י ברכאן דצלותא מאינון ט' ט' ברכתא
דמינין בה אשתלימו י' ספיראן מעילא לתתא ומתתא לעילא ואיהו לקבל נח ועוד מכל החי
שכינתא אגינת על אלין דנטרין י' אות שבת בתחומא דיליה דאיהו ח' אלפים תרין אלפין לכל צד
ועוד מכל החי אלין דנטרין י' אות ברית דאיהו בח' יומין דאתמר עלייהו וביום השמיני ימול בשר
ערלתו ועוד מכל החי אלין דנטרין אות י' תפלין בתמנייא פרשיין:
תרגום :צוה הקדוש ברוך הוא להכניס ]ב[תיבת נח עמו שנים שנים ,שבעה שבעה זכר ונקבה
לקרבן להגן על נח ועל כל אלו שנכנסים עמו לתיבה ,כמו כן כאן אלו ששומרים חגים וזמנים
שהם ימים טובים שנים שנים שבעה שבעה .שנים שנים שני ימי ראש השנה ושני ימים של
שבועות ,ומפני שאלו שנים מהם בספק ,הרי יש שני ימי הפורים ,במקומם שבעה שבעה ,שבעת
ימי הפסח שבעת ימי הסכות ,נח כנגד יום השבת ,וזהו "מכל החי" .הסוכה מגנה על ישראל ,זהו
שכתוב "וסוכה תהיה לצל יומם" .הסוכה היא מגינה מחרב .מה תיבת נח להגן ,כמו כן כאן סוכה
להגן .ועוד "מכל החי" ,ח"י ברכות התפלה ,מהן תשע תשע ,ברכת המינים בה נשלמות עשר
ספירות ממעלה למטה וממטה למעלה ,והיא כנגד נח .ועוד "מכל החי" ,השכינה מגינה על אלו
ששומרים י' ,אות שבת בתחום שלו ,שהוא שמונת אלפים ,אלפיים לכל צד .ועוד "מכל החי" ,אלו
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דכולא ,ושם ויפת הן ר"ח ב' ימים ,ולפי שהעיקר הוא יום השני והוא נגד שם ,מלא וחסר ,א'
ב'( .חם הוא ימי המלאכה ,חול ,עבד עבדים יהיה לאחיו ,ששת ימים }סב ע"א{ תעבוד כו'
)שמות כ ט( ,ועמדו זרים כו' כנ"ל ,והשאר )בראשית ז כג( וימחו מן הארץ ,ע"כ לא יקומו רשעים
כו' )תהלים א ה( ,והיו )ישעיה סו כד( דראון לכל בשר :תיבת נח יה"כ  -ר"ל ,תיבה לשון תיובתא,
וכן אמר על )בראשית ח ו( ויפתח נח את חלון התיבה ,דא איהו בעשרת ימי תשובה ,דחלונות
התשובה פתוחים:
אבל את האחרים לא יקבל בתשובה,
ואם יצאו ביום הדין ,אלו שלא היו
שומרים ,נאמר בהם "ויגוע כל בשר
הרומש על הארץ" ואלו נקראים רשעים
גמורים ,שנדונים מיד למיתה ,שבהם
בששה ימים היתה שכינה מגורשת ,זהו
שכתוב "ולא מצאה היונה מנוח לכף
רגלה" ,ואלו הם ימים של חול.

àúáåéúá ïåì ìá÷é àì ïéðøçàì ìáà
ïéøèð ååä àìã ïéìà àðéãã àîåéá ïå÷ôé íàå
) ïåäá øîúàבראשית ז כא( øùá ìë òåâéå
íéòùø åàéø÷úà ïéìàå õøàä ìò ùîøä
úéùá ïåäáã äúéîì øúìàì ïéðåãðã íéøåîâ
ã"ää àëøúúî àúðéëù úåä 2822ïéîåé
)óëì çåðî äðåéä äàöî àìå (è ç úéùàøá
ìåçã ïéîåé ïåðéà ïéìàå äìâø

*דבהון שית יומין כו'  -ט"ס ול"ג שית יומין ,וצ"ל דבהון הות כו' .ואמר ואלין יומין דחול,
הוא ענין אחר דדריש על בני אדם ,ולא מצאה היונה כו' )בראשית ח ט( ,ותבא אליו היונה כו' )שם
יא( על רשעים וצדיקים ,ועוד דריש על ימי החול ושבת ,והכל ענין א' ,דצדיקים נגד שבתות,
שהם נטרו שבתות ,ורשעים שלא נטרו שבתות נגד ימי החול ,וז"ש אלין דלא הוו נטרין כו'
צדיקים גמורים דנטרין כו':
צדיקים גמורים ,אלו הם ששומרים
ח"י ושבתות וימים טובים ,עליהם נאמר
"ותשב אליו היונה לעת ערב" וזה ערבי
שבתות וימים טובים ,שהשכינה באה
לשרות עליהם ,משום שהם קודש ,כמו
שנאמר "קדש ישראל ליהו"ה"" ,ואתם
הדבקים ביהו"ה אלהיכ"ם חיים כלכם
היום"

ïéøèðã 2823ïåðéà ïéìà íéøåîâ íé÷éãö
øîúà åäééìò ïéáè ïéîåéå 2824úåúáùå é"ç
)בראשית ח יא( úòì äðåéä åéìà 2825áùúå
àúðéëùã ïéáè ïéîåéå úáù áøò àãå áøò
÷ùã÷ ïåðéàã ïéâá åäééìò àéøùì àéúà à
 á äéîøé) øîà úàã äîëג( ÷ìàøùé ùã
 ã íéøáã) 'äìד( 'äá íé÷áãä íúàå
íåéä íëìë íééç í"ëé÷ìà

*אלין דנטרין ח"י דשבתות ויו"ט כו'  -כצ"ל ,ור"ל ח"י די"ט כנ"ל ,וכן ח"י דשבת אות
שבת בתחומיה כנ"ל :לעת ערב ודא כו'  -דנשמה יתירה נחתא עלייהו לעת ערב דערב שבת,
והוא התפשטות השכינה ,נקודה דילה ,כמ"ש בפ' ויקהל )רנו ע"א .(2826וצדיקים גמורים אף
 - ïå÷éúä øéàîששומרים י' אות ברית שהוא בשמונה ימים שנאמר עליהם "וביום השמיני ימול בשר ערלתו".
ועוד "מכל החי" ,אלו ששומרים אות י' תפלין בשמונה פרשיות.
.à"øâá ÷çîð – ïéîåé úéùá 2822
.(à"øâ) ïéìà 2823
.(à"øâ) úåúáùã 2824
 2825צ"ל ותבא.
 2826אלין אתמנון לבדחא עלמא )אלין( כד נשמתא אתוספת מערב שבת לערב שבת ואיהי
נפקת כד איהי נפקת נפקין אלין עמה ומעברי מישראל כל עציבו וכל יגיעו וכל מרירו דנפשא וכל
רוגזא דעלמא ואלין אינון בדיחי עלמא
תרגום :אלו התמנו לבדח את העולם )אלו( כשנשמה נוספת מערב שבת לערב שבת והיא
יוצאת כשהיא יוצאת יוצאים אלה עמה ומעבירים מישראל כל עצבות וכל יגיעה וכל מרירות
הנפש וכל הרגז של העולם ואלה הם משמחי העולם.
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בימות החול הן שבת ,כמ"ש למעלה בכמה מקומות .ואמר ודא ע"ש ,נגד ימי החול שאמר
למעלה .ועוד דעיקר השראת השכינה בגלותא ,דלית לה נייחא אלא בשבת וי"ט :בגין דאינון
קודש  -הוא מ"ש למעלה ,דת"ח נקראים שבת :ואתם הדבקים כו' – ר"ל הוא ח"י דשבתות
וי"ט ,ולכן נכתבים לאלתר לחיים כמו שמפרש והולך ,ואינון צדיקים ,והכל בגין דנטרין ימים
שנקראים קדש ,ואינון קדש כנ"ל ,וכמ"ש )ישעיה ד ג( קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים
בירושלים ,וז"ש וכתיבין בספרא דחיי ,ור"ל לאלתר לחיים ביום ר"ה ,שאף שיצאו בתשרי מסט'
דר"ה ,נכתבים לחיים כנ"ל .אבל בינונים מפרש והולך ,תליין כו' שיחזרון בתשובה ,כמ"ש
)זכריה יג ט( וצרפתים כצרוף כו' ,וישובו מהם ,וז"ש אם תייבין כו' ,ואמר דכלילן כו' ,דכלילן
מפקודין וחובין ,כמ"ש למטה:
והם צדיקים גמורים שנכתבים
ונחתמים לאלתר לחיים ,וכתובים בספר
החיים ,כמו שנאמר "ובספר חיים ברכה
וכו'" )הוספת עשי"ת לשים שלום(.
הבינוניים שכלולים מחול וקודש ,תלויים
עד יום הכפורים ,שהוא כמו תיבת נח,
ואם שבים בתשובה ,יקבל אותם ויכתבו
לחיים ,ואם לא יכתבו למיתה עם
האחרים ,שנאמר בהם "ויגוע כל בשר
וכו'" .והבינוניים ,משום שיש בהם
מצוות ועבירות ,נאמר בהם "ומכל החי
מכל בשר וכו'" ,מכל החי מצד של
הזכיות ,מכל בשר מצד העבירות.
]ועוד שבזמן שיבא המשיח ,כל אלו
ששמרו אות הברית ,יצילם ממגפה,
שבאותו זמן תתבטל המגפה שהיו
מתנבאים אותם נביאים של האספקלריה
שלא מאירה ,שלא ישארו אלא אחד
מעיר ושנים ממשפחה ,כמו אותו שכתוב
"שנים שנים באו אל נח" .ויש מי שאומר
שבעה שבעה ,מצד של בת שבע ,ואלו
הם אחד מעיר ,נח זה שבת ,שבו מנוחה
שיורש אותה הצדיק ,שנים שנים ,שני
ימים אחד של ראש השנה ואחד של יום
הדין ,שהשני הוא מספק .ויום אחד של
יום הכפורים ,ויום אחד של שבועות.
ושבעה שבעה הם שבעה ימי סוכות
ושבעת ימי פסח ,שמי ששומר אותם
ימים עתיד להנצל בגלות[.

ïéáúëðã íéøåîâ íé÷éãö ïåðéàå
àøôñá ïéáéúëå íééçì øúìàì ïéîúçðå
äëøá íééç øôñáå øîà úàã äîë ééçã
ãò ïééìú ùã÷å ìåçî ïìéìëã íééðåðéá 'åëå
íà çð úáéúã àðååâë åäéàã íéøåôëä íåé
ééçì ïåáúëéå ïåì ìá÷é àúáåéúá ïéáééú
øîúàã ïéðøçà íò äúéîì ïåáúëé åàì íàå
) ïåäáבראשית ז כא( 'åëå øùá ìë òåâéå
ïéáåçå ïéãå÷ô ïåäá úéàã ïéâá íééðåðéáå
) ïåäá øîúàבראשית ו יט( ìëî éçä ìëîå
ìëî ïååëæã àøèñî éçä ìëî 'åëå øùá
ïéáåçã àøèñî øùá
)ïåðéà ìë àçéùî éúééã àðîæáã ãåòå
àðúåîî ïåäúé áéæùé úéøá úåà åøèðã
ïéàáðúî ååäã àðúåî ìèáúé àðîæ àåääáã
àìã àøäð àìã àéøì÷ôñàã àéàéáð ïåðéà
äçôùîî íéðùå øéòî ãç àìà ïåøàúùé
) áéúëã àåää ïåâëבראשית ז ט( íéðù íéðù
äòáù äòáù øîàã ïàî úéàå çð ìà åàá
çð øéòî ãç ïåðéà ïéìàå òáù úáã àøèñî
íéðù ÷éãö äì úéøéã àçééð äéáã úáù àã
íåéã ãçå äðùä ùàøã ãç ïéîåé ïéøú íéðù
íåéã àãç àîåéå ÷ôñî åäéà àðééðúã ïéãä
äòáùå úåòåáùã àãç àîåéå íéøåôëä
éîåé äòáùå úåëñã éîåé äòáù ïåðéà äòáù
ãéúò ïéîåé ïåðéà øéèðã ïàîã àçñôã
(àúåìâá àáæúùàì

מכל החי כו'  -דנכתבין לחיים ,ואתם הדבקים כו' )דברים
)בראשית ו ג( בשגם הוא בשר} 2827סב ע"ב{ כו':

ד ד( כנ"ל :מכל בשר כו'  -כמ"ש

 - ïå÷éúä øéàî*##
2827

ז"ל הפסוק :ויאמר ה’ לא ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים

שנה.
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ומשום שהקדוש ברוך הוא גלה את
כל זה למשה ,בקש עליהם רחמים ,ומסר
עצמו למיתה ,זהו שכתוב "ואם אין מחני
נא מספרך" .ובפיוס שלו ,נדבק במלך
ואחז בזרוע ימין ,ואמר "זכור לאברהם"
ואחר כך אחז בשמאל ואמר "זכור
ליצחק" ,ואחר כך אחז בגוף ואמר
"ולישראל" .ואמר הקדוש ברוך הוא,
לבינוניים הללו אליהם תמה זכות
האבות ,כיון שלא שבו בתשובה ,הרי הם
כרשעים גמורים .ואם שבים בתשובה
נאמר אליהם ,חלה זכות אבות .וכדי
שלא יאבדו הבינוניים הללו ,אמר משה,
וכי יאמרו בני העולם שאני כמו נח ,שלא
בקש רחמים על דורו .באותו זמן מסר
עצמו עליהם ,זהו שכתוב "ואם אין מחני
נא"

àåä êéøá àùãå÷ àã ìë éìâã ïéâáå
äéîøâ øñîå åäééìò éîçø ìéàù äùîì
éðçî ïéà íàå (áì áì úåîù) ã"ää äúéîì
àëìîá ÷áãà äéìéã àñåéôáå êøôñî àð
øåëæ (âé íù) øîàå àðéîéã àòåøãá ãéçàå
øîàå àìàîùá ãéçà øúáìå íäøáàì
øîàå àôåâá ãéçà øúáìå ÷çöéì 2828øåëæ
ïéìàì àåä êéøá àùãå÷ øîàå ìàøùéì
àìã ïåéë úåáà úåëæ äîú åäééáâì íéðåðéá
íéøåîâ íéòùøë ïåðéà àä àúáåéúá åáàú
äìç åäééáâì øîúà àúáåéúá ïéáàú íàå
ïéìà åãéáàúé àìã ïéâáå úåáà úåëæ
àîìò éðá ïåøîé éëå äùî øîà íééðåðéá
àåääá äéøã ìò éîçø éòá àìã çðë àðàã
ïéà íàå ã"ää åäééìò äéîøâ øñî àðîæ
àð éðçî

ואחיד בדרועא כו'  -ג' ספרים הנפתחים )ר"ה טז ע"ב( ,והוא רוצה לזכות אף לאלין דלא
תאבו ,וכמ"ש במרגלים )במדבר יד יז( ועתה יגדל נא כו' כאשר אמרת אף לרשעים :ואמר קב"ה
אלין כו'  -הוא קודם בקשת משה כמו שמפרש והולך ,ובגין דלא יתאביד כו' ובגיניה וינחם כו':
ולכן עתיד הרועה הנאמן להיות
בגלות האחרונה ,ובו יתקיים "והוא
מחולל מפשעינו" ,נעשה חול בגללם,
מדוכא בעונותינו ,במכות של יסורים של
עניות ,בכמה דחקים שסובל עליהם,
ובגללו "וינחם יהו"ה על הרעה וגו'" ,וזהו
שכתוב "ובחבורתו נרפא לנו" .ובגללו,
שמאל דוחה את הבינוניים ,שהיא ראש
השנה ,וימין מקרבת אותם בתשובה,
שהוא פסח זרוע ימין ,לקבל שבים.
ויקים אותם מנפילתם ,ואוחז בידיהם,
ויאמר להם "קומי שבי ירושלים".
ובשבועות יצאו בזכות משה ,שמתן
תורה הוא רחמים ,ומגלה להם ספר
תורה .ויתכנסו לירושלים ,ותראה
היבשה ,מלכות הרשעה ,ורחמים על
בניו ,ובו "כנשר יעיר קנו" ,מי זה קנו,
ירושלים קנו )לשכינה(.

éåäîì àðîéäî àéòø ãéúò àã ïéâáå
) íéé÷úé äéáå äàøúá àúåìâáישעיה נג ה(
åäééðéâá ìåç ãéáòúà åðéòùôî ììåçî àåäå
ïéøåñéã ïéùúëîá åðéúåðåòá àëåãî
åäééìò ìéáñã ïé÷çåã äîëá àúåéðòã
) äéðéâáåשמות לב יד( 'åâå äòøä ìò 'ä íçðéå
åðì àôøð åúøåáçáå (íù äéòùé) ã"ääå
ùàø éäéàã íééðåðéáì äçåã ìàîù äéðéâáå
çñô åäéàã àúáåéúá ïåì áø÷î ïéîéå äðùä
]íé÷åéå íéáù ìá÷ì àðéîé àòåøã [à"ò äð
ïåì éîééå ïåäéãéá ãéçàå ïåäìéã åìéôðî ïåì
)ישעיה נב ב( ÷úåòåáùáå íìùåøé éáù éîå
äøåú ïúî åäéàã äùîã àúåëæá ïå÷ôé
ïåùðëúéå äøåú øôñ ïåì éìâå éîçø
(è à úéùàøá) äùáéä äàøúå íìùåøéì
) äéáå éåðá ìò éîçøå äòùøä úåëìîדברים
לב יא( åð÷ íìùåøé åð÷ ïàî åð÷ øéòé øùðë
àúðéëùì

אתעביד חול  -שהן כלולין מקודש וחול ,והוא סובל חול דלהון :דיסורין דעניותא  -כמ"ש
)סוטה מט ע"ב( יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו ,וחכמת סופרים תסרח ויראי כו' ,וז"ש אתעביד
חול כו' :שמאל דוחה לבינונים כו'  -שלא יצאו בתשרי כנ"ל ,וכמו בכל ר"ה ,שהוא דוחה שלא
 - ïå÷éúä øéàî 2828כנראה שזה טעות ,שאין בפסוק##*.
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יכתבו בה ,כדי שלא ימותו ,ואינן נכתבין עד יוה"כ בתיובתא ,כן הוא בגאולה עד ניסן שהוא
רחמים ,ויצאו ברחמים ,כמש"ל )סה ע"ב סו ע"א עה ע"א( עש"ב :ויוקים לון כו'  -דבימינא
מוקים לון ,וכמש"ל )מג ע"ב נו ע"א( ובימינא יקים לון ,דמאן דנפל ל"צ לאוקמא כו' ע"ש ,והוא
נפילו שנפלו בחובין דלהון :דאיהו מתן תורה רחמי וביה כנשר כו'  -ר"ל ,דתורה הוא בעמודא
דאמצעיתא ת"ת רחמים ,והוא נשר שהוא חיה דיעקב ,בת"ח ,והנשר רחמני מאד :מאן קנו כו' -
דשכינתא עילאה מקננת בה ומתפרנסת ממנה ,וכמש"ל )מה ע"ב ס ע"א( נשרא דאתפרנסת כו',
ז"ש דעלה אתמר כנשר יעיר כו':
באותו זמן ,שׁוֹפָ ר ְמהֻ פָּ ַ֤ ק ְדמָ א֙ ז ֵָקף
ָקט֔וֹן ,מתהפכת ממשלת אומות העולם
וישראל ,שהם מזרע אותו שנאמר בו
מתעלה
החסדים"
"קטנתי מכל
ומזדקף ,2829ונאמר בו ז ֵָקף ָגּד֕וֹל .בימין
התעלו מן הגלות ,בגלל ש"מוליך לימין
משה" ,שדרגתו העמוד האמצעי שהוא
שבועות.

à"îã÷ ê"ôåäî ø"ôåù àðîæ àåääá
àîìòã ïéîåàã äìùîî êôäúà ï"è÷ ó÷æ
äéá øîúàã àåääã àòøæî ïåðéàã ìàøùéå
)íéãñçä ìëî éúðè÷ (é áì úéùàøá
ì"åãâ ó"÷æ äéá øîúàå ó÷ãæàå ÷ìúñà
êéìåîã ïéâá àúåìâ ïî å÷ìúñà àðéîéá
) 2830äùî ïéîéìישעיה סג יב( àãåîò äéâøãã
úåòåáù åäéàã àúéòöîàã

דאתמר ביה קטנתי כו'  -דצדיקים נקראים ע"ש הלבנה ,מאור הקטן )בראשית א טז( ,כנסת
ישראל ,בנה הקטן )בראשית כז טו( ,ומקטינים עצמם .2831ועשו בנה הגדול ,מונה למאור הגדול,
והם גדולים בעוה"ז ,בעותרא בכולא ,אבל בההוא זימנא אתהפך להו :זקף גדול בימינא  -דהוא
גדולה ,וכמש"ל )נה ע"א נג ע"א( מאי בימינך כו' :בגין דמוליך כו'  -ע"ל )סה ע"ב עד ע"ב(
בארוכה ומש"ש:
ובו מַ אֲ ִ ֥רי טַ ְרחָ ֖א ,בו מאריך הקדוש
ברוך הוא ,שהוא ארך אפים על
הבינוניים ,וטורח בשבילם לקיים
"וברחמים גדולים אקבצך" .ובו יצאו על
ידי אותו שנתנה תורה על ידו בשבועות,
שהולך לימין ,היינו פסח .באותו זמן "אז
ישיר משה" .ובסוכות "ויבא יעקב שלם",
שלם בגופו ,שלם בממונו )בראשית רבה
פע"ט סי' ה( ,ומוקף בשבעה ענני כבוד,
כבראשונה כשיצאו ישראל ממצרים,
לקיים "כימי צאתך מארץ מצרים וגו'".

êéøàî äéá à"çøè ê"éøàî äéáå
÷ìò íéôà êøà åäéàã àåä êéøá àùãå
{á"ò áñ} àîéé÷ì åäééðéâá çøèå íééðåðéá
)äéáå êöá÷à íéìåãâ íéîçøáå (æ ãð äéòùé
àúééøåà áéäééúàã àåääã àãé ìò ïå÷ôé
åðééäã àðéîéì ìéæàã úåòåáùá äéãé ìò
) àðîæ àéääá çñôשמות טו א( øéùé æà
íìù íìù á÷òé àáéå úåëñáå äùî
)äéðåîîá íìù äéôåâá (çé âì úéùàøá
àðååâë ø÷é éððò äòáùá øçúñàå
íéé÷ì íéøöîî ìàøùé å÷ôð ãë àúéîã÷ã
)'åâå íéøöî õøàî êúàö éîéë (åè æ äëéî

וביה מאריך כו'  -כנ"ל ,דממתין להון עד דיתובון ,ואינן נכתבין ויוצאין בר"ה :דאיהו ארך
כו'  -ר"ל ,מ"ש אף לרשעים ,היינו על בינונים ,שהיו ראוים ליכתב בר"ה עם הרשעים וכנ"ל:
וטרח כו'  -זהו טרחא ,והטרחא להמתין הגאולה בגינייהו ,וכמ"ש )סנהדרין צז ע"ב( מי מעכב
מידת הדין מעכבת ,שאלו יצאו במידת הדין כו' 2832כנ"ל} ,סב ע"ג{ ובעונותינו יצאו כו',2833
 - ïå÷éúä øéàî 2829ועומד?*##
 2830עי' לקמן מה ע"ד שזה הדעת מתקשר בחסד להראות אורו במלכות ,ועי' עד ע"ג ד"ה בג"ד
מוליך לימין :שהם גבורה ותפארת דאתכלילו כולהו בימינא.
2831

 2832שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן תיפח עצמן של מחשבי קיצין שהיו אומרים כיון שהגיע
את הקץ ולא בא שוב אינו בא אלא חכה לו שנאמר אם יתמהמה חכה לו שמא תאמר אנו מחכין
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וה' ית' טרח בגלגולא להביאן כמש"ל ,ור"מ בגלגולא בשבילן :וביה יפקון כו'  -ר"ל ,בעמודא
דאמצעיתא ,וכן וביה מאריך טרחא הנ"ל ,דדרגיה לבינונים באמצע ,ולכן הם תלוים ועומדים
כו' :בההוא זמנא כו'  -ר"ל ,משה ישיר ,דהוא מסר על הבינונים ,ואתי בגלגולא בגינם כנ"ל:
ובסכות ויבא יעקב כו'  -ר"ל ,בפסח השי"ת יוקים לישראל מגלותא הקמת ראש ,ובשבועות
יצאו מגלותא ,2834ובסוכות יבואו לירושלים ,וכמ"ש )בראשית לג יז( ויעקב נסע סכותה כו' ,ויבא
יעקב שלם ,והוא סוכת שלם ,מלכי צדק ,מלך שלם :2835שלם בגופי'  -דלא מתו הבינונים:
ובממוני'  -כמ"ש )ישעיה ס יז( תחת הנחשת אביא כו' ,וכן שלם בתלמודיה ,כמ"ש )ישעיה מא יח(
אפתח על שפיים נהרות כו') ,ישעיה יא ט( כי תמלא הארץ דעה כו' ,ותמלא הוא שלמות :כגוונא
דקדמיתא כו'  -כדעת האומר ענני כבוד היו) 2836סוכה יא ע"ב( ,ועמ"ש בא"ח סי' תר"ל,2837

 - ïå÷éúä øéàîוהוא אינו מחכה תלמוד לומר לכן יחכה ה' לחננכם ולכן ירום לרחמכם וכי מאחר שאנו מחכים
והוא מחכה מי מעכב מדת הדין מעכבת וכי מאחר שמדת הדין מעכבת אנו למה מחכין לקבל שכר
שנאמר אשרי כל חוכי לו.
 2833עי' סנהדרין צז ע"א :תנא דבי אליהו ששת אלפים שנה הוי עלמא שני אלפים תוהו שני
אלפים תורה שני אלפים ימות המשיח ובעונותינו שרבו יצאו מהם מה שיצאו.
 2834עי' דע"ה ח"א פ ע"א :והנה כ"ז הוא יסוד ושורש לתיקון העתיד ,וכמ"ש ר' יהושע )ראש
השנה יא ע"א( בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל .כי התחלת הגאולה יהיה בניסן ,ויתחיל אז תיקון
הזו"ן ושלימותם ויומשך עד חג השבועות ,שאז יושלם כל שלימות הזו"ן ,וכן יהיה }פ ע"ב{ אז
סוף הגאולה בשבועות ,כמ"ש הגר"א בתיקונים )דף ס"ב עמוד ג' ד"ה ובסוכות( ע"ש כל הענין
בתיקונים בארוכה .והנה על זה הוא כל מצות הקרבת העומר וספירת העומר ושתי הלחם ,לתקן
את בנין הזו"ן ושלימותם לעת תיקון העתיד ,ונעשה כ"ז עתה לאט לאט בכל שנה ושנה ,עד
שיושלם בזמן ביאת המשיח .והוא ע"פ מה שאמרנו בכמה מקומות מדברינו ,כי כל הדורות כולם
הם קומת פרצוף אחד כללי ,הנמשך ונשלם בביאת המשיח ,ובסוד מה שאמרו )יבמות ס"ב סע"א(
אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף ,וכל דור ודור הוא פרט אחד מהקומה הכללי ,והוא
נעשה ונתקן במשך זמנו ע"י התורה והמצוה והמאורעות שבכל עת עד שיושלם כולו בעת קץ
הימין.
 2835לשון הפסוק בראשית יד יח
ועי' זהר ח"א פז ע"ב :אתא יעקב ואתער רחמי בעלמא ,ואשלים מהימנותא בעלמא כדקא חזי.
ביומי דאברהם מה כתיב ,ומלכי צדק מלך שלם ,דאתעטרת כרסייא בדוכתיה ,וכדין אשתכח מלך
שלם ,בלא פגימו כלל##* .
עי' אבות דרבי נתן )פרק שני( :אף שם יצא מהול שנאמר )שם יד( ומלכי צדק מלך שלם..
 2836עי' דע"ה ח"ב קלג ע"ג :אמנם לענ"ד כי בזוה"ק פ' בשלח )דף סד ע"ב( א"ר אבא כו' והא
חמו כו' ע"ש ,הרי מבואר כי זכו לענני כבוד לעיני כל ישראל ובקביעות תיכף ,גם מה שמשמע
מדברי הגר"א בתיקינים שם בענין חג הסוכות שהוא בתשרי ,שהוא משום כי רק אז נתרצה הקב"ה
לישראל והיה שריית ענני כבוד לעיני כל ישראל ובקביעות רק מאז ולא קודם ,הנה בתרגום יונתן
)פ' בא יב לז ,ובפ' בשלח יג כ( בענין שם סוכות ,וכן במכילתא )שם ושם( לא משמע כן כלל,
והמיישב דברי הגר"א בזה רוב ברכות ינוח על ראשו.
 2837צ"ל תרכ"ה )לש"ו( .ז"ל :ס"א בסוכות כו' .כר"א שם י"א ב' ואע"ג דר"ע פליג עליה ולכאורה
ר"י שם ס"ל כוותיה מדהוצרך ללמוד מפסוק אחר וכן כל האמוראים שם אבל בירושלמי שם מ'
דגם ר"י ס"ל כר"א דגרסי' שם א"ר יוחנן כתיב באספך מגרנך ומיקבך מפסולת שבגורן ושביקב את
עושה לך סכך רשב"ל אומר ואיד יעלה מן הארץ אמר רבי תנחומא דין כדעתיה ודין כדעתיה ר'
יוחנן דו אמר עננים מלמעלה היו דו יליף לה מאספך רשב"ל אמר עננים מלמטן היו דו יליף לה
מעננים כו' ע"ש וכן בב"ר פליגי שם בפי"ג ר"י ורשב"ל ר' יוחנן אמר אין עננים אלא מלמעלן שנא'
וארו עם ענני שמיא רשב"ל אומר אין עננים אלא מלמטן שנא' מעלה נשיאים מקצה הארץ כו'
ע"ש ועתוס' שם ד"ה בפסולת כו' וכן בת"א מתרגמינן ארי במטלת עננין כו' וכן תא במ"ר בכמה
מקומות ומהן שם אמר הקב"ה לאברהם אבינו אתה אמרת והשענו תחת העץ חייך שאני פורע
לבניך שנא' פרס ענן למסך הרי במדבר בארץ מנין כתיב בסוכות תשבו שבעת ימים לע"ל מניין
שנא' וסוכה תהיה לצל יומם כו' וכן במכילתא פ' בשלח ע"ש וערש"י בריש סוכה ב' ב' ד"ה ההוא:
מצוה הבאה כו' .מכילתא פ' בא ושמרתם את המצות רבי יאשיה אומר אל תקרא כן אלא
ושמרתם את המצות כשם שאין מחמיצין את המצוות כך אל יחמיצו את המצוות אלא אם באת
מצוה לידך עשה אותה מיד והביאו רש"י במגילה ו' ב' וביומא ל"ג א' ועי' פ"ד דנזיר כ"ג ב' ובב"ק
ל"ח ב' ובהוריות י"א ושאר מקומות:
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2838

כי בזמן הסוכות היה אחר שנתרצה להם הקב"ה ,ואמר למשה )שמות לד

ועמ"ש במ"א
כל עמך אעשה נפלאות כו' ,והוא ענני הכבוד ששרתה עליהם בקביעות
והרשעים שהם ערב רב נאמר בהם
סו"ף פסו"ק ,שהם מזרעו של עמלק,
שנאמר בו "ויאמר כי יד על כס י"ה".
והם חמשה מינים :עמלקים ,גבורים,
נפילים ,ענקים ,רפאים .שכולם מתעלים
ומתגברים על ישראל בגלות ,זהו שכתוב
"ויגברו המים וירבו מאד על הארץ"
ארבע פעמים כתוב ויגברו וגברו ,כנגד
ארבע גליות ,ועליהם נאמר סו"ף פסו"ק,
שמפסיק אותם הקדוש ברוך הוא לסוף
הימים מן העולם.

2839

י( נגד

:

ïåäá øîúà áø áøò ïåðéàã àééòéùøå
øîúàã ÷ìîòã àòøæî ïåðéàã ÷"åñô ó"åñ
ä"é ñë ìò ãé éë (æè æé úåîù) øîàéå äéá
íéìéôð íéøåáâ íé÷ìîò íéðéî ùîç ïåðéàå
ïéøáâúîå ïé÷ìúñî åäìëã íéàôø íé÷ðò
 æ úéùàøá) ã"ää àúåìâá ìàøùé ìòיח(
2840
(à"ã) õøàä ìò ãàî åáøéå íéîä åøáâéå
ìá÷ì åøáâå åøáâéå áéúë ïéðîæ 2841òáøà
÷"åñô ó"åñ øîúà åäééìòå ïååìâ òáøà
àéîåé óåñì àåä êéøá àùãå÷ ïåì ÷éñôã
àîìòî

ורשיעיא דאינון כו'  -פרי החג עד שמיני עצרת פר אחד ,דלא ישתארון אלא גוי אחד כמ"ש
בפרשת פנחס )רנו ע"ב .(2842ואמר ואינון חמש כו'  -ר"ל וא' מהן עמלקים ,ונאמר )שמות יז יד( כי
 - ïå÷éúä øéàî 2838עי' אדרת אליהו )ויקרא כג מג( :למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל
בהוציאי אותם מארץ מצרים ,אני ה' אלהיכם] .למען ידעו דורותיכם כי בסכות הושבתי[) .בתורת
כהנים הגירסא בהפך דלר' אליעזר סוכות ממש היו וכו' אבל בסוכה )יא ע"ב( הגירסא כמו כאן( ר'
אליעזר אומר ענני כבוד היו .ר' עקיבא אומר סוכות ממש היו .בהוציאי אותם מארץ מצרים .מלמד
שאף הסוכה זכר ליציאת מצרים .בסכת בסכת בסכות )סוכה ו ע"ב( שני חסרים ואחד מלא מכאן
אמרו שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח :ועיי"ש שמות לד י :ויאמר הנה כרת ברית .רצה לומר,
"הנה אנכי כרת ברית" והוא קיום ההבטחה אשר לא תופר ,כי בכל הדברים החטא מונע מה שאין
כן בקיום הברית ,וזה שאמר ננד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגוים.
והוא שריית הענן על המשכן והכבוד שורה עליהם לעין כל והולך לפניהם לעין כל ,כמו שנאמר
)במדבר יד ,יד( .אשר עין בעין נראה אתה וגו' ועננך כו' ,עד שתמהו כל האומות עליהם ואמרו
)שיר ג ,ו( .מי זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן כו' ,וכמו שנאמר בסוף פקודי .וכבוד ה' מלא כו'
כי ענן ה' על המשכן כו' .ואף שהלך הענן לפניהם ביציאתו ממצרים ,לא היה אלא לשעתו עד הים,
וגם לא היה לעיני כל ישראל רק לפני הנביאים שבהם ,מה שאין כן כאן ,וזה שאמר )שם( .לעיני כל
בית ישראל בכל מסעיהם .וזו היא הפלא הגדול ,וכמו שאמרו האומות עליהם )שהש"ר ג ,ה( .אין
אלו אלא אלהים ,וכמו שאמר משה )לג ,טז( .ונפלינו אני ועמך מכל העם כו'' ,ונפלינו' לשון פלא,
וכן השיב לו יתברך שמו .נגד כל עמך אעשה כו' ,כמו שנאמר .לעיני כל בית ישראל ,אשר לא
נבראו בכל כו' ,וזהו 'ונפלינו' .והיה הולך לפניהם במסעיהם וחונה בחנייתם ,ועל פי משה שאמר
'קומה ה" 'שובה ה" ,וזה שאמר .וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה ה' כי נורא הוא אשר
אני עשה עמך .שהכל בשבילך וברצונך .וזה הגדולה והטובה אשר אין אחריה ולא היתה כזאת,
שנאמר 'אשר עין בעין' כו' ,ועל זה אנחנו מצפים )ישעיה נב ,ח( .כי עין בעין יראו וכו' .וחזר ה'
יתברך וכרת הברית שכרת בסוף פרשת משפטים ,אחר שהופר הברית כאן ,וחזר וכרת בראשי
המצות שתולה הברית בהן ,וכמו שאמרו שהן עדות על יחודו ושהוציאם ממצרים להיות להם
לאלהים:
 2839עי' אד"א תשא לד י ועי' זהר בשלח סד ע”ב א"ר אבא ווכ' והא חמו וכו' ועי' דע"ה ח”ב
דרוש ה' ענף ד' סימן א'
.à"øâá ÷çîð 2840
.(à"øâ) òáøàå 2841
##* 2842ז"ל :וביום השמיני עצרת )&( פר אחד איל אחד )&( הא אוקמוה מארי מתניתין למלכא
דזמין אושפיזין לבתר דשלח לון אמר לאלין בני ביתא דיליה אנא ואתון נעביד סעודה קטנה ומאי
עצרת כמד"א )&( זה יעצור בעמי ולית עצר אלא מלכות מסטרא דשכינתא עלאה עביד סעודתא
רברבא ומסטרא דמלכותא סעודתא זעירא ונוהגין למעבד ישראל עמה חדוה ואתקריאת שמחת
תורה ומעטרן לס"ת בכתר דיליה רמז ס"ת לתפארת שכינתא עטרת תפארת )&(:
תרגום" :וביום השמיני עצרת" "פר אחד איל אחד" ,הרי פרשוהו בעלי המשנה ]משל[ למלך
שזימן אורחים ,לאחר ששלח אותם אמר לאלו בני ביתו ,אני ואתם נעשה סעודה קטנה .ומה
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מחה כו' ,והן מ"ש ויגברו כו' ,המים ,ה' מים ,ה' מינים ,ול"ג ד"א ,וכצ"ל ,וארבע זמנין כו'.
ואמר ועלייהו אתמר סוף פסוק  -ר"ל דזהו מאריך טרחא סוף פסוק .ואמר לסוף יומיא  -ור"ל
דנגד זה הוא שמיני עצרת כנ"ל:
ובאותו זמן "הקטן יהיה לאלף" מצד
השמאל" ,והצעיר לגוי עצום" מצד הימין.
"אני יהו"ה בעתה אחישנה" מצד העמוד
האמצעי .ומיד יפסקו העמלקים מן
העולם ,והקדוש ברוך הוא ישב על כסאו.
אַת ָ ֑נח ְ ֚י ִתיב .באותו זמן
וזהו שׁוֹפָ ר ה ֹו ֵ ֣לְ 
שימחו עמלקים מן העולם ,יהיה הקדוש
ברוך הוא נח מנוחה לישראל ויושב על
כסאו ,כמו שנאמר בו "ועתיק יומין יתיב
לבושיה כתלג חוור ]ועתיק הימים יושב
לבושו כשלג לבן[" לקיים "אם יהיו
חטאיכם כשנים כשלג ילבינו".

) àðîæ àåääáåישעיה ס כב( äéäé ïè÷ä
íåöò éåâì øéòöäå àìàîùã àøèñî óìàì
äðùéçà äúòá 'ä éðà àðéîéã àøèñî
ïå÷ñôúé ãéîå àúéòöîàã àãåîòã àøèñî
áéúé àåä êéøá àùãå÷å àîìò ïî íé÷ìîò
ç"ðúà ê"ìåä ø"ôåù åäéà àãå äééñøåë ìò
íé÷ìîò ïåçîúéã àðîæ àåääá á"éúé
àçééð çð àåä êéøá àùãå÷ àäé àîìòî
øîúàã äîë äééñøåë ìò áéúéå ìàøùéì
øååç âìúë äéùåáì áéúé ïéîåé ÷éúòå äéá
) àîéé÷ìישעיה א יח( íëéàèç åéäé íà
åðéáìé âìùë íéðùë
äééñøë áéúë ìàòîùéå åùò éáâìå
äééñøåëã ïéáéáù ïåðéàîå øåð éã ïéáéáù
÷éìã øåð éäåìâìâ ïåäìéã ïååòè ìë ïåã÷åé
'é úàã àøèñî ïéìâìâ øùò äéðéî ïéúçðã
ïåøòúé ïååúà ïéøú 'ä úàã àøèñî ïéáéáùå
àðîæ àåääá ïåäìéã ïååòè àã÷åàì àøåðá
)'åëå úøåòðì ïñçä äéäå (àì à äéòùé

ולגבי עשו וישמעאל כתוב "כרסייה
שביבין די נור ]כסאו 2843שביבי אש[".
ומאותם שביבים של כסאו ,ישרפו כל
אלהיהם אש בוערת שיורדים ממנו
עשרה גלגלים מצד של האות י' ,ושביבים
מצד של האות ה' ,שתי אותיות יתעוררו
באש לשרף את אלהיהם ,באותו זמן
"והיה החסן לנערת וכו'".
2844
הקטן יהיה כו'  -וזהו זקף קטן  :לגוי עצום  -וזהו זקף גדול :אני ה' כו'  -כמ"ש )סנהדרין
צח ע"א( זכו אחישנה לא זכו כו' ,2845והוא בעמודא דאמצעיתא לבינונים ,כנ"ל ספר הג' :שופר
הולך  -שהלך עמהון בגלותא ,הלוך ילך ובכה כו' )תהלים קכו ו( :כתיב כרסי' שביבין כו'  -והן
ב' כסאות שאמרו )ויק"ר פכ"ט סי' י( ,2846א' לדין וא' לצדקה ,ועמ"ש באד"ר )קל ע"א (2847בענין
 - ïå÷éúä øéàîעצרת ,כמו שנאמר "זה יעצור בעמי" ,ואין עצר אלא מלכות .מצד השכינה העליונה עושה סעודה
גדולה ,ומצד המלכות סעודה קטנה ,ונוהגין לעשות ישראל עמה שמחה ונקראת שמחת תורה,
ומעטרים לספר תורה בכתר שלו ,רמז ספר תורה לתפארת ,השכינה "עטרת תפארת".
 2843לשון רבים?*##
 2844אצלנו הוא :ז ֵָקף ָקט֔וֹן.
 2845עי' לעיל הערה .2592
 2846ז"ל :ובר"ה נוטלין שופרותיהן ותוקעין לפני הקב"ה והוא עומד מכסא דין לכסא רחמים.
 2847ז"ל :תניא כתיב )דניאל ז( "חזה הוית עד די כורסוון רמיו ועתיק יומין יתיב כורסוון רמיו"
מאן הוא אמר לרבי יהודה קום בקיומך ואתקין כרסייא דא א"ר יהודה כתיב )שם( כורסייה שביבין
דינור ועתיק יומין יתיב על האי כרסייא מ"ט דתניא אי עתיק יומין לא יתיב על האי כרסייא לא
יכיל לאתקיימא עלמא מקמי ההוא כורסייא כד יתיב עתיק יומין עליה לכפייא )ס"א אתכפייא(
לההוא כורסייא ומאן דרכיב שליט בעידנא דנטיל מהאי כרסייא ויתיב על כורסייא אחרא כורסייא
קדמאה רמיז דלא שלטא אלא איהו דרכיב ביה עתיק יומין
תרגום :למדנו :נאמר "חזה הוית עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתיב" )תרגום :פי' רואה הייתי
אשר הכסאות מוטלים ומושלכים ,ועתיק יומין יושב( איזה )כסא מוטל(? אמר לרבי יהודה ,עמוד
על רגליך ותתקן הכסא הזה.
אמר רבי יהודה ,נאמר "כרסייה שביבין דינור" )פי' כסאו שהתנוצצו ממנו נצוצי אש( ועתיק
יומין ישב על כסא הזה .מהו הטעם ,כי למדנו ,שאם עתיק יומין לא היה יושב על הכסא הזה לא
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כרסיה שביבין ,וע"ש באד"ר ,דע"י יתיב דהוא רחמים גדולים ,ולכן אם יהיו חטאיכם כו',
וכמ"ש )ירמיה נ כ( 2848ביום ההוא יבוקש חטאת כו' כי אסלח לאשר אשאיר .וזרקתי עליכם כו'
)יחזקאל לו כה( :עשר גלגלין כו'  -כמש"ל בתיקון י"ג )כח ע"ב( ולקמן בתיקון כ"ח ) ,(2849עש"ב
דגלגלין אינון צורת יו"ד ,ויוד גלגלין אינון ,ע"ש ושם :ושביבין מסט' כו'  -כמ"ש )דניאל ז ט(
כרסיה שביבין .2850וכסא הוא מסט' דה"א ,אימא מקנן בכרסיא )לעיל כד ע"א( ,ור"ל בזה ,וזהו
}סב ע"ד{ על כס י"ה )שמות יז טז( ,שמהם תצא שלהבת י"ה רשפיה כו' )שיה"ש ח ו( ,וכמש"ל
)סו ע"ב עו ע"א( :בההוא זמנא והיה כו'  -סיפא דקרא ובערו שניהם כו':2851
באותו זמן ,עולה ו' על דרגתו ,שהיא
"שש מעלות לכסא" ,וזוהי ַד ְּר ָגּ֧א ְתּ ֵרי
טַ עֲ מֵ ֦י .מה זה תרי טעמ"י ,אלא אחר
שעולה לדרגתו ,יאמר לישראל "ועשה לי
מטעמים כאשר אהבתי" ממצוות עשה
שכלולות בה' של אברהם ,שכולל רמ"ח
מצוות ,שבהם מתקרבת ה' אל ו' .וקרבן
זה הוא קרוב של הקדוש ברוך הוא עם
שכינתו.

äéìéã àâøã ìò 'å ÷éìñ àðîæ àåääá
àñëì úåìòî ùù (èé é 'à íéëìî) åäéàã
é"øú éàî é"îòè é"øú à"âøã åäéà àãå
øîéé äéâøãì ÷éìñã øúá àìà é"îòè
) ìàøùéìבראשית כז ד( íéîòèî éì äùòå
'äá ïìéìëã äùòã ïéãå÷ôî éúáäà øùàë
ïåäáã ïéãå÷ô ç"îø ìéìëã íäøáàã
åáéø÷ åäéà àã àðáø÷å 'å éáâì 'ä áéø÷úà
äéúðéëù íò àåä êéøá àùãå÷ã

בההוא זמנא סליק כו' דכלילין בה' דאברהם כו'  -דע"י ה"א נעשה חושבן רמ"ח ,והיא
כוללת אותן ,ור"ל דעתה נשלם השם י"ה כנ"ל ,וו' על דרגיה ,וה' תרי טעמי :דבהון אתקריב כו'
 דהיא נר מצוה ,דכל הפקודין כלילין בה .וז"ש למעלה דכלילין בה' דאברהם .וע"ל )ב ע"א בע"ב( ועוד אלין דעסקין באורייתא לשמה ונטרין פקודהא כו' ,ובר"מ פ' נשא )קכג ע"א( אית ב"נ
לבתר דיתוב מחטאוי ומתכפר ליה איהו אזיל בדרך מצוה ומתעסק בכל כחו בדחילו ורחימו
דקב"ה ,דא זכי לתשובה תתאה דאתקרי ה' .2852ושם )קכב ע"א( וכל מאן דחזר בתיובתא כאלו
 - ïå÷éúä øéàîיכול היה העולם להתקיים מפני הכסא הזה ,וכשעתיק יומין יושב עליו בכדי לכפות )נכפה( אותו
הכסא ,ומי שרוכב שולט.
בעת שעמד מהכסא הזה וישב על כסא אחר ,אז הכסא הראשון מוטל ,שכן אינו שולט אלא
הכסא שעליו רוכב עתיק יומין.
ְהוּדה וְ א
 2848בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם וּבָ עֵ ת הַ ִהיא נְ אֻ ם ה’ ְיב ַֻקּשׁ אֶ ת עֲ וֹן י ְִשׂ ָראֵ ל וְ אֵ ינֶנּוּ וְ אֶ ת חַ טֹּאת י ָ
ִתמָּ צֶ אינָה כִּ י אֶ ְסלַח לַאֲ ֶשׁר ַא ְשׁ ִאיר.
 2849אין לנו תיקון כח*##
 2850נדצ"ל דשביבין##*.
 2851וְ הָ יָה הֶ חָ סֹן לִ נְ ע ֶֹרת וּפֹ עֲ ל ֹו לְ נִ יצוֹץ וּבָ עֲ רוּ ְשׁנֵיהֶ ם י ְַח ָדּו וְ אֵ ין ְמכַבֶּ ה.
 2852ז"ל :כען צריך לאהדרא על פתח התשובה וכי מכמה מינין איהו תשובה דעבדין בני נשא
כלהו טבין אבל לאו כל אפייא שוין אית ב"נ דאיהו רשע גמור כל ימיו ואיהו עובר על כמה פקודין
דלא תעשה ומתחרט ומודה עלייהו ולבתר כן לא עבד לא טב ולא ביש לדא ודאי ימחול ליה קב"ה
אבל לא דיזכה לתשובה עלאה 2852אית ב"נ לבתר דייתוב מחטאיו ומתכפר ליה איהו אזיל בדרך
מצוה ומתעסק בכל כחו בדחילו ורחימו 2852דקב"ה דא זכי לתשובה תתאה דאתקרי ה' ודא איהו
תשובה תתאה ואית ב"נ לבתר דמתחרט מחובוי ויעביד תשובה ויתעסק באורייתא בדחילו ורחימו
דקב"ה ולא על מנת לקבל פרס דא זכי לאת ו' ואיהו בן י"ה ועל שמיה אתקרי בינה ודא גרים
דתשוב ו' לגבי ה' ומלת תשובה כך היא תשוב ו' לה'
תרגום :כעת צריך לחזור על פתח התשובה ,וכי מכמה מינים היא התשובה שעושים בני אדם,
כולם טובים ,אבל לא כל הפנים שוים .יש אדם שהוא רשע גמור כל ימיו ,והוא עובר על כמה
מצוות לא תעשה ומתחרט ומודה עליהם ,ואחר כך לא עושה לא טוב ולא רע ,לזה בודאי ימחל
הקדוש ברוך הוא ,אבל לא שזכה לתשובה עליונה .יש אדם שלאחר שישוב מחטאיו ומתכפר לו,
הוא הולך בדרך מצוה ומתעסק בכל כחו ביראה ואהבת הקדוש ברוך הוא ,זה זוכה לתשובה
תחתונה שנקראת ה' ,וזו היא תשובה תחתונה .ויש אדם שלאחר שהתחרט על חטאיו ועשה
תשובה ויתעסק בתורה ביראה ואהבת הקדוש ברוך הוא ,ולא על מנת לקבל פרס ,זה זוכה לאות
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חזר את ה' לאת ו' כו' ודא איהו תשובה תשוב ה' ודאי לגבי ו' כו' .2853ואמר אתקריב כו' וקרבנא
כו' דעשה לי מטעמים כו' הוא קרבנא ,כמ"ש בר"מ פ' אמור )צט ע"ב ,(2854ואמר למעלה )נח
ע"א* (##דהוא קרבנא דצלותא דה"א כלילא בכל פקודין ,ועמש"ש בארוכה:
בכל מקום ומקוםִ ,קרוב 2855של י"ה,
ה' חמשת אלפים לבריאת עולם ,ו' אלף
הששי ברמ"ח ובשמאל ,ששם הלב ,יטול
נקמות מאומות העולם .וסוד הדבר "כי
יום נקם בלבי" ,ודאי נכללים בעמוד
האמצעי .שמצוות עשה נתנו מימין,
ומצוות לא תעשה משמאל ,ואלו הם תרי
טעמ"י .ומצוות עשה הן מאכלי הקדוש
ברוך הוא ,ומצוות לא תעשה פרנסה
לסמא"ל ,למי שעובר עליהם.
)ואלו היה מקריב( )מקדים( )ובאלו
מתקרב( עשו ליצחק ,ואמר לו "יקם אבי
ויאכל מציד בנו" וסמא"ל בגללם היה
מקדים )מקריב( לשמאל להטעים את
הקדוש ברוך הוא מחטאי בניו ,שהם
מאכלים מרים ,שבשבילם נאמר "ואת
עשו שנאתי" .מהעמוד האמצעי ,משם
נתנה תורה ,שהיא כללות של ימין
ושמאל .באותו זמן עשן יתעורר לשמאל
להעביר משם סמא"ל ,ומיד עולה עשן
אחר ,שהוא עשן הקטורת )הוא כללה של
התורה ,הקשר שלו ,מצוות עשה (.לקשר
ולקרב ימין לשמאל ,שעמוד העשן הוא
העמוד האמצעי )באהבה ,ומצוות לא
תעשה ביראה( עמוד הקטרת.

úùîç 'ä ä"é åáéø÷ øúàå øúà ìëá
ç"îøá éùùä óìà 'å íìåò úàéøáì íéôìà
ïéîåàî ïéî÷åð ìåèé àáì ïîúã àìàîùáå
) äìîã àæøå àîìòãישעיה סג ד( í÷ð íåé éë
àúéòöîàã àãåîòá ïìéìëúà éàãå éáìá
ïéãå÷ôå àðéîéî åáéäééúà äùòã ïéãå÷ôã
é"øú ïåðéà ïéìàå àìàîùî äùòú àìã
ïéìëàî ïåðéà äùòã ïéãå÷ôå é"îòè
äùòú àìã ïéãå÷ôå àåä êéøá àùãå÷ã
åäééìò øáòã ïàîì ì"àîñì àñðøô
)à"ð) (íéã÷à à"ð) (áéø÷ äåä ïéìàå
äéì øîàå ÷çöéì åùò (áø÷úî ïéìàáå
)בראשית כז לא( åðá ãéöî ìëàéå éáà í÷é
(áéø÷ à"ð) íéã÷à äåä åäééðéâá ì"àîñå
àåä êéøá àùãå÷ì àîòèàì àìàîùì
ïøéøî ïéìëàî ïåðéàã éåðáã ïéáåçî
) øîúà åäééðéâáãמלאכי א ג( åùò úàå
ïîúî
àúéòöîàã
àãåîò
éúàðù
[á"ò äð] àìéìë éäéàã àúééøåà úáéäééúà
øòúé ïùò àðîæ àåääá àìàîùå àðéîéã
ãéîå ì"àîñ ïîúî àøáòàì àìàîù éáâì
åäéà) úøè÷ä ïùò åäéàã àøçà ïùò ÷éìñ
ïéãå÷ô äéìéã àøåù÷ àúééøåàã àììë
àìàîùá àðéîé àáø÷ìå àøù÷ì (äùòã
àúéòöîàã àãåîò åäéà ïùòã àãåîòã
)åäéà (åìéçãá äùòú àìã ïéãå÷ôå åîéçøá
úøè÷ä ïùò

הוה קריב לשמאלא  -דהוא יצחק :ואת עשו שנאתי  -דהוא קריב מטעמים מרירין ,ולכן
אמר כאשר אהבתי :עמודא דאמצעיתא מתמן אתייהיבת כו'  -כמש"ל בתיקון ל"ג וש"מ ,והוא
 - ïå÷éúä øéàîו' ,והוא בן י"ה ,ועל שמו נקראת בינה ,וזה גורם שתשוב ו' לה' ,ומלת תשובה כך היא ,תשוב ו'
לה'.
2853
ז"ל :פקודא דא היא מצות תשובה ודא איהי בינה ובעוונותינו מדחרב בי מקדשא לא
אשתאר לנו אלא ודוי דברים לבד ודא מלכות 2853ומאי בינה 2853בן י"ה 2853והאי בן ו' איהו ודאי
וכל מאן דחזר בתיובתא כאלו חזר את ה' לאת ו' דאיהו בן י"ה ואשתלים ביה יהו"ה ודא איהו
תשובה תשוב ה' 2853ודאי לגבי ו'
תרגום :מצוה זו היא מצות תשובה ,וזוהי בינה .ובעוונותינו משחרב בית המקדש לא נשאר לנו
אלא וידוי דברים לבד ,וזו מלכות .ומה זה בינה] ,אותיות[ בן י"ה ,ובן זהו ו' בודאי ,וכל מי שחוזר
בתשובה כאלו החזיר ה' לאות ו' ,שהיא בן י"ה ,ונשלם בו יהו"ה ,וזוהי תשובה ,תשוב ה' ודאי לו'.
 2854עי' לעיל הערה .2662
##* 2855
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דכליל ימינא ושמאלא .דבימינא מ"ע ושמאלא מל"ת ,ותורה כליל שניהם .דשניהם איתנהו בה,
וביה נעשין אחד .דבמצות מ"ע הוא בעשה ,ומל"ת בשב ואל תעשה ,ולכן שם ענפין מתפרדין.
אבל בעמודא דאמצעיתא ,בתורה הוא אחד ,הכל בלימוד ,ומ"ע ול"ת שוין .וזהו ענין היחוד
דהוא ביה .וז"ש עמודא דאמצעיתא מתמן כו' ,דלמעלה אמר ופקודין דעשה כו' ופקודין כו'
ואמר עמודא דאמצעיתא כו' :בההוא זמנא יתער עשן כו'  -הוא עשן הקרבנות דעשה מטעמים,
ועשן המערכה ידוע שהוא להעבירו לס"ם משמאלא ,2856ולכן אברים ופדרים נקרבין בלילה,
ועשן של מזבח הפנימי ,עשן הקטורת ,הוא לקשרא ,דקטורת הוא לשון קושר ,לקטרא ,וז"ש
ומיד סליק עשן אחרא כו':
מהו הקטרת שלו ,שכינה תחתונה
שהיא עולה בכמה ריחות ובשמים
טובים .וכשעולה אליו ,נאמר בה "מי
זאת עולה מן המדבר וכו'" ,שעולה בהם,
זו ה' תחתונה .זאת עולה במ"י .מקטרת,
"מר ולבונה" ,שתי ירכים של אמת" .מכל
אבקת רוכל" ,זה צדיק שהוא כולל הכל,
הוא רוכל והיא אבקה שלו .זהו שכתוב
"ודבק באשתו" ,ובו עולה לבעלה.

äàúú àúðéëù äéìéã úøè÷ éàî
ãëå ïéáè ïéîñåáå ïéçéø äîëá à÷ìñ éäéàã
) äá øîúà äéáâì à÷ìñשיה"ש ג ו( úàæ éî
'ä àã ïåäá à÷ìñã 'åëå øáãîä ïî äìåò
äðåáìå øî úøè÷î é"îá à÷ìñ úàæ äàúú
) ìëåø ú÷áà ìëî èåù÷ éëøé éøúשם( àã
ìëåø åäéà àìë ìéìë åäéàã {à"ò âñ} ÷éãö
,"åúùàá ÷áãå" ã"ää äéìéã ú÷áà éäéàå
.äìòá éáâì ú÷éìñ äéáå

מקטרת מור כו' מכל כו'  -ע"ל )נו ע"ד מח ע"ב( מקטרת מור כו' ועוד כו' ,ובפ' וישלח
)קעו ע"ב( פתח ר' יוסי ואמר מי זאת עולה כו' מכל אבקת רוכל דא יעקב ד"א דא יוסף הצדיק
כו' אמאי רוכל אלא מה חנוני דא קטירי דקוסטרי ואבקי דפולמי כלהו בידיה ,ה"נ יוסף איהו
קיומא דאורייתא }סג ע"א{ בגין דאיהו קיים לה בגין דכל פקודי דאורייתא מתקשרין בנטירו
דברית קדישא כו' .2857וע"ל )פב ע"ב פח ע"א( דאינון פטר כל רחם ,דאינון רמ"ח ,דכלהו קטירין
 - ïå÷éúä øéàî 2856עי' שעה"כ יג ע"א :וע"י פטום הקטרת הזה שאנו אומרים ,גורמים לסלק חיות הקדושה
אשר בתוך הקלי' העשיה שהם י"א יריעות עזים ,ואנו מסלקים אותם ע"י סמני י"א קטרת וכו'
והטעם שהקטרת ממית מלאך המות ,ועי"כ אין בו כח להמית.
 2857ז"ל בשלימות :רבי חזקיה אשכחיה יומא חד לרבי יוסי דהוה משתמיט 2857ספסינא גו קטרי
דנורא 2857והוה סליק קטורא דתתנא לעילא א"ל אלו קטורא דתננא דקרבנא דהוה סליק על גבי
מדבחא הוה סליק תדיר כי האי גוונא לא שריא רוגזא בעלמא וישראל לא אתגלי מעל ארעא פתח
רבי יוסי ואמר )שיר ג ו( מי זאת עולה מן המדבר כתימרות עשן מקטרת מר ולבונה מכל אבקת
רוכל מי זאת עולה תא חזי בזמנא דהוו אזלי במדברא שכינתא אזלא קמייהו ואינהו הוו אזלי
אבתרה דכתיב )שמות יג כא( ויהו"ה הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך ולילה בעמוד
אש להאיר להם וגו' ובגין כך כתיב )ירמיה ב ב( כה אמר יהו"ה זכרתי לך חסד נעוריך אהבת
כלולותיך לכתך אחרי במדבר וגו' ושכינתא הות אזלא וכלהו ענני יקר בהדה וכד הוה שכינתא
נטלא הוו נטלין כמה דכתיב )במדבר ט יז( ובהעלות הענן מעל האהל ואחרי כן יסעו בני ישראל
וגו' וכד איהי סלקא ההוא עננא סלקא עד לעילא וכל בני עלמא חמאן ושאלי ואמרי מי זאת עולה
מן המדבר כתימרות עשן ההוא עננא דשכינתא אתחזיא עשן מאי טעמא איהי עשן בגין דנורא
דאדליק אברהם ויצחק בריה הוה אחיד בה ולא אעדי מינה וכד אתאחדת ההוא נורא בגווה הוה
סליק עננא )נ"א תננא( ועם כל דא מקטרת מר ולבונה מאי מקטרת מתקטרא בתרין סטרין אחרנין
עננא דאברהם לימינא עננא דיצחק לשמאלא מכל אבקת רוכל דא יעקב דבר אחר דא יוסף הצדיק
בגין דארונא דיוסף הוה אזיל לגביה אמאי רוכל בגין דהוה רכיל לאחוי לגביה דאבוי דבר אחר
אמאי רוכל אלא מה חנוני דא קטירי דקוסטרי ואבקי דפולמי כלהו בידיה 2857הכי נמי יוסף איהו
קיומא דאורייתא בגין דאיהו קיים לה בגין דכל פקודי אורייתא מתקשרן בנטירו דברית קדישא
ועל דא שכינתא מתקטרא באברהם יצחק ויעקב ויוסף כחדא אינון ודיוקנא חדא להו הדא הוא
דכתיב )בראשית לז ב( אלה תולדות יעקב יוסף ובגין כך מכל אבקת רוכל בגין דמאתר דנהרא
דנגיד ונפיק אשתקייא כלא ונהירו כל אנפין:
תרגום :רבי חזקיה מצא יום אחד את רבי יוסי שהיתה נשמטת חתיכת בשר לתוך להבות האש,
והיה עולה קטור העשן למעלה .אמר לוִ ,אלו קטור העשן של הקרבן שהיה עולה על גבי המזבח
היה עולה תמיד כדוגמא זו ,לא שורה רוגז בעולם ,וישראל לא היו גולים מעל הארץ .פתח רבי יוסי
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בצדיק דאיהו כל כו' .וכן בתיקון ל' )עז ע"א פב ע"א( ועמש"ש ושם ,וז"ש דאיהו כליל כו' ,ר"ל
ז"ש מכל איהו כו' :ואיהי כו'  -ר"ל ,ז"ש אבקת רוכל וכנ"ל ,ומ"ש לפעמים בחג"ת הכל ענין א',
שהן ג' קוין חד"ר .ואמר ואיהו אבקת כו'  -שמתאבק ומתחבק בה ,וז"ש הה"ד ודבק כו'  -ור"ל
שהוא רוכל דאבקת ,ודריש אבקת עלה ,לפי שכתוב בתיקון י"ו לשון נקבה ,ור"ל שהיא מקוטר
מכל אבקת דרוכל ,וכל אבק בידיה כנ"ל :ואמר וביה סליקת כו'  -ר"ל ,דז"ש מי זאת עולה כו'
ע"י אבקת רוכל דבתכשיטי שמתקשטת האשה ,היא מתקרבת ונושאת חן לבעלה .והוא תכשיטין
דפקודין דכלילין בברית ,תורי זהב נעשה כו' עם נקודות הכסף )שיה"ש א יא( ,שהן פקודין דמ"ע
ול"ת ,כסף וזהב :ואמר שכינתא תתאה איהי כו'  -חוזר לענין הראשון ,דאמר מאי קטרת דיליה,
דנאמר עשן הקטרת ,מ' 2858עשן של קטרת ,ואגב מפרש והולך ,ואיהי קרבן דיליה מזבח כו':
שכינה תחתונה היא הקטרת של
הקדוש ברוך הוא ,והיא הקרבן שלו,
המזבח שלו ,שבה מתקנים ישראל
מאכלים של קרבנות של תפלות לקדוש
ברוך הוא ,שהם כנגד קרבן השחר ,וקרבן
של בין הערבים ,וקרבן של אמורים
ופדרים שמתאכלים כל הלילה .והוא
קרבן מוסף שהוא צדיק ,והוא קרבן
שבתות וימים טובים ,שאין קרבן )קירוב
של העם הקדוש לקדוש ברוך הוא בשבת
ויום טוב( אלא בה ,זהו שכתוב "בזאת
יבא אהרן אל הקדש" "ואל יתהלל
המתהלל כי אם בזאת".

àùãå÷ã úøè÷ éäéà äàúú àúðéëù
äéìéã çáæî äéìéã ïáø÷ éäéàå àåä êéøá
ïéðáø÷ã íéìëàî ìàøùé ïéð÷úî äáã
ìá÷ì ïåðéàã àåä êéøá àùãå÷ì ïéúåìöã
÷àðáø÷å íéáøòä ïéáã ïáø÷å øçùä ïáø
àéìéì ìë ïéìëàúîã íéøãôå íéøåîàã
2860
åäéàå ÷éãö åäéàã óñåî ïáø÷ 2859åäéàå
÷àðáø÷ úéìã íéáåè íéîéå úåúáùã àðáø
)÷àåä êéøá àùãå÷ì àùéã÷ àîòì åáéø
æè àø÷éå) ã"ää äá àìà (áåè íåéå úáùá
ììäúé ìàå ùã÷ä ìà ïøäà àáé úàæá (â
) úàæá íà éë ììäúîäירמיה ט כב(

דאינון לקבל כו'  -הוא מרכבה דילה ,ג' אבהן ,ומוסף רגל רביעי בצדיק דכליל בצדק דוד
מלכא .וכצ"ל ואיהי קרבן מוסף וכן ואיהי קרבנא דשבתות  -הכל ביו"ד ,וז"ש דלית קריבו אלא
בה:
היא המשכון שלו ,שבשבילה הוא
åäéà äðéâáã äéìéã àðåëùî éäéà
שורה בתוכם .זהו שכתוב "ועשו לי éúðëùå ùã÷î éì åùòå ã"ää åäééååâá éøàù
 - ïå÷éúä øéàîואמר" ,מי זאת עולה מן המדבר כתימרות עשן מקטרת מר ולבונה מכל אבקת רוכל"" .מי זאת
עלה" ,בא וראה ,בזמן שהיו ישראל הולכים במדבר ,השכינה הלכה לפניהם ,והם הלכו אחריה,
שכתוב "וה' הלך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם" וגו' .ולכן
כתוב "כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר" וגו' .ושכינה היתה
הולכת וכל ענני הכבוד עמה .וכשהיתה שכינה נוסעת ,היו נוסעים ,ככתוב "ובהעלות הענן מעל
האהל ואחרי כן יסעו בני ישראל" וגו' .וכשהיא עולה ,אותו ענן עולה עד למעלה ,וכל בני העולם
רואים ושואלים ואומרים" ,מי זאת עולה מן המדבר כתימרות עשן" .אותו ענן של השכינה שנראה
עשן .ולמה היא עשן ,משום שהאש שהדליקו אברהם ויצחק בנו היתה אחוזה בה ולא זזה ממנה,
וכאשר נאחזה אותה האש בתוכה ,היתה עולה ענן )נ"א עשן( .ועם כל זה" ,מקטרת מר ולבונה".
מה זה "מקטרת" ,מתקשרת בשני צדדים אחרים ,ענן של אברהם לימין ,ענן של יצחק לשמאל.
"מכל אבקת רוכל" ,זה יעקב .דבר אחר ,זה יוסף הצדיק ,משום שארונו של יוסף היה הולך אליו.
למה "רוכל" ,משום שהיה רכיל את אחיו לאביו .דבר אחר ,למה "רוכל" ,אלא מה חנוני זה שקשרי
עצי בשמים ואבקות רפואות כולם בידו ,כך גם יוסף ,הוא קיום התורה ,משום שהוא קיים אותה,
משום שכל מצוות התורה קשורות לשמירת ברית קודש .ולכן שכינה קשורה באברהם יצחק ויעקב
ויוסף ,כאחד הם ,ודמות אחת להם .זהו שכתוב "אלה תולדות יעקב יוסף" .ולכן "מכל אבקת
רוכל" ,משום שממקום שהנהר ששופע ויוצא ,הכל משקים וכל הפנים מאירות.
 2858משמע*.##
.(à"øâ) éäéàå 2859
.(à"øâ) éäéàå 2860
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מקדש ושכנתי בתוכם" וגו' ,היא הארון
שלו ,והוא ספר תורה גנוז בתוכה ,היא
מנורה שלו .ומנורת המאור מאותו
שנאמר בו "ותורה אור" .והיא נר שדולק
לפניו ,כמו שנאמר "להעלות נר תמיד".
והיא בת שבע ,המנורה הכלולה משבעה
נרות ,היא נר אצלו ,2861מצד השמאל,
והוא אור אצלה ,2862מצד הימין .ועל
שניהם נאמר "כי נר מצוה ותורה אור".

) 'åâå íëåúáשמות כה ח( äéìéã ïåøà éäéà
àúøðî éäéà äååâá æéðâ äøåú øôñ åäéàå
äéá øîúàã àåääî øåàîä úøåðîå äéìéã
)משלי ו כג( ÷éìãã øð éäéàå øåà äøåúå
÷) øîà úàã äîë äéîãשמות כז כ( úåìòäì
àìéìë àúøðî òáù úá éäéàå ãéîú øð
àøèñî äéáâì øð éäéà ïéðéöåá äòáùî
àðéîéã àøèñî äáâì øåà åäéàå àìàîùã
øåà äøåúå äåöî øð éë øîúà åäééåøú ìòå

איהי משכונא כו'  -כמ"ש בסוף פרשת בחקותי )קיד ע"א( ונתתי משכני דא שכינתא,
משכני ,משכונא דילי ,דהיא אתמשכנא בחובא דישראל ,ונתתי משכונא ודאי .דריש בה ג' אנפין
לשון שכינה ולשון דאתמשכנא ולשון משכנין ,דע"כ ידור בינייהו ,ומפרש והולך מתל לב"נ
דהוה רחימא לאחרא כו' ,נטל כל דביתיה ואייתי לגביה כו' ,הא משכונא דילי לגבייכו בגין דלא
אתפרש מינייכו לעלמין ,ואע"ג דקב"ה אתרחק מינן משכונא שביק גבן כו' ,2863ע"ש בארוכה:
ושכנתי  -כנ"ל דהיא שכינה והיא משכונא* :איהי ארון דיליה ואיהו כו'  -כצ"ל :מההוא דאתמר
כו'  -ר"ל ,זהו מנורת המאור ,נר של אור ,דהיא נר והוא אור ,וכמ"ש למטה ,ועל תרוייהו אתמר
כי נר מצוה כו' :כד"א להעלות כו'  -להעלות לבעלה ,מי זאת עולה כו' )שיה"ש ג ו( ,והיא נר,
ותמיד דלא יפרוש ממנה :איהי נר לגביה מסט' כו'  -דנר דליק בלילה בחושך דשמאל ,והוא
)בראשית א ג( ויהי אור ,דשמאלא אור של לילה ,והוא אור דיממא ,וז"ש ואיהו אור כו':
היא הקידושין שלו מצד השמאל,
משום שקדושה מצד הלוים ,כמו שנאמר
"וקדשת את הלוים" .ועליה נאמר "תהא
לי מקדושת בטבעת זו" .והיא הברכה
שלו מצד הימין ,שהיא כהונה ,זהו
שכתוב "כה תברכו את בני ישראל".

àìàîùã àøèñî äéìéã ïéùåã÷ éäéà
úàã äîë íéåìã àøèñî äùåã÷ã ïéâá
øîúà äìòå íéåìä úà úùã÷å 2864øîà
äëøá éäéàå úàæ úòáèá úùãå÷î éì àäú
äðåäë éäéàã àðéîéã àøèñî 2865äéìéã

 - ïå÷éúä øéàî 2861כלפיו?
 2862כלפיה?
 2863ז"ל בשלימות :ונתתי משכני בתוככם וגו' ונתתי משכני דא שכינתא משכני משכונא דילי
דהיא אתמשכנא בחובייהו דישראל ונתתי משכני משכוני ודאי מתל לב"נ דהוה רחימא לאחרא
א"ל ודאי ברחימותא עלאה דאית לי גבך בעינא לדיירא עמך אמר היך אנדע דתידור גבאי נטל כל
כסופא דביתיה ואייתי לגביה אמר הא משכונא לגבך דלא אתפרש מנך לעלמין כך קב"ה בעא
לדיירא בהו בישראל מה עבד נטל כסופא דיליה ונחית להו לישראל אמר לון ישראל הא משכונא
דילי גבייכו בגין דלא אתפרש מנייכו לעלמין ואע"ג דקב"ה אתרחיק מנן משכונא שביק בידן ואנן
נטרין ההוא כסופא דיליה מאן דיבעי משכוניה ייתי לדיירא גבן בגין כך ונתתי משכני בתוככם
משכונא אתן בידייכו בגין דאדור עמכון ואע"ג דישראל השתא בגלותא משכונא דקב"ה הוא גבייהו
ולא שבקו ליה לעלמין.
תרגום" :ונתתי משכני בתוככם וגו'" ,ונתתי משכני זו השכינה ,משכני משכוני ,שהתמשכנה
בחטאי ישראל .ונתתי משכני ,משכוני בודאי .משל לאדם שהיה אוהב אחר ,אמר לו ודאי באהבה
עליונה שיש לי אליך אני רוצה לדור עמך .אמר איך אדע שתדור אצלי ,לקח כל חמדת ביתו והביא
אליו .אמר הנה המשכון אצלך ,שלא אפרד ממך לעולמים .כך הקדוש ברוך הוא רצה לדור עם
ישראל ,מה עשה לקח את חמדתו והוריד להם לישראל .אמר להם ישראל ,הנה משכוני אצלכם,
כדי שלא אפרד מכם לעולמים ,ואף על גב שהקדוש ברוך הוא התרחק מאתנו ,את המשכון השאיר
בידינו ,ואנו שומרים את אותה חמדתו .מי שירצה את משכונו יבא לדור אצלנו ,לכן ונתתי משכני
בתוככם .משכון אתן בידכם ,כדי שאדור עמכם .ואף על גב שישראל כעת בגלות ,משכונו של
הקדוש ברוך הוא אצלם ,ולא עזבו אותו לעולמים.
 2864עי' לעיל הערה .1203
.(à"øâ) äìéã äëøá åäéàå 2865
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) ìàøùé éðá úà åëøáú äë ã"ääבמדבר ו
כג(

ונקראת הכלה שלו מצד הצדיק,
שהוא כ"ל .וזהו כל"ה ,כ"ל ה' ,משום
שהוא הברית שאוחז בשניהם .ומצד
הצדיק הוא היחוד שלה ,שהוא קוץ של
האות ד' מן אחד ,שקושר בין א"ח לבין
ד' ,והיא תפילה שלו ,מצד ח"י העולמים,
שהוא שמונה עשרה ברכות התפלה.

÷éãöã àøèñî äéìéã äìë úàéø÷úàå
ïéâá 'ä ì"ë ä"ìë åäéà àãå ì"ë åäéàã
àøèñîå åäééåøúá ãéçàã úéøá åäéàã
'ã úàã àöå÷ åäéàã äìéã ãåçé åäéà ÷éãöã
éäéàå 'ã ïéáå ç"à ïéá øéù÷ã ãçà ïî
é"ç åäéàã ïéîìò éçã àøèñî äéìéã àúåìö
àúåìöã ïàëøá

היא אות של שבתות וימים טובים,
שבת היא הכלל של שלשת האבות,
משום שהיא בת כלולה בשלשת ענפי
האבות ,שהם ש ,היא התחום שלו ,והיא
הרשות שלו .רשות היחיד ,שגבהו עשרה
וזה יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,ורחבו ארבעה
שהם יהו"ה .הוא הערוב שלה מצד ימין
ושמאל ,שהם ע"ב רי"ו ,שהיינו חסד
וגבורה ,והיא ערבית שלו ,העיבור שלו.

úáù ïéáè ïéîåéå úåúáùã úåà éäéà
úá éäéàã ïéâá ïäáà úìúã àììë éäéà
éäéà 'ù ïåðéàã ïäáà éôðò úìúá àìéìë
úåùø äéìéã úåùø éäéàå äéìéã íåçú
à"ä å"àå à"ä ã"åé àãå äøùò åäáâã ãéçéä
áåøéò åäéà ä"åäé ïåðéàã äòáøà åáçøå
á"ò ïåðéàã àìàîùå àðéîéã àøèñî äìéã
äéìéã úéáøò éäéàå äøåáâå ãñç åðééäã å"éø
äéìéã øåáéò

תהא לי מקודשת כו'  -דנותן לה הגבורות ,כידוע ,2866והיא מקודשת לי ,דשמאלא נכלל
בימינא .ובטבעת הוא העטרה ,דלא פסיק מינה לעלמין ,כמ"ש במ"א בארוכה ,וכמש"ל )פו ע"ב
צד ע"א( רצועה כריכא כו' ,ואמר לקמן טבעת ,טבעת דברית מילה כו' :ואיהו ברכה דילה כו' -
כצ"ל ,וכנ"ל }סג ע"ב{ בנר ואור :בגין דאיהו ברית כו'  -ר"ל ,דיב"ק ,2867ברכה וקדושה הן ביה
ובה ,חו"ג ,דענפין מתפרדין ,אבל יחוד הוא בשניהם ,דהוא בברית ,וברית אחיד בשניהם ,כי כל
כו' )דבה"י א' כט יא( ,דאחיד כו' ,2868ולכן היא כלה דיליה ,ואיהו יחוד דילה:

*איהי אות כו'  -כצ"ל ביו"ד ,וכמ"ש )שמות לא יז( אות היא כו' ,וכמש"ל )נד ע"ד נב ע"א(
וש"מ :איהו תחום דילה  -בו"ק ,ועטרה שהיא רביעית לכל ג' ,2869והן התחום ,ב' לכל סטר ,ח'
אלפים אמה ,ח"י כנ"ל דכלילין בברית :ואיהי רשות כו'  -דרשות הוא לשון מלכות ,אל תתודע
לרשות )אבות פ"א מ"י( ,בלתי בעלה ,ותפלת ערבית רשות )וכמ"ש למטה ואיהי ערבית דיליה(,
רשות של היחיד ,צדיק דהוא ברשות דידה ,וכן ת"ת בעלה :איהו ערוב דילה כו' ואיהי ערבית
כו'  -ר"ל ,ערבית בתי"ו לשון נקבה ,ואמר עבור דיליה ,שהיא מעוברת ממנו ,והיא נושא משך
הזרע .ועיבור הוא ג"כ ע"ב רי"ו ,והוא משך הזרע חו"ג ,וע"י נתמלא הה"א בוא"ו דהוא משך
הזרע ,והוא שעושין עיבור לעיר למלא פגימות העיר ,כמ"ש בעירובין )נב ע"ב( ,דפגימותיה מצד
אות ד' ,ונתמלאת בה"א:
היא טליתו של הקדוש ברוך הוא,
ובה מתעטף הקדוש ברוך הוא ,כמו
שנאמר "עוטה אור כשלמה" .והיא ציצית
של צדיק ,שהוא עני בגלות ,זהו שכתוב
"תפילה לעני כי יעטף" ,עני ודאי ,שבו

äáå àåä êéøá àùãå÷ã úéìè éäéà
øîà úàã äîë àåä êéøá àùãå÷ óèòúà
)éäéàå äîìùë øåà äèåò (á ã÷ íéìäú
ã"ää àúåìâá éðò åäéàã ÷éãöã úéöéö

 - ïå÷éúä øéàî 2866שער כה?*##
 2867עי' לעיל הערה .145
 2868עי' לעיל הערה .112
 2869עי' לעיל ה ע"א והערה .2754
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מתעטף ,משום שהיא "כסותה לבדה היא éðò (à á÷ íéìäú) óèòé éë éðòì äìéôú
2870
) éäéàã ïéâá óèòúàשמות כב
שמלתו לעורו" ,זה עור התפילין ,שנאמר äéáã éàãå
בהם "ויעש יהו"ה אלהי"ם לאדם
כו( àã åøåòì åúìîù àéä äãáì äúåñë
ולאשתו כתנות עור וילבשם"
'ä ùòéå ïåäá øîúàã éìôúã àëùî
íùéáìéå øåò úåðúë åúùàìå íãàì í"éäìà
)(àë â úéùàøá

איהי טלית כו'  -כמ"ש )ר"ה יז ע"ב( מלמד שנתעטף הקב"ה כש"ץ ,ואמרו אור מנין נברא
נתעטף כו' :כד"א עוטה אור כו'  -כמ"ש בס' הבהיר )אות קמז (2871והביאו בסוף ח"א )ח ע"א רסד
ע"א( ואמר ר' יוחנן שני אורים הגדולים היו דכתיב כו' ,עש"ב ,וראייתו ממ"ש כשלמה ,והיא
שמלתו ,כמו שמפרש והולך :ואיהי ציצית דצדיק  -דטלית הוא לבוש לגוף והוא ת"ת ,אבל
ציצית תלוין למטה מגוף נגד הברית :איהו עני כו'  -הואיל ואמר עוטה מפרש מה שכתיב לעני
כי יעטוף* :דבה יתעטף כו'  -כצ"ל :כסותה לבדה  -כנ"ל דאיהי טלית שלו ,ואמר לבדה ,דבזמן
בהמ"ק היו ד' בגדי לבן וד' בגדי זהב ,ועתה לא נשאר אלא ציצית ותפילין ,וע"ל ריש תיקון
ל"ח :לאדם ולאשתו כו'  -כמו שמפרש והולך תש"י ותש"ר ,ונאמר וילבישם ,וזהו שמלתו .אבל
לעורו ,מ' 2872דלעור שמלתו ,וצ"ל דקאי אתכלת שבציצית ,דהיא לבושא וכסוי לתפילין ,וזש"ל
דא איהי כי כו' ,ואיהי תכלת שבציצית:
ארבעת בתי הראש הם אהי"ה,
ארבע פרשיות שהן" :קדש לי"" ,והיה כי
יביאך"" ,שמע ישראל"" ,והיה אם שמע",
זה יהו"ה .ארבעת בתי היד זה אדנ"י,
ארבע פרשיות זה יהו"ה .ובהם מ"ב
אזכרות בשמונה פרשיות ,שנאמר בהם
"ה' בם" .זהו "כי היא שמלתו לעורו",
והיא תכלת שבציצית ,היא סוד היבום.
היבמה שלו בגלות ,י"ב מ"ה ,ב"י מ"ה.
שלשת הגלגולים שלה הם שלשת
האבות ,שעליהם נאמר "הן כל אלה יפעל

òáøà ä"éäà ïåðéà àùéøã éúá òáøà
éë äéäå (á âé úåîù) éì ùã÷ ïåðéàã ïééùøô
(ã å íéøáã) ìàøùé òîù (àé íù) êàéáé
äòáøà ä"åäé àã (âé àé íù) òåîù íà äéäå
ä"åäé àã ïééùøô òáøà é"ðãà àã ãéã éúá
øîúàã ïééùøô àéðîúá úåøëæà á"î ïåäáå
éë åäéà àã íá 'ä (2873è áé øáãîá) ïåäá
úéöéöáù úìëú éäéàå åøåòì åúìîù àéä
á"é àúåìâá äéìéã äîáé íåáéä ãåñ éäéà

 - ïå÷éúä øéàî.(à"øâ) äáã 2870
 2871ז"ל :קמז .ואמר ר' יוחנן שני אורים גדולים היו שנאמר )שם( ויהי אור ,ועל שניהם נאמר
כי טוב .ולקח הקב"ה האחד וגנזו לצדיקים לעתיד לבא והיינו דכתיב )תהלים ל"א כ(ז מה רב טובך
אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך גו' ,מלמד שאור הראשון אין כל בריה יכולה להסתכל בו
שנאמר )בראשית א' ד( וירא אלהים את האור כי טוב ,וכתיב )שם כ"א( וירא אלהים את כל אשר
עשה והנה טוב מאד ,ראה הקב"ה את כל אשר עשה וראה טוב מזהיר בהיר ולוקח מאותו הטוב
וכלל בו ,שלשים ושתים נתיבות החכמה ונתנו לעוה"ז והיינו דכתיב )משלי ד' ב( כי לקח טוב נתתי
לכם תורתי אל תעזובו ,הוי אומר זו אוצרה של תורה שבעל פה ,ואמר הקב"ה אם ישמרו זאת
המדה בעוה"ז שזאת המדה נחשבת בכלל העוה"ז ,והיא תורה שבע"פ ,יזכו לחיי העוה"ב שהוא
הטוב הגנוז לצדיקים ,ומאי ניהו ,עוזו של הקב"ה ,דכתיב )חבקוק ג' ד( ונוגה כאור תהיה ,עתיד
הנוגה שנלקח מן האור הראשון להיות כאור ,אם יקיימו בנים התורה והמצוה אשר כתבתי
להורותם )שמות כ"ד י"ב( דכתיב ומשלי א' שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך:
 2872משמע*##
 2873אולי תהלים סח יח ,עי' ראב"ד בס"י לתת כחם זה בזה וזהו סוד כל הנבואות והעתידות והוא שם שבו
נבראו שמים וארץ וכל אשר בם שנאמר ה' ב"ם סיני בקדש ולפיכך הוא יוצא מן בראשית עד ב' ובהו
כאשר
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א"ל פעמים שלוש עם גבר" .היא הישועה
שלו ,הגאולה שלו ,משום שהקדוש ברוך
הוא אין לו רשות לצאת מן הגלות ,עד
שהיא יוצאת עמו .היא הנבואה שלו,
הנבואה כוללת שש דרגות מצד של
האות ו' ,שהיא העמוד האמצעי ,והיא
חלום אחד מששים של נבואה )ברכות נז
ע"ב( .ומה זה ששים ,אלא אין שיב"ה
פחותה מששים ,וזה ישראל סבא שעולה
באות ו' ,שש פעמים עשר שהוא ששים.

äìéã ïéìåâìâ úìú [à"ò åð] ä"î é"á ä"î
{á"ò âñ} åäééìòã ïäáà úìú 2874ïåðéà
ì"à ìòôé äìà ìë ïä (èë âì áåéà) øîúà
äéìéã äòåùé éäéà øáâ íò ùìù íéîòô
úéì àåä êéøá àùãå÷ã ïéâá äéìéã äìåàâ
éäéàã ãò àúåìâ ïî à÷ôàì àúåùø äéì
äàåáð äéìéã äàåáð àéä äéîò ú÷ôð
åäéàã 'å úàã àøèñî ïéâøã úéù àìéìë
ïéúùî ãçà íåìç éäéàå àúéòöîàã àãåîò
ä"áéù úéì àìà ïéúù éàîå äàåáðá
÷éìñã àáñ ìàøùé àãå ïéúùî äúåçô
ïéúù åäéàã øùò ïéðîæ úéù 2875'å úàá

אינון אהי"ה  -דסוד אהיה הוא החשמל ,דלבוש מלבו"ש ,ואהי"ה מורה על מנין אזכרות
שבתוכו כמו שמפרש והולך ,ובהון ארבעים ותרין כו' ,ה' בם ,ר"ל הויו"ת כמנין ב"ם .ואמר
ואיהי תכלת ,דתכלת גוון דילה תכלית דכולא כנ"ל ,ותכלת הוא כיסוי כידוע :2876איהי סוד
היבום  -אמר זה כאן ,שאמר ה' בם ,והוא אותיות יבמה ,י"ה בם ,דבם הוא ו"ה ,תש"י ותש"ר:
בגלותא  -הוא סוד הגלגול בגלותא ,וז"ש *י"ב מ"ה ,מ"ה גלגולא דאדם י"ב תלת גלגולין אינון
לקבל כו'  -כצ"ל די"ב הן י"ב }סג ע"ג{ אנפי החיות דאבהן ,וע"ל )סג ע"א עב ע"א( ואינון תרי
עשר אנפין כו' ואדם רכיב כו' וע"ל סוד אלו ד' גלגולין ,ולקמן תיקון ל"ב בארוכה ומש"ש:
כלילא שית דרגין  -שהן שוקיו עמודי שש )שיה"ש ה טו( ,דרגין דנבואה ,ואמר מסטרא דוא"ו,
הוא הנהר ,שע"י הוא הנבואה .ועי' לעיל )מה ע"ב ס ע"א( והאי ו' כו' ,ואיהו נשיב בתרין שוקין
בשית פרקין דאינון שוקיו עמודי שש ,ועליה אתמר )ישעיה יא ב( ונחה עליו רוח ה' :לית שיבה
כו'  -פליג על בן תימא ,וכן אמר למטה ,בן חמשים לזקנה ,והוא מדלג בן חמשים לעצה :ודא
ישראל סבא  -ר"ל ,שיבה דהוא ו' וסליק כו' :דאיהו שיתין – והענין ,כי כל דרגא מתחלק לעשר,
והוא נוטל ט' חלקים והיא העשר ,2877כמש"ל )מו ע"ב סא ע"ב( והנה החלום הוא מדרגה
האחרונה מאינון שית דרגין דנבואה ,פרק אחרון של הוד ,ואף זה אינו כי אם בה ,והוא א'
משיתין ,וז"ש *דסליק באת יו"ד שית כו'  -כצ"ל ,ור"ל בה שהיא יו"ד דבה מעשרין:
והיא יראה מצד השמאל ,אהבה מצד
הימין ,והיא תורה מצד העמוד האמצעי,
והיא אנכי מצד האם העליונה שאחוזה
בימין ,משום שאנכ"י הוא בגימטריא
כס"א ,ונאמר בו "והוכן בחסד כסא",
ועליה נאמר "לא יהיה לך אלהים אחרים
על פני" ,מהצד של סמא"ל ונחש שהם
אלהים אחרים.

äáäà àìàîùã àøèñî äàøé éäéàå
àøèñî äøåú éäéàå àðéîéã àøèñî
àøèñî éëðà éäéàå àúéòöîàã àãåîòã
é"ëðàã ïéâá àðéîéá àãéçàã äàìò àîéàã
) äéá øîúàå ïáùåçá à"ñë åäéàישעיה טז
ה( ) øîúà äìòå àñë ãñçá ïëåäåשמות כ ג(
àøèñî éðô ìò íéøçà íéäìà êì äéäé àì
íéøçà íéäìà ïåðéàã ùçðå ì"àîñã

דאחידא בימינא  -ע"ל )סט ע"ב עט ע"א( פתח ר"ש ואמר אני כו' דא לימינא ודא לשמאלא,
ור"ל אנכי ולא יהיה לך הן כלילן כל מ"ע ומל"ת ,כמש"ל בתיקון ל"ב והן ימינא ושמאלא
 - ïå÷éúä øéàîíãàã àìåâìâ ä"î ,ä"î á"é" úàéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð "ïåðéà äìéã ïéìåâìâ úìú ä"î é"á" 2874
"ìá÷ì ïåðéà ïéìåâìâ úìú á"é
.(à"øâ) 'é 2875
##* 2876
 2877נוסח *.##אולי מעשר?
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כמש"ש ,וז"ש ועלה אתמר לא כו'  -ר"ל דלא יהיה לך נאמר עלה מסטרא דילה ,דהיא נקראת
אלקים ,וסובבים ,סביב רשעים יתהלכון )תהלים ב ט( כמו שמפרש והולך .ועלה אתמר "על פני",
דהיא נק' פניו ית' .וס"א אחור ,אלהים אחרים ,וע"ל )מט ע"א סד ע"א( .ועי' פרשת יתרו )פו
ע"א( על פני לאפקא אפי מלכא כו' ,2878ושם )פז ע"א( אר"י קב"ה בג"כ אכריז כו':2879
 - ïå÷éúä øéàî 2878ז"ל :לא יהיה לך אלהי"ם אחרים על פני רבי יצחק אמר אלהי"ם אחרים לאפקא שכינתא
על פני לאפקא אפי מלכא דבהו אתחזי מלכא קדישא ואינון שמיה והוא אינון הוא שמיה דכתיב
)ישעיה מב ח( אני יהו"ה הוא שמי הוא ושמיה חד הוא בריך שמיה לעלם ולעלמי עלמיא תאני רבי
שמעון זכאין אינון ישראל דקודשא בריך הוא קרא לון אדם דכתיב )יחזקאל לד ל( ואתן צאני צאן
מרעיתי אדם אתם )ויקרא א ב( אדם כי יקריב מכם מאי טעמא קרא לון אדם משום דכתיב )דברים
ד ד( ואתם הדבקים ביהו"ה אלהיכ"ם אתם ולא שאר עמין ובגין כך אדם אתם אתם קרויין אדם
ואין אומות העולם קרויין אדם
תרגום :לא יהיה לך אלהים אחרים על פני רבי יצחק אמר אלהים אחרים להוציא שכינה על
פני להוציא פני המלך שבהם נראה המלך הקדוש והם שמו והוא הם הוא שמו שכתוב אני ה' הוא
שמי הוא ושמו אחד הוא ברוך שמו לעולם ולעולמי עולמים .שנה רבי שמעון אשריהם ישראל
שהקדוש ברוך הוא קרא להם אדם שכתוב ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם אדם כי יקריב מכם
למה קרא להם אדם משום שכתוב ואתם הדבקים בה' אלהיכם אתם ולא לשאר עמים ומשום כך
אדם אתם אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם.
 2879ז"ל :אתו רבי יהודה ורבי חזקיה ונשקו ידוי אמר רבי יהודה היינו דאמרי אינשי חמרא
בדורדיא ונביעא דבירא בקטירא דקיזרא אתעטר ווי לעלמא כד יסתלק מר מניה ווי לדרא דיתערע
בההוא זמנא זכאה דרא דאשתמודעון ליה למר זכאה דרא דאיהו שרי בגויה אמר רבי חזקיה הא
תנינן גיורא כד אתגזר אקרי גר צדק ולא יתיר והכא אמר מר ידו בכל אמר רבי שמעון כלא
אתקשר בחד אבל גיורא תנינן שאני ישמעאל דלאו גיורא הוא בריה דאברהם הוה בריה דקדישא
הוה וכתיב ביה בישמעאל )בראשית יז כ( הנה ברכתי אותו כתיב הכא ברכתי אותו וכתיב התם
)שם כד א( ויהו"ה ברך את אברהם בכל ועל כך כתיב ידו בכל ובגיני כך כתיב על פני כל אחיו
ישכון דאי שאר קריבוי אתגזרו )ס"א אתגיירו( אקרון גירי צדק ולא יתיר והוא יתיר ועלאה מכלהו
כל שכן אינון דלא אתגזרו דקיימין באינון אפין רחיקין באינון אפין תתאין ואיהו מדוריה לעילא
מכל פנים דידהו ומכל פנים דעמין עעכו"ם הדא הוא דכתיב על פני כל אחיו ישכון אמר רבי יהודה
קודשא בריך הוא בגין כך אכריז ואמר לא יהיה לך אלהי"ם אחרים על פני דדא הוא מהימנותא
דיליה:
לא תעשה לך פסל וכל תמונה הא אתמר ואמר רבי יוסי כל פרצופין שרי בר מפרצופא דאדם
דהא האי פרצופא שליט בכלא דבר אחר לא תעשה לך פסל וכל תמונה רבי יצחק פתח )קהלת ה
ה( אל תתן את פיך לחטיא את בשרך כמה אית ליה לבר נש לאזדהרא על פתגמי אורייתא כמה
אית ליה לאזדהרא דלא יטעי בהו ולא יפיק מאורייתא מה דלא ידע ולא קביל מרביה דכל מאן
דאמר במלי דאורייתא מה דלא ידע ולא קביל מרביה עליה כתיב לא תעשה לך פסל וכל תמונה
וקודשא בריך הוא זמין לאתפרעא מניה בעלמא דאתי בזמנא דנשמתיה בעיא למיעאל לדוכתה
דחיין לה לבר ותשתצי מההוא אתר דצרירא בצרורא דחיי דשאר נשמתין )רבי יהודה אמר מהכא(
כמה דתנינן )שם&( למה יקצף האלהי"ם על קולך קולך דא היא נשמתיה דבר נש אמר רבי חייא על
דא כתיב כי יהו"ה אלהי"ך אל קנא מאי טעמא משום דקני לשמיה בכלא אי בגין פרצופין מקני
לשמיה משום דמשקר בשמיה אי משום אורייתא תנינן אורייתא כלא שמא קדישא היא דלית לך
מלה באורייתא דלא כליל בשמא קדישא ובגיני כך בעי לאזדהרא בגין דלא יטעי בשמיה קדישא
ולא ישקר ביה ומאן דמשקר במלכא עלאה לא עאלין ליה לפלטרוי דמלכא וישתצי מעלמא דאתי
תרגום :באו רבי יהודה ורבי חזקיה ונשקו ידו 2879אמר רבי יהודה היינו מה שאנשים אומרים יין
בשמריו ונביעת הבאר בקשר של קיימא מתעטר אוי לעולם כשיסתלק ממנו האדון אוי לדור כשזה
יארע באותו הזמן אשרי הדור שמכירים את האדון אשרי הדור שהוא שרוי בתוכו .אמר רבי חזקיה
הרי שנינו כשגר נמול נקרא גר צדק ולא יותר וכאן אמר האדון ידו בכל אמר רבי שמעון הכל נקשר
באחד אבל שנינו הגר ,שונה ישמעאל שאינו גר ,בן אברהם הוא ,היה בנו של קדוש היה וכתוב בו
בישמעאל הנה ברכתי אותו כתוב כאן ברכתי אתו וכתוב שם וה' ברך את אברהם בכל ועל כך
כתוב ידו בכל .ומשום כך כתוב על פני כל אחיו ישכון שאם שאר קרוביו נמולו )התגיירו( נקראים
גרי צדק ולא יותר והוא יותר ועליון מכולם כל שכן הם שלא נמולו שעומדים באותם פנים
רחוקים באותם פנים תחתונים והוא מדורו למעלה מכל הפנים שלהם ומכל הפנים של עמים
עובדי עבודת כוכבים ומזלות זהו שכתוב על פני כל אחיו ישכון אמר רבי יהודה משום כך הקדוש
ברוך הוא הכריז ואמר לא יהיה לך אלהים אחרים על פני שזוהי האמונה שלו.
לא תעשה לך פסל וכל תמונה הרי נתבאר ואמר רבי יוסי כל הפרצופים מותרים פרט לפרצוף
אדם שהרי פרצוף זה שולט בכל .דבר אחר לא תעשה לך פסל וכל תמונה רבי יצחק פתח אל תתן
את פיך לחטיא את בשרך כמה יש לו לאדם להזהר על דברי התורה כמה יש לו להזהר שלא יטעה
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והיא פסח מצד הימין ,והיא ראש
השנה מצד השמאל .והיא מצה פרוסה
מצד השמאל ,2880והיא מצה שלמה מצד
הימין ,משום שצד הצפון אינו שלם .ולכן
"מצפון תפתח הרעה" והיא )מצה( מצוה
באות ו' מצד העמוד האמצעי.

ùàø éäéàå àðéîéã àøèñî çñô éäéàå
äñåøô äöî éäéàå àìàîùã àøèñî äðùä
äîìù äöî éäéàå àìàîùã àøèñî
åàì ïåôöã àøèñã ïéâá àðéîéã àøèñî
äòøä çúôú ïåôöî àã ïéâáå íéìù åäéà
)ירמיה א יד( 'å úàá äåöî (äöî) àéäå
àúéòöîàã àãåîòã àøèñî

בגין דסטרא דצפון כו' – עי' בפרשת בראשית )יז ע"א( ובגין דההוא חשך כו' חשך גרע
נהורא כו' חשך לא נהיר אלא כד אתכליל באור ,2881ולכן צפון הוא פגים אלא אם כן נכלל בימין:
 - ïå÷éúä øéàîבהם ושלא יוציא מהתורה מה שלא יודע ולא קיבל מרבו שכל מי שאומר דברי תורה מה שלא
יודע ולא קיבל מרבו עליו כתוב לא תעשה לך פסל וכל תמונה והקדוש ברוך הוא עתיד להפרע
ממנו בעולם הבא בזמן שנשמתו תרצה להיכנס למקומה דוחים אותה החוצה ותשמד מאותו
מקום שצרורה בצרור חיי שאר הנשמות) .רבי יהודה אומר מכאן( כמו ששנינו למה יקצוף האלהים
על קולך קולך זוהי נשמתו של האדם אמר רבי חייא על זה כתוב כי ה' אלהיך אל קנא למה משום
שמקנא לשמו בכל אם משום הפרצופים מקנא לשמו משום שמשקר בשמו או משום התורה.
שנינו כל התורה היא שם קדוש שאין לך דבר בתורה שלא כלול בשם הקדוש ומשום כך צריך
להזהר שלא יטעה בשמו הקדוש ולא ישקר בו ומי שמשקר במלך העליון לא מכניסים אותו
לפלטרין של המלך וישמד מן העולם הבא.
 2880עי' לעיל כט ע"ב שזה מצה פרוסה היא אות ד' וחסרה לה אות ו'
2881
 2881ז"ל :ויקרא אלהי"ם 2881וגו' )שם ה( מהו ויקרא קרא וזמין לאפקא מהאי אור שלים
דקיימא באמצעיתא חד נהירו דאיהו יסודא דעלמא דעליה קיימין עלמין 2881ומההוא אור
שלים 2881עמודא דאמצעיתא 2881אתפשט יסודא חי עלמין 2881דאיהו יום מסטרא דימינא ולחשך
קרא לילה )שם( קרא וזמין ואפיק מסטרא דחשך חד נוקבא סיהרא 2881דשלטא בליליא ואקרי
לילה רזא דאדנ"י אדון כל הארץ עאל ימינא בההוא עמודא שלים דבאמצעיתא 2881כליל ברזא
דשמאלא 2881וסליק לעילא עד נקודה קדמאה 2881ונטיל ואחיד תמן מלה )נ"א חילא( 2881דתלת
נקודין חל"ם שור"ק חיר"ק 2881זרע קדש דהא לית זרעא דאזדרע בר ברזא דא ואתחבר כלא
בעמודא דאמצעיתא ואפיק 2881יסודא דעלמא ובגין כך אקרי כל 2881דאחיד לכלא בנהירו
דתיאובתא שמאלא להיט בתוקפא וארח בכולהו דרגין ארח ריחא ומההוא להיטו דאשא אפיק
ההיא נוקבא סיהרא וההוא להיטו הוה חשך בגין דהוה מחשך ותרין סטרין אלין אפיקו תרין דרגין
אלין חד דכר וחד נוקבא יסודא אחיד בעמודא דאמצעיתא מההוא תוספת נהורא דהוה ביה דכיון
דההוא עמודא דאמצעיתא אשתלים ועביד שלם לכל סטרין כדין אתוסף ביה נהירו מעילא ומכל
סטרין בחדוה דכלא ביה ומההוא תוספת דחדוה נפיק יסודא דעלמין ואקרי מוסף 2881מהכא נפקין
כל חיילין לתתא ורוחין ונשמתין קדישין 2881ברזא יהו"ה צבאו"ת אל אלהי הרוחות לילה אדון כל
הארץ מסטרא דשמאלא מההוא חשך ובגין דההוא חשך תיאובתיה לאתכללא בימינא וחלש
תוקפיה אתפשט מניה האי לילה 2881כד שארי לאתפשטא האי לילה עד לא אסתיים ההוא חשך
עאל ואתכליל בימינא וימינא אחיד ליה ואשתאר בגריעו האי לילה 2881וכמה דחשך תיאובתיה
לאתכללא באור הכי לילה תיאובתיה לאתכללא ביום חשך גרע נהוריה ובגין כך אפיק דרגא בגריעו
ולא 2881בנהירו חשך לא נהיר אלא כד אתכליל באור לילה דנפק מניה לא נהיר אלא כד אתכליל
ביום גריעו דלילה לא אשתלים אלא במוסף מה דאתוסף הכא גרע הכא במוסף הוה ביה רזא
דנקודה 2881עלאה ורזא 2881דעמודא דאמצעיתא בכל סטרין ובגין כך אתוסף ביה תרין אתוון
בליליא גריעו ביה אלין תרין 2881כדין 2881קרא כתיב ויקרא 28812881וגרע מיניה וי"ו 2881וכתיב
)בראשית א ה( קרא לילה הכא רזא דשמא דשבעין ותרין אתוון 2881גליפא דכתרא עלאה:
תרגום" :ויקרא אלהים וגו'" ,מהו "ויקרא" ,קרא והזמין להוציא מהאור השלם הזה שעומד
באמצע אור אחד שהוא יסוד העולם ,שעליו עומדים העולמות .ומאותו אור שלם ,עמוד האמצעי,
התפשט יסוד חי העולמים ,שהוא יום מצד הימין" .ולחושך קרא לילה" ,קרא והזמין והוציא מצד
החושך נקבה אחת ,הלבנה ששולטת בלילה ונקראת לילה ,סוד של אדנ"י ,אדון כל הארץ .נכנס
הימין באותו העמוד השלם שבאמצע כלול בסוד השמאל ,ועלה למעלה עד נקודה ראשונה ,ולוקח
ואוחז שם דבר )כח( של שלש נקודות ,חול"ם שור"ק חיר"ק ,זרע קודש .שהרי אין זרע שנזרע מלבד
בסוד הזה .והכל התחבר בעמוד האמצעי והוציא יסוד העולם ,ולכן נקרא 'כל' ,שאוחז את הכל
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והיא שבועות מצד העמוד האמצעי,
שבעה שבועות ודאי יש בהם שבע
שבתות ,ובהם ארבעים ותשעה ימים,
כחשבון ארבעים ותשע האותיות של
קריאת שמע ,שהן שמע ישראל וכו' ברוך
שם וכו' .ביום החמשים שורה השכינה
העליונה בה ,ונקראת מתן תורה .והעמוד
האמצעי הוא תורה שנתנה בחמשים
הימים של שבועות ,ועליו נאמר )אבות
פ"ה מכ"א( בן חמשים לזקנה )לבינה(,
באותה שנאמר בה "כי זקנה אמך",
ועליה נאמר "כי אם לבינה תקרא",
משום שהיא ה' ,ועולה באות י' לחמשים,
חמש פעמים עשר ,ועליה נאמר בן
חמשים לזקנה ,באותה שנאמר "אל תבוז
כי זקנה אמך" )ו' בן י"ה(.

àãåîòã àøèñî úåòåáù éäéàå
ïåäá úéà éàãå úåòåáù äòáù àúéòöîàã
è"î ïáùåçë ïéîåé è"î ïåäáå úåúáù òáù
ìàøùé òîù ïåðéàã òîù úàéø÷ã ïååúà
àéøù ïéùîçã àîåéá 'åëå íù êåøá 'åëå
äøåú ïúî úàéø÷úàå äá äàìò àúðéëù
úáéäééúàã äøåú åäéà àúéòöîàã àãåîòå
ïá øîúà äéìòå úåòåáùã ïéîåé ïéùîçá
àéääá 2882(äðéáì à"ð) äð÷æì íéùîç
) äá øîúàãמשלי כג כב( äìòå êîà äð÷æ éë
) øîúàמשלי ב ג( ïéâá àø÷ú äðéáì íà éë
ïéðîæ ùîç ïéùîçì 'é úàá à÷ìñå 'ä éäéàã
àéääá äð÷æì íéùîç ïá øîúà äìòå øùò
(÷"é ïá 'å) êîà äð÷æ éë æåáú ìà øîúàã

שבעה שבועות ודאי  -דהן ז' תחתונות ,כל א' כליל משבעה ,והן ז' דילה ,שכל א' הוא
שבוע ,וכל א' נכלל בז' ימים דידיה ,ועי' בפרשת אמור :2883דאינון שמע ישראל  -ישראל סבא,
 - ïå÷éúä øéàîבאור ההשתוקקות .השמאל לוהט בכח ומריח ,בכל הדרגות מריח ריח ,ומאותו התלהטות של אש
הוציאה אותה נקבה הלבנה ,ואותו הלהט היה חושך בגלל שהיה מחושך .ושני הצדדים הללו
הוציאו שתי הדרגות הללו ,אחד זכר ואחד נקבה .היסוד אחוז בעמוד האמצעי מאותה תוספת אור
שהיתה בו ,שכיון שאותו עמוד האמצעי נשלם ועשה שלום לכל הצדדים ,אז נוסף בו אור מלמעלה
ומכל הצדדים בשמחה שהכל בו ,ומאותה תוספת של שמחה יצא יסוד העולמים ונקרא מוסף.
מכאן יצאו כל הצבאות למטה ,ורוחות ונשמות קדושות ,בסוד יהו"ה צבאו"ת ,אל אלהי הרוחות.
לילה] ,הוא[ אדון כל הארץ מצד של השמאל מאותו חושך ,ובגלל שתשוקת אותו החושך להתכלל
בימין ,ונחלש כחו ,התפשט ממנו הלילה הזה .כשמתחיל להתפשט הלילה הזה כשעדיין לא
הסתיים אותו חושך ,נכנס ונכלל בימין ,והימין אוחז אותו ,ונשאר בחיסרון הלילה הזה .וכמו
שתשוקת החושך להיכלל באור ,כך הלילה תשוקתו להיכלל ביום .החושך גורע אורו ,ולכן הוציא
דרגה בחיסרון ולא באור .החושך לא מאיר אלא כשנכלל באור .לילה שיוצא ממנו לא מאיר אלא
כאשר נכלל ביום .חיסרון הלילה לא משתלם אלא במוסף .מה שנוסף כאן ,נגרע כאן .במוסף היה
בו סוד של הנקודה העליונה ,וסוד של עמוד האמצעי בכל הצדדים ,ולכן נוספו בו שתי אותיות.
בלילה חסרים ממנו שני אלה ,ואז כתוב בפסוק "ויקרא" ונגרע ממנו וי"ו ,וכתוב "קרא לילה" .כאן
סוד שם של שבעים ושתים אותיות חקוקות של כתר עליון.
2882

) (1משנה מסכת אבות פרק ה
)כא( הוא היה אומר ,בן חמש שנים למקרא ,בן עשר למשנה ,בן שלש עשרה למצות ,בן חמש
עשרה לתלמוד ,בן שמונה עשרה לחפה ,בן עשרים לרדוף ,בן שלשים לכח ,בן ארבעים לבינה ,בן
חמשים לעצה ,בן ששים לזקנה ,בן שבעים לשיבה ,בן שמונים לגבורה ,בן תשעים לשוח ,בן מאה
כאלו מת ועבר ובטל מן העולם:
 2883פט ע"ב* :##ות"ח כתיב )&( כי שבעת ימים ימלא את ידכם מאן שבעת ימים הא אתמר
ההוא אתר עלאה דהיא כללא דכל שיתא אחרנין אקרי שבעת ימים ואקרי תשובה תנינן מאן
דיתיב בתעניתא בשבתא קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה ושבעין שנה אינון שבע אנפי מלכא
דאפילו אסתכמו עליה )כלא( לביש ההוא גזר דינא אתקרע מ"ט בגין דאחיד ביה בההוא יומא
בכללא דכלהו דאקרי שבעה ואקרי תשובה בגין כך בכלהו אחיד ואהדר בתשובה ואתקרע גזר דינא
בכלהו ועל דא ודאי שבעין שנין איכא בחלמא כגוונא דא כהנא אתעטר בשבע דאקרי שבעת ימים
אי פגים רישיה ההוא שבעה דאיהו כללא דכלהו אקרח מניה כל ההוא קדושה דכולהו דשריא עליה
ועל דא אזדהרו דלא יקרחה קרחה בראשם וישתכחו פגימין מכלא ובגין כך כהנא בעי לאשתכחא
בשלימו יתיר מכלא כ"ש ההוא דאיהו עלאה מכלהו:
תרגום :ובא וראה כתוב כי שבעת ימים ימלא את ידכם ,מי שבעת הימים ,הרי נתבאר אותו
מקום עליון שהוא כלל של כל ששת האחרים נקרא שבעת ימים ,ונקרא תשובה .שנינו מי שיושב
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והוא ראיה דהוא בעמודא דאמצעיתא :ואתקריאת מתן תורה  -ר"ל ,שכינתא תתאה נקרא מתן
תורה ,כמש"ל )עמוד ב( מתן תורה דא כו' ,והוא מסטרא דשכינתא עלאה ,כמ"ש כאן ,ביומא
דחמשין שריא כו' )לזה לא תקשי דאמר לקמן( ,ועלה אתמר כי אם כו' ונאמר כי זקנה אמך,
דשם בג"ר נק' או"א זקנים ,2884וא"א עתיקא דעתיקין ,ולכן בן חמשים לזקנה:
ולפעמים נקראת ם' סתומה ,ונאמר
בה )אבות פ"ה מכ"א( "בן ארבעים
לבינה") .כשאינה( בשותפות של האות י',
נקראת ארבעים ,והיא העולם הבא ,שאין
בו אכילה ושתיה .וכשעולה משה אליה,
נאמר בו "ויהי משה בהר ארבעים יום
וארבעים לילה וגו'".
מתן תורה זו שכינה תחתונה ,ועליה
נאמר )תפילת י"ח בשבת ביום( "ישמח
משה במתנת חלקו" ,משום שהיא דוגמא
של העמוד האמצעי .ועוד שבועות ,על
שם "מלא שבוע זאת ונתנה לך גם את
זאת" .מלא שבוע זאת ,זו שכינה עליונה
)מלא שבוע ה' מלא י"ה( ,שנאמר בו "כי
יד על כ"ס י"ה"" .ונתנה לך גם את זאת",
זו שכינה תחתונה ,ה' קטנה ,מלא שהכל
עליונה .ותחתונה זו ו' ,הוא מלא י"ה
למעלה ,שהיא מליא"ה ,אלהי"ם .ועליה
נאמר "אני מלאה הלכתי" .מלאה הלכתי
להר סיני ,ובגלות "ריקם השיבני יהו"ה",
והוא מלא ה' ,ובה "מלאה הארץ קנינך".

äá øîúàå àîéúñ 'í úàéø÷úà ïéðîæå
2885
àôúåùá éäéà àì ãë
äðéáì íéòáøà ïá
àîìò éäéàå íéòáøà úàéø÷úà 'é úàã
÷éìñ ãëå äéúùå äìéëà äéá úéìã éúàã
) äéá øîúà äáâì äùîשמות כד יח( éäéå
'åâå äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà øäá äùî
äìòå äàúú àúðéëù àã äøåú ïúî
ïéâá å÷ìç úðúîá äùî çîùé øîúà
ãåòå àúéòöîàã àãåîòã àîâåã éäéàã
) íù ìò úåòåáùבראשית כט כז( òåáù àìî
úàæ òåáù àìî úàæ úà íâ êì äðúðå úàæ
(÷"é àìî 'ä òåáù àìî) äàìò àúðéëù àã
ä"é ñ"ë ìò ãé éë (æè æé úåîù) äéá øîúàã
äàúú àúðéëù àã úàæ úà íâ êì äðúðå
'å àã äàúúå äàìò àìëã àìî àøéòæ 'ä
ä"àéìî éäéàã àìéòì ä"é àìî åäéà
) øîúà äìòå í"éäìàרות א כא( äàìî éðà
éðéñã àøåèì éúëìä äàìî éúëìä
) àúåìâáåשם( àìî åäéàå 'ä éðáéùä í÷éø
) äáå 'äתהלים קד כד( êðéð÷ õøàä äàìî

וזמנין אתקריאת }סג ע"ד{ מ"ם סתימא  -ול"ג תתאה :ואתמר בן כו' – עי' לקמן תיקון
נ"ב )צט ע"א( ,אמאי נטיל שיעורא במ' כו' ,ומש"ש :ועלה אתמר ישמח כו'  -מסטרא דשכינה
עלאה ,דהיא נקראת בכל השמהן דלעילא ,דכלולה מכולם כנ"ל .וז"ש לקמן )נו ע"ב סו ע"א(
ועלה אתמר ישמח משה כו' ,וכן למעלה )ל ע"א לג ע"ב( :ועוד שבועות כו'  -ר"ל ,מסטרא
דשכינה עלאה ,כמו שמפרש והולך וכמש"ל ,ביומא דחמשין שריא שכינתא עלאה בה כו' :מלא
שבוע זאת  -כמ"ש רש"י 2886שבוע של זאת ,והוא של לאה ,שכינתא עלאה .ושניהם נק' זאת,
לכן אמר ב"פ זאת ,והן ב' שבועות ,וכמ"ש )זכריה ד ב( שבעה ושבעה מוצקות ,וכמ"ש בז"ח

 - ïå÷éúä øéàîבתענית בשבת קורעים לו גזר דינו של שבעים שנה ,ושבעים שנה הם שבע פני המלך ,שאפילו
הסכימו עליו )הכל( לרע נקרע אותו גזר הדין ,למה ,משום שאחז באותו היום ,בכלל של כולם,
שנקרא שבעה ,ונקרא תשובה ,ולכן בכלם )הוא( אחז וחזר בתשובה ונקרע גזר הדין בכלם ,ועל כן
ודאי שבעים שנה יש בחלום .כדוגמא זה הכהן מתעטר בשבעה שנקרא שבעת ימים ,אם פגם את
ראשו ,אותו שבעה שהוא כלל של כולם ,מקריח ממנו כל אותה קדושה של כולם ששורה עליו ,ועל
כן הזהרו שלא יקרחה קרחה בראשם וימצאו פגומים מהכל ,ולכן הכהן צריך להמצא בשלמות יותר
מהכל ,כל שכן אותו שהוא עליון מכלם.
 2884עי' ריש תיקון כא.
 2885ע' לעיל הערה .2882
 2886ז"ל :דבוק הוא ,שהרי נקוד בחטף )פי' בשו"א(ְ ,שׁבוּעַ של זאת ,והן שבעת ימי המשתה.
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שיה"ש )סב ע"א( 2887ובמאמר קו המדה )ז"ח נו ע"ד( וזהו שבועות ,וכמ"ש )מלכים א' ח סה( שבעה
 - ïå÷éúä øéàî 2887ז"ל##* :כתיב ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה ושבעה נרותיה עליה שבעה
ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה זכריה אתגלי ליה רזא דמנרתי דכיין חד מתסדרא וחד
דנהרא ראיתי והנה מנורת דא מנורתא מתסדרא בשבחי דגוונין גליפאן בשמא אדנ"י בשמא דא
מנהרא לתתאי וזן ומפרנס לון כדקא יאות זהב רזא דבי דינא בשמא אלהי"ם למידן עלכל עלמא
דהא בדינא קאי ועל שמא דא אתברי וכלא ברזא דשמאלא כולה כד אשתלים בסטרא דימינא
דאתקיף בה ברזא דשמא יהו"ה דהא כדין איהי כלה בחופה דעלמין כולהו ברחימו בחבורא חדא
דהא כדין וגולה על ראשה כתיב גלה דא איהו מקורא דצדיק דעתעביד נהר פלגיו דחדאן עיר
אלהים ועביד פירין ואיבין בשמא דאתקרי צבאו"ת מתחממא בתריסר תחומין לארבע סטרי עלמא
ושבעה נרותיה עליה דא רזא דשמא עילאה גליפא ברזא דשבעין שמהן דאתקרי בהו קב"ה ואינון
שבעה קיימין דעלמא קאים עלייהו
שבעה ושבעה אלין תתאי דקיימין לקבלייהו דעלאי וכלהו אחיד לנרות אשר על ראשה שבעה
ושבעה מוצקות אלין שבעת ימים ושבעת ימים אלין עילאי ואלין תתאי דמתחבראן כחדא תו
שבעה ושבעה כולהו לעילא בגין דכליל כל חד בחבריה ואי תימא שיתא איהו שפיר דכליל חד
בחבריה חד דאשתער במאן אתכליל אלא כד סלקין כולהו לתריסר ההוא דקאים עלייהו דאשלים
תליסר אתכליל בחד דקיימא עליה דאיהו דרגא דכלהו כלילהן ביה ודא איהו נקודה עילאה דכלהו
נפקו מיניה
תו תרין דרגין אינון וכל חד איקרי שבעה חד איהו עלמא דאתי דאיהו שבעה ואקרי שבעה
דכתיב ויבנהו שבע שנים וחד איהו צדיק דאקרי שבעה ואיהו שבע דכתיב כי שבע יפול צדיק וקם
ואלין תרין כתרין מוצקות לנרות חד מסטרא דא וחד מסטרא דא ואע"ג דאינון במניינא דאינון
נרות ועל כל דא שבחא מאלין תרין דאינון שבעה ושבעה דמוצקות לגבייהו דאינון נרות דקא
נהרין על רישא דההוא מנורה וההוא מנורא קא מנהרא מחילא דילהון לסלקא לגביה עילא וכד
סלקא סלקא מדרגא לדרגא ומכתרא לכתרא עד דאתאחדא כלא לעילא ורזא דא שיר השירים אשר
לשלמה שיר השירים על פומא דאליהו אתגזר ברשו עילאה שיר השירים שבחא דשבחין למלכא
דשלמא דיליה בגין דאיהו אתר דבעי חדוה דלא אית תמן רוגזא ודינא דהא עלמא דאתי כולא איהו
חדוה ואיהו חדי לכולא ובגין כך משדר חדו וחדוה לכל דרגין
תרגום:
כתוב )זכריה ד( ראיתי והנה מנורת זהב כלה וגלה על ראשה ושבעה נרתיה עליה שבעה ושבעה
מוצקות לנרות אשר על ראשה לזכריה התגלה הסוד של המנורות הטהורות אחת מסדרת ואחת
מאירה
ראיתי והנה מנורת זו מנורה המסדרת בשבחי הגונים החקוקים בשם אדנ"י בשם זה מאיר
לתחתונים וזן ומפרנס אותם כראוי
זהב סוד בית הדין בשם של אלהי"ם לדון את כל העולם שהרי בדין בא ועל השם הזה נברא
והכל בסוד השמאל
כלה כשמשלמת בצד הימין שמחזיק בה בסוד של השם יהו"ה שהרי אז היא כלה בחפה שכל
העולמות ברחמים בחדוה באהבה ובחבור אחד שהרי אז וגלה על ראשה כתוב גלה זהו מקור
הצדיק שנעשה נהר פלגיו שמשמחים עיר אלהים ועושה פרות ותולדות בשם שנקרא צבאו"ת
מתחם בשנים עשר תחומים לארבעת צדדי העולם
ושבעה נרותיה עליה זה הסוד של השם העליון החקוק בסוד של שבעים שמות שבהם נקרא
הקדוש ברוך הוא והם שבעה עמודים שעליהם עומד העולם
שבעה ושבעה אלו התחתונים שעומדים כנגדם של העליונים וכלם אוחז לנרות אשר על ראשה
שבעה ושבעה מוצקות אלו שבעת ימים ושבעת ימים אלו עליונים ואלו תחתונים שמתחברים יחד
עוד שבעה ושבעה כלם למעלה משום שכל אחד כלול בחברו ואם תאמר שש הוא יפה שכולל
אחד בחברו האחד שנשאר במי נכלל
אלא כשכלם עולים לשנים עשר אותו שעומד עליהם שמשלים שלשה עשר נכלל באחד שעומד
עליו שהוא הדרגה שכלם כלולים בה וזו היא הנקדה העליונה שכלם יצאו ממנה
עוד שתי דרגות הן וכל אחת נקראת שבעה אחד הוא העולם הבא שהוא שבעה ונקרא שבעה
נאמר ויבנהו שבע שנים ואחד הוא צדיק שנקרא שבעה והוא שבע נאמר )משלי כד( כי שבע יפול
צדיק וקם
ושני הכתרים הללו מוצקות לנרות אחד מצד זה ואחד מצד זה ואף על גב שהם במנין של
אותם הנרות ועם כל זה השבח מאלו השנים שהם שבעה ושבעה )למוצקות( שמוצקות אליהם
שאותם הנרות שמאירים על ראש אותה המנורה ואותה מנורה מאירה מכחם לעלות אליו למעלה
וכשעולה עולה מדרגה לדרגה ומכתר לכתר עד שהכל מתאחד למעלה וזה סוד שיר השירים אשר
לשלמה
שיר השירים על פי של אליהו נגזר ברשות עליונה שיר השירים השבח של השבחים למלך
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ימים ושבעה ימים כו' :עלאה מלא ה' מלא י"ה דאתמר בה כו'  -ר"ל ,דשבוע זאת הוא ה' עלאה,
וה' מלא ,ה"י ,הוא י"ה ,והוא בשכינה עלאה ,כמ"ש )שמות יז טז( כס י"ה ,והוא אימא עלאה ,ועי'
ברע"מ פ' נשא )קכא ע"ב (2888וש"מ :מלא דכולא כו'  -ר"ל ,דקאמר גם כו' ,מ' 2889דקאי ג"כ על
מלא ,והיא מלא דכולא :ותתאה דאיהו מלא י"ה  -כמ"ש דנק' מליאה ,וכן אלקים ,והוא אותיות
מלא י"ה ,והיא מלא שכינתא עלאה ,דהיא ה' עלאה ,והיא י"ה כנ"ל .ולכן נאמר מליאה בי"ה,
ומלאה בה' ,וכמו שמפרש והולך .ואיהי מלא ה' ,ובה מלאה כו' ,והוא כד איהי מלא בה' עלאה
פשוטה ,וכד אתמליא בה' עלאה ,מליאה ,אז מלא י"ה :מלאה הארץ  -דהיא הארץ:
ושכינה התחתונה היא סוכ"ה ,כ"ו
ה"ס ,שהיא יהו"ה אדנ"י ,כלולה משני
השמות .סוכה חבור של שניהם ,כמו זה
יאהדונה"י ,משום שהיא הכלה שלו,
והיא בת שבע ,הכלל של שבע ימי
סוכות .וכשנוטלת מהאם העליונה,
שהיא שמחת תורה ,שמחת בית
השואבה ,והיא החופה שלו ,נקראת
שמיני חג עצרת.

ñ"ä å"ë ä"ëåñ éäéà äàúú àúðéëùå
ïäîù åäéåøúî àìéìë é"ðãà ä"åäé éäéàã
é"÷ðåã÷àé àã àðåâë åäééåøúã àøåáç äëåñ
òáù úá éäéàå äéìéã äìë éäéàã ïéâá
àîéàî àìèð ãëå äëåñ éîé òáùã àììë
úéá úçîù äøåú úçîù éäéàã äàìò
úàéø÷úà äéìéã äôåç éäéàå äáàåùä
úøöò âç éðéîù

ושכינתא תתאה איהי כו'  -אף שכל הנ"ל הכל אמר בשכינתא תתאה ,חוזר לבאר כאן
בפירוש ,משום דהפסיק למעלה ,מלא שבוע זאת דא כו' ,ועתה חוזר לענין ראשון :דאיהי שמחת
תורה  -דהיא תורה ,ימא דאורייתא ,2890שניתנה בחמשים .ואמר למטה ,וביום שמחת לבו כו',
והוא שמיני עצרת ,דז' ימי סוכה בז"ת ,ושמיני עצרת דרגא דשמיני ,אימא עלאה ,וז"ש
אתקריאת שמיני כו' :דשמחת בית השואבה  -דכל השמחות הכל באימא עלאה ,2891עולם
 - ïå÷éúä øéàîשהשלום שלו משום שהוא מקום שרוצה שמחה שאין שם רגז ודין שהרי העולם הבא הכל הוא
שמחה והוא משמח את הכל ומשום כך שולח חדוה ושמחה לכל הדרגות
 2888ז"ל :וב' כרסיין אינון )ירמיה יז יב( כסא כבוד מרום מראשון ואינון לבא ופומא ל"ב )שמות
יז טז( ויאמר כי יד על כס י"ה מלחמה ליי' בעמלק כבד סמא"ל פומא דכס"ה כ"ס יהו"ה הה"ד
)תהלים פא יד( תקעו בחדש שופר וגו' מאי שופר קנה ו' קול דסליק מן הקנה לגבי פומא דתמן ה'
בה' מיני 2888תקונין דדבורא דאינון 2888שפוון ושינים וחיך שפוון תרין שינים וטוחנות תרין מינין
וחיך הא חמש דטחנין כנהר 2888דאיהו קול כגוונא דטחנין ריחייא לאפקא קול ודבור דנפיק מבינה
דלבא 2888במחשבה 2888דאיהו שמא מפרש 2888בעשר 2888מיני תלים ובשופר אין פוחתין מעשרה
שופרות ואורייתא קלא 2888דילה דיבור דילה בינה דילה דאוקמוה איזהו חכם המבין דבר מתוך
דבר מחשבה דיליה חשיב קמי קב"ה מכל קרבנין ועלוון הה"ד )ויקרא ז לז( זאת התורה לעולה
ולמנחה )ע"כ(
תרגום :ושני כסאות הם ,כסא כבוד מרום מראשון ,והם הלב והפה ,ל"ב ויאמר כי יד על כס יה
מלחמה לה' בעמלק ,כבד סמא"ל ,פה הכס"ה ,כס ה' ,זהו שכתוב תקעו בחדש שופר וגו' ,מהו
שופר ,קנה ,ו' ,קול שעולה מן הקנה אל הפה ,ששם ה' ,בחמשה מיני תקוני דיבור ,שהם השפתיים
ושיניים וחיך .שפתיים שנים ,שיניים וטוחנות שני מינים ,וחיך ,הרי חמשה ,שטוחנים כנהר שהוא
קול ,כדוגמא שטוחנים הרחיים להוציא קול ודיבור שיוצא מהבינה של הלב במחשבה ,שהוא שם
מפורש בעשרה מיני ִתּלִ ים .ובשופר ,אין פוחתין מעשרה שופרות ,והתורה הקול שלה הדבור שלה
הבינה שלה שפרשוה ,איזהו חכם המבין דבר מתוך דבר ,מחשבה שלו חשובה לפני הקדוש ברוך
הוא מכל קרבנות ועולות ,זהו שכתוב זאת התורה לעולה ולמנחה.
 2889משמע?*##
 2890בינה כמ"ש לעיל טו ע"ב.
 2891עי' דברי רבינו באד"ר ,וז"ל הגר"א :יתיב בגווייהו ואמר כל חד ישוי ידוי בתוקפוי שוו
ידייהו ונסיב לון פתח ואמר )דברים כו( ארור האיש אשר יעשה  -היה ירא שמא יגשמו ח"ו
במחשבתם מחמת שהיה בהם דלא נפקו ,לכן אמר להשוות ידיהן יחד להסכים שני לבבות דלא
להוי ב' לבבות בפלוגתא ,כמ"ש )דברים ו ה( ובכל לבבך כי בב' ידים תליין ה"ח וה"ג בה' אצבעות
והן ב' יצרים ,וז"ס מחאת כף בשמחה כי כל שמחה הוא משמאל כשנתבסם היצה"ר וז"ס )תהלים
צח ח( נהרות ימחאו כף ,כי יש מים מתוקים ויש מים רעים ,ולעתיד לבא ירפאו כל מים ,ואף
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השמחה ,שאין שם דין ועצבון ,והיא נהר היוצא מעדן להשקות כו' ,וזהו בית השואבה ,ואמרו
השואבה שמשם שואבין רוח הקודש )רות רבה פ"ד סי' ט( ,שממנה הנבואה:
באותו זמן של שמחת תורה ,שמים
)שורה( עטרה בראשו של כל צדיק
למעלה ,כמו שנאמר "בעטרה שעטרה לו
אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו".
ביום חתנתו ,זו שכינה תחתונה .וביום
שמחת לבו ,זו שכינה העליונה .וכך
צריכים ישראל להתעטר בכל )כולם(,
בעטרה על ראשם ,ביום של שמחת
תורה" .ולקחתם לכם ביום הראשון פרי
עץ הדר כפת תמרים" וכו' .אתרוג היא
שכינה תחתונה ,ודומה ללב שהוא
לשמאל שהוא גבורה ,ולכן צריך אדם
ליטול אתרוג ביד שמאל .וצריך להיות
אתרוג שדומה ללב שלם בתיומת שלו,
בגלל אותו שנאמר בו "ויעקב איש תם",
להיות שלם עמו .וכמו שאין פסול ביעקב
שלמעלה ,כך צריך שלא יהיה פסול
באתרוג ,לקיים את הפסוק "כלך יפה
רעיתי ומום אין בך" .ואם היא ירוקה,
היא יותר משובחת ,כדמות שהיתה
אסתר ירקרקת ,שנאמר בה "ותלבש
אסתר מלכות".

à"ð) ïééåù äøåú úçîùã àðîæ àåääá
äîë àìéòì ÷éãö ìë ùéøá äøèò (àéøù
) øîà úàãשיה"ש ג יא( åì äøèòù äøèòá
íåéá åáì úçîù íåéáå åúðåúç íåéá åîà
úçîù íåéáå äàúú àúðéëù àã åúðåúç
ìàøùé ïéëéøö éëäå äàìò àúðéëù àã åáì
ìò äøèòá (åäìë à"ð) àìëá àøèòúàì
äøåú úçîùã àîåéá [á"ò åð] åäééùéø
)ïåùàøä íåéá íëì íúç÷ìå (î âë àø÷éå
'åëå íéøîú úåôë øãä õò {à"ò ãñ} éøô
àáìì àéîãå äàúú àúðéëù éäéà âåøúà
êë ïéâáå äøåáâ åäéàã àìàîùì åäéàã
àìàîù àãéá âåøúà àìèðì ùð øá êéøö
àîéìù àáìì àéîãã âåøúà éåäîì àëéøöå
äéá øîúàã àåää ïéâá äìéã 2892úîåéúá
)בראשית כה כז( éåäîì íú ùéà á÷òéå
á÷òéá ìåñô úéìã äîëå äéîò äîéìù
âåøúàá ìåñô àäé àìã êéøö ïë àìéòìã
äôé êìë (æ ã íéøéùä øéù) àø÷ àîéé÷ì
àéä à÷åøé àéä íàå êá ïéà íåîå éúéòø
øúñà úåäã àð÷åéãë øéúé úçáåùî
) äá øîúàã ú÷ø÷øéאסתר ה א( ùáìúå
úåëìî øúñà

שויין עטרה  -דהוא מאימא ,כמו שמפרש והולך בעטרה שעטרה כו' :ביום חתונתו כו' -
דהיא כלה דיליה :וביום שמחת כו'  -כנ"ל דכל השמחות ממנה :ולקחתם לכם }סד ע"א{ כו' -
עתה מפרש דהיא ד' מינין שבלולב כמו שמפרש והולך :דאיהי גבורה  -כידוע שהיא גבורות,
לילה ,נר מצוה* :2893דדמיא ללבא שלימה בפטומת כו'  -כצ"ל :למיהוי שלימא עמי' כו' -
כמ"ש )שיה"ש ה ב( תמתי ,ואמרו )אד"ז רצו ע"א( תאומתי ,בדוגמא דיליה :ירוקא  -ר"ל ,כזהב,
דיש מראות אחרות דכשרין בה .וז"ש במתניתין )סוכה לד ע"ב( והירוק ככרתי ,לאפוקי סתם ירוק
שהוא כזהב ,וע"ש בתוס' .וז"ש אסתר ירקרקת כו' ,שהוא כזהב דככרתי לית באדם ,והוא דוגמא
דבעלה ירוק וכמש"ל )מה ע"א נט ע"ב( ,תרועה ירוקא דאנפין ,ובה נפקין כו' :בגין דאתמר
ותלבש כו'  -לראיה דהיא בדוגמת שכינה תתאה:
ונקראת הדסה על שם הדס ,ולהדס
יש שלשה הדסים ,להתתקן בשלשת

ñãäå ñãä íù ìò äñãä úàéø÷úàå

 - ïå÷éúä øéàîשאמרתי שיד ימין הוא ה"ח ,אינם חסדים בעצם כי כל יד הוא גבורות ,אלא שהוא גבורות
ממותקות שהם חסדים גבי שמאל ,וכן ב' מיני מים הנ"ל ,וכן ב' היצרים כידוע שיצ"ט הוא חוויא
דחיים סם חיים ,והוא מ"ש )במדבר כא ח( וראה אותו וחי ,והוא סוד אליהו )מלכים א' יט י( קנא
קנאתי וזכה לחיים תחת אשר קנא לאלקיו ,וז"ש ארור כו' שהוא סוד המגשם בסתרו של עולם.
.(à"øâ) úîåèôá 2892
 2893עי' לעיל נה ע"ב.
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האבות.

úìúá àììëúùàì ïéñãä úìú äéì úéà
ïäáà
ïååôù ïéøúã àøèñî äáøò úàéø÷úàå
2894
) 'ä éãåîì ïåðéàãישעיה נד יג(
ïéîìò é"çã àøèñî áìåì úàéø÷úàå
åäééìá÷ìå àúåìöã ïàëøá é"ç ìéìë åäéàã
úìú ïéøèñ úéùá áìåìá ïéòåðòð é"ç ïéãáò
ïìéìëã ïéøèñ úéù àøèñå àøèñ ìëì
ìò áìåìã àúéòöîàã àãåîò åäéàã àôåâá
á"ì å"ì éø÷úà äéîù

ונקראת ערבה מהצד של שתי
השפתים ,שהם "למודי יהו"ה".
ונקראת לולב מצד של ח"י
העולמים ,שהוא כולל שמונה עשרה
ברכות של התפלה .וכנגדם עושים
שמונה עשר נענועים בלולב ,בששה
צדדים ,שלשה לכל צד וצד .ששה צדדים
שכלולים בגוף ,שהוא העמוד האמצעי,
שלולב על שמו נקרא ל"ו ל"ב.
והדס כו'  -והוא כל ז"ת ,דאתקריאת בת שבע ,כלילא מז' :שית סיטרין דכלילן כו'  -ר"ל,
למה מנענעין ביה לשית סטרין ,ואמר משום דלולב הוא חוט השדרה דכליל בגופא ,וע"ש הגוף
נק' לולב ,כמו שמפרש והולך ל"ו ל"ב .והוא רומז על מה שכתוב בבהיר )ה ע"ב אות צה(2895
אילן אחד יש לו להקב"ה ,ובו י"ב אלכסונים גבול ,מזרחית רומית כו' ,ובפנים מהן הוא האילן,
ובכל אלה האלכסונים יש כנגדם פקידים ,והם י"ב .וגם בגלגל יש י"ב פקידים ,וכן בלב י"ב
פקידים ,אלה ל"ו פקידים כו' ,שהם פקידים בתלי .2896וגלגל ולב והם ל"ו ,שכח א' יש להם ,וכח
כל א' בחבירו ,2897ואע"פ שי"ב בכל א' וא' מן השלשה ,כלם אדוקים זה בזה ,וכל הל"ו כחות
נמצאות בראשים שהוא תלי .ואם תדרשם בלב ,תמצא אותם כו' ,וכולם נשלמו בל"ב נתיבות
מסור ללב .והענין כמ"ש בס"י 2898שעולם מתנהג בג' ,עולם שנה נפש ,וכל א' כלול מי"ב ,והלב
כולל כולן ,וזהו ל"ו ל"ב ,והוא בעמודא דאמצעיתא .וכן בצדיק ,דגוף וברית חד אינון )לעיל מ
ע"ב( ,והוא השדרה }סד ע"ב{ שמתפשט עד הברית ,אתפשטותא דשדרה אות ג' ,2899ועי'
במדרש הנעלם ר"פ לך לך )כו ע"ב( תאנא בהורמנא דמלכא כו':2900
 - ïå÷éúä øéàî 2894עי' לעיל הערה .1063
 2895ז"ל :ואילן אחד יש לו להקב"ה ובו שנים עשר גבולי אלכסונין גבול מזרחית צפונית ,גבול
מזרחית דרומית ,גבול מזרחית רומית ,גבול מזרחית תחתית ,גבול מערבית דרומית ,גבול מערבית
צפונית ,גבול מערבית רומית ,גבול מערבית תחתית ,גבול דרומית רומית ,גבול דרומית תחתית,
גבול צפונית רומית ,גבול צפונית תחתית ומרחיבין והולכין עד עדי עד ,והם זרועות עולם ,ובפנים
בהם הוא האילן ,ובכל אלו האלכסונין יש כנגדם פקידים והם שנים עשר י' ,וגם בפנים בגלגל י"ב
פקידים ,אלה שלשים וששה פקידים עם האלכסונים ,ולכל אחד יש אחד כדכתיב )קהלת ה' ז( כי
גבוה מעל גבוה שומר ,נמצא לרוח מזרחית תשעה ,לרוח מערבית תשעה ,לרוח צפונית תשעה,
לרוח דרומית תשעה ,והיינו י"ב וי"ב וי"ב שהם פקידים בתלי ,וגלגל ולב ,והם ל"ו ,וכלם ל"ו מל"ו
שכח האחד בחבירו ואע"פ ששנים עשר בכל אחד ואחד מן השלשה כלם אדוקין זה בזה ,וכל
השלשים וששה כחות נמצאים בראשון שהוא תלי ,אם תדרשם בגלגל תמצאם אותם עצמם ,ואם
תדרשם בלב תמצא אותם עצמם ,הלכך לכל אחד ל"ו וכלם אינם יותר מל"ו צורות ,וכלם נשלמו
בל"ב מסור לל"ב ל"ב ונשארו ארבעה והם ס"ד צורות ,ומנלן דנמסר ל"ב לל"ב דכתיב )שם( כי גבוה
מעל גבוה שומר ,א"כ היינו ס"ד ,חסר שמונה לע"ב שמותיו של הקב"ה והיינו דכתיב )שם( וגבוהים
עליהם ,והם ז' ימי השבוע וחסר א' והיינו דכתיב )שם ח( ויתרון ארץ בכל היא מלך ,ומאי יתרון,
מקום שמשם נחצב הארץ ,והוא יתרון ממה שהיה ,ומאי ניהו יתרון כל דבר שבעולם כשאנשי
העולם ראוים לקחת מזיוו אז הוא יתרון.
2896
 2896היינו מזל התלי עי' ס"י )פ"ו מ"ג( תלי בעולם כמלך על כסאו ,גלגל בשנה כמלך במדינה ,
לב בנפש כמלך במלחמה.
 2897היינו כל הו"ק יש קשר אם חבירו ,ויוצא סה"כ ל"ו.
 2898עיי"ש בביאורו יד ע"ד :כל הספר נחלק לג' עולם שנה נפש והן עולמות בי"ע.
##*? 2899
 2900ז"ל :תאנא בתוקפא דהרמנו דמלכא 2900אנציב חד אילנא רבא ותקיף גו נטיען עילאין נטיע
אילנא דא בתריסר תחומין אסתחר בארבע סטרין דעלמא פרישא רגליה ת"ק פרסי מטלנוי 2900כל
רעותין דאינון פרסין ביה תליין כד אתער האי כלהו מתערין בהדיה לית מאן דנפיק מרעותיה
לבתר כלהו ברעותא חדא בהדיה קם מלעילא )ס"א נחית( אתנחית 2900במטלנוי לגו ימא מניה ימא
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ואותם נענועים ,שמונה עשר ד'
פעמים שעולים שבעים ושנים ,והם
שמונה עשר נענוים בנטילת לולב ,ח"י
ח"י פעמיים ב"הודו ליהו"ה" ,תחלה
וסוף ,שמונה עשר ב"אנא יהו"ה הושיעה
נא" ,הרי שבעים ושנים .והם תלויים מן
דלת שהיא שכינה ,וצדיק נקרא בה ד'
פעמים ח"י ח"י ח"י ח"י ,שעולה שבעים
ושנים ,מהצד של שלשה אבות והשכינה
שמשתתפת עמהם ,שהם שמונה עשר
)פרקים( בזרוע ימין ,ושמונה עשר
בשמאל ,ושמונה עשר בגוף אל השדרה,
ושמונה עשר בברית מילה .והם ו'
צדדים ,שתי זרועות המלך ,ושתי שוקי
המלך ,שהם שני נביאי אמת ,וגוף וברית,
הרי שש ,שמונה עשר נענועים ,כנגדם
שמונה עשרה חוליות של השדרה מצד
הגוף ,וכל זה מצד עץ החיים ,ומצד העץ
של טוב ורע.
ואמר ואינון שית סטרין כו'  -לפרש מ"ש למעלה שית סטרין:

ïé÷ìñã ïéðîæ òáøà é"ç ïéòåðòð ïåðéàå
é"ç é"ç áìåì úìéèðá ïéòåðòð é"ç ïåðéàå á"ò
àðàá é"ç óåñå äìçú 'äì åãåäá ïéðîæ ïéøú
) àä àð äòéùåä 'äתהלים קיח כה( ïåðéàå á"ò
äá ÷éãöå àúðéëù éäéàã úìã ïî ïééìú
÷éìñã é"ç é"ç é"ç é"ç ïéðîæ òáøà éø÷úà
àúðéëùå ïäáà úìúã àøèñî á"ò
(ïé÷øô) é"ç ïåðéàã ïåäîò úôúúùàã
àôåâá é"çå àìàîùá é"çå àðéîé àòåøãá
úéù ïåðéàå äìéî úéøáá é"çå äøãù éáâì
ïé÷åù ïéøúå àëìîã ïéòåøã ïéøú ïéøèñ
àôåâå èåù÷ éàéáð éøú ïåðéàã àëìîã
ïééìåç é"ç ìá÷ì ïéòåðòð ç"é úéù àä úéøáå
àøèñî àã ìëå2901 àôåâã àøèñî äøãùã
òøå áåèã àðìéàã àøèñîå ééçã àðìéàã

האתרוג דומה לצדיקים ,והדס
לבינוניים ,וערבה לרשעים .והשכינה
נאמר בה "ומלכותו בכל משלה" ,אף על
גב שנאמר בה "עץ חיים היא למחזיקים
בה" ,היא שולטת על עץ הדעת טוב ורע.
מהצד שלו היא קרובה למלך )ומהצדדים
האלו ,פעמים היא נקבה ,קרובה למלך(
זהו שכתוב "בזאת יבא אהרן אל הקדש",
מצד הימין .לפעמים היא רחוקה ממנו
מצד השמאל "ואל יבא בכל עת אל
הקדש" .מצד הימין היא לא מקבלת
טומאה ,טוב הוא ימין .אבל מקומה טוב

íéðåðéáì ñãäå àé÷éãöì éîã âåøúà
äá øîúà àúðéëùå íéòùøì äáøòå
) äìùî ìëá åúåëìîåתהלים קג יט( ìò óà
äá íé÷éæçîì àéä íééç õò äá øîúàã áâ
)משלי ג יח( áåè úòãä õò ìò àèìù éäéà
à"ð) àëìîì àáéø÷ àéä äéìéã àøèñî òøå
àáéø÷ àá÷åð éäéà ïéðîæì ïéìà ïéøèñîå
ïøäà àáé úàæá (â æè àø÷éå) ã"ää (àëìîì
éäéà ïéðîæì àðéîéã àøèñî ùã÷ä ìà
) àìàîùã àøèñî äéðî à÷éçøויקרא טז ב(

 - ïå÷éúä øéàî)אתגלי( 2900אתמליא איהו מקורא )דכל ד"א לכל( 2900מיין דנבעין תחותיה מתפלגין כל מימוי
דבראשית שקיו דגנתא ביה תליין כל נשמתין דעלמא מניה פרחין נשמתין אלין עאלין 2900בגנתא
2900
לנחתא להאי עלמא נשמתא כד נפקא אתברכא בשבע ברכאן למהוי אבא )ד"א ל"ג לרוחא ורם(
לגופא )ולמהוי( 2900בסליקו )דדיוקנא עלאה הה"ד )בראשית יב א( ויאמר יהו"ה אל אברם הא
נשמתא עלאה אבא )ד"א ל"ג לרוחא ורם( לגופא בסליקו( 2900דדיוקנא עלאה
תרגום :למדנו בתוקף רצון המלך נטע אילן אחד גדול וחזק בתוך הנטיעות העליונות .הנטיעה
של האילן הזה בתריסר תחומים מסובבת ,בארבעה צדדים של העולם פרושה רגלו ,ת"ק פרסאות
הם מסעותיו ,כל הרצונות של אותם פרסות תלויים בו .כשזה מתעורר ,כולם מתעוררים עמו .אין
מי שיוצא מרצונו לחוץ ,כך כולם ברצון אחד עמו .קם מלמעלה )יורד( יורד במסעותיו לתוך הים,
ממנו הים )מתגלה( מתמלא .הוא המקור )לכל ,נ"א של כל( המים הנובעים ,תחתיו נחלקים כל
מימי בראשית ,השקאת הגן תלויים בו .כל הנשמות של העולמים פורחות ממנו .הנשמות הללו
נכנסות לגן לרדת לעולם הזה ,כשיוצאת נשמה ,היא מתברכת בשבע ברכות להיות אב )לרוח ורם(
לגוף )ולהיות( בְּ עַ לִ ָיה )של הדמות העליונה ,זהו שכתוב "ויאמר ה' אל אברם" .הרי נשמה עליונה
אבא )לרוח ורם( לגוף בעליה( של דמות עליונה.
 2901מתיבותוכל דא עד שורה ל"ו תיבות אית בה – הכל מוסגר ונ.ב .כל זה בס"א כתוב למטה
בהגה.
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מקבלת טומאה מרע ומות ,באותו
המקום אין לו קרבה )נ"א אל הקודש
היא לא מקבלת טומאה ,אבל מקומה
טוב מקבלת טומאה מרע ,ומאותו
המקום שאין לו קרבה( ,ושם צריך קרבן,
לקרב ,וקטורת להרחיק רוח הטמאה
מאותו מקום ,ולקרב זכות לשמאל,
המלכה .ולהרחיק משם השפחה ,ולכן יש
בה כל השמות.

ונקראת השדרה אחור ,מצד הלבנה.
ומצד העמוד האמצעי ,נקראת קדם.
וסוד הדבר "אחור וקדם צרתני" .ובגלות
"השיב אחור ימינו מפני אויב" .מי
האויב ,זה סמא"ל ,שכל אלהים אחרים
הם לאחור .וכדי שלא יסתכלו בשכינה,
שהיא למערב ,שהוא אחור ,שם אותה
בימין ,ולכן אסור להתפלל למערב ,שהוא
אחור ,משום ששם אלהים אחרים ,ושם
סם המות ,שבתא"י .ומשום שהיתה
בראשונה למערב ,וחזרה לימין ,שואלים
עליה אלהים אחרים שבתא"י ,א"י שב"ת,
שבתא"י האותיות שלו "אי שבת".

àøèñî ùã÷ä ìà úò ìëá àáé ìàå
àåä áåè äàîåè àìá÷î àì éäéà àðéîéã
äàîåè àìá÷î áåè àäøúà ìáà àðéîé
à"ð) åáéø÷ äéì úéì øúà àåääá úåîå òøî
ìáà äàîåè àìá÷î àì éäéà ùã÷ä ìà
àåääîå òøî äàîåè àìá÷î áåè àäøúà
àðáøå÷ êéøö ïîúå (åáéø÷ äéì úéìã øúà
äàîåèä çåø à÷çøì úøè÷å àáø÷ì
àìàîùì àúåëæ àáø÷ìå øúà àåääî
ìë àã ïéâáå ïîúî äçôù à÷çøìå àúøéáâ
äá úéà ïäîù
àøèñî
øåçà
äøãù
éø÷úàå
àúéòöîàã àãåîòã àøèñîå 2902àøäéñã
) äìîã àæøå íã÷ éø÷úàתהלים קלט ה( øåçà
) àúåìâáå éðúøö íã÷åאיכה ב ג( áéùä
ì"àîñ àã áéåà éàî áéåà éðôî åðéîé øåçà
àìã ïéâáå øåçàì ïåðéà íéøçà íéäìà ìëã
åäéàã áøòîì éäéàã àúðéëùá ïåìëúñé
øåñà àã ïéâáå àðéîéá äì éåù øåçà
ïîúã ïéâá øåçà åäéàã áøòîì äàìöì
é"àúáù úåîä íñ ïîúå íéøçà íéäìà
äøæçå áøòîì àúéîã÷á úåäã ïéâáå
é"àúáù íéøçà íéäìà äìò ïéìàù àðéîéì
.úáù éà äéìéã ïååúà é"àúáù ú"áù é"à

מסטרא דגופא ואתקרי אחור כו'  -ול"ג שדרה ,ור"ל דהיא )שדרה כו' ר"ל שכינתא נק'
שדרה ,וכן( אתקריאת אחור מסט' דילה .וכל מ"ש למטה בהגהה אינו ענין לכאן ,ושייך למ"א,
ולפי שאמר כאן לקבל ח"י חוליין דשדרה ,אמר ואתקרי אחור כו' :השיב אחור ימינו  -ר"ל,
)מאחור השיב אותה ימינו( ,ובגלותא השיב ימינו לאחור ,לשמרה אותה שנשארה לאחור ,דבזמן
בהמ"ק היתה לימינו ,כמ"ש )תהלים קי א( נאום ה' לאדוני שב לימיני כו') ,שם ב( מטה עוזך כו',
וכמ"ש )שבת קנו ע"ב( מאי דעתך דצדק קאי למערב אהדרנא ליה למזרח ,וכמ"ש )ישעיה מא ב(
מי העיר ממזרח צדק יקראהו בתחלה לרגלו .וז"ש שבתאי כו'  -ר"ל ,כמו שמפרש והולך,
דשבתאי שהיא בס"א ,נגד שבת ,שאיל על שכינתא ביום השבת ,דהוא שולט אז ,ורואה שהיא
נסתלקה ממנו לימין ,ושאיל עלה ,ולכן נק' שבתאי ,בתוספת אותיות א"י ,לגרעון דיליה ,וז"ש
וכך הוא כו':
וצריכים ישראל לשנות לה מקום
ושם ומעשה ,וזהו שנוי מקום ושנוי
השם ושנוי המעשה ,כדי שלא יכיר בו
האויב שהוא סמא"ל ,וזהו "השיב אחור
ימינו" וכו' .אם זוכים לשמור שבת ,צריך
לשנותו מימות החול בלבושים ומאכלים,

àîùå øúà äì éðùì ìàøùé ïéëéøöå
íùä éåðùå íå÷î éåðù åäéà àãå àãáåòå
áéåà äéá òãåîúùà àìã ïéâá äùòî éåðùå
) åäéà àãå ì"àîñ åäéàãאיכה ב ג( áéùä
àøèðì [à"ò æð] ïàëæ íà 'åëå åðéîé øåçà

 - ïå÷éúä øéàîàôåâã àøèñî" àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð ##*äàøðë àøäéñã àøèñî øåçà äøãù éø÷úàå 2902
"øåçà éø÷úàå
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שהם ענג שבת .שאם היה רגיל לאכול
שתי סעודות ביום חול ,בשבת אוכל
שלש ,שכתוב "ויאמר משה אכלוהו היום
כי שבת היום לה' היום לא תמצאהו
בשדה" .ובכל צריך לעשות בשבת
תוספת ,שאם היה רגיל לאכול ביום חול
לחם ויין ,יוסיף בשבת בשר ,זו תוספת
שבת.

àìåçã ïéîåéî äéì ééåðùì êéøö úáù
äåä íàã úáù âðò ïåðéàã ïéìëéîå ïéùåáìá
àìåçã àîåéá úåãåòñ 'á ìëéîì ìéâø
(äë æè úåîù) áéúëã úìú ìéëà úáùá
'äì íåéä úáù éë íåéä åäåìëà äùî øîàéå
êéøö àìëáå äãùá åäåàöîú àì íåéä
ìéâø äåä íàã úôñåú úáùá ãáòîì
óéñåé àøîçå àîäð àìåçã àîåéá ìëéîì
úáù úôñåú àã àøùá úáùá

וצריכין כו'  -כמו שהיא שינתה ,וכמו שמפרש והולך ,בגין כו' ,ואמר ודא איהו כו' ,ודא
איהו לטובה ,שהשיב מאחור לימינו ,וז"ש אם זכאין לנטרא כו' :ואמר ודא איהו שינוי מקום כו'
 דג' שינויים אלו צריכין להיות כמ"ש )ר"ה טז ע"ב( דג' דברים אלו מקרעין גז"ד כו' ,2903וכן הואבגלגולא ,ועי' לקמן תיקון ס"ט )קיז ע"ב ,קיט ע"א( בארוכה הרבה .ומקום הוא בהוי"ה ,בהיכל
קדשו )חבקוק ב כ( .ושם הוא בעמודא דאמצעיתא ,ושמו הגדול .ומעשה הוא בבינה ,בסוד אומר
ועושה ,וכמש"ל )לט ע"א * (##ועי' לקמן ריש תיקון ס"א:
שנוי מעשה ,שאם היה רגיל לעשות
מעשה בחול ,לא יעשנה בשבת ,זהו
שכתוב "ששת ימים תעבד" וכו' .שנוי
השם ,לכל יום קורא לו מעשה ,כמו
שנאמר "ששת ימי המעשה" ,וליום
השביעי הוא קורא לו שבת ,שהוא
השבתת מעשה ,ביטול המעשה.
שנוי מקום ,אם הוא רגיל להבעיר
אש בחול ,שישנה ולא יבעיר אותה
בשבת ,זהו שכתוב "לא תבערו אש בכל
מושבותיכם ביום השבת".

ãáòîì ìéâø äåä íàã äùòî éåðù
íù) ã"ää àúáùá ãéáòé àì ìåçá àãáåò
 ëט( ìëì íùä éåðù 'åëå ãåáòú íéîé úùù
øîà úàã äîë äùòî äéì éøà÷ àîåé
)íåéìå äùòîä éîé úùù (à åî ìà÷æçé
úúáùä åäéàã úáù äéì éøà÷ éòéáùä
àãáåòã àìåèéá äùòî
àøåð àã÷åàì ìéâø àåä íà íå÷î éåðù
ã"ää àúáùá äéì ãé÷åé àìå éðùéã àìåçá
) äì íùג( íëéúåáùåî ìëá ùà åøòáú àì
úáùä íåéá

בטולא דעובדא  -ביטול המעשה שהשם מורה על השינוי} :סד ע"ג{
ועוד יש שנוי שצריך לשנות מעבד
למלכה ,שלא יהיו שוים .שמלכה היא
מקומו של הקדוש ברוך הוא ,צריך
לשנות למלך ,זהו שכתוב "וישנה ואת
נערותיה ביום השבת" .שמשתנה יום
השבת מיום של חול ,ששולט בו העבד
של המלך.

úåðùì êéøöã éåðù úéà ãåòå2904
ïéåù ïåäé àìã àúéðåøèîì àãáòî
àåä êéøá àùãå÷ã åîå÷î éäéà àúéðåøèîã
) ã"ää àëìîì úåðùì êéøöאסתר ב ט(
éðúùàã úáùä íåéá äéúåøòð úàå äðùéå
ãñ} àèìùã ìåçã àîåéî àúáùã àîåé

 - ïå÷éúä øéàî 2903ז"ל :ואמר רבי יצחק ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם אלו הן צדקה צעקה שינוי
השם ושינוי מעשה צדקה דכתיב וצדקה תציל ממות צעקה דכתיב ויצעקו אל ה' בצר להם
וממצוקותיהם יוציאם שינוי השם דכתיב שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה וכתיב
וברכתי אותה וגם נתנתי ממנה לך בן שינוי מעשה דכתיב וירא האלהים את מעשיהם וכתיב וינחם
האלהים על הרעה אשר דבר לעשות להם ולא עשה ויש אומרים אף שינוי מקום דכתיב ויאמר ה'
אל אברם לך לך מארצך והדר ואעשך לגוי גדול ואידך ההוא זכותא דארץ ישראל הוא דאהניא ליה
 2904מתיבת ועוד עד סד ע"ב שורה א' אחר תיבת מושבותיכם הכל מוסגר ונ.ב .כלזה בספרים
אחרים בהגה למטה.
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ועוד "מושבתיכם" ,מושב של אדם
הוא המקום שלו .ועוד שנוי מקום ,לתקן
את הבית בשבת ,תוספת מבחול.
ועוד שנוי מעשה ,אם הוא עצוב
בחול ,שיהיה שמח בשבת .ואם יש לו
קטטה בחול עם אדם או עם אשתו,
שיהיה לו שלום עמה בשבת .ובזה אין
רשות לקרב לסם המות חללה ולבעלה,
שהוא אל אחר ,חלול שבת )אין להם
רשות להתקרב( .ולכן אמרו הקדמונים
)*" (##אם ישראל היו מקיימים שבת
אחת כהלכתה )שתי שבתות כהלכתן(
מיד היו נגאלים".

àëìîã àãáò åäá {á"ò
øáã áùåî
íëéúåáùåî (##*) ãåòå
íå÷î éåðù ãåòå äéìéã íå÷î åäéà ùð
ìåçáî úôñåú àúáùá àúéá àð÷úì
àìåçá áéöò àåä íà äùòî éåðù ãåòå
àèè÷ äéì úéà íàå àúáùá éãç àäéã
äéì àäéã äéúúà íò åà ùð øá íò àìåçá
àáø÷ì åùø úéì àãáå àúáùá äîò àîìù
øçà ìà åäéàã äìòáìå äììç úåîä íñì
àã ïéâáå (àáø÷ì åùø ïåì úéì) úáù ìåìç
úáù ïéîéé÷î ååä ìàøùé íà éàîã÷ åøîà
úåúáù éúù 2906à"ð) äúëìäë úçà
ïéìàâð ååä ãéî (ïúëìäë
2905

ובדא לסם המות חללה כו'  -ר"ל ,דאיהו 2907נק' חללה זונה ,שהיא 2908חול ,חילול שבת,
בדכורא לשון זכר חלול .ושניהם חללים ,מחלליה )שמות לא יד( ,מאן דמכניס חללה זונה בחלל
דילה ,כמש"ל בתיקון כ"ד ,וש"מ הרבה :ל"ל רשו כו'  -דהם עצבון ומחלוקת ,ושבת הוא דרגא
דשלמא יום השביעי :מיד הוו נגאלין  -דעתה בגלותא בע' אומין דילה ,וכמש"ל בריש תיקון
כ"ד ואיהי כללא דשבעין אומין פלחי כוכביא ,ואיהי חללה כו':
וכך צריך לשנות בנר דלוק ובמטה
מוצעת ובשלחן ,כמו זה ,אם היה רגיל
בימי החול להדליק נר עם פתילה אחת,
יוסיף בשבת שניה .ובשלחן ,אם רגיל
לברך המוציא על לחם אחד ,בשבת יוסיף
שני ,שהם כמו שלחם משנה.
מטה ,הרי נאמר ,שאם היה רגיל
לשמש ביום חול בקטטה עם אשתו
ובפרוד ,לא יזדוג עם אשתו בשבת אלא
בשלום .ולכן תלמידי חכמים עונתן מליל
שבת לליל שבת .וצריך לשנות שבת
מיום חול בכל .ואם יש להם שלום בכל
ששת ימות החול ,יעשו תוספת בשבת,
בפיוס זה לזו ,באהבה רבה ,כמו
שלמעלה שנאמר לשכינה "פתחי לי
אחותי רעיתי יונתי תמתי" ,בתוספת
דברי פיוס ,כמו זה צריך אדם לפיס את
אשתו בשבת בתוספת דברי פיוס.

äèîáå ÷éìã øðá ééåðùì êéøö ïëå
ìéâø äåä íà àã àðååâë àøåúôáå úòöåî
ãç äìéúôá àâøù à÷ìãàì ìåçã éîåéá
ìéâø íà àøåúôáå àðééðú úáùá óéñåé
úáùá àãç àîäð ìò àéöåîä àëøáì
äðùî íçìã àðååâë ïåðéàã àðééðú óéñåé
ùîùì ìéâø äåä íàã øîúà àä äèî
äéúúà íò äèè÷á 2909àìåçã àîåéá
àìà àúáùá äéúúàì âååãæé àì àãåøôáå
ïúðåò íéîëç éãéîìú àã ïéâáå àîìùá
úáù ééåðùì êéøöå úáù ìéìì úáù ìéìî
àîìù ïåì úéà íàå àìëá àìåçã àîåéî
úôñåú ïåãáòé àìåçã ïéîåé úéù ìëá
éâñ åîéçøá àãì àã àñåéôá àúáùá
àúðéëù éáâì øîúàã àìéòìã àðååâë
) éúîú éúðåé éúéòø éúåçà éì éçúôשיה"ש ה

 - ïå÷éúä øéàî 2905שמות )לה ג( :לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת.
ויקרא )כג ג( :שבת הוא לה' בכל מושבתיכם:
*##
2906
וכן הוא בשבת קיח ע"ב ובסתרי תורה פרשת וישב.
 2907נדצ"ל דאיהי.
 2908נדצ"ל שהוא.
 2909ובפתורא וכו' ביומא דחולא – נ.ב .בס"א הוא למטה בהגה וגם ריבנו מוחק זה כמו שמוכח
מד"ה מטה.
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ב( êéøö àã àðååâë àñåéôã ïéìî úôñåúá
úôñåúá úáùá äéúúàì àñééôì ùð øá
àñåéôã ïéìî

*בשבת תניינא כו'  -כצ"ל ,ולא כמ"ש בהגהה למטה ,וכן הגהה דלמעלה )* (##ועוד אית
שינוי כו' ,כ"ז אינו אלא הכל כמ"ש בפנים :מטה הא כו'  -ושולחן כבר פי' למעלה ,דאם הוה
רגיל למיכל ב' סעודות כו' :ובפירודא  -ר"ל ,פירוד הדעות:
ובזמן שאלהים אחרים רואים בשבת
שנוי בכל ,אין להם רשות לקרב ,זהו
שכתוב "והזר הקרב יומת" .משום
ש"קודש היא לכם מחלליה מות יומת".
ומשום זה נאמר בכתוב "את שבתתי
תשמרו" וגו' .ובתוספות הללו נקראת
השכינה מוסף שבת .וכשמתרחקים
ממנה כל דרגות החול ,ואין רשות זרה
בשבת להיכנס בין הקדוש ברוך הוא
ושכינתו ,היא נקראת קדושה שלו.
וכשמברכים אותה בברכת המזון ,נקראת
ברכה שלו .ובשניהם היא היחוד שלו,
הכלה שלו ,באותו הזמן היא שבת,
שקולה לכל התורה.

úáùá ïééæç íéøçà íéäìàã àðîæáå
ã"ää àáø÷ì åùø ïåì úéì àìëá àéåðù
)ùã÷ã ïéâá úîåé áø÷ä øæäå (àð à øáãîá
(ãé àì úåîù) úîåé úåî äéììçî íëì àéä
úà (â èé àø÷éå) àø÷á øîúà àã ïéâáå
úôñåú ïéìàáå 'åâå åøîùú éúåúáù
ãëå úáù óñåî àúðéëù úàéø÷úà
úéà àìå ìåçã ïéâøã ìë äðéî ïé÷çøúî
àùãå÷ ïéá àìòàì úáùá äàøëåð åùø
úàéø÷úà éäéà äéúðéëùå àåä êéøá
÷úëøáá äì ïéëøáî ãëå äéìéã äùåã
2910
äéìéã
äëøá
úàéø÷úà
àðåæî
äéìéã äìë äéìéã ãåçé éäéà åäééåøúáå
ìëë äìå÷ù úáù éäéà àðîæ àåääá
àúééøåà

והזר הקרב יומת  -כמ"ש )שמות לא יג( כי אות היא ביני וביניכם ,המטיל כסות בין לביא
ולביאה כו' )סנהדרין קו ע"א( :בגין דקדש כו'  -והן חול חללה וחלול כנ"ל ,וכל זר לא יאכל קדש
)ויקרא כב י( ,ונאמר במקדש והזר כו' :קדושה דיליה  -בלא חול וחלול* :בברכת מזונא  -ט"ס
וכצ"ל בברכה אתקריאת כו' :ובתרוייהו  -ר"ל ,בברכה וקדושה :שקולה ככל אורייתא  -דברכה
וקדושה 2911הן כלל אורייתא ,מ"ע ומל"ת ,וכן אמר למטה לית פקודא כו':
והנר הוא צורת המנורה ,וצריך
להיות לימין ,ועליה נאמר ,הרוצה
להחכים ידרים )ב"ב כה ע"ב( .ושלחן
השבת צריך להיות לשמאל ,ועליו נאמר
)שם( הרוצה להעשיר יצפין .המטה בין
צפון לדרום ,ושבת היא אות ברית מילה
אות התפילין ,מי שמחלל את זה כאלו
מחלל את זה .תפילין של ראש כנגד זכור,
תפילין של יד כנגד שמור .מה רשות
הרבים הוא חלול שבת ,כמו כן כאן ,אות

êéøöå àúøðîã àð÷åéã éäéà àâøùå
íéëçäì äöåøä øîúà äìòå àðéîéì éåäîì
éåäîì êéøö úáùã àøåúôå íéøãé
øéùòäì äöåøä øîúà äìòå àìàîùì
úåà åäéà úáùå íåøãì ïåôö ïéá äèî ïéôöé
ììçîã ïàî 2912ïéìôúã úåà äìéî úéøá
ìá÷ì àùéøã ïéìôú àã ììçî åìàë àã
úåùø äî 2913øåîù ìá÷ì ãéã ïéìôú øåëæ

 - ïå÷éúä øéàî."äëøáá" àúéà åîå÷îáå ,à"øâá ÷çîð "àðåæî úëøáá" 2910
 2911עי' לעיל הערה .145
.à"øâá ÷çîð – ïéìôúã úåà 2912
.à"øâá ÷çîð – øåîù ìá÷ì ãéã ïéìôú øåëæ ìá÷ì àùéøã ïéìôú 2913
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ברית היא חלול שלו זונה ,וזו רשות
נכריה .אין מצות עשה ולא תעשה שלא
נמצאת בשבת ,ולכן ,השבת היא שקולה
ככל התורה כלה.
וכן שכינה תחתונה נקראת שופר,
מצד השכינה העליונה שהיא שופר גדול.
תקע בשופר גדול לחרותנו )תפילת י"ח(.
תקע שופר שהוא לשון תקיעה ,שודאי
שכינה תחתונה היא תקיעה של הקדוש
ברוך הוא מצד הימין .ונקראת שברים
שלו מצד השמאל .ונקראת תרועה שלו
מצד העמוד האמצעי ,שהוא דעת .ולכן
נאמר "אשרי העם יודעי תרועה" ,יודעי
בדעת ,שנאמר בו "בדעתו תהומות
נבקעו"" ,ובדעת חדרים ימלאו" ,היא
שופר .והקדוש ברוך הוא הוא קול
השופר .ובזמן שהיא עולה אליו בשלשת
הקשרים הללו ,נאמר בו "ויהי קול
השופר הולך וחזק מאד" ,הולך בתקיעה,
וחזק בשברים ,מאד בתרועה ,והיא יום
הכפורים.

úéøá úåà éëä óåà úáù ìåìç åäéà íéáøä
úéì 2914äàøëåð åùø àãå äðåæ äéìéã ìåìç
[á"ò æð] àìã äùòú àìå äùòã àãå÷ô
äìå÷ù àéä úáù àã ïéâáå úáùá çëúùà
àìë àúééøåà ìëë
úàéø÷úà äàúú àúðéëù 2915ïëå
éäéàã äàìò àúðéëùã àøèñî øôåù
ò÷ú åðúåøéçì ìåãâ øôåùá ò÷ú ìåãâ øôåù
àúðéëù éàãåã äòé÷ú 2916ïåùì åäéà øôåù
àåä êéøá àùãå÷ã äòé÷ú éäéà äàúú
äéìéã íéøáù úàéø÷úàå àðéîéã àøèñî
äéìéã äòåøú úàéø÷úàå àìàîùã àøèñî
úòã åäéàã àúéòöîàã àãåîòã àøèñî
) øîúà àã ïéâáåתהלים פט טז( íòä éøùà
) äéá øîúàã úòãá éòãåé äòåøú éòãåéמשלי
ג כ( íéøãç úòãáå åò÷áð úåîåäú åúòãá
ìå÷ àåä êéøá àùãå÷å øôåù éäéà åàìîé
úìúá äéáâì à÷ìñ àéäã àðîæáå øôåùä
÷) äéá øîúà ïéìà ïéøèשמות יט יט( ìå÷ éäéå
÷æçå äòé÷úá êìåä ãåàî ÷æçå êìåä øôåùä
íéøåôëä íåé éäéàå äòåøúá ãåàî íéøáùá

*איהו אות ברית מילה מאן דמחלל דא כאלו מחלל דא מה רה"ר כו' דא רשו נוכראה אות
דתפילין תפילין דרישא כו' לקבל שמור לית פקודא דעשה ול"ת כו'  -כצ"ל ,וכמ"ש דזכור
ושמור הן כלל מ"ע ומל"ת ,ועי' בפרשת יתרו )צא ע"א (2917ולקמן )צא ע"ב סט ע"א (2918סוף
 - ïå÷éúä øéàî.à"øâá óñåð – øåîù ìá÷ì ãéã ïéìôú øåëæ ìá÷ì àùéøã ïéìôú ïéìôúã úåà 2914
.(à"øâ) ãåòå 2915
.éäéà àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð ïåùì åäéà øôåù 2916
 2917ז"ל :אנכי ולא יהיה לך אתמר ברזא דאורייתא ודא איהו זכור ושמור אנכי רזא סתימא
וגניז בכל אינון דרגין דעלמא עלאה בכללא חדא וכיון דאתמר אנכי אתחבר כלא כחדא ברזא חדא
2917
אנכי רזא דתרין כרסוון אני י' דכורסייא אחרא )נ"א אני כורסייא חדא כ' כורסייא אחרא עלאה(
אנכי דקא אתדכי מקדשא ונוכראה לא אתקרב בהדיה ומקדשא נהיר בלחודוי דקא אתבטל בההיא
שעתא יצר הרע מעלמא וקודשא בריך הוא אסתלק ביקריה בלחודוי וכדין אתמר אנכי יהו"ה
אלהי"ך רזא שלים בשמא קדישא א' ליחדא רזא דשמא קדישא בדרגוי למהוי חד בגין דרזא דיליה
איהו ו' 2917נ' רזא למדחל מקודשא בריך הוא ולמנדע דאית דין ואית דיין ואית אגר טב לצדיקייא
ופורענות לרשיעיא בגין דרזא דיליה ה' תתאה כ' לקדשא שמא קדישא בכל יומא לאתקדשא
בדרגין קדישין ולצלאה צלותא לגביה בכל זמנא לאסתלקא כתרא עלאה רזא דכורסייא עלאה על
גבי חיוון עלאין כדקא יאות ורזא דיליה ה' עלאה י' לאשתדלא באורייתא יממא ולילי ולמגזר גזירו
ברזא לתמניא יומין ולקדשא בוכרא ולאנחא תפילין וציצית ומזוזה ולממסר נפשא לגבי קודשא
בריך הוא ולאתדבקא ביה אלין אינון תריסר פקודין עלאין דכלילן רל"ו פקודין אחרנין דאינון ברזא
דאנכי כללא דזכור ואת דא לא אתחלף באתר אחרא 2917דא בגין דאיהי י' רזא עלאה כללא
דאורייתא ובאלין תריסר אית תריסר מכילין דרחמי דתליין מנייהו וחד דשלטא למהוי תליסר
לא יהיה לך רזא דשמור בתלת מאה ושתין וחמש פקודי אורייתא ל' רזא דלא למיהב יקר ורבו
לאלהא אחרא ל' מגדלא דפרח וסליק באוירא דלא יסטי לבא למבני לה לאלהא אחרא כמה דאית
רזא דבונה מגדלא )לאלהא אחרא( ל' דלא למפני בדיוקנא דע"ז דלא להרהרא אבתרהא דלא
לסגדא ולא לאכפיא גרמיה לאלהא אחרא א' דלא לחלפא יחודא דמריה בגין טעוון אחרנין א' דלא
להרהרא דאית אלהא אחרא בר מניה א' דלא למסטי בתר בידין ודכורו ברזא דדיוקנא דאדם ולא
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תיקון נ"ד }סד ע"ד{ לעבדה בפקודין דאורייתא דעשה דאיהו זכור דכר ולשמרה בפקודין דל"ת
דאיהו שמור נוק' כו' ,והוא ברכה וקדושה ,ונגד התורה באמצעיתא את האדם כו' הוא יחוד:2919
*וכן  -צ"ל ועוד שכינתא כו' :לחרותנו תקע איהי תקיעה דוודאי כו'  -כצ"ל :לבינונים  -ל"ג:
וכשמתקשטת לפניו בלבושים יפים,
שהם לבושי כפרה ,היא נקראת הציץ
שלו ,המצנפת שלו ,האבנט שלו .היא
כלולה מארבעה בגדי לבן מצד הימין,
ומארבעה בגדי זהב מצד השמאל .באותו
זמן שמתקשטת בלבושים הללו של
כפרה ,נאמר בה "ותלבש אסתר מלכות".
ובהם נכנסת לפני ולפנים ,זהו שכתוב
"ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית".
ובהם נשאה חן בעיניו .וסוד הדבר
"וראיתיה לזכור ברית עולם" .ומיד
"אדנ"י שמעה אדנ"י סלחה אדנ"י
הקשיבה ועשה אל תאחר"

ïéøéôù ïéùåáìá äéîã÷ úèù÷úà ãëå
äéìéã õéö éø÷úà äøôë éùåáì ïåðéàã
àìéìë éäéà äéìéã èðáà äéìéã úôðöî
òáøàîå àðéîéã àøèñî ïáì éãâá òáøàî
àðîæ àåääá àìàîùã àøèñî áäæ éãâá
øîúà äøôëã ïéùåáì ïéìàá úèù÷úàã
) äáאסתר ה א( ïåäáå úåëìî øúñà ùáìúå
) ã"ää íéðôìå éðôì úìàòאסתר ה א(
ïåäáå úéîéðôä êìîä úéá øöçá ãåîòúå
øåëæì äéúéàøå äìîã àæøå åéðéòá ïç äàùð
) íìåò úéøáבראשית ט טז( è ìàéðã) ãéîå
äùòå äáéù÷ä 'ä äçìñ 'ä äòîù 'ä (èé
øçàú ìà

 - ïå÷éúä øéàîבדיוקנא אחרא א' דלא למשאל מן מתייא ולא למעבד חרשין א' דלא יימי בפומוי בשמא דאלהא
אחרא עד הכא תריסר אחרנין דאינון פקודי שמור ובאלין תריסר תליין תלת מאה וחמשין ותלת
פקודי דשמור אחרנין דכלילן באלין תריסר ורזא דא אנכי אמר רבי שמעון תו תנינן אנכי כללא
דעילא ותתא כללא דעלאין ותתאין כללא דחיון קדישין דכלילן ביה כלא הוא ברזא דאנכי לא יהיה
לך לתתא רזא דתריסר חיון תתאין
תרגום :אנכי ולא יהיה לך נאמר בסוד התורה וזהו זכור ושמור אנכי סוד נסתר וגנוז בכל אותן
דרגות של העולם העליון בכלל אחד וכיון שנאמר אנכי התחבר הכל כאחד בסוד אחד .אנכי סוד
של שני כסאות אני ה' של כסא אחר )אני כסא אחד כ' כסא אחר עליון( .אנכי שכשנטהר המקדש
ונכרי לא יקרב אליו והמקדש מאיר לבדו שהרי התבטל באותה שעה יצר הרע מן העולם והקדוש
ברוך הוא התעלה בכבודו לבדו ואז נאמר אנכי ה' אלהיך סוד שלם בשם הקדוש א' ליחד סוד השם
הקדוש בדרגותיו להיות אחד שסודו הוא ו' נ' סוד לירא מן הקדוש ברוך הוא ולדעת שיש דין ויש
דין ויש שכר טוב לצדיקים ופורענות לרשעים משום שהסוד שלו ה' תחתונה .כ' לקדש את השם
הקדוש בכל יום ולהתקדש בדרגות קדושות ולהתפלל אליו תפלה בכל זמן להעלות הכתר העליון
סוד של הכסא העליון על גבי החיות העליונות כראוי והסוד שלו ה' עליונה .י' לעסוק בתורה יומם
ולילה ולמול מילה בסוד לשמנה ימים ולקדש הבכור ולהניח תפלין וציצית ומזוזה ולמסור את
הנפש לקדוש ברוך הוא ולהדבק בו אלה הן שתים עשרה מצוות עליונות שכוללות מאתים שלשים
ושש מצוות אחרות שהן בסוד של אנכי כלל של זכור ואות זו לא מתחלפת במקום אחר זה משום
שהיא י' סוד עליון כלל של התורה ובשתים עשרה הללו יש שתים עשרה מדות הרחמים שתלויות
מהם ואחת ששולטת להיות שלש עשרה.
לא יהיה לך סוד של שמור בשלש מאות ששים וחמש מצוות התורה ל' סוד שלא לתת כבוד
וגדולה לאלוה אחר ל' מגדל שפורח ועולה באויר שלא יסטה הלב לבנות לאלוה אחר כמו שיש
סוד של בונה מגדל )לאלוה אחר( ל' שלא לפנות בדמות של עבודה זרה שלא להרהר אחריה שלא
להשתחוות ולא לכפות עצמו לאלוה אחר .א' שלא להחליף היחוד של רבונו בשביל טעויות
]אלילים[ אחרים א' שלא להרהר שיש אלוה אחר פרט אליו א' שלא לסטות אחר בידין 2917וזכר
שלו בסוד של דמות אדם ולא בדמות אחרת א' שלא לשאול מן המתים ולא לעשות כשפים א'
שלא ישבע בפיו בשם של אלוה אחר עד כאן שתים עשרה אחרות שהם מצוות שמור ובשתים
עשרה הללו תלויות שלש מאות חמשים ושלש מצוות של שמור אחרות שכלולות בשתים עשרה
הללו וסוד זה אנכי .אמר רבי שמעון עוד שנינו אנכי כלל של מעלה ומטה כלל של עליונים
ותחתונים כלל של חיות הקדושות שכלולות בו הכל הוא בסוד של אנכי לא יהיה לך למטה סוד
של שתים עשרה החיות התחתונות.
##* 2918לבדוק
 2919עי' לעיל הערה .145
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ורזא דמלה וראיתי' כו'  -וכמש"ש )אסתר ה ב( 2920ויהי כראותה נשאה כו' ,ונאמר כאן לזכור
ברית ,וכמ"ש )ויקרא כו מה (2921וזכרתי לכם כו' :ה' שמעה כו'  -ר"ת שס"ה ,דהוא יוה"כ ,כולל
שס"ה ימות השנה ,2922ומכפר על שס"ה ל"ת:
פורים נקראת על שם יום הכפורים,
íéøåôëä íåé íù ìò úàéø÷úà íéøåô
שעתידים להתענג בו ולשנות אותו éåðòî äéì ééåðùìå äéá àâðòúàì ïéãéúòã
מענוי לעונג .ומה שהיא שכינה אסור בו
úìéòð äéá øåñà àúðéëù éäéàã äîå âðòì
נעילת הסנדל ,באותו זמן נאמר בה "מה
יפו פעמיך בנעלים בת נדיב" ,וענג ) äá øîúà àðîæ àåääá ìãðñäשיה"ש ז ב(
ושמחה וכמה טובות מוכנות אליה ,וזה àâåðòå áéãð úá íéìòðá êéîòô åôé äî
àäé àãå äáâì ïéðîåæî ïéáè äîëå äåãçå
יהיה בזמן הגאולה במהרה.
àìâòá àð÷øåôã àðîæá
ומי גרם ענוי לשכינה בגלות ,אלא
àìà àúåìâá àúðéëùì éåðò íøâ ïàîå
סוד הדבר "ובכן אבא אל המלך אשר לא ) äìîã àæøאסתר ד טז( êìîä ìà àáà ïëáå
כדת" ,משום שנכנסת בלי בעלה ,שנאמר
äìòá àìá úìàòã ïéâá úãë àì øùà
בו "מימינו אש דת למו" .שבטלו בה
תורה ,וזה גרם אבדן של בית ראשון úã ùà åðéîéî (á âì íéøáã) äéá øîúàã
ושני ,זהו שכתוב "וכאשר אבדתי àãåáà íøâ àãå àúééøåà äá åìéèáã åîì
אבדתי" .ועם כל זה ,אף על גב שנכנסה ) ã"ää éðùå ïåùàø úéáãאסתר ד טז( øùàëå
בלי בעלה ,שהוא דברי תורה ,עם כל זה áâ ìò óà àã ìë íòå éúãáà éúãáà
נכנסה עם האבות ,שהם שלשת ימים àã ìë íò ú"ã åäéàã äìòá àìá úìàòã
לילה ויום שהתענתה בהם ,והם עדים
íåéå äìéì íéîé úùìù ïåðéàã ïäáàá úìàò
שהנערה נכנסה עמו למלך ,זהו שכתוב
"ובזה הנערה באה אל המלך" ,נערה àúîéìåòã ïéãäñ ïåðéàå ïåäá úðòúàã
ודאי .באה אל המלך ,שאיש לא ידעה ) ã"ää àëìîì äéá úìàòאסתר ב יג( äæáå
אלא בעלה .וכמו שבערב היא באה ,נערה éàãå äøòð {à"ò äñ} êìîä ìà äàá äøòðä
בתולה ודאי ,כך גם בבוקר היא שבה äìòá àìà äòãé àì ùéàã êìîä ìà äàá
נערה בתולה ודאי.
éàãå äìåúá äøòð äàá àéä áøòáã äîëå
éàãå äìåúá äøòð äáù àéä ø÷áá éîð éëä
ובה ערב ובקר פעמים קורין לישראל
ìàøùéì ïéøå÷ íéîòô ø÷áå áøò äáå
בעלה ,ומעידים עליה שלא החליפה אותו àéä äéì úôéìç àìã äìò ïéãäñå äìòá
היא ובניה באחר .ולכן ישראל אומרים
ìëá ïéøîà ìàøùé àã ïéâáå àøçàá àäðáå
בכל יום "שמע ישראל יהו"ה אלהינ"ו
יהו"ה אחד" ,שמ"ע אח"ד ,ש"ם א"ח ע"ד) àîåé .דברים ו ד( 'ä å"ðéäìà 'ä ìàøùé òîù
א"ח שומר אותה ,משום ש"אח לצרה øéèð ç"à ã"ò ç"à í"ù ã"çà ò"îù ãçà
יולד" .ועליו נאמר "אתה סתר לי"" ,ברוך äéìòå (æé æé éìùî) ãìåé äøöì çàã ïéâá äì
אתה בבואך"" ,יהודה אתה יודוך אחיך") øîúà ,תהלים לב ז( ) éì øúñ äúàדברים כח
משום שבו יהו"ה ,ובו ד' ,בו היא שמורה .ו( ) êàåáá äúà êåøáבראישת מט ח( äãåäé
'ã äéáå ä"åäé äéáã ïéâá êéçà êåãåé äúà
àøéèð éäéà äéá
 - ïå÷éúä øéàî 2920זה לשון הפסוק :ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עמדת בחצר נשאה חן בעיניו ויושט
המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותגע בראש השרביט:
 2921וזכרתי להם ברית ראשנים אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להיות להם
לאלהים אני ה’:
 2922עי' גמ' יומא כ ע"א :אמר ליה שטן ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני ממאי אמר
רמי בר חמא השטן בגמטריא תלת מאה ושיתין וארבעה הוי תלת מאה ושיתין וארבעה יומי אית
ליה רשותא לאסטוני ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני.
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בלא בעלה – הדעת ,משה רבינו ע"ה ,דרגא דתורה ,וכמ"ש
דת והוא הדעת בע' אנפין )עי' זהר ח"ג כ ע"א :(2923הה"ד וכאשר כו' – ב' פעמים :אע"ג דאעלת
כו'  -כמ"ש )* (##שלש הראשונות גלו ונגאלו בזכות אבות ,אבל גאולה אחרונה לא תהא אלא
בזכות משה ,וע"י התורה ,דרגיה :דאינון שלשת ימים כו'  -והוא עינוי יוה"כ ,שהוא לילה ויום
והתוספת ,וכמ"ש )* (##וכי שלשת ימים התענו ,אלא שהיו מפסיקין מבע"י ,ולילה ויום הוא נגד
אברהם יצחק ,ויהי ערב כו' ,והתוספת הוא נגד יעקב ,ור"ל אע"ג דבטילו ד"ת ,והיא גרם להם
עינוי יוה"כ בגלותא ,דבלא"ה היו נגאלין ,והיה פורים ,מ"מ קיימו מצות עינוי בגלותא ,ואבהן
סהדין עליה .ואמר ואינון סהדין כו'  -ר"ל על ק"ש ,והוא ענין אחר ,דגם סהדין עלה בכל יום,
והוא ק"ש דשחרית וערבית ,שהן באברהם ויצחק ,כמש"ל סוף תיקון כ"ה )עט ע"א (2924ובתיקון
מ"ט ,וקרא לישראל בעלה וכמש"ש .והן ע"ד דשמע ,כמ"ש למטה :הה"ד ובזה כו'  -סיפא
דקרא את כל אשר כו' ,והוא סימנא }סה ע"א{ דאבהן ,כמ"ש בפרשת פקודי )רסא ע"א( את כל
אשר תאמר ינתן לה ,דא רזא דאבהן כו' ,2925ור"ל את הוא כ"ב אתוון ,רזא דאבהן ,ועי' בפרשת
בראשית )טז ע"ב( .2926אבל כאן הכוונה כמ"ש למטה ,בערב היא באה ,שהוא יחודא דערב
ובקר ,וקורין לישראל בעלה .והן אבהן כנ"ל ,אלא שמתחיל לפרש הקרא כסדר ,ומפרש והולך
ואמר ,נערה ודאי כו' ,דאיש כו' ,דמיוחדת לבעלה ולא החליפה אותו ,כמ"ש )בראשית כד טז(
בתולה ואיש לא ידעה ,כן היא מייחדת אותו ,ואומרת ה' אחד ,וכמו שמפרש והולך ,וסהדין עלה
דלא חליפת כו' .ואמר וכמה דבערב כו'  -דבערב רומז לעוה"ז ,ובבקר שבה אליו ,והרוח תשוב
אל האלקים ,והכל נערה בתולה .וז"ש וכמה דבערב כו' ,דביאתה לזה העולם ודאי נערה בתולה,
כן הוא יציאתה .ואמר ובג"ד ישראל כו'  -ר"ל ,כמו שמפרש והולך ,ש"ם א"ח ע"ד ,דתהוי
סהדין ע"ד ,דשם היא הנערה שנק' שם ,כמ"ש בפ' ויקהל )* (2927##ר"א היא דבקה בא"ח ,וכמו
שמפרש והולך ,א"ח נטיר כו' :אתה סתר  -כמש"ל )נ ע"א סה ע"א( דסתיר לה כו' ,ואתה הוא
מפרש והולך ,שהוא ברוך אתה ,ולעיל )לט ע"א לט ע"ב( פי' שהוא עמודא דאמצעיתא ,דאמר
אתה הוא דאתמר ביה אבינו מלכנו כו' ,ואיהו כליל כל אתוון דאורייתא .ומאי ניהו אורייתא
דבכתב עמודא דאמצעיתא ,ועליה אתמר ברוך אתה .ועוד מביא ראיה ,שנאמר יהודה אתה ,והוא
שם הוי"ה וד' ,לד' אתוון כמו שמפרש והולך ,בגין דביה כו':
)לעיל נג ע"ב ד"ה דאיהי תורה(

ועליו נאמר "ויהי אומן את הדסה",
הוא אומן שלה ,והיא אמונה שלו .וזהו
שנאמר "כאשר היתה באמנה איתו" ,ולא
נגע בה הנכרי ,שהוא אחשורו"ש ,משום
שאח עמה ודאי .והוא הסתיר אותה
ממנו .במה הסתיר אותה ממנו ,בנקודה
שהיא הקוץ של האות ד' מן אחד ,א"ח

) øîúà äéìòåאסתר ב ז( úà ïîà éäéå
äéìéã äðåîà éäéàå äìéã ïîåà àåä äñãä
) øîúàã åäéà àãåשם כ( äúéä øùàë
åäéàã äàøëåð äá òâð àìå åúà äðîàá
øéúñ åäéàå éàãå äîò çàã ïéâá ù"åøåùçà
äãå÷ðá äéðî äì øéúñ éàîá äéðî äì

 - ïå÷éúä øéàî 2923הובא לקמן הערה .3339
 2924נדצ"ל ריש תיקון כו*##
 2925ז"ל :יהו"ה אלהינו דא איהו קשורא ויחודא דמלכא עלאה לעילא בהאי כד הנערה באה אל
המלך את כל אשר תאמר ינתן לה
ואלהי אבותינו דא רזא דאבהן לברכה לה ודא איהו רזא אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב
כמה דהאי נערה לא אשתבקת מתתאי הכי נמי לא אשתבקת מאבהן לעלמין איהי אחידת בהון
לנטרא לון ולעטרא לון
תרגום :יי אלהינו זהו קשר ויחוד של המלך העליון למעלה בזה כשהנערה באה אל המלך את
כל אשר תאמר ינתן לה.
ואלהי אבותינו זהו סוד האבות לברך אותה וזהו סוד אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב
כמו שהנערה הזו לא נעזבת מהתחתונים כך גם לא נעזבת מהאבות לעולמים היא אחוזה בהם
)לשמר אותם ולעטר אותה( לעטר אותה.
 2926ז"ל##*:
תרגום:
 2927אולי זה דף ר"א??
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שומר ד' ,שלא יקרב אחר אליה ,זהו
שכתוב "אני יהו"ה הוא שמי וכבודי
לאחר לא אתן" .והנקודה הזו היא אות
ברית ,שבה נשתלם א"ח לעשר ,ובה
נעשה י' .ומי שמשקר בברית מילה ,גורם
שתסתלק ממנו שכינה ,שהיא היחוד של
הקדוש ברוך הוא ,ושולט עליו ש"ד,
שהוא אחר ,שהוא ודאי י' של שדי ,היא
קוץ מן ד' של אחד .ואם משקר ,העביר
קוץ מן ד' מן אחד ,ונשאר אחר .ולכן
אמר הכתוב "לא תשתחוה לאל אחר
וגו'" .ובאותו זמן ששולט על אדם שד,
שהוא אל אחר ,הוא משתעבד בו בכל
מיני עינויים ,וחטא זה גרם לישראל
שישתעבדו בהם אומות העולם.

'ã øéèð ç"à ãçà ïî 'ã úàã àöå÷ éäéàã
àåä 'ä éðà ã"ää øçà äáâì áéø÷úé àìã
) ïúà àì øçàì éãåáëå éîùישעיה מב ח(
íéìúùà äáã úéøá úåà éäéà äãå÷ð éàäå
ø÷ùîã ïàîå 'é ãéáòúà äáå øùòì ç"à
çð] äéðéî à÷ìúñàì íéøâ äìéî úéøáá
êéøá àùãå÷ã àãåçé éäéàã àúðéëù [à"ò
åäéàã øçà åäéàã ã"ù äéìò èéìùå àåä
íàå ãçàã 'ã ïî àöå÷ éäéà éãùã 'é éàãå
ãçà ïî 'ã ïî àöå÷ øáòà ø÷ùî
àø÷ øîà àã ïéâáå øçà 2928øàúùàå
) ãì úåîùיד( 'åâå øçà ìàì äåçúùú àì
åäéàã ãù ùð øá ìò àèìùã àðîæ àåääáå
éðéî ìëá äéá ãáòúùî åäéà øçà ìà
àãáòúùàì ìàøùéì íéøâ àã àáåçå ïééåðò
àîìòã ïéîåà ïåäá

ויהי אמן כו'  -ר"ל ,כמ"ש בב"ר )פ"א סי' א( אמון מוצנע ,שנאמר ויהי אומן כו' ,ומפרש
לשון אמנה כמו שהיא באמנה אתו ,ואינה מחלפת אותו ,כן הוא עמה אומן ונטיר לה* :נוכראה
דאיהו אחר בגין כו'  -כצ"ל ,ור"ל כמו שמפרש והולך בנקודה דאיהי קוצא כו' ,איהו אות ברית,
וביה נכנסין לברית ,והוא הברית שאנחנו עמו ,ואין לאל אחר :ושליט עלה ש"ד  -והן ב' יצרין
תאווני וכעסני ,שהן דו"נ ,כמ"ש בז"ח רות )עח ע"ב ,(2929והן שור וחמור ,טוב ורע ,שבאין מעץ
 - ïå÷éúä øéàî.(à"øâ) åäéàã äàøëåð 2928
 2929ז"ל :פתח רבי ואמר הכי אדם הראשון נשמתא לנשמתא חוה נשמתא קין והבל הבל מזינא
חדא עם אדם וחוה ואתקרי רוח דקודשא קין רוח דטומאה דשמאלא אתקרי כלאים והוי עירבוביא
דלא אצטריך סטרא אחרא דלא מזינא דאדם וחוה ועל דא לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו ועל דא
לא תיעול ברית דקודשא ברשות אחריתי לא יהיה לך אלהים אחרים על פני ואדם הוא דוגמא של
מעלה אלהים אחרים דא חמור ואתון זכר ונקבה ועל דא מאן דעאיל ברית קדישא ברשות אחרא
כתיב ביה בה' בגדו כי בנים זרים ילדו ולית קנאה להקב"ה בר מן דא דברית קדישא ברא הקב"ה
באינש י"ה ו"ה דהוא שמא קדישא דיליה נשמתא לנשמתא ודא נקראת אדם ומתפשטין נהורין
בתשעה נהורין והם משתלשלין מן י' והוא אור אחד בלא פירודא ועל דא גופא דאינש אתקרי
לבושא דאדם ה' נקראת נשמה ותזדווג עם י' ואתפשיט לכמה נהורין והוא חד י"ה בלי פירודא ועל
דא ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אותו זכר ונקבה בראם כו' ויקרא את שמם
אדם ו' נקראת רוח ואתקרי בן י"ה ה' אתקריאת נפשא ואתקריאת בת ועל דא אב ואם בן ובת
ורזא דמלה יו"ד ה"א וא"ו ה"א איקרי אד"ם ואתפשט נהורא דיליה לחמשה וארבעים נהורין ודא
הוא חושבן אדם מ"ה והשם יו"ד ה"א וא"ו ה"א זכר ונקבה בראם כו' ויקרא את שמם אדם ואח"כ
יצר הגוף דכתיב וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים מאי אית בין
אדם לאדם הרי יהו"ה נקרא אדם וגופא נקרא אדם מאי בין האי להאי אלא באתר דאקרי ויברא
אלקים את האדם בצלמו הוא יהו"ה ובאתר דלא אקרי בצלמו הוא גוף ובתר דאמר וייצר ה'
אלקים שיצר לאדם עשאו דכתיב ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם בראשונה
כתנות אור בדוגמא של מעלה ובתר דחבו כתנות עור ועל דא אמר כל הנקרא בשמי ולכבודי
בראתיו יצרתיו אף עשיתיו בראתיו דא יו"ד ה"א וא"ו ה"א יצרתיו דא כתנות אור א"ף עשיתיו דא
כתנות עור משום דהאף סבב זה ולמאן יתקרי רע דא יצה"ר ודא נחש דעבד וסבב דאתגזר על
חאדם וחוה מותא ועל כל אינש ובדוגמא דאיתא שם דקודשא הכי אית שם דמסאבו שהוא טמא
ועל דא לא יהיה לך אלהים אחרים על פני וכל הפוגם אחד מאיבריו מלמטה כאלו פוגם מלמעלה
ועל דא חרב בא לעולם וכפנא ומותא אתי לעלמא ועל דא והיו נשיכם אלמנות וגו' למאן דעאיל
ברית קדישא ברשו אחרא ועל דא שעטנז לא יעלה עליך לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו ועל דא
אמר ארור שוכב עם כל בהמה מאן היא בהמה דא כותית גוף שהיא מסטרא דבהמה אחרא
דלעילא מסאבא
תרגום :פתח רבי ואמר כך אדם הראשון נשמה לנשמה חוה נשמה קין והבל הבל ממין אחד עם
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הדעת טוב ורע ,והן שניהן רעין בסוד ח"ק 2930דגיהנ"ם ,חושבן חק ,עשו וישמעאל ,סם ונחש
שהוא רהב ,2931מאדים ונגה ,2932ועליהם נאמר )ויקרא ב יא( כל שאור הוא הכעסני ,ודבש הוא
}סה ע"ב{ התאווני ,לא תקריבו ,והוא ר"ת ש"ד :דאיהו ודאי י' דשדי  -דהקוץ הנ"ל היא
משלמת ליו"ד וכוללן כנ"ל :איהו משתעבד כו' וחובה דא כו' – כמש"ל ס"ז ,2933ואיהו כללא
דע' אומין כו' ועמש"ש:
ומי ששומר אות הברית בכל מקום,
שהוא בין בברית מילה ,בין בשבת וימים
טובים ,הקדוש ברוך הוא שומר אותו
בגללה בכל מקום ,ומכסה עליו משונאיו,
כמו שמשה נאמר בו "בצל שד"י יתלונן".
אותה
שהסתיר
שאסתר
וכמו
מאחשורוש ,שהוא ערל וטמא ,ושם
במקומה שנית בדמות שלה ,זהו שכתוב
"כל אשר תאמר וגו' בערב היא באה
ובבקר היא שבה אל בית הנשים" ,שני,
והוא שומר אותה מהמן הרשע ,זהו
שכתוב "מצר תצרני" ,שהוא צר ואויב.

øúà ìëá úéøá úåà øéèðã ïàîå
ïéîåéå úáùá ïéá äìéî úéøáá ïéá éäéàã
äðéâá äéì øéèð àåä êéøá àùãå÷ ïéáè
àðååâë éåàðùî éåìò éñëîå øúà ìëá
ìöá (à àö íéìäú) äéá øîúàã äùîã
äì øéúñã øúñàã àðååâëå ïðåìúé é"ãù
äøúàá éåùå àîèå ìøò åäéàã ùåøåùçàî
ìë (âé á øúñà) ã"ää äìéã àð÷åéãá úéðù
ø÷ááå äàá àéä áøòá 'åâå øîàú øùà
øéèð åäéàå éðù íéùðä úéá ìà äáù àéä
øöî (æ áì íéìäú) ã"ää òùøä ïîäî äì

 - ïå÷éúä øéàîאדם וחוה ונקרא רוח הקדש קין רוח של טמאה של השמאל נקרא כלאים והיה ערבוביה שלא
צריך הצד האחר שלא מהמין של אדם וחוה ועל זה לא תחרש בשור ובחמר יחדו ועל זה אל
תכניס ברית הקדש ברשות אחרת לא יהיה לך אלהים אחרים על פני
ואדם הוא דגמא של מעלה אלהים אחרים זה חמור ואתון זכר ונקבה ועל זה מי שמכניס ברית
קדש ברשות אחרת כתוב בו )הושע ה( בה' בגדו כי בנים זרים ילדו ואין קנאה לקדוש ברוך הוא
פרט לזה של ברית הקדש
ברא הקדוש ברוך הוא באדם י"ה ו"ה שהוא שמו הקדוש נשמה לנשמה וזה נקראת אדם
ומתפשטים האורות בתשעה אורות והם משתלשלים מן י' והוא אור אחד בלי פרוד ועל זה גוף
האדם נקרא הלבוש של אדם
ה' נקראת נשמה ותזדוג עם י' ומתפשטת לכמה אורות והוא אחד י"ה בלי פרוד ועל זה ויברא
אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה בראם כו' ויקרא את שמם אדם
ו' נקראת רוח ונקרא בן י"ה ה' נקראת נפש ונקראת בת ועל זה אב ואם בן ובת וסוד הדבר
יו"ד ה"א וא"ו ה"א נקרא אד"ם ומתפשט אורו לחמשה וארבעים אורות וזהו חשבון אדם מ"ה
והשם יו"ד ה"א וא"ו ה"א זכר ונקבה בראם כו' ויקרא את שמם אדם ואחר כך יצר הגוף נאמר
)בראשית ב( וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים
מה יש בין אדם לאדם הרי יהו"ה נקרא אדם והגוף נקרא אדם מה בין זה לזה אלא במקום
שנקרא )שם א( ויברא אלהים את האדם בצלמו הוא יהו"ה ובמקום שלא נקרא בצלמו הוא גוף
ואחר שאמר וייצר ה' אלהים שיצר את האדם עשאו נאמר )שם ג( ויעש ה' אלהים לאדם
ולאשתו כתנות עור וילבשם בראשונה כתנות אור בדגמא של מעלה ואחר שחטאו כתנות עור
ועל זה אמר )ישעיה מג( כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו בראתיו זה יו"ד
ה"א וא"ו ה"א יצרתיו זה כתנות אור א"ף עשיתיו זה כתנות עור משום שהאף סבב זה
ולמי יקרא רע זה יצר הרע וזה הנחש שעשה וסבב שנגזר על אדם וחוה מות ועל כל איש
ובדגמא שיש שם של קדש כך יש שם של טמאה שהוא טמא ועל זה לא יהיה לך אלהים אחרים
על פני וכל הפוגם אחד מאיבריו מלמטה כאלו פוגם מלמעלה
ועל זה חרב בא לעולם ורעב ומות באים לעולם ועל זה )שמות כב( והיו נשיכם אלמנות וגו'
למי שמכניס ברית הקדש לרשות אחרת ועל זה )ויקרא יט( שעטנז לא יעלה עליך )דברים כב( לא
תחרש בשור ובחמר יחדו ועל זה אמר )שם כז( ארור שכב עם כל בהמה מי היא הבהמה זו כותית
גוף שהיא מצד הבהמה האחרת שלמעלה טמאה.
 2930עי' לעיל הערה .2537
 2931עי' זהר ח"ג רמו ע"ב.
 2932עי' גר"א בס"י )יב ע"ג( :כוכב נוגה הוא כולל נו"ה שהן תרי פלגי דגופא כידוע )רע"מ פנחס
רלו ע"א( ,ועי' ס"י פ"ד מ"ט שמאדים היא יום השני ספירת הגבורה.
 2933היינו ריש תיקון כד.
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áéåàå øö åäéàã éðøöú

כגוונא דמשה דאתמר כו'  -ר"ל ,דמשה אמרו בי"א מזמורים ,2934ואמרו
שפירש שדי מזיו שכינתו כו' :וכגוונא דאסתר דסתיר  -ר"ל ,שלכן נקראת אסתר ,דקודם שנשאת
לו היתה נקראת הדסה ,ועבר"מ )פ' תצא רעו ע"א( ובג"ד אסתר לישנא דסתרא ,אתה סתר לי
שכינתא אסתירת לה מאחשורוש ,ויהיב ליה שידה באתרה כו' :2935דאיהו ערל וטמא  -ר"ל,
כמ"ש )ישעיה נב א (2936כל ערל וטמא לא יבוא כו' :ושוי באתרה שנית  -ר"ל ,אחרת בדיוקנהא,
וז"ש הה"ד כל אשר כו' ,ר"ל שניתן לה תמורתה ,בערב היא כו' ובבקר כו' שני ,ר"ל הכל בשני:
ואיהו נטיר כו'  -דריש סתר על אחשורוש ,ומצר על המן:
)שבת פח ע"ב(

ומשום הקנאה הזו שכסה הקדוש
ברוך הוא באות שלו על אסתר ,שהיא
הקדושה שלו ,שאין קדושה פחות
מעשרה ,התלבשו עשרה כתרים
תחתונים בעשרה בנים של המן ,ששם
אל אחר ,שהמן אמר "ועשרת אלפים ככר
כסף אשקל וגו'" ,והכל ליטול נקמה

êéøá àùãå÷ éñëã äàð÷ éàä ïéâáå
äùåã÷ éäéàã øúñà ìò äéìéã úåàá àåä
äøùòî úåçô äùåã÷ éäéà àìã äéìéã
ïéðá äøùòá ïéàúú ïéøúë äøùò åùáìúà
) øîà ïîäã øçà ìà ïîúã ïîäãאסתר ג ט(
àìëå 'åâå ìå÷ùà óñë øëë íéôìà úøùòå

 - ïå÷éúä øéàî 2934עי' מדרש תהלים צ :אחד עשר מזמורים אמר משה ,כנגד אחד עשר שבטים .והם מפרק צ
עד לדוד מזמור.
 2935ז"ל :ורבנן מארי מתניתין מטרוניתא אתמר בה ומלכותו בכל משלה בתר דאתלבשא ביה
אסתר שליטת אסתר על אחשורוש ואומתיה ואתמר בהו והרוג בשונאיהם ואי תימא דאתייחד
עמה אף על גב דהוו בביתא חדא ח"ו אלא כגוונא דיוסף דאתמר ביה ותנח בגדו אצלה ולא לבושו
אלא בגדו לישנא דבוגדים בגדו והכא סתרא רברבא ובגין דא אסתר לישנא דסתראה אתה סתר לי
שכינתא אסתירת לה מאחשורוש ויהיב ליה שידה באתרה ואתהדרת איהי בדרועיה דמרדכי
ומרדכי דהוה ידע שמא מפרש ושבעין לשון עבד כל דא בחכמתא ובגין דא אוקמוה מארי מתניתין
דאפילו בלא דא אית ליה לב"נ קודם דיתיחד עם אתתיה למללא עמה בגין דשמא שידה אתחלפא
באתתיה ודא באתתא מאילנא דטוב ורע אבל אם היא משכינתא לית לה שנוי הה"ד אני יי' לא
שניתי אני דא שכינתא ולית לה דחילו מכל סטרין אחרנין הה"ד כל הגוים כאין נגדו ובאתרא
דשכינתא תמן כמה סגולות תמן ובגין דאסתר אתלבשת שכינתא בה חזיא הות למעבד עמה כמה
סגולות )ס"א צומות( כגוונא דשרה קב"ה נטיר לה בגין שכינתא דהות עמה נטיר לה מפרעה ואפי'
לבושה ותכשיטיה בכלהו שוי קב"ה סגולות בגין שכינתא ובגין דא אתא פרעה לסנדלא מחא ליה
עמה והכי נמי בכל תכשיטין דילה בכל תכשיט ותכשיט דהוה נגע ביה מחי ליה עד דאתפרש מנה
ההוא טמא ואחזר לה לבעלה ואי בתכשיטין דילה כך כ"ש מאן דנגע בגופא ואפי' באצבע דילה
לסטרא דיחודא והזר הקרב יומת דקב"ה לא יהיב ליה רשו למקרב גבה הה"ד אני יי' הוא שמי
וכבודי לאחר לא אתן.
תרגום :ורבותינו בעלי המשנה במלכה נאמר ומלכותו בכל משלה אחר שהתלבשה בה אסתר
שלטה אסתר על אחשורוש ואומתו ונאמר בהם והרוג בשונאיהם ואם תאמר שהתייחד עמה אף
על גב שהיו בבית אחד חס ושלום אלא כדוגמת יוסף שנאמר בו ותנח בגדו אצלה ולא לבושו אלא
בגדו לשון בוגדים בגדו .וכאן סוד גדול ומשום זה אסתר לשון הסתרה אתה סתר לי השכינה
הסתירה אותה מאחשורוש ונתנה לו שידה במקומה והיא חזרה לזרועות מרדכי ומרדכי שידע את
שם המפורש ושבעים לשון עשה כל זה בחכמה ולכן פרשוה בעלי המשנה שאפילו בלי זה יש
לאדם לפני שיתייחד עם אשתו לדבר עמה משום ששמא התחלפה שידה באשתו .וזה באשה מעץ
טוב ורע אבל אם היא משכינה אין לה שנוי זהו שכתוב אני ה' לא שניתי אני זו השכינה ואין לה
פחד מכל הצדדים האחרים זהו שכתוב כל הגוים כאין נגדו .ובמקום שיש שם שכינה כמה סגולות
יש שם ומשום שאסתר התלבשה בה השכינה ראויה היתה לעשות לה כמה סגולות )צומות(
כדוגמת שרה שהקדוש ברוך הוא שמר אותה משום השכינה שהיתה עמה שמר אותה מפרעה
ואפילו לבושה ותכשיטיה בכולם שם הקדוש ברוך הוא סגולות משום השכינה ומשום זה בא
פרעה לסנדלה הכה אותו בו וכך גם בכל תכשיטיה בכל תכשיט ותכשיט שהיה נוגע בו היה מכה
אותו עד שאותו הטמא נפרד ממנה והחזירה לבעלה .ואם בתכשיטיה כך כל שכן מי שנוגע בגופה
ואפילו באצבע שלה לצד היחוד והזר הקרב יומת שהקדוש ברוך הוא לא נתן לו רשות לקרב אליה
זהו שכתוב אני ה' הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן.
 2936עורי עורי לבשי עזך ציון לבשי בגדי תפארתך ירושלם עיר הקדש כי לא יוסיף יבא בך עוד
ערל וטמא.
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מאסתר ואומתה ,שנאמר בה "ותלבש
אסתר מלכות" .והקדוש ברוך הוא מסר
אותם בידיו וביד אומתה ,ותלו אותו
ואת בניו על העץ ,והוא עשה עץ גבוה
חמשים אמה ,והקדוש ברוך הוא נטל
ממנו נקמה ,ומבניו בשכינה העליונה,
שהכתה את המצרים חמשים מכות.

äá øîúàã äúîåàå øúñàî àî÷åð àìèðì
)אסתר ה א( àùãå÷å úåëìî øúñà ùáìúå
äúîåàã àãéáå àäãéá ïåì øñî àåä êéøá
õò ãáò åäéàå õòä ìò åéðá úàå åúåà åìúå
ìéèð àåä êéøá àùãå÷å äîà íéùîç äåáâ
äàìò àúðéëùá éåðáîå äéðî àî÷åð
úåëî íéùîç éàøöîì úàçîã

באות דיליה כו'  -הוא קוץ הנ"ל ,דהוא משלים לעשרה ,וביה איהי מתקדשת בטבעת ,זאת
טבעת דברית ,והיא נכללת ביה ,שהוא נוק' .וז"ש דאיהי קדושה דיליה ,דלא כו' .וכנגד זה
אתלבשו עשרה כתרין כו' ,ואמר עשרת אלפים כו' :דאתמר בה ותלבש כו'  -ר"ל ,לראיה שהיא
דרגא דמלכות שכינה* :בשכינתא עילאה כו' חמשים מכות  -כאן צ"ל מ"ש )נח ע"ב סז ע"א( עץ
גבוה חמשים אמה ,דא ה' דסליקת בי' לחמשים:
ועוד שכינה נקראת צדקה ,והקדוש
ברוך הוא בעל צדקה ,ובגלות היא עניה,
ובניה עניים .והקדוש ברוך הוא כביכול
הוא עני ,כשהוא מחוץ למקומו .ובגללה
נאמר "הן אראלם צעקו חוצה וכו'".
ובאיזה מקום הוא עני והיא עניה ,בצדיק
שהוא ברית .ומשום שחטאו בו ישראל
למטה ,הנהר ההוא יחרב ויבש ,בבית
ראשון ושני .והשכינה בו היא חרבה
ויבשה ,משום שהן גרמו שיתכנסו ממנו
המים העליונים ,והשכינה נשארת יבשה,
זהו שכתוב "יקוו המים מתחת השמים
אל מקום אחד ותראה היבשה".

וכל מי שעושה צדקה עם העני ,גורם
לאותו נהר שימשך מעדן ,שהיא האם
העליונה ,להשקות את הגן ,שהיא דל"ת,
דלה ,עניה .ועני הוא יום שבת ,ומי
שמקיים בה עונג שבת ,גורם להשקות
אותה הדל"ת ,ואותו עני מתמלא ונקרא
נהר .ומי שיש לו רשות לעשות עונג
שבת ולא עושה ,מתהפך לו ענג לנגע
צרעת ,ומחריב ביתו וממונו.
וכן עניה היא התורה בעל פה ודאי,
והיא קבלה ,כשמקבלת מבעל צדקה,
שהוא תורה שבכתב .כשהולכת אליו
לקבלה נקראת הלכה .כשמקבלת ממנו
נקראת קבלה .ובאותו זמן היא מחלקת

ä÷ãö úàéø÷úà àúðéëù ãåòå
àúåìâáå ä÷ãö ìòá àåä êéøá àùãå÷å
àåä êéøá àùãå÷å íééðò àäðáå äéðò éäéà
äéøúàî øá åäéà ãë éðò åäéà ìåëéáë
'åëå äöåç å÷òö íìàøà ïä øîúà äðéâáå
)äéðò éäéàå éðò åäéà øúà ïàáå (æ âì äéòùé
äéá åáàçã ïéâáå úéøá åäéàã ÷éãöá
) åäéà àúúì ìàøùéישעיה יט הøäð (2937
àúðéëùå éðùå ïåùàø úéáá ùáéå áøçé
éîøâ ïåðéàã ïéâá äùáéå äáøç äéá éäéà
àúðéëùå ïéàìò ïééî äéðî ïåùðëúéã
åå÷é (è à úéùàøá) ã"ää äùáé úøàúùà
äàøúå ãçà íå÷î ìà íéîùä úçúî íéîä
äùáéä
íéøâ àðëñîá ä÷ãö ãéáòã ïàî ìëå
àîéà éäéàã ïãòî êùîúéã øäð àåää
äìã ú"ìã éäéàã ïâä úà úå÷ùäì äàìò
íéé÷îã ïàîå úáù íåé åäéà éðòå àðëñî
ú"ìã àåää äà÷ùàì íéøâ úáù âðò äá
úéàã ïàîå øäð éø÷úàå éìîúà éðò àåääå
ãéáò àìå úáù âðò ãáòîì åùø äéì
äéúéá áéøçå úòøö òâðì âðò äéì êôäúà
äéðåîîå
éàãå äô ìòã àúééøåà éäéà äéðò ïëå
åäéàã ä÷ãö ìòáî àìá÷î ãë äìá÷ éäéàå
äìá÷ì äéáâì úìæà ãë áúëáã àúééøåà
äéðî àìá÷î ãë äëìä úàéø÷úà

 - ïå÷éúä øéàî 2937אולי איוב יד יא.
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מה שנותנים לה לעבדים שלה ,ולבנים,
ולנערים שלה ,כמו שנאמר "ותתן טרף
לביתה וחק לנערתיה" ,ומקבלים זה מזה,
מאותו שמקבלים ממנה.
בעל קבלה הוא העמוד האמצעי,
והיא מקבלת ממנו ,ובאיזה מקום
מקבלת ממנו ,בימין ,משום שעליו נאמר
)איכה רבה פ"ה סי' ה( "כי ימינך פשוטה
לקבל שבים" .ההלכה היא מצד השמאל,
קבלה היא מצד הימין .הלכה בשמאל אל
בעלה ,ומקבלת ממנו בימין ,ויורדת
ְמלאה )הלכה( אל הצדיק .ולכן "לא
ראיתי צדיק נעזב וכו'") ,ובמה(
וכשיורדת מלאה אל בעלה ,שהוא ו',
הנהר שנמשך מעדן ,ו' נכנס לד' ונעשית
ה' ,ומה שהיה צדק ,נעשה צדקה ,לעני
שהוא צדיק.

úâéìô éäéà àðîæ àåääáå äìá÷ úàéø÷úà
ïéðáìå äìéã ïéãáòì äì ïéáäéã äî
) øîà úàã äîë äìéã ïéîìåòìåמשלי לא טו(
ïéìá÷îå äéúåøòðì ÷çå äúéáì óøè ïúúå
äðéî ïéìá÷îã àåääî {á"ò äñ} ïéã ïî ïéã
àúéòöîàã àãåîò åäéà äìá÷ ìòá
úìéá÷ øúà ïàáå äéðéî úìéá÷ éäéàå
êðéîé éë øîúà äéìòã ïéâá àðéîéá äéðéî
àøèñî éäéà äëìä íéáù ìá÷ì äèåùô
àøèñî àéä [á"ò çð] äìá÷ àìàîùã
äìòá éáâì àìàîùá äëìä àðéîéã
(äëìä) àéìî àúçðå àðéîéá äéðî úìéá÷å
áæòð ÷éãö éúéàø àì àã ïéâáå ÷éãö éáâì
äìòá éáâì àéìî àúçð ãëå (éàîáå) 'åëå
'ãá ìàò 'å ïãòî êùîúàã øäð 'å åäéàã
úãéáòúà ÷ãö äåäã äîå 'ä úãéáòúàå
÷éãö åäéàã éðò éáâì ä÷ãö

כד איהו בר כו'  -כמ"ש )פאה פ"ה מ"ד (2938בעה"ב שהיה עובר ממקום כו' ואמרו )עירובין נב

ע"א( כיון שהחזיק בדרך כו' :2939ועני איהו יום שבת  -דל"ל מדיליה כלום ,אלא מה שמכינים לו
משאר ,לכן מצווים כל הימים לפרנסו )ביצה טז ע"א( מחד בשבת לשבת :גרים לאשקאה כו'
ואתקרי נהר  -ר"ל ,שזהו ענ"ג ,עדן נהר גן )עי' לעיל יג ע"ב( ,ונהר יוצא :וכן עניה אורייתא
דבע"פ  -דל"ל אלא מתורה שבכתב ,כמ"ש מנ"ל ,אמר קרא כו' ,מנין ,שנאמר כו' :כד אזלת -
לשון הלכה ,וע"ל )סא ע"ב * (##ומש"ש :לעבדין דילה ולבנין ולעולמין דילה  -עבדין הן על
מנת לקבל פרס ,ובנין מאהבה ,כמו בן שלא על מנת לקבל פרס כמש"ל ובתז"ח ,עולמין הן }סה
ע"ג{ מלאכין ,כידוע )* .(##ועבדין הן שית סדרין דמט"ט עבד ,ועולמין הן עלמות אין מספר
)שיה"ש ו ח( ,הלכות פסוקות ,ובנין הן מסט' דבת מלך פנימה )תהלים מה יד( ,פנימיותה ,כמש"ל
)נב ע"ב מג ע"א( וכמה תריסין כו' ,ועמש"ש* :מההוא דמקבלין מינה  -כצ"ל ,ור"ל מההוא
שפע התורה דמקבלין מינה ,מחלקין זה אל זה ,ומלמדין זה את זה ,וזהו וקרא זה אל זה )ישעיה ו
ג( ,דמתרגמינן ומקבלין כו' :הלכה איהי מסט' דשמאלא כו'  -דבשמאלא התעוררות הזיווג ,וכל
הזיווג ,ואח"כ מקבלת ממנו מ"ד ,טפת החסדים מימינא ,וז"ס שמאלו תחת לראשי )שיה"ש ב ו(
בתחלה ,ואח"כ וימינו תחבקני .ועיין בפ' תרומה )קסט ע"ב( ובג"כ ברכה קדמאה כו' שמאלא
אתער וימינא עביד כו' ,2940וע"ל )מח ע"א( מ"ש על פסוק )שיה"ש ח ז( מים רבים לא יוכלו לכבות
את האהבה :ונחתא מליא לגבי צדיק  -ר"ל ,הנהר משקה את הצדיק על ידה ,דלא אשקי ליה
אלא ליתן לה .וז"ש ובג"ד לא כו'  -ר"ל נעזב מנוק' ,וזרעו מבקש לחם ,שהוא הנוק' ,דבשעתא
דאתמליא הוא בנוק' :מליא הלכה בבעלה דאיהו ו'  -ר"ל ,דהיא נתמלאה בו' ,ההוא נהר ,ועל
 - ïå÷éúä øéàî 2938בעל הבית שהיה עובר ממקום למקום ,וצריך לטל לקט שכחה ופאה ומעשר עני ,יטל,
וכשיחזר לביתו ישלם ,דברי רבי אליעזר .וחכמים אומרים ,עני היה באותה שעה:
##* 2939
) (4תלמוד בבלי מסכת עירובין דף נב/א
עירב הרי זה חמר גמל :גמרא מאי שנא איהו ומאי שנא אינהו אמר רב הונא הכא במאי עסקינן
כגון שיש לו שני בתים וביניהן שני תחומי שבת איהו כיון דנפק ליה לאורחא הוה ליה עני והני
עשירי נינהו תניא נמי הכי מי שיש לו שני בתים וביניהן שני תחומי שבת כיון שהחזיק בדרך קנה
עירוב דברי רבי יהודה יתר על כן אמר רבי יוסי ברבי יהודה אפילו מצאו חבירו ואמר לו לין פה
עת חמה הוא עת צינה
 2940עי' לעיל הערה .1658
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ידו נעשית ה' :אתעבידת צדקה כו'  -והוא צדקה לעני ,דעל ידו אתשקיא ,ועמש"ל )נד ע"ג *(##
מזה:
ועל אותו הנהר נאמר )תענית ח
ע"ב( "שמש בשבת צדקה לעניים" ,ועליו
נאמר "צדקה תרומם גוי" .ומה שהיתה
צדק דין ,נעשית רחמים .וכל הספירות
נקראו על שמה מאזני צדק ,אבני צדק,
איפת צדק והין צדק .כשהתרחק ממנה
בעלה ,שהוא רחמים ,מאזני צדק ,שתי
זרועות .אבני צדק ,שני עמודי אמת .הין
צדק צדיק .וכשהעמוד האמצעי מרוחק
ממנה ,הוא משפט ,ובו כתוב "כי אלהי"ם
שופט זה ישפיל וזה ירים"" .זה ישפיל",
מי שגורם להשפיל את השכינה ממקומה.
"וזה ירים" ,מי שגורם להעלותה
ממקומה .שחטאי ישראל משפילים
אותה למטה ,וזכיותיהם מעלים אותה
למקומה ,הרי צדיק הוא מי שעושה
זכיות להעלותה למקומה.

úáùá ùîù øîúà äéìò øäð àåääå
) øîúà äéìòå íééðòì ä÷ãöמשלי יד לד(
àðéã ÷ãö úåäã äîå éåâ íîåøú ä÷ãö
äîù ìò ïøéôñ ìëå éîçø úãéáòúà
) åàéø÷úàויקרא יט לו( ÷ãö éðáà ÷ãö éðæàî
äìòá äðéî ÷çøúà ãë ÷ãö ïéäå ÷ãö úôéà
éðáà ïéòåøã ïéøú ÷ãö éðæàî éîçø åäéàã
÷éãö ÷ãö 2941ïéä èåù÷ éëîñ ïéøú ÷ãö
äðéî ÷çøî 2942àúéòöîàã àãåîò ãëå
 äò íéìäú) áéúë äéáå èôùî åäéàח( éë
ìéôùé äæ íéøé äæå ìéôùé äæ èôåù í"éäìà
àäøúàî àúðéëùì àìôùàì íéøâã ïàî
àäøúàî äì à÷ìñì íéøâã ïàî íéøé äæå
àúúì äì ïìéôùà ïåðéà ìàøùéã ïéáåçã
äàëæ àä àäøúàì äì ïé÷ìñ ïåäìã ïååëæå
àäøúàì äì à÷ìñì ïååëæ ãéáòã ïàî åäéà

שמש בשבת  -ר"ל ,ההוא נהר נקרא שמש ,וכאשר הוא בשבת ,שהוא ההוא עני ,צדיק ,יום
השביעי ,אז נעשית העניה ,שכוללת ומחלקת לכל העניים נעשית צדקה :ועלה אתמר צדקה כו' -
שכל התרוממות שלנו הוא ממנה ,כד היא מתרוממת ונעשית צדקה ,וז"ש ומה דהות צדק כו':
*סמכי קשוט איפת צדק עמודא דאמצעיתא הין כו'  -כצ"ל :איהו משפט  -ר"ל ,עמודא
דאמצעיתא :זה ישפיל וזה כו'  -ר"ל" ,זה" הוא עמודא דאמצעיתא ,כמ"ש )שמות לב א( כי זה
משה האיש ,2943ועמ"ש במ"א סוד גדול ע"ז הפסוק ,שהכל הוא בסוד שם הוי"ה ,והוא בעמודא
דאמצעיתא:
ועוד שכינה היא שלוח הקן .מי הקן
שלה ,זו ירושלים .ולמעלה הקן שלה,
אותו שנאמר בו "ונקה לא ינקה" ,וזה
מטטרו"ן ,עליו נאמר )אבות פ"ד מ"כ( "אל
תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" .וזהו
"כי יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ או
על הארץ"" .בכל עץ" ,זה גוף וברית,
צדיק הוא ברית ,והוא כ"ל" .עץ" זה
העמוד האמצעי" .או על הארץ" ,זו האם
התחתונה" .האפרחים" ,שתי זרועות" .או
ביצים" ,שתי שוקים" .והאם רובצת" ,זו
האם העליונה" .שלח תשלח את האם",
זו האם התחתונה" ,את" ודאי.

ï÷ ïàî ï÷ä çåìù éäéà àúðéëù ãåòå
àåää äìéã ï÷ àìéòìå íìùåøé àã äìéã
ä÷ðé àì ä÷ðå (æ ãì úåîù) äéá øîúàã
ìëúñú ìà øîúà äéìò ï"åøèèî àãå
åäéà àãå äéá úéàã äîá àìà ï÷ð÷á
)דברים כב ו( êøãá êéðôì øåôö ï÷ àø÷é éë
úéøáå óåâ àã õò ìëá õøàä ìò åà õò ìëá
àã õò 2944ì"ë åäéàå úéøá åäéà ÷éãö
àîéà àã õøàä ìò åà àúéòöîàã àãåîò
ïéøú íéöéá åà ïéòåøã ïéøú íéçåøôà äàúú
çìù äàìò àîéà àã úöáåø íàäå ïé÷åù

 - ïå÷éúä øéàî.(à"øâ) úôéà 2941
.(à"øâá óñåð) ÷ãö ïéä 2942
 2943עי' זהר ח"א רטז ע"א ,ח"ב לז ע"ב.
 2944עי' זהר ח"א יז ע"א.
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éàãå úà äàúú àîéà àã íàä úà çìùú

מאי קן כו'  -ור"ל שלוח הקן ,שנשתלחה מירושלים .ומצות שלוח הקן הוא להזכירה,
וכמ"ש בז"ח רות )ס ע"ג עז ע"א( 2945עש"ב :ולעילא קן דילה ההוא כו' אל תסתכל כו'  -שרזא
דגלגולא ביה ,ורזא דתמורות כמש"ל בתיקון כ"ו )עט ע"ב( בארוכה .והוא ,ונקה לא ינקה פוקד
עון כו' ,בג' גלגולים ,כמש"ל בתיקון ל' ) ,(2946ובו שינוי מקום שינוי כו' בג' גלגולים ,כמש"ל
בתיקון ס"ט .וקנקן הוא שם הוי"ה שנתחלף ביה ,2947והוא מילוי אלקים .ונקה לא ינקה הן ג'
שמות דג' אבהן דג' גלגולין ,כמש"ל בתיקון ל' ) (2948וש"מ ,ועמש"ל בתיקון כ"ט בארוכה .ואמר
אל תסתכל כו'  -כמ"ש )סנהדרין לח ע"ב( אל תמר בו ,אל תמירני בו) ,2949חגיגה טו ע"ב( תוכו
אכל כו' ,2950שמי בקרבו )שמות כג כא( :2951ודא איהו כי יקרא }סה ע"ד{ קן צפור לפניך בדרך
 ר"ל ,שכינה הצפור מקנן בקן דילה ,והוא בגלות ,שהיא במט"ט ,כמש"ל )* (##בזמן דלאאשתכחת נייחא מסתתרת במט"ט .ונאמר ,ואני בתוך הגולה על נהר כבר )יחזקאל א א( ,ואמר
למעלה )ד ע"א ה ע"א( דהוא מט"ט ,ע"ש .וזהו בדרך בגלותא .ומצות שילוח ממנו להחזירה על
מקומה ,ואמר בכל עץ כו' ,ומפרש והולך שהן ז"ת ,דכולן מקננין במט"ט כידוע .ומשלח את
האם ,ומפרש שהוא שכינתא תתאה ,והוא להזכיר איך היא משולחת משית סטרין ,שהן בכל עץ
כו' .והשילוח מורה שאף ממט"ט היא נע ונד בגלותא ,וכמ"ש קן דילה דא ירושלים ולעילא כו':
את ודאי  -דהיא נק' את כידוע:2952
"שלח תשלח" ,זהו שכתוב "וישלח
) ã"ää çìùú çìùבראשית ח ח( çìùéå
אך
את היונה מאתו" ,ונאמר ביעקב "ויהי
) á÷òéá øîúàå åúàî äðåéä úàבראשית כז
יצא יצא" ,כנגד שלח תשלח ,והם שתי
ל( çìùú çìù ìá÷ì àöé àöé êà éäéå
גרושים ,כנגד שני גרישי"ן ,והם שני
זרועות )נ"א והם שני זרועות ,שני ïåðéàå ï"éùéøâ éðù ìá÷ì ïéëåøú ïéøú ïåðéàå
éðù ïéòåøã ïéøú ïåðéàå à"ð) ïéòåøã ïéøú
 - ïå÷éúä øéàî 2945ז"ל :ואת הבנים תקח לך ארכין רבי בון אודנוי ושמע ההוא קלא דאמר חס על דא לא אמר
ולא כלום מאן דחס שבק אימא ובנהא ואזיל ליה ומה דאימא מתרכא מן הקן מה היא אומרת אוי
שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בני לבין האומות ועל דא ירחם הקב"ה דהא
רחמנא לא אשתכח אלא הכי ועל דא שכינה צועקת על בניה הא כתיב שלח תשלח תרין שלוחין
דאינון בית ראשון ובית שני שלח תשלח אפילו ק' זימנין דאי אהדר על גוזליה גו רחימו דבנהא
שלח אפילו כמה זמנין עד דאזל ליה וסתר קן שלה ויטול בנין טמירין דקונטרא למיטל אגרא הא
רחמנא לא אשתכח אלא הכי והארכת ימים שיאריך רוגז מן ששת ימים שנקראו ארך אפים
תרגום :ואת הבנים תקח לך הרכין רבי בון אזניו ושמע את הקול שאומר חבל על זה לא אמר
ולא כלום מי שחס משאיר האם ובניה והולך לו ומה שהאם מגרשת מן הקן מה היא אומרת אוי
שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי בני לבין האמות ועל זה ירחם הקדוש ברוך הוא
שהרי הרחמן אין נמצא אלא כאן
ועל זה שכינה צועקת על בניה הנה כתוב שלח תשלח שני שלוחים שהם בית ראשון ובית שני
שלח תשלח אפלו ק' פעמים שאם חוזרת על גוזליה תוך אהבת בניה שלח אפלו כמה פעמים עד
שהולך לו וסותר את הקן שלה ויטל הבנים הנסתרים בקן להטילם לגג הרי הרחמן אין נמצא אלא
כך והארכת ימים שיאריך רגז מן ששת ימים שנקראו בנים ה' ה' אל רחום וחנון ארך אפים וגו'
 ##* 2946פה ע"א זה תיקון תיקון לב.
 2947היינו שם יהי"ה באי"ק בכ"ר*##
 ##* 2948פה ע"א זה תיקון תיקון לב.
 2949ז"ל :אמר ההוא מינא לרב אידית כתיב ואל משה אמר עלה אל ה' עלה אלי מיבעי ליה
אמר ליה זהו מטטרון ששמו כשם רבו דכתיב כי שמי בקרבו אי הכי ניפלחו ליה כתיב אל תמר בו
אל תמירני בו אם כן לא ישא לפשעכם למה לי אמר ליה הימנותא בידן דאפילו בפרוונקא נמי לא
קבילניה דכתיב ויאמר אליו אם אין פניך הולכים וגו'.
 2950ז"ל :גמר שמעתא מפומיה דאחר אמר ליה אמאי רבי מאיר רמון מצא תוכו אכל קליפתו
זרק.
2951
עי' לעיל הערה .2032
##* 2952
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גרישי"ן והם שני גירושים( .וזהו "שלח
תשלח את האם ואת הבנים תקח לך",
אלו ששת הפרקים ,שהם בשתי זרועות.
נשארת ה' ד' בלי ו' ,מי גרם לה שני
גרושין ,אלא בגלל שעוברים בניה על
מצוות התורה עשה ולא תעשה ,זהו
שכתוב "ובפשעיכם שלחה אמכם".
"ויוסף שלח את היונה מאתו" ,זה
העמוד האמצעי .מי גרם זה שנתגרשה
ממנו ,משום שישראל עברו על התורה.
"ויחל עוד שבעת ימים אחרים" )"וישלח
את היונה ולא יספה שוב"( ,זה ז' ,יום
השביעי ,שכולל שבע שבתות .ומי גרם
שנתגרשה ממנו ,משום שעברו ישראל
על אות שבת וימים טובים ואות ברית.

çìù åäéà àãå (ïéëåøú ïéøú ïåðéàå ï"éùéøâ
ïéìà êì ç÷ú íéðáä úàå íàä úà çìùú
úøàúùà ïéòåøã éøúá ïåðéàã ïé÷øô úéù
àìà ïéëåøú éøú äì íéøâ ïàî 'å àìá 'ã 'ä
äùò àúééøåà éãå÷ô ìò àäðá ïéøáòã ïéâá
íëéòùôáå (à ð äéòùé) ã"ää äùòú àìå
íëîà äçìù
) åúàî äðåéä úà çìù óñåéåבראשית ח
י( àã íéøâ ïàî àúéòöîàã àãåîò àã
ìò åøáò ìàøùéã ïéâá äéðéî úëøúúàã
) íéøçà íéîé úòáù ãåò ìçéå àúééøåàשם(
)áåù äôñé àìå äðåéä úà çìùéå à"ð
)בראשית ח יב(( ìéìëã äàòéáù àîåé 'æ àã
äéðî úëøúúàã íéøâ ïàîå úåúáù òáù
ïéîåéå úáù úåà ìò ìàøùé åøáòã ïéâá
úéøá úåàå ïéáè

שלח תשלח כו'  -הכל כנ"ל ,להזכיר גלותא ,והוא מב' דרועין ,שהוא )שיה"ש ב ו( שמאלו
כו' וימינו תחבקני ,והיא ביניהם תמיד בזמן המקדש ,2953כמ"ש בכ"מ :ואת הבנים  -שהן שית
בנים דאמא עילאה ,ונשארת אמא תתאה ,ד' ,דאסתלק ההוא נהר ,ו' ,מן הה"א .והנהר הוא הולך
ומתפשט בב' דרועין ובשוקין בכ"מ שהיא ,וכמש"ל בתיקון נ' )פט ע"א צח ע"א( וכלא יהיב
בעלה דאיהו ו' כו' ,וכד נחיתא בין תרין דרועין ,דאית בהון שית פרקין ,נחית לה פרנסה בתרין
דרועין כו' ,וע"י נעשית ה' ,ובמאי נחתא מליא כו' עאל כו' .ואמר בגין דעברין בנהא כו'  -שהן
ב' דרועין ימינא ושמאלא ,וכמש"ל סוף תיקון מ"א וש"מ הרבה ,והוא שילוח הראשון דיונה,
שהן ב' שילוחין ,עם שילוח העורב .והן ב' שילוחין ביחד ,ימינא ושמאלא .וכלא נאמר בהן,
ויחל ,ואח"כ ויחל כו' ,נגד ביטול תורה .וז"ש ויוסף כו' ,ויחל עוד כו' ,הוא רגל הרביעי ,על
ביטול האות ,כמו שמפרש והולך .והן ד' גליות ,גלות הראשון והשני היה בלא הפסק ,בבל ומדי,
ואח"כ נבנה הבית ,וזה ויחל ,ואח"כ גלות יון השלישי ,ואח"כ בהפסק גלות האחרון .וכאן נאמר
)בראשית ח יב( ולא יספה שוב כו' ,כמ"ש )עמוס ה ב( נפלה לא תוסיף כו' ,אלא הקב"ה ייתי
לגבה ,וכמש"ל )נו ע"ב סו ע"א( בההוא זמנא ויפתח כו' ,ואזלו לגבי יונה כו':
מהצד של יצחק שהוא ראש השנה,
נאמר בו "ותבא אליו היונה לעת ערב",
וזה ערב של יצחק .ומצד של הצדיק,
נאמר בה "והנה עלה זית טרף בפיה וידע
נח כי קלו המים מעל הארץ" .ובכל מקום
שלא מצאה למטה דמותו של בעלה
בתורה ,לא היתה שורה עליו .זהו שכתוב
"ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה",
בגלות .מיד שמצאה בעלה ,לרועה
הנאמן ,שרתה עליו ,ולא חזרה לתיבה,
זהו שכתוב "ולא יספה שוב אליו עוד".
ועל זה נאמר "על כן יעזב איש את אביו
ואת אמו וגו'" ,היא נדבקה בו ,והוא בה.

äðùä ùàø åäéàã ÷çöéã àøèñî
) äéá øîúàיונה ח יא( äðåéä åéìà 2954áùúå
÷éãöã àøèñîå ÷çöéã áøò àãå áøò úòì
úéæ äìò äðäå (àé ç úéùàøá) äá øîúà
õøàä ìòî íéîä åì÷ éë çð òãéå äéôá óøè
àð÷åéã àúúì úçëùà àìã øúà ìëáå
ã"ää äìò àéøù úåä àì àúééøåàá äìòáã
)óëì çåðî äðåéä äàöî àìå (è ç úéùàøá
àéòøì äìòá úçëùàã ãéî àúåìâá äìâø
úøæç {à"ò åñ} àìå äéìò àéøù àðîéäî
) ã"ää äáéúìבראשית ח יב( áåù äôñé àìå

 - ïå÷éúä øéàî 2953שאז היה זיווג תמידי.
 2954ותבא )לשון הפסוק(.
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úà ùéà áæòé ïë ìò øîúà àã ìòå ãåò åéìà
éäéà (ãë á úéùàøá) 'åâå åîà úàå åéáà
äá åäéàå äéá ú÷áãúà

מסט' דיצחק ותשב כו'  -כמש"ל )מו מז סב ע"א( דשמאל דוחה ,שלא יצאו בו :מסט'
דצדיק כו' ) -ואע"ג שנאמר בשלוח השלישי גוף וברית א' )לעיל מ ע"ב( ,וכלול בו ,וזית הוא
צדיק ,בז' המינים ,ועי' ברע"מ פרשת פנחס )רמז ע"ב (2955על הפסוק )במדבר כח ה( בלולה בשמן
כתית( .וכיון שראה בידה עלה זית ,סימנא דברית דאחיד בימינא ,ידע כי קלו כו' ,והמים הם מים
הזידונים ,אומין פלחי כוכביא ,דמתגברין על ישראל ושכינתא ,וזהו מעל הארץ ,והן מי מבול:
ואמר ובכל אתר הה"ד ולא מצאה כו' מיד דאשכחת בעלה כו' }סו ע"א{ ע"כ יעזב ויפתח נח
כו' - :הענין ,כי כל שילוח הוא מורה על הגלות .והביאה לתיבה הוא בכנפא דאמא ,כמש"ל
דתיבה ,תיובתא ,אימא עילאה .ולכן אין הגאולה שלימה ,כי אין נייחא לאתתא אלא בבעלה ,ולא
באביה ובאמה כו' .אבל בשילוח הרביעי ,ולא יספה כו' )בראשית ח יב( לתיבה עד דאתא רע"מ,
שילה ,ואתדבקת ביה ,ואז ויפתח נח כו' .ונראה שנח הוא יסוד דאבא כאן ,ויונה שכינתא כו'
כנ"ל:
באותו זמן "ויפתח נח את חלון
התיבה אשר עשה" ,ויצאו כולם והלכו
ליונה ובעלה ,ונאמר לגבי נח "ויפתח
נח" ,מה זה "ויפתח נח" .אלא רומז
"ותפתח ותראהו את הילד"" ,אדנ"י
שפתי תפתח" ,וזה ישראל ,שפותחים
בתשובה בבכיה ,ומיד "ותחמל עליו".
ועוד שכינה נקראת חג ,בכל הזמנים
וימים טובים .חג של שלש רגלים,
שנאמר בהם "שלש רגלים תחוג לי
בשנה" ,ובשבילה "יראה כל זכורך",
לקיים זכור ושמור ,זכור לזכר ,ושמור
לנקבה .כל אלו שהולכים להסתכל

) àðîæ àåääáבראשית ח ו( çð çúôéå
åäìë å÷ôðå äùò øùà äáéúä ïåìç úà
çð éáâì øîúàå äìòáå äðåé éáâì åìæàå
úåîù) æéîø àìà çð çúôéå éàî çð çúôéå
àð íéìäú) ãìéä úà åäàøúå çúôúå (å á
ïéçúôã ìàøùé àãå çúôú éúôù é"ðãà (æé
) ãéîå äéëáá àúáåéúáשם( åéìò ìåîçúå
ïéðîæ ìëá âç úàéø÷úà àúðéëù ãåòå
ïåäá øîúàã ïéìâø úìúã âç ïéáè ïéîåéå
)שם כג יד( éì âåçú íéìâø [à"ò èð] ùìù
) äðéâáå äðùáשם יז( êøåëæ ìë äàøé

 - ïå÷éúä øéàî 2955ז"ל :ועוד בלולה בשמן כתית דא צדיק חי עלמין דנגיד טפין קדישין דאינון פירורין כזיתים
ממוחא עלאה דאינון חד עשרון לקבל י' ושני עשרונים י' י' ושלשה עשרונים לפר י' י' ואינון
עשרון לכבש וב' עשרונים לאיל ושלשה עשרונים לפר ורזא דמלה אמרו בתעניות אין טפה יורדת
ורמיזו דלהון לקבל תלת מוחין חד מוח
מלמעלה שאין עולין כנגדה טפים ואינון ברזא דא
הזכרון תניינא מוח המחשבה תליתאה מוח הדמיון הדמיון והזכרון סלקין מן לבא המחשבות
נחתא )ס"א על לבא( עלייהו ללבא ומקבלין לה עלייהו כמלכא בגין דהאי אדם דאיהו מחשבה
דרכיב ושליט על חיוא תליתאה ונחית עלה לגבי תרין חיון ופתחין גדפייהו לקבלא לה כגון חולם
על צרי אתעביד סגולתא ודא כתר עליון על חכמה ובינה עשרון ושני עשרונים רמיזין לתלת חיון
דמרכבתא עלאה דאינון גדולה גבורה תפארת שלשה עשרונין רמיזין לנצח הוד יסוד מרכבת
המשנה רביעית ההין דא מלכות קדישא ה' רביעאה מן שם יהו"ה דאיהו ארבע אנפי אדם ובחבורא
קדמאה:
תרגום :ועוד בלולה בשמן כתית ,זה צדיק חי העולמים ,שמושך טפות קדושות שהן פרורים
כזיתים מהמח העליון ,שהם עשרון אחד כנגד י' ,ושני עשרונים י' י' ,ושלשה עשרונים לפר י' י' י',
והם "עשרון לכבש ושני עשרונים לאיל ושלשה עשרונים לפר" .וסוד הדבר אמרו בתענית )&( ,אין
טפה יורדת מלמעלה שאין עולות כנגדה טיפיים ,והם בסוד זה  ,והרמז שלהן כנגד שלשה מוחין,
אחד מח הזכרון ,שני מח המחשבה ,שלישי מח הדמיון .הדמיון והזכרון עולים מן הלב ,המחשבה
יורדת )על הלב( עליהם ללב ,ומקבלים אותה עליהם כמלך ,משום שזה האדם שהוא מחשבה
שרוכב ושולט על חיה שלישית ויורדת עליה ,אצל שתי החיות ,ופותחים כנפיהם לקבל אותה ,כמו
חולם על צירי נעשה סגולתא ,וזה כתר עליון על חכמה ובינה .עשרון ושני עשרונים רומזים לשלש
חיות של המרכבה העליונה ,שהן גדולה גבורה תפארת ,שלשה עשרונים רומזים לנצח הוד יסוד,
מרכבת המשנה רביעית ההין ,זו מלכות הקדושה ,ה' רביעית משם יהו"ה ,שהוא ארבע פני אדם
ובחבור קדמון.
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)להכלל בשכינה( צריכים לתת לה דורון,
זהו שכתוב "ולא יראה את פני יהו"ה
ריקם" .וצריך לשמח בה ,זהו שכתוב
"ושמחת בחגך" ,שהיא נקראת שמחת
הקדוש ברוך הוא .ומי שהולך לראות
אותה צריך לשמור את עצמו מעצבות,
שהיא לילית ,חשוכה ,עצבון ,שאול,
טחול ,שהיא מום ,ועליה נאמר "כל אשר
בו מום לא יקרב".

øåîùå øëæì øåëæ øåîùå øåëæ àîéé÷ì
à"ð) àìëúñàì ïéìæàã ïéìà åäìë äá÷ðì
äì áäéîì ïéëéøö (àúðéëùá àììëúàì
úà äàøé àìå (æè æè íéøáã) ã"ää àðåøåã
) ã"ää äá éãçîì êéøöå í÷éø 'ä éðôשם יד(
êéøá àùãå÷ã äåãç éäéàã êâçá úçîùå
êéøö äì éîçîì ìéæàã ïàîå úàéø÷úà àåä
ú"éìéì éäéàã åáéöòî äéîøâ àøèðì
äéìòå íåî éäéàã ìåçè ìåàù ïåáöò àëåùç
) øîúàויקרא כב כ( àì íåî åá øùà ìë
áø÷é

רמיז ותפתח ותראהו כו'  -וכמ"ש )שמות ב ו( והנה נער בוכה הוא נער ישראל בבכי יבואו
כו' מיד ותחמול עליו ,כמ"ש )ירמיהו לא יט( רחם ארחמנו כו' .שפתי תפתח בצלותא ,והיכל
מתפתחא ,כמש"ל תיקון י"ח )לב ע"ב( ותיקון ל' )פב ע"א( אדני היכל ,ושכינתא תחזור להיכלה,
וע"ל תיקון ל' )בארוכה( )עז ע"א פב ע"א( אדהכי הא קלא תניינא הוה מתערא לגבי מארי
מפתחאן ,הא שכינתא קא אתיא למיעל להיכלא דילה ,אדני שפתי תפתח ,בההוא זמנא
מטרוניתא כו' :חג כו'  -דהיא חוג הארץ ,נקודה האמצעית ,והיא המתגלה בשבתות וי"ט :חג
דתלת רגלין  -דהיא מתקשר בתלת אבהן ,וכן בשבת ,ש' בת )זהר ח"ב רד ע"א( :ובגינה יראה כו'
 כמ"ש )שמות לד כג( את פני האדון כו' ,ארון הברית אדון כו' )יהושע ג יא( :לקיימא זכור ושמורכו'  -ר"ל ,דכל זכור מתראין לפניה ,ומתחברין זכור ושמור יחד ,דאתערותא תתאה מתערין
לעילא ,דזכור מתחבר עמה ,וראיתיה )בראשית ט טז( ,וזהו יראה יראה )חגיגה ב ע"א( ,דאנחנו
יראה ,וצדיק יראה אותה .והוא יראה יראה ,דסוף פרשת עקדה )בראשית כב יד( .וזהו שנאמר
יראה יראה ,ול"ק כתיב כו' .2956ועוד ,כי הכתיב אינו נשתנה מהקריאה ,והשתא אתי כפשטה,
וכפירש"י ,2957ודלא כמו שדחקו תוס' שם 2958מאד .וה' יראה הוא כמו )תהלים פה יב( צדק
משמים נשקף .2959וה' ,שכ' 2960בשניהם הוא הכל על המלכות ,שקודם שירדה שכינה לארץ,
 - ïå÷éúä øéàî 2956כתיב יִראה וקוראים יֵראה.
 2957ה' יראה  -פשוטו כתרגומו ה' יבחר ויראה לו את המקום הזה להשרות בו שכינתו ולהקריב
כאן קרבנות:
אשר יאמר היום  -שיאמרו לימי הדורות עליו בהר זה יראה הקב"ה לעמו:
היום  -הימים העתידין כמו עד היום הזה שבכל המקרא שכל הדורות הבאים הקוראים את
המקרא הזה אומרים עד היום הזה על היום שעומדים בו .ומ"א ה' יראה עקידה זו לסלוח לישראל
בכל שנה ולהצילם מן הפורענות כדי שיאמר היום הזה בכל הדורות הבאים בהר ה' יראה אפרו של
יצחק צבור ועומד לכפרה:
אולי זה רש"י בחגיגה?
רש"י חגיגה דף ב/א
יראה יראה ] -יראה[ כתיב ,וקרינן יראה ,יראה כל זכורך את פני האדון דמשמע שהאדם רואה
את השכינה ,יראה כל זכורך את פני האדון משמע שהאדון בא לראותך ,הקיש הכתוב ראייתך
לראייתו:
2958

תוספות חגיגה דף ב/א
יראה יראה כדרך שבא לראות  -פרש"י כדרך שבא הקב"ה לראותך דהיינו בשתי עיניו אף אתה
בא לראותו בשתי עיניך ולא יתכן לר"ת דהא לא שייך ביאה גבי שכינה שבכל מקום הוא ועוד
דדריש מסורת קודם אדרבה היו לנו לדרוש המקרא קודם ע"כ גריס ר"ת יראה יראה מה לראות
בשתי עיניו שאדם בא להתראות לפני המקום בשתי עיניו של מקום אף האדם בא לראות המקום
בשתי עיניו ולא דמי לעובד ועבד )פסחים דף כו (:דדרשינהו תרוייהו מקרא ומסורת דהכא כי הדדי
נינהו אבל התם כל חדא חלוק מחבריה:
##* 2959
 2960שכתב?*##
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היתה היא רואה משמים על המקום ,ואחר שירדה לארץ נק' ה' יראה ,שהיא תראה לפני בעלה,
שהוא בשמים .כמ"ש )דברים יב ה( לשום את שמו שם ,שהיא קבועה שם ,והוא משגיח עליה
תמיד ,כמ"ש )מלכים א' ט ג( והיו עיני ולבי שם כו' :כלהו דאזלין כו'  -להמשיך לה מתנות מזכר
העליון ,דריקם הוא ח"ו ,כמו נשיאים ,2961ורוח וגשם אין כו' )משלי כה יד( :חשוכא  -דטחול
הוא חשך כמש"ל )* ,(##והוא עצבון ,מרה שחורה ,שבתאי .ואמר דאיהי מום  -כמ"ש בר"מ פ'
צו )לג ע"ב( ממזר ,מום זר ,מום נוק' ,זר זכר .ואמר שם ,ושפחה יצה"ר איהי מליא מומין ,ובג"ד
כל אשר בו מום כו' ,בגין דמטרוניתא אתמר בה כלך יפה רעיתי ומום כו' ,דנשמתא ושכינתא לא
שריא על אתר פגים ,אבל לילית היא שריא דוקא על אתר פגים ,וכולה בניינה מעבירות ,דהן
פגמים ,כל א' חסרון או עוות אבר .ועמש"ל )מה ע"א נט ע"ב( בההוא אתר דשריא עבירה
ואסתלק מצוה כו' ,דשכינתא לית בה מום הה"ד כלך יפה כו' ,ולכן עצבון הוא מום דעצבון ,הוא
לילית ,יללה טחול ,והיא מום .וכל }סו ע"ב{ אשר בו מום לא יקרב למקדש ,ולכן כל הנכנס
למקדש צריך שמחה ,וז"ש ועליה אתמר כו':
"איש כמתנת ידו" זו שכינה
העליונה ,שעליה נאמר "מתן בסתר יכפה
אף" ,משום שהיא נסתרת ,עולם הבא,
קוראים לה מתנה .ועליה נאמר )תפילת
י"ח של שבת בשחרית( "ישמח משה
במתנת חלקו" ,משום שמתת אלהי"ם
היא" .כברכת יהו"ה אלהי"ך אשר נתן
לך" ,זו שכינה תחתונה ,אחת מצד ימין,
ברכה ,ואחת מצד שמאל ,מתנה.

) åãé úðúîë ùéàדברים טז יז( àã
) øîúà äìòã äàìò àúðéëùמשלי כא יד(
àîéúñ éäéàã ïéâá óà äôëé øúñá ïúî
øîúà äìòå äðúî äì ïðéø÷ àáä íìåò
úúîã ïéâá å÷ìç úðúîá äùî çîùé
'ä úëøáë (çé ä úìä÷) àéä í"éäìà
) êì ïúð øùà ê"é÷ìàדברים יב טו( àã
äëøá àðéîéã àøèñî ãç äàúú àúðéëù
äðúî àìàîùã àøèñî ãçå

מתן בסתר כו'  -כמו שמפרש והולך ,בגין דאיהי סתימא כו' .ואמר עוה"ב כו' ,ר"ל דעוה"ב
הוא סתימא ,משא"כ בשכינתא תתאה דהיא נק' עה"ז ,וז"ש בפרשת בראשית )ה ע"א( דכל מלה
2963
2962
דסתים מעינא סלקא לתועלתא עלאה כו'  ,ולכן יכפה אף ,דהיא עלמא דחירו  ,שם )מלכים
 - ïå÷éúä øéàî##* 2961
 2962ז"ל :אמר רבי אלעזר מהו ובצל ידי כסיתיך אמר ליה בשעתא דאתמסר אורייתא למשה
אתו כמה רבוא דמלאכי עלאין לאוקדא ליה בשלהובא דפומהון עד דחפא עליה קב"ה והשתא
דהאי מלה סלקא ואתעטרא 2962וקיימא קמי קב"ה איהו חפי על ההיא מלה וכסי על ההוא בר נש
דלא ישתמודע 2962לגבייהו אלא קב"ה 2962ולא יקנאון לגביה עד דאתעביד מההיא מלה שמים
חדשים וארץ חדשה הה"ד )שם( ובצל ידי כסיתיך לנטוע שמים וליסוד ארץ מכאן דכל מלה דסתים
מעינא סלקא לתועלתא עלאה הה"ד ובצל ידי כסיתיך 2962ואמאי 2962אתחפי ואתכסי מעינא בגין
לתועלתא עלאה הה"ד לנטוע שמים וליסוד ארץ כמה דאתמר ולאמר לציון עמי אתה ולאמר
לאינון תרעין ומלין דמצויינין אלין על אלין עמי אתה אל תקרי 2962עמי אתה אלא עִ מי אתה
למהוי שותפא עמי מה אנא במלולא דילי עבדית שמים וארץ 2962כמה דאת אמר )תהלים לג ו(
בדבר יהו"ה שמים נעשו אוף הכי 2962את זכאין אינון דמשתדלי באורייתא:
תרגום :אמר רבי אלעזר ,מה זה "ובצל ידי כסיתיך" .אמר לו ,בשעה שנמסרה התורה למשה,
באו כמה רבואות של מלאכים עליונים לשרוף אותו בשלהבת פיהם ,עד שכסה עליו הקדוש ברוך
הוא .וכעת שהדיבור הזה עולה ומתעטר ועומד לפני הקדוש ברוך הוא ,הוא מכסה על אותו
הדיבור ,ומכסה על אותו האדם שלא יוּכר אליהם אלא הקדוש ברוך הוא ,ולא יקנאו לו ,עד
שנעשה מהדיבור ההוא שמים חדשים וארץ חדשה .זהו שכתוב "ובצל ידי כסיתיך לנטוע שמים
וליסוד ארץ" .מכאן שכל דיבור שסתום מן העין עולה לתועלת עליונה .זהו שכתוב "ובצל ידי
כסיתיך" .ולמה מתכסה ונעלם מן העין ,בשביל תועלת עליונה .זהו שכתוב "לנטוע שמים וליסוד
ארץ" כמו שאמרנו" .ולאמר לציון עמי אתה"" ,ולאמר" ,לאותם השערים והדברים המצויינים אלו
על אלו" .עמי אתה" ,אל תקרי עַ מי אתה אלא ִעמי אתה ,להיות שותף עמי .מה אני בדיבור שלי
עשיתי שמים וארץ ,כמו שנאמר "בדבר ה' שמים נעשו" ,כך גם אתה .אשרי אותם שעוסקים
בתורה.
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א' ה יח( אין שטן ואין כו' :במתנת חלקו  -דזכה לבינה ,2964כמ"ש בכמה מקומות ,וכמ"ש בגמ'
2965
)ר"ה כא ע"ב( ג"כ מ"ט שערי בינה כו'  :בגין דמתת כו'  -ר"ל ,עוה"ב וכמ"ש שם )קהלת ה יח(
גם כל האדם כו' ולשאת את חלקו מתת כו' ,2966והוא לשאת חלקו בעוה"ב :חד מסט' כו' -
דברכה הוא מימינא כמש"ל בכמה מקומות ,ומתנה הוא משמאלא כמש"ל )סא ע"ב ד"ה ג"ד( על
בצלמנו כדמותנו ,דעתירי ומסכני הן בימינא ושמאלא ,וכמ"ש )תהלים סא ח( חסד ואמת מן
ינצרוהו .ולכן ברכה דהוא בעתירי מימין ,אבל מתנה הוא לעני ,נתון תתן לו )דברים טו י( מתן
בסתר כו' )משלי כא יד( הוא לשמאלא .ואע"ג דבסוף תיקון כ"ה )* (##וש"מ ,אמר דשכינתא
עלאה בימין ושכינתא תתאה בשמאלא ,וכן אמר בהרבה מקומות ,כאן הוא לפי בחינה אחרת.
דאם אדם נותן כפי הברכה שברכו ה' ,זכה לשכינתא תתאה .ואם נותן כפי נדבת לבו ,זוכה
לשכינתא עלאה .וכמ"ש בירושלמי דחגיגה )* .(##ועוד הברכה בעתירי הוא בעוה"ז ,והוא
בחסד .ומתנה בעניי צפונה להם לעוה"ב ,מאני תבירי ,והוא לשמאלא ,אשר צפנת ליראיך
)תהלים לא כ(:
ועוד ,שכינה היא חשבון תקופות
ומזלות ומולדות ועבורים ,ארבע תקופות
שנקראו ארבע תקופות .ולכל תקופה
שלשה חדשים ,ובהם שנים עשר מזלות,
והם כנגד שנים עשר שבטי ישראל .והכל
נקשר בשם הזה אדנ"י ,היא השכינה
התחתונה ,חזקה בארבע תקופות ,שהם
מצד השמאל .חזק תקיף .והם אל"ף
דל"ת נו"ן יו"ד ,וכל שנים עשר המזלות
קשים מצד הדין ,ומשום שהמזון בא
מהם ,אמרו בעלי המשנה )פסחים קיח ע"א(
"קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים
סוף" ,שנקרע בהם לשנים עשר קרעים
)שמ"ר פכ"ד סי' א(.

ïéôå÷ú ïåáùç éäéà àúðéëù ãåòå
ïôå÷ú òáøà ïéøåáòå ïéãìåîå 2967ïéìæîå
äôå÷ú ìëìå úåôå÷ú òáøà åàéø÷úàã
ïåðéàå úåìæî øùò éøú ïåäáå ïéçøé úìú
àìëå ìàøùéã ïéèáù øùò ïéøú ìá÷ì
àúðéëù éäéà é"ðãà àîù éàäá øù÷úà
ïåðéàã ïéôå÷ú òáøàá àôé÷ú äàúú
ó"ìà ïåðéàå óé÷ú ÷æç àìàîùã àøèñî
ïéù÷ úåìæî øùò ïéøú åäìëå ã"åé ï"åð ú"ìã
åäééðî àéúà à÷ àðåæîã ïéâáå ïéãã àøèñî
íãà ìù åéúåðåæî ïéù÷ ïéúéðúî éøàî åøîà
øùò ïéøúì ïåäá òø÷úàã óåñ íé úòéø÷ë
÷ïéòø

וכלא אתקשר כו'  -כמו שמפרש והולך דהן ד' אותיות ,ובמלואו י"ב ,ג' לכל אות ,וכן בכל
תקופה ובכל דגל :תקיפא כו'  -דינא דמלכותא ,ור"ל שזהו לשון תקופה ,ד' תקופות:
 - ïå÷éúä øéàî 2963עי' זהר ח"ב קפו ע"א שזה בינה.
 2964עי' ע"ח זיווגים ו' ,וכן מתבאר בפת"ש א"א יב ,שהכוונה כאן ליסוד דבינה דרדל"א .ועי'
בבהגר"א על תז"ח יח ע"א וז"ל ,כי משה דרגא דהתפשטות בינה בעד"א וזהו בינה לבא בגו גופא
עד"א.
 2965נבראו בעולם וכולן ניתנו למשה חסר אחד שנאמר ותחסרהו מעט מאלהים.
 2966גם כל האדם אשר נתן לו האלהים עשר ונכסים והשליטו לאכל ממנו ולשאת את חלקו
ולשמח בעמלו זה מתת אלהים היא.
 2967דע"ה ח"ב קה ע"ג :והנה היה צריך שכל המזומנים לקידוש החודש יהיו בקיאים בכ"ז,
ולכוון בכ"ז לתקן את אותן הניצוצין הראוי לאותו החודש ,ואז היו גורמים בזה יחוד הזו"ן כהראוי,
וכן יחוד כל הפרצופים אשר למעלה למעלה .והוא עיקר סוד השוואת מהלך החמה ומהלך הלבנה
להשוותם יחד ,וכמ"ש בתיקונים תיקון כא )סו ע"א( שכינתא איהי חשבון תקופין ומזלין ומולדין
ועיבורין} ,2967קה ע"ד{ ר"ל שהחשבון שאנו מחשבים בכ"ז הוא תיקון השכינה לייחדה עם ז"א.
ואמר שם ואם ידע להשוות שנת החמה עם שנת הלבנה ולייחדא לון כו' בדא ישוון או"א וזו"ן
ומייחד כולא ,ע"ש בהגר"א .2967וע' עוד בספר עבודת הקודש להר"מ גבאי ז"ל בחלק סתרי תורה
)פרק ב( ,ומשום שהידיעה בכל הנז' הרי אי אפשר לדעת במכוון אלא רק ע"פ רוח הקודש ,לכן
אמרו בפדר"א )פרק ח( כי בעת עיבור השנה היו מזכירין את השם ,והיו שומעין בת קול שמסכים
לדבריהם ע"ש.2967
ועי' שבת עה ע"א :היודע לחשב תקופות ומזלות ואינו חושב אסור לספר הימנו.

623

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א

ואותן ארבע תקופות ,שתי זרועות
ושתי שוקים ,שנים עשר מזלות ,שנים
עשר פרקים ,שיש בהם .וכנגדם שנים
עשר חדשי השנה ,והם ו' ו' ,סוד העבור.
וזה החודש השלשה עשר ,זה א' וזה
וא"ו ,שנה של שלשה עשר חדשים ,ובה
צריך להשוות שנת החמה עם שנת
הלבנה ,וליחד אותם במהלך האמצעי,
שהוא העמוד האמצעי .ואם אדם יודע
למנות ולהשוות שנת החמה עם שנת
הלבנה וליחד אותם ,הוא יודע מתי יהיה
פסח בחדש האביב ,ובזה ישוו האב
והאם ,הבן והבת .זהו שכתוב "ושמרתם
ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם",
ושמרתם ועשיתם ,זה ו"ה .כי היא
חכמתכם ובינתכם ,זה י"ה .ובמה יהיו
שוים האב והאם הבן והבת ,בא' ,שהוא
כתר עליון .שאומרת הלבנה עליה )חולין
ס ע"ב( "אי אפשר לשני מלכים
שישתמשו בכתר אחד" .ובגללו אומרים
בשבת וימים טובים ובראשי חדשים,
"כתר יתנו לך יהו"ה אלהינ"ו מלאכים
המוני מעלה" ,מלך ומלכות.

ïéòåøã ïéøú úåôå÷ú òáøà ïåðéàå
øùò ïéøú úåìæî øùò ïéøú ïé÷åù ïéøúå
øùò ïéøú åäééìá÷ìå ïåäá úéàã ïé÷øô
àãå àøåáòã àæø 'å 'å ïåðéàå àúù éçøé
àúù å"àå àãå 'à àã øùò úìú àçøé
úðù úååùäì êéøö äéáå ïéçøé øùò úìúî
êìäîá ïåì àãçéìå äðáìä úðù íò äîçä
øá íàå àúéòöîàã àãåîò åäéàã éòöîàä
äîçä 2969úðù 2968úååùäìå éðîîì òãé ùð
éúî 2970òãé åäéà ïåì ãçééìå äðáìä úðù íò
àáà ïååùé àãáå áéáàä ùãçá çñô àäé
 ã íéøáã) ã"ää àúøáå àøá àîéàåו(
{á"ò åñ} íëúîëç àéä éë íúéùòå íúøîùå
àéä éë ÷"å àã íúéùòå íúøîùå íëúðéáå
ïéåù ïåäé äîáå ä"é àã íëúðéáå íëúîëç
àøúë àåäã 'àá àúøáå àøá àîéàå àáà
éðùì øùôà éà äìò àøäéñ éøîàã äàìò
äéðéâáå ãçà øúëá åùîúùéù íéëìî
ïéçøé éùéøáå ïéáè ïéîåéå úáùá ïéøîà
éðåîä íéëàìî å"ðéäìà 'ä êì åðúé øúë
úåëìîå êìî äìòî

תרין דרועין ותרין שוקין  -שהן ד' דגלים ,כמ"ש בפרשת בראשית )כו ע"ב( וש"מ :ודא
וא"ו שתא כו'  -זהו וא"ו מלא ,ואלף הוא אלף בינה ,שמתעברת בתוכו ,והוא הגוף שעליהן נגד
שבט לוי ,שהוא הגוף ,כמ"ש במ"א )תז"ח כא ע"א( ע"ש :וביה צריך כו'  -ר"ל ,באותו החדש,
והוא האלף הנ"ל ,שע"י יתייחדון ,והוא הגוף עמודא דאמצעיתא ,וז"ש דאיהו עמודא
דאמצעיתא .ואמר במהלך האמצעי  -דבמהלך האמצעי במספר קטן ישוו יחד ,לפי תקופת ר"א,
אבל במהלך האמיתי לא לפי מהלך גובה השמש וירח במסלול ,אא"כ ישוו האמיתי .והאמצעי
שיהיה השמש בגובה והירח בגובה המסלול ,וכן בשפל .ואמר דאיהו עמודא דאמצעיתא  -ר"ל
מהלך האמצעי ,עמודא דאמצעיתא הוא אמצע :ואם ב"נ כו' פסח בחודש האביב כו'  -דפסח
הוא בינה ,אנכי דיציאת מצרים ,ואביב הוא אבא ,חכמה ,וחמה ולבנה הן זו"נ :ואם ידע להשוות
כו' ולידע מתי כו' בחודש האביב וברא ישוון כו'  -כצ"ל ,ומייחד כולא* :ושמרתם ועשיתם דא
כו'  -כצ"ל ,וכמ"ש )ספרא אמור ט( ושמרתם דא משנה ,ועשיתם דא מעשה .וכתיב )משלי ו כג( כי
נר מצוה ותורה כו' ,תורה ומצוה ו"ה .כי היא כו' ,ור"ל שאמרו )שבת עה ע"א( איזו חו"ב }סו
ע"ג{ שהיא לעיני העמים ,זה חשבון כו' :ובמה ישוון 2971כו'  -ר"ל ,הא' שבוא"ו הוא כתר
עליון ,שבו ישוו הכל ,כי כשיזכו זו"נ לכתר ,הן שוין כידוע .2972וכל הד' פרצופים שוין במדרגה,
והוא מייחד כולא .ואף שכתב למעלה דהוא בינה ,היינו לענין ייחוד זו"נ ,אבל לייחוד כל הד'
אתוון דהוי"ה ,הוא כתר ,וכמ"ש בארוכה דכל ענין בינה שהוא דעת בזו"נ ,2973כן הוא כתר
 - ïå÷éúä øéàî.úååùäì àúéà åîå÷îáå ,"à"øâá ÷çîð "úååùäìå éðîîì òãé ùð øá" 2968
 2969עי' הערה הקודמת.
.(à"øâ) òãéìå 2970
 2971עי' הערה .2967
 2972עי' זהר ח"ג רמז ע"ב ,ושער הפרצופים דרוש ו.
 2973עי' לעיל הערה .314
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בכולם :דאמרה סיהרא כו'  -שהיו שוין ובכתר א' הנ"ל :מלך ומלכות  -ר"ל ,דמלכים היינו זו"נ,
ונוסחתם היה מלכים ,ור"ל שד' אתוון הנ"ל מרומזים ,ה' אלקינו ,חו"ב ,ומלכים זו"נ ,וכתר יתנו
לך לכל הד' פרצופים .והמוני מעלה קאי על מלאכים ממש:
ועוד היא מצות השחיטה הכשרה
בזרים )בנשים( ,שהם בני אדם שדומים
לבהמות .שאלו שלא מתעסקים בתורה
צריך לעשות בהם קרבנות של תפלות
שיתקרבו לקדוש ברוך הוא .ואם
מתקרבים בתפלות לקדוש ברוך הוא
וסובלים כמה מכות ,זהו שכתוב "כי
עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן
טבחה" .נראה כאלו "וזבחת עליו את
עלתיך ואת שלמיך וגו'" ,שזה מציל
אותם ממיתה של מלאך המות ,זהו
שכתוב "אדם ובהמה תושיע יהו"ה".

íéøæá äøùë äèéçù úåöî éäéà ãåòå
)ïøéòáì ïééîãã àùð éðá ïåðéàã (íéùðá à"ð
êéøö àúééøåàá éìãúùî àìã ïéìàã
åáéø÷úéã ïéúåìöã ïéðáø÷ ïåäá ãáòîì
ïéúåìöá ïéáø÷úî íàå àåä êéøá àùãå÷ì
ïéùúëî äîë ïéìáñå àåä êéøá àùãå÷ì
 ãî íéìäú) ã"ääג( íåéä ìë åðâøåä êéìò éë
ë úåîù) åìàë éæçúà äçáè ïàöë åðáùçð
êéîìù úàå êéúåìåò úà åéìò úçáæå (àë
úåîä êàìîã äúéîî ïåì áéæù àãã 'åâå
 åì íéìäú) ã"ääז( 'ä òéùåú äîäáå íãà

ועוד מצות כו' לבעירן  -כמש"ל בסוף תיקון מ"ה )צג ע"א( בהמה אלין כו' .והענין כי
בקרבן ב' דברים ,השחיטה והקרבה .הקרבה הוא נגד התפלה ,ושחיטה הוא נגד היסורים שסובל
בגלותא .וז"ש כשרה בזרים ,שהוא ע"י זרים ,משא"כ בהקרבה .ואמר הה"ד אדם ובהמה ,אדם
הן הת"ח ,וכמש"ש .ואמר ,ואלין דעובדייהו כו' ,והן פסולין לקרבן ,על הארץ תשפכנו כמים
)דברים יב טז( ונקרא נבלה וטרפה ,נבלה בסכין פגום דמסא"ל ,וטרפה בסם דיליה ,נוק' ,סם
המות ,דמנקיב לבני מעיים ונעשה טרפה .טרפה אינה חיה )חולין מב ע"א( ,מות דנוק' .וז"ש מאי
סכין פגום ,2974ואמר פגום ודאי אתקרי ,שהן פגומים ושריא במקום פגום כנ"ל ,וכל מעשיהן
הכל פגומים ,ושלח ביד איש עתי כו' )ויקרא טז כא( .ואמר ואיהי פגימה כו'  -ור"ל הנוק' פגימה,
והוא ניקב קרום כו' או דקין ושאר טריפות ,או סירכות דאין סירכא בלא נקב .והוא נגד שחיטה
והקרבה ,סכין נגד שחיטה ,וטריפה פסול להקרבה .והוא מיתה וגיהנם ,שהן דו"נ שבס"א,
כמ"ש במ"א בארוכה .2975ואמר 2976אינון רגלין דילה  -ר"ל שלוחין דילה ,ורגלין דילה נסרכין
ונלכדין בנוק' דתהום רבא ,כמ"ש בפ' ויחי )ריז ע"א (2977באלין ב' צפרין ,עש"ב .ואמר רגליה
 - ïå÷éúä øéàî 2974עי' זהר ח"ג כט ע"א :ומאי סבילו דעם הארץ לתלמיד חכם בגין דתלמיד חכם כיום שבת
צריך איהו דלית ליה מדיליה ואי עם הארץ סביל ליה בממוניה ואתנהיג ביה כפום רעותיה לשמשא
ליה ולאתנהגא בפקודין כפום רעותיה יתקיים ביה אדם ובהמה תושיע יהו"ה )תהלים לו ז( יושיע
ליה משוד וגזלה יושיע ליה ממלאך המות דלא שליט עליה וישחוט ליה בסכין פגום דיליה וכל מאן
דשחיט בסכין פגום נבלה איהו דאתמר ביה )שמות כב ל( לכלב תשליכון אותו דאיהו סמא"ל.
תרגום :ומהו הסבל שעם הארץ לתלמיד חכם ,משום שתלמיד חכם כמו יום השבת הוא צריך
שאין לו משלו .ואם עם הארץ סובל אותו בממונו ,ונוהג בו כפי רצונו לשמש אותו ,ולהתנהג
במצוות כפי רצונו ,יתקיים בו אדם ובהמה תושיע ה' )תהלים לו ז( ,יושיע אותו משוד ומגזלה,
יושיע אותו ממלאך המות ,שלא ישלוט עליו ,וישחוט אותו בסכינו הפגומה .וכל מי שנשחט בסכין
פגומה ,הוא נבלה ,שנאמר בו לכלב תשלכון אתו ,שהוא סמא"ל.
##* 2975
 2976בפיסקא הבא.
 2977ז"ל :תניא )בראשית מז כט( ויקרבו ימי ישראל למות אמר רבי יהודה ווי לעלמא דהא בני
נשא לא חמאן ולא שמען ולא ידעין דהא כל יומא ויומא קלא דכרוזא אשתמע במאתן וחמשין
עלמין תנא עלמא חדא אשתמודע לעילא 2977וכד כרוזא נפיק ההוא עלמא מזדעזעא ומתחלחלא
נפקי תרין צפרין 2977דאסתלקו מההוא עלמא דמדוריהון תחות אילנא דחיזו דחיי ומותא ביה
נפקא חד צפורא לסטר דרומא וחד צפורא לסטר צפונא 2977וחד צפורא כד נהיר יממא וחד כד
אתחשך יממא כל חד וחד קרי ומכרזא מה דשמעין מההוא כרוזא לבתר בעו לאסתלקא לאתרייהו
ומשתמטי רגלייהו בנוקבא דתהומא רבא ומתלכדן בגויה עד דאתפליג ליליא כד אתפליג ליליא
כרוזא קרי )קהלת ט יב( וכצפרים האחוזות בפח כהם יוקשים בני האדם:2977
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יורדות כו'  -והוא טריפה אינה חיה כנ"ל .וז"ש ואינון ח"י סירכות כו' לאינון דמצלין כו' -
וכמש"ל דהן נגד הקרבה ,והוא נגד טריפה סירכא כנ"ל ,וכתיב )* (##וירח ה' את ריח דקרבנא,
ויאמר לא אוסיף כו' )בראשית ח כא( .ואמר ,ולעולם טרפה כו' שהיא מות כו' ,והן סרכות
והכאות דח"י ,2978ואמר }סו ע"ד{ דבכל אתר כו' ,ר"ל בכל אבר שתמצא פגום ושריא שם,
וכמ"ש )יחזקאל כא ל( ואתה חלל רשע ,הרשעים בחייהן כו' )ברכות יח ע"ב( .וכמו שאם ניקב א'
מאברים פנימים הוא טריפה ,כן הוא באברים דנשמתא ,וע"ל )מה ע"א נו ע"ב( וכן הוא ג"כ ח"י
טרפות ,כמ"ש בריש פרק ג' דחולין )מב ע"א( במתני' וגמ' שם ,ועמ"ש במ"א מזה .וי"ח סרכות
הן מסודרין בש"ע י"ד )סי' לט( מאונא לאונא או לאומה ,שהכל א' שלא כסדרן ,ב' ג' עינוניתא
דורדא ויתרת שנסרכו ,ד' סירכא תלויה ,או ממקום למקום שהן א' ,וטריפתן הוא כמש"ש בס"ח
וס"ט בהגהה )&( ה' סרוכה לדופן ,כמש"ש בארוכה ,ועוד י"ג שם בס"ז )&( ע"ש:
ועוד שכינתא כו'  -שמיתתם ביד השכינה ,וכמ"ש )ישעיה נח ח( כבוד ה' יאספך ,וז"ש
אסיפתן כו'* :הה"ד ויאסף אל עמיו היא כו'  -וכמ"ש )ב"ב טז ע"ב( בגמ' אנן גויעה ואסיפה
קאמרינן וקאמ' היא המתרת כו' מתרת מקשר השחיטה וכמ"ש )* (##ת"ח אין מיתתן ביד מ"ה:
ואלו שמעשיהם כבהמות השדה,
שאוכלים בלי תפלות ,מיתתם תהיה
כבהמות השדה ,ושוחט אותם מלאך
המות מדה כנגד מדה .ולא עוד אלא
בסכין פגום שוחט אותם ,ונקראו נבלה.
ועליהם נאמר "נבלתי יקומון" .מה זה
סכין פגום ,זה סמא"ל אל אחר ודאי
נקרא סכין פגום ,ופגימה היא .סם המות
טרפה ונבלה ,וכיון שנתנו בידיהם ,כבר
קיבלו עונשם ,ולכן "נבלתי יקומון" .כל
הסרכות של סם המות הן הרגלים שלה,
ועליהן נאמר "רגליה ירדות מות וגו'".
והן שמונה עשרה סרכות )ברכות( ,עליהן
כתוב "ולא אוסיף עוד להכות את כל ח"י
כאשר עשיתי" ,לאותם שמתפללים
שמונה עשרה ברכות של התפלות )ומי
גרם שמי המבול מתגברים ,מי שמריק מי
הזרע של ברית מילה בנדה שפחה גויה
זונה( .ולעולם הורדא בכל מקום
שתסתרך טרפה ,ואינה חיה ,שבכל מקום
שתסתרך באדם בחטאיה ,הורגת.

àì÷çã ïøéòáë åäééãáåòã ïéìàå
ïøéòáë àäé ïåäúúéî ïéúåìö àìá ïéìëàã
ãâðë äãî úåîä êàìî ïåì èéçùå àì÷çã
èéçù à÷ íåâô ïéëñá àìà ãåò àìå äãî
) øîúà åäééìòå äìáð åàéø÷úàå ïåìישעיה כו
יט( ì"àîñ àã íåâô ïéëñ éàî ïåîå÷é éúìáð
éäéàå éø÷úà éàãå íåâô ïéëñ øçà ìà
[á"ò èð] äìáðå äôéøè úåîä íñ äîéâô
åìéá÷ øáë ïåäéãéá åáéäééúàã ïåéëå
ìëå ïåîå÷é éúìáð àã ïéâáå åäééùðåò
äìéã ïéìâø ïåðéà úåîä íñã ïàëøéñ
) øîúà åäééìòåמשלי ה ה( úåî úåãøåé äéìâø
2979
(ïàëøá à"ð) úåëøéñ é"ç ïåðéàå 'åâå
óéñåà àìå (àë ç úéùàøá) áéúë åäééìò
ïåðéàì éúéùò øùàë é"ç ìë úà úåëäì ãåò
éîã íéøâ ïàîå) ïéúåìöã ïàëøá é"ç ïéìöîã
òøæã àéî ÷éøàã ïàî ïéøáâúî àðôåè
íìåòìå (äðåæ äéåâ äçôù äãðá äìéî úéøá
äðéàå äôøè êøúñúã øúà ìëá 2980àãøåå

 - ïå÷éúä øéàîתרגום :למדנו" ,ויקרבו ימי ישראל למות" .אמר רבי יהודה ,אוי לעולם ,שהרי בני אדם לא
רואים ולא שומעים ולא יודעים ,שהרי כל יום ויום קול הכרוז נשמע במאתים חמשים עולמות.
שנינו ,עולם אחד נודע למעלה ,וכשהכרוז יוצא ,אותו העולם מזדעזע ומתחלחל ,יוצאות שתי
ציפורים שעולות מאותו העולם ,שמדורם תחת העץ שמראה החיים והמות .יוצאת צפור אחת
לצד דרום ,וצפור אחת לצד צפון ,וצפור אחת כשמאיר היום ,ואחת כשנחשך היום ,וכל אחת
ואחת קוראת ומכריזה מה ששומעים מאותו כרוז .אחר כך רוצות להתעלות למקומן ,ונשמטות
רגליהן בנקב תהום רבה ,ונלכדות בתוכה עד שנחלק הלילה ,וכשנחלק הלילה הכרוז קורא,
"וכציפורים האחוזות בפח כהם יוקשים בני האדם".
? 2978טרפות?*##
.à"øâá ÷çîð 2979
 2980עי' רמב"ם )שחיטה ח א( :והיא ]הריאה[ בתוך הכיס ,ואוזן זו קטנה היא הנקרא ורדא,
מפני שהיא דומה לורד.
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ועוד שכינה היא מצות אסיפת דגי
הים של התורה ,שנאמר בהם "דגים
וחגבים אינן טעונין שחיטה" ,והם
תלמידי בית רב שמתרבים בים התורה,
שעליהם נאמר "אסיפתן היא המתרת
אותן" ,זהו שכתוב "יאסף להם ומצא
להם" ,היא המתרת אותם משחיטה
ודאי.
וכנפי השכינה הם כסוי דם חיה או
עוף ,שהם כנפי יונה .ואלו הם כנפי
מצוה שמכסים על דמיהם ,שלא שולטים
עליהם כלבים ,שהם חצופים ,שהם
מלאכי חבלה ,ושלא מכירים בהם בעלי
החובות .כך הדם הוא הנפש ,והעפר
שמכסה עליו רומז "וכפר אדמתו עמו".

ïéáåçá ùð øáá êøúñúã øúà ìëáã äéç
úìéè÷ äìéã
éðåð úôéñà úåöî éäéà àúðéëù ãåòå
íéáâçå íéâã ïåäá øîúàã àúééøåàã àîé
áø éáã éãéîìú ïåðéàå äèéçù íéðåòè ïðéà
åäééìòã àúééøåàã àîéá ïéáøúîã
ã"ää ïúåà úøúîä àéä ïúôéñà 2981øîúà
2982
) àé øáãîáכב( íäì àöîå íäì óñàé
éàãå äèéçùî íúåà úøúîä àéä
åà äéç íã éåñë ïåðéà àúðéëùã éåôãâå
äåöî éôðë ïåðéà ïéìàå äðåé éôðë ïåðéàã óåò
åäééìò ïéèìù àìã ïåäéîã ìò ïéñëîã
äìáç éëàìî ïåðéàã ïéôéöç ïåðéàã ïéáìë
éëä ïéáåç éøàî ïåäá 2983ïåòãåîúùà àìãå
) ùôðä àåä íãäויקרא יז יא( àøôòå
 áì íéøáã) æéîø åéìò àéñëîãמג( øôëå
åîò åúîãà

ואלין אינון כנפי כו'  -כמ"ש )שבת מט ע"א( מה )כנפי( יונה כנפיה כו' ,והיא נק' יונה
כמ"ש למעלה :דלא שלטין כו'  -ר"ל ,כיסוי הדם הוא שלא ילקקו הכלבים ,ואמר דאינון
חציפין ,ר"ל שלכן נק' כלבים ,כמ"ש )ישעיה נו יא( והכלבים עזי נפש* :חבלה דלא ישתמודעין
בהון כו'  -כצ"ל:
ועוד שכינה היא בדיקת סימני חיה
או עוף ,מבני אדם שדומים לחיות
ובהמות ועופות ,שעליהם נאמר
"ושחטתם בזה" בדק כמו זה ,שהם
סובלים מכות כמו שבארוהו" .כי עליך
הורגנו כל היום" .ובכל יום לא מניחים
את התפלות ובודק אותם הקדוש ברוך
הוא בכמה מכות ,ואומרים זה לזה
בתפלות ,הקדוש ברוך הוא גואל אותנו
מדין הבהמות והחיות של הארץ ,והכניס
אותנו שיהיה לנו חלק עם המלאכים,
שהן חיות הקודש שקוראים זה לזה,
ואומרים "קדוש קדוש קדוש" .זהו
)קדוש( שמתקדש שמו של הקדוש ברוך

äéç éðîéñ ú÷éãá éäéà àúðéëù ãåòå
ïøéòáå ïåéçì ïééîãã àùð éðáî óåò åà
) øîúà åäééìòã ïéôåòåשמואל א' יד לד(
ïéìáñ ïåðéàã äæ åîë ÷åãá äæá íúèçùå
) åäåî÷åàã äîë ïéùúëîתהלים מד כג( éë
ïéçéðî àì àîåé ìëáå íåéä ìë åðâøåä êéìò
äîëá àåä êéøá àùãå÷ ïåì ÷éãáå ïéúåìö
àùãå÷ ïéúåìöá äæì äæ ïéøîàå ïéùúëî
ïåéçå ïøéòáã àðéãî ïì ÷éøô àåä êéøá
à÷ìåç ïì éåäîì ïì ìéòàå àòøàã
äæ ïàø÷ã ùã÷ä úåéç ïåðéàã àéëàìîá

 - ïå÷éúä øéàî 2981עי' זהר ח"ג רעח ע"ב ,וחולין סז ע"ב :א"ל הכי השתא בהמה בשחיטה הוא דמשתריא והני
מדלא קא מהניא להו שחיטה באיסורייהו קיימן אבל דגים באסיפה בעלמא מישתרי.
ועי' רמב"ם )שחיטה א ה"ג( דגים וחגבים אינן צריכים שחיטה אלא אסיפתן היא המתרת אותן
הרי הוא אומר הצאן.
.(ç äë úéùàøá) åéîò ìà óñàéå àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð íäì àöîå íäì óñàé 2982
.(à"øâ) ïéòãåîúùé àìã 2983
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הוא על ידו ויהיה לו חלק בו.

) ùåã÷ ùåã÷ ùåã÷ ïéøîàå äæìישעיה ו ג(
2984

ועוד "ושחטתם בזה" ,זה אל"ף דל"ת
נו"ן יו"ד ,שבו דן הקדוש ברוך הוא את
כל הנזיקין .ועל כל אלו שהורגים אחד
את חבירו ,ועל כל אלה שגוזלים יהו"ה,
הוא דן ,שמתלבש בתהו ובהו וחשך
ותהום ,ודן בהם ארבע מיתות בית דין.
והרי בארו את כולם באותיות :י' ,גחלת.
ו' ,שלהבת .ה"ה הצבעים והאורות של
האש ,זוהי שרפה" ,כי יהו"ה אלהי"ך אש
אוכלה הוא" .סקילה ,בשלש אבנים י' י'
י' ,והם יהו"ה כ"ו וארבע אותיות ,י' י' י'.
הרג בחרב ,י' ראש החרב ,ו' גוף החרב,
ה"ה שתי פיפיות שלה .חנק ו' )ג'( נעשה
חוט ,כמו זה ז ְַר ָקא֮ ,ועליה י' של טבעת
בחוט ,להיות כרוך לה על צוארה .וסוד
הדבר "אבינו מת במדבר" ,מקף -וה ֹו ֵ ֣ל
הם ה"ה ,אחד מק"ף אותו ,ואחד הולך,
עד שחונקים אותו .ולכן אמר הקדוש
ברוך הוא "ראו עתה כי אני אני הוא אני
אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין
מידי מציל".

äéîù ùã÷úàã
(ùåã÷) åäéà àã
äéì àäéå äéãé ìò àåä êéøá àùãå÷ã
äéá à÷ìåç
ï"åð ú"ìã ó"ìà àã äæá íúèçùå ãåòå
ïé÷éæð ìë àåä êéøá àùãå÷ ïã äéáã ã"åé
ìë ìòå äéøáçì ãç ïéìè÷ã ïéìà ìë ìòå
åäúá ùáìúàã ïã åäéà ä"åäé ïéìæâã ïéìà
úåúéî òáøà ïåäá ïãå íåäúå êùçå åäáå
úìçâ 'é ïååúàá åäìë åäåî÷åà àäå ïéã úéá
àã àøåðã ïéøåäðå ïéðååâ ä"ä àáåäìù 'å
ùà êé÷ìà 'ä éë (ãë ã íéøáã) äôøù åäéà
'é 'é 'é ïéðáà úìúá äìé÷ñ àåä äìëåà
âøä 'é 'é 'é ïååúà òáøàå å"ë ä"åäé ïåðéàå
àáøçã àôåâ 'å àáøçã àùéø 'é àáøçá
('â à"ñ) 'å ÷ðç äìéã úåéôéô ïéøú ä"ä
æñ} 'é äìòå à÷øæ àã àðååâë èåç ãéáòúà
ìò äì êéøë éåäîì àèåçá à÷æòã {à"ò
) äìîã àæøå øàåöבמדבר כז ג( úî åðéáà
óé÷î ãç ä"ä ïåðéà ê"ìåäå ó"÷î øáãîá
øîà àã ïéâáå äéì ïé÷ðçã ãò êìåä ãçå äéì
÷) àåä êéøá àùãåדברים לב לט( äúò åàø
éúöçî äéçàå úéîà éðà àåä éðà éðà éë
ìéöî éãéî ïéàå àôøà éðàå

ושחטתם בזה  -כמ"ש )חולין יז ע"ב( מנין לבדיקת הסכין שנאמר כו' ,וז"ש בדוק כמו זה:
ואמרין זה לזה  -ר"ל ,זהו בזה .ואמר למהוי לן חולקא כו'  -שהן חברים לנו בקדושה ,כמו
שמפרש והולך ,והוא וקרא זה כו' )ישעיה ו ג( שזהו בזה .ואמר דא איהו קדוש  -ר"ל שנהרג על
קידוש השם ,שקוראין אותו קדוש ,ור"ל שזה רמיז זה כו' ,קדוש .והכל ראיה על זה שהוא
במכתשין ובצלותא דקדוש ,ששניהם הם קדוש כנ"ל ,והוא הבדיקה הנ"ל :ועוד כו' דא כו' -
ר"ל ,הן י"ב אותיות והן י"ב בדיקות ,כמנין ז"ה .ואמר ,דביה דן ,שהוא דינא דמלכותא ,דכל
מנא דזיינא בידה מסירין חרב לה' כו' ,ואותיות אמצעיות הוא דן ,וא"י הוא דאהי"ה והוי"ה,
דהיא כלילא מנהון .ואמר יהו"ה איהו דן  -ר"ל כמ"ש שהן נ"ד צרופי הוי"ה הידועים ,2985והן
אותיות האמצעיות הנ"ל .ומפרש והולך שהן ד' מיתות ב"ד כו' ,אותיות אדנ"י ,וכל א' כלול מד'
אותיות הוי"ה ,כמו שמפרש והולך שכל א' הוא בהוי"ה .ואמר דאתלבש בתוהו כו'  -שהן ד'
מיתות ב"ד ,כמ"ש בפרשת בראשית )יא ע"ב( בארוכה ע"ש ,2986ועי' בסוף }סז ע"א{ ח"א )ו
 - ïå÷éúä øéàî.øâñåîä úà ñøåâ à"øâä 2984
 2985עי' לעיל הערות  418ו.275
 2986ז"ל :בכה רבי שמעון ואמר ווי אי אימא ווי אי לא אימא אי אימא ינדעון חייבין היך יפלחון
למאריהון אי לא אימא יאבדון חברייא מלה דא באתר דיראה קדישא שרי מלרע אית יראה רעה
דלקי ומחי ומקטרג ואיהי רצועה לאלקאה חייביא ומאן דדחיל בגין עונש דמלקיותא וקטרוגא כמה
דאתמר לא שריא עליה ההיא יראת יהו"ה דאקרי )משלי יט כג( יראת יהו"ה לחיים אלא מאן שריא
עליה ההיא יראה רעה ואשתכח דשריא עליה ההיא רצועה יראה רעה ולא יראת יהו"ה ובגין כך
אתר דאקרי יראת יהו"ה ראשית דעת אקרי ועל דא אתכליל הכא פקודא דא ודא עקרא ויסודא
לכל שאר פקודין דאורייתא מאן דנטיר יראה נטיר כלא לא נטיר יראה לא נטיר פקודי אורייתא
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ע"א :(2987אבינו מת כו'  -שהוא בזרקא ,ונאמר מת ,והוא לראיה שבו מיתה :ראו עתה – ד'
פעמים אני כאן ,נגד ד' הנ"ל ,והוא שם אדני ,ד' אני ,שד' הוא מלכות דילה ,שכוללת אנ"י ,ג"ר.
והיא כלולה מכולם .וז"ש בתלת אתוון דשכינתא כו' ,ר"ל בג' אותיות אני ,שהד' כלולה מכולם:
ו'" ,עץ גבוה חמשים אמה" ,זו ה'
שעולה בי' לחמשים .זרקא ,קו שחונקת
בשלש אותיות ,שהשכינה התחתונה היא
דנה ארבע מיתות בית דין .היא חונקת
את הרשעים והורגת אותם בשרפה
ובסקילה .ולכן" ,ראו עתה כי אני אני
הוא" ,זהו שכתוב "ויסרתי אתכם אף אני
וגו'" .וכמו שבשמו הורג את מי שעובר
על כריתות ומיתות בית דין של התורה,
כך מרפא ומחיה בשמו את מי שמקיים
אותם.

) äîà íéùîç äåáâ õò 'åאסתר ה יד(

å÷ à÷øæ ïéùîçì 'éá ú÷éìñã 'ä àã
äàúú àúðéëùã ïååúà úìúá 2988ú÷éðçã
ú÷éðç éäéà ïéã úéá úåúéî òáøà ïã åäéà
ïéâáå äìé÷ñå äôéøùá ïåì âøäå àéáééçì
àø÷éå) ã"ää àåä éðà éðà éë äúò åàø àã
 åëכח( äîëå 'åâå éðà óà íëúà éúøñéå
úåúéøë ìò øáòàã ïàîì ìéè÷ äéîùáã
äéçîå éñî éëä àúééøåàã ïéã úéá úåúéîå
ïåì íéé÷îã ïàîì äéîùá

*עץ גבוה כו' עד דחניקת  -ל"ג כאן :הכי מסי כו'  -כמ"ש אני כו' ואחיה ,וכמ"ש
א' ב ו( ה' ממית ומחיה כו':

)שמואל

ועוד מצות גזלת העני בבתיכם ,זו
àã íëéúáá éðòä úìæâ úåöî ãåòå
שכינה ,שמי שגוזל תפילה ,שהיא צדקה ä÷ãö éäéàã àúåìö ìæâã ïàîã àúðéëù
לצדיק ח"י העולמים ,כולל שמונה עשרה
åìàë ïàëøá é"ç ìéìë ïéîìò é"ç ÷éãöì
 - ïå÷éúä øéàîדהא דא תרעא דכלא ובגין כך כתיב בראשית דאיהי יראה ברא אלהי"ם את השמים ואת הארץ
דמאן דעבר על דא עבר על פקודי דאורייתא ועונשא דמאן דעבר על דא האי רצועה רעה אלקי ליה
והיינו והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהי"ם )בראשית א ב( הא אלין ארבע
עונשין לאענשא בהון חייביא תהו דא חנק דכתיב )ישעיה לד יא( קו תהו )זכריה ב ה( חבל מדה
בהו דא סקילה אבנין דמשוקעין גו תהומא רבא לעונשא דחייביא וחשך דא שריפה דכתיב )דברים
ה כג( ויהי כשמעכם את הקול מתוך החשך )שם ד יא( וההר בוער באש עד לב השמים חשך כו'
ודא אשא תקיפא דעל רישיהון דחייביא שרי לאוקדא לון ורוח דא הרג בסייף רוח סערה חרבא
משננא היא מלהטא ביה כמה דאת אמר )בראשית ג כד( ואת להט החרב המתהפכת ואקרי רוח
האי עונשא למאן דיעבר על פקודי אורייתא וכתיב לבתר יראה ראשית דאיהי כללא דכלא מכאן
ולהלאה שאר פקודין דאורייתא:
תרגום :בכה רבי שמעון ואמר ,אוי אם אומר ,ואוי אם לא אומר .אם אומר ,ידעו הרשעים איך
יעבדו את רבונם ,אם לא אומר יאבדו החברים את הדבר הזה .במקום ששורה יראה קדושה,
מתחיל מלמטה יראה רעה שמלקה ומכה ומקטרגת ,והיא הרצועה להלקות את הרשעים ,ומי
שפוחד בגלל עונש המלקות והקטרוג כמו שנתבאר ,לא שורה עליו אותה יראת ה' שנקראת יראת
ה' לחיים ,אלא מי שורה עליו ,היראה הרעה ההיא ,ונמצא ששורה עליו הרצועה ההיא ,יראה רעה
ולא יראת ה' .ולכן המקום שנקרא יראת ה' נקרא ראשית דעת ,ועל כן נכללת כאן המצוה הזו ,וזה
העיקר והיסוד לכל שאר המצוות של התורה .מי ששומר היראה ,שומר הכל .לא שומר יראה ,לא
שומר את מצוות התורה .שהרי זה השער של הכל .ולכן כתוב "בראשית" ,שהיא יראה" ,ברא
אלהים את השמים ואת הארץ" ,שמי שעובר על זה ,עובר על מצוות התורה ,ועונשו של מי שעובר
על זה ,הרצועה הרעה הזו מלקה אותו .והיינו "והארץ היתה תהו ובהו וחושך על פני תהום ורוח
אלהים" ,הנה אלו ארבעה עונשים להעניש בהם את הרשעים" .תהו" זה חנק ,שכתוב "קו תהו",
"חבל מדה"" .בהו" זו סקילה .אבנים המשוקעות בתוך התהום הגדול להעניש את הרשעים.
"וחושך" זו שריפה ,שכתוב "ויהי כשמעכם את הקול מתוך החושך"" ,וההר בוער באש עד לב
השמים חושך וגו'" ,וזו האש החזקה שעל ראשי הרשעים מתחילה לשרוף אותם" .ורוח" זה הרג
בסייף ,רוח סערה ,חרב חדה מלהטת בו ,כמו שנאמר "ואת להט החרב המתהפכת" ,ונקראת רוח.
העונש הזה למי שעבר על מצוות התורה .ואחר כתוב יראה ראשית ,שהיא הכלל של הכל .מכאן
והלאה שאר מצוות התורה.
##* 2987
.à"øâá ÷çîð – ú÷éðçã å÷ à÷øæ ïéùîçì 'éá ú÷éìñã 'ä àã (&) äîà íéùîç äåáâ õò 'å 2988
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ברכות ,כאלו גזל לו את החיים שלו,
שהיא שכינה ,שנאמר בה "ראה חיים עם
אשה אשר אהבת" .וכן מי שגורע מעונג
שבת ,כאילו גזל לו את שכינתו ,שהיא
שבת בת יחידה .וזה גורם שנגזלת ממנו
בגלות .זהו שכתוב "ובפשעיכם שולחה
אמכם" .ותשובה מה היא" ,והשיב את
הגזלה אשר גזל" ,שיחזיר השכינה
למקומה" .או את העושק אשר עשק" ,זה
הקדוש ברוך הוא שנפרד ממנה ,ששכינה
נקראת מצות עשה מצד הימין ומצות לא
תעשה בצד השמאל ,והתורה נקראת
מצד העמוד האמצעי .וכל מי שגוזל או
עושק בתורה ובמצות עשה ולא תעשה,
כאלו גזל שכינה מזרועות הקדוש ברוך
הוא

àúðéëù åäéàã äéìéã íééç äéì ìéæâ
) äá øîúàãמשלי ג יח( äùà íò íééç äàø
åìàë úáù âðòî òøâã ïàî ïëå úáäà øùà
äãéçé úá úáù éäéàã äéúðéëù äéì ìéæâ
ã"ää àúåìâá äðéî úìæâúàã íøâ àãå
) ð äéòùéא( íëîà äçìåù íëéòùôáå
) åäéð éàî àúáåéúåויקרא ה כג( ñ] áéùäå
àúðéëù øéæçéã ìæâ øùà äìæâä úà [à"ò
) äøúàìשם( àã ÷ùò øùà ÷ùòä úà åà
÷àúðéëùã äðéî ùøôúàã àåä êéøá àùãå
àðéîéã àøèñî äùò úåöî úàéø÷úà
äøåúå àìàîùã àøèñî äùòú àì úåöîå
àúéòöîàã àãåîòã àøèñî úàéø÷úà
úåöîáå àúééøåàá ÷ùò åà ìéæâã ïàî ìëå
éåòåøãî àúðéëù ìæâ åìàë äùòú àìå äùò
àåä êéøá àùãå÷ã

דאיהי צדקה כו'  -דהוא עני ,וחיותיה בצלותא כמו שמפרש והולך ,והוא צדקה כמש"ל
בתיקון י"ח )לה ע"ב( צ' אמנים .וענין צדיק הוא ק' בימינא ,וצ' בשמאלא ,שאחדים שלהן י' ט',
שהן חו"ג ,כמ"ש בז"ח שיה"ש )נ ע"ב סג ע"א( 2989חד סליק ונחית כו' .ויו"ד הוא בת"ת ,שמא
מפרש ,רוח .וד' הוא במלכות ,ד' אותיות הפשוטים ,כמש"ל בתיקון ל"ח בארוכה )&( .וזהו צדיק
כו' אותיות הוי"ה ,ד' פרצופים דכלילן ביה ,וכן הוא צדקה ,אלא שבמקום יו"ד בה ה' ,מצה
פרוסה ,2990י"ה שבאיש ואשה :דאיהי שבת  -והוא ד' אותיות אדני ,אני הן ש' דשבת דאבהן:
וכל מאן דגזל או כו' – שמצות עשה ולא תעשה ותורה הן דרועין וגוף ,אבהן ,וברית הוא רגל
הרביעי ,וז"ש וכן מסט' דצדיק כו':
 - ïå÷éúä øéàî 2989ז"ל :אלא הוה מסתכל מגו נהורא דלא נהרא כמאן דחמי בעששיתא גו עיינין סתימין כד
מנצצן גו ההוא עששיתא להיט להיטו לפום שעתא ולא קאים בקיומא
מתגלגלין נצצין לפום האי שעתא ועאל נציצו דא בדא חד סליק ונחית ואתתקף בסטר דרום
ברזא דאת יו"ד אתתקף ועאל בסטרא דצפון ומתגלגל בקוטרוי ואעל וסליק ברזא דאת ט' ואתגניז
הה"ד וירא אלהים את האור כי טוב דנציץ ולהיט בגליפין באת ט' וגניז ליה רזא דאת דא סתימא
בסתימו נפיק מיניה כל נציצות וזהרא דנהיר ונציץ זכאה איהו מאן דחמי לה בחלמיה דא אכסדרה
דמינה נצצין נציצין פשיט וכניש וחד סליק ונחית ואתתקף בסטר מזרח ברזא דאת ט' ואת יו"ד
אתפשיט מתרין סטרין ומתגלגלא בארבע תרין לעילא כירותא דאבא ואימא ואית תרין מתרין
סיטרין מסטר דרום וצפון מתיישבא בכולהו ואיהו רתיכא עילאה בארבע סטרין אופן אחד בארץ
אצל החיות דא איהו רתיכא תתאה כלילא בארבע סטרין
תרגום :אלא היה מסתכל מתוך האור שלא מאיר כמו מי שרואה בעששית בתוך העינים
הנסתרים כשמנצנצים בתוך אותה העששית לוהט להט לפי שעה ולא עומד בקיום
מתגלגלים נוצצים לפי השעה הזו ונכנס הניצוץ זה בזה אחד עולה ויורד ומתחזק בצד הדרום
בסוד של האות יו"ד מתחזק ונכנס בצד הצפון ומתגלגל בקשריו ונכנס ועולה בסוד של האות ט'
ונגנז זהו נאמר )בראשית א( וירא אלהים את האור כי טוב שנוצץ ולוהט בחקיקות באות ט' וגונז
אותו
הסוד של האות הזו נסתר בסתר יוצא ממנו כל הניצוץ והזהר שמאיר ונוצץ אשרי מי שרואה
אותה בחלומו זו האכסדרה שממנה נוצצים הניצוצות מתפשט ומתכנס
ואחד עולה ויורד ומתחזק בצד מזרח בסוד האות ט' והאות יו"ד מתפשט משני צדדים ומתגלגל
בארבעה שנים למעלה כמו הירשה של אב ואם ויש שנים משני צדדים מצד דרום וצפון מתישב
בכלם והוא המרכבה העליונה בארבעה צדדים אופן אחד בארץ אצל החיות זוהי המרכבה העליונה
הכלולה בארבעה צדדים
 2990עי' לעיל כט ע"ב.
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וכן מצד של יסוד ח"י העולמים
נקראת מצות ברית מילה .מי שגוזל
בברית ,ומוציא זרע ממנו לרשות זרה,
כאלו הוציא מרשות היחיד לרשות
הרבים ,וגרם שתהיה שכינה יוצאת
ממקומה ,שהיא ארץ ישראל רשות
היחיד ,והגלה אותה בין אומות העולם,
שהם רשות הרבים .זהו שכתוב
"ובפשעיכם שולחה אמכם" ,ולכן "לא
תשא את שם יהו"ה אלהי"ך לשוא" מה
זה שם יהו"ה זו שכינה ,לשוא זו עבודה
זרה ,שגלתה לשם.

ïéîìò é"ç ãåñéã àøèñî ïëå
ìæâã ïàî äìéî úéøá úåöî úàéø÷úà
äàøëåð åùøì äéðéî àòøæ ÷éôàå úéøáá
íéáøä úåùøì ãéçéä úåùøî ÷éôà åìàë
éäéàã äøúàî à÷ôð àúðéëù éåäîì íøâå
ïéá äúåà äìâå ãéçéä úåùø ìàøùé õøà
ã"ää íéáøä úåùø ïåðéàã àîìòã ïéîåà
)ïéâáå íëîà äçìåù íëéòùôáå (à ð äéòùé
) àãשמות כ ז( ê"é÷ìà 'ä íù úà àùú àì
àã àåùì 2991àúðéëù àã 'ä íù ïàî àåùì
ïîú úìâã äøæ äãåáò

דאינון ר"ה – עי' לקמן ריש תיקון כ"ד )&(:
ועוד היא תשובה ,יום הכפורים,
כלולה מעשרת ימי תשובה ,שהן י"ה .יום
הכפורים זה ה' ,כלולה מחמש תפלות,
עשרת ימי תשובה זו י'" .לקבל שבים"
)במ"ר פי"ג סי' יז( זה ו"ה ,כל מי שחוזר
בתשובה כאלו החזיר ו"ה עם י"ה.
והעיקר להעלות הכל במחשבה ,שהוא
יו"ד ה"א וא"ו ה"א.
לקבל שבים דא ו"ק  -כמ"ש בר"מ פ' נשא )קכג ע"א( אית ב"נ לבתר דייתוב כו' דא זכי
לתשובה תתאה דאתקרי ה' כו' ואית ב"נ כו' ודא זכי לאת ו' כו' ,עש"ב :2994ועקרא לסלקא כו' -
והוא הכתר ,דאשקי לאילנא ,ועי' בתז"ח )טו ע"ד( ולעיל )יג ע"א יט ע"א(* :דאיהו יוד כו' -
וכאן צ"ל מ"ש למטה ,ואו"א נחתי כו' }סז ע"ב{ )תורה ומצוה( עד ה' אלהיך ,ואח"כ צ"ל,
ובימינא הוא מקבל שבים ,וגבורה תמן מסא"ל דאיהו יצה"ר כו' ,עד תחות ידוי דב"נ .ואח"כ
צ"ל ותשובה הוא וא"ו ,ואח"כ וצריך ב"נ לקבלא כו' עד לא נוחמה .ואמר ובימינא כו' וגבורה
àìéìë íéøåôëä íåé äáåùú éäéà ãåòå
íåé ä"é ïåðéàã äáåùú éîé úøùòî
ïéúåìö ùîçî àìéìë 'ä àã íéøåôëä
àã 2992íéáù ìá÷ì 'é àã äáåùú éîé úøùò
ä"å øæç åìàë àúáåéúá øæçã ïàî ìë ÷"å
äáùçîá àìë à÷ìñì àø÷òå ä"é íò
2993
à"÷ å"àå à"ä ã"åé åäéàã

 - ïå÷éúä øéàî 2991דע"ה ח"א פא ע"א :כי ע"י אור שכינתו ית"ש המתפשט ושוכן בעוה"ז ,הרי הוא מתגלה
למטה ,ולכן היא שמו בעוה"ז ,כי על ידה הוא נקרא ומתוודע ומתגלה.
 2992ידיו של הקב"ה פתוחות לקבל שבים.
áùå äìîã àæøå äåöîå äøåú ïåðéàã ä"å ïåäá àìá÷ì àìàîùå àðéîéá éúçð ïåðéà àîàå àáàå 2993
íéáù ìá÷î àåä àðéîéáå ê"é÷ìà 'ä ãò ìàøùé äáåù åäéà àãå åì àôøå
 2994אית ב"נ לבתר דייתוב מחטאיו ומתכפר ליה איהו אזיל בדרך מצוה ומתעסק בכל כחו
בדחילו ורחימו דקב"ה דא זכי לתשובה תתאה דאתקרי ה' ודא איהו תשובה תתאה ואית ב"נ
לבתר דמתחרט מחובוי ויעביד תשובה ויתעסק באורייתא בדחילו ורחימו דקב"ה ולא על מנת
לקבל פרס דא זכי לאת ו' ואיהו בן י"ה ועל שמיה אתקרי בינה ודא גרים דתשוב ו' לגבי ה' ומלת
תשובה כך היא תשוב ו' לה' ולעולם לא שריא ה' בבר נש ולא ו' בלא דחילו ובלא רחימו דאינון
י"ה יראה ואהבה קרינן ליה ודאי ומתמן אתייהיבו התורה והמצוה דאינון בן ובת ובגין דישראל
מקיימין התורה והמצוה אתקריאו בנים לקב"ה הה"ד בנים אתם ליי' אלהיכם:
תרגום :יש אדם שלאחר שישוב מחטאיו ומתכפר לו ,הוא הולך בדרך מצוה ומתעסק בכל כחו
ביראה ואהבת הקדוש ברוך הוא ,זה זוכה לתשובה תחתונה שנקראת ה' ,וזו היא תשובה תחתונה.
ויש אדם שלאחר שהתחרט על חטאיו ועשה תשובה ויתעסק בתורה ביראה ואהבת הקדוש ברוך
הוא ,ולא על מנת לקבל פרס ,זה זוכה לאות ו' ,והוא בן י"ה ,ועל שמו נקראת בינה ,וזה גורם
שתשוב ו' לה' ,ומלת תשובה כך היא ,תשוב ו' לה' ,ולעולם לא שורה ה' באיש ולא ו' ללא יראה
וללא אהבה ,שהם י"ה ,יראה ואהבה נקראים בודאי .ומשם נתנו התורה והמצוה שהם בן ובת,
ומשום שישראל מקיימים התורה והמצוה ,נקראו בנים לקדוש ברוך הוא ,זהו שכתוב "בנים אתם
לה' אלהיכם".
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כו'  -לפרש מה דנחתו בימינא ושמאלא ,דבימינא הוא מקבל שבים ,ובשמאלא נותן כח נגד
יצה"ר ,כמ"ש )סוכה נב ע"א( יצה"ר מתגבר כו' ואלמלא הקב"ה עוזרו כו' ,2995ומפרש שם הוי"ה
בתשובה דיוה"כ ,דעשרת ימי תשובה הן יו"ד ,וה' צלותין ,ה' ראשונה ,ו' הוא עצם התשובה,
והוא ברוח דהוא וא"ו ,כמ"ש )תהלים נא יט( זבחי אלקים רוח נשברה) ,שם יב( ורוח נכון חדש
כו' ,וה' ענויין נגד ה' אחרונה ,שהענוי הוא בנפש ,ועניתם את נפשותיכם )ויקרא טז לא(:
וגבורה ,שם סמא"ל שהוא יצר הרע,
וכל מי שיתגבר על יצרו ,כאלו היה
מתגבר בגבורה על סמא"ל בדין לגבי
בניו .ולכן אמרו בעלי המשנה )אבות פ"ד
מ"א( "איזהו גבור הכובש את יצרו" .מה
זה הכובש ,כמו שנאמר "וכבשוה"
שתהיה כבושה תחת ידו ,ככלב שהוא
כבוש וקשור תחת ידי האדם.
וצריך אדם לקבל עליו חמשה ענויים
בשביל הענוי שגרם לה' הקטנה שגלתה
בגלות ,ונקראת "עניה סערה לא נוחמה".
והאב והאם הם יורדים בימין ושמאל
לקבל 2998בהם ו"ה ,שהם תורה ומצוה.
וסוד הדבר "ושב ורפא לו" ,וזהו "שובה
ישראל עד יהו"ה אלהי"ך".
ועוד מצות פריה ורביה ,זו שכינה.
"לא תהו בראה לשבת יצרה" .כל תלמיד
חכם שמונע ממנה עונת קריאת שמע,
כאלו מונע ממנה ברכות מלמעלה.

òøä øöé åäéàã ì"àîñ ïîú äøåáâå
äåä åìàë äéøöé ìò øáâúéã ïàî ìëå
éåðá éáâì àðéãá ì"àîñ ìò äøåáâ øáâúî
øåáâ åäæéà ïéúéðúî éøàî åøîà àã ïéâáå
úàã äîë ùáåëä éàî åøöé úà ùáåëä
àäéã 2996äåùáëå (çë à úéùàøá) øîà
ùåáë åäéàã àáìëë äéãé úåçú äùåáë
2997
ùð øáã éãé úåçú øåù÷å
ïééåðò ùîç äéìò äìá÷ì ùð øá êéøöå
àúåìâá úìâã àøéòæ 'äì íéøâã éåðò ïéâá
àì äøòåñ äéðò (àé ãð äéòùé) úàéø÷úàå
àðéîéá éúçð ïåðéà àîàå àáàå äîçåð
äøåú ïåðéàã ä"å ïåäá àìá÷ì àìàîùå
(é å íù) åì àôøå áùå äìîã àæøå äåöîå
ê"é÷ìà 'ä ãò ìàøùé äáåù åäéà àãå
)(á ì íéøáã
àúðéëù àã äéáøå äéøô úåöî ãåòå
(çé äî äéòùé) äøöé úáùì äàøá åäú àì
úàéø÷ úðåò äðéî òðîã íëç ãéîìú ìë
àìéòìî ïàëøá äðéî òðî åìàë òîù

עונת ק"ש  -כמ"ש )י ע"ב( כל הקורא ק"ש בעונתה ,2999ור"ל זהו עונתה ,שהוא פרו ורבו,
ומפרש והולך היאך הוא דו"ק דהוא בשית תיבין דשמע ,וממליכהו בשית סטרין ,הוא ו' בעלה,
דהוא עץ פרי ,שהעץ הוא בצורת ו' ,והפרי הוא בצורת יו"ד:
ששה צדדים הם שכלולים באות ו',
שהוא עץ פרי עושה פרי .מהו הפרי שלו,
י' ,שאות ו' היא ענף של האילן שנפרד
לששה ענפים ,ומשש לענפים שאין להם
מספר .י' היא פרי על כל ענף וענף שהוא

åäéàã 'å úàá ïìéìëã ïåðéà ïéøèñ úéù
) éøô äùåò éøô õòבראשית א יא( éøô ïàî
àðìéàã àôðò åäéà 'å úàã 'é äéìéã
úéìã ïéôðòì úéùîå ïéôðò úéùì ùøôúàã

 - ïå÷éúä øéàî 2995ז"ל בשלימות :אמר רבי יצחק יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום שנאמר רק רע כל היום
אמר רבי שמעון בן לקיש יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו שנאמר צופה רשע
לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו אינו יכול לו שנאמר ה' לא יעזבנו
בידו ולא ירשיענו בהשפטו.
 2996בראשית )א כח( ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה
ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ:
.(à"øâá óñåð) å"àå àåä äáåùú 2997
##* 2998
 2999ז"ל :אמר רבי מני גדול הקורא קריאת שמע בעונתה יותר מהעוסק בתורה מדקתני הקורא
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ו'.

àôðòå àôðò ìë ìò àáéà éäéà 'é ïáùåç ïåì
'å åäéàã

*דל"ל חושבן יו"ד איהי איבא כו'  -כצ"ל:
קם זקן ואמר ,רבי רבי חזור בך.
האילן הוא ו' ,והפרי שלו י' ,כך הוא
ודאי .אבל ענפיו למעלה הוא ה' עליונה,
ושרשיו ה' התחתונה .ומי שמפריד הענף
ממנו ,זהו "מקצץ בנטיעות" ,וכך הוא
נקצץ מהעולם הזה ומן העולם הבא.

÷êá øåæç éáø éáø øîàå 3000àáñ í
éàãå àåä éëä 'é äéìéã àáéà 'å àåä àðìéà
'ä éåùøùå äàìò 'ä åäéà àìéòì éåôðò ìáà
åäéà àã äéðéî àôðò ùéøôàã ïàîå äàúú
àîìòî åäéà õö÷úà éëäå úåòéèðá õö÷î
éúàã àîìòîå ïéã

אבל ענפוי לעילא כו'  -והוא כסדר הפרי על ענפוי י"ה ,ו' הוא גוף האילן ,על השורש ה'
תתאה ,הרי יהו"ה כסדר:
ועוד מצוה להתעסק בתורה יומם
ולילה ,זהו שכתוב "והגית בו יומם
ולילה" .וכי יכול אדם להתעסק בתורה
בכל הימים והלילות כל ימיו ,והרי
הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניא עם
בריותיו .אלא כל מי שקורא קריאת שמע
בכל יום ערב ובקר ,כאלו מקיים בו
והגית בו יומם ולילה .כל המצוות יש
מהם שתלויות בפרי האילן ,מהם
בענפים ,מהם בשרשים ,מהם באילן.
ולכן נקראת התורה עץ חיים ,וכל מי
שאוכל ממנו "ואכל וחי לעולם".

íîåé àúééøåàá à÷ñòúàì äåöî ãåòå
 à òùåäé) ã"ää äìéìåח( íîåé åá úéâäå
àúééøåàá à÷ñòúàì ùð øá ìéëé éëå äìéìå
êéøá àùãå÷ àäå éåîåé ìë éìéìå éîåé ìëá
ìë àìà åéúåéøá íò àéðåøèá àá úéì àåä
ø÷áå áøò íåé ìëá òîù úàéø÷ àø÷ã ïàî
ìë 3001äìéìå íîåé åá úéâäå åá íéé÷î åìàë
àðìéà éøôá ïééìúã åäééðî úéà ïéãå÷ô
ïåäðî ïéùøùá ïåäðî ïéôðòá åäééðî
õò àúééøåà úàéø÷úà àã ïéâáå àðìéàá
íìåòì éçå ìëàå äéðî ìëàã ïàî ìëå íééç
)(áë â úéùàøá

ויש אילן למטה ,שענפיו ושרשיו
והגוף והפרי שלו כולם סם המות ,וזה
סמא"ל .מי שעובר על התורה נשקה
מאותו אילן ,ומתפרנס ממנו ,ועליו נאמר
"כי ביום אכלך ממנו מות תמות" .ומהצד
שלו חיי צער.

éåùøùå éåôðòã àúúì àðìéà úéàå
àãå úåîä íñ åäìë äéìéã àáéàå àôåâå
àé÷ùúà àúééøåà ìò øáòàã ïàî ì"àîñ
øîúà äéìòå äéðî ñðøôúàå àðìéà àåääî
)בראשית ב יז( úåî åðîî êìëà íåéá éë
øòö ééç äéìéã àøèñîå úåîú

חיי צער  -כמ"ש )בראשית ג יז( בעצבון תאכלנה ,והיא נק' עצבון כמש"ל )&( ,וע' בסוף תיקון
כ"ב )&(:
ועוד שכינה היא מצות העמדת מלך,
úãîòä úåöî éäéà àúðéëù ãåòå
זהו שכתוב "שום תשים עליך מלך" æé íéøáã) ã"ää àëìî .טו( êéìò íéùú íåù

וכביכול כל זמן שאין שכינה במקומה,

 - ïå÷éúä øéàî 3000עי' לעיל הערה .71
 3001עי' מנחות צט ע"ב :א"ר אמי מדבריו של ר' יוסי נלמוד אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד
שחרית ופרק אחד ערבית קיים מצות לא ימוש )את( ספר התורה הזה מפיך אמר רבי יוחנן משום
ר"ש בן יוחי אפי' לא קרא אדם אלא קרית שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש ודבר זה אסור
לאומרו בפני עמי הארץ ורבא אמר מצוה לאומרו בפני עמי הארץ.
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אין מלך .ומשום ששכינה היא מלכות על
אדם ,נאמר בו "שום תשים עליך מלך",
להיות ישראל בה ,כולם בני מלכים,
שאין מלך בלי מלכות .שבגלות "שפחה
תירש גברתה" ,ובזמן שיבא המשיח
נאמר "ומלכותה יתן המלך לרעותה
הטובה ממנה" .היא מלכותו ,היא כסאו,
היא עטרתו] .משל[ למלך שיש לו כלי
יקר ,והוא חביב אליו ,לפעמים שם אותו
עטרה על ראשו ,זה תפילין של ראש.
לפעמים קושר אותו באצבע ,וזה תפילין
של יד .לפעמים שם אותו תחתיו ,ונקרא
כסאו .לפעמים עושה ממנו לבוש.

àúðéëù úéìã àðîæ ìë ìåëéáëå êìî
éäéà àúðéëùã ïéâáå àëìî úéì àäøúàá
íéùú íåù äéá øîúà ùð øá ìò úåëìî
éðá åäìë äá ìàøùé éåäîì êìî êéìò
úåëìî àìá êìî úéìã [á"ò ñ] íéëìî
) äúøéáâ ùøéú äçôù àúåìâáãמשלי ל כג(
ïúé äúåëìîå øîúà àçéùî éúééã àðîæáå
{á"ò æñ} éäéà äðîî äáåèä äúåòøì êìîä
äéìéã úøèò éäéà àéñøåë éäéà äéúåëìî
éäéàå ø÷éã àðàî äéì úéàã àëìîì
ìò äøèò äéì éåù ïéðîæì äéáâì àááçî
äéì øéù÷ ïéðîæì àùéøã ïéìéôú àã äéùéø
äéì éåù ïéðîæì ãéã ïéìéôú àãå àòáöàá
ãéáò ïéðîæì äéìéã àéñøåë éø÷úàå äéúåçú
àùåáì äðéî

דלית מלך כו'  -ר"ל ,ז"ש בני מלכים ,ולכן כאשר תשים עליך מלך ,אתה מקבל עליך
הקב"ה ושכינתיה ,ואמר דלית מלך בלא מלכות ,ר"ל אין תאר בלא מקרה .והתואר הוא }סז
ע"ג{ דכורא והמקרה מלכות הוא נוקבא ,ולכן בעת החורבן דלא היה לנו מלך ,מלכות שמים
בגלותא .דהמלכות הוא באומין פלחי כוכביא ,והיא גלותא דידה ,וזהו ושפחה כי תירש )משלי ל
כג( ,וקב"ה דהוא מלך אסתלק ממנו לגמרי ,אבל לעתיד לבא ,ומלכותה יתן כו'ִ ,מוַ ְשתִ י לאסתר
היהודית :לזמנין שוי ליה כו'  -והוא כד סלקא באמא ,תפילין של ראש :לזמנין קשיר כו'  -והוא
במקומה ,תפילה של יד .ואמר שם שוי כו' ,דבתפילין של ראש אין קשר רק הנחה :לזמנין שוי
כו'  -הוא בכסא ,והוא תכלת דציצית ,כמ"ש )סוטה יז ע"א( תכלת דומה ,וכמ"ש בר"מ פרשת
פנחס )רכז ע"א* (##בארוכה .3002ועל אלו שלשה אמר במ"ר )שמ"ר פנ"ב סי' ה( בעטרה שעטרה לו
 - ïå÷éúä øéàî 3002ז"ל :איהו דין דינא אדנ"י דינא דמלכותא דינא ותרין גוונין רשימין בטלית חד חוור וחד
תכלת ועל תרין גוונין אלין אתמר )&( ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר לבנת לובן דספיר דאיהו
כליל בתרין גוונין רחמי ודינא חוור ואוכם אוכמו דתכלת ועל תרין גוונין רמיזו רבנן מאימתי קורין
את שמע בשחרית משיכיר בין תכלת ללבן למהוי ברתא דמלכא ק"ש יחודא דקב"ה כליל מתרין
גוונין אלין דאינון יהו"ה אדנ"י רחמי ודינא כגוונא דקב"ה כליל ב' גוונין יהו"ה אלהים רחמי ודינא
כגוונא דקב"ה כליל ב' גוונין יהו"ה אדנ"י למהוי רחמי ודינא כסא דין וכסא רחמים )מטטרון(:
כמראה אבן ספיר דמות כסא )&( מאי דמות כסא אלא לקבל כרסייא דאית ליה ע"ב גשרים
דיהא ב"נ רשים בע"ב קשרים וחוליין דציצית לקבל ע"ב גשרים דכרסייא דאינון ח"י קשרים
וחוליין לכל סטרא דכרסייא דאיהו ה' לכל סטרא בד' חיון דכרסייא דאינון ד' ושית דרגין דכרסייא
דאינון ו' ודא מטטרון איהו כליל ד' חיוון הה"ד )&( ונער קטן נוהג בם ואינון מיכאל גבריאל
נוריאל רפאל מטטרון )&( שש מעלות לכסא דסלקין שית מאה ציצית בתרין יודי"ן ואי חסר יוד
הא חירק באתריה הכי סלקא בכל סטרא בד' כנפי ציצית ותלת עשר חליין דציצית אינון תרי"ג
ועוד שש מעלות לכסא ברזא דא וא"ו סליק לחשבן י"ג דאתרמיז בתלת תיבין )&( ויסע ויבא ויט
דאינון והו אני והו חמש קשרין ה' לכל סטרא א' טלית ח"ד לכלהו ובאת ה' אשתלים ח"י דאינון
ט"ט למהוי חיה לכל סטרא כליל ד' חיות ולכל חיה ארבע אנפין וארבע גדפין אינון ל"ב אנפין
וגדפין ואינון תליין מחיה דאיהו אדם ואינון ל"ב כחושבן יו"ד ה"א ה"א שלימו דלהון וא"ו תליסר
חוליין בכל ד' כנפי והוא"ו מתייחד עם כל ארבע חיות ואשלים לעילא אשלים לתתא עמודא
דאמצעיתא איהו מטטרון לאשלמא לעילא כגוונא דתפארת שמיה כשם רביה בצלמו כדמותו
אתברי דאיהו כליל כל דרגין מעילא לתתא ומתתא לעילא ואיהו אחיד באמצעיתא הה"ד )&(
והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה ואיהו כליל ד' אנפין וארע גדפין דכל
חיה וחיה דלעילא דאינון יאדדונדי אז ישיר משה )&( בכל חיה ארבע אנפין וארבע גדפין כגוונא
דא א"ז באריה א"ז בשור א"ז בנשר א"ז באדם דאינון ל"ב אנפין וגדפין בחושבן א"ז ד' זמנין:
תרגום:
היא דין ,דינא אדנ"י ,דינא דמלכותא דינא .ושני צבעים רשומים בטלית ,אחד לבן ואחד תכלת,
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אמו משל למלך כו' לא זז מחבבה עד שקראה אמי כו' אחותי כו' בתי ,3003והן כסדר הנ"ל :ואמר
לזמנין עביד מינה לבושא  -הוא טלית דמט"ט ,כמ"ש בר"מ שם ,אבל זאת המדרגה אינה
עיקרית ,אלא שבא לפרש כל העולמות:
וכעת שהיא מרוחקת מן המלך,
נאמר במלך "אלביש שמים קדרות".
והשכינה אומרת "אל תראני שאני
שחרחורת" .ובני אדם שהם שוטים,
מסתכלים בלבוש ,ואחרים כך מסתכלים
בגוף .ובגלות כולם שוטים .אבל הפקח,
החכם ,מסתכל פנימה .וכשתבא הגאולה
מתפשט מלבושי הקדרות ,וזורק אותם
על אומות העולם ,זהו שכתוב "ויהי חשך
אפלה וגו' ולכל בני ישראל היה אור
במושבתם"

øîúà àëìî ïî à÷çøî éäéàã ïòëå
úåøã÷ íéîù ùéáìà (â ð äéòùé) àëìîá
éðåàøú ìà (å à ù"äéù) äøîà àúðéëùå
ïééèù ïåðéàã àùð éðáå úøçøçù éðàù
ïéìëúñî éëä ïéðøçàå àùåáìá ïéìëúñî
àç÷ô ìáà ïééèù ïåäìë àúåìâáå àôåâá
àð÷øåô éúé ãëå åàâìî ìëúñà àîéëç
ìò ïåì ÷éøæå àúåøã÷ã ïéùåáìî èùôúà
 é úåîù) ã"ää àîìòã ïéîåàכב-כג( éäéå
øåà äéä ìàøùé éðá ìëìå 'åâå äìôà êùç
íúåáùåîá

ואמר וכען דאיהי כו'  -והוא בעשיה מדור הקליפות :ובני נשא דאינון כו'  -עי' בפרשת
בהעלותך )קנב ע"א (3004בארוכה:
 - ïå÷éúä øéàîועל שני צבעים אלו נאמר "ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר" .לבנת לובן ,הספיר שהוא כלול
בשני צבעים ,רחמים ודין ,לבן ושחור .שחור התכלת ,ועל שני צבעים רמזו רבותינו ,מאימתי
קוראים את שמע בשחרית ,משיכיר בין תכלת ללבן ,להיות בת המלך ,קריאת שמע ,יחוד הקדוש
ברוך הוא כלול משני צבעים אלו ,שהם יהו"ה אדנ"י ,רחמים ודין .כדוגמא שהקדוש ברוך הוא כולל
שני צבעים יהו"ה אדנ"י ,להיות רחמים ודין ,כסא דין וכסא רחמים )מטטרון(.
"כמראה אבן ספיר דמות כסא" ,מה זה "דמות כסא" ,אלא כנגד הכסא שיש לו שבעים ושנים
גשרים ,שיהיה אדם רשום בשבעים ושנים קשרים ,וחוליות הציצית כנגד שבעים ושנים גשרים של
הכסא ,שהם שמונה עשר קשרים וחוליות לכל צד ,שהכסא שהוא ה' לכל צד ,בארבע חיות הכסא
שהם ד' .ושש מעלות הכסא שהם ו' ,וזה מטטרון ,הוא כולל ארבע חיות ,זהו שכתוב "ונער קטן
נהג בם" והם מיכאל גבריאל נוריאל רפאל ,מטטרון שש מעלות לכסא ,שעולים שש מאות ציצית
בשתי יודי"ן ,ואם חסר יו"ד הרי חירק במקומה .כך עולה בכל צד בארבע כנפות ציצית ,ושלש
עשרה חוליות הציצית הם תרי"ג .ועוד שש מעלות לכסא ,בסוד זה וא"ו עולה לחשבון י"ג ,שנרמז
בשלש תבות "ויסע ויבא ויט" ,שהם והו ,אני והו ,חמשה קשרים ,ה' לכל צד ,א' טלית אחת לכלם,
ובאות ה' נשלם ח"י ,שהם ט"ט ,להיות חיה לכל צד ,כולל ארבע חיות ,ולכל חיה ארבע פנים
וארבע כנפים הם ל"ב פנים וכנפים ,והם תלויים מחיה שהוא אדם .והם ל"ב כחשבון יו"ד ה"א
ה"א ,שלמות שלהם וא"ו ,שלש עשרה חוליות בכל ארבע הכנפים .והוא"ו מתייחד עם כל ארבע
חיות ומשלים למעלה ,משלים למטה ,עמוד האמצעי הוא מטטרון להשלים למעלה כדוגמת
התפארת ,שמו כשם רבו ,בצלמו כדמותו נברא ,שהוא כולל כל הדרגות מלמעלה למטה ומלמטה
למעלה ,ואחוז הוא באמצע ,זהו שכתוב "והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל
הקצה" .והוא כולל ארבע פנים וארבע כנפים לכל חיה ,וחיה שלמעלה שהם יאהדונה"י" ,אז ישיר
משה" .בכל חיה ארבע פנים וארבע כנפים ,כדוגמא זה א"ז באריה ,א"ז בשור ,א"ז בנשר ,א"ז
באדם ,שהם ל"ב פנים וכנפים בחשבון א"ז ארבע פעמים.
 3003ז"ל :מהו בעטרה שעטרה לו אמו א"ל הן משל למלך שהיתה לו בת יחידה והיה מחבבה
ביותר מדאי והיה קורא אותה בתי לא זז מחבבה עד שקראה אחותי ועד שקראה אמי כך הקב"ה
בתחלה קרא לישראל בת שנאמר )תהלים מה( שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך
לא זז מחבבן עד שקראן אחותי שנא' )שיר ה( פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא טל
קוצותי רסיסי לילה לא זז מחבבן עד שקראן אמי שנאמר )ישעיה נא( הקשיבו אלי עמי ולאמי אלי
האזינו כי תורה מאתי תצא ומשפטי לאור עמים ארגיע.
 3004ז"ל :אורייתא אית לה גופא ואינון פקודי אורייתא דאקרון גופי תורה האי גופא מתלבשא
בלבושין דאינון ספורין דהאי עלמא טפשין דעלמא לא מסתכלי אלא בההוא לבושא דאיהו ספור
דאורייתא ולא ידעי יתיר ולא מסתכלי במה דאיהו תחות ההוא לבושא אינון דידעין יתיר לא
מסתכלן בלבושא אלא בגופא דאיהו תחות ההוא לבושא .חכימין עבדי דמלכא עלאה אינון דקיימו
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שבאותו זמן שהתלבש בלבושים
הללו ,נאמר בו "ויאמר אסתירה פני
מהם" .אחר שהתפשט מהם" ,וייראו
העם את יהו"ה" וכל התינוקות הראו
אותו באצבע ,זהו שכתוב "זה אלי
ואנוהו" .ובגלות "ישת חשך סתרו" .ולכן
אמר דניאל "ידע מה בחשוכא ונהורא
עמיה שריה ]יודע מה בחשך והאור עמו
שורה[" .ובאותו זמן שהוא בחשכה,
מתלבש בתהו ובהו ובחשך ותהום.
כביכול האותיות הן בפרוד ולא מתיחדות
שם .ואחר שיוצא מהם "והיה יהו"ה
למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה
יהו"ה אחד ושמו אחד".
באותו זמן ,כל החיות יתעוררו בנגון,
"וכנפיהן פרודות מלמעלה" ,לקבלו
בשמחה .וכולם יהיו רצים ושבים בנגון
ושליחות אליו ,זהו שכתוב "והחיות
רצוא ושוב כמראה הבזק" ,לבשר
לישראל .ובאותו זמן "הללו את יהו"ה מן

ïéùåáì ïéìàá ùáìúàã àðîæ àåääáã
äøéúñà øîàéå (ë áì íéøáã) äéá øîúà
ãé úåîù) åäééðî èùôúàã øúáì íäî éðô
äéì ïéæçà ïé÷åðé ìëå 'ä úà íòä åàøééå (àì
åäåðàå é"ìà äæ (á åè úåîù) ã"ää òáöàá
(áé çé íéìäú) åøúñ êùç úùé àúåìâáå
àëåùçá äî òãé ìàéðã øîà àã ïéâáå
åäéàã àðîæ àåääáå äéøù äéîò àøåäðå
êùçáå åäáå åäúá ùáìúî 3005àëåùçá
àìå àãåøôá ïåðéà ïååúà ìåëéáë 3006íåäúå
'ä äéäå åäééðî ÷éôðã øúáìå ïîú ïéãçéúî
ãçà 'ä äéäé àåää íåéá õøàä ìë ìò êìîì
(è ãé äéøëæ) ãçà åîùå
àðåâðá ïåøòúé ïååéç ìë àðîæ àåääá
(àé à ìà÷æçé) äìòîìî úåãåøô íäéôðëå
ïéáùå ïéöø ïåäé ïåäìëå äåãçá äéì àìá÷ì
úåéçäå ã"ää äéáâì àúåçéìùå àðåâðá
àøùáì (ãé íù) ÷æáä äàøîë áåùå àåöø

 - ïå÷éúä øéàîבטורא דסיני לא מסתכלי אלא בנשמתא דאיהי עקרא דכלא אורייתא ממש )ולעלמא( ולזמנא
דאתי זמינין לאסתכלא בנשמתא דנשמתא דאורייתא ,ע"כ.
]תרגום :תורה ,יש לה גוף ,והם מצות התורה הנקראים גופי תורה .אותו הגוף מתלבש
בלבושים שהם סיפורים של זה העולם .טפשי העולם אינם מתבוננים אלא באותו הלבוש שהוא
סיפור התורה ואינם יודעים יותר מכך ,ולא מתבוננים במה שהוא מתחת אותו הלבוש .אלה
שיודעים יותר ,לא מתבוננים בלבוש אלא בגוף שהוא תחת אותו לבוש .חכמים עבדי המלך
העליון ,אלה שעמדו בהר סיני לא מתבוננים אלא בנשמה שהיא עיקר של כל התורה ממש,
ולעתיד )ולעולם( לבא ,עתידים להתבונן בנשמה דנשמה של התורה[.
בביאור דברי הזהר ,נמנים כאן ג' מדריגות :א' ,טפשים שלא מסתכלים אלא בלבוש שכן
קוראים הם בתושב"כ ובע"פ כסיפורים בעלמא ]עי' עוד בענין בביאור הגר"א על משלי א כ וכן יהל
אור ח"ב כ"ח ע"ד[ .ב' ,אינון דידעין יתיר לא מסתכלן בלבושא אלא בגופא ,עמלי תורה
שמסתכלים בגוף הגילוי ולא בלבושו .ג' ,חכימין עבדי דמלכא עלאה אינון דקיימו בטורא דסיני,
לא מסתכלי אלא בנשמתא דאיהי עקרא דכלא אורייתא ממש דהיינו שעוסקים בחכמת הנסתר
)עי' הקדמת המהרח"ו לשעה"ק( .אם כן קצת קשה על דברי רבינו כאן ,באומרו שתורת הנסתר
היא לימוד במדרגת נשמה לנשמה ,שהרי כפי המבואר בזהר לימוד הנסתר הוא הנשמה של
התורה ,ואילו מדרגת נשמה לנשמה אינה ניתנת להשגה כי אם לעתיד לבא ,ואנו הרי לומדים
סתרי תורה גם היום ,וצ"ע.
אמנם עי' לקמן לח ע"ד ז"ל ,אמרו במדרש קהלת )פ' י"א פסוק ח'( תורה שאדם למד בעוה"ז
הבל היא לפני תורתו של משיח ,ובב"ר )פ' י"ז סס"י ה'( נובלת חכמה שלמעלה תורה .והנה מאור
הזה דלעתיד גילה הקב"ה קצת ע"י הרשב"י והאריז"ל ,וכן הוא תמיד ,כי כשנתגלה אור הזה דבחי'
תוספת הנה נפתחין שערי חכמה ונשפעין נשמות קדושים בעולם בדור ת"ח וצדיקים ונתעלה
העולם הרבה ,ע"כ .ואולי רמז כאן להיות עיקר זמן לימוד הקבלה לע"ל ואילו האידנא כל לימודינו
בחכמה זו הוא רק בבחינת נשמה לנשמה דאורייתא וממילא אין מתגלה ממנה כי אם מקצתה.
 3005נעשה הכל מהנהגת המלכות דא"ס ית"ש באורה ושפעה אשר נתפשטה בהם בבחי' ירידה
מלמעלה למטה בירידה אחר ירידה ובצמצום אחר צמצום ,ומתחלפת בגילויה בגילוים שונים
מגילוי לגילוי ,מאור לאור ממלכות למלכות ,עד שנתעלמה בעצמותה ונסתתרה לגמרי ,ובסוד
)דברים לא יח( ואנכי הסתר אסתיר פני ,וכן )תהלים יח יב( ישת חשך סתרו )כללים ח"ב מד ע"ב(.
 3006הם סוד רוח סערה ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב ,כמ"ש בתיקונים )תיקון יח דף
לה ע"א( וברע"מ )פינחס רכז ע"א וע"ב()כללים ח"ב מד ע"ד(.
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הארץ תנינים וכל תהמות וגו'" .כולם
למעלה ולמטה ,מה שנברא עד היתוש
הקטן ,כולם משבחים אותו" ,כי מלאה
הארץ דעה את יהו"ה ,כמים לים
מכסים" .באותו זמן יתקיים הכתוב "כי
אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא
כולם בשם יהו"ה וגו'".
באותו זמן נבנה בית השכינה ,שהיא
בית הבחירה ,על יד הקדוש ברוך הוא,
שנאמר בה "ואני אהיה לה נאם יהו"ה
חומת אש סביב" .ואני אבנה אותן
אבנים טובות שנבנה ממנה ,זהו שכתוב
"ואבנה גם אנכי ממנה" ,נטיעות
קדושות ,זהו שכתוב "נצר מטעי מעשה
ידי להתפאר" .ובנין בית המקדש יהיה
בנוי מכסף וזהב ואבנים יקרות ,ותהיה
מרוקמת מכל ציור של מעשה בראשית,
ועליה מאירה ירושלים של מעלה,
מרוקמת מכל מיני צבעים של אור .וסוד
הדבר "ירושלם הבנויה כעיר שחברה לה
יחדיו" ,להאיר על גביו.

åììä (æ çî÷ íéìäú) àðîæ àåääáå ìàøùéì
'åâå úåîåäú ìëå íéðéðú õøàä ïî 'ä úà
ãò éøáúàã äî ìë àúúìå àìéòì åäìë
àé äéòùé) äéì ïéçáùî åäìë àøéòæ ùåúé
íéì íéîë 'ä úà äòã õøàä äàìî éë (è
â äéðôö) àø÷ íéé÷úé àðîæ àåääá íéñëî
äøåøá äôù íéîò ìà êåôäà æà éë (è
'åâå 'ä íùá íìë àø÷ì
àúðéëùã àúéá éðáúà àðîæ àåääá
êéøá àùãå÷ã àãé ìò äøéçáä úéá éäéàã
äì äéäà éðàå (è á äéøëæ) äá øîúàã àåä
ïåðéà 3007äðáà éðàå áéáñ ùà úîåç 'ä íàð
áéúëã àåä àãä äðéî éðáúàã ïéáè ïéðáà
3008
)בראשית ל ג( äðîî éëðà íâ äðáàå
ñ äéòùé) áéúëã àåä àãä ïéùéã÷ ïéòéèð
כא( àðééðáå øàôúäì éãé äùòî éòèî øöð
àáäãå àôñëî äéåðá àäú àùã÷î éáã
àøåéö ìëî àî÷øî àäúå ïéøé÷é ïéðáàå
íìùåøé àøäð äìòå úéùàøáã àãáåòã
àøåäðã ïéðååâ éðéî ìëî àî÷øî àìéòìã
) äìîã àæøåתהלים קכב ג( äéåðáä íìùåøé
éåáâ ìò àøäðàã åéãçé äì äøáåçù øéòë

*אבניה אינון אבנין כו' אנכי ממנה נטיעיה אינון נטיעין קדישין כו'  -ור"ל אבנים של
ירושלים הן בני ישראל ,אבנין טבין ,דעל ידם היא מתבנה .ומביא ראיה ,שנאמר ,ואבנה כו' ,וכן
נטיעין דילה ,כמ"ש נצר מטעי כו':
באותו זמן יתקיים בישראל "לא יבא
äéòùé) ìàøùéá íéé÷úé àðîæ àåääá
,
עוד שמשך וירחך לא יאסף וגו'" óñàé àì êçøéå êùîù ãåò àáé àì (ë ñ
ומתעורר שיר השירים בעולם ,ומדליק
÷éìãàå àîìòá íéøéùä øéù øòúàå øîåâå
אור על זית ,ונר .שישראל הם פתילה,
התורה שמן ,והשכינה נר ,זהו שכתוב ïåðéà ìàøùéã àâøùå àúéæ ìò àøåäð
"בהלו נרו עלי ראשי" .באותו זמן נאמר àâøù àúðéëù àçùî àúééøåà äìéúô
בשכינה "וחלצה נעלו" ,נעלו של הקדוש éìò åøð åìäá (â èë áåéà) áéúëã àåä àãä
ברוך הוא ,לקיים בו "של נעליך" .ומתיחד àúðéëùá øîúà àðîæ àåääá éùàø
עם השכינה שלו ,שנקראת חליצה .והוא )àùãå÷ã åìòð åìòð äöìçå (è äë íéøáã
"חלוץ הנעל" .ולא צריכים להתחבר בדרך
êìòð ìù (ä â úåîù) äéá íéé÷ì àåä êéøá
יבום לעולם ,שנאמר בה "וזאת לפנים
בישראל וגו' שלף איש נעלו ונתן äöéìç úàéø÷úàã äéúðéëùá ãçééúàå
לרעהו" .מה זה נעלו ,זה כנו"י ,אותו ïéëéøö àìå ìòðä õåìç (é äë íéøáã) åäéàå
שנאמר בו "גן נעול" ,נפתח אותו נעולäá øîúàã íìåòì íåáé çøàá àøáçúàì ,
המפתח משום ש"לפתח חטאת רבץ"óìù 'åâå ìàøùéá íéðôì úàæå (æ ã úåø) ,
נעבר אותו חטאת ונפתח השער ,זהו é"åðë àã åìòð éàî åäòøì ïúðå åìòð ùéà
שכתוב "זה השער ליהו"ה" .ויראו שם
 - ïå÷éúä øéàî3007
3008

.à"øâá óñåð0 äéðáà
.(à"øâá óñåð) ïåðéà äéòéèð
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שכינה,
בישראל".

שנאמר

בה

"וזאת

לפנים ìåòð ïâ (áé ã ù"äéù) äéá øîúàã àåää
çúôìã ïéâá àçúôî ìåòð àåää çúôúà
àåää øáòúà (æ ã úéùàøá) õáåø úàèç
áéúëã àåä àãä àòøú çúôúàå úàèç
)ïîú ïåæçéå 'äì øòùä äæ (ë çé÷ íéìäú
ìàøùéá íéðôì úàæå äá øîúàã àúðéëù

)ואתער שיר השירים כו'  -לעורר אהבת דודים ,שכולו מוסב על זה ,והן שלהבת רשפי"ה
מים רבים ,3009ושלהבת הוא ע"י הפתילה הדולקת ,וז"ש ואדליק נהורא כו' .וכל שיר השירים
לאדלקא בוצינין ,כמ"ש בפ' תרומה )קמז ע"א( 3010ובז"ח בכמה מקומות( :וחלצה נעלו כו'  -ר"ל,
מט"ט תופר מנעלים ,3011שהוא נעל כידוע} .3012סז ע"ד{ וסנדלפון הוא סנדל .ושכינה מסתתרת
בו בגלותא בימות החול ,היא סגורה ביה ,כמש"ל ובהרבה מקומות .ולעתיד לבא יפתח ,כמו
שמפרש והולך .ואמר דא כנוי  -שכל הכינויים ביה ,ולעתיד לבא )ישעיה ל כ( ולא יכנף .וז"ש
ול"צ לאתחברא בארח יבום  -ר"ל הקב"ה וישראל בכנוי ,אלא בקירוב בשר ,שישיגו אמתתו,
ויאמרו הנה זה אלקינו ,3013וכנ"ל .והיבום להוציא נשמה הישנה ,וכן הוא עתה ,כל הזיווגים עד
שיכלו כל הנשמות שבגוף ,3014ואז יתחדשו הנשמות .וכן הוא בתורה ,שאין דבר חדש עתה אלא
להבין הישנות ,וכמ"ש בכמה מקומות ,3015מלין חדתין עתיקין .ולעתיד לבא תורה חדשה מאתו
 - ïå÷éúä øéàî 3009בנוי על הפסוקים )שיה"ש ח ו-ז( :שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך כי עזה כמות
אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה .מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה
ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו.
3010

כי טובים דודיך אהדר לגבי שמשא דאנהיר לה
לסיהרא מגו נהירו דאינון בוצינין )נ"א נשיקין( עלאין
ואיהו נטיל נהורא דכלהו ואנהיר לסיהרא ואינון בוצינין
דמזדווגין ביה מאן אתר נהרין הדר ואמר מיין מההוא יין
דמנטרא מההוא יין דאיהו חדוה דכל חדוון ומאן איהו
ההוא יין דיהיב חיין וחדוה לכלא דא אלהי"ם חיים יין
דיהיב חיין וחדוה לכלא

כי טובים דודיך חזר לשמש שמאיר ללבנה
מתוך האור של אותן נרות עליונות והוא נוטל
את האור של כולם ומאיר ללבנה ואותם נרות
)נשיקות( עליונים והוא נוטל האור של כולם
ומאיר ללבנה ואותם הנרות שמזדווגים בו
מאיזה מקום מאירים חזר ואמר מיין מאותו יין
המשמר מאותו יין שהוא שמחת כל השמחות
ומיהו אותו היין שנותן חיים ושמחה לכל זה
אלהים חיים יין שנותן חיים ושמחה לכל.
*##
3011
עי' רמ"ע מפאנו )ספר עשרה מאמרות  -מאמר אם כל חי  -חלק ג סימן כב( :הוא היה תופר
מנעלים בפועל שהמונע אותם מרגליו את פושעים נמנה במסכת פסחים מכלל המנודים לשמים.
ספר הליקוטים  -פרשת בראשית  -פרק ג
שעולה ש' ,כנז"ל .ומ"ש חז"ל חנוך תופר מנעלים היה ,ר"ל ,היה תופר הנרתק של החמה שהוא
השמש ,ר"ל היה קושר הדינים וכובש אותם וממתקם ,ומפני זה זכה ולקח הזיהרא של אדה"ר,
ולקח אותו אלהים ,והבן זה:
הובא בשער הפסוקים להאריז"ל י"ד ע"ג וכן בפרדס להרמ"ק ז"ל סוף שער הכינויים ובמגיד
משרים פ' מקץ ט"ו ע"ב ובהרמ"ע מפאנו אם כל חי סס"י כ"ב
 3012שער הכוונות  -דרושי קידוש ליל שבת דרוש א ענין סעודת שחרית דשבת
וענין ברהמ"ז שאומרים בה רצה והחליצנו כו' הכונה היא כי ימי החול הם במטטרו"ן הנקרא
חלוץ הנעל כנז' בס"ה שהוא נק' נעל ולכן אנו אומרים בשבת שיחליצנו מן הנעל הזה שהוא מט"ט
השולט
 3013נדצ"ל הנה אלקינו זה ישעיה כה ט.
 3014עי' יבמות סג ע"ב :אמר רבי אסי אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף שנאמר כי
רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי.
 3015עי' הקדמת הרבינו לשנו"א וז"ל ,כיון שגלו ישראל ,מלכה ושריה בגויים ,אין תורה ,ולא
כהן מורה הן גוענו אבדנו תורה שבע"פ ח"ו ,לולי ה' צבאות הפליא חסדו עמנו וכו' ,וטרם נגנז
האור עוד הורשו להתבונן על פי סברתם ולקבוע לנו הלכתא כמאן ,ולהוסיף לנו מימרות עד ר"א
ורבינא סוף הוראה ומיום שנסתם ונחתם התלמוד בבלי ,נסתם כל חזון מלחזות להבין ולהורות
מדעתינו רק כעורים נגשש ,עכ"ל .וכנראה שמקורו מבהגר"א משלי ז כ וז"ל ,ועכשיו אין בינה
כמש"כ ובינת נבוניו תסתתר ,וזהו הלך בדרך מרחוק צרור הכסף לקח בידו ,הוא נגד תורה
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תצא )ויק"ר פי"ג סי' ג( ,3016יין המשומר בענביו כו' )ברכות לד ע"ב .(3017ואמר ההוא דאתמר ביה גן
כו'  -הוא מט"ט ,כמ"ש בז"ח פרשת בראשית )ט ע"ד( 3018דהוא גנת אגוז ,וביה מתפרשין החיות
לד' סטרין דאגוזא .ואמר אתפתח ההוא כו'  -ר"ל לע"ל .ואמר בגין דלפתח כו'  -לפיכך נעול
ממנו ,אבל לע"ל אתעבר כו' ,והוא סוד שיר דאתפתח שית ההוא עקימא ,כמ"ש בז"ח ריש ש"ה
)סג ע"א( ,3019ואמר בתז"ח )פו ע"ב מא ע"ד( 3020בראשית ברא שית ,ודא מט"ט כו' :דאתמר בה
וזאת כו'  -ר"ל לפנים ,ר"ל כמו לפנינו ,והוא לע"ל תהיה בישראל תשרה ביניהם בלא שום מסך
ומבדיל :על הגאולה דא כו'  -דכל חירו בידהא:
 - ïå÷éúä øéàîשנקראת צור ,תעודה חתום תורה בלימודי ,כלומר שהתורה חתומה עכשיו ,ואף אם תיגע עצמך
לא תדע כי מלכה ושריה בגוים אין תורה ,עכ"ל .וצ"ע מקורו של רבינו לדבר זה ,ואולי הוא עצם
הגדר של משנה ותלמוד.
 3016ז"ל :הכל שוחטין ובכל שוחטין ולעולם שוחטין חוץ ממגל קציר והמגרה והשנים מפני שהן
חונקין אמר רבי אבין בר כהנא אמר הקב"ה תורה חדשה מאתי תצא חדוש תורה מאתי תצא.
 3017עי' לעיל הערה .357
##* 3018ז"ל :ועוד אריב"ז מאי דכתיב אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל זהו מה שראה
יחזקאל באותו הרקיע שנברא בשני שבראו הקב"ה וסתמו מכל רבבות קודש שלו ואותן העולמות
דכסיף בהו קב"ה סתמם ממנו ויקר הדרו סתים מאותן עולמות ולמעלה סתים והטמין מכולם
וכולם שואלים ואומרים איה מקום כבוד מלכותו ברוך כבוד ה' ממקומו
ת"ח מאי קאמר אל גנת אגוז ירדתי בגנת אגוז לא כתיב אלא אל גנת אגוז כמאן דנחית ומקריב
לגנתא ולא עייל בה כ"ש דלא קריב לאגוז אלא לגינה וכ"ש דלא חזא מה שבתוך האגוז וכ"ש דאמר
לראות ולא אמר ראיתי כלומר לגינה שהוא חוצה קרבתי וירדתי לראות ולא אמר שראה אפילו
הגינה שהיא חוצה
ועוד אריב"ז כמה נצטער ההוא גברא דכתיב ביה לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא למחזי
חד שמשא דמשמשא קמיה ולא איתיהיבת ליה רשותא דכתיב הראני נא את כבודך אריב"ז הוא
דכתיב ביה כבוד אל והוא מטטרו"ן שר הפנים
תרגום :ועוד אמר רבן יוחנן בן זכאי מה נאמר )שיר ו( אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל
זהו מה שראה יחזקאל באותו הרקיע שנברא בשני שבראו הקדוש ברוך הוא וסתמו מכל רבבות
קדש שלו ואותם העולמות שכוסף בהם הקדוש ברוך הוא סתמם ממנו וכבוד הדרו סתם מאותם
עולמות ולמעלה סתם והטמין מכלם וכלם שואלים ואומרים איה מקום כבוד מלכותו )יחזקאל ג(
ברוך כבוד ה' ממקומו
בא וראה מה אמר אל גנת אגוז ירדתי בגנת אגוז לא כתוב אלא אל גנת אגוז כמי שירד וקרב
לגן ולא נכנס בו כל שכן שלא קרב לאגוז אלא לגנה וכל שכן שלא ראה מה שבתוך האגוז וכל שכן
שאמר לראות ולא אמר ראיתי כלומר לגנה שהוא חוצה קרבתי וירדתי לראות ולא אמר שראה
אפלו הגנה שהוא חוצה
ועוד אמר רבן יוחנן בן זכאי כמה נצטער אותו איש נאמר בו )במדבר יב( לא כן עבדי משה בכל
ביתי נאמן הוא לראות שמש אחד שמשמש לפניו ולא נתנה לו רשות נאמר )שמות לג יח( הראני
נא את כבודך אמר רבן יוחנן בן זכאי הוא נאמר בו )תהלים יט( כבוד אל והוא מטטרו"ן שר הפנים
##* 3019ז"ל :אימתי אתפתח }סג ע"א{ בשעתא דאינון שיתין עילאין אתפתחו כיון דאתפתח
האי שית נפקו ברכאן לעלמא אימתי אתפתח כד אעדיאו מניה חד עקימא דיתיב לרגליה וכיון
דההוא אתעבר שית אתעביד שיר ואתפתח אוצר הטוב בחילא דמאן את השמים אינון שאר שיתין
והיינו השירים דכולהו אתפתחו ואתקינו למיהב מזונא לכל עלמין
תרגום :מתי נפתח בשעה שאותם השיתים העליונים נפתחו כיון שנפתח השית הזה יצאו
ברכות לעולם מתי נפתח כשהזיזו ממנו עקלתון אחד שישב לרגלו וכיון שההוא העבר )השית(
נעשה שיר ונפתח האוצר הטוב בכח של מי את השמים אלו שאר השיתים והיינו השירים שכלם
נפתחו ותקנו לתת מזון לכל העולמות
 3020ז"ל :בראשית בר'א שי'ת ודא מטט'רון אות בצבא דילה ובגינה אתמר )בראשית( וישם ה'
לקין אות לאגנא עלה מה דהוה אזיל נע ונד בגלגולא אתעביד נוד מיד וישב בארץ נוד קדמת עדן
ודא אות דברית מילה דקני עלה דאחוה בגין דנולד מהול ובאן אתר זכה לה בקיני בגין דחזר תמן
בתיובתא ונפקו בנוי מנה דעאלו לגן עדן ובגין דא וישב בארץ נוד קדמת עדן
תרגום :בראשית בר"א שי"ת וזה מטטרו"ן אות בצבאו ובשבילו נאמר )בראשית ד( וישם ה'
לקין אות להגן עליו מה שהיה הולך נע ונד בגלגול נעשה נוד מיד וישב בארץ נוד קדמת עדן וזו
אות ברית המילה שקנא על של אחיו משום שנולד מהול ובאיזה מקום זכה לו בקיני משום ששם
חזר בתשובה ויצאו ממנו בניו שנכנסו לגן עדן ומשום זה וישב בארץ נוד קדמת עדן

639

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א

דבר אחר "וזאת לפנים בישראל על
הגאולה ועל התמורה" .על הגאולה ,זו
שכינה העליונה ,ה' העליונה .ועל
התמורה ,זו שכינה התחתונה ,שהיא
תמורה ,באותו שנאמר בו )סנהדרין לח
ע"ב( "אל תמירני בו" .והם ה"ה ,וזאת זה
בן ובת .ישראל זה אב ,ולכן למטה הוא
תמורות האותיות יהו"ה באדנ"י ,אבל
לעולם הבא אין תמורה ,כמו שבארוהו
בעלי המשנה )פסחים נ ע"א( "לא כשאני
נכתב אני נקרא ,בעולם הזה נכתב
ביהו"ה ונקרא באדנ"י ,ובעולם הבא
נכתב ביהו"ה ונקרא ביהו"ה".
ויאמר אסתירה כו'  -הן הכינויים ,וזהו הסתר פנים .ולפי הסתר השגחה ,נתרבו הכינויים.
אבל לע"ל ,ולא יכנף עוד מוריך )ישעיה ל כ( ,וז"ש לבתר דאתפשט כו':
בההוא דאתמר כו'  -ר"ל ,מט"ט ,דהיא מסתתרת ביה ,וכמ"ש למטה ובג"ד לתתא איהי
תמורות כו' ,ר"ל בשכינתא תתאה:
*ואינון ה' ה' וזאת לפנים בישראל אב ובן  -כצ"ל ,ור"ל בישראל הוא בן ,ולפנים הוא אב,
לפני לפנים:
) øçà øáãרות ד ז( íéðôì úàæå
ìò ,äøåîúä ìòå äìåàâä ìò ìàøùéá
ìòå ,äàìò 'ä äàìò àúðéëù àã äìåàâä
äéá øîúàã àåääá àúðéëù àã äøåîúä
ïá àã úàæå ä"ä ïåðéàå 3021åá éðøéîú ìà
àúúì àã ïéâáå áà àã ìàøùé 3022úáå
ìáà é"ðãàá ä"åäé ïååúà úåøåîú åäéà
åäåî÷åàã äîë äøåîú úéì éúàã àîìòì
àø÷ð éðà áúëð éðàùë àì ïéúéðúî éøàî
é"ðãàá àø÷ðå ä"åäéá áúëð äæä íìåòá
ä"åäéá àø÷ðå ä"åäéá áúëð àáä íìåòáå

ועוד "שלף איש נעלו" זהו הגוף,
שהיא אשה ,הכלי שלו ,וזה מטטרו"ן.
"ונתן לרעהו" ,שלפעמים נמצא בו
העמוד האמצעי ,ולפעמים צדיק,
ולפעמים השכינה העליונה היא תעודה
בו ,ולפעמים השכינה התחתונה היא
תמורה בו .וזהו "גן נעול" ,ובו "מעין
חתום" ,שהיא שכינה ,י' כלולה מעשר
ספירות ,י' מן מיטטרו"ן.

àôåâ àã åìòð ùéà óìù (æ ã úåø) ãåòå
ï"åøèèî àãå äéìéã éìë àúúà éäéàã
àãåîò äéá çëúùà ïéðîæìã åäòøì ïúðå
àúðéëù ïéðîæìå ÷éãö ïéðîæìå àúéòöîàã
àúðéëù ïéðîæìå äéá äãåòú éäéà äàìò
ìåòð ïâ åäéà àãå äéá äøåîú éäéà äàúú
)שיה"ש ד יב( éäéàã íåúç ïéòî äéáå
ïî 'é ïøéôñ øùòî àìéìë 'é àúðéëù
3024
ï"åøèèéî

3023

דלזמנין כו'  -דהוא מרכבה לכולהו ,כמ"ש בתז"ח בארוכה :ולזמנין צדיק – וזהו ,ונתן
לרעהו :ודא איהו גן נעול  -ר"ל ,מט"ט כנ"ל :י' כלילא מע"ס  -ר"ל ,כמו שמפרש והולך ,יוד מן
מיטטרון וע"ל )נד ע"ב מו ע"ב( אסתלק שכינתא מן הסלע דאיהי י' מן מיטטרון} ,סח ע"א{
והוא כי שמי בקרבו )שמות כג כא( ,3025ובזה הוא מרכבה לכל הע"ס:
כל הספירות פועלות בעולם השפל
הזה ,ובו יבום וחליצה וגט פטורין .וכל

àîìò éàäá äéá íéìòåô ïøéôñ ìë

 - ïå÷éúä øéàî 3021התלבשות השם הויה כאשר מתלבש בו הוא נקרא בשם תמורה )דע"ה ח"א נג ע"א(.
.ïáå áà ìàøùéá íéðôì úàæå 'ä 'ä àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð úáå ïá àã úàæå ä"ä 3022
 3023בימי החול וכן בכל משך זמן הגלות הנה יורדים ומתלבשים הז"א והנוק' דאצילות במט"ט
ומתייחדים שם והוא מט"ט דכולל כל עולם המלאכים )דע"ה ח"א נג ע"ד( נקרא שר הפנים כי הוא
מקבל פני שכינה ,והשכינה מתלבשת בתוכו ,וכל צבא השמים מתנהגים על ידו ע"י השכינה
המתלבש בו )שם ח"ב קכח ע"ג(.
 3024עי' לעיל הערה .700
 3025עי' לעיל הערה .2032
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האותיות בו הן תמורות ,כמו מצפ"ץ.
והוא נעילת חגין וזמנים וימים טובים.
נעילת דלת בפני לווים .ביום הכפורים
שהוא העולם הבא ,לא נקרא יהו"ה
באדנ"י שהוא דין ,והוא נעל ,נעילת דלת,
ואינו נועל הדלת ,אלא היא פתוחה
לקבל שבים .ולכן יום הכפורים אסור
בנעילת הסנדל ,שאין בו יחוד לקדוש
ברוך הוא והשכינה ,שלפעמים היא
השכינה ומסתלק הקדוש ברוך הוא,
ולפעמים הקדוש ברוך הוא ומסתלקת
שכינה

èâå {à"ò çñ} äöéìçå íåáé äéáå äìôù
ïåâë úøåîú ïåðéà äéá ïååúà ìëå ïéøåèô
ïéîåéå ïéðîæå ïéâç úìéòð åäéàå õ"ôöî
íåéá ïéååì éðôá úìã úìéòð 3026ïéáè
éø÷úà àì éúàã àîìò éäéàã íéøåôëä
úìéòð ìòð åäéàå ïéã éäéàã é"ðãàá ä"åäé
àçéúô éäéà àìà úìãä ìòåð åðéàå úìã
øåñà íéøåôëä íåé àã ïéâáå íéáù ìá÷ì
àùãå÷ì äéá àãåçé úéìã ìãðñä úìéòðá
àúðéëù éäéà ïéðîæìã àúðéëùå àåä êéøá
àùãå÷ ïéðîæìå àåä êéøá àùãå÷ ÷ìúñàå
àúðéëù ÷ìúñàå àåä êéøá

*וכל אתוון ביה אינון כו' ואיהו נעילת דלת בפני לווין ביוה"כ כו'  -כצ"ל ,ול"ג כאן נעילת
חגין וזמנין וי"ט ,ור"ל דבכל הימים דשכינתא ביה ,הוא נעילת דלת ,כמ"ש )יחזקאל מו א( יהיה
סגור ששת כו' ,וע"ל )לז ע"ד לו ע"ב( גן נעול כו' ,איהו נעול בשית יומי השבוע ,הה"ד יהיה
סגור כו' ,עש"ב ,וז"ש ובג"ד עונת ת"ח בשבת:
ולכן עונת תלמידי חכמים בשבת,
שבימי חל ששולט מטטרו"ן ,נאמר "יהיה
סגור ששת ימי המעשה" ,בו היא סוגרת
השער" .וביום השבת יפתח" ,יפתח
השער ותצא ממנו השכינה להתיחד עם
בעלה .ובאותו זמן נקראת כוס מלא ,זהו
שכתוב "ומלא ברכת יהו"ה ים ודרום
ירשה" .שבימות החול נקראת יבשה
במטטרו"ן ,זהו שכתוב "ויאמר אלהים
יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד
ותראה היבשה".

úáùá íéîëç éãéîìú úðåò àã ïéâáå
øîúà 3027ï"åøèèî èéìùã ìåçã ïéîåéáã
éäéà äéá äùòîä éîé úùù øåâñ äéäé
) çúôé úáùä íåéáå àòøú àøéâñיחזקאל
מו א( àúðéëù äðéî ÷åôúå àòøú çúôé
àðîæ àåääáå äìòá íò àãçééúàì
 âì íéøáã) ã"ää àìî ñåë úàéø÷úàכג(
ìåçã ïéîåéáã äùøé íåøãå íé 'ä úëøá àìî
úéùàøá) ã"ää ï"åøèèîá äùáé úàéø÷úà
úçúî íéîä åå÷é í"éäìà øîàéå (è à
äùáéä äàøúå ãçà íå÷î ìà íéîùä

ביה איהי סגירא כו'  -כמו שמפרש והולך ,וביום השבת יפתח ,ובשבת בגין דלא תהא
כנועל דלת בפני לווין ,דאתמר בהו )ביצה טו ע"ב( לוו עלי ואני פורע ,איהי פתיחא לגבייהו,
דאינון נשמתין יתירין ,ולכן הזיווג בשבת ,דאיהי פתיחא להוציא נשמתן ,וכמ"ש בפ' ויקהל )רה
ע"א :(3028בההוא זמנא אתקריאת כוס מלא  -ר"ל ,כמ"ש בר"מ פ' עקב )רעג ע"ב( כוס ע"ד
 - ïå÷éúä øéàî.à"øâá ÷çîð – ïéáè ïéîåéå ïéðîæå ïéâç úìéòð 3026
 3027עי' לעיל הערה .3023
3028

ובגין דא חכימין דידעין רזין בעיין לסדרא שמושא דלהון בהאי ליליא מאי טעמא בגין דכל יומי
דשבתא אית לון רוחא אחרא דשרא על עלמא ובהאי ליליא אית לון רוחא אחרא קדישא עלאה
דנחתא לבני קדישין וההוא רוחא נשיב מעתיקא )קדישא( דכל עתיקין ונחתא לגו נקודה תתאה
למיהב בה נייחא לכלא ודא אתפליג לכל סטרין לעילא ותתא כמה דאת אמר ביני ובין בני ישראל
וכד אינון חכימין יתבין בההוא רוחא קדישא רוחא עלאה בעאן לשמשא ערסייהו דהאי רוחא
אמשיך אבתריה לתתא כל אינון נשמתין קדישין וירתין קדישי עליונין בהאי רוחא נשמתין קדישין
לבניהון כדקא יאות
תרגום:
ולכן החכמים שיודעים הסודות צריכים לסדר תשמישם בלילה הזה למה משום שכל ימות
השבת יש להם רוח אחרת ששורה על העולם ובלילה הזה יש להם רוח אחרת קדושה עליונה
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החכמה הוא אלקים כו' ,כס בלא ו' ,כמו כס שהוא פגום וחסר בלא א' ,כל הוא חסר בלא וא"ו
כו' .כוס הוא ה"א וצריך יו"ד דברים ,כנגד יו"ד כו' ,ור"ל כמו כס יה ,שהכסא אינו שלם בלא
אלף ,כן הוא כוס בלא וא"ו .והוא כאשר הכסא והכוס מתלבשין במט"ט בגלותא ,אבל לע"ל
כאשר תצא ותתחבר בבעלה ,אז תהיה מלא בוא"ו ,בעלה ,כמו מצה מצוה .והוא"ו נקרא מלא,
כמש"ל בריש תיקון ל"ח )&( ,ואמר הה"ד ומלא ברכת ה' ,והוא כוס של ברכה דאיהי מלא .ואמר
ים ודרום  -דהוא זו"נ ,דרום במערב כמ"ש בפ' במדבר )קיח ע"ב( ,ואמר ירשה ,כמ"ש )בהיר אות
ז( רש י"ה ,3029ונשלם השם י"ה בו"ה:
ובזמן שנתמלאת ,נאמר עליה "כוס
ישועות אשא ובשם יהו"ה אקרא" .כו"ס
היא אלהי"ם בחשבון ,שעולה לחשבון
כנו"י .במה מתמלאת ,באות י' ,ונעשית
"כוס רויה" .ולכן כוס צריך עשרה דברים
וכו' )&(.

äìò øîúà úàéìîúàã àðîæáå
)'ä íùáå àùà úåòåùé ñåë (âé æè÷ íéìäú
÷éìñã ïáùåçá í"éäìà éäéà ñ"åë àø÷à
'é úåàá úàéìîúà éàîá é"åðë ïáùçì
àã ïéâáå äéåø éñåë (ä âë íù) úãéáòúàå
à"ãá] 'åëå íéøáã äøùò êéøö ñåë
[à"ò æð óãá ä"äâä àåä äáåèðîå

דסליק לחושבן כנוי  -והוא במט"ט .ובזמנא דאתמליאת כו' ,והוא יו"ד של מיטטרון ,דכד
אסתלקת נשאר יבשה ,כמש"ל )נד ע"ב מו ע"ב( וכנ"ל ,ועתה מלא ברכת ה' ,ולע"ל תתמלא
ביוד ,אות ברית דצדיק ,וז"ש ובג"ד כו':
קם רבי שמעון ואמר "אם תחנה עלי
מחנה לא יירא לבי"" ,אם תקום עלי
מלחמה בזאת אני בוטח" ,בזאת ודאי.
אני רוצה להתחזק בפסוק הזה של דוד.
קום דוד ,הרי זאת שלך אצלנו .אהרן
הכהן ,קום משנתך ,הרי זאת שלך אצלנו,
שנאמר בה "בזאת יבא אהרן אל הקדש".
קום הרועה הנאמן להגן על זאת שלך,
שנאמר בה "וזאת התורה אשר שם
משה" ,שהרי כמה לוחמי קרבות באים
להלחם עליה .קומו נביאי אמת ,שהרי
זאת שלכם אצלנו ,שהייתם מתנבאים,
עליה נאמר "אל יתהלל חכם בחכמתו
ואל יתהלל הגבור בגבורתו וגו' כי אם
בזאת" ,זאת אשיב אל לבי ,על כן אוחיל
לו.
קומו האבות ,בעלי הברית ,שהרי
זאת אות הברית שלכם בינינו ,שנאמר

÷äðçî éìò äðçú íà øîàå ïåòîù éáø í
éìò íå÷ú íà (â æë íéìäú) éáì àøéé àì
) çèåá éðà úàæá äîçìîשם( àðà éàãåá úàæá
àä ãåã íå÷ ãåãã àø÷ éàäá àô÷úúàì àðéòá
úàæ àä êúðùî íå÷ àðäë ïøäà ïáâì êìéã úàæ
ùã÷ä ìà ïøäà àáé úàæá äá øîúàã ïáâì êìéã
)ויקרא טז ג( ÷úàæ ìò àðâàì àðîéäî àéòø íå
äùî íù øùà äøåúä úàæå (&) äá øîúàã êìéã
àçâàì ïééúà à÷ àáø÷ éçéâî éøàî äîë àäã
ïáâì ïåëìéã úàæ àäã èåù÷ éàéáð åîå÷ äìò
ììäúé ìà (&) øîúà äìò ïéàáðúî ïåúéåä à÷ã
éë 'åâå åúøåáâá øåáâä ììäúé ìàå åúîëçá íëç
åì ìéçåà ïë ìò éáì ìà áéùà úàæ úàæá íà
÷úåà úàæ àäã úéøáã éøàî ïäáà åîå

 - ïå÷éúä øéàîשיורדת לבנים קדושים ואותה רוח נושבת מעתיק )הקדוש( כל העתיקים ויורדת לתוך הנקדה
התחתונה לתת לה מנוחה לכל וזה מתחלק לכל הצדדים למעלה ולמטה כמו שנאמר ביני ובין בני
ישראל.
וכשאותם חכמים יושבים באותה רוח קדושה הרוח העליונה צריכים לשמש את מטתם שהרוח
הזו ממשיכה אחריה למטה את כל אותן נשמות קדושות ויורשים קדושים עליונים ברוח הזו
נשמות קדושות לבניהם כראוי.
 3029ז"ל :מאי דכתיב )דברים ל"ג כג( ירשה רש היה לו לומר ,אלא אפי' הקב"ה בכלל ,והיינו רש
יה ,למה"ד למלך שהי' לו ב' אוצרות והקצה אחד מהם ,לסוף ימים אמר לבנו טול מה שיש בשני
אוצרות הללו ,אמר הבן שמא לא יתן לי מה שהקצה ,א"ל טול הכל ,והיינו דכתיב ים ודרום ירשה,
ויה רש וינתן לך הכל ולואי שתשמור דרכי.
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בה "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם
וגו'" ,ובגללה אמר הקדוש ברוך הוא
"וזכרתי את בריתי יעקוב" .קום שלמה
המלך ,שאתה הוא השלום שלה ,קום
להיות לעזר לה בקרב הזה .נער נער,
שאתה בעל המפתחות של אוצרות
המלך ,שכל כלי הקרב של המלך בהם.
קום פתח ההיכל "אדנ"י שפתי תפתח"
ופי יגיד שבחי המלך העליון ,שהרי
ההיכל )העליון( שלו הוא ,קח רשות
ופתח את ההיכל בשביל כבוד השכינה

úàæ íâ óàå äá øîúàã àððéá ïåëìã úéøáä
) 'åâå íäéáéåà õøàá íúåéäáויקרא כו מד(
) àåä êéøá àùãå÷ øîà äðéâáåשם מב( éúøëæå
íìù úðàã àëìî äîìù íå÷ á÷òé éúéøá úà
øòð àáø÷ éàäá äáâì øæò éåäîì åîå÷ äìéã
ìëã àëìîã ïéøöåàã ïçúôî éøàî úðàã øòð
àìëéä çúôà íå÷ ïåäá àëìîã àáø÷ éðàî
)ãéâé éôå çúôú éúôù é"ðãà (æé àð íéìäú
äéìéã (äàìò) àìëéä àäã äàìò àëìîã éåçáù
àø÷é ïéâá àìëéä çúôàå åùø ìåè åäéà
àúðéëùã

קום שלמה מלכא  -דביה }סח ע"ב{ נאמר )&( יען אשר היתה זאת עם לבבך כו' :דאנת
שלם דילה  -דנק' שלמה ,שבימיו אתמליא סיהרא ,חכמת שלמה ,כמ"ש )מלכים א' ה י( ותרב
חכמת שלמה דאתרביאת ואשתלימת עד מחכמת כל בני קדם )מלכים א' ה י( ,וכמש"ל )לח ע"א
&( :נער נער כו'  -כמ"ש )שיה"ש ג ט( ששים גבורים סביב כו' )&( שתין פולסי דנורא דנער חגיר
ביה :שבחא דמלכא עלאה  -ר"ל ,חכמה ,דהיכלא עלאה בינה ,ואתפתחא למיעל שכינתא תתאה,
ור"ל אדנ"י הוא היכל כמש"ל בתיקון י"ח )&( ,ותהלתך מפרש על חכמה:
פתח ואמר ,ז ְַר ָקא֮ מקף -שׁוֹפָ ר ה ֹו ֵ ֣ל
סְגוֹלְתָ ּ֒א ,בינתים הנה הנער ירד )הרועה
הנאמן .פתח רבי שמעון( ואמר ,רועה
הנאמן ,אתה הוא בעל הקלע .שרועה
שהולך עם הצאן ,בשביל ֹדבים זאבים
וחיות רעות שבאים לאכול את הצאן,
דרכו להיות הקלע עמו ,כדי לזרק אבנים
עליהם ,שיהיו הצאן שמורים מחיות
רעות .קום קח את הקלע בידך .פתח
ואמר ,ז ְַר ָקא֮ שכינה הקדושה ,אתה הוא
הקלע הקדוש של הקדוש ברוך הוא,
שבה נזרקו שלש אבנים שהן סגולת"א,
שלש אבנים יקרות שהן שלשת האבות.
ואתה אבן יקרה על כולם ,כתר בראש
כולם ,עליך נאמר "אבן מאסו הבונים
היתה לראש פנה"" ,והאבן הזאת אשר
שמתי מצבה יהיה בית אלהי"ם" .אתה
הוא שנאמר עליך" ,ואבנא די מחת
לצלמא הות לטור רב ומלת כל ארעא
]האבן שהכתה את הצלם ,והיתה להר
גדול ומלאה כל הארץ[".
*~עולימא קא נחית ואמר ר"מ אנת כו'  -כצ"ל כמ"ש בפנים :מארי דקירטא  -שהוא איש
האלקים ,בעלה דמטרוניתא )זהר ח"א ו ע"ב וח"ב קלז ע"ב( ,דאנהיג אותה לכל רעותיה :3031פתח
ואמר  -ר"ל ,ר"מ פתח כמו שאמר העולימא .ואמר זרקא שכינתא קדישא כו'  -כצ"ל ,ור"ל זרקא
הוא הקירטא ,שכינה ,דבה אזדריקו ג' אבנין ,והוא סגולתא כמו שמפרש והולך ,וזהו זרקא

ê"ìåä ø"ôåù ó"÷î à"÷øæ øîàå çúô
àéòø) úéçð à÷ àîéìåò àä éëäãà à"úìåâñ
àéòø øîàå 3030(ïåòîù éáø çúô àðîéäî
ìéæàã àéòøã àèøé÷ã éøàî åäéà úðà àðîéäî
ïééúà à÷ã ïéùéá ïååéçå ïéáàæ ïéáåã ïéâá àðàòá
éåäîì äéìéã àçøà [á"ò àñ] àðàò ìëéîì
÷éåäîì åäééáâì ïéðáà à÷øæì äéãäá àèøé
êãéá àèøé÷ ìéèð íå÷ ïùéá ïåéçî øéèð àðàò
àåä úðà àùéã÷ àúðéëù à÷øæ øîàå çúô
÷å÷éøãæà äáã àåä êéøá àùãå÷ã àùéã÷ àèøé
ïøé÷é ïéðáà úìú à"úìåâñ ïåðéàã ïéðáà úìú
àâú åäìë ìò àø÷é ïáà úðàå ïäáà úìú ïåðéàã
) øîúà êìò åäìëã àùéøáתהלים קיח כב( ïáà
) äðô ùàøì äúéä íéðåáä åñàîתהלים קיח כב(
úéá äéäé äáöî éúîù øùà úàæä ïáàäå
úçî éã àðáà êìò øîúàã àåä úðà í"éäìà
àòøà ìë úàìîå áø øåèì úåäå àîìöì

 - ïå÷éúä øéàî.à"øâá ÷çîð 3030
 3031מקריה?
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סגולתא .ואמר דאינון תלת כו'  -והן ד' רגלי המרכבה ,ד' אתוון ,והיא הרביעית ,יו"ד של אדנ"י,
שהיא כלולה מעוטרת על כולם :אבן מאסו הבונים היתה כו'  -דסלקא לחכמה כמו שמפרש
והולך ,וע"ל )נד ע"ג &( .ואמר ואנת אבן יקרה כו'  -ר"ל ,שזהו שופר הולך ,דאזלא למהוי תגא
בריש כולהו ,וע"ל )נה ע"ב &(:
והיא כתר כמו זה ם בראש החוט
של ז ְַר ָקא֮ ,אבן כלולה ומתעטרת )כלולה
ומעוטרת( כמו אבן בראש הטבעת.
וכשיש בישראל משכילים בחכמה שהיא
י' ,המחשבה העליונה ,יודעים לזרוק
אותה ,את האבן הזו ,שהיא בת יחידה,
לאותו מקום שנגזרה משום .שהבת
נעשית באב ,זהו שכתוב "יהו"ה בחכמה
יסד ארץ" ,בחכמה ,שהוא האב ,יסד את
הבת ,שהיא ארץ ,הדום רגליו.

àèåçã àùéøá 3032'í àã àðååâë àâú éäéàå
úììëåî à"ð) àøèòúîå àìéìë àðáà à"÷øæã
ìàøùéá úéà ãëå à÷æò ùéøá àðáàë (úøèåòîå
äàìò äáùçî 'é éäéàã 3033äîëçá íéìéëùî
äãéçé úá éäéàã àðáà éàäì äì à÷øæì ïéòãé
àáàá àúøáã ïéâá úøæâúàã øúà àåääì
ãñé äîëçá 'ä (èé â éìùî) ã"ää úãéáòúà
éäéàã 3034àúøá ãñé àáà åäéàã äîëçá õøà
åéìâø íåãä õøà

ברישא כו'  -כצ"ל :וכד אית בישראל משכילים כו'  -דהיא
ואיהי תגא כגוונא דא
סלקא לפי זכוון ולימודם של ישראל ,ולכן סלקא אז לחכמה .וז"ש בת יחידה ,דהיא בת מלך
בחכמה ,ועמש"ל )נג ע"ב &( :לההוא אתר דאתגזרת  -כמו שמפרש והולך ,ור"ל ז"ש אתגזרת
אבן די לא כו':
ואותו החוט שלה ,הוא ו' ,שאבן
שהיא כתר ,עטרה על ראשו ,עטרה של
ספר תורה .ובגללה נאמר )אבות פ"א
מי"ג( "ודאשתמש בתגא חלף ]והמשתמש
בכתר ימות[" הוא כתר תורה ודאי,
ששלשה כתרים הם :כתר תורה ,וכתר
כהונה ,וכתר מלכות ,וכתר תורה )וכתר
שם טוב( על גביהן )&( .והאבן הזו היא י'
בראש א' ,והיא י' בסופה ,עליה נאמר
"מגיד מראשית אחרית" ,והיא )והוא(
יו"ד ה"א וא"ו ה"א )יו"ד ה"י וא"ו ה"י(
כולל עשר ספירות ,שהן )שהוא( נעוץ
סופן בתחלתן ותחלתן בסופן )&(.
וההוא חוט דיליה  -ר"ל דזרקא ,ור"ל ההוא חוט שהוא ו' ,שהיא עטרה בראשו} ,סח ע"ג{
לומר שהיא עטרת בעלה )משלי יב ד( ,עטרה בראש ס"ת דהוא בעלה :דתלת כתרין כו'  -ור"ל
שזהו סגולתא ,וע"ל )נה ע"ב &( למיהוי תגא ועטרה ברישא דתלת אבהן כו' ,ולמעלה )נד ע"ג
&( ואתקריאת י' י' י' בתלת יודי"ן ,י' עילאה איהו על רישא דא' כו' ולבתר כו' ולבתר כו' ,ע"ש,
וז"ש והאי אבנא איהי כו'* :ואיהי יו"ד ה"י וא"ו ה"י כליל כו'  -כצ"ל ,ר"ל דתלת יודי"ן ביה,
וע"ל )כג ע"ב &( ותלת יודי"ן אינון י' י' י' ואינון רישא וסיפא ואמצעיתא דאת א' ואינון רמיזין
בשמא סתים כו' ,אבל כאן כוונתו רק על ב' היודי"ן שבתחלה וסוף ,דבאמצעיתא נכלל בוא"ו,

éäéàã àðáàã 'å åäéà äìéã èåç àåääå
äøåú øôñã äøèò äéùéø ìò äøèò àâú
óìç àâúá ùîúùàãå {á"ò çñ} øîúà äðéâáå
øúë ïåðéà ïéøúë úìúã éàãå äøåú øúë åäéà
à"ð) äøåú øúëå úåëìî øúëå äðåäë øúëå äøåú
'é åäéà àðáà éàäå åäééáâ ìò (áåè íù øúëå
ãéâî øîúà äìò äôåñá 'é éäéàå 'à ùéøá
) úéøçà úéùàøîישעיה מו י( (åäéàå à"ð) éäéàå
3035
(é"ä å"àå é"ä ã"åé à"ð) à"ä å"àå à"ä ã"åé
ïôåñ õåòð (åäéàã à"ñ) ïåðéàã ïøéôñ øùò ìéìë
ïôåñá ïúìéçúå ïúìéçúá

 - ïå÷éúä øéàî3032
 .à"øâ 3033עליית השכינה היא לפי זכותן של ישראל ולפי לימודם חכמתם בתורה ,ולכן כשיש
בישראל משכילים בחכמה ,הנה עולה היא ג"כ עד החכמה אבא )ביאורים ח"א עא ע"א(.
 3034עי' זהר ח"ג רנו ע"ב ורנח ע"א.
.÷çîð ä"î íùå ø÷éòä àåä â"ñ íù 3035
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ואין באל"ף יודי"ן עצמיים רק ב' ,תחלה וסוף ,ורומז על הנ"ל ,אע"ג דהיא )תהלים קיח כב( אבן
מאסו הבונים ,בסוף כולן ,סלקא על כולן ,לאתר דאתגזרת מתמן ,והן בשילוב יאקדונ"קי ,י'
בראש ובסוף ,דסלקא מסוף עד הראש כנ"ל .וז"ש מגיד מראשית אחרית כו' ,נעוץ סופן כו',
והכל רמיז באלף ,ב' יודין בראש וסוף ,ו' אותיות באמצעיתן ,נגד ו' האמצעי שבאלף .ואמר
כליל עשר ספירן  -שהן יו"ד אותיות שבשם הנ"ל ,ויו"ד שבסוף כוללן וכן היו"ד שבראש,
כמ"ש בריש תז"ח )&( ועשר חכמות אתקריאו ע"ס ,3036וכן אמר בפ' ויקרא )י ע"ב (3037על יו"ד
 - ïå÷éúä øéàî 3036עי' כללים ח"א מט ע"א :אמנם הנה אין כוונתינו שהעשרה מאמרות הם העשר ספי'
הפרטיים שבחכמה ,אלא עיקר הכוונה הוא שכל הגילוי דעשר ספי' הוא רק ע"י החכמה ,כי מצד
הכתר לא היו מתחלקים לעשר ,ולא היו נקראים בשם ספירין כלל ,כי כתר משום שהוא מיוחד
בא"ס הנה לית סוף לנביעו דנהוריה כנ"ל ,ולכן מצידו לא היו מתחלקים לעשר כלל ,וכל
התחלקותם לעשר הוא רק אחר שנמשך מהכתר להחכמה ,ולכן הוה החכמה הי' דהשם ,כי מצידו
נעשו לעשר ספי' ,ולכן נקרא ראשית כי הוא ראשית הגילוי הראשון לבחי' דעשר ספי' .אך עכ"פ
הוא כי העשרה מאמרות הנה הוא באמת עם }מט ע"ב{ הכתר ג"כ ,אלא שגילויו דהכתר הנה הוא
רק אחר שנתלבש בהחכמה .ועי' בהשמטות זוהר בראשית )סי' כד דף רנו סע"ב( שמבואר שם כי
בפסוק בראשית מרומז שם כל העשר ספי' ,ואמר שם בראשית רזא דחכמה ברא עלאה סתימא
דלא אתיידע ,כתר אלהים ,בינה כו' ע"ש .3036והרי חושב שם ג"כ כתר אחר חכמה ,והוא מהטעם
שאמרנו כי גלויו דהכתר בבחי' הי' ספי' הוא רק ע"י החכמה ,אבל במקומו עצמו אינו ניכר כלל.
ונמצא כי האמת היא שהמאמר הראשון הוא הכתר ,אבל החכמה הוא רק המאמר השני ,אלא
משום שגילויו דהכתר הוא רק ע"י החכמה ,ולכן נרמז בתורה המאמר דהחכמה קודם להמאמר
דהכתר .וכן הוא בספר הבהיר )סי' נ אות קמא( שאמר שם מאי ניהו י' מאמרות ,ראשון כתר עליון
כו' ,שנית חכמה כו' ע"ש ,3036הובא בפרדס שער ב' פרק ג ע"ש ,3036כי בספר הבהיר שלפנינו הוא
משובש בזה .והרי לנו ג"כ כי המאמר הראשון הוא הכתר אלא שלא נתגלה רק ע"י החכמה המרומז
בתיבת בראשית ,ולכן אמרו כי בראשית הוא מאמר קדמאה ,ור"ל שהוא הראשון לגילוים כי על
ידו נתגלה הכתר ג"כ.
 3037ז"ל בשלימות :תאנא בספרא דחנוך בשעתא דאחזיאו ליה חכמתא דרזין עלאין וחמא
אילנא דגנתא דעדן אחזיו ליה חכמתא ברזא עלאה וחמא דכלהו עלמין הוו מתקשראן דא בדא
שאיל לון על מה קיימין אמרו ליה על י' קיימי כלהו ומניה אתבניאו ואשתלשלו )נ"א אתבריאו
ואשתכללו( דכתיב )תהלים קד כד( כלם בחכמה עשית וחמא דכלהו מזדעזעו מדחילו דמאריהון
ועל שמיה אתקרון כלהו ובספרא דשלמה מלכא אמר מטון די בקטפורא דתלתא דכלילן בקוטפא
דגופיה חד דחילו )ס"א שלימו( דכלא וחד סתים שבילין חד נהר עמיקא לבתר פריט באתוון
)דאלפא( ביתא בשכלוליה יו"ד ה"א בניינא דכולא )חד סתים שבילין וחד נהר עמיקא לכל( שלימו
דשמא קדישא י' רישא דכלא אב לכלא ו' בן דאוליד ונפק מניה ומניה אשתכח ד' בת מטרוניתא
דכל דינין )ס"א דיינין( בידהא אשתכחו טמירא בכלהו עלמין )ס"א עלאין נפקין ועלאין ותתאין(
דעלאין נפקין ותתאין מנה אתזני הא יו"ד שלימו דכלא ושמא קדישא אשתכלל ביה ואשתכח
סתים בגויה לבתר יו"ד אפיק כלא ושלשל כלא בקשורא חדא דא בדא והא אוקמיה בוצינא קדישא
י' אפיק ההוא נהר דכתיב ביה )בראשית ב י( ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן )ד"א ל"ג כגוונא(
דא ה' רזא דבינה והיא אימא עלאה וההוא נהר אפיק תרין בנין כמה דאתמר ומנה אתזנו לבתר
נפקין תרין בנין וברתא אתזנת מבן דא ו' הא בן האי מלכא דשלמא כלא דיליה רזא דתפארת
ולבתר אשתכח ה' דאתזנת מן ו' והא אוקמוה )ס"א לבתר נפקין תרין ברא וברתא ו"ה האי ברא
מלכא דשלמא כלא דיליה והאי ה' ברתא אתזנת מן ו' והא אוקמוה( אשתכח די' עיקרא ושרשא
ושלימו דכלא הדא הוא דכתיב )משלי כד ג( בחכמה יבנה בית:
תרגום :שנינו בספרו של חנוך ,בשעה שהראו לו חכמת הסודות העליונים ,וראה את האילן של
גן עדן ,הראו לו חכמה בסוד עליון ,וראה שכל העולמות היו נקשרים זה בזה .שאל אותם על מה
קיימים ,אמרו לו כולם עומדים על י' ,ממנה נבנו והשתלשלו )נבראו ונתקנו( ,שכתוב )תהלים קד(
כולם בחכמה עשית ,וראה שכולם מזדעזעים מאימת רבונם ,ועל שמו כולם נקראו .ובספרו של
שלמה המלך אמר ההגעה היא בשלשלת של שלשה שכלולים בדבק וקשר של גופו ,אחד פחד
)שלמות( של הכל ,אחד סותם שבילים ,ואחד נהר עמוק .אחר כך פרט באותיות )של אלף( הבית
בשכלולו ,יו"ד ה"א הבנין של הכל) ,אחד סתום השבילים ואחד נהר עמוק לכל( שלמות השם
הקדוש .י' ראש של הכל ,אב לכל .ו' הבן שהוליד ,ויצא ממנו ,וממנו נמצא ד' ,בת המלכה ,שכל
הדינים )הדיינים( בידיה נמצאים ,טמירה בכל העולמות )עליונים יוצאים ועליונים ותחתונים(,
שעליונים יוצאים ועליונים ותחתונים נזונים ממנה ,הרי יו"ד שלמות הכל ,והשם הקדוש נתקן בו,
ונמצא נסתם בתוכו .אחר כך יו"ד הוציאה הכל ,ושלשלה הכל בקשר אחד זה עם זה ,והרי בארה
הנר הקדוש י' הוציאה אותו הנהר שכתוב בו) ,בראשית ב( ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן.
)כדוגמא( זו ה' סוד הבינה ,והיא האם העליונה ,ואותו נהר מוציא שני בנים כמו שנתבאר ,וממנה
נזונים ,אחר כך יוצאים שני בנים ,והבת נזונית מבן ,זה ו' ,הרי בן המלך הזה שהשלום כולו שלו,
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קיימי כולהו כו' ,תנן יו"ד שמות אשתכללו ונפקו מהאי יו"ד דהיא עשיראה דאתוון כו' ,וכלהו
סתימי ביו"ד ,וכן יו"ד מלכות כליל כלהו ,כידוע:
קמו כל ראשי הישיבה ואמרו ,רועה
הנאמן ,כמה אתה חזק לזרוק אבן ,שהרי
הגיעה למקום שאין מי שיודע מקומה,
ומלאכים הקדושים שואלים בשבילה
"איה מקום כבודו להעריצו" )&( ,שאין מי
שיודע מקומו .כשעלתה למעלה למקום
שזרקת אותה ,עד שכולם אומרים "ברוך
כבוד יהו"ה ממקומו" ,ואף על גב שהיא
קטנה למטה ,למעלה אין לה סוף.
דהא מטא לאתר כו'  -ר"ל לחכמה ,כמש"ל לההוא אתר דאתגזרת ,וז"ש עד כו' כבוד ה'
ממקומו .ואמר דלית מאן כו'  -דחכמה נעלמה כמש"ל )לו ע"א( דהאי נקודה טמירא דאתמר בה
ונעלמה כו' ,ועליה אתמר נתיב לא ידעו עיט )איוב כח ז( ,וע"ל )עו ע"א &( האי י' אתקריאת
יראה כו' ,עליה אתמר נתיב לא ידעו עיט ,ולא שזפתו עין איה ,מאן עין איה .אלא מאינון
מלאכין דאמרין ,איה מקום כבודו להעריצו ,כד איהו כו' ועמש"ש :ואע"ג דאיהי זעירא כו'  -י'
דאדני ,אחות לנו קטנה )&( :לעילא ל"ל סוף  -דחכמה היא מים שאין להם סוף ,כמ"ש בברית
מנוחה )&( וש"מ ,ומקור שלה אין לה סוף ,כמש"ל )צ ע"& &( ודא אבא תוקפא דיליה נביעו
דל"ל סוף:
÷àéòø åøîàå àúáéúî éøàî åäìë åî
àèî àäã àðáà à÷øæì óé÷ú úðà äîë àðîéäî
ïéùéã÷ ïéëàìîå àäøúà òãéã ïàî úéìã øúàì
úéìã åöéøòäì åãåáë íå÷î äéà àäðéâá ïéìàù
øúàá àìéòì à÷ìñ ãë åîå÷î òãéã ïàî
'ä ãåáë êåøá åäìë ïéøîàã ãò äì ú÷éøæã
) åîå÷îîיחזקאל ג יב( àøéòæ éäéàã áâ ìò óàå
óåñ äì úéì àìéòì àúúì

מי יכול ללחום קרב במקום שאתה
שם ,באבן קטנה שזרקת נזדעזעו רקיעים
עד אין סוף ,ומלאכים עד אין תכלית.
וכל ראשי הישיבה ,כולם הזדעזעו ונפלו
בנפילת אפים מקיומם לפניה ,ואמרו ,וכי
באבן קטנה זו ,כל שכן מי שילחם עמך
בסייף שנאמר בו "רוממות א"ל בגרונם
וחרב פיפיות בידם" ,שהיא קריאת שמע,
החרב שלך שאתה התקנת לך )אותה(,
שבה הרגת את המצרי ,זהו שכתוב "ויפן
כה וכה וגו' ויך את המצרי" ,כ"ה וכ"ה
עולים לחמשים אותיות ,שמיחדים בהם
את הקדוש ברוך הוא פעמיים ]בכל יום[,
"שמע ישראל יהו"ה אלהינ"ו יהו"ה
אחד" ,שיש בהן עשרים וחמש אותיות
פעמיים ,ועולים לחמשים שערי בינה,
שהוא ח' ,שמינית מעשר הספירות
ממטה ולמעלה.
מאן יכיל לאגיח כו'  -דהוא הנהר דמתפשט בכולהו ,וע"ל )פט ע"א &( וש"מ :אזדעזעו
רקיעין כו' ומלאכין כו'  -כמ"ש )יחזקאל ג יב( ואשמע אחרי קול רעש גדול ברוך כבוד ה'
ממקומו )יחזקאל ג יב(} ,סח ע"ד{ והוא בחכמה ,מקומה כנ"ל ,והאופנים ינשאו לעומתם כו'
)יחזקאל א כ( ,קול המולה כקול מים רבים כו' )יחזקאל א כד( ,כקול שדי כו' )&( ,והאופנים

ïîú úðàã øúàá àáø÷ àçâàì ìéëé ïàî
ïéà ãò ïéòé÷ø åòæòãæà ú÷éøæã àøéòæ àðáàá
àúáéúî éøàî ìëå úéìëú ïéà ãò ïéëàìîå óåñ
åäéîåé÷î íéôà úìéôðá åìôðå åòæòãæà åäìë
÷ïëù ìë éàä àøéòæ àðáàá éëå åøîàå àäîã
ì"à úåîîåø äá øîúàã àôééñá êîò çéâé ïàî
(å èî÷ íéìäú) íãéá úåéôô áøçå íðåøâá
êì úðé÷ú úðàã êìéã àáøç òîù úàéø÷ éäéàã
)(áé á úåîù) ã"ää éøöîì úìéè÷ äáã (äì à"ð
ïé÷ìñ ä"ëå ä"ë éøöîä úà êéå 'åâå äëå äë ïôéå
àåä êéøá àùãå÷ì ïåäá ïéãçééîã ïååúà ïéùîçì
ãçà 'ä å"ðéäìà 'ä ìàøùé òîù (&) íéîòô
ïéùîçì ïé÷ìñå ïéðîæ ïéøú ïååúà ä"ë ïåäá úéàã
ïøéôñ øùòî äàðéîú 'ç éäéàã äðéáã ïéòøú
àìéòìå äàúúî

 - ïå÷éúä øéàîסוד של תפארת .ואחר כך נמצאת ה' שנזונית מן ו' ,והרי פרשוה )אחר כך יוצאים שנים בן ובת
ו"ה ,זה בן המלך ששלמות הכל שלו ,וזו ה' הבת נזונה מן ו' והרי פרשוה( נמצא שי' עיקר ושורש
ושלמות הכל ,זהו מה שכתוב )משלי כב( בחכמה יבנה בית.
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ת"י 3038על הרקיעים ,כמ"ש )יחזקאל י יג( לאופן קורא גלגל באזני ,שהגלגלים הולכין אחריהם,
וע' במעשה מרכבה )&( .ואמר עד א"ס כו' עד אין תכלית  -שהוא באור ישר ואור חוזר כמש"ל
) :(&3039ונפלו בנפילת אפים כו'  -כמ"ש )&( והוא מראה דמות כבוד ה' ,והוא בחכמה כנ"ל
בהקדמה )&( ובתז"ח )&( .וכתיב )&( ואראה ואפול על פני .ואע"ג דפירשנו 3040שם )&( "ואראה"
על כתר ,באמת כתר אין ראיה שם ,דהוא אַ ִין ,אלא מצד הגעת חכמה לשם קאמר ואראה כו':
מאן יגיח עמך בסייפא  -דהוא עמודא דאמצעיתא כמ"ש למטה ,רישא דחרבא י' כו' ,דהוא
הוי"ה :דאיהי ק"ש  -כמ"ש )&( כל הקורא ק"ש כאלו כו' ,שנאמר רוממות כו' ,וע"ל )ח ע"א &(
שם יהו"ה זכאה איהו כו' :דאנת תקינת לך  -שמשה אמרה לק"ש באורייתא ,והוא הרג למצרי,
ועליה אנחנו ממתינין דיהרג למצרי ,כמ"ש בתז"ח )&( ולמעלה סוף תיקון י"ג )&( :ויפן כה כו' -
עמש"ל )נג ע"ב & (3041בארוכה :דאיהי ח' תמינאה כו'  -ר"ל ,ושם הוא חרב בנרתיקה ,שהן ח'
אותיות כמו שמפרש והולך ,רישא דחרבא כו' נרתיקה כו' ,ורזא כו' ,ובה קטיל למצרי בנ'
תרעין ,3042וכמש"ל )נג ע"ב &( ע"ש:
י' ,ראש החרב .ו' ,גוף החרב .שתי
ïéøú àáøçã àôåâ 'å àáøçã àùéø 'é
פיפיות שלה ,ה"ה .נרתיק החרב ,אהי"הéëäå ä"éäà àáøçã à÷úøð ä"ä äìéã úåéôéô .
וכך למטה ,נרתיק החרב הזו אדנ"י ,והוא
åäéàå é"ðãà àáøç éàäã à÷úøð àúúì
יאהדונה"י למטה ,יאההויה"ה למעלה
)יה"ו הה"ו יה"ה( .וסוד הדבר "אז ישיר å"äé à"ð) àìéòì ä"äéåääàé àúúì é"÷ðåã÷àé
משה" שמונה אותיות בחבור למעלה) äìîã àæøå (ä"äé å"ää ,שמות טו א( øéùé æà
א"ז תקרא" .ויהו"ה יענה" למטה .ומי 'äå àø÷ú æà àìéòì àøåáçá ïååúà àéðîú äùî
יכול ברומח ,שהוא מאתים ארבעים ) äðòéישעיה נח ט( àçîåøá ìéëé ïàîå àúúì
ושמנה תיבות של קריאת שמע ,להלחם àáø÷ çâà òîù úàéø÷ã ïéáéú ç"îø åäéàã
קרב .לרבי שמעון וחבריו נראה ,מהו
åôé÷úå àìéç åäéð éàî éæçð éåøáçå ïåòîù éáøì
הכח והתקף שלו ,שהרי הוא מעורר
כל åòæòãæéå ïéàúúå ïéàìò øòúà åäéà àäã äéìéã
עליונים ותחתונים ,ויזדעזעו
והתחתוניםïéìééç ìëì äàîåàáå ïéàúúå ïéàìò ïéîìò ìë .
העליונים
העולמות
ובשבועה לכל החילות למעלה ולמטהéáø íå÷ äéì çâà äéøæòá éåäîì àúúå àìéòì ,
להיות בעזרו ,להלחם לו .קום רבי éàî éæçð êìéã àáø÷ éðàîá êîøâ æéøæ ïåòîù
שמעון ,זרז עצמך בכלי הקרב שלךêìéã àøåáâå åôé÷ú ,
ונראה מה החזק והגבורה שלך.
אז ישיר משה לעילא  -ע"ל ריש תיקון י' )&( דסלקא באז כו' :מאן יכיל ברומחא כו'  -והוא
3043
בצדיק ,דכליל רמ"ח אברים ,רמ"ח פקודין ,רמ"ח עלמין ,והוא ו' זעירא )זהר שמות קטו ע"ב(
רומח:
÷ó"÷î à"÷øæ øîàå çúô ïåòîù éáø í
קם רבי שמעון פתח ואמר ,ז ְַר ָק ֮
א
מקף -שׁוֹפָ ר ה ֹו ֵלְ֣ סגוֹלְ ָתּא֒ ,קם ולקח ïéðáà úìú ìéèðå í÷ à"úìåâñ ê"ìåä ø"ôåù
שלש אבנים ,שהן י' י' י' ,ואבן עליונה àâú àèøé÷á éäéàã äàìò àðáàå 'é'é'é ïåðéàã
 - ïå÷éúä øéàî##* 3038
 3039מח ע"ב )לש"ו(.
 3040לבדוק
 3041מג ע"א )לש"ו(.
 3042עי' ביאורים ח"א מב ע"ג :אמנם עתה אין בידינו לתקנה אלא רק בכ"ד לבד ,שהן מ"ט עם
שמע ישראל וכמ"ש בזוה"ק תרומה )דף קלט ע"ב( הנז' ובהגר"א שם .ואמר עוד הגר"א בתיקונים
)תיקון כא דף נב ע"ד בד"ה ובג"ד אתקריאת( ,כי בשביל שער הנו"ן שחסר נשברו הלוחות וחרב
בהמ"ק ,ואז )ר"ל אם שלא היה חסר שער הנו"ן וכן כשהוקם המשכן וכנ"ל( היו נ' שערי בינה
בשמע ובשכמל"ו ,ולכן בשכמל"ו בחשאי מפני שער הנו"ן שחסר ,ול"ל חירו ויש פחד עד לע"ל
עכ"ל ע"ש.
 3043עי' לעיל הערה .360
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שהיא בקלע ,תג בחוט ,הרי ארבע ,שהן
ארבעים .וחוט של הלבנה )שסובבת(
עליה ,היינו ב' .וסוד הדבר בראשית ,ב'
ראשית ,על הנקודה הזו נאמר )&(
"בעשרה מאמרות נברא העולם" ,מה זה
ב' ,אותו החוט שסובב אותה ,ולנקודה
הזו יש ראש ואמצע וסוף ,ונעשית שלש
יודי"ם ,י' י' י' ,שעולות לשלשים .ואותו
חוט ב' ,שלשים ושתים .התג שעל החוט
י' ,והרי ארבעים ושתים ,כנגד שלשים
ושנים אלהי"ם ,ועשר האמירות שבהן
נבראו שמים ,וארץ וכל צבאם") .וירא
אלהי"ם את כל אשר עשה" שהוא סוד
של "וירא מלאך יהו"ה אליו בלבת אש",
בלבת התורה .וזהו "כי יום נקם בלב"י",
ובהם פועלות ארבעים ושתים האותיות
של יהו"ה .וסוד הדבר "פתחו לי שערי
צדק אב"א ב"ם אודה י"ה" ,וכלם נכללים
בבאר שבע ,זה אב"ג ית"ץ וחבריו(.
אמרו לו בעלי המשנה ,רבי רבי ,כמה
חזקות האבנים שזרקת שהזדעזעו בהן
שמים וארץ ,וכל החיות והבהמות
והעופות ברחו ,ומהם נפלו לארץ .והכסא
הכבוד ומלאכים ואופנים ,כולם הזדעזעו
מהאבנים שלך ,ואלו הם ארבעה טורי
אבן ,שכולם אחד.
ואבנא עילאה כו'  -כמו שמפרש והולך ,דהוא תגא דעל זרקא ,וג' אבנין הוא סגולתא ,הרי
ד' )תגא( :היינו ב'  -דב' הוא חוטא דמקיף לסיהרא ,ונקודה שבתוך הב' הוא תגא דעל חוטא,
כמש"ל תיקון ל' )&( ,ותיקון ל"ו )&( וכנ"ל דהיא החכמה נעלמה .ואמר עלה אתמר בעשרה כו' -
דהן ע"ס דכלילין בחכמה כמש"ל )א ע"& &( ,והאי נקודה היא חכמה כנ"ל .ואמר האי נקודה
כו' ,להורות האיך הכל כלול בהאי נקודה ,דג' ראש תוך סוף דהאי נקודה ,הוא ג' יודין ,והנקודה
עצמה הוא הוא י' הרביעי הנ"ל ,והן שם מ"ב ,ל"ב נתיבות ,ל"ב אלקים ,ועשר אמירן ,הרי מ"ב
כמ"ש בהרבה מקומות רבו מלספר .וז"ש למעלה והאי נקודה עלה אתמר בעשרה כו' ,והוא שם
מ"ב דבראשית ,דבו נברא העולם ,ועמ"ש במ"א )&( דהיאך שם מ"ב }סט ע"א{ הוא בפ' ראשון
דבראשית :כלהון ברחו  -דס"א ברחת מן שם מ"ב .והנפילים נפלו בה לארץ ,דבשם זה ,שהוא
שם של גבורה ,בה נידונין ,דהוא נהר דינור ,כמש"ל בתיקון נ"ד )&( וש"מ שבה נידונין .וז"ש
ומלאכין ואופנים כו'  -כמ"ש )&( ויראה להם כו' )&( זיעת כנפי החיות כו' ,והכל מגבורה כמ"ש
בברית מנוחה )&(:
האבנים
את
שמוציא
אשרי מי
ïéîìù ïéìà ïéðáà ÷éôàã ïàî åäéà äàëæ
השלמות הללו בתפלתו ,בארבע תפלות óñåîã àúåìö íò ïéúåìö òáøàá äéúåìöá
עם תפלת מוסף ,שעליהן נאמר "אבנים
úåîìù íéðáà (å æë íéøáã) øîúà åäééìòã
שלמות תבנה" .ויש אבן של התורה
שנאמר בה "והאבן הזאת אשר שמתי ïáàäå (&) äá øîúàã àúééøåàã ïáà úéàå äðáú
àøäéñã èåçå ïéòáøà ïåðéàã òáøà àä àèåçá
)úéùàøá äìîã àæøå 'á åðééä äìò (àøçñã à"ð
øîúà äìò [à"ò áñ] äãå÷ð éàä úéùàø 'á
àåää 'á éàî 3044íìåòä àøáð úåøîàî äøùòá
àùéø äì úéà äãå÷ð éàäå äìò øçñàã èåç
'é'é'é ï"éãåé úìú úãéáòúàå àôåñå àúéòöîàå
àâú ïéøúå ïéúìú 'á èåç àåääå ïéúìúì ïé÷ìñã
á"ì ìá÷ì ïéøúå ïéòáøà àäå 'é èåç ìòã
àéîù ïåäá éøáúàã ïøéîà øùòå 3045í"éäìà
øùà ìë úà í"éäìà àøéå) ïåäéìéç ìëå àòøàå
úáìá åéìà 'ä êàìî àøéå àæø åäéàã (&) äùò
í÷ð íåé éë åäéà àãå àúééøåàã úáìá (&) ùà
ä"åäéã ïååúà á"î íéìòåô ïåäáå (&) é"áìá
÷ãö éøòù éì åçúô (èé çé÷ íéìäú) äìîã àæøå
}ïìéìëúà ïåäìëå ä"é äãåà í"á à"áà {à"ò èñ
(éåøáçå õ"úé â"áà àã òáù øàáá
äîë éáø éáø ïéúéðúî éøàî äéì åøîà
àéîù ïåäá åòæòãæàã ú÷éøæã ïéðáà ïéôé÷ú
ïåäðîå åçøá åäìë ïéôåòå ïøéòáå ïååéçå àòøàå
íéðôåàå ïéëàìîå àøé÷é àéñøåëå àòøàì åìôð
äòáøà ïåðéà ïéìàå êìéã ïéðáàî åòæòãæà åäìë
ãç åäìëã ïáà éøåè

 - ïå÷éúä øéàî 3044מה שנאמר בראשית הוא חכמה כי היא נקרא ראשית כנז' ,הכוונה הוא שכל העשרה
מאמרות הם העשר ספי' דחכמה )כללים ח"א מט ע"א( ,עי' תז"ח ב ע"א ד"ה ועשר חכמות כו' -
ר"ל שע"ס נקראו חכמות מסטריה ,ואפילו כתר עליון שהוא למעלה ממנו ,וז"ש וכתר כו' ,וכל
עניינו לפרש אימא כו' ,אתפשטותה בשבע.
 3045וכן הוא לקמן קכ ע"ב וכן זהר ח"ב רלד סע"א ורע"ב.

648

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
מצבה יהיה בית אלהי"ם" ,שהיא מצד í"éäìà úéá äéäé äáöî éúîù øùà úàæä
העמוד האמצעי ,שנאמר בו "וזאת äéá øîúàã àúéòöîàã àãåîòã àøèñî éäéàã
התורה אשר שם משה" ,שהוא הדמות
äéìéã àð÷åéã åäéàã äùî íù øùà äøåúä úàæå

שלו.
ואית אבן דאורייתא כו'  -דהוא בעמודא דאמצעיתא כמו שמפרש והולך ,אבל אלו אבנין
הן בשכינתא ,ד' טורי אבנין ,דהן י"ב ,הן ד' אותיות אדני ,דהן י"ב כמש"ל )נו ע"ג &( :דאיהו
דיוקנא דיליה  -ר"ל משה ,ונאמר וזאת בוא"ו ,ועי' בסוף ח"א בארוכה )זהר ח"א רס ע"ב( ,ואין
הכוונה על עמודא דאמצעיתא ,אלא היא מסט' דעמודא דאמצעיתא ,ור"ל בזה שהן ה' אבנין
דדוד וק"ש ,וכמש"ל )נט ע"א &( והאי אבן איהי חמשה כו' ואינון חמש כו' ,ור"ל עמודא
דאמצעיתא ,היינו כלת משה ,3046אשה כושית ,3047בדעת .3048ועמ"ש במ"א מאינון חמשה אבנין,
שהן ג' דאבהן ורביעית דדוד ,וחמישית דמשה ,וז"ש ואלין אבנין כלהו חד  -ור"ל כל החמשה,
וכמש"ל וכד שוי לון בקירטא כו' כלהו אחד כו' והן ד' דצלותא וחד דאורייתא כנ"ל:
והאבנים הללו ,כולן אחת ,המלכות
éäéà àùéã÷ úåëìî ãç åäìë ïéðáà ïéìàå
הקדושה ,היא מצד השמאל ,נאמר בה äîìù ïáà (&) äá øîúà àìàîùã àøèñî
"אבן שלמה וצדק יהיה לך" .וזהו "&
àîìöì úçî éã àðáà éäéà éàäå êì äéäé ÷ãöå
]האבן שהכתה את הצלם[" ,שהיתה להר
גדול ומלאה כל הארץ ,מה זה ומלאה כל ìë úàìîå éàî àòøà ìë úàìîå áø øåèì úåäã
הארץ ,אלא בשבילה נאמר "מלא כל ìë àìî (â å äéòùé) øîúà äðéâá àìà àòøà
הארץ כבודו" ,ועליה נאמר "על אבן אחת úçà ïáà ìò (&) øîúà äìòå åãåáë õøàä
שבעה עינים" ,שהם שבעה רועים ïåðéàå ïéùéã÷ ïéòåø òáù ïåðéàã íéðéò äòáù
קדושים ,והם שבעה זכרים ושבע נקבותàæøå äá ïìéìë åäìë ïéá÷åð òáùå ïéøåëã òáù ,
וכולם כלולים בה ,וסוד הדבר "שבעה
3049
) äìîãזכריה ד ב( úå÷öåî äòáùå äòáù
ושבעה מוצקות".
מלכות קדישא איהי מסט' כו'  -ר"ל ,הצלותא הוא מסט' דשמאלא ,נוק' דבה ,ואורייתא
הוא מסט' דימינא ,מימינו כו' ,3050בסט' דדכורא .ואמר )דברים כה טו( אבן שלמה וצדק כו',3051
דצדק הוא מסט' דשמאלא ,וכמש"ל )נ ע"ב &( וכל ספירן על שמה כו'~* :ועלה אתמר על אבן
אחת שבעה כו' עד מוצקות  -צ"ל לקמן ע"ד אצל ז' אתוון דשעטנז גץ :דאינון ז' רועין  -ידוע
ז"ס ,ואמר ואינון שבע כו' ,כמ"ש בז"ח ריש שיה"ש )&( ז' דידה וז' דידיה ,ור"ל דז"ש פעם
לשון זכר שבעה עינים ,ופעמים לשון נקבה עיני ה' הם משוטטות כו' ,וז"ש ורזא כו':
והאבן הזו היא חמש אבנים ששם
דוד בקלע ,ונעשו כלן אחת ,זהו שכתוב
"ויקח דוד חמשה חלוקי אבנים מן
הנחל" ,והן גדולה וגבורה תפארת נצח
הוד ,שבהן שבח דוד את הקדוש ברוך
הוא ,ואמר "לך יהו"ה הגדלה והגבורה
וגו'" .ואלו חמשה חלוקי האבנים ,נטל
אותם מן הנחל ,שהוא יסוד ,ח"י

ãåã éåùã ïéðáà äùîç éäéà ïáà éàäå
å 'à ìàåîù) ã"ää ãç åäìë åãéáòúàå àèøé÷á
&( ìçðä ïî íéðáà é÷åìç äùîç ãåã ç÷éå
çáù ïåäáã ãåä çöð úøàôú äøåáâ äìåãâ ïåðéàå
äìåãâä 'ä êì øîàå àåä êéøá àùãå÷ì ãåã
) 'åâå äøåáâäåדבה"י א' כט יא( äùîç ïéìàå
é"ç ãåñé åäéàã ìçðä ïî ïåì ìéèð íéðáà é÷åìç

 - ïå÷éúä øéàî 3046עי' לעיל הערה .682
 3047עי' זהר ח"ב קל ע"א שזה לשון? של חיבור ,ועי' אריז"ל ספר הליקוטים פרק יא שזה
אחוריים של יסוד אבא שהוא בחי' הדעת דז"א.
 3048עי' לעיל הערה .682
òáùå ïéøåëã òáù ïåðéàå ïéùéã÷ ïéòåø òáù ïåðéàã íéðéò äòáù úçà ïáà ìò (&) øîúà äìòå 3049
.& äøòä ïî÷ì åîå÷î – úå÷öåî äòáùå äòáù (&) äìîã àæøå äá ïìéìë åäìë ïéá÷åð
 3050אש דת למו.
 3051לשון הפסוק היא :אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך
על האדמה אשר ה’ אלהיך נתן לך.
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העולמים .וכששם אותם בקלע ,שהיא úåëìî éäéàã àèøé÷á ïåì éåù ãëå ïéîìò
המלכות הקדושה ,נעשו בה אחתàçöîá òáèå ãç äá åãéáòúà àùéã÷ ,
והטביע במצח הפלשתי והרג אותו.
3052
äéì ìéè÷å äàúùìôã

מן הנחל כו'  -ר"ל ,חמשה חסדים דמקבל יסוד מהן ,ונעשה במלכות אחד ,דבה נצטייר
באחד .ולכן תפילה של יד באחד ,והוא באחד דשמע ,כמו שמפרש והולך .ובאמת אחד הוא
ביסוד ,דהוא הנחל ,וביה ג"כ נעשין אחד כד לקח לון ביד א' .אבל }סט ע"ב{ לא כאשר
במלכות ,דשם נעשה אחד ממש ,ור"ל דלכן כתיב ,ותטבע האבן במצחו ,דנעשה אבן אחד ,והוא
בד' של אחד ,דא"ח הוא יסוד ,כולל ט"ס ,ובקוצו של ד' 3053אות ברית ,דמחבר א"ח עם ד' וכו',
שם כל הקבלת 3054מלכות שמים ,והארכה ,וממליכין שם על כל העולם כולו .3055וזהו כי אז
אהפוך כו' )צפניה ג ט( ,הכל שם ,והוא שחיטתו של ס"א כמש"ל בהקדמה )&( ,וכמ"ש למטה
ומלכותו בכל משלה )תהלים קג יט( ,ויהיו שפה אחת )&( כמקדם ,הכל שפה שכינה ,תחת ידה,
כמו שמפרש והולך:
והם חמש האבנים שהם "שמע
ישראל יהו"ה אלהינ"ו יהו"ה" ,וכששם
אותם בקלע ,שהיא השפה של הפה ,צריך
לעשות אותם בה כולם אחד ,שבזמן
שינצח הקדוש ברוך הוא את כל אומות
העולם ,יתקיים בהם "כי אז אהפך אל
עמים שפה ברורה לקרא כולם בשם
יהו"ה לעבדו שכם אחד" .והשפ"ה הזו,
ודאי זו שכינה ,שכך עולה בחשבון שפ"ה.
לכן כל אומות העולם עתידות להשתעבד
תחת ידיה ,ולהמליכה עליהם בימי מלך
המשיח ,לקיים מה שנאמר "ומלכותו
בכל משלה"
אשרי מי ששומר האמונה הזו בלבו
ובפיו ,שודאי היא אמונת ישראל ,והיא
היחוד של הקדוש ברוך הוא ,ובה
מייחדים ישראל את הקדוש ברוך הוא
פעמים בכל יום .ואשרי הוא מי שהוא
באמנה אתו בגלות ,שלא פוחד מעליונים
ותחתונים ,שבגללה נאמר לאדם "וינחהו
בגן עדן לעבדה ולשמרה"" ,לעבדה"
במצוות עשה" ,ולשמרה" במצוות לא
תעשה .משום שהיא חמשים ושלשה
סדרים של התורה ,והיא העדן של
התורה .מה זה התורה ,העמוד האמצעי,
היא הגן שלו ,ועדן שלו.
רבי רבי קום ,תסבב את הקלע הזה,
והקף וסובב אותו בשפה שלך באבן הזו

ìàøùé òîù (&) ïåðéàã ïéðáà ùîç ïåðéàå
äôù éäéàã àèøé÷á ïåì éåù ãëå 'ä å"ðéäìà 'ä
àðîæáã ãçà åäìë äá ïåì ãáòîì êéøö àîåôã
àîìòã ïéîåà ìë àåä êéøá àùãå÷ äá çöðéã
) ïåäá íéé÷úéצפניה ג ט( íéîò ìà êåôäà æà éë
íëù åãáòì 'ä íùá íìë àø÷ì äøåøá äôù
ú÷éìñ éëäã ä"ðéëù àã éàãå ä"ôù àäå ãçà
ïéãéúò àîìòã ïéîåà ìë éëä ïéâá ä"ôù ïáùåçá
åäééìò äì àëìîàìå àäãé úåçú àãáòúùàì
äá øîúàã äî íéé÷ì àçéùî àëìîã ïéîåéá
) äìùî ìëá åúåëìîåתהלים קג יט(
äéáìá äðåîà éàä øéèðã ïàî åäéà äàëæ
éäéàå ìàøùéã äðåîà éäéà éàãåã äéîåôáå
ìàøùé ïéãçééî äáå àåä êéøá àùãå÷ã àãåçé
äàëæå àîåé ìëá ïéðîæ ïéøú àåä êéøá àùãå÷ì
ìéçã àìã àúåìâá åúà äðîàá éäéàã ïàî åäéà
åäçéðéå (&) íãàì øîúà äðéâáã ïéàúúå ïéàìòî
äùòã ïéãå÷ôá äãáòì äøîùìå äãáòì ïãò ïâá
ï"â éäéàã ïéâá äùòú àìã ïéãå÷ôá äøîùìå
éàî àúééøåàã äðåãò éäéàå àúééøåàã íéøãñ
ïãòå äéìéã ïâ éäéà àúéòöîàã àãåîò àúééøåà
äéìéã
ó÷àå àèøé÷ éàäì øçñà íå÷ éáø éáø
àìéìë éäéàã àðáà éàäá êìéã äôùá äì øçñàå

 - ïå÷éúä øéàî 3052ז"ל הפסוק )שמואל א' יז מט( וַ יּ ְִשׁלַח ָדּוִ ד אֶ ת יָד ֹו אֶ ל הַ כֶּלִ י וַ יּ ִַקּח ִמ ָשּׁם אֶ בֶ ן ַוי ְַקלַּע וַ יַּ אֶ ת
אָרצָ ה.
הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּי אֶ ל ִמ ְצח ֹו וַ ִתּ ְטבַּ ע הָ אֶ בֶ ן בְּ ִמ ְצח ֹו וַ יִּפֹּ ל עַ ל פָּ נָיו ְ
 3053עי' לעיל מב ע"א.
 3054נראה שחסר המילה "עול".
 3055עי' ברכות יג ע"ב :רבי ירמיה הוה יתיב קמיה דרבי ]חייא בר אבא[ חזייה דהוה מאריך
טובא אמר ליה כיון דאמליכתיה למעלה ולמטה ולארבע רוחות השמים תו לא צריכת.
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שהיא כלולה )מוכלל ומעוטר( מכל אבני
הבנין של התורה )והתפלה( ,היא אבן
יקרה ,כלולה ומעוטרת באות ברית
ובאות שבת ובאות ימים טובים ובאות
תפילין .והחוט שלה כרוך באצבע ,וזו
כריכת הרצועה של תפילה של יד ,שבה
היו הראשונים כורכים את שמע עם
ואהבת )פסחים נו ע"א( ,באהבה של
אהבה ,היינו "ואהבת את יהו"ה אלהי"ך",
כדי שתהיה אהובה על בעלה ,ולא
מפסיקים .ואחר שבא יעקב ,שהוא כולל
שלשת האבות ,התיר אותה הכריכה שלה
ואמר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם
ועד" )פסחים &(.
זכאה איהו מאן כו'  -ר"ל ,אמונת היחוד וקבלת עול מלכותו תמיד ,כמ"ש )ברכות טז ע"א(
איני שומע לכם לבטל ממני כו' .3057ואמר בלביה ובפומיה  -כמ"ש )&( והיו הדברים האלה כו'
ושננתם כו' ,והוא מלכות ,קבלת מלכות שמים .וז"ש דודאי איהי אמונה כו' ואיהי כו' ,ואמר
וזכאה איהו כו' ,ר"ל כאשר כתוב באסתר )&( כאשר היתה באמנה אתו ,אע"ג דהיתה ברשות
אחשורוש ,וע"ל )נ ע"א &( ביה איהי נטירא ,ועליה אתמר ויהי אמן כו' ,ואיהי אמונה דיליה ודא
כו' ,א"ח נטיר ד' כו' ,עש"ב .ואמר דלא דחיל כו'  -כמש"ש דיו"ד דשדי נטיר לי' קוצא של ד'
דאחד ע"ש .ואמר דבגינה כו'  -ר"ל בשביל ההיא אמונה ,כמ"ש )&( לעבד"ה ולשמר"ה בה"א
עליה ,וכמו שמפרש והולך ,איהי גן דיליה ואיהי כו' גן בשכינתא תתאה ,ועדן כד סליקא ,ונק'
אימא ,כמ"ש )&( לא זז מחבבה כו' :בשפה דילך  -ר"ל ,בצלותא ובאורייתא ,דהוא בשפה והוא
שפה הנ"ל ,שכוללת הכל .וז"ש בהאי אבנא דאיהי כלילא כו'  -דאורייתא וצלותא .ואמר איהי
אבן יקרה כו'  -והוא אבן מאסו כו' )תהלים קיח כב( ,דסלקא כו' ,והיא אות ברית כו' ,כמש"ל
תיקון ל' )&( ותיקון ל"ו )&( ע"ש וש"מ :וחוט דיליה  -הוא חוט דזרקא ,ב' דבראשית ,והוא שית
סטרין דמאריכין באחד ,וע"ל תיקון י"ט )מ ע"א &( ,וז"ש דבה הוו כורכין כו' ,וע"ש בארוכה:
ברחימו דאהבה דהיינו כו' בגין כו'  -ר"ל ,ואהבת את ,את דייקא ,ואחד ממליכין לשית סטרין,
וכן שית }סט ע"ג{ תיבין דשמע בוא"ו ,בעלה .ולכן היו כורכין ברחימו ,בגין דתהא כו' ,והוא
האי נקודה אות ברית דהיא תחת בעלה .ואח"כ כשבאו האבות ,והעלו הנקודה כתר על ראשיהם
בג' כתרים ,כתר כהונה וכתר כו' )&( ,תגא בריש אבהן ,כמש"ל )נה ע"ב &( ,והן ג' אבנין הנ"ל,
ולכן אמר יעקב ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ,דהן ג' אבנין הנ"ל ,וכמ"ש בפ' תרומה )קסב
ע"א( תפלין דדרועא כללא כו' ורזא דא ברוך כו' שם דא עלמא דאתי כו' כבוד דא כבוד עילאה
דאיהו ימינא ושמאלא ,3058ר"ל דעת ,והן חב"ד ,והן תלת אבהן ,כמ"ש בפ' שמות )יד ע"ב( עבד
)àðééðáã ïéðáà ìëî (øèåòîå ììëåî à"ð
[á"ò áñ] 3056äø÷é ïáà éäéà (àúåìöå) àúééøåàã
úáùã úåàáå úéøá úåàá úøèåòîå úììëåî
äìéã èåçå ïéìéôú úåàáå ïéáè ïéîéã úåàáå
ãéã äìéôúã äòåöøã åëéøë àãå àòáöàá äëåøë
úáäàå íò òîù úà ïéëøåë ïéàîã÷ ååä äáã
ê"é÷ìà 'ä úà úáäàå åðééäã äáäàã åîéçøá
)äìòá éáâì àîéçø àäúã ïéâá (ãë á úéùàøá
ìéìë åäéàã á÷òé àúàã øúáìå ïé÷éñôî àìå
êåøá øîàå äìéã åëéøë àåää øéúä ïäáà úìú
ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù

 - ïå÷éúä øéàî 3056כאשר עולה המלכות בשורשה הראשון ,שהוא בהכתר והתגין דהאימא עלאה ,הרי היא
עומדת אז בבחי' כתרא ותגא ממש ומאירה עליו מלמעלה למטה ,ונעשה הארתה לבחי' כתרא
ותגא על ראש הז"א ,שהוא האותיות דמקומו ומדרגתו שבחול )ביאורים ח"א סא ע"ב(.
 3057זה המשך לשונו :מלכות שמים אפילו שעה אחת.
 3058ז"ל בשלימות :תפלין דדרועא כללא דכל הני כחדא ודא איהו רזא ברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועד הכא כללא דאינון תפלין דרישא דאתכלילו גו תפלין דדרועא
ורזא דא ברוך דא רזא דנקודא עלאה דאיהו ברוך דכל ברכאן נבעין מתמן ואי תימא עלמא
דאתי אקרי ברוך לאו הכי דהא נקודה עלאה איהו דכר עלמא דאתי נוקבא איהו ברוך ואיהי ברכה
ברוך דכר ברכה נוקבא ועל דא ברוך איהו נקודא עלאה שם דא עלמא דאתי דאיהו שם גדול כמה
דאת אמר )יהושע ז ט( ומה תעשה לשמך הגדול כבוד דא כבוד עלאה דאיהו ימינא ושמאלא
תרגום :תפלין של זרוע הכלל של כל אלה כאחד וזהו סוד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
כאן הכלל של אותן תפלין של ראש שנכללו בתוך תפלין של זרוע.
וסוד זה ברוך זה סוד הנקדה העליונה שהוא ברוך שכל הברכות נובעות משם ואם תאמר
העולם הבא הוא שנקרא ברוך לא כך שהרי הנקדה העליונה היא זכר העולם הבא נקבה הוא ברוך
והיא ברכה ברוך זכר ברכה נקבה ולכן ברוך הוא נקודה עליונה שם זה העולם הבא שהוא שם גדול
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לאברהם ברזא דחכמה כו' 3059ויעקב כליל תלת אבהן דעמודא דאמצעיתא כליל ימינא ושמאלא,
ולכן אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד .וז"ש ולבתר דאתא יעקב כליל כו' התיר כו'
דסליק לה למעלה בג' כתרים .ואמר בגין דאיהי סגולת כו'  -ר"ל ,וזהו שופר הולך סגולתא כמו
שמפרש והולך ,דבתחילה זרקא ההיא אבנא הנ"ל כריכא בחוט דזרקא ,ואח"כ שופר הולך
סגולתא ,דהולך היא לעשות סגולתא ,וכמ"ש )שמות יט ה( והייתם לי סגולה ,שהן ג' כתרים,
וכמ"ש במ"א בארוכה:
כדי שהיא תהי סגולת מלכים .באותו
זמן נאמר שׁוֹפָ ר ה ֹו ֵ ֣ל סגולת"א ,ואזלא
לשרות כתר על ישראל שהוא העמוד
האמצעי ,שהוא ספר תורה הכולל חמשה
חמשי תורה ,ונעשית כתר על ראשו ,בכל
אות ואות שלו מאלו האותיות הידועות
של ספר תורה כמו זה ,שעטנ"ז ג"ץ .כל
התגים הם עשרים ואחד ,כנגד עשרים
ואחד אזכרות של תפילין של ראש.
וכנגדן עשרים ואחת אזכרות של תפילין
של יד ,שכלן עולות ארבעים ושתים כנגד
השם של מ"ב .כתר היא י' על ראש הז',
הגוף שלו ו' ,וספר תורה העמוד האמצעי
כולל שש ספירות מחסד עד יסוד .מלכות
י' זעירה ,בה נעשית שביעי ,יום שבת,
והיא אות תפילין ,אות שבת ,אות ברית.
והוא כתר כהנה וכתר מלכות ,מצד הימין
שנתנה תורה נקראת כתר תורה ,וימין
הוא הכהן מצדו ,הוא כתר כהנה ,והעמוד
האמצעי הוא מלך ,ומצד הגבורה בית דין
הגדול יוצאת משם אש ושורפת אותו,
וכשהכהן יוצא בשלום מן ההיכל ,באותו
זמן יתעוררו הלוים בנגון.

àåääá íéëìî úìåâñ éäéà éåäîì ïéâá
à"úìåâñ ê"ìåä ø"ôåù øîúà {á"ò èñ} àðîæ
àãåîò åäéàã ìàøùé ìò àøúë àéøùì à"ìæàå
3060
äùîç ìéìë äøåú øôñ åäéàã àúéòöîàã
úà ìëá äéùéø ìò àâú úãéáòúàå äøåú éùîåç
äøåú øôñã ïàòéãé ïååúà ïéìàî äéìéã úàå
ãç ïåðéà ïéðééæ åäìë õ"â æ"ðèòù àã àðååâë
àùéøã ïéìôúã úåøëæà ïéøùòå ãç ìá÷ì ïéøùòå
ãéã ïéìôúã úåøëæà ïéøùòå ãç åäéìá÷ìå
á"îã àîù ìá÷ì ïéøúå ïéòáøà åäìë ïé÷ìñã
øôñå 'å äéìéã àôåâ 'æã àùéø ìò 'é éäéà àâú
ãñçî ïøéôñ úéù ìéìë àúéòöîàã àãåîò äøåú
éòéáù úãéáòúà äá àøéòæ 'é úåëìî ãåñé ãò
úéøá úåà úáù úåà ïéìôú úåà éäéàå úáù íåé
àøèñî úåëìî øúëå äðåäë øúë 3061éäéàå
øúë úàéø÷úà àúééøåà úáéäééúàã àðéîéã
øúë åäéà äéøèñî àðäë åäéà àðéîéå äøåú
àøèñîå êìî åäéà àúéòöîàã àãåîòå äðåäë
ãé÷åàå àùà ïîúî ÷éôð ìåãâä ïéã úéá äøåáâã
àðîæ àåääá àìëéäî íìùá ÷éôð àðäë ãëå äéì
øäæ éðå÷úá àåäå øñç ïàë) àðåâðá íééåì ïåøòúé
(& â"ò ãë ùãç

*כליל חמשה כו'  -צ"ל שית ספרי תורה ,וע"ל תיקון כ"ה )&( ,ור"ל דעמודא דאמצעיתא
הוא תורה ,ו' ,דכליל שית ספרים ,והוא שית תיבין דשמע ישראל ,ואיהי סלקא בברוך שם כבוד
מלכותו לעולם ועד ,כתרא על גבו ,כתרא ותגא דס"ת ,וע"ל ,וס"ת עמודא דאמצעיתא כליל שית
כו' ,וכמ"ש למטה :בכל את כו' – ובכל א' ג' תגין ,ג' כתרין הנ"ל ,וז' אתוון הן כמו שמפרש
והולך ,דעמודא דאמצעיתא הוא ו' כליל שית ספרים כנ"ל ,שית סטרין כמ"ש למטה ,וס"ת
 - ïå÷éúä øéàîכמו שנאמר )יהושע ז( ומה תעשה לשמך הגדול כבוד זה הכבוד העליון שהוא ימין ושמאל.
 3059ז"ל בשלימות :ועוד רזא דמלה היא דתנן בעשרה מאמרות נברא העולם וכד תסתכל תלתא
אינון 3059ועלמא בהו אתברי )שמות לא ג( בחכמה ובתבונה ובדעת ועלמא לא אתברי אלא בגיניהון
דישראל כד בעא לקיימא עלמא עבד לאברהם ברזא דחכמה ליצחק ברזא דתבונה ליעקב ברזא
דדעת ובהאי אתקרי )משלי כד ד( ובדעת חדרים ימלאו ובההיא שעתא אשתכלל כל עלמא
תרגום :ועוד סוד הדבר הוא ששנינו בעשרה מאמרות נברא העולם וכשתסתכל הם והעולם
נברא בהם בחכמה ובתבונה ובדעת והעולם לא נברא אלא בשביל ישראל כשרצה להעמיד את
העולם עשה את אברהם בסוד החכמה את יצחק בסוד התבונה ואת יעקב בסוד הדעת ובזה נקרא
ובדעת חדרים ימלאו ובאותה שעה נתקן כל העולם
.(à"øâ) úéù 3060
.(à"øâá óñåð) äøåú øúë 3061
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עמודא דאמצעיתא כליל שית ספירן ,והיא נקודה בראשו ,י' על גבי ו' ,ונעשית ז' ,ולכן היא תגא
על ז' אתוון ,וכן התגין בעצמן הן זיינין :לקבל שמא דמ"ב  -דכליל בתגא דזרקא כמש"ל )נח
ע"ד &( ,וז"ש תגא איהו י' על כו' :בה אתעבדת כו'  -דהיא אות ברית אות דשבת כמ"ש ,ואות
ברית הוא עטרה בראש צדיק דהוא יו"ד דעטרה ע"ג ו' צדיק ,והוא צורת ז'* :ואיהי כתר תורה
וכתר כהונה וכתר מלכות כו'  -כצ"ל ,ור"ל אלו הג' כתרין ,ג' זיינין הנ"ל ,ג' כתרים הנ"ל:
*מסטרא דימינא דאתייהיבת כו' ב"ד הגדול כו'  -משובש מאד וכן חסר כמה ,ומתחיל אח"כ,
ועוד תיקונא חמישאה .אבל הענין הוא ,כי כתר כהונה מסטרא דימינא כידוע ,וכתר תורה
מסטרא דעמודא דאמצעיתא כנ"ל ,ס"ת כליל כו' ,וע"ל ריש תיקון כ"ה )&( ,וכתר מלכות מסטרא
דשמאלא ,וע"ל ריש תיקון נ"ה )&( מלכיות מסטרא דמלכות כו' מסטרא דשמאלא ,מלך על כל
הארץ אלקים ,ודא לבא לשמאלא מלכות כו' ,עש"ב והכל בעמודא דאמצעיתא .וז"ש מסטריה
איהו כתר כהונה ,ועמודא דאמצעיתא איהו מלך מסטרא דגבורה כו' ,ומ"מ כל א' כלול
משלשתם ,דכהונה אע"ג דהוא בימינא ,מ"מ נכלל ג"כ בשמאלא כמו שמפרש והולך ,ומסטרא
דגבורה ב"ד הגדול ,וכד כהנא כו' יתערון לוים בנגונא ,וכן ישראל במעמדם ,וכמ"ש )&( כהנים
ולוים וישראלים מעכבין את הקרבן .ואמר נפיק אשא כו'  -כשלא היה נזהר כהלכתו ,אלמא
שעבודתו היה בדין .וכן ב"ד הגדול יושבת בשבילם בלשכה הגזית ,ודנה את הכהונה .ומלכות
אע"ג דהוא משמאלא ,מ"מ )&( והוכן }סט ע"ד{ בחסד כסא (&) ,כונן למשפט כסאו ,ומשפט
ידוע שהוא בעמודא דאמצעיתא )&( .ותורה נאמר )&( מימינו אש ,שהוא חו"ג ,וכמ"ש בפ' יתרו
)פד ע"ב( עש"ב .3062ונאמר דת למו ,דת הוא עמודא דאמצעיתא ,דת בע' אנפין ,הוא דעת ,יודעי
תרועה ,תורה בע' אנפין )עי' לעיל נג ע"ב ד"ה דאיהי תורה(:
ועוד יש תקון חמישי בתפלה.
àúåìö àúåìöá äàùîç àðå÷ú úéà ãåòå
התפלה היא כקרבן ,כמו שבארוהו úåìôú ïéàîã÷ åäåî÷åàã äîë àðáø÷ë éäéà
הראשונים "תפלות כנגד תמידים תקנום"
òáøàî ïåðéà ïéðáø÷ éæç àú íåð÷ú ïéãéîú ãâðë

)&( .בא וראה ,הקרבנות הם מארבעה

 - ïå÷éúä øéàî 3062ז"ל :אמר רבי יהודה חרות על הלחת נקיבן הוו אבנין ואתחזיאו לתרין סטרין חרות גלופא
דגליפין אמר רבי אבא מהאי סטרא אתחזי סטרא אחרא ואתקרי מהכא מה דכתיב בסטרא אחרא
רבי אלעזר אמר בנס הוו כתיבין דכל בני נשא הוו אמרין וסהדין דהא מכתב אלהי"ם הוא ודאי
דהא כל בני עלמא לא יכלין למנדע לון כמה דהוו לדעתייהו דאינון דאמרין נקיבין הוו מי כתיב
חרות בלחת על הלחת כתיב אלא הכי תאנא חמשא קלין אינון לימינא וחמשא לשמאלא ואינון
דשמאלא כלילן בימינא ומן ימינא אתחזון אינון דשמאלא והכא כלא איהו ימינא ואתכלילן אלין
באלין מאן דהוה בסטרא דא חמי לסטרא אחרא וקרי לון לאינון אתוון דהא תנינן שמאלא אתחזר
ימינא דכתיב מימינו אש דת למו ובגין כך מכתב אלהי"ם הוא ודאי הא כיצד מאן דהוה מסטרא דא
הוה קרי בדא אנכי יהו"ה אלהי"ך ומאלין אתוון הוה חמי וקרי לא תרצח הוה קרי לא יהיה לך
והוה חמי וקרי לא תנאף והוה קרי לא תשא את שם יהו"ה אלהי"ך לשוא והוה חמי וקרי לא תגנב
וכלא מסטרא דא וכך לכלהו וכדין מסטרא אחרא וכלהו כלילן דא בדא כהאי גוונא הדא הוא
דכתיב )שם לב טז( מכתב אלהי"ם הוא מכתב אלהי"ם הוא ודאי
תרגום :אמר רבי יהודה חרות על הלוחות נקובים היו האבנים ונראו משני צדדים חרות חקיקה
של חקיקות אמר רבי אבא מצד זה נראה הצד האחר ונקרא מכאן מה שכתוב בצד האחר .רבי
אלעזר אמר בנס היו כתובים שכל בני האדם היו אומרים ומעידים שהרי מכתב אלהים הוא ודאי
שהרי כל בני העולם לא יכלו לדעת אותם כמו שהיו .לדעתם של האומרים נקובים היו האם כתוב
חרות בלוחות על הלוחות כתוב אלא כך שנינו חמשה קולות הם לימין וחמשה לשמאל ואותם של
השמאל כלולים בימין ומהימין נראו אותם שבשמאל וכאן הכל הוא ימין ונכללו אלה באלה מה
שהיה בצד זה נראה לצד האחר וקוראים את אותם האותיות שהרי שנינו השמאל הפך להיות ימין
שכתוב מימינו אש דת למו ומשום כך מכתב אלהים הוא ודאי .הכיצד מי שהיה בצד הזה היה
קורא בזה אנכי ה' אלהיך ומהאותיות הללו היה רואה וקורא לא תרצח היה קורא לא יהיה לך
והיה רואה וקורא לא תנאף והיה קורא לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא והיה רואה וקורא לא
תגנב והכל מצד זה וכך לכלם ואז מצד האחר וכולם כלולים זה בזה כדוגמא זה זהו שכתוב מכתב
אלהים הוא מכתב אלהים הוא ודאי.
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מינים ,שהם כנגד אריה שור נשר אדםïåðéàã íãà øùð øåù äéøà ìá÷ì ïåðéàã ïéðéî ,
שהם מצוירים בכסא .יש קרבן שהיו ïéáø÷î ååäã àðáø÷ 3063úéà àéñøåëá íéøééåöî
מקריבים ישראל ,והכהן היה מקריב את
ïåäìã àðáø÷ áéø÷ äåä àðäëå ìàøùé

הקרבן שלהם.
ועוד אית תיקונא כו'  -למעלה אמר ד' תפלות ותורה החמישית ,אבל כאן אמר שהתפלות
כללן שלשה הקבועין בכל יום ,נגד ג' אבהן )יק"ו( ,כמ"ש )ברכות כו ע"ב( אבות תיקנום כו',
ורביעית הוא התורה כמו שמפרש והולך ,והוא ד' אותיות הוי"ה ,ד' חיות כמו שמפרש והולך,
ת"ח כו' .ואמר לקבל אריה כו'  -כמ"ש בפרשת פנחס )רמ ע"ב( סתרא דקרבנין דא איהו סתרא
למאנין קדישין ,ד' דיוקנין חקוקין בכסא ,ודא איהו כורסיא דמלכא קדישא ,פני שור פני נשר פני
אריה פני אדם דכליל לכלהו כו' ,3064עש"ב ,וכן הוא התורה כאן דכליל לכלהו .והתחיל שם
מפני 3065שור כסדר שנא"ן ,3066ועמ"ש במ"א שכן הילוכם .ואמר שם דשור ונשר הוא בקרבנא,
אבל אדם ואריה אינן אלא מקבלי הקרבן .והענין ,כי השור הוא בצפון ,וצריך הוא להתקרב,
ולכן כל הקרבנות שחיטתן בצפון ,ולהכלל בחסד .וכן הנשר במערב ,להכלל ג"כ באדם .וכן
התקיעות של המסעות ,לא היו אלא במזרח ובדרום ,ומערב וצפון נכללין בהן ,כמ"ש )&(
ותקעתם תרועה ונסעו כו' ותקעתם תרועה שנית כו' .ואף שיש חולקין בספרי )&( ,וע' בזוהר פ'
 - ïå÷éúä øéàî.à"øâá ÷çîð 3063
 3064ז"ל בשלימות :אר"ש בריך ברי לקב"ה עלך אתמר ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך ישמח
אביך דלעילא ואמך דא כנסת ישראל ותגל יולדתך דא ברתיה דר' פנחס בן יאיר חסידא אלעזר ברי
אימא הא קורבנא דבהמה קרבנא דעופי מאי דכתיב )ויקרא א יד( ואם מן העוף עולה קרבנו א"ל
לא חמינא אבל אסתכלנא מהאי מלה דבהמה מלה דעופי ולא אוחרא ולא אימא בגין דלא חמינא
ועד כען לא שמענא א"ל אלעזר יאות אמרת אבל רזא דקרבנין סתרין סגיאין תמן ולא אתמסרו
לגלאה בר לזכאי קשוט דרזא דמאריהון לא אתכסי מנייהו סתרא דקרבנין דא איהו סתרא לאינון
מאנין )ס"א חיון( קדישין ד' דיוקנין חקוקין בכסא ודא איהו כורסייא ופרנסא דמלכא קדישא פני
שור פני נשר פני אריה פני אדם פני אדם דכליל לכלהו וכל אנפין מסתכלין אלין לאלין ואתכלילן
אלין באלין ומנייהו מתפשטן לכמה סטרין ורבוון עילא ותתא דלית לון שיעורא ומניינא וחשבון
פני שור אתפשט לבעירי רוחא מניה לארבעה זינין ואתכלילן בחד ואלין אינון פרים וכבשים
ועתודים ועזים ואלין קיימין לקרבנא ובגין דמנהון הוו אינון חיילין קדישין דמתפשטי מההוא פני
שור מתקרבין ליסודא דלהון ואתהנון מההוא יסודא ולבושא דלהון ואי לא דהוי להו יסודא דהאי
עלמא לא מתקרבין תמן כגוונא דהוי נייחא לשכינתא קדישא מרוחיהון דצדיקייא ואתקריבת
לקבלא רוחא דההוא זכאה ואתהנאת מניה בגין דמנה הוה ההוא רוח כך אלין אתהנון מסטרא
דיסודא דלהון ואתהנון מההוא לבושא דמתקרבי לי' )ס"א דהא( רוח מלבושא )ס"א כך אלין
מתהנון מההוא לבושא דמתקרבי מסטרא דיסודא דלהון דהא חלבא ודמא לבושא( דרוחא דלהון
הוה ובג"כ אתהנון מנייהו:
תרגום :אמר רבי שמעון ברוך בני להקדוש ברוך הוא ,עליך נאמר "ישמח אביך ואמך ותגל
יולדתך"" ,ישמח אביך" שלמעלה" ,ואמך" זו כנסת ישראל" ,ותגל יולדתך" זו בתו של רבי פנחס בן
יאיר החסיד .אלעזר בני אמר ,זה קרבן בהמה .קרבן העוף מהו ,שכתוב "ואם מן העוף עולה
קרבנו" ,אמר לו לא ראיתי אבל הסתכלתי מדבר זה של הבהמה ,דבר של עופות ולא אחר ,ולא
אמר משום שלא ראיתי ועד כאן לא שמעתי .אמר לו ,אלעזר יפה אמרת ,אבל סוד הקרבנות
סתרים רבים שם ולא נמסרו לגלות חוץ מצדיקי אמת ,שסוד של אדונם לא נכסה מהם ,סתרי
הקרבנות זהו סוד לאותם כלים )חיות( הקדושים ,ארבע דמויות חקוקות בכסא ,וזהו כסא ופרנס
של המלך הקדוש ,פני שור פני נשר פני אריה פני אדם .פני אדם שכולל לכלם ,וכל הפנים
מסתכלים אלו באלו ונכללים אלו באלו ,ומהם מתפשטים לכמה צדדים ורבבות למעלה ולמטה
שאין להם שיעור ומנין וחשבון .פני השור מתפשטת לבהמות ,רוח 3064ממנו לארבעה מינים,
ונכללים באחד ,ואלו הם :פרים וכבשים ועתודים ועזים ,והם עומדים לקרבן ,ומשום שמהם היו
אלו חיילות קדושים שמתפשטים מאותו פני שור ,מתקרבים ליסוד שלהם ונהנים מאותו יסוד
ומלבוש שלהם ,ואם לא שהיו להם יסודות של עולם הזה לא היו נקרבים שם .כדוגמת שיש נחת
לשכינה הקדושה מרוחות הצדיקים ומתקרבת לקבל רוח של אותו צדיק ונהנית ממנו ,משום
שממנה היתה אותה רוח ,כך אלו נהנים מצד היסוד שלהם ונהנים מאותו הלבוש שמתקרבים אליו
)שהרי( רוח המלבוש )כך אלו נהנים מאותו הלבוש שמקריבים ,שמצד היסוד שלהם ,שהרי חלב
ודם מלבוש( של רוח שלהם היתה ,ומשום זה נהנים מהם.
 3065מהפנים – ניקוד?
 3066שור נשר אריה אדם.
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בהעלותך )קנה ע"א( ת"ח שתי חצוצרות בגין דאינון מתרי סטרי דקאמרי ממזרח ומדרום כו',
ואף לדעת יש חולקין ,לא נזכר בכתוב* :בכרסייא קרבנין דהוו כו'  -ול"ג אית ,ור"ל דאף
שהכהנים מקריבין ,מ"מ הקרבן הוי בישראל ,וכהנים שליחותייהו קא עבדין ,ור"ל לכן התפלה
מוטל על הכל:
הקרבן הראשון ,הקרבן שהיה מקריב
לימין ,זו תפלת השחרית .ואם היו זוכים,
היה יורד דמות של ארי"ה והיה מקבל
את הקרבן ,וזה מיכא"ל ,שדרגתו חסד,
הוא היה מקבל תפלת שחרית .ואם לא
זכו ,מה כתוב בקרבן "לכלב תשליכון
אותו" ,שנחשב כטרפה ,ולכן היה יורד
דמות כלב לקבל אותו מתנה וקרבן .וזהו
הכלב שאמר דוד עליו השלום "הצילה
מחרב נפשי מיד כלב יחידתי" ,וכל
מלאכי חבלה ,שהם כלבים צועקים
במשמרת השניה של הלילה ,הם צועקים
ונובחים ואומרים הב הב ,משום שהם
מצד הגיהנם ,סם המות ,שנאמר בה
"לעלוקה שתי בנות הב הב".

÷àðéîéì áéø÷ äåäã àðáø÷ äàîã÷ àðáø
úéçð äåä ïééëæ ååä íàå úéøçùã àúåìö àã
àãå àðáø÷ ìá÷î äåäå 3067ä"éøàã àð÷åéã
àúåìö ìá÷î äåä åäéà ã"ñç äéâøãã ì"àëéî
àðáø÷á (&) áéúë äî åëæ àì íàå úéøçùã
ïéâáå äôéøèë äéì áéùçã åúåà ïåëéìùú áìëì
àðåøåã àåää ìá÷ì áìëã àð÷åéã úéçð äåä àã
íåìùä åéìò ãåã øîàã áìë åäéà àãå àðáø÷å
) éúãéçé áìë ãéî éùôð áøçî äìéöäתהלים כב
כא( íéáìë {à"ò ò} ïåðéàã äìáç éëàìî ìëå
ïéçååö ïåðéà 3068àéìéìã àðééðú äøîùîá íé÷òåö
àøèñî ïåðéàã ïéâá áä áä ïéøîàå ïéçáðå
) äéá øîúàã úåîä íñ íðäéâãמשלי ל טו(
áä áä úåðá éúù ä÷åìòì

קרבנא קדמאה כו'  -נגד תפלת אברהם ,בקר אור :ודא מיכאל  -שהוא אריה דכסא ,והוא
אריה דמזבח ,דהאש רבוץ כאריה )יומא כא ע"ב( :ואם לא זכו מה כו'  -וז"ש )&( אם שגורה כו'
שהוא מקובל ,וא"ל יודע אני שהוא מטורף .אמר מטורף כמ"ש כאן ,איהו הוה מקבל כו' דחשיב
ליה כטריפה ,וכמ"ש )&( טורפין תפלתו בפניו ,שנאמר טורף נפשו כו' ,ונפשו הוא התפלה
כמ"ש )שמואל א' א טו( ואשפוך את נפשי .וז"ש ובג"ד הוה נחית דיוקנא כו' _ כמ"ש )יומא כא
ע"ב( רבי חנינא סגן הכהנים אני ראיתי כו' ,וכמ"ש בפרשת בראשית )ו ע"ב( בזמנין קדמאין כד
האי נהר כו' הוה נחית מעילא דיוקנא דחד אריה ,והוו חמאן ליה ע"ג מדבחא רביץ על טרפיה
אכיל קרבנין כגיבר תקיף ,וכל כלבין הוו מתטמרין קמיה ולא נפקו לבר .כיון דגרמו חובין כו'
ושדרת לחד כלבא למיכל קרבנין כו' .3069ואע"ג דקאמר שם דהוא אוריא"ל ,לא קשיא היודע
 - ïå÷éúä øéàî 3067עי' יומא כא ע"ב :רבוצה כארי והתניא אמר רבי חנינא סגן הכהנים אני ראיתיה ורבוצה
ככלב לא קשיא כאן במקדש ראשון כאן במקדש שני.
 3068עי' ברכות ג ע"א :רבי אליעזר אומר שלש משמרות הוי הלילה וכו' משמרה ראשונה חמור
נוער שניה כלבים צועקים שלישית תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלה.
 3069ז"ל בשלימות :ותו הוא ירד והכה את הארי )שמואל ב' כג כ( בזמנין קדמאין כד האי נהר
3069
הוה משיך מימוי לתתא הוו קיימין ישראל בשלימו דדבחין דבחין וקרבנין לכפרא על נפשייהו
וכדין הוה נחית מלעילא דיוקנא דחד אריה והוו חמאן ליה ע"ג מדבחא 3069רביץ על טרפיה אכיל
קרבנין כגבר תקיף וכל כלבין הוו מתטמרין מקמיה 3069ולא נפקי לבר כיון דגרמו חובין איהו נחית
לגו דרגין דלתתא וקטיל לההוא אריה דלא בעא למיהב ליה טרפיה 3069כדבקדמיתא 3069כביכול
קטיל ליה הוא הכה את הארי ודאי לתוך הבור לעינהא דסטרא אחרא בישא כיון דחמאת הכי
ההוא סטרא אחרא אתתקפת 3069ושדרת לחד כלבא למיכל קרבנין 3069ומה שמיה דההוא ארי"ה
3069
אוריא"ל דאנפוי אנפי אריה ומה שמיה דההוא כלבא בלאדן 3069שמיה דלאו איהו בכלל אדם
אלא כלבא ואנפי כלבא ביום השלג ביומא דגרמו חובין ודינא אתדן לעילא מעם בי דינא עלאה
ועל דא כתיב )משלי לא כא( לא תירא לביתה משלג דא דינא עלאה אמאי בגין דכל ביתה לבוש
שנים ויכיל למסבל אשא תקיפא ע"כ רזא דקרא מה כתיב 3069בתריה )שמואל ב' כג כ( והוא הכה
את איש מצרי איש מראה הכא רזא דקרא אתא לאודעא די בכל זמנא דישראל חבו איהו אסתלק
ומנע מנייהו כל טבין וכל נהורין דהוו נהירין לון הוא הכה את איש מצרי דא נהורא דההוא נהורא
דהוה 3069נהיר לון לישראל ומאן איהו משה דכתיב )שמות ב יט( ותאמרנה איש מצרי הצילנו וגו'
ותמן אתיליד ותמן אתרבי ותמן אסתליק לנהורא עלאה איש מראה כמה דאת אמר )במדבר יב ח(
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בסידור הדגלים ובחינתם בכ"מ .וההיפוכא ,לקביל אריה דג' חיות ,אלו הם נגד חיות ובהמות
ועופות ,כלל החי ,ואדם על כולם ,וכמ"ש )&( אשירה לה' כי גאה גאה כו' .ולפיכך אינון
בהיפוכא דלהון ,נץ הטורף נגד נשר ,וחמור נגד שור ,וכלב שהוא חיה כדעת ת"ק נגד אריה,
ואריה הוא מלכא דכל החיות ,וכלב הוא השפל שבכולם ,והוא עז פנים ,כמ"ש )&( והכלבים עזי
נפש ,אלא שמתטמר מפני אריה כנ"ל :ודא איהו כו' הצילה כו'  -ע"ל תיקון ל"ו )פא ע"ב &(:
וכל מלאכי כו' }ע ע"א{ במשמרה תניינא  -כי ד' משמרות הלילה נגד אלו ד' ,ואף כפי מה
דקיי"ל ג' משמרות הלילה ,מ"מ נחלקין לד' ,דמשמרה שניה אינה אלא ב' שעות עד חצי הלילה,
כמ"ש בזוהר ובז"ח ,וחצי לילה הראשונה דוחפים לההוא ס"א לזה העולם ,ושליטתן אז ,ולכן
במשמרה הראשונה חמור נוער נגד שור ,ושניה כלבים נגד אריה ,דהתעוררות הלילה תחלה מצד
שמאל ומתבסס והולך .משא"כ ביום ,דהוא להיפוך .ובחצי הלילה ,אז יעקב בא לג"ע ורקיד
כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף )&( ,ויעיר הוא שמעורר כל בני העולם לקום לעבודת בוראו ,וע"ז
אמרו )&( הוי קל כנשר כו' .ובמשמרה אחרונה תינוק יונק משדי אמו ,והוא דרגא דאדם .ובשני
אלו הקדושה שולט .ועבר"מ פ' בא )מא ע"ב( וכד זכוון נפישין רוחא תבר תרין משמרות חמור
נוער וכלבים צועקים וסליק למשמרה דאדם כו' וסליק לדרגא דאדם כו' :3070אינון דצווחין כו'
 - ïå÷éúä øéàîומראה ולא בחידות איש כמה דאת אמר )דברים לג א( איש האלהים כביכול בעלה 3069דההוא
מראה כבוד ה' )שמות כד יז( דזכה לאנהגא דרגא דא בכל רעותיה בארעא 3069מה דלא זכי בר נש
אחרא:
תרגום :ועוד" ,הוא ירד והכה את הארי" .בזמנים הראשונים כשהנהר הזה היה מושך את מימיו
למטה ,היו ישראל עומדים בשלמות ,שהיו זובחים זבחים וקרבנות לכפר על נפשם ,ואז היה יורד
מלמעלה דמות של אריה אחד ,והיו רואים אותו על גבי המזבח רובץ על טרפו ,אוכל קרבנות כמו
גיבור חזק ,וכל הכלבים היו מתחבאים מלפניו ולא יוצאים החוצה .כיון שגרמו החטאים ,הוא ירד
לתוך הדרגות שלמטה ,והרג את אותו האריה שלא רצה לתת לו את טרפו כבראשונה .כביכול הרג
אותו .הוא הכה את הארי ודאי" .לתוך הבור" ,לעיני הצד האחר הרע .כיון שראתה כך אותו הצד
האחר ,התגברה ושלחה לכלב אחד לאכול את הקרבנות .ומה שמו של אותו הארי"ה ,אוריא"ל
שפניו פני אריה .ומה שם אותו כלב ,בלאדן שמו ,שאינו בכלל של אדם ,אלא כלב ופניו ככלב.
"ביום השלג" ,ביום שגרמו החטאים והדין נדון למעלה מעם בית הדין העליון ,ועל זה כתוב "לא
תירא לביתה משלג" .זה הדין העליון .ולמה ,משום ש"כל ביתה לבוש שנים" ,ויכול לסבול אש
חזקה .עד כאן סוד הכתוב .מה כתוב אחריו" ,והוא הכה את איש מצרי איש מראה" .כאן סוד
הכתוב בא להודיע ,שבכל פעם שישראל חטאו ,הוא הסתלק ומנע מהם כל הטובות וכל האורות
שהיו מאירים להם" .הוא הכה את איש מצרי" ,זה האור של האור ההוא שהיה מאיר לישראל .ומי
הוא ,משה ,שכתוב "ותאמרנה איש מצרי הצילנו וגו'" ,ושם נולד ,ושם התגדל ,ושם התעלה לאור
עליון" .איש מראה" כמו שנאמר "ומראה ולא בחידות"" .איש" כמו שנאמר "איש האלהים" .כביכול
בעלה של אותו מראה כבוד ה' ,שזכה להנהיג את הדרגה הזו בכל רצונו בארץ מה שלא זכה איש
אחר.
 3070ז"ל בשלימות :קדש לי כל בכור פטר כל רחם וגו' פקודא דא לקדש בכור בהמה ועם הארץ
צריך תרין מילין חד דיהא פדוי מתחות שלטנותא דיצר הרע דאיהי אדון דיליה כגוונא דאמר יעקב
לעשו )בראשית לג יד( יעבר נא אדני לפני עבדו בהאי עלמא אדון מצד חובין דנפישין על גופא
כמה דאוקמוה חייבא יצר הרע שופטו זכאה יצר הטוב שופטו בינוני זה וזה שופטו בינוני היינו אח
דיצר הרע ואח דיצר הטוב אחי יהי לך אשר לך וכד זכוון נפישין רוחא תבר תרין משמרות דחמור
נוער כלבים צועקים וסליק למשמרת דשחר דביה אדם ואתהדר בר נש אדון הדא הוא דכתיב )שם
לב ו( ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה וסליק לדרגא דאדם דאתמר ביה )שם א כח( ורדו בדגת
הים ובעוף השמים וגו' )שם ט ב( ומוראכם וחתכם וגו' וכד זכוון בינונים )שם לב כה( ויאבק איש
עמו זכוון וחובין מתחבקן לאגחא קרבא מסטרא דזכוון )שם כו( וירא כי לא יכול לו מסטרא
דחובין ויגע בכף ירכו בגיד הנשה נשה לשון )שם מא נא( כי נשני אלהים את כל עמלי ואיהו לשון
נשיה חד מדורא מאינון שבעה ארעאן מאן דנחית תמן אתנשי מניה אורייתא:
תרגום :קדש לי כל בכור פטר רחם וגו' מצוה זו לקדש בכור בהמה ועם הארץ צריך שני דברים
אחד שיהיה פדוי מתחת שלטון היצר הרע שהוא אדונו כדוגמא שאמר יעקב לעשו יעבר נא אדני
לפני עבדו בעולם הזה אדון מצד העוונות שהם רבים על הגוף כמו שבארוה רשע יצר הרע שופטו
צדיק יצר הטוב שופטו בינוני זה וזה שופטו בינוני הוא אח של יצר הרע ואח של יצר הטוב אחי
יהי לך אשר לך .וכשרבות הזכיות הרוח שובר שתי משמרות של חמור נוער וכלבים צועקים ועולה
למשמרת השחר שבו האדם וחוזר האדם ]להיות[ אדון זהו שכתוב ויהי לי שור וחמור צאן ועבד
ושפחה ועולה לדרגת אדם שנאמר בו ורדו בדגת הים ובעוף השמים וגו' ומוראכם וחתכם וגו'.
וכשהזכיות בינוניות ויאבק איש עמו זכויות וחובות מתחבקות ללחום קרב מצד הזכויות וירא כי
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מסטרא דגיהנם כו'  -ר"ל ,דג"ע הוא בסטרא דחסד כידוע ,והן היפוכא דלהון .ואמר בפ'
בהעלותך שם ,כד געי האי אריה כו' נהר דינור מתלהטא ונחית באלף ות"ק דרגין דגיהנם לתתא
כדין כולהו כו' ,והוא במרה גיהנם ,כמש"ל )עמוד ב( ואית לה ב' פיות כמש"ל ,והן ב' בנות לוט,
כמ"ש בר"מ פ' וירא )&(:
הקרבן השני כנגד שו"ר ,שנאמר בו
"שור או כשב או עז וגו'" ,וכנגדו תפלת
מנחה ,שאמר עליה דוד "מצמיח חציר
לבהמה ועשב לעבודת האדם" .מה זה
עשב ,ע"ב ש' ,והם שבעים ושנים שמות,
שהם לבושים לשבעים ושנים שמות
עליונים ,כמו העשב שהוא לבוש לחטה.
ולכן "להוציא לחם מן הארץ" .והיינו
"לחם אבירים אכל איש" ,וזהו הלחם של
התורה.

÷(&) äéá øîúàã ø"åù ìá÷ì àðééðú àðáø

äçðîã àúåìö äéìá÷ìå 'åâå æò åà áùë åà øåù
áùòå äîäáì øéöç çéîöî (&) äìò ãåã øîàã
á"ò ïåðéàå 'ù á"ò áùò éàî íãàä úãåáòì
àðååâë ïéàìò ïäîù á"òì ïéùåáì ïåðéàã ïäîù
àéöåäì àã ïéâáå äèçã àùåáì åäéàã áùòã
íçì (äë çò íéìäú) åðééäå õøàä ïî íçì
àúééøåàã àîäð àãå ùéà ìëà íéøéáà

ולקבליה צלותא דמנחה  -תפלת יצחק ,ויצא יצחק לשוח בשדה כו'
לעבודת השדה ,כמו שמפרש והולך ,דאמר דוד עלה ,מצמיח חציר לבהמה ,והוא כמ"ש בפרשת
בראשית )יח ע"ב( ורזא דא מצמיח חציר לבהמה וגו' דא בהמה דרביעא על אלף טורין ומגדלין
לה בכל יומא ההוא חציר וחציר ,דא אינון מלאכין שליטין לפום שעתא דאתבריאו וקיימין
למיכלא דהאי בהמה ,בגין דאית אשא אכלא אשא ,ועשב לעבודת כו' .3071וכן בפרשת פנחס )ריז
)בראשית כד סג(,

 - ïå÷éúä øéàîלא יכול לו מצד העברות ויגע בכף ירכו בגיד הנשה נשה לשון כי נשני אלהים את כל עמלי והוא
לשון נשיה מדור אחד מאותן שבע הארצות מי שיורד לשם נשכחת ממנו התורה.
 3071ז"ל בשלימות :תדשא הארץ דשא עשב וגו') 3071בראשית א יא( השתא אפיקת חילא באינון
מיין דאתכנשו לאתר 3071חד ונגדין בגויה גו טמירו סתימאה ונפקין בגויה טמירין עלאין וחיילין
קדישין די כל אינון בני מהימנותא מתקנן לון בתקונא דמהימנותא בההיא פולחנא דמאריהון ורזא
דא )תהלים קד יד( 3071מצמיח חציר לבהמה וגו' 3071דא בהמה דרביעאה על אלף טורין 3071ומגדלין
לה בכל יומא ההוא חציר וחציר דא אינון מלאכין שליטין לפום שעתא 3071דאתבריאו בשני
וקיימין למיכלא דהאי 3071בהמה בגין דאית אשא אכלא אשא 3071ועשב לעבודת האדם )שם( עשב
דא אלין אופנין וחיות וכרובים דכלהו מתקנן גו תקונייהו וקיימין לאתתקנא בשעתא דבני נשא
אתיין לפולחנא דמאריהון בקרבניהון ובצלותא דדא איהו עבודת האדם ועשב דא אזדמן ואתעתד
לעבודת האדם לאתתקנא בתקוניה כדקא יאות וכד אינון מתתקנן בההיא עבודת האדם לבתר
מנייהו נפקי מזוני וטרפין לעלמא דכתיב )שם( להוציא לחם מן הארץ ודא איהו )בראשית א יא(
עשב מזריע זרע דהא חציר לא מזריע זרע איהו אלא אזדמן למיכלא 3071דאשא קדישא ועשב
3071
לתקונא דעלמא וכל דא להוציא לחם מן הארץ כל תקונין דבני נשא דקא מתקני להאי עשב
ארץ דפולחנא דלהון למאריהון לספקא על ידיהון מההיא ארץ טרפי ומזוני להאי עלמא ולאתברכא
בני נשא מברכן דלעיל:
תרגום" :תדשא הארץ דשא עשב וגו'" ,כאן הוציאה כח באותם מים שהתכנסו למקום אחד,
ושופעים בתוכו תוך כמוס סתום ,ויוצאים בתוכו כמוסים עליונים וצבאות קדושים .שכל אותם
בני האמונה מתקנים אותם בתיקון האמונה ,באותה עבודת רבונם .וזה סוד "מצמיח חציר לבהמה
וגו'" ,זו בהמה שרובצת על אלף הרים ,ומגדלים לה בכל יום אותו חציר ,וחציר הזה הוא אותם
מלאכים שולטים לפי שעה ,שנבראו בשני ,ועומדים למאכל של הבהמה הזו .בגלל שיש אש אוכלת
אש" .ועשב לעבודת האדם" ,עשב זה האופנים האלה וחיות וכרובים ,שכולם מתוקנים תוך
תיקוניהם ,ועומדים להתתקן בשעה שבני אדם באים לעבודת רבונם בקרבניהם ובתפלה ,שזוהי
עבודת האדם .ועשב זה מזומן ומוכן לעבודת האדם להתתקן בתיקונו כראוי .וכשהם מתתקנים
באותה עבודת האדם ,אחר כך יוצאים מהם מזונות וטרף לעולם ,שכתוב "להוציא לחם מן הארץ",
וזהו "עשב מזריע זרע" .שהרי חציר לא מזריע זרע ,אלא מוכן למאכל של אש קדושה ,ועשב לתקון
העולם .וכל זה "להוציא לחם מן הארץ" .כל התיקונים של בני האדם שמתקנים את עשב הארץ
הזה ,שעבודתם לרבונם לספק על ידם מאותה ארץ טרף ומזונות לעולם הזה ,ולהתברך בני אדם
מברכות של מעלה.
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ע"א( ר"ח פתח כו' ,3072והוא בשמאלא דאתבריאו בשני ובהמה הוא השור בשמאלא ואכיל לון
אשא אכלא אשא .ובפ' בהעלותך )קנד ע"ב( אמר דגלא תליתאה שור כו' כד צחי אזיל לגבי
ההוא נהר דינור ושאיב ליה בגמיעא חדא כו' .3073וס"ל כקושית הגמ' )&( האי בבהמות בהררי
אלף כתיב יבטח כי יגיח כו' בהמות אשר עשיתי עמך כבקר יאכל חציר ,חציר הנ"ל .ואמר שם
)&( אשא אכלא אשא :ואינון ע"ב שמהן לבושין כו'  -ר"ל ,כמ"ש בז"ח שיה"ש )נד ע"ב סח
ע"ב( דודיך אלו שבעין ממנין דסחרין כירסייא קדישא כו' ,וכולהו מיין מאינון שבעים שמהן,
דאינון נהירין טמירין ,דהא אינון שבעין דסחרין כורסייא קדישא לתתא מאינון שבעין פנימאין
נהירין ,כלהו ונצצי כו' ,ואינון שבעין שמהן דאתקרי בהו קוב"ה ברזא וסתרא דא"ב דאינון כ"ב
 - ïå÷éúä øéàî 3072ז"ל :רב חייא פתח ישבעו עצי יי' ארזי לבנון אשר נטע מה כתיב לעילא ויין ישמח לבב
אנוש וגו' וכי מאי האי להאי אלא הכי אוליפנא דכתיב מצמיח חציר לבהמה וגו' וכי שבחא דבהמה
דאית לה חציר אתא דוד למימר ברוח קודשא אלא מצמיח חציר אלין אינון שתין אלף רבוא
דמלאכין שליחן דאתבריאו ביומא תניינא דבראשית וכלהו אשא מלהטא אלין אינון חציר אמאי
חציר בגין דצמחין כחציר דא בעלמא דכל יומא ויומא אתקצירו השתא ולבתר צמחין ומהדירן
כמלקדמין וע"ד כתיב מצמיח חציר לבהמה הה"ד יודע צדיק נפש בהמתו ותנינן אלף טורין סלקין
לה בכל יומא ויומא וכל טורא וטורא שתין רבוא הוי והיא אכלה ועשב לעבודת האדם אלין אינון
נשמתהון דצדיקייא דההוא אדם דרכיב ושליט על בהמה דא אכיל ואעיל לון בגוויה ובזכותהון
אתזן כל עלמא מההוא אדם דכתיב ביה ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם וגו' וע"ד כתיב האדם
ההוא דאשתמודע בגין להוציא לחם מן הארץ לאפקא מזונא לעלמא מן הארץ קדישא ויין דא
חמרא עתיקא דנגיד מלעילא ישמח לב אנוש אנוש דא רזא דההוא נער דסליק לסיבו ואתהדר
כמלקדמין וע"ד כתיב אנוש כחציר ימיו להצהיל פנים אלין אינון פנים דאקרון אנפי רברבי ואנפי
זוטרי משמן מנגידו דעלמא דאתי משח ורבו קדישא עלאה ולחם לבב אנוש יסעד ההוא לחם
דאזילו שחקים וטחנן מנא למיכלא דצדיקייא סתמא ומתמן אתנגיד לכמה חיילין דאקרון לבב
אנוש וכלא אתא מנגידו עלאה:
תרגום :רבי חייא פתח "ישבעו עצי ה' ארזי לבנון אשר נטע" .מה כתוב למעלה "ויין ישמח לבב
אנוש וגו'" ,וכי מה זה לזה ,אלא כך למדנו ,שכתוב "מצמיח חציר לבהמה וגו'" ,וכי שבח לבהמה
שיש לה חציר ,בא דוד לומר ברוח הקודש .אלא "מצמיח חציר" ,אלה הם ששים אלף רבוא של
מלאכים שליחים שנבראו ביום השני של בראשית ,וכולם אש לוהטת ,אלה הם "חציר" .למה
"חציר" ,משום שצומחים כחציר זה בעולם ,שכל יום ויום נקצרו כעת ,ואחר כך צומחים וחוזרים
כמקדם .ולכן כתוב "מצמיח חציר לבהמה" ,זהו שכתוב "יודע צדיק נפש בהמתו" ,ושנינו אלף הרים
מעלים לה בכל יום ויום ,ובכל הר והר יש ששים רבוא והיא אוכלת" .ועשב לעבודת האדם" ,אלו
אותם נשמות הצדיקים שאותו אדם שרוכב ושולט על בהמה זו אוכל ומכניסם בתוכו ,ובזכותם
נזון כל העולם ,מאותו אדם שכתוב בו "ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם וגו'" ,ועל זה כתוב
"האדם" ,אותו שנודע כדי להוציא לחם מן הארץ ,להוציא מזון לעולם מהארץ הקדושה" .ויין" ,זה
לשיבה וחזר
יין עתיק שנמשך מלמעלה" ,ישמח לבב אנוש" אנוש זה סוד של אותו נער שעלה ֵ
כמקדם ,ועל זה כתוב "אנוש כחציר ימיו"" .להצהיל פנים" אלו אותם פנים שנקראים פנים גדולות
ופנים קטנות ,משמן ,מהמשכה העולם הבא שמן ומשחה קדוש עליון" .ולחם לבב אנוש יסעד",
אותו לחם שמזילים השחקים וטוחנים מן למאכל של צדיקים סתם ,ומשם נמשך לכמה חיילות
שנקראים "לבב אנוש" ,והכל בא מהמשכה עליון.
 3073ז"ל :דגלא תליתאה שור גבריאל צפון תרין ממנן עמיה קפציא"ל חזקיא"ל האי שור מסטרא
דשמאלא קרנוי סלקין בין תרין עינוי רגיז באסתכלותא עיינין מלהטן כאשא דנור דליק נגח ורפסא
ברגלוי ולא חייס כד געי האי שור נפקין מנוקבא דתהומא רבא כמה חבילי שריקין )ס"א טריקין(
כלהו געאן ושטאן קמיה וחימתא ואחמתא דכל חובין תלייא קמיה דהא כל חובי עלמא כלהו
בספרא סליקין וכתיבין שבעה נהרי דאשא נגדין קמיה כד צחי אזיל לגבי ההוא נהר דינור ושאיב
ליה בגמיעא חדא וההוא נהר אתמלי כדבקדמיתא ולא כדיב כל אינון חיילין שאבין אשא אכלא
אשא:
תרגום :דגל שלישי ,שור גבריאל צפון ,שני ממונים עמו קפציא"ל חזקיא"ל ,השור הזה מצד
שמאל קרניו עולות בין שתי עיניו ,רוגז בהסתכלות עיניים לוהטות ,כאש של נור דולק ,נוגח ורופס
ברגליו ולא חס .כשגועה השור הזה ,יוצאים מנקב תהום רבה כמה חבורות גבות עיניים )מחבלים(
והתיק שבו של כל עוונות תלויים לפניו ,שהרי כל עבירות
ִ
כולם גועים ומשוטטים לפניו והחַ מַ ת
העולם כתובים בספר ועולים .שבעה נהרות אש שופעים לפניו ,כשצמא הולך לאותו נהר דינור
ושואב אותו בגמיעה אחת ,ואותו נהר מתמלא כבתחילה ,ולא נהיה אכזב ,כל אותם חיילות
שואבים אש אוכלת אש.
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אתוון כו' .3074וז"ש כגוונא דעשב דאיהו לבושא דחטה  -והוא כ"ב אתוון דחטה ,כמ"ש בפ'
בלק )&( ומאי חטה ,כללא דכ"ב אתוון ,והוא ע"ב שמהן דנפקין מכ"ב אתוון ,דהן ע"ב כמ"ש
בסוף שיה"ש )&( ,והן ע"ב פרקי המרכבה בנענועא דלהון בכללא דלהון .ז"ש בסוף ספר יצירה
)&( וכרת לו ברית בעשרה אצבעות ידיו ורגליו בברית הלשון והמעור .ואינון ע"ב שמהן נהרין
מההוא יין בסט' דשמאלא ,והן ענבים חיוורי ואוכמי כמ"ש בפ' תרומה )&( וכמ"ש שם בז"ח )&(
שחורה אני ונאוה .ועי' בפרשת ויצא )&( ובס"ת )&( .וזהו }ע ע"ב{ לעבודת האדם ,בצלותא,
כמ"ש בפרשת בראשית שם ,ולקמן בסוף תיקון נ"א )&( ומאי לעבודת האדם ,לית עבודה הכא
אלא צלותא כו' ,ועלה אתמר יצא אדם כו' ,ולעבודתו עדי ערב ,דא צלותא דמנחה דאתמר בה,
ויצא יצחק לשוח כו' :ובגין דא להוציא כו'  -ר"ל ,בשביל ההיא פנימית דהוא החטה ,לחם,
והוא נהמא דאורייתא .וכן אמר לקמן שם ,להוציא לחם כו' ,ואיהו נהמא דאורייתא דאתמר ביה,
לך אכול כו' .ובפרשת בראשית שם ,וכל דא להוציא לחם מן הארץ ,כל תיקונין דב"נ כו' ,ע"ש.
ועמש"ל בתיקון נ"א שם .והנה מורה שע"י התפלה נפיק התורה ומתקיים ,וכמ"ש )&( וכי מאחר
שמתפללין ט' שעות ביום תורתן כו' תורתן משתמרת כו' ,ר"ל ע"י שמאריכין בתפלה ,מתברכת
התורה ומשתמרת בקרבם:
ולעולם כל הקרבנות שחיטתן בצפון,
משום ש"מצפון תפתח הרעה" )וזה יצר
הרע ומשום שלא יהיה צריך מנשמתך(
]שלא יסרך את נשמתך[ האכילהו קרבן
לקיים בו "אם רעב שונאך האכילהו לחם
ואם צמא השקהו מים" ,ואחר שהוא
לוקח את דם הקרבן ,לא יקח משלך[
שמשם אותו ששופך דם ,מלחך אותו דם
של בהמות ,ולכן לא צריך לכסות אותו
ממנו ,לקיים בו "אם רעב שונאך
האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים".

ïéâá ïåôöá ïúèéçù ïéðáø÷ ìë íìåòìå
àãå à"ñ] (ãé à äéîøé) äòøä çúôú ïåôöîã
êìéã àúîùðî êéøö àäé àìã ïéâáå òøä øöé
)àðáø÷ åäìéëàä (êìéã àúîùð êéøñé àìã à"ñ
íçì åäìéëàä êàðù áòø íà (&) äéá àîéé÷ì
[à"ò âñ] åäéàã øúáìå íéî åä÷ùä àîö íàå
àåää ïîúîã ['åëå êìéãî ìåèé àì àîã ìéèð
àã ïéâáå ïøéòáã àîã àåää êçìî àîã ãéùåàã
éìùî) äéá àîéé÷ì äéðî äì äàñëì êéøö àì

 - ïå÷éúä øéàî 3074ז"ל בשלימות :הם ע' אילין אינון דסחרין כורסייא קדישא דאקרון דודים ונהרין ונצצין
מאינון דודים עילאין דנהרין ונצצין בטמירו וגניזו עלאה ועלייהו כתיב כי טובים דודיך מיין דודך
אלין כולהון בכללא חדא תתאין מגו עילאין וכולהו נהירין ונציצין מגו ההוא יין דמנטרא
עילאין טמירין אינון איקרון חיות טמירין דאינון רצוא ושוב ואינון נהרין מגו עלמא עילאה
עלמא דאתי ואלין תתאין נהרין ונציצין מגו ההוא נהירו טמיר וגניז דאלין נציצין
וכלהו מיין מאינון שבעין שמהן דאינון נהירין טמירין דהא אינון שבעין דסחרין כורסיא קדישא
לתתא מאינון שבעין פנימאין נהירין כלהו ונצצי ודא הוא מיין מאינון נהרין עילאין יינא דאורייתא
ואינון בוצינין עילאין דנהרין אנפין ובוצינין ואינון שבעין שמהן דאתקרי בהו קב"ה
ברזא וסתרא דאלפא ביתא דאינון כ"ב אתוון אית מנייהו עשר עילאין א"ב ג"ד ה"ו ז"ח ט"י
ותריסר אחרנין דמתהפכין לכמה גוונין ומתגלגלין באתוון ולעולם לא משניין דהא יינא דאורייתא
מהכא מתפרש לא דנפקא מאלין אתוון אלא מטמירו דלהון
תרגום :הם השבעים האלו אותם המקיפים את הכסא הקדוש שנקראים דודים ומאירים
ונוצצים מאותם הדודים העליונים שמאירים ונוצצים בסתר וגניזה עליונה ועליהם כתוב )שיר א(
כי טובים דדיך מיין דדיך אלה כלם בכלל אחד התחתונים מתוך העליונים וכלם מאירים ונוצצים
מתוך אותו היין המשמר
העליונים הטמירים הם נקראים חיות הטמירות שהן רצוא ושוב והם מאירים מתוך העולם
העליון העולם הבא ואלו התחתונים מאירים ונוצצים מתוך אותו האור הטמיר והגנוז של אלו
הניצוצות
וכלם מיין מאותם שבעים שמות שהם מאירים טמירים שהרי אותם שבעים מקיפים את הכסא
הקדוש למטה מאותם שבעים פנימיים מאירים כלם ונוצצים וזהו מיין מאותם נהרות העליונים
היין של התורה ואותם המאורות העליונים שמאירים פנים ומאורות והם שבעים השמות שבהם
נקרא הקדוש ברוך הוא
בסוד וסתר האלפא ביתא שאותן עשרים ושתים אותיות יש בהם עשר עליונות א"ב ג"ד ה"ו
ז"ח ט"י ושתים עשרה אחרות שמתהפכות לכמה גונים ומתגלגלות באותיות ולעולם לא משתנות
שהרי יינה של התורה מכאן מתפרש לא שיוצא מהאותיות הללו אלא מהסתר שלהם
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ואחר שהוא נוטל את הדם ,מקריבים את
הקרבן למעלה ,שנאמר בו "את קרבני
לחמי לאשי" .וכנגד השור הוא "חמור
נוער" )ברכות &( ,אם זכו הרי השו"ר
מקבל את הקרבן .ואם לא ,הרי חמור
נוער ,ולכן נאמר "לא תחרוש בשור
ובחמור יחדיו" .יחדיו כלומר ,אל תגרום
שיאכל החמור את קרבן השור.

àîö íàå íçì åäìéëàä êàðåù áòø íà (& äë
ïéáø÷ àîã ìéèð åäéàã øúáìå íéî åä÷ùä
÷úà (á çë øáãîá) äá øîúàã àìéòì àðáø
÷øåîç åäéà øåùã äéìá÷ìå éùàì éîçì éðáø
åàì íàå àðáø÷ ìá÷î ø"åù àä åëæ íà øòåð
øåùá ùåøçú àì øîúà àã ïéâáå øòåð øåîç àä
àì øîåìë åãçé (é áë íéøáã) åãçé øåîçáå
øåùã äéðáø÷ øåîç ìåëàéã íåøâú

ולעולם כל קרבנין כו'  -הוא לראיה שהוא במנחה ,שכל קרבנין דבהמה שחיטתן בצפון,
לבד השלמים שאין באין על חטא וכמו שמפרש והולך ,בגין דמצפון להגין עליהם :דמתמן כו'
מלחך ההוא כו' ולבתר דאיהו נטיל דמא כו'  -כמ"ש בסוף פרשת פקודי )רסח ע"ב( אר"א האי
קץ כל בשר אתהני מאינון קרבנין כו' וכדין ההוא אקרי בהמה בכולא בגו אינון חטאין ובישין
והרהורין כגוונא דקרבנא דעזאזל כו' ,3075ע"ש .ושם )רסט ע"א( ות"ח האי קץ כל בשר כל
רעותיה לאו איהו אלא בבשרא תדירו בג"כ תיקונא כו' .3076ובר"פ צו )כו ע"א וע"ב( ולבתר
מרזא דבהמה אסתפקו ואתזנו לאתקשרא רוחא אחרא דאיהי גו מסאבו כו' .3077ואמר ובג"ד ל"צ
 - ïå÷éúä øéàî 3075ז"ל בשלימות :יומא חד הוה יתיב רבי אלעזר קמיה דרבי שמעון אמר רבי אלעזר האי קץ
כל בשר אתהני מאינון קרבנין דהוו ישראל מקרבין על גבי מדבחא או לא אמר ליה כלא הוו
מסתפקי כחדא לעילא ולתתא
ותא חזי כהני וליואי וישראל אינון אקרון אדם בחבורא דאינון רעותין קדישין דסלקא מגווייהו
וההוא אמרא או כבשא או ההוא בהמה האי דקרבין אצטריך עד לא אתקריב על מדבחא לפרשא
עלה כל חטאין וכל חובין וכל הרהורין בישין דעבד וכדין ההיא אתקרי בהמה בכלא בגו אינון
חטאין ובישין והרהורין
כגוונא דקרבנא דעזאזל דכתיב )ויקרא טז כא( והתודה עליו את כל עונות בני ישראל וגו' הכי
נמי הכא וכד סלקא על גבי מדבחא מטו לה על חד תרין ובגין כך דא סלקא לאתריה ודא סלקא
לאתריה דא ברזא דאדם ודא ברזא דבהמה כמה דאת אמר )תהלים לו ז( אדם ובהמה תושיע יהו"ה
תרגום :יום אחד היה יושב רבי אלעזר לפני רבי שמעון אמר רבי אלעזר קץ כל בשר הזה האם
נהנה מאותם קרבנות שהיו ישראל מקריבים על גבי המזבח או לא אמר לו כולם היו נהנים כאחד
למעלה ולמטה.
ובא וראה כהנים ולוים וישראלים הם נקראים אדם עם חבור לאותם רצונות קדושים שעולים
מתוכם ואותו שה או כבש או אותה בהמה שמקריבים צריך שטרם תקרב על המזבח לפרש עליה
את כל החטאים וכל העוונות וכל ההרהורים הרעים שעשה ואז היא נקראת בהמה בכל בתוך
אותם חטאים ורעות והרהורים.
כמו שהקרבן לעזאזל שכתוב והתודה עליו את כל עונת בני ישראל וגו' כך גם כאן וכשעולה על
גבי המזבח מגיע לו על כל אחד כפלים ולכן זה עולה למקומו וזה עולה למקומו זה בסוד אדם וזה
בסוד בהמה כמו שנאמר אדם ובהמה תושיע ה'.
 3076ז"ל :ותא חזי האי קץ כל בשר כל רעותיה לאו איהו אלא בבשרא תדיר ובגין כך תקונא
דבשרא תדיר לגביה ועל דא אקרי קץ כל בשר וכד איהו שליט שליט על גופא ולאו על נשמתא
נשמתא סלקא לאתרה ובשרא אתייהיב לאתר דא כגוונא דקרבנא דרעותא סלקא לאתר חד
ובשרא לאתר חד
תרגום :ובא וראה קץ כל בשר הזה כל רצונו אינו אלא בבשר תמיד ולכן תקון הבשר תמיד
אליו ועל כך נקרא קץ כל בשר וכשהוא שולט הוא שולט על הגוף ולא על הנשמה הנשמה עולה
למקומה והבשר נתן למקום הזה כמו הקרבן שהרצון עולה למקום אחד והבשר למקום אחד.
 3077ז"ל בשלימות :ולבתר מרזא דבהמה מסתפקי ואתזנו לאתקשרא רוחא אחרא דאיהי גו
מסאבו מאינון תרבין ושמנונין כמה דאתמר ובגין כך עולה קדש קדשים שאר קרבנין למעבד
שלמא בעלמא כלהו מכמה סטרין ומארי דדינין לאתעברא ולאתנהרא מגו רעותא לאתבסמא
אקרון קדשים קלים בגין דלא מתעטרי לעילא לעילא בקדש הקדשים ועל דא אינון קדשים קלים
ונכיסו דלהון בכל אתר כמה דאוקמוה אבל עולה דאיהי רזא דקדש הקדשים לאו איהי כשאר
קרבנין דכל עובדהא קדש:
תרגום :ואחר כך מסוד של הבהמה נהנים }מסתפקים{ ונזונים להתקשר לרוח אחרת שהיא
בתוך הטומאה ,מאותם חלבים ושמנים כמו שנתבאר .ולכן עולה קדש קדשים ,שאר הקרבנות
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לכסאה כו'  -ר"ל לכן הבהמה א"צ כיסוי הדם ,לפי שהוא רזא ודרגא דבהמה כנ"ל ,לקיימא אם
רעב כו' ,ואף בחולין כו' :ולבתר דאיהו נטיל כו'  -כמ"ש בפרשת פנחס )רכד ע"ב( כבד נטיל
בקדמיתא הוא ויותרת דיליה ס"ם ובת זוגו ,וכל אינון ערקין דכבדא כו' וכדין קריב כלא לגבי לב
כו' לב קריב לגבי מוחא רעותא כו' מוחא קריב לגבי טמיר מכלא כו' ,3078עשב"ה :חמור נוער -
אע"ג דחמור הוא בסט' דימינא ,דמסאבו ישמעאל ,שבו לכם פה עם החמור )&( ,וכלב לשמאלא,
וכמש"ל בתיקון ל"ז )&( דהוא רוצח כו' ,וש"מ .כבר תירצו בר"מ )&( דשוי זרעא דאברהם
לשמאלא בגלותא דעמלק ,ההוא רוצח כו' ועל חרבך תחיה )בראשית כז מ( ,וזרעא דיצחק ביד
ישמעאל :כלומר לא תגרום דאכיל קרבנא שור וחמור  -והוא בבינוני ,דזכוון וחובין מושכין
אותו ,3079חמר גמל וכמ"ש בר"מ פ' צו )&( בענין אשם תלוי ,ועי' ברע"מ פ' בא )מא ע"ב( בינוני
זה וזה שופטו ,בינוני היינו אח דיצה"ר ,ואח כו' וכד זכוון בינונים כו' .3080ואמר שם ,דיצה"ר
 - ïå÷éúä øéàîכולם כדי לעשות שלום בעולם מכמה צדדים ,ולהעביר בעלי דינים ,ולהיות נאור מתוך הרצון,
להתבשם ונקראים קדשים קלים ,משום שלא מתעטרים למעלה למעלה בקודש הקדשים ,ועל זה
הם קדשים קלים ,ושחיטתם בכל מקום כמו שבארוה .אבל העולה שהיא סוד של קדש הקדשים,
אינה כשאר קרבנות שכל מעשיה קדש.
 3078ז"ל :יותרת הכבד וכבד וע"ד בקורבנא יותרת הכבד דא נחש כבד מיכלא דדכורא רזא
דסמא"ל אמר ר"ש ודאי כך הוא ויאות הוא וברירא דמלה ורזא וסתרן דקרבן הכי הוא כבד נטיל
בקדמיתא הוא ויותרת דיליה )ס"א ולבתר יותרת דיליה( סמאל ובת זוגו )ס"א ולבתר כל כו' דאינון
חיילין( וכל אינון ערקין דכבדא חיילין ומשריין דלהון ונטילו דלהון דאכלין חלבין שמנינו דקרבנא
הה"ד )&( ואת החלב אשר עליהם וכדין קריב כלא לגבי לב ולב לא נטיל מכלא אלא ודוי דאתעביד
ביה וסליק בההוא תננא וצלותא דאתעביד עליה דקרבנא לב קריב לגבי מוחא רעותא דיחודא
דכהנא ביה וחדוותא דליואי מוחא דא נהורא דאתיא ממוחא עלאה מוחא קריב לגביה טמיר מכלא
דלא אתידע כלל )ס"א לגביה מכלל דלא אתפרע כלל( וכלא אתקשר דא בדא ומוחא קריב נחת רוח
דכלא:
תרגום :יותרת הכבד וכבד ,ולכן בקרבן יותרת הכבד זה נחש ,כבד מאכל זכר ,סוד של סמא"ל.
אמר רבי שמעון ,ודאי כך זה ויפה הוא ,ובירור הדבר וסוד ונסתרות הקרבן כך הוא .כבד לוקח
בהתחלה ,הוא והיותרת שלו )ואחר כך היותרת שלו( ,סמאל ובת זוגו )ואחר כך כל וכו' שאותם
חיילות( ,וכל אותם עורקי הכבד חיילות ומחנות שלהם ולוקחים את שלהם ,שאוכלים חלבים
ושמנוני הקרבן ,זהו שכתוב "ואת החלב אשר עליהם" ואז נקרב הכל ללב .והלב לא לוקח מהכל
אלא וידוי ,שנעשה בו ועולה ,באותו עשן .ותפלה שנעשה עליו ,שקרבן הלב מקריב למח רצון של
היחוד ,שהכהן בו ושמחת הלויים ,המח הזה אור שבא ממח עליון ,המח מקריב לטמיר מהכל ,שלא
נודע כלל) .אליו מכלל שלא נפרע כלל( והכל נקשר זה בזה ,והמח מקריב נחת רוח של הכל.
 3079עי' ברכות סא ע"ב :תניא רבי יוסי הגלילי אומר צדיקים יצר טוב שופטן שנאמר ולבי חלל
בקרבי רשעים יצר רע שופטן שנאמר נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו
בינונים זה וזה שופטן שנאמר יעמוד לימין אביון להושיע משפטי נפשו.
 3080ז"ל בשלימות :קדש לי כל בכור פטר כל רחם וגו' )&( פקודא דא לקדש בכור בהמה ועם
הארץ צריך תרין מילין חד דיהא פדוי מתחות שלטנותא דיצר הרע דאיהי אדון דיליה כגוונא דאמר
יעקב לעשו )בראשית לג יד( יעבר נא אדני לפני עבדו בהאי עלמא אדון מצד חובין דנפישין על
גופא כמה דאוקמוה חייבא יצר הרע שופטו זכאה יצר הטוב שופטו בינוני זה וזה שופטו בינוני
היינו אח דיצר הרע ואח דיצר הטוב אחי יהי לך אשר לך )&( וכד זכוון נפישין רוחא תבר תרין
משמרות דחמור נוער כלבים צועקים וסליק למשמרת דשחר דביה אדם ואתהדר בר נש אדון הדא
הוא דכתיב )שם לב ו( ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה וסליק לדרגא דאדם דאתמר ביה )שם
א כח( ורדו בדגת הים ובעוף השמים וגו' )שם ט ב( ומוראכם וחתכם וגו' וכד זכוון בינונים )שם לב
כה( ויאבק איש עמו זכוון וחובין מתחבקן לאגחא קרבא מסטרא דזכוון )שם כו( וירא כי לא יכול
לו מסטרא דחובין ויגע בכף ירכו בגיד הנשה נשה לשון )שם מא נא( כי נשני אלהים את כל עמלי
ואיהו לשון נשיה חד מדורא מאינון שבעה ארעאן מאן דנחית תמן אתנשי מניה אורייתא:
תרגום :קדש לי כל בכור פטר רחם וגו' מצוה זו לקדש בכור בהמה ועם הארץ צריך שני דברים
אחד שיהיה פדוי מתחת שלטון היצר הרע שהוא אדונו כדוגמא שאמר יעקב לעשו יעבר נא אדני
לפני עבדו בעולם הזה אדון מצד העוונות שהם רבים על הגוף כמו שבארוה רשע יצר הרע שופטו
צדיק יצר הטוב שופטו בינוני זה וזה שופטו בינוני הוא אח של יצר הרע ואח של יצר הטוב אחי
יהי לך אשר לך .וכשרבות הזכיות הרוח שובר שתי משמרות של חמור נוער וכלבים צועקים ועולה
למשמרת השחר שבו האדם וחוזר האדם ]להיות[ אדון זהו שכתוב ויהי לי שור וחמור צאן ועבד
ושפחה ועולה לדרגת אדם שנאמר בו ורדו בדגת הים ובעוף השמים וגו' ומוראכם וחתכם וגו'.
וכשהזכיות בינוניות ויאבק איש עמו זכויות וחובות מתחבקות ללחום קרב מצד הזכויות וירא כי
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הוא חמור ,וכן שם )מג ע"א( וכל פטר חמור כו' ,ור"ל כאן שלא תהא תפלתך בחובין ,אלא כלו
זכוון ,וכן כל המעשים כל שאור וכל דבש כו' ,כמ"ש במ"א:
הקרבן השלישי ,של ערבית ,קרבן
של עופות ,שנאמר בהם "שתי תורים או
שני בני יונה וגו'" .שאם זכו ,הנש"ר של
יעקב יורד לקבל אותם ,ואם לא הנשר
של צד הטומאה ,נץ לגבי יונה ,וכפי
הקרבן ,כך יתגדל או יתקטן.
*וא"ל מסטרא דמסאבו נץ כו'  -ול"ג נשרא :נץ לגבי יונה  -ר"ל ,נץ הטורף הבני יונה:
וכפום קרבנא כו'  -ר"ל ,היצה"ר הוא כפי הקרבן נק' ,אם חמור בקרבן גדול ,ונץ בקטן ,וכמ"ש
באדם ג"כ )&( כל הגדול מחבירו כו' ,וכן במצות ותפלות ,כל היותר גדול צריך ליזהר יותר ,וז"ש
)&( לעולם יהא אדם נזהר בתפלת המנחה} ,ע ע"ג{ דחמור חמור מכולם ,כמ"ש בר"מ )&(:
הקרבן הרביעי אדם ,זהו שמקבל
÷ìá÷îã åäéà éàä íãà äàòéáø àðáø
שמקריב
קרבן של אד"ם ,שהוא מחשבה
÷áéø÷ã äáùçî åäéàã {á"ò ò} íãà àã àðáø
ומיחד הכל .ועליו נאמר "אדם כי יקריב
áéø÷é éë íãà (&) øîúà äéìòå àìë ãçééîå
מכם וגו'" ,זהו שמקריב קרבן ליהו"ה ,וזו
התורה .ולכן תקנו בתפלה לשמוע בה àãå 'äì ïáø÷ áø÷îã åäéà éàä 'åâå íëî
ספר תורה ,להיות בו קרבן שלם באדםäá òîùîì àúåìöá åðé÷ú àã ïéâáå àúééøåà ,
שנאמר בו "זאת התורה אדם" .ולכן íãàá íéìù àðáø÷ äéá éåäîì äøåú øôñ
"מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו ) íãà äøåúä úàæ äéá øîúàãבמדבר יט יד(
תועבה".
íâ äøåú òåîùî åðæà øéñî (&) àã ïéâáå
÷ïéôåòã àðáø÷ úéáøòã äàúéìú àðáø
'åâå äðåé éðá éðù åà íéøåú éúù ïåäá øîúàã
åàì íàå ïåì àìá÷ì úéçð á÷òéã à"øùð åëæ éàã
íåôëå äðåé éáâì õð åáàñîã 3081àøèñã àøùð
÷øòæúé åà éáøúé éëä àðáø

äáòåú åúìôú

דאיהו מחשבה  -כמ"ש בכמה מקומות ,שהוא שמא מפרש דאשקי ,והוא אדם ,והוא יו"ד
של שם במחשבה ,ועבז"ח )עג ע"א( אדם הגדול חכמה כו' .ומלכות הוא בדמותיה ,חכמת
שלמה ,וכנ"ל .ואמר דקריב ומייחד כולא ,כמש"ל )יג ע"א יט ע"א( מלגאו איהי יו"ד ה"א וא"ו
ה"א כו' ,איהו שקיו דאילנא 3082בדרועוי ובענפוי ,כמיא דאשקי לאילנא ואתרבי בההוא שקיו.
ועליו אמר בפרשת פנחס הנ"ל ,מוחא קריב לגבי ההוא טמיר כו' .והן ד' דרגין דקרבנא ,אש"ה
רי"ח ניחו"ח לה' ,לבא וריאה ומוחא וההוא טמיר ,החיה שעל הקרום ,צורת אדם ,אבן ספיר,
ועליו דמות כמראה אדם )יחזקאל א כו( .כידוע דלבא הוא אשא ,אישים ,נור דליק .ריאה ,ריח,
כמש"ל )סא ע"א &( ריחא בריאה כו' .וניחוח במוחא ,כמ"ש בפרשת פנחס שם ,לב קריב לגבי
מוחא רעותא דכולא כו' ,וכמ"ש בז"ח שיה"ש )לה &( ההוא טמיר כו' .והן ד' קרבנין דכאן ,ד'
אותיות הוי"ה כסדר ,שהן נשמתא לנשמתא ונר"ן בהמקומות אלו) .ואף שאמר בכבד דהוא כו'
הוא בסטרא דרע ,אבל בסטרא דטוב נטלין האישים ,כמ"ש בפרשת פנחס בר"מ בארוכה )&((.
ועי' בז"ח שיה"ש )נא ע"ב סד ע"ב( ורזא דא אשה ריח ניחוח לה' כו' ,3083עש"ב כל הענין .וז"ש
האי איהו דמקריב קרבן לה' ,כנ"ל דלה' הוא אדם ,וז"ש אדם כו' מכם ,והוא קרבנא דאדם לה',
 - ïå÷éúä øéàîלא יכול לו מצד העברות ויגע בכף ירכו בגיד הנשה נשה לשון כי נשני אלהים את כל עמלי והוא
לשון נשיה מדור אחד מאותן שבע הארצות מי שיורד לשם נשכחת ממנו התורה.
.àøèñî àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð àøèñã àøùð 3081
 3082עי' לקמן נח ע"ד ד"ה כנור – שהשקיא דאילנא שהוא השם מ"ה הוא בחי' הדעת.
 3083ז"ל :ורזא דא אשה ריח ניחוח לה' אשה לבר קישורא ומזונא ונהירו דחילין ומשריין דאשא
בטהרונא קמיטין ריח לגו מיניה ודא איהו דאתקשר לגו ונהיר ברזא דברית קדישא ודא אתקרי
מלכא משיחא דאיהו ריח מאינון בוסמין עילאין דכתיב כריח בשמים
תרגום :וזה סוד )ויקרא א( אשה ריח ניחח לה' אשה מחוץ לקשר והמזון והאור של צבאות
ומחנות של אש נקבצו בצהרים הריח לפנים ממנו וזהו שנקשר פנימה ומאיר בסוד הברית
הקדושה וזה נקרא מלך המשיח שהוא ריח מאותם הבשמים העליונים נאמר כריח בשמים
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והוא נגד משה דהוא דרגא דשמא מפרש כמש"ל תיקון ס"ט )&( ,דהוא בגלגולא דאדם ,וכולל ג'
אבהן בש' דמשה ,והוא מ"ה ,אדם ,חיה רביעית .וכמו שחיה רביעית כוללת כל החיות ,כן הוא
כולל כולן ,וז"ש ודא אורייתא שהוא אורייתא דמשה ,וע"ל )מט ע"ב &( בגין דעאלת בלא בעלה
כו' ועם כל דא כו' ,ועמש"ש :דאתמר ביה זאת כו'  -ר"ל ,כתיב התורה ,אדם דתורה ,הוא
אדם :3084ובג"ד מסיר כו'  -כנ"ל דהוא קריב כולא ,וכל החיות נכללין בו ,כמ"ש )יחזקאל א י(
ודמות פניהם פני אדם )שם ה( ודמות אדם להנה:
וכל הקרבנות הללו רמוזים בגופו
של האדם ,מ"ח ול"ב וריא"ה ,הם ארי"ה
שו"ר נש"ר .המקטרג שלהם :כלב חמור
נץ ,טחו"ל מר"ה וכב"ד ,שהם משחי"ת
א"ף וחמ"ה .מחשבה זה אדם ,יש
מחשבה טובה של חיות טובות ,ויש
מחשבה רעה של חיות רעות .ומחשבה
טובה היא אדם טוב ,ומחשבה רעה זה
אדם רע בליעל" ,אדם להבל דמה".

ùð øáã àôåâá ïéæéîø ïéìà ïéðáø÷ ìëå
ø"ùð ø"åù ä"éøà ïåðéà ä"àéøå à"áéìå à"çåî
÷ä"øî ì"åçè õð øåîç áìë ïåäìã àâåøè
3086
ä"îçå ó"à ú"éçùî ïåðéàã 3085ã"áëå
ïéáè ïååéçã àáè äáùçî úéà íãà àã äáùçî
àáè àáùçîå ïéùéá ïåéçã àùéá äáùçî úéàå
òø íãà àã àùéá äáùçîå áåè íãà åäéà
(&) äîã ìáäì íãà ìòéìá

*טחול כו'  -כצ"ל מרה כבד טחול ,דזהו סדרן נגד מוחא כו' .וכן משחית כו' הוא ג"כ
כסדר הזה :ומחשבה בישא כו'  -הוא עון ,ועי' בתיקון ל"ז )&( ובס"פ בא )&(:
כנגד המ"ח הוא הארי"ה ,שיורד
לאכול קרבנות ,ועליו נאמר "ופני אריה
אל הימין לארבעתם" .הל"ב לשמאל,
ועליו נאמר "ופני שו"ר מהשמאל
לארבעתם" .ריא"ה זה נש"ר ,שיש לה
כנפים שפורחת בהן ,ועליה נאמר "ופני
נשר לארבעתם" .המחשבה שהוא אדם
רוכב על כולם ,והם המרכבה שלו,
כסוסים לבני האדם.

ìëéîì úéçðã ä"éøà åäéà à"çåî ìá÷ì
÷ïéîéä ìà äéøà éðôå øîúà äéìòå ïéðáø
) íúòáøàìיחזקאל א י( äéìòå àìàîùì à"áì
àã ä"àéø íúòáøàì ìàîùäî ø"åù éðôå øîúà
øîúà äìòå ïåäá çøôã ïéôãâ äì úéàã ø"ùð
áéëø íãà åäéàã äáùçî íúòáøàì øùð éðôå
éðáì ïååñåñë äéìéã äáëøî ïåðéàå ïåäìë ìò
àùð

לקבל מוחא כו'  -דמוחא חכמה נחית בימינא דכהנא ולבא הוא לשמאלא )ד ע"א( ,ועי'
לקמן ריש תיקון נ"ה )&( ודא לבא לשמאלא כו' ,ודא מוחא לימינא כו' ,שופרות דא קנה כו',
ר"ל הריאה :דאית לה גדפין  -ר"ל ,אונות הריאה ,דהן גדפין ,שש כנפים ,כמש"ל תיקון כ"ה
)סט ע"א &( ובהון שית גדפין חמש אונות וורדא כו' ,והוא לראיה דהוא בנשר ,דאין כנפים
בטבע מד' אלו אלא לנשר ,והד' חיות יש להם כנפים מצד הנשר ,וכן יש להם קרנים מצד השור,
וידים מצד האדם ,והוא באמצע ממוצע בין מוח ללב ,והוא סולם ביניהם בקנה ,וע"ל תיקון נ"ה
)&( ותיקון כ"ה )&(:
חיילות של המח ,עצמו"ת בקרבן,
åáø÷úå àðáø÷á ï"éîøâ àçåîã ïéìééç
ותקרבו עצמות עצם אל עצמו .חיילות ïéìééç (æ æì ìà÷æçé) åîöò ìà íöò úåîöò
הריאה ,ושל הלב עורקים ,קשר וחבור,

 - ïå÷éúä øéàî 3084פיסוק?
##*.(à"øâ) ìåçèå ãáë äøî 3085
 3086עי' אד"ר קלז ע"ב :ובין תרי )נ"א בתרי( גווני וקרינן ליה אף וחימה ומשחית.

663

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
והתנועה שלהם הרוח של כנפי ריאה,
והוא "רוח אלהי"ם מרחפת על פני
המים") ,שהוא המח( משום שריאה
)שהראש( כלולה משניהם ,כמו שעוף
ממים וארץ ,והם כלולים משניהם.
על המח שורה ברכה ,על הלב שורה
קדושה ,על הריאה שורה היחוד,
והמחשבה כלולה מכולם .והם "יברכך
יהו"ה"" ,יאר יהו"ה"" ,ישא יהו"ה" .יברכך
במח ,יאר בלב ,שם אור העינים ,כמו
שבארוה הלב רואה )קה"ר &( ,ישא
בריאה שהוא שלום ,זהו שכתוב "וישם
לך שלום".

äòåðúå àøåáçå åøéù÷ ïé÷øò àáìãå äàéøã
í"éäìà çåø åäéàå 3087äàéø éôðëã àçåø ïåäìã
(àçåî åäéàã à"ð) (&) íéîä éðô ìò úôçøî
àðååâë åäééåøúî àìéìë (àùéøã à"ð) äàéøã ïéâá
åäééåøúî ïìéìë ïåðéàå àòøàå àéîî àôåòã
àéøù àáì ìò äëøá àéøù àçåî ìò
÷àìéìë äáùçî ãåçé àéøù äàéø ìò äùåã
'ä àùé (&) 'ä øàé (&) 'ä êëøáé ïåðéàå åäìëî
)&( àøåäð ïîúã àáìá øàé àçåîá êëøáé
äàéøá àùé äàåø áìä åäåî÷åàã äîë ïéðééòã
íåìù êì íùéå ã"ää íåìù åäéàã

חיילין דמוחא גרמין  -שהמוח שבעצמות נמשך מהמוח :בקרבנא ותקרבו עצמות כו' -
ר"ל ,בקרבנא דאריה ,נתקרבו זא"ז ,וכמ"ש )&( ותקרבו כו' .ותחית המתים דומיא דקרבנא,
וכמש"ל )סא ע"א &( ובגין אלין שכליים הוו נחתין בקרבנא כו' ,ואלין אינון בתחית המתים כו',
מקרב עצם אל עצמו כו' ,ויקבלון כו' .והענין כי מ"ש )יחזקאל לז ט( מארבע הרוחות בואי הרוח,
ודרשו )&( מארבע סמכין של כסא הכבוד ,ד' }ע ע"ד{ רגלין ,והן ד' החיות .ולכן בנחיתו
דילהון ,שהן סוד ד' הקרבנות כנ"ל ,מתקרבין אינון חיילין דילהון כמו שמפרש והולך ,ור"ל
שנאמר ,ותקרבו עצם כו' ,ותקרבו הוא לשון קרבן :חיילין דלבא ערקין כו'  -הן קשירו דבשרא,
שבהם יצא הדם להשקות הבשר ,וכתיב שם )יחזקאל לז ח( ובשר עלה ,בקרבנא דלבא שור ,וכן
כתיב )&( והנה עליהם גידים ,והוא בקרבנא דריאה נשר .וכן כתיב שם )&( ויקרם עליהם עור
מלמעלה ,והוא בקרבן דאדם דכליל כולא ,וכמש"ל )קלח ע"א &( בראשית תמן ארי דקרבנא
דהוה נחית כו' ארבע חיוון אינון בכורסייא אשנ"א ,ובגופא דב"נ ד' יסודין דממנן עליהון ,ארבע
חיוון דנפש כלילא בהון כו' ,ומארי חיוון דאינון פרנסה ממיא ומשור כו' ,ורזא דקרבנין עור
ובשר תלבישני עצמות וגידים תסוככני ,עור איהו לבושא דאדם ,הה"ד ויעש ה' אלהים לאדם
כו' .וא"ל לא זכו משכא דחויא דכליל ד' יסודין כו' ,ועלייהו אתמר אדם כי יקריב כו' ,בשר איהו
כו' ,מסטרא דחיה דאיהו שור כו' .ועצם איהו אריה .גידים איהו נשר כו' .בעצם כד שריה ברכה
ביה ,מיד ותקרבו עצם כו' ,ומיד נחית עלייהו משחא ושריא עלייהו ברכה ,בשר שריא עליה
קדושה דאיהי מסטרא דלוים ,הה"ד 3088וקדשת את הלוים ,מיד מתקרבין ערקי דדמא לגבי לבא,
דברכה מכהנא אינון ,הה"ד דבר אל אהרן ואל בניו לאמר ,כה תברכו )במדבר ו כג( ,גידין
מישראל ואינון יחודא וקשורא דגרמין ובשרא ,וכד מתקשרין בתרווייהו אתקריאו יחוד ,ויחוד
איהי בישראל ,הה"ד שמע ישראל ה' .משכא איהו דמות אדם ,מלכות ,כל דיוקנין אתחזיין ביה,
ואיהי כלילא מבשרא וגידין וגרמין ,ואיהי תמונת כל ,ואיהי ברכה קדושה ויחוד דכהנים ולוים
וישראל ,דאינון קשירין בתלת אבהן דאתמר בהון האבות הן הן המרכבה כו' ,עש"ב הרבה כל
הענין .וז"ש כאן על מוחא שריא ברכה ,על כו' ,מחשבה כלילא מכולהו ,והוא נגד העור ,תחלת
המחשבה סוף המעשה )עי' לעיל ז ע"א( ,והכל בקרבנין דד' רוחות .ואע"ג דעדיין לא היה בהם
רוח ,כמ"ש )יחזקאל לז ח( ורוח אין בהם ויאמר כו' ,מ"מ התעוררות הרוח היה ,כמש"ש )&(
הנה אני מביא בכם רוח וחייתם ונתתי עליכם גידים כו' ,התעוררות הרוח תחלה :ומ"ש *ערקין
קשירו וחיבורא כו'  -ט"ס כאן וכצ"ל ,חיילין דלבא ערקין דדמא חיילין דריאה גידין דאינון
קשורא וחבורא דילהון ברוחא דכנפי ריאה כו' ,ור"ל ,קשירו דבשרא עם עצמות ,שהן יחודא בין
ברכה וקדושה ,בין חו"ג ,וכמו הרוח שהוא אמצעי בין מים ואש ,וז"ש הה"ד ורוח אלקים כו',
 - ïå÷éúä øéàîà"øâá ÷çîð "äàéø éôðëã àçåø ïåäìã äòåðúå àøåáçå åøéù÷ ïé÷øò àáìãå äàéøã ïéìééç" 3087
àçåøá ïåäìéã àøåáçå àøåù÷ ïåðéàã ïéãéâ äàéøã ïéìééç àîãã ïé÷øò àáìã ïéìééç" àúéà åîå÷îáå
."äàéø éôðëã
 3088עי' לעיל הערה .1203

664

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
שהיא על המים ,ותחתיו אש ,והן ד' יסודין כנ"ל :יברכך במוחא  -כנ"ל דשריא ביה ברכה:
בריאה דאיהו שלום  -דשלום הוא קשירו דכולא ,כמ"ש )עוקצין פ"ג מי"ב( לא מצא הקב"ה כלי
מחזיק ברכה כו' ,דכל הברכות ביה ,והוא שלמא דתרין סטרין ביעקב ויוסף כו':
והם שמיע"ה ראי"ה רי"ח .שמיע"ה
àçéø äéàø {à"ò àò} äòéîù ïåðéàå
ששורה
במוח ,והוא בהפוך חו"ם,
àéøùã í"åç àëåôäá åäéàå çåîá äòéîù
בלוחות ,וקרירות של המח לחמם אותו
àøèñî äéì àîîçì àçåîã àúåøéø÷å àúåçìá
מצד הגבורה ,והוא אריה מצד הגוף ,שור
מצד הנפש ,שהם אש ומים ,אש שכלית àøèñî øåù àôåâã àøèñî äéøà åäéàå äøåáâã
מים יסודית .ראי"ה בל"ב ,שהוא אשúéãåñé íéî úéìëù ùà íéîå ùà ïåðéàã àùôðã ,
ראי"ה ארי"ה ,מים שכלית לקרר אש íéî ä"éøà ä"éàø ùà åäéàã à"áìá ä"éàø
יסודי של הלב ,שלא ישרוף את כל הגוףìë ãé÷åé àìã 3089àáìã éãåñé ùà àøø÷ì úéìëù .
àôåâ

ואינון שמיעה כו'  -מפרש והולך דאינון ד' ראיה כו' ,שהן מסט' דחגת"ם ,ד' אתוון דהוי"ה
כמש"ל בתיקון ע )&( ובז"ח פ' יתרו )&( .ואמר דהן מסט' דגופא כסדר הנ"ל ,אבל מסט' דנפשא
להיפוך ,דהקב"ה מזיג לון להיפוך ,וכמ"ש בפ' וארא )כב ע"א( ת"ח אש הוא כו' מצפון
בהיפוכא }עא ע"א{ כו' מים כו' ,3090עש"ב .ושמיעה הוא מסט' דבינה ,3091ועמש"ל )עו ע"ב &(
כמ"ש )דברים כח מט( אשר לא תשמע לשונו ,וראיה מסט' דימינא ,וע"ל תיקון ע' )&( בארוכה:
ראיה בלבא  -כנ"ל הלב רואה ,והוא אותיות אריה כמו שמפרש והולך ,והוא מסטרא דנפשא וכן
מוח חום כנ"ל:
ריח בריאה שיוצא לחוטם ,עליו
נאמר "ויפח באפיו נשמת חיים" .וריאה
היא מצד המח קרירה ,ומצד הלב יבשה.
והוא חציו מים יסודית ,וחציו יבשה
יסודית .לכן שורה עליה רוח שכלית,
שהוא חם ולח ,חם לחמם את הקרירות
לח ,להרטיב את היבש ,זה שכלי וזה
יסודי.

øîúà äéìò àîèåçì ÷éôðã äàéøá àçéø
)בראשית ב ז( äàéøå íééç úîùð åéôàá çôéå
àáìã àøèñîå àøéø÷ àçåîã àøèñî éäéà
äùáé åéöçå úéãåñé íéî åéöç åäéàå äùéáé
åäéàã úéìëù àçåø äìò àéøù àã ïéâá úéãåñé
àáèøì çì àúåøéø÷ àîîçì íç çìå íç
ééãåñé àãå éìëù àã àúåùáé

 - ïå÷éúä øéàî 3089עי' לעיל כט ע"א וזהר ח"ג רכז ע"ב ,ועי’ ס"י פ"א מ"ה )&( ד"ה ועומק אחרית שאותו האש
היסודי הוא סיבת כל דבר )ביאורים ח"א סט ע"ד(.
 3090ז"ל בשלימות :תא חזי אש הוא בשמאלא לסטר צפון דהא אש תוקפא דחמימותא ביה
ויבישו דיליה תקיף וצפון בהפוכא דיליה הוא ואתמזיג חד בחד ואיהו חד מים לימינא והוא לסטר
דרום וקודשא בריך הוא לחברא )נ"א לאחזרא( לון כחדא עביד מזגא דא כמזגא דא צפון איהו קר
ולח אשא חם ויבש אחלף לון לסטר דרום דרום איהו חם ויבש מים קרים ולחים וקודשא בריך
הוא מזיג לון כחד דנפקי מיא מדרום ועאלין בגו צפון ומצפון נגדי מיא נפיק אשא מצפון ועאל
בתוקפא דדרום ומדרום נפיק תוקפא דחמימותא לעלמא בגין דקודשא בריך הוא אוזיף דא בדא
וכל חד וחד אוזיף לחבריה מדיליה כדקא חזי ליה כגוונא דא רוח ומזרח בגין דיוזיף כל חד לחבריה
ואתכליל דא בדא לאתחברא כחד:
תרגום :בא וראה האש היא בשמאל לצד צפון שהרי האש בו תוקף החמימות והיבש שלו חזק
וצפון ההפיך שלו ונמזגים אחד באחד והוא אחד מים לימין והוא לצד דרום והקדוש ברוך הוא
לחברם )להחזירם( כאחד עושה מזג זה כמזג זה .הצפון הוא קר ולח האש חם ויבש החליפם לצד
דרום דרום הוא חד ויבש המים קרים ולחים והקדוש ברוך הוא מוזג אותם כאחד שיוצאים מים
מדרום ונכנסים לצפון ומצפון נמשכים מים יוצא אש מצפון ונכנס בתוקף הדרום ומדרום יוצא
תוקף החמימות לעולם משום שהקדוש ברוך הוא לווה זה מזה וכל אחד ואחד מלוה לחברו משלו
כראוי לו כדוגמא זה רוח ומזרח כדי שילוה כל אחד לחבירו ונכללים זה בזה להתחבר כאחד.
 3091עי' ביאורים ח"א עו ע"א :היה מן הראוי שיהא השמיעה תלוי בלב ,והראיה במוח כל א'
למינו .אך נעשה להיפך כדי למזגם.
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ריחא בריאה  -דריח הוא ברוחא דחוטמא ,וז"ש עליה כו':
דבור זה אדם שכלול מכולם ,מי
÷éôà ïàîå åäìëî ìéìëã íãà àã øåáã
אלו
מוציא אותו ,מחשבה .ומשום
ïéúçð ååä íééìëù ïéìà ïéâáå äáùçî äéì
השכליים ,היו יורדים בקרבן להקריב
ïåðéà ïéìàå àìë àãçéìå àðáø÷ àáø÷ì àðáø÷á
קרבן וליחד הכל .ואלה הם בתחית
המתים ,שבהם יהיה הקדוש ברוך הוא àåä êéøá àùãå÷ àäé ïåäáã íéúîä úééçúá
מקרב עצם אל עצמו וגידים ועורקיםïåäìë ïé÷øòå ïéãéâå åîöò ìà íöò áø÷î ,
כולם לחבר זה עם זה ,ויקבלו אלו באלוïéáìùîå ïéìàá ïéìà ïåìá÷éå àãá àã àøáçì ,
ומשלבים אלו באלו .זהו שכתוב úåìéá÷î (ä åë úåîù) ã"ää ïéìàá ïéìà
"מקבילת הלולאות וגו'" .באותו זמן àðåâðå äåãç àäé àðîæ àåääá 'åâå úåàìåìä
תהיה שמחה ונגון בהתקרבות שלהם.
ïåäìã åáéø÷á

ומאן אפיק ליה מחשבה  -דזהו ענין נפש המדברת ,ר"ל שכלי מחשבי כידוע ,ונקרא דיבור
פנימי :וגידין וערקין כו' ויקבלון כו'  -וע"ל )לח ע"א &( ובההוא זמנא אינון אברים מקבלין כו',
וכד אינון מקבלין כל ספיראן מקבלין כו' ,וכל חד כו':
]ïéøúå ïéøùò àðå÷ú [á"ò âñ

"בראשית ברא אלהי"ם" "בראשית"
הוא אחד שלא נתגלה ,וברא שנים ,שנים
הם ,והם ב' ,והם שני עולמות נסתרים,
ובמה ברא אותם בנקודה נסתרת אחת
שנקראת ראשית ,ועליה נאמר "כולם
בחכמה עשית" ,ושני עולמות נסתרים
לא היו מתגלים עד שעשה להם שני
לבושים ,ומה הם "את השמים ואת
הארץ"" .את השמים" לבוש לעולם
העליון ,שנברא בנקודה העליונה" .ואת
הארץ" ,לבוש לעולם התחתון ,שנברא
באלהי"ם ,שהיא האם העליונה.

úéùàøá (&) í"éäìà àøá úéùàøá
ïéøú ïéøú àøáå àéìâúà àìã åäéà 3092ãç
ïéîéúñ ïéîìò ïéøú ïåðéàå 'á 3093ïåðéàå ïåðéà
àîéúñ àãç àãå÷ðá ïåì àøá äîáå
äîëçá íìë øîúà äìòå éø÷úà úéùàø
) úéùòתהלים קד כד( àì ïéîéúñ ïéîìò ïéøúå
ïéùåáì ïéøú ïåì ãéáòã ãò ïééìâúà ååä
úà õøàä úàå íéîùä úà åäðéð éàîå
éøáúàã äàìò àîìòì àùåáì íéîùä
àîìòì àùåáì õøàä úàå äàìò äãå÷ðá
àîéà éäéàã í"éäìàá éøáúàã äàúú
äàìò

תיקון כב *בראשית חד  -ל"ג בראשית ,דקאי אברא ,ור"ל כתר* :תרין אינון ב'  -ול"ג
ואינון ,ור"ל ב' דבראשית ,וכן הוא אלקים לשון רבים ,וכמו שמפרש והולך ואינון תרין כו',
ור"ל חו"ב שבבינה וכמש"ל :ובמה ברא כו'  -והוא יו"ד העצמי שבשם ,ותרין הנ"ל הן י"ה של
ה' ראשונה :3094ראשית כו'  -וז"ש בראשית ,ר"ל עם ראשית ,ברא הכתר את אלקים כנ"ל :ותרין
 - ïå÷éúä øéàîà"øâá ÷çîð 0 ãç úéùàøá 3092
.à"øâá ÷çîð 3093
 3094עי' ע"ח שער טו פרק ד :ונבאר ענין בינה ותבונה ,ובו יתבאר מ"ש בס"י )פ"א מ"ד( הבן
בחכמה וחכם בבינה .והענין כי הנה ב' אותיות ראשונות של הוי"ה הם בחי' חו"ב ,אבל באות יו"ד
לבד שהוא חכמה שם יש בחי' בינה ,וזהו ענין הבן בחכמה .ופי' הוא כי יו"ד במלואו ,י' הוא חכמה,
וב' אותיות ו"ד נעשית צורת ה' ,שהוא צורת ו"ד שבאות יו"ד ,והיא נקרא בינה עלאה הנ"ל .ואמנם
ה' ראשונה עצמה שבשם הוי"ה זו היא תבונה ראשונה הנ"ל ,וכבר הודעתיך בדרוש תפילין בענין
כתיבת שם הוי"ה ,שצריך לכתוב תחלה י' בקרן זוית של ה' הזאת ,כזה  ,ואות י' הוא בחי' חכמה
של זאת התבונה ראשונה ,וזו החכמה נקרא יש"ס ,וז"ש וחכם בבינה .והרי נתבאר כי באות י' של
הוי"ה יש בחי' או"א עלאין ,ובאות ה' ראשונה של הוי"ה יש בחי' יש"ס ותבונה שהם תתאין.3094
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עלמין סתימין לא כו'  -ור"ל ז"ש את השמים וג"כ ברא עם הראשית ,אבל ואת הארץ ל"ק 3095רק
אברא אבל לא בראשית ,אלא אלקים ולכן ל"ק והארץ :לבושא לעלמא עילאה  -יו"ד שבה"א,
אבל יו"ד העצמי אינו מתלבש כלל ,אור הראשון ,כידוע :דאתברי כו' דאתברי כו'  -קאי על
הלבושין וכמ"ש למטה:
'
ה
.
לכל
אב
א
ו
וה
,
י' נקרא ראשית
'ä àìëã àáà åäéàå éø÷úà úéùàø 'é
אלהי"ם ,והיא אם של הכל ,אם כל חיäîëçå éç ìë íà àìëã àîà éäéàå í"éäìà .
והחכמה שהיא אב ,לא נודעת אלא
äðéáá àìà òãåîúùà àì àáà åäéàã
ושם י"ה ,אבא
בבינה ,שהיא אלהי"םָ ,
ואמא כאחד ,שני עולמות נסתרים .ו"ה àãçë àîéàå àáà ä"é ïîúå í"éäìà éäéàã
הם שני בנים ,והם העולם הזה והעולם ïéðá ïéøú ïåðéà ä"å ïéîéúñ ïéîìò ïéøú
הבא ,ו' העולם הבא ,שהוא עולם ארוךàîìò 'å éúàã àîìòå ïéã àîìò ïåðéàå ,
ה' העולם הזה ,שאינו ארוך.
ïéã àîìò 'ä àëéøà àîìò åäéàã éúàã
êåøà åäéà åàìã

אבא דכלא  -שגם זו"נ או"א לבריאה ,אלא שהן או"א לכולא .וכן למטה ,אדה"ר בדרגא
דאבא לכלא ,וכן חוה וכמו שמפרש והולך :ואיהו כו' כל חי  -ר"ל ,מלכא דשלמא דיליה )זהר
ח"א ה כט ע"א( ,והיא מקור חיים ,נשמת חיים :וחכמה דאיהי כו'  -דעצמו אינו מתלבש כלל
כנ"ל ,לכן א"א להתגלות ,וכמ"ש )איוב כח כא( ונעלמה מעיני כל חי כו' ,אף מכל חי הנ"ל:
ותמן י"ה כו'  -י' של הה"א ,וז"ש כחדא כו' ולא מתפרשין כו' ,שהן באות אחת:
ב' ,שני היכלות לשתי אותיות ,שהן
י"ה .ועליו נאמר "אלהי"ם הבין דרכה
והוא ידע את מקומה" .ומי הם ב'
היכלות הללו ,אלא אחד הוא אהי"ה,
והשני אדנ"י ,ושניהם הם כנויים לשתי
אותיות י"ה ,אב ואם .וכך עולה חשבון
אהי"ה אדנ"י וחשבון אלהי"ם לחשבון
כנו"י ,ובה גנוזים האב והאם .וזהו
"הנסתרת ליהו"ה אלהינ"ו" ,י"ה ,ואלו
הם נסתרים וגנוזים ,והם סתרי תורה
ממש .ומשום שהם נסתרים ,צריך שלא
לגלותם ,וזהו סוד העריות ,שנאמר בהם
"ערות אביך וערות אמך לא תגלה" ,לא
תגלה ,ודאי מהכסוי שלהם.

ä"é ïåðéàã ïååúà ïéøúì ïéìëéä ïéøú 'á
àåäå äëøã ïéáä í"éäìà (&) øîúà äéìòå
ïéìà ïéìëéä ïéøú åäéð éàîå äîå÷î úà òãé
é"ðãà àðééðúå ä"éäà åäéà ãç àìà
àáà ä"é ïååúà ïéøúì ïééåðë ïåðéà åäééåøúå
é"ðãà ä"éäà ïáùåç ÷éìñ éëäå àîéàå
ïéæéðâ äáå é"åðë ïáùåçì í"éäìà ïáùåçå
'äì úåøúñðä åäéà àãå àîéàå àáà
) 3096å"ðéäìàדברים כט כח( ïåðéà àãå ä"é
ùîî àúééøåàã éøúñ ïåðéàå ïéæéðâå ïéøéúñ
ïåì äàìâì àìã êéøö ïéøéúñ ïåðéàã ïéâáå
úåøò ïåäá øîúàã 3097ïééøòã àæø åäéà àãå
éàãå äìâú àì äìâú àì êîà úåøòå êéáà
ïåäìã àéåñë ïî

ב' תרין היכלין כו'  -ר"ל ,ב' של בראשית ,וזה השם של }עא ע"ב{ בי"ה ,וז"ש כי בי"ה
כו' .ואמרו עוה"ב ביו"ד ,ועוה"ז בה' )&( ,וע"י התלבשות בהיכלין דב' :והכי סליק כו'  -שהן
כינויין לי"ה ,והן גימ' ג"כ אלקים :וב' גניזין  -ר"ל ,בתוך הכינויין ההיכלין הנ"ל ,וחוזר כאן
משום שר"ל ,ודא איהו הנסתרות כו' :ואינון סתרי כו'  -שב' לבושין שמים וארץ הן בתורה,
תורה שבכתב ובע"פ ,ותרין עלמין סתימין ,הן סודות של בכתב ובע"פ .ואותן הסודות עצמן הן
מכוסין בכינויין ,כמו שאנו מכנין אותן בצורת אדם ושאר דמיונות ושמות ,והן ההיכלין הנ"ל
 - ïå÷éúä øéàî##* 3095
 3096עי' לעיל הערה .20
 3097עי' חגיגה יא ע"ב :אין דורשין בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית בשנים ולא במרכבה
ביחיד.
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וז"ש לא תגלה כו' .וענין הפסוק בראשית הוא ,עם ראשית ברא את אלקים ,ואלקים בתוך שמים
וארץ .ועוד עם ב' וראשית ,ברא האלקים את שמים וארץ ,שע"י ראשית וב' הנ"ל ,ברא בינה זו"נ
כנ"ל:
3098
קם זקן פתח ואמר ,רבי רבי ,רד
úéçð éáø éáø øîàå çúô
÷àáñ í
3099
àúðéëù àäã
לכאן ,שאתה הנר הקדוש ,שהרי השכינה àùéã÷ àðéöåá úàã àëä
הקדושה ממתינה לך ולחבריך ,בשבועה
÷äàîåàá êøáçìå êì úøéèð à÷ àùéã
עליכם אל תתעכבו שם לרדת לכאן
אתם .וכך אמרתי לכל אותם ראשי àëä àúçðì íúä ïåáëòúú àì åëééìò
הישיבה העליונה והתחתונה ,שכולם éøàî ïåðéà ìëì àðéîåà éëäå ïåúà
יהיו יורדים עמכם ,וכן אני השבעתי ïéúçð ïåäìë ïåäéã äàúúå äàìò àúáéúî
לאותם מלאכים וחיילות קדושים ïéëàìî ïåðéàì àðéîåà àðà ïëå ïåëîò
שממונים לשמור אתכם ,ולא לכבודי åàìå åëì àøèðì ïðîî éã ïéùéã÷ ïéìééçå
עשיתי ,ולא לכבוד אבי ואמי ,אלא לכבוד
àáàã àø÷éì åàìå àðãéáò éãéã àø÷éì
השכינה.
àúðéëùã àø÷éì àìà àîàå

*קם סבא כו'  -ט"ס ,וכצ"ל ,קם בוצינא קדישא פתח ואמר סבא סבא נחית הכא דהא
שכינתא כו' ,וכנ"ל שז' סבין הנ"ל הן ז"ס ,והשכינה משמש להם ,כמ"ש בריש תיקון כ"א )&(
והוא שייך לשם ,וז"ש נטירת לך ולחברך :עלאה ותתאה  -דחג"ת ונה"י ,כמ"ש בתז"ח )&(,
והכל בשביל השכינה כמו שמפרש והולך ,שהן מסטרא דבעלה:
מיד קול התעורר בענפי האילנות של
גן העדן ,עליונים ירדו )מלאכים(
)תחתונים( התכנסו לרדת עם ראשי
הישיבה העליונה והתחתונה הללו ,שהרי
רשות נתנה לכם מלמעלה .מיד כולם
התפשטו מצורתם והתלבשו באוירים של
העולם הזה ,שהוא כנוי וסתירה לאותיות
הקדושות.

àúðâã ïéðìà éôðòá øòúà àì÷ ãéî
(ïéàúú à"ð) (ïéëàìî) åúçð ïéàìò ïãòã
àúáéúî éøàî ïéìàá àúçðì åùðëúà
3100
åëì áéäééúà àúåùø àäã äàúúå äàìò
ïåäéð÷åéãî åèùôúà åäìë ãéî àìéòìî
éåðë åäéàã àîìò éàäã ïéøéåàá åùáìúàå
ïéùéã÷ ïååúàì äøéúñå

עלאין נחתו מלאכין כו'  -עלאין אמר על בני המתיבתין:
בין כך הרי אליהו הקדים לתקן להם
àð÷úì íéã÷à à÷ åäéìà àä éëäãà
נר
את מושבם .פתח ואמר ,רבי רבי
àðéöåá éáø éáø øîàå çúô åäééáúåî ïåì
הקדושְ ,שפִּ יך מדבר גדולות בתורה ,ממנו
÷ïáøáø ììîî åäéà êìéã àîåôã àùéã
מזדעזעים עליונים ותחתונים ,ועל פיך
נאמר "והר סיני עשן כולו וכו'" ,משום ïéàúúå ïéàìò ïéòæòãæî äéðî àúééøåàá
שהאות י' שורה במוחך ,ה' בלבך שהיא ïùò éðéñ øäå (&) äá øîúà êìéã àîåôå
בינה ,ובה הלב מבין )ברכות סא ע"א( ,ו' 'ä êìéã àçåîá àéøù 'é úàã ïéâá 'åëå åìë
בפיך ,וממנו "וכל העם רואים את àîåôá 'å ïéáî áì äáå äðéá éäéàã êáìá
הקולות" ,שהוא באותם הבלים שיוצאים úåìå÷ä úà íéàåø íòä ìëå (&) äéðîå êìéã
מפיך ,שעליהם נאמר "קול יהו"ה חוצב
êîåôî ïé÷ôðã íéìáä ïåðéàá åäéàã
להבות אש".
áöåç 'ä ìå÷ (&) øîúà {á"ò àò} åäééìòã

 - ïå÷éúä øéàî 3098עי' לעיל הערה .71
àúéà åîå÷îáå T"øâá ÷çîð àùéã÷ àðéöåá úàã àëä úéçð éáø éáø øîàå çúô 3099àáñ í÷ 3099
÷.àëä úéçð àáñ àáñ øîàå çúô àùéã÷ àðéöåá í
 3100עי' ריש ההקדמה והערה .5
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ùà úåáäì

פתח ואמר  -ר"ל ,הסבא :דפומא דילך איהו סיני דבורא דילך באורייתא כו'  -ר"ל ,דכתיב
)&( ויחרד כל העם כו' :ופומא דילך כו'  -ר"ל ,שהפה הוא ה' בתראה כמש"ל )יג ע"א &( וש"מ,
"עשן כולו" ,הן ההבלים" ,מפני אשר ירד ה'" ,שם הוי"ה כמו שמפרש והולך :שריא במוחא
דילך ה' כו' ו' בפומא כו'  -ר"ל ,הקולות ,והפה שהוא הדיבור ,כבר פירש שהוא ה' :דאת י'
שריא כו'  -חכמה במוח שלו :ובה לב מבין  -מביא ראיה שבינה בלב ,והראיה הוא מאותיות
דר"ע :3101דאינון הבלים כו'  -ר"ל ,שרואין את ההבלים ,דעל קול לא יתכן ראיה ,ומביא ראיה
דנק' הבלים קולות ,דכתיב קול ה' }עא ע"ג{ כו' ,ולהבות אינון הבלים ,וכמש"ל תיקון ס"ט )&(.
וז"ש אשר ירד ה' עליו באש ,ומפני שאמר קול ה' חוצב כו' ,שכל ההוי"ה הוא בדבור .שלמעלה
אמר די"ה אינון בחו"ב ,שאינו ענין רק לתוכיות הדבור .עתה מפרש כל ההוי"ה בדיבור,
ובהיפוך שהוא מסטרא דנוק' ,להבות אש .ומפרש והולך שית עזקאן כו'  -והן ששה קולות דהבו
כו' )&( ,וקלא שביעאה עלייהו ,וכמש"ל תיקון ל' )עז ע"ב &( ,והן ז' הקולות דבפרשה,
וכמש"ש ,והוא ו' של השם:
שש טבעות הן בקנה ,שבהן עולה ו'.
'å ÷éìñ ïåäáã äð÷á ïåðéà ïà÷æò úéù
והן ו' דרגות לכסא ,ה' בלב ,היא הב"לéäéà àáìá 'ä àéñøåëì ïéâøã 'å ïåðéàå ,
ה' ל"ב ,שודאי ה' היא בלב .ו' )הקול(
(ìå÷) 'å àáìá 'ä éäéà éàãåã á"ì 'ä ì"áä
בקול שיוצא ממנו ,וזהו הקול שיוצא
÷ôðã ìå÷ åäéà éàäå äéðî ÷éôðã ìå÷á
מהבל.
ìáäî

איהי הבל  -דהבל שריא בלבא ,והוא נהר היוצא מן עדן )&( ,קול גדול ולא יסף )&( .ומפרש
והולך ,ה' ל"ב ,זהו ראיה דה' בלב ,והוא ה' דהששי ,עם ל"ב אלקים:
ושני בתים יש בלב ,אחד מוציא
הבל ,ואחד מוציא הבל .והם ה' עליונה
וה' תחתונה .בשני בתי הלב ,שהם כנגד
בית ראשון ושני ,ו' הקול שיוצא
משניהם ,י' הדבור ששורה בפה ,ועליו
נאמר "בדבר יהו"ה שמים נעשו" .והוא
דיבור אחד שכולל עשר אמירות .וסוד
הדבר "אחת דבר אלהי"ם שתים זו
שמעתי" ,להראות בה שעשרת הדברות,
נאמרו בדבור אחד" .שתים זו" ,אלו,
אנכי ולא יהיה לך .והוא אחד ,אחד
ביניהם ,וזהו שאמרנו ,שבשניהם תלויות
מצוות עשה ולא תעשה .והקדוש ברוך
הוא ,משניהם דיבר ,לתת כבוד לתורה,

ìáä ÷éôà ãç àáìá úéà ïéúá ïéøúå
äàúú 'ä äàìò 'ä ïåðéàå ìáä ÷éôà ãçå
ïåùàø úéá ìá÷ì ïåðéàã àáì éúá éøúá
àéøùã øåáã 'é åäééåøúî ÷éôðã ìå÷ 'å éðùå
) øîúà äéìòå àîåôáתהלים לג ו( 'ä øáãá
øùò ìéìëã ãç øåáã åäéàå åùòð íéîù
í"éäìà øáã úçà (&) äìîã àæøå ïøéîà
ïøáã øùòã äá äàæçàì éúòîù åæ íéúù
àìå éëðà ïéìà åæ íéúù åøîàúà ãç øåáãá
åäéà àãå åäééðéá ãç ãçà åäéàå êì äéäé
ïéãå÷ô ïééìú [à"ò ãñ] åäééåøúáã ïøîàã
àåä êéøá àùãå÷å 3102äùòú àìå äùòã

 - ïå÷éúä øéàî 3101עי' מדרש )בתי מדרשות חלק ב  -מדרש אותיות רבי עקיבא השלם נוסח א  -אות כ(:
מאתים וארבעים ושמונה אברים שבאדם ולא עוד אלא ששנים עשרה דברים יש בו באדם ואלו הן
לב מבין דעת ותבונה כליות יועצות עצות טובות ורעות פה מחתך כל מיני מאכלות לשון גומר כל
מטעימי שחיקות חיך טועם כל מטעמי מאכלות קנה מושך ומוציא כל רוחות וקולות הושט בולע
כל
 3102עי' דף נט ע"א ועשה לי מטעמים וכו' מפקודין דעשה כו' פקודין דלא תעשה תליין כו'
ואינון לרחקא השטן כו' והוא כמו שכתב רבינו בדף מא סוף ע"א ודהטעם לכל הטומאות ואיסורין
שבתורה משום דנגע ההוא שרו של עשו בהון וכן אמר עוד ג"כ התציקונים בכ"מ דבכל פיקודא
אית בה עשר ספירות יעויין ג' ע"ב וכן בדף סב ע"ב דפיקודין דעשה אינון מאכ' דקב"ה ופיקודין
דלא תעשה פרנסה לס"מ א"כ יובן בזה שפיר איך שבאנכי דבור הראשון תליין ביה כל פיקודין
דעשה דכל העשין הם אינן אלא שנפרטין במה שאנו מקרבין לקב"ה וממשיכין קדושת השם ית'
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שהרי הוא בדבור אחד אמר הכל .ולמה
אמר שתים זו שמעתי ,ז"ו בגימ' אח"ד,
ששתי תורות היו ,והקדוש ברוך הוא
אחד ביניהם ,ושמו אחד ,ומשני דבורים
יצא הקול ונחלק לשבעים קולות כנגד
שבעים פנים ,והרג בהם שבעים אומות,
על שלא קבלו את התורה .ובשני דבורים
הרג שתי אומות ,שהן עשו וישמעאל
שלא רצו לקבל את התורה.

àúééøåàì àø÷é áäéîì ìéìî åäééåøúî
äîìå àìë øîà ãç àøåáãá åäéà àäã
ïáùåçá éåä ã"çà å"æ éúòîù åæ íéúù øîà
ãç àåä êéøá àùãå÷å ååä úåøåú éøúã
àì÷ ÷ôð ïéøåáã ïéøúîå ãç äéîùå åäééðéá
ïéôðà ïéòáù ìá÷ì ïéì÷ ïéòáùì âìôúàå
åìéá÷ àìã ìò ïéîåà ïéòáù ïåäá ìéè÷å
ïéîåà ïéøúì ìéè÷ ïéøåáã ïéøúáå àúééøåà
àìá÷ì åòá àìã ìàòîùéå åùò ïåðéàã
àúééøåà

דאינון לקבל כו'  -ר"ל ,זהו בתי לבא ,ולבא איהו בית המקדש ,לבא דכל עלמא ,וכמ"ש
בפ' שלח )קסא ע"ב( 3103ע"ש בארוכה :ו' קול דנפיק כו'  -שב' ההי"ן כאן במקום י"ה וא"ו נפיק
 - ïå÷éúä øéàîעלינו וכמו שאמר הכתוב וראו כל עמי האץר כי שם השם נקרא עליך א"כ ביקום כל העשין אנו
מקיימין המאמר פיו ית' דאנכי השם אלקיך שהכוונה בזה הוא שיהא כל אדח מישראל נחתם
בחותם שלהקב" הויהיה שם השם נקרא עליו שזה אינו אלא בקיום כל העשין שאנו מצווין
בתורתינו הקדושה וכן בהצווי דלא יהיה לך אלהים אחרים נכלל שם כל האל תעשה שבתורה
דכולם אינם אאל שמפרט לנו התורה במה להרחיק ממנו מההוא רע שהוא ע"ז יה"ר שברא אותו
הקב"ה כדי לזכותינו במה שנרחק ממנו.
 3103ז"ל :ת"ח כד ברא קב"ה עלמא אשרא )ס"א אסדר( לימא דאוקינוס דאסחר 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 דתמן
סנהדרי גדולה יתבין ותנינן לית ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלחודייהו ולשכת הגזית אסחר
למזבח והמזבח אסחר לבית האולם והאולם להיכל והיכל לבית קדש הקדשים דתמן שכינה שריא
וכפרת וכרובים וארון 3103והכא הוא לבא דכל ארעא ועלמא ומהכא אתזנו כל אינון אתרי דישובא
דאינון שייפי דגופא ולבא דא אתזן ממוחא דרישא ואתאחיד דא בדא הה"ד )&( מכון לשבתך פעלת
יי' כגוונא דא לעילא לעילא ואיהו ברזא דמלכא עלאה ברזא יקירא סתימאה ימא עלאה לקביל דא
דאית ימא לעילא מן ימא וימא מן ימא ת"ח נהר דינור אסחר לכמד משריין מקבליה שבעין סטרין
גליפין משבעה דליקין ואינון סחרן לאינון שמשי דלגו מנייהו ואינון סחרין לארבע רתיכין ואינון
סחרן לההיא קרתא קדישא דרביעא עלייהו ותאנא תמן עזרות לגו מעזרות ולית ישיבה בעזרה
דתמן אלא למלכיהון דבית דוד בלחודייהו ותמן משתכחי ויתבי וסנהדרי גדולה משתכחי תמן
בלשכת הגזית וההוא בי דינא עלייהו דמשמש לאתר דמשמש ודינא אתיהיב מתמן לקדישין
עליונין עד דמטא לאתר דאקרי קדש הקדשים דביה כלא ותמן הוא לבא שרייא ודא אתזן מן מוחא
דלעילא ואתאחיד דא בדא כגוונא דא לעילא לעילא ואיהו ברזא דמלכא עלאה ברזא יקירא
סתימאה עד דאשתכח דכלא אתזן ממוחא עלאה סתימאה דכלא וכד יסתכלון מלי כלא אתקשר
דא בדא ודא בדא:
תרגום :בא וראה כשברא הקדוש ברוך הוא העולם השרה ) ִסדר( את ים האוקינוס סביב ישוב
כל העולם ,וישוב כל שבעים האומות כולם סביב לירושלים ,וירושלים שורה באמצע כל הישוב,
והיא מסובבת להר הבית ,והר הבית סביב עזרות ישראל ,ואותן עזרות סובבות ללשכת הגזית,
ששם יושבים סנהדרין גדולה ,ושנינו שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד לבדם .ולשכת הגזית
סביב המזבח ,והמזבח סביב בית האולם ,והאולם להיכל ,וההיכל לבית קדש הקדשים ששם שורה
השכינה וכפורת וכרובים וארון ,וכאן הוא הלב של כל הארץ והעולם ,ומכאן נזונו כל אותם
מקומות הישוב שהם אברי הגוף ,ולב זה נזון ממח הראש ,ונאחז זה בזה ,זהו שכתוב "מכון לשבתך
פעלת ה'" כדוגמא זה למעלה למעלה ,והוא בסוד המלך העליון ,בסוד נכבד נסתר .הים העליון כנגד
זה ,שיש ים למעלה מן הים ,וים מן ים .בא וראה נהר דינור סובב לכמה מחנות ,כנגדו שבעים
צדדים חקוקים משבע דלקות ,והם סובבים לאותם שמשים שלתוכם ,ואלה סובבים לארבע
מרכבות ,ואלו סובבים לאותה עיר קדושה שרובצת עליהם .ולמדנו שם עזרות לפנים מעזרות ,ואין
ישיבה בעזרה של שם אלא למלכי בית דוד לבדם ,ושם נמצאים ויושבים ,וסנהדרין גדולה נמצאים
שם בלשכת הגזית ,ואותו בית דין עליהם ,שמשמש למקום שמשמש ,והדין ניתן משם לקדושים
עליונים ,עד שמגיע למקום שנקרא קדש הקדשים שבו הכל ,ושם הלב שורה ,וזה נזון ממח העליון
ונאחז זה בזה .כדוגמא זה למעלה למעלה ,והוא בסוד מלך העליון בסוד נכבד סתום ,עד שנמצא
שהכל נזון ממח עליון סתום של הכל ,וכשיסתכלו על הדברים הכל נקשר זה בזה וזה בזה.
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מביניהון :י' דבור כו'  -כמו שמפרש והולך ,ואיהו דבור חד כו' :ועליה אתמר בדבר כו' -
דלמעלה אמר דשמים ביוד נבראו ,כמש"ל את השמים לבושא לעלמא עילאה דאתברי בנקודה
עילאה כו' ,ואמר שם ,ו' עלמא דאתי ,דאיהו עלמא אריכא ,דאין מות שם ,והוא נברא ביוד והוא
השמים .ועמש"ש .לכן אמר כאן דיוד הוא דבורא ומתהפך כחומר חותם וכמש"ל )עמוד ב' &(
כגוונא דא י' כו' ולבתר בשור כו' ,וכמש"ל בתיקון י"ט )&( ע"ש :ואיהו דבור חד דכליל כו' -
כמ"ש )לעיל יג ע"א( נגע בבת ,וכליל בה כל עשר אמירן ,והיא יוד הנ"ל דכליל עשרה באות א':
ורזא דמלה אחת כו' לאחזאה כו' ואיהו אחד בינייהו כו' – הענין ,כי עשרת הדברות נאמרו
בדבור א' ,וחזרו ונאמרו בפרטות ,וכמ"ש במכילתא פ' יתרו )&( 3104את כל הדברים ,מלמד
שאמר המקום עשרת הדברות בדבור אחד מה שאי אפשר לבשר ודם לומר כן ,שנא' את כל
הדברים .ומה תלמוד לומר אנכי ולא יהיה לך ,אלא מלמד שאמר המקום י' הדברות בדבור אחד,
וחזר ופרטן דבור דבור בפ"ע ,ור"ל א"כ מה ת"ל אנכי ולא יהיה לך דאמרינן )במכילתא לקמן
ובפ"ג דשבועות זכור( אנכי ולא יהיה לך נאמרו בדבור א' .לזה תירץ דחזר ופרטן ,ובאלו הפרט
אעפ"כ נאמרו אלו השנים בדבור א' ,3105ואלו שנים נאמרו מפי הגבורה כמו שמפרש והולך
בסוף מכות )&( .ואע"ג שנאמר )&( את כל הדברים דבר ה' אל כל קהלכם ,וכבר הרגיש רש"י שם
בזה ,אבל הענין דזה בכללות וזה בפרטות .וכל מה שדבר עמהם הכל בדבור א' ,וזהו אחת דבר
אלקים בכללות ,והוא יוד של שם ,ואח"כ שתים זו שמעתי ,בדבור א' ,ואמר זו ,דזו אחד
בחושבן ,ואלו שמעו ממש דעשר בכללות לא הבינו ,שלכן חזר ופרטן .ומה שכללן ,להודיען
שהכל אחד ,וכמ"ש בבהיר )ג ע"ג &( הא למדת דכלהו בחדא מילתא אמיר' ,ובעבור שלא יטעו
ישראל כו' ובעבור כך חזר וכללן .ד"א שלא יטעו ויאמרו אומות העולם ,הואיל והם י' מאמרות
כו' ע"ש ,וזה שתים זו שמעתי ,אבל תרי"א צוה לנו משה )&( כמ"ש בגמ' שם ,והם דברי רש"י
ששמעו )בחיתוך( הקול לבד ,אבל לא כמ"ש על שאר דברות ,אלא כולן ביחד :לאחזאה בה כו'
 הוא על הכלל הנ"ל ,דאחת דבר אלקים :ואיהו אחד בינייהו  -כמ"ש למטה ,בחושבן זו :ודאאיהו דאמרן דבתרווייהו תליין כו'  -כמ"ש בפ' יתרו )צא ע"א( אנכי ולא יהיה לך אתמר ברזא
דאורייתא ודא איהו זכור ושמור כו' אלין אינון תריסר פקודין עילאין דכלילן כו' ובאלין תריסר
תליין כו' ,3106ולכן ניתנה }עא ע"ד{ התורה מימינא ושמאלא ,וכמש"ל בתיקון ל"ב )עט ע"ב &(
 - ïå÷éúä øéàî 3104עי' מכילתא )פרשת בחדש פרשה ד( :את כל .בדבור אחד מה שאי איפשר לבשר ודם לומר
כן שנאמר וידבר אלהים את כל הדברי' האלה לאמר .אם כן מה ת"ל אנכי ה' אלהיך לא יהיה לך
מלמד שאמר הקב"ה בדיבור אחד עשרת הדברות חזר ופירשן דיבור דיבור בפני עצמו .שומע אני
אף כל דברות שבתורה נאמרו כולם בדיבור אחד ת"ל את כל הדברים האלה נאמרו בדיבור אחד
ושאר כל הדיבורת דיבור דיבור בפני עצמו.
 3105נאמרו הם בדיבור אחד ,גם כשחזר ופרטן וכמ"ש הגר"א )בתיקונים תיקון כב דף עא עמוד
ג ד( כי הם תלוים זב"ז ,שאינו מקיים האדם הציווי דלא יהיה לך רק ע"י הציווי דאנכי ,והרי מקיים
בלא יהיה לך שניהם יחד ,ומתקן בזה ב' התיקונים יחד ,וכן הזכות להאדם בקיומו הציווי דאנכי
הוא רק כאשר שהוא נעשה בהקיום דלא יהיה לך וכנז' .והרי לנו עכ"פ כי אלו ב' התיקונים שהם
ביטול הרע והמשכת גילוי אור קדושתו ית"ש למטה ,הם נעשו לעולם ביחד ע"י קיום כל מצוה
ומצוה ,הן המצות עשה והן המצות ל"ת .וזהו כל חובת האדם בעולמו ,לתקן את אלו ב' התיקונים
תמיד בכל משך ימי חייו ,ואם אינו מתקנם ע"י תורה ומעשים טובים הנה מתתקן על ידו ובסיבתו
עכ"פ )דע"ה ח"ב עט ע"ב(.
 3106ז"ל :אנכי ולא יהיה לך אתמר ברזא דאורייתא ודא איהו זכור ושמור אנכי רזא סתימא
וגניז בכל אינון דרגין דעלמא עלאה בכללא חדא וכיון דאתמר אנכי אתחבר כלא כחדא ברזא חדא
אנכי רזא דתרין כרסוון אני י' דכורסייא אחרא )נ"א אני כורסייא חדא כ' כורסייא אחרא עלאה(
אנכי דקא אתדכי מקדשא ונוכראה לא אתקרב בהדיה ומקדשא נהיר בלחודוי דקא אתבטל בההיא
שעתא יצר הרע מעלמא וקודשא בריך הוא אסתלק ביקריה בלחודוי וכדין אתמר )&( אנכי יהו"ה
אלהי"ך רזא שלים בשמא קדישא א' ליחדא רזא דשמא קדישא בדרגוי למהוי חד בגין דרזא דיליה
איהו ו' נ' רזא למדחל מקודשא בריך הוא ולמנדע דאית דין ואית דיין ואית אגר טב לצדיקייא
ופורענות לרשיעיא בגין דרזא דיליה ה' תתאה כ' לקדשא שמא קדישא בכל יומא לאתקדשא
בדרגין קדישין ולצלאה צלותא לגביה בכל זמנא לאסתלקא כתרא עלאה רזא דכורסייא עלאה על
גבי חיוון עלאין כדקא יאות ורזא דיליה ה' עלאה י' לאשתדלא באורייתא יממא ולילי ולמגזר גזירו
ברזא לתמניא יומין ולקדשא בוכרא ולאנחא תפילין וציצית ומזוזה ולממסר נפשא לגבי קודשא
בריך הוא ולאתדבקא ביה אלין אינון תריסר פקודין עלאין דכלילן רל"ו פקודין אחרנין דאינון ברזא
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ועד"'א בינייהו מייחדן וכמש"ש .וז"ש כאן וקב"ה מתרווייהו כו' דהא איהו כו' ,דבב' זו"נ א'
המייחדן ,3107סוד ב' ואלף ,והוא התורה בין עשה ול"ת ,עמודא דאמצעיתא ביניהן .וכן שמו
המייחדן וכמ"ש למטה .והכל בדרגא דעמודא דאמצעיתא ,והן שם הוי"ה" ,אחת דבר אלקים",
וידבר אלקים את כל הדברים כו' )&( ,הוא יוד של שם כנ"ל" .שתים" ,הן ב' דברות הנ"ל ,מ"ע
ומל"ת ,ב' תורות כמש"ל הן מב' ההין ,שהן ימינא ושמאלא כמש"ל )לט ע"ב &( ושתי כתפות
חוברות כו' דאינון ימינא ושמאלא ,ואינון ה"ה ,והן הן ב' תורות" .ז"ו שמעתי" קב"ה ,עמודא
דאמצעיתא ,חד בינייהו ,והוא וא"ו .וכן וא"ו בחושבן זו ,אחד ,והוא המייחד הכל .והענין
שבתחלה נאמר להון בכללות ,ומתו והוריד הקב"ה הטל והחיה אותן ,ואמר להן עוד ב' הדברות
בדבור א' ,והן אמרו מיד למשה )&( קרב אתה ושמע ,ולכן בדברות אלו נאמר בלשון הקב"ה,3108
אנכי כו' ,על פני ,כי אנכי כו' .ובשאר נאמר בלשון משה ,3109את שם ה' כו' )&( .והענין ,כי
בתחלה נאמר להן בדרגרא דנוק' ,יו"ד הנ"ל ,לכן מתו וחזרו וחיו להשאר בדרגא דדכורא ,והן
אלו ג' אותיות .שתים זו ,וכמ"ש בפ' ואתחנן )רסא ע"א ע"ב( ואת תדבר אלינו כו' ,דהא בשעתא
קדמיתא מתי מ"ט בגין כו' ,וקמו ובעאן לאעלא לאילנא דחיי כו' :3110למיהב יקרא לאורייתא כו'
 - ïå÷éúä øéàîדאנכי כללא דזכור ואת דא לא אתחלף באתר אחרא 3106דא בגין דאיהי י' רזא עלאה כללא
דאורייתא ובאלין תריסר אית תריסר מכילין דרחמי דתליין מנייהו וחד דשלטא למהוי תליסר
תרגום :אנכי ולא יהיה לך נאמר בסוד התורה וזהו זכור ושמור אנכי סוד נסתר וגנוז בכל אותן
דרגות של העולם העליון בכלל אחד וכיון שנאמר אנכי התחבר הכל כאחד בסוד אחד .אנכי סוד
של שני כסאות אני ה' של כסא אחר )אני כסא אחד כ' כסא אחר עליון( .אנכי שכשנטהר המקדש
ונכרי לא יקרב אליו והמקדש מאיר לבדו שהרי התבטל באותה שעה יצר הרע מן העולם והקדוש
ברוך הוא התעלה בכבודו לבדו ואז נאמר אנכי ה' אלהיך סוד שלם בשם הקדוש א' ליחד סוד השם
הקדוש בדרגותיו להיות אחד שסודו הוא ו' נ' סוד לירא מן הקדוש ברוך הוא ולדעת שיש דין ויש
דין ויש שכר טוב לצדיקים ופורענות לרשעים משום שהסוד שלו ה' תחתונה .כ' לקדש את השם
הקדוש בכל יום ולהתקדש בדרגות קדושות ולהתפלל אליו תפלה בכל זמן להעלות הכתר העליון
סוד של הכסא העליון על גבי החיות העליונות כראוי והסוד שלו ה' עליונה .י' לעסוק בתורה יומם
ולילה ולמול מילה בסוד לשמנה ימים ולקדש הבכור ולהניח תפלין וציצית ומזוזה ולמסור את
הנפש לקדוש ברוך הוא ולהדבק בו אלה הן שתים עשרה מצוות עליונות שכוללות מאתים שלשים
ושש מצוות אחרות שהן בסוד של אנכי כלל של זכור ואות זו לא מתחלפת במקום אחר זה משום
שהיא י' סוד עליון כלל של התורה ובשתים עשרה הללו יש שתים עשרה מדות הרחמים שתלויות
מהם ואחת ששולטת להיות שלש עשרה.
 3107פיסוק?
 3108היינו גוף ראשון.
 3109גוף שלישי.
 3110ז"ל בשלימות :ר' אלעזר פתח ואמר )&( קרב אתה ושמע וגו' ת"ח בשעתא דאתייהיבת
אורייתא לישראל כלהון קולות אשתכחו וקב"ה יתיב על כורסייא ודא מגו דדא אתחזי ומלולא
דדא נפיק מגו עלאה דעליה ודא הוא רזא דכתיב )&( פנים בפנים דבר יי' עמכם בהר מתוך האש
דמלולא נפקא ומליל מגו אשא ושלהובא דדחי ליה לבר בדפיקו דרוחא ומייא דיהבין חילא דאשא
ורוחא ומייא מגו שופר דאיהו כליל לכלהו נפיק וישראל אתרחיקו מדחילו דא ובג"כ )&( ואת
תדבר אלינו לא בעינן בתוקפא עלאה דלעילא אלא מאתר דנוקבא ולא יתיר ואת תדבר אלינו וגו'
אמר משה ודא חלשתון חילא דילי חלשתון חילא אחרא דאלמלא לא אתרחקו ישראל וישמעון כל
ההיא מלה כד בקדמיתא לא הוה יכיל עלמא למהוי חריב לבתר ואינון הוו קיימין לדרי דרין דהא
בשעתא קדמיתא מיתו מ"ט בגין דהכי אצטריך דהא אילנא דמותא גרים לבתר דחייו וקמו וקא סגו
ובעא קב"ה לאעלא לון לאילנא דחיי דקאים על ההוא אילנא דמותא בגין למהוי קיימין לעלמין
אתרחק ולא בעון כדין אתחלש חילא דמשה עלייהו ואתחלש חילא אחרא אמר קב"ה אנא בעינא
לקיימא לכו באתר עלאה ולאתדבקא בחיים אתון בעיתון אתר דנוקבא שריא ובג"כ לך אמור להם
וגו' כל חד יהך לנוקביה ויתיחד בה ועם כל דא כיון דישראל לא עבדו אלא בדחילו עלאה דהוה
עלייהו לא אתמר עלייהו אלא )&( מי יתן והיה לבבם זה להם וגו' מכאן אוליפנא כל מאן דעביד
מלה ולבא ורעותיה לא שוי לסטרא בישא אע"ג דאיהו ביש הואיל ולא עביד ברעותא עונשא לא
שריא עליה ולא כב"נ אחרא וקב"ה לא דאין ליה לביש:
תרגום :רבי אלעזר פתח ואמר "קרב אתה ושמע וגו'" ,בא וראה ,בשעה שנתנה תורה לישראל
כל הקולות נמצאו ,והקדוש ברוך הוא ישב על הכסא ,וזה מתוך זה נראה ,ודיבור של זה יצא מתוך
העליון שמעליו ,וזהו סוד הכתוב "פנים בפנים דבר ה' עמכם בהר מתוך האש" ,שדיבור יצא ודיבר
מתוך אש ,ושלהבת שדחה אותו החוצה ,בדפיקה/תקיעה,קולה 3110של רוח ,ומים שנותנים כח
שאש ורוח ומים מתוך שופר שכולל את כולם יוצאים ,וישראל התרחקו מפחד זה .ולכן "ואת
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 כמ"ש לקמן )&( ואיהו לא הוה ממלל באלין כו' ,דשמיה ויקרא הוה באורייתא ,כמש"ל )&( זהשמי כו' ,דשם הוי"ה דהוא שם אחד ,מיחד מ"ע ומל"ת .וז"ש דתרין תורות הוו וקב"ה חד
בינייהו ,ושמיה חד בשם הוי"ה כנ"ל ,ותרי תורות ,ומ"ע ומל"ת הן אנכי ולא יהיה לך ,והקב"ה
שדיבר בדבור אחד מייחדם ובשמו :ומתרין דבורין נפק קלא  -כמש"ל דמב' ההי"ן נפיק הקול,
כמ"ש )&( ו' קול דנפיק מתרווייהו :ואתפליג לע' קלין  -דעמודא דאמצעיתא כולל ע' קלין ,ע'
אנפין )עי' זהר ח"ג כ ע"א ,(3111ע' נפש ,ע' משפחות ,וכמ"ש למטה ,ומניה סליק קול דאיהו
עמודא דאמצעיתא ,ואסתלק לע' קלין ,והוא ע' נפש עם יעקב ,וכנגדו ע' אומות .יצב גבולות
עמים למספר בני ישראל )&( .ונגד אברהם ויצחק ,ב' דבורין הנ"ל ,הן ב' אומין עשו וישמעאל.
וז"ש ואתפליג כו' ,ובתרין דבורין קטיל כו' .ואמר ,ומתרין דבורין נפיק קלא דע' ,שורשן ב' אנ"י
וה"ו ,ובכל א' ל"ה ,3112וכן בע' אומין ,ועמש"ל בתיקון ל"ב )&( ובמ"א בארוכה:
שהרי הקדוש ברוך הוא הוא אחד,
åäéàå åäéà ãç àåä êéøá àùãå÷ àäã
והוא לא היה מדבר באלו הקולות éëðàã ïéøåáãå ïéì÷ ïéìàá ììîî äåä àì
והדבורים של אנכי ,אלא להראות ששמו
äåä äéø÷éå äéîùã äàæçàì àìà
וכבודו היו בתורה .ולכן הקדוש ברוך
הוא דבר ממנה )בדין( ,כדי שיזדעזעו כל ìéìî àåä êéøá àùãå÷ àã ïéâáå àúééøåàá
אומות העולם מאותם שעוסקים בהìë ïåòæòæúéã ïéâá (àðéãá à"ñ) 3113äðéî .
ולכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה "זה ïéâáå äá ïéìãúùîã ïéìàî àîìòã ïéîåà
שמי לעלם וזה זכרי לדור דור" .שמי עם éîù äæ äùîì àåä êéøá àùãå÷ øîà àã
י"ה ,שס"ה מצוות של לא תעשה .זכרי ) øåã øåãì éøëæ äæå íìòìשמות ג טו( éîù
עם ו"ה ,רמ"ח מצוות עשה .להראות
íò éøëæ äùòú àìã ïéãå÷ô ä"ñù ä"é íò
שהתורה נבראה בשם של הקדוש ברוך
הוא ,ועל שמו נקראת .זהו שכתוב "כל àúééøåàã äàæçàì äùòã ïéãå÷ô ç"îø ä"å
הנקרא בשמי וכו'" ,ובה שורה הקדוש ìòå úàéøáúà àåä êéøá àùãå÷ã àîùá
ברוך הוא ,וממנה דבר בסיני.
éîùá àø÷ðä ìë(&) ã"ää úàéø÷úà äéîù
áò} äðéîå àåä êéøá àùãå÷ àéøù äáå 'åëå
éðéñá ìéìî {à"ò

דהא קב"ה חד כו'  -ר"ל ,למה ניתנה באלו הנ"ל ,אחת שתים זו ,אלא להודיע דשם הוי"ה
ב"ה בתורה ,וכמ"ש למטה ,ובג"ד אמר קב"ה למשה זה שמי כו' ,שמי עם כו' ,דנכלל בתרי"ג
מצות פקודין דאורייתא שמו הגדול יתברך ויתעלה .וכ"ז להודיע לעמים שייראו מישראל ,וכמו
שמפרש והולך :ובג'ד מליל בדינא  -ר"ל ,דכתיב וידבר אלקים )&( ,וניתנה באש חשך ענן וערפל
וקולות וברקים ,בגין דיזדעזעון כו' ,וכמ"ש )דברים כח י( וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא
עליך ויראו ממך .ושם ה' הוא באורייתא ,ומפרש והולך לאחזאה דאורייתא בשמא דקב"ה כו':
דאורייתא בשמא דקב"ה אתבריאת  -כמש"ל )ד ע"ב &( )משלי ח כב( ה' קנני ראשית דרכו כו'
 - ïå÷éúä øéàîתדבר אלינו" לא רוצים בכח עליון שלמעלה אלא ממקום של הנקבה ולא יותר" ,ואת תדבר אלינו
וגו'" ,אמר משה ודאי החלשתם את כחי ,החלשתם כח אחר ,שאלמלא לא התרחקו ישראל וישמעו
כל אותו דבר כמו בתחלה ,לא היה יכול העולם להיות חרב אחר כך ,והם היו קיימים לדורי דורות.
שהרי בשעה ראשונה מתו .למה ,משום שכך צריך ,שהרי עץ המות גרם אחר שחיו וקמו והתרבו
ורצה הקדוש ברוך הוא להכניסם לעץ החיים שעומד על אותו עץ המות ,כדי להיות קיימים
לעולמים .התרחקו ולא רצו ,ואז נחלש כח משה עליהם ,ונחלש כח אחר .אמר הקדוש ברוך הוא,
אני רציתי לקיים אתכם במקום עליון ולדבק בחיים ,אתם רציתם מקום ששרויה הנקבה ,ולכן "לך
אמור להם וגו'" כל אחד ילך לנקבה שלו ויתייחד עמה .ועם כל זה ,כיון שישראל לא עשו אלא
בפחד עליון שהיה עליהם ,לא נאמר עליהם אלא "מי יתן והיה לבבם זה להם וגו'" ,מכאן למדנו כל
שם בצד הרע ,אף על גב שהוא רע ,הואיל ולא עשה ברצון ,לא
מי שעושה דבר ולבו ורצונו לא ֹ
שורה עליו עונש ,ולא כאדם אחר ,והקדוש ברוך הוא לא דן אותו לרע.
 3111הובא לקמן הערה .3339
 3112עי' יהל אור ח"ג יט ע"א בסוף.
.øâñåîä ñøåâå à"øâá ÷çîð 3113
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ועמש"ש :הה"ד כל הנק' כו'  -ר"ל ,דכתיב בשמי ולכבודי ,וכבוד הוא תורה ,וכמ"ש )&( אין
כבוד אלא תורה ,וכמש"ל )ד ע"ב &( )וע"ש )ה ע"א &( הה"ד כל הנקרא כו' ,ע"ש( והוא כבוד
נברא ,וכמש"ש )ו ע"א( ואית כבוד נברא כו' ,3114וז"ש ובה שריא כו' )כמ"ש )&( אין לו להקב"ה
אלא ד' אמות של הלכה ,ומינה מליל בסיני ,דתורה מבריאה ניתנה ,3115עבתז"ח )פט ע"ג &(
ומש"ש( :ומינה כו'  -דאנכי הוא כסא והוא }עב ע"א{ כבוד ,כבוד נברא ,ועלה אתמר )&(
ומראה כבוד ה' כו':
ויש תורה עליונה שלא נקראת בה
בריאה אלא האצילות שלו ,והיא והוא
הכל אחד .וכל אדם שעוסק בתורה ,שמו
של הקדוש ברוך הוא שם ,כל שכן וכל
שכן בנר הקדוש .והנר הקדוש ודאי פיך
הוא סיני ,שבעת ההבלים שיוצאים מפיך
השכינה שורה עליהם ,שהיא בת שבע,
שהם שבעה שמות של השם המפרש,
שהוא השם של ארבעים ושתים אותיות.

äá éø÷úà àìã äàìò àúééøåà úéàå
àåäå àéäå äéìéã àúåìéöà àìà äàéøá
àúééøåàá ìãúùàã ùð øá ìëå ãç àìë
ìëå ïëù ìë ïîú àåä êéøá àùãå÷ã äéîù
éàãå àùéã÷ àðéöåáå àùéã÷ àðéöåáá ïëù
êîåôî ïé÷ôðã íéìáä òáù éðéñ éäéà êîåô
òáù úá éäéàã åäééìò àéøù àúðéëù
åäéàã ùøôî àîùã ïäîù òáù ïåðéàã
ïååúà ïéøúå ïéòáøàã àîù

ואית אורייתא כו'  -כמש"ש )ו ע"א( ואית כבוד נאצל מסטרא דאורייתא כו' ,ושם )ג ע"ב &(
דע"ס דאצילות מלכא בהון כו' מה דלאו כו' :ובוצינא קדישא ודאי כו'  -חוזר לענין ראשון:
שבע הבלים  -דאינון הבל הבלים )&( כמש"ל )קו ע"ב &( שבע הבלים אינון בהאי קרא כו',
עלייהו אתמר קול ה' כו' ,לכוונא בשכינתא עלאה ,דכל הבלים מינה תליין ומתלבשין בשכינתא
תתאה דכלילא שבע שמהן אב"ג ית"ץ וחברוי דאינון כו' .וז"ש כאן שכינתא שריא כו' ,ואיהו
הבל דלבר בפומא כמ"ש למטה ,וב' ההי"ן אינון הבל כו'* :דארבעין ותרין אתוון דאיהו ודאי
בי' סלקא לשבע דאיהי ה' ה' עלאה ומינה סליק קול דאיהו עמודא דאמצעיתא ואסתלק לע' קלין
דאיהו סליק לאוירא דכיא כו'  -כצ"ל~ ואמר דאיהי ודאי ביה כו' כנ"ל דמינה תליין מתלבשין
בשכינתא תתאה כו' ואינון ב' הבלים כמ"ש למטה הבל דלגאו הבל דלבר:
וממנו עולה קול שהוא העמוד
àãåîò åäéàã ìå÷ ÷éìñ äéðîå
3116
האמצעי ,ומתעלה לשבעים קולות ,שהיא ïéì÷ ïéòáùì ÷ìúñàå àúéòöîàã
ודאי עולה בו לשבע ,שהיא ה' העליונה,
éäéàã òáùì à÷ìñ äéá éàãå 3117éäéàã
אויר זך ,אויר של ארץ ישראל ,שהוא
מחכים )&( ,מצד של החכמה שהיא י'õøàã àøéåà àéëã 3119àøéåà äàìò 3118'ä ,
ובה עולה ו' לעשר ו' פעמים ,וב' ההי"ן äîëçã àøèñî íéëçî éäéàã ìàøùé
הם :ה' ,הבל מבפנים .ה' ,הבל מבחוץúéù øùòì 'å ÷éìñ 3120äáå 'é éäéàã .
ושניהם הם בלב .ובפה הם עשרת 'ä åàâìî ìáä 'ä ïåðéà ï"éää ïéøúå 3121ïéðîæ
הדברות של הקדוש ברוך הוא ,ובהם àîåôáå àáìá ïåðéà åäééåøúå øáìî ìáä
הלב והפה שוים .ומי שמתעסק בתורה,
ïåäáå àåä êéøá àùãå÷ã ïøáã øùò ïåðéà
אז צריך שיהיה הפה והלב שוים ,ולא
 - ïå÷éúä øéàî 3114וכבוד נאצל.
 3115בפשטות זה הפירוט הנ"ל ולא הדיבור א'.
.à"øâá ÷çîð – ïéì÷ ïéòáùì ÷ìúñàå àúéòöîàã àãåîò åäéàã ìå÷ ÷éìñ äéðîå 3116
.(à"øâ) åäéàã 3117
(à"øâá óñåð) 'ä 3118
.(à"øâ) àøéåàì ÷éìñ åäéàã ïéì÷ 'òì ÷ìúñàå àúéòöîàã àãåîò åäéàã ìå÷ ÷éìñ äðéîå 3119
.(à"øâ) äéáå 3120
.(à"øâá óñåð) 'é 3121
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לחנם פרשוהו בעלי המשנה "כל מי שאין ÷ñòúàã ïàîå ïééåù àîåôå àáì ïåðéà
תוכו כברו אל יכנס לבית המדרש" )&(.
àáìå àîåô àäéã êéøö ïéãë àúééøåàá
ïéúéðúî éøàî åäåî÷åà àðâîì åàìå ïéååù
úéáì àáé ìà åøáë åëåú ïéàù éî ìë
ùøãîä

דאיהו ביה סלקא לשבע  -דמינה תלי' שבע דרגין ,והן שבע שמהן :הראשון בבינה ,ור"ל
בנהר היוצא ממנה ,והוא הדעת ,3122הנהר דכליל ו' צינורין ,וכל צינור כליל שית כמש"ל )לח
ע"א &( והן ו"ק ,שכל א' כולל ו' ,מי ברא אלה .וז"ש בתיקון ל' )&( שביעאה באימא ,וה' תתאה
בת שבע ,בת קול דכלילא משבע :ומינה סליק כו'  -ר"ל ,מה' עילאה דכלילא בה' תתאה ,והו'
יוצא מבין שניהם ,ועמ"ש למטה :דאיהי סליק לאוירא כו'  -ר"ל ,דהקול סליק לאויר ,דהוא
מסטרא דחכמה כמו שמפרש והולך ,וכי היכי דה' תתאה דסליק לה' עילאה ,ונכלל בשם מ"ב ,כן
הוא"ו דסליק ליו"ד נכלל בשם ע"ב ,כמו שמפרש והולך* :וביה סליק ו' לעשר ו' זמנין יו"ד וב'
ההי"ן כו'  -כצ"ל ,ור"ל דעם ב' ההי"ן דסליק מנהון ,הן ע' ,וב' ההי"ן עצמן ע"ב כמ"ש למטה.
אלא דמתחיל לפרש ענין ב' ההי"ן היאך שהן י"ב ,יו"ד דעשר דברין שאמר הקב"ה בפעם
ראשונה ,וב' דברין דפעם שניה ,והן הכל חד .דבפעם ראשונה נחלק }עב ע"ב{ ג"כ לשנים ,ה'
נגד ה' כמו שמפרש והולך ,והן שנים בכללות ,והן בדבור א' נאמרו .וכן בפעם שניה ,אלא
שבראשונה בבחי' ה' ,ובפעם שניה בכללות האות ,וכל א' כולל ה' .ומפרש והולך ,וב' ההי"ן
וכו' ואינון תרווייהו כו' ,ולמעלה אמר בב' בתי לבא ,היינו דכלילא שם ,אבל מקומה בהבל
שבפה :ובהון אינון פומא כו' – עי' בפרשת יתרו )פד ע"ב( אלא הכי תאנא חמשה קלין אינון
לימינא וחמשה לשמאלא ואינון דשמאלא כלילין בימינא ומן ימינא אתחזי אינון דשמאלא והכא
כולא איהו ימינא ואתכלילן אלין באלין מאן דהוה מסט' דא חמי כו' הא כיצד כו' ,3123ע"ש .ושם
במכילתא )&( ,כיצד ניתנו עשרת הדברות ,חמשה על לוח אחת וחמשה על לוח אחת ,כתיב אנכי
 - ïå÷éúä øéàî 3122עי' לעיל הערה .32
 3123ז"ל בשלימות :אמר רבי יהודה חרות על הלחת נקיבן הוו אבנין ואתחזיאו לתרין סטרין
חרות גלופא דגליפין אמר רבי אבא מהאי סטרא אתחזי סטרא אחרא ואתקרי מהכא מה דכתיב
בסטרא אחרא רבי אלעזר אמר בנס הוו כתיבין דכל בני נשא הוו אמרין וסהדין דהא מכתב
אלהי"ם הוא ודאי דהא כל בני עלמא לא יכלין למנדע לון כמה דהוו לדעתייהו דאינון דאמרין
נקיבין הוו מי כתיב חרות בלחת על הלחת כתיב אלא הכי תאנא חמשא קלין אינון לימינא וחמשא
לשמאלא ואינון דשמאלא כלילן בימינא ומן ימינא אתחזון אינון דשמאלא והכא כלא איהו ימינא
ואתכלילן אלין באלין מאן דהוה בסטרא דא חמי לסטרא אחרא וקרי לון לאינון אתוון דהא תנינן
שמאלא אתחזר ימינא דכתיב )&( מימינו אש דת למו ובגין כך מכתב אלהי"ם הוא ודאי הא כיצד
מאן דהוה מסטרא דא הוה קרי בדא אנכי יהו"ה אלהי"ך )&( ומאלין אתוון הוה חמי וקרי לא
תרצח )&( הוה קרי לא יהיה לך )&( והוה חמי וקרי לא תנאף )&( והוה קרי לא תשא את שם יהו"ה
אלהי"ך לשוא )&( והוה חמי וקרי לא תגנב )&( וכלא מסטרא דא וכך לכלהו וכדין מסטרא אחרא
וכלהו כלילן דא בדא כהאי גוונא הדא הוא דכתיב )שם לב טז( מכתב אלהי"ם הוא מכתב אלהי"ם
הוא ודאי
תרגום :אמר רבי יהודה חרות על הלוחות נקובים היו האבנים ונראו משני צדדים חרות חקיקה
של חקיקות אמר רבי אבא מצד זה נראה הצד האחר ונקרא מכאן מה שכתוב בצד האחר .רבי
אלעזר אמר בנס היו כתובים שכל בני האדם היו אומרים ומעידים שהרי מכתב אלהים הוא ודאי
שהרי כל בני העולם לא יכלו לדעת אותם כמו שהיו .לדעתם של האומרים נקובים היו האם כתוב
חרות בלוחות על הלוחות כתוב אלא כך שנינו חמשה קולות הם לימין וחמשה לשמאל ואותם של
השמאל כלולים בימין ומהימין נראו אותם שבשמאל וכאן הכל הוא ימין ונכללו אלה באלה מה
שהיה בצד זה נראה לצד האחר וקוראים את אותם האותיות שהרי שנינו השמאל הפך להיות ימין
שכתוב מימינו אש דת למו ומשום כך מכתב אלהים הוא ודאי .הכיצד מי שהיה בצד הזה היה
קורא בזה אנכי ה' אלהיך ומהאותיות הללו היה רואה וקורא לא תרצח היה קורא לא יהיה לך
והיה רואה וקורא לא תנאף והיה קורא לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא והיה רואה וקורא לא
תגנב והכל מצד זה וכך לכלם ואז מצד האחר וכולם כלולים זה בזה כדוגמא זה זהו שכתוב מכתב
אלהים הוא מכתב אלהים הוא ודאי.
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ה' אלהיך וכנגדו לא תרצח ,מגיד הכתוב שכל מי שהוא שופך כו' ,כתיב לא יהיה לך ,וכנגדו לא
תנאף ,מגיד כו' ,ואומר שני שדיך כשני עפרים ,ואומר ידיו גלילי זהב כו':3124
שני ההי"ן ודאי הם שני דבורים
ïéøåáã ïéøú ïåðéà éàãå ï"éää ïéøú
שנאמר בהם "שתים זו שמעתי" .ו' ,הקול àì÷ 'å éúòîù åæ íéúù (&) ïåäá øîúàã
שיוצא מהם ,ועליו נאמר "קול דברים
íéøáã ìå÷ (&) øîúà äéìòå åäééðî ÷éôðã
אתם שומעים" .והקול הזה יוצא משני
דבורים ,שהוא ה"ה ,שכוללים עשרה ïéøåáã ïéøúî ÷éôð ìå÷ éàäå íéòîåù íúà
דברות ,ה' בלוח אחד .והיו מסדרים àçåìá 'ä ïøáã øùò ïìéìëã ä"ä åäéàã
כנגדם "ראשיכם שבטיכם זקניכם íëéùàø (&) åäééáâì ïéøãñî ååäå àãç
ושטריכם כל איש ישראל" ,הרי חמשה ìàøùé ùéà ìë íëéøèåùå íëéð÷æ íëéèáù
בלוח הראשון .בלוח השני היו מסדרים ååä àðééðú àçåìá äàîã÷ àçåìá ùîç àä
כנגדם חמשה תקונים אחרים ,שהם
ïåðéàã ïéðøçà ïéðå÷ú ùîç åäééáâì ïéøãñî
"טפכם נשיכם וגרך מחוטב עציך עד
שואב מימיך" ,אלה הם ה' .הרי שני )&( áàù ãò êéöò áèçî êøâå íëéùð íëôè
דבורים שכלולים בהם עשרה ,והקול ïìéìëã ïéøåáã ïéøú àä 'ä ïåðéà àã êéîéî
שהיה יוצא מהם ,היה כולל אותם.
äåä åäééðî ÷éôð äåäã àì÷å øùò ïåäá
ïåì ìéìë

תרין ההין וודאי כו'  -עתה מפרש שהן שנים ולמעלה עשרה ,והן ע"ב ,וכמ"ש למטה :ו'
קלא דנפיק כו'  -לומר שלכך נכלל בהן ,אע"ג דה' תתאה בפה ,מ"מ נכלל ג"כ בלב כנ"ל,
ומתרווייהו נפיק ,וכן כשיוצא מן הפה יוצא מה' תתאה ,והוא "זו שמעתי" כנ"ל :ועליה כו' קול
 מב' דברים ,ואתם שומעים "זו שמעתי":)וזה הו' כולל ו' פעמים שכתוב טוב
בששת ימי בראשית ,והיא היתה עולה
מהם באות י' ,ו' פעמים י' הם ששים,
נמצא שהיא י' אמירות שלא היה עולה
לע"ב שמות(.
ה' ה' שני דבורים ,ובהם עשרה ,הרי
שנים עשר .ו' עולה באות י' ,ו' פעמים י',
שהם ששים ,הרי שבעים ושנים .ואם
תאמר שבתורה דיבר ולא יותר ,לא
נמצא מקום למעלה ולמטה שלא דיבר
ממנו ,אפילו במלאכים שלא נמצא
שאלוה אחר יש בעולם .ודיבר בכסא ,זהו
שכתוב "אנכי" ,וכך עולה אנכ"י לחשבון
כס"א .ואחר כך דיבר במלאכים ,זהו
שכתוב "וכל העם רואים את הקולות",
שעליהם נאמר "כי עוף השמים יוליך את
הקול כו'".

)áåè áéúëã ïéðîæ úéù ìéìë 'å àãå
à÷ìñ äåä éäéàå úéùàøá éîé úùùá
çëúùà ïéúù ïåðéà 'é ïéðîæ 'å 'é úàá åäééðî
á"òì ÷éìñ äåä àìã ïøéîà 'é éäéàã
3125
(ïäîù
øñéøú àä øùò ïåäáå ïéøåáã ïéøú ä"ä
ïéúù ïåðéàã 'é ïéðîæ 'å 'é úàá ÷éìñ àåä 'å
àìå ìéìî àúééøåàáã àîéú éàå á"ò àä
àìã àúúå àìéòì øúà çëúùà àì øéúé
çëúùà àìã ïéëàìîá åìéôà äéðî ìéìî
àéñøåëá ìéìîå àîìòá úéà àøçà äìàã
à"ñë ïáùåçì é"ëðà ÷éìñ éëäå éëðà ã"ää
(& ë úåîù) ã"ää ïéëàìîá ìéìî øúáìå
øîúà åäééìòã úåì÷ä úà íéàåø íòä ìëå
) 'åëå ìå÷ä úà êéìåé íéîùä óåò éëקהלת י
כ(

*ודא ו' כליל ו' זמנין דכתיב כו' עד סליק לע"ב שמהן  -ל"ג:
משום שכשהקדוש ברוך הוא רוצה
àòá àåä êéøá àùãå÷ ãëã ïéâá
לדבר במלאכים ,יורד שמו עליהם ,כמו
 - ïå÷éúä øéàî 3124ממולאים בתרשיש.
.à"øâá ÷çîð 3125
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זה ,יהו"ה י' בחיה אחת שהיא ארי"ה ,ובו
נאמר "אריה שאג מי לא יירא" .ובאיזה
מקום ,י' בראש ,ה' על כנפיו ,ו' בפיו ,וה'
בזנבו .ובגללה נאמר )אבות פ"ד מט"ו( "הוי
זנב לאריות וכו'" .וזהו "ופני אריה אל
הימין לארבעתם".
ואחר כך היה יורד בחיה ששמה
שור ,כמו זה ,הוה"י .ה' בראשו ,ו' בפיו,
ה' בכנפיו ,י' בזנבו ,וזהו "ופני שור
מהשמאל".
ואחר כך היה יורד על חיה ששמה
נשר ,כמו זה והי"ה ,ו' בראשו ,ה' בפיו ,י'
בכנפיו ,ה' על זנבו ,וזהו "ופני נשר
לארבעתם" .הם שנים עשר פנים לכל
אחד שש ,עולים לשבעים ושנים ,וזהו
"וכל העם רואים את הקולות".

åäééìò äéîù úéçð àéëàìîá àììîì
ä"éøà åäéàã àãç äéçá 'é ä"åäé àã àðååâë
ïàáå àøéé àì éî âàù äéøà (&) øîúà äéáå
'ä äéîåôá 'å éåôãâ ìò 'ä àùéøá 'é øúà
ãñ] úåéøàì áðæ éåä øîúà äðéâáå äéáðæá
ïéîéä ìà äéøà éðôå àåä àãå 'åëå [á"ò
) íúòáøàìיחזקאל א י(
øåù äîùã äéçá úéçð äåä øúáìå
'ä éåîåôá 'å äéùéøá 'ä é"äåä àã àðååâë
øåù éðôå åäéà àãå äéáðæá 'é éåôãâá
ìàîùäî
øùð äîùù äéç ìò úéçð äåä øúáìå
'é äéîåôá 'ä äéùéøá 'å ä"éäå àã àðååâë
øùð éðôå åäéà àãå äéáðæ ìò 'ä éåôãâá
ãç ìëì ïéôðà øùò éøú ïåðéàå íúòáøàì
íéàåø íòä ìëå åäéà àãå á"òì ïé÷ìñ úéù
úåìå÷ä úà

י' בחיה חדא כו'  -כפי צרופיהן כידוע :ואינון תרי עשר כו'  -ד' פנים ,הוי"ה בכל א' :לכל
חד שית  -תרין אודנין ותרין עיינין וחוטמא ופומא )וע"ל סו ע"א & מאי פניו אנפוי כו'(:
ואדם רוכב על גביהן ,זה מטטרו"ן,
ï"åøèèî àã åäééáâ ìò áéëø íãàå
שהוא כולל שם של ארבעים ושתים ïååúà ïéøúå ïéòáøàã àîù ìéìë åäéàã
אותיות ,והם )שש אותיות ,ולכל אות
(úéù ïé÷ìñ úà ìëìå ïååúà úéù) ïåðéàå
עולים שש( שבע תיבות ,ובכל תיבה שש
אותיות ,ועולות לארבעים ושתים .וזהו ïé÷ìñå ïååúà úéù äáéú ìëáå ïéáéú òáù
"שרפים עומדים ממעל לו שש כנפים åì ìòîî íéãîåò íéôøù åäéà àãå á"îì
שש כנפים לאחד בשתים יכסה פניו äñëé íéúùá ãçàì íéôðë ùù íéôðë ùù
ובשתים יכסה רגליו ובשתים יעופף".
óôåòé íéúùáå åéìâø äñëé íéúùáå åéðô
)ישעיה ו ב(

דאיהו כליל כו' ולכל את כו'  -כמש"ל )לח ע"א &( והוא הנהר דכליל י"ה כנ"ל ,וז"ס ע"ס
בלימה )ס"י פ"א מ"א( ,דע"ס הן יוד אתוון דשמ"פ 3126דאדם ,ובו מ"ב דבלימה ,ומ"ה דאדם:
שכמו ששמו של הקדוש ברוך הוא
של ארבעים ושתים ושבעים ושתים
למעלה ,כך הוא השם של ארבעים
ושתים ושבעים ושתים למטה ,זהו
שכתוב "כשמך אלהי"ם כן תהלתך על
קצוי ארץ" ,וזהו "וכל העם רואים את
הקולות" ,והם היו המלאכים ,שכל אחד
היה נעשה קול ופורח באויר ,וכל אחד
מישראל שהיה אומר נעשה ונשמע ,היה
שורה בפיו ,והיה מלמדו את כל התורה.

àåä êéøá àùãå÷ã àîù åäéàã äîëã
á"îã àîù åäéà êë àìéòì á"òå á"îã
êîùë (& çî íéìäú) ã"ää àúúì á"òå
åäéà àãå õøà éåö÷ ìò êúìäú ïë í"éäìà
ååä ïåðéàå úåìå÷ä úà íéàåø íòä ìëå
çøôå ìå÷ ãéáòúà äåä ãç ìëã ïéëàìî
äùòð øîà äåäã ìàøùéî ãç ìëå àøéåàá
äéì óéìåà äåäå äéîåôá àéøù äåä òîùðå
äìë àúééøåà

 - ïå÷éúä øéàî 3126דשם המפורש.
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דכמה דאיהו שמא כו'  -ב' ההין מ"ב ,וי' ע"ב ,ובהוי"ה מלמטה למעלה דמ"ב למעלה,
וכמ"ש כאן ובפ' תרומה )&( ע"ש:
ואחר כך דבר עמם משמים וארץ,
זהו שכתוב "מן השמים השמיעך את
קולו ליסרך ועל הארץ הראך את אשו
הגדולה וכו'" ,באותו זמן שאמרו ישראל
נעשה ונשמע ,מיד "י'שמחו ה'שמים
ו'תגל ה'ארץ" ,אחר כך היה מדבר עמהם
מארבעה צדדים ,והיו מסתכלים אל
המזרח ,והיו שומעים את הקול ,ולמערב
ודרום וצפון היו שומעים את הקול,
להראות שמכל מקום דבר עמם ,ולא היה
מקום למעלה ומטה ,שלא דבר עמם
להראות ש"מלא כל הארץ כבודו" ,שהוא
סובל עליונים ותחתונים ,והוא סומך
מעלה ומטה ,וכסא הכבוד ומלאכים
ונשמות ,הוא סובל הכל וקושר הכל
ומיחד הכל ,ואין מי שסומך אותו.

àòøàå àéîù ïî ïåäîò ìéìî øúáìå
úà êòéîùä íéîùä ïî (& ã íéøáã) ã"ää
÷åùà úà êàøä õøàä ìòå êøñéì åìå
ìàøùé åøîàã àðîæ àåääá 'åëå äìåãâä
åçîù"é (àé åö íéìäú) ãéî òîùðå äùòð
ììîî äåä øúáì õøà"ä ìâú"å íéîù"ä
}ååäå ïéøèñ òáøàî ïåäîò {á"ò áò
àì÷ úé ïéòîù ååäå çøæî éáâì ïéìëúñî
àì÷ úé ïéòîù ååä ïåôöå íåøãå áøòî éáâìå
äåä àìå ïåäîò ìéìî øúà ìëîã äàæçàì
ïåäîò ìéìî àìã àúúå àìéòì øúà
(â å äéòùé) åãåáë õøàä ìë àìîã äàæçàì
êéîñ åäéàå ïéàúúå ïéàìò ìéáñ åäéàã
ïéëàìîå àø÷é àéñøåëå àúúå àìéò
àìë øéù÷å àìë ìéáñ åäéà ïéúîùðå
äéì êéîñã ïàî úéìå àìë ãçééîå

מיד ישמחו השמים כו'  -כמ"ש )&( בתחלה יראה כו' ,ונעשה הוא בעובדא בארץ ,ונשמע
}עב ע"ג{ בדבורא גשמים ,וכמש"ל )לט ע"א &( ע"ש ישמחו כו' ,י"ה בשמים ו"ה בארץ ,ולכן
הקדימו נעשה לנשמע ,כי סוף המעשה תחלת המחשבה )עי' לעיל ז ע"א( ,ארץ קודם לשמים ,וכן
העשיה היא התכלית ,סוף במעשה ותחלה במחשבה ,כמ"ש )&( תכלית חכמה תשובה ומע"ט:
סביל וקשיר ומייחד  -מסט' דג' דרגין סביל מלכות ,אש סביל אשא ,וסביל הכל ,ומייחד מסט'
דעמודא דאמצעיתא ,יחודא דכלהו ,וקשיר מסט' דבינה דהיא קשר המרכבה ,ג"ר בז"ת ,ואמר
כרסייא יקירא ומלאכין ונשמתין ,שהן ג' עולמות בי"ע ,ועילא ותתא הוא שמים וארץ שלנו:
והוא נקרא בכל השמות ,להודיע
תקפו בכל שם ושם ,מאותה דרגה
וממונה ששורה עליו .ואין לו שם ידוע,
והוא נקרא אחד בחשבון .כששורה
בדרגה של אותם )אחרים( )אחדים(
משאר הדרגות ,והוא אין לו חשבון
כששורה על כל העולמות )העליונים(,
ועל כל ממונה שלהם נקרא על שמו,
להראות לכל אחד מישראל ממקום
שקוראים לו לפי צרכיהם ,כמו שבארוהו,
הרוצה להעשיר יצפין להחכים ידרים
)ב"ב כה ע"ב(.

àòãåîúùàì ïäîù ìëá éø÷úà åäéàå
àâøã àåääî àîùå àîù ìëá äéô÷åú
àòéãé àîù úéì äéìå äéìò àéøùã àðîîå
àâøãá àéøù ãë ïáùåçá ãç éø÷úà åäéàå
ïéâøã øàùî (ïéãçà à"ð) (ïéðøçà) ïåðéàã
ìë ìò àéøù ãë ïáùåç äéì úéì åäéàå
ïåäìã àðîî ìë ìòå (ïéàìò à"ñ) ïéîìò
ìàøùéî ãç ìëì äàæçàì äéîù ìò éø÷úà
äîë åäééëøö íåôì äéì ïàø÷ã øúàî
íéëçäì ïéôöé øéùòäì äöåøä åäåî÷åàã
íéøãé
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ואיהו אתקרי בכל כו'  -ר"ל ,כמ'"ש בר"מ פ' בא )מב ע"ב &( 3127דהא קדם דברא דיוקנא
בעלמא כו' ,נחית תמן ואתקרי בההוא דיוקנא כו' ,ע"ש בארוכה :ואיהו אתקרי חד כו' דאינון
אחרין כו'  -מקום היחוד:
קם הנר הקדוש וכל ראשי הישיבות
÷éøàî ìëå àùéã÷ àðéöåá í
והשתטחו לפני הזקן וברכו אותו .אמר äéì åëéøáå àáñ éî÷ åçèúùàå ïàúáéúî
הנר הקדוש ודאי הזקן הזה בא ממקום
øúàî àáñ éàä éàãå àùéã÷ àðéöåá øîà
עתיק הימים ,ושם התגדל ,אשרי חלקנו
שזכינו לשמוע דברים עתיקים מהמקום äàëæ éáøúà ïîúå éúà à÷ ïéîåé ÷éúòã
של עתיק הימים ,אשרי חלקנו שזכינו øúàî ïé÷éúò ïéìî òîùîì àðéëæã àð÷ìåç
éàäì àðéëæã àð÷ìåç äàëæ ïéîåé ÷éúòã
לזה.
קם רבי שמעון פתח ואמר,
÷ú"éùàøá øîàå çúô ïåòîù éáø í
בראשי"ת ,ברי"ת א"ש ,שהוא אות ïéàìòã åîéùøå úåà åäéàã ù"à ú"éøá
ורושם שעליונים ותחתונים עומדים בו,
àáöã úåà åäéà ïéîéé÷ äéá ïéàúúå
הוא האות של הצבא שלמעלה ,שבהם
נקרא הקדוש ברוך הוא יהו"ה צבאו"תàåä êéøá àùãå÷ éø÷úà ïåäáã 3128àìéòìã .
והוא האות של הצבא שלמטה ,הוא אות àúúìã àáöã úåà åäéàå ú"åàáö ä"åäé
וברית ,שבו קיימים שמים וארץ ,כמו àòøàå àéîù ïéîéé÷ äéáã úéøáå úåà åäéà
שנאמר "אם לא בריתי יומם ולילה חקות ) øîà úàã äîëירמיה לג כה( éúéøá àì íà
שמים וארץ לא שמתי" ,הוא אות ודאיéúîù àì õøàå íéîù úå÷åç äìéìå íîåé ,
שהוא רושם של חותם המלך.
äîúåçã åîéùø åäéàã éàãå úåà åäéà
àëìîã

 - ïå÷éúä øéàî 3127ז"ל :ואי יקשה בר נש דהא כתיב )שם ד טו( כי לא ראיתם כל תמונה איהו יתרץ ליה האי
תמונה חזינא דהא כתיב )במדבר יב ח( ותמונת ה' יביט ולא בכל תמונה אחרא )ס"א דברא ויצר
באתווי( דבר נש דיצר באתווי ובגין דא אמר )ישעיה מ כה( ואל מי תדמיוני ואשוה ואל מי תדמיון
אל ומה דמות תערכו לו ואפילו האי תמונה לית ליה באתריה אלא כד נחית לאמלכא על בריין
ויתפשט עלייהו יתחזי לון לכל חד כפום מראה וחזיון ודמיון דלהון והאי איהו )הושע יב יא( וביד
הנביאים אדמה ובגין דא יימא איהו אף על גב דאנא אדמה לכו בדיוקנייכו אל מי תדמיוני ואשוה
דהא קדם דברא קודשא בריך הוא דיוקנא בעלמא וצייר צורה הוה הוא יחידאי בלא צורה ודמיון
ומאן )נ"א ואית( דאשתמודע ליה קדם בריאה דאיהו לבר מדיוקנא אסור למעבד ליה צורה ודיוקנא
בעלמא לא באות ה' ולא באות י' ואפילו בשמא קדישא ולא בשום אות ונקודה בעלמא והאי איהו
כי לא ראיתם כל תמונה מכל דבר דאית ביה תמונה ודמיון לא ראיתם אבל בתר דעבד האי דיוקנא
דמרכבה דאדם עלאה נחית תמן ואתקרי בההוא דיוקנא יהו"ה בגין דישתמודעון ליה במדות דיליה
בכל מדה ומדה וקרא אל אלהים שדי צבאות אהי"ה בגין דישתמודעון ליה בכל מדה ומדה איך
יתנהג עלמא בחס"ד ובדינא כפום עובדיהון דבני נשא דאי לא יתפשט נהוריה על כל בריין איך
ישתמודעון ליה ואיך יתקיים )ישעיה ו ג( מלא כל הארץ כבודו:
תרגום :ואם יקשה אדם שהרי כתוב כי לא ראיתם כל תמונה הוא יתרץ לו הרי תמונה ראיתי
שהרי כתוב ותמונת ה' יביט ולא בכל תמונה אחרת )שברא ויצר באותיותיו( של אדם שיצר
באותיותיו ולכן אמר ואל מי תדמיוני ואשוה ואל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו .ואפילו
תמונה זו אין לו במקומו אלא כשיורד למלוך על הבריות ומתפשט עליהם יראה להם לכל אחד כפי
מראה וחזיון ודמיון שלהם וזהו וביד הנביאים אדמה .ולכן הוא יאמר אף על פי שאני אדמה לכם
בדיוקנכם אל מי תדמיוני ואשוה שהרי קדם שברא הקדוש ברוך הוא דמות בעולם וצייר צורה היה
הוא יחידי בלי צורה ודמיון ומי )ויש( שנודע לו קודם בריאה שהוא מחוץ לדמות אסור לעשות לו
צורה ודמות בעולם לא באות ה' ולא באות י' ואפילו בשם הקדוש ולא בשום אות ונקודה בעולם
וזהו כי לא ראיתם כל תמונה מכל דבר שיש בו תמונה ודמיון לא ראיתם .אבל אחר שעשה דמות
זה של המרכבה של אדם עליון ירד לשם ונקרא באותו דמות יהו"ה כדי שידעו אותו במדות שלו
בכל מדה ומדה וקרא אל אלהים שדי צבאות אהי"ה כדי שידעו אותו בכל מדה ומדה איך יתנהג
העולם בחס"ד ובדין כפי מעשי בני האדם שאם לא יתפשט אורו על כל הבריות איך ידעו אותו
ואיך יתקיים מלא כל הארץ כבודו.
(à"øâá óñåð) àúúìã àáöã úåà åäéàå 3128
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קם ר"ש ברית אש כו'  -כמש"ל )י ע"א &( דאיהו איש כו' ,וכאן מתחיל תיקון אחר* :איהו
אות דצבא דלעילא ואיהו אות דצבא דלתתא דבהון אתקרי כו'  -כצ"ל ,ור"ל כנגד ב' צבאות
הנ"ל ,צבא השמים ,כמ"ש )&( וכל צבא השמים עומדים כו') ,שנאמר )&( הללוהו כל צבאיו(,
וצבא דישראל ,כמ"ש )&( ביום ההוא יצאו כל צבאות }עב ע"ד{ ה' ,והן מעלה ומטה ,נו"ה:
איהו אות וברית כו'  -דרגא דיסוד ,דאחיד בשמיא וארעא ,כי כל כו' )דבה"י א' כט יא( :3129איהו
אות ודאי כו'  -ר"ל ,עטרת הברית ,מלכות ,שנאמר בה ,שימני כחותם כו' )שיה"ש ח ו( ,כמש"ל
)סד ע"א &( ,וחשיב ד' דרגין דיסוד כליל בהון:
בין כך הנה הזקן הזה ירד אליו כמו
מקדם ,פתח ואמר ,רבי רבי )י'( הברית
הוא ודאי צדי"ק ח"י העולמים ,שהוא י'
קטנה מצד החכמה העליונה ,שכשיורדת
י' אליו ,אף על גב שבמקומו י' עליונה
נקראת ,כשיורדת לצדיק נקראת י' קטנה.
והאות ו' אף על גב שהיא ו' העליונה
במקומה ,בעמוד האמצעי ,כשיורדת
לצדיק להתחבר עם ה' ,נקראת ו' קטנה.
הא"ב של האותיות הקטנות הם בו .וה'
העליונה ,כשיורדת אל הצדיק ,נקראת
קטנה .ואף על גב שאותיות השם הקדוש
כלולים בו ,הם נסתרים בו ,ובגללו נאמר
"סוד יהו"ה ליראיו ובריתו להודיעם".
ואם הם נסתרים בו ,במה הם נודעים,
בשכינה ,שהיא האספקלריה שמאירה
כשיורד יהו"ה לצדיק להאיר בו ודאי,
וממנה נודעים .זהו שכתוב "כה אמר
יהו"ה אל יתהלל חכם בחכמתו" ,אם
הוא שם נקראת אספקלריה המאירה.
ובאותו זמן "כי אם בזאת י'תהלל
ה'מתהלל ה'שכל ו'ידוע" .ואם יסתלק
מצדיק והוא נשאר חרב ויבש ,מיד
נקראת אספקלריה שאינה מאירה,
באותו זמן "אל יתהלל חכם בחכמתו".

äéáâì úéçð à÷ àáñ àä éëäãà
úéøá ('é) éáø éáø øîàå çúô ïéîã÷ìîë
àøéòæ 'é éäéàã ïéîìò é"ç ÷éãö éàãå åäéà
'é àúçð ãëã àìéòìã äîëçã àøèñî
éø÷úà äàìò 'é äéøúàáã áâ ìò óà äéáâì
'å úàå éø÷úà àøéòæ 'é ÷éãö éáâì úéçð ãë
àãåîòá äéøúàá äàìò 'å åäéàã áâ ìò óà
àøáçúàì ÷éãö éáâì úéçð ãë àúéòöîàã
ïååúàã àúéá àôìà éø÷úà 3130àøéòæ 'å 'äá
ãë äàìò 'äå 3131ïåðéà äéá [à"ò äñ] ïøéòæ
3133
úàéø÷úà àøéòæ 3132÷éãö éáâì àúçð
äéá àùéã÷ àîùã ïååúàã áâ ìò óàå
øîúà äéðéâáå äéá ïåðéà ïéîéúñ ïìéìë
)åúéøáå åéàøéì 'ä ãåñ (ãé äë íéìäú
éàîá äéá ïåðéà ïéîéúñ éàå íòéãåäì
äàéøì÷ôñà éäéàã àúðéëùá ïàòãåîúùà
àøäðì ÷éãö éáâì ä"åäé úéçð ãë àøäðã
è äéîøé) ã"ää ïòãåîúùà äðîå éàãå äá
&( éà åúîëçá íëç ììäúé ìà 'ä øîà äë
äàéøì÷ôñà
úàéø÷úà
ïîú
åäéà
3134
úàæá íà éë àðîæ àåääáå
àøäðã
íàå òåãé"å ìëù"ä ììäúî"ä ììäú"é
ùáéå áøç åäéà øàúùàå ÷éãöî ÷ìúñé
àøäð àìã äàéøì÷ôñà úàéø÷úà ãéî
åúîëçá íëç ììäúé ìà àðîæ àåääá

 - ïå÷éúä øéàî 3129עי' לעיל הערה .112
 3130עי' זהר שמות )קטו ע"ב( עי' לעיל הערה .360
.(à"øâá ÷çîð) ïåðéà äéá ïøéòæ ïååúàã àúéá àôìà 3131
.à"øâá óñåð 'ä 3132
.(à"øâá óñåð) ïåðéà äéá ïéøéòæ ïååúàã àúéá àôìà 3133
 3134עי' בהגר"א בתז"ח יח ע"א וז"ל דלא אנהיר סיהרא אספקלריא כו'  -כי אין השגה לשום
בריה רק בשכינה כידוע רק שמרע"ה אנהיר לה בדרגיה ועביד לה אספקלריא דנהרא ,עכ"ל ,דהיינו
שכולם רק משיגים מהמלכות אבל ההפרש היא אם זה המלכות מאירה או לא
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*ו' זעירא אתקרי וה' עילאה כד נחתא לגבי צדיק ה' זעירא אתקריאת אלפא ביתא דאתוון
זעירין ביה אינון ואע"ג דאתוון כו'  -כצ"ל :סוד כו'  -דהוא סוד מן יסוד )זהר ח"ג כ ע"א ועי'
לקמן צה ע"א( ועמש"ל בתיקון י"ט )&( :דאיהי אספקלריא כו'  -ונהרין בה אותיות דיליה
ואשתמודען להו :ובההוא זמנא כי כו' בזאת  -ר"ל ,בשכינה :יתהלל כו'  -הוא שם הוי"ה דנהיר
לה ,ואשתמודעאן לקב"ה ,בה השכל וידוע אותי ,אבל בלאו הכי ,חכמת מה להם )ירמיה ח ט(,
כמ"ש )&( אל יתהלל כו' :חרב ויבש  -כמ"ש )ישעיה יט ה (3135ונהר יחרב ויבש ,והוא בה' עילאה
ותתאה ,וכמ"ש )איכה א כ( חרב בבית כו':3136
ומי גרם להאיר לה ולהודע בה
àòãåîúùàìå äì àøäðàì íéøâ ïàîå
לקדוש ברוך הוא ,מי ששומר ברית .וסוד úéøá øéèðã ïàî àåä êéøá àùãå÷ì äá
הדבר "זה השער ליהו"ה צדיקים יבאו
åá åàåáé íé÷éãö 'äì øòùä äæ äìîã àæøå
בו" .זהו שער הצדיקים ,ויש להם רשות
להכנס לשם .וזהו מי שהוא צדיק ,ובו )תהלים קיח כ( àé÷éãöã àòøú éäéà àã
יהו"ה ,הוא זוכה בשכינה ויורש אותהïàî åäéà àãå ïîú àìòàì åùø ïåì úéàå ,
ועולה עמה למלך ,שהוא העמוד האמצעי àúðéëùá éëæ åäéà ä"åäé äéáå ÷éãö åäéàã
שהוא המלך ,והיא המלכות שלו .וסוד àãåîò åäéàã àëìîì äá ÷éìñå äì úéøéå
הדבר "ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו äéìéã úåëìî éäéàå êìî åäéàã àúéòöîàã
ארץ" ,וזוהי השכינה שנאמר בה "והארץ
íìë êîòå (àë ñ äéòùé) äìîã àæøå
הדום רגלי".
àúðéëù éäéà àãå õøà åùøé íìåòì íé÷éãö
éìâø íåãä õøàäå (à åñ íù) äá øîúàã

דאיהו צדיק וביה יהו"ה  -כמש"ל )סד ע"ב
מהאי קרא ,מי כו':
והשכינה היא ציור של העליונים
ìë ïéàúúå ïéàìòã àøåéö éäéà àúðéëùå
והתחתונים ,כל דמיות הספירות וכל ïåðéà äá ïåäìã ïäîù ìëå ïøéôñã ïéð÷åéã
שמותיהם הם מצוירים בה ,ובה הם
ïéëàìîå ïéúîùð ïéôéìâ ïåðéà äáå íéøééåöî
חקוקות ,נשמות ומלאכים וחיות
קדושות ,ובה חקוקים מה שנאמר ïåäá øîúàã äî ïéôéìâ äáå ïéùéã÷ ïååéçå
)'åëå íãà éðô íäéðô úåîãå (é à ìà÷æçé
בהם "ודמות פניהם פני אדם וכו'"
קם רבי שמעון ואמר ,זקן זקן,
÷àäå àáñ àáñ øîàå ïåòîù éáø í
והרי השכינה היא היחוד של הקדוש êéà àåä êéøá àùãå÷ã àãåçé éäéà àúðéëù
ברוך הוא ,איך חקוקים בה דמיות
ïåðéà åàìã àúúìã ïéð÷åéã äá ïéôéìâ
שלמטה שאינם מציאותה .אמר לו,
רבי ]משל[ למלך שהוא יושב בהיכלו áéúé åäéàã àëìîì éáø äéì øîà äúåàéöî
וכמה אנשים נכנסים לראותו ,מהם ïåäðî äééæçîì ïéìàò àùð éðá äîëå äéìëéäá
מסתכלים בלבושו ,ומהם בגופוïåäðîå éåôåâá ïåäðîå éåùåáìá ïéìëúñî ,
ומהם מסתכלים במעשיו .ובודאי éåãáåòá éàãåáå 3137éåãáåòá ïéìëúñî
שבמעשיו נודע מי הוא המלךåäéà ïéùåáìã àëìî åäéð 3138éàî òãåîúùà ,
שבלבושים הוא משתנה בהם לכמה
ùéáì åäéàã ïéùåáìå ïééåðù äîëì ïåäá éðúùî
שנויים ,ולבושים שהוא לבוש בבוקר
לא לובש בערב ,והלבושים שלובש ùéáìã ïéùåáìå àùîøá ùéáì àì àøôöá
יום אחד לא לובש יום שני ,וכך בכל ìëá éëäå àðééðú àîåé ùéáì àì àãç àîåé
יום וחדש ושנה ושבת וימים טובים éðúùà ïéáè ïéîåéå àúáùå àúùå àçøéå àîåé
עג

ע"ב( והאי איהו רשימו דברית כו' ,מנא לן

 - ïå÷éúä øéàî 3135אולי איוב יד יא.
##* 3136
 3137עי' זהר בהעלותך קנב ע"א באריכות.
." ïàî òãåîúùà àì ïéùåáìá " àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð éàî òãåîúùà éåãáåòá 3138

681

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
משתנה בלבושים.
כמו כן השכינה יש לה כמה
לבושים ,שמהם ברא הקדוש ברוך
הוא כסאות ומלאכים וחיות ושרפים
ושמים וארץ .וכל מה שברא בהם ,וכל
הבריות שברא מהלבושים הללו שלה,
רשום את כולם ,וחקקם בלבושיה,
כדי להסתכל ממנה בכל הבריות
לרחם עליהם .וסוד הדבר "וראיתיה
לזכר ברית עולם" .וראיתיה בלבושים
הללו ,שהם מאירים בכל )הבריות(,
לפעמים שישראל מאירים להם
במעשים טובים ,ובגללם הקדוש ברוך
הוא מרחם עליהם.
ואם עושים מעשים רעים ,היא
úùáìúà éäéà ïéùéá ïéãáåò ïéãáò éàå
מתלבשת לבושים אחרים שחוריםïåðéà ìë ïéîéùø ïåäáã ïéîëåà ïéðøçà ïéùåáì ,
שבהם רשומים כל אותם בעלי
åäá ïãéîì úåìéì åàéø÷úàã ïéðéãã éøàî
הדינים שנקראים לילות ,לדון בהם
את העולם .ובאותו זמן היא אומרת éðåàøú ìà úøîà éäéà àðîæ àåääáå àîìòì
"אל תראני שאני שחרחרת" .ולכן אלו ïéìà àã ïéâáå (å à ù"äéù) úøçøçù éðàù
מצד הלבושים ,הם חקוקים בה ïåðéàã ïéàìò äá ïéôéìâ ïåðéà ïéùåáìã àøèñî
העליונים שהם מלכים ,ושליטים על (ïéëìîå à"ð) ïéëàìîå ïéàúú ìò ïéèìùå ïéëìî
התחתונים והמלאכים )והמלכים( àôåâã àøèñîå úåëìîã àøèñî åàéø÷úà
נקראו מצד המלכות .ומצד הגוף נקרא
àòåøã äøåáâ àðéîé àòåøã ãñç éø÷úà
חסד ,זרוע ימין .גבורה ,זרוע שמאל.
הגוף ,העמוד האמצעי .נצח והוד ,שתי ãåäå çöð àúéòöîàã àãåîò àôåâ àìàîù
שוקים .הצדיק ,אות ברית .והרי äåî÷åà àäå úéøá úåà ÷éãö ïé÷åù ïéøú
פרשוה.
*מסתכלין בעובדוי ובודאי בלבושין לא אשתמודע מאן ניהוי מלכא כו'  -כצ"ל:
דאתקריאו לילות – חשוכין ,ועבז"ח רות )נט ע"ב &( פתח ואמר ,מה הוא כו' ,וז"ש
ובההוא זמנא כו' :לגאו מכולא כו'  -א"ס ב"ה:
ïéùåáìá
äì úéà ïéùåáì äîë àúðéëù àã àðååâë
ïééñøåë àåä êéøá àùãå÷ àøá ïåäðîã
äî ìëå àòøàå àéîùå íéôøùå ïååéçå ïéëàìîå
ïéùåáì ïéìàî àøáã ïééøá ìëå ïåäá àøáã
ïéâá àäùåáìá ïåì óéìâå åäìë ïåì íéùø äìéã
åäééìò àîçøì ïééøá ìëá äðéî àìëúñàì
) íìåò úéøá øåëæì äéúéàøå äìîã àæøåבראשית
ט טז( ïéøéäð ïåðéàã ïéùåáì ïéìàá äéúéàøå
ïéãáåòá ïåì ïéøäð ìàøùéã ïéðîæ (ïééøá) ìëá
åäééìò íéçø àåä êéøá àùãå÷ åäééðéâáå ïéáè

והיא הציור של כולם ,ולפנים ממנה,
שהוא תקון הגוף ,מאיר הקדוש ברוך
הוא ,שהוא יהו"ה ,כמו נשמה בגוף
לפנים מהכל .אותו שאוחז הכל ,וקושר
הכל ,שלא נרמז בשום רמז .והכל נרמז
בשכינה ,שמתלבשת בלבושים שבהם
מצוירים כל הבריות .היא נקראת בכל
השמות ,והיא דמות ארבע החיות
בלבושיה ,שבכל אחד ואחד רשום ארבע
אותיות" .ודמות אדם להנה" זה הרושם
של עשר אותיות ,שהן יו"ד ה"א וא"ו
ה"א ,שעולה לחשבון אדם" .דמות אדם"
ודאי זו שכינה ,שהיא דמותו )דמות של
אדם( ,ועליה נאמר "ותמונת יהו"ה
יביט" .וזה מצד הלבוש ,אבל מצד הגוף,

äðéî åàâìîå åäìëã àøåéö éäéàå
àåä êéøá àùãå÷ øéäð àôåâã àðå÷ú åäéàã
àìëî åâì àôåâá àúîùðë ä"åäé åäéàã
æéîøúà àìã àìë øéù÷å àìë ãéçàã àåää
àúðéëùá æéîøúà àìëå 3139åæéîø íåùá
ìë ïéøééåöî ïåäáã ïéùåáìá úùéáìúàã
éäéàå ïäîù ìëá úàéø÷úà éäéà ïééøá
ìëáã àäùåáìá {à"ò âò} ïååéç òáøà úåîã
íãà úåîãå ïååúà òáøà íéùø ãçå ãç
ïååúà øùòã [á"ò äñ] åîéùø àã (&) äðäì
ïáùåçì ÷éìñã à"ä å"àå à"ä ã"åé ïåðéàã
àúðéëù àã éàãå (&) íãà úåîã íãà

 - ïå÷éúä øéàî 3139שכל ההשגה היא רק דרך השכינה ,עי' לעיל הערה .3134

682

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
היא היחוד של העמוד האמצעי ,הוא
)היא( חותם מצד הגוף ,ומשום שהוא
חותם ,אומרת השכינה ליהו"ה שהוא
מבפנים" ,שימני כחותם על לבך" ,שאף
על גב שאתה תסתלק ממני בגלות,
חותמך נשארת עמי ,ולא יסור ממני
לעולם.

äìòå (íãàã àð÷åéã à"ð) äéð÷åéã éäéàã
èéáé ä"åäé úðåîúå (ç áé øáãîá) øîúà
àôåâã àøèñî ìáà àùåáìã àøèñî éàäå
à"ð) åäéà àúéòöîàã àãåîòã àãåçé éäéà
åäéàã ïéâáå àôåâã àøèñî àîúåç (éäéà
åäéàã ä"åäé éáâì àúðéëù úøîà àîúåç
) êáì ìò íúåçë éðîéù åàâìîשיה"ש ח ו(
àúåìâá éðî ÷ìúñú úðàã áâ ìò óàã
éðî éãòúà àìå éîò øàúùà êìéã àîúåç
íìòì

וכלא אתרמיז בשכינתא }עג ע"א{ כו'  -חוזר לענין ראשון :והאי מסט' דלבושי' אבל כו' -
ר"ל ,דשם הכל אחד ,וגוף הוא באצילות הכל א' ,ולבוש הוא בכסא ,שם התורה 3140והנשמה
והלבושין ,זכות וחובה ,ועי' בס' 3141תז"ח :חותמא דילך אשתאר כו'  -דחותם נשתייר בדבר
החתום בפתקא כמ"ש למטה ,והוא מבועא דבירא דלא פסיק מבירא לעלמין:3142
קם רבי שמעון ואמר ,זקן זקן,
÷àîéà àáñ àáñ øîàå ïåòîù éáø í
אמור/אגיד לך פסוק שלמדתי ,כדוגמא éðîéù àã àðååâë àðôéìåàã àø÷ êì
זה "שימני כחותם על לבך"" ,שימני
àìà áéúë àì íúåç éðîéù êáì ìò íúåçë
חותם" ,לא כתוב ,אלא "כחותם" .אמרה
השכינה ,רבון העולמים ,שימני כחותםéðîéù ïéîìò ïåáø àúðéëù úøîà íúåçë ,
כאותו רושם של חותמך ,שאף על גב óàã êìéã àîúåçã åîéùø àéääë íúåçë
שהחותם נשאר בידך ,הרושם שלו הוא äéìéã åîéùø êãéá øàúùà àîúåçã áâ ìò
בפתקה* ,##ומאותו הרושם מזדעזעים ïéòæòãæî åîéùø àåääîå åäéà à÷úôá
עליונים ותחתונים .כדוגמת מלך שהוא àøùá åäéàã àëìîã àðååâë ïéàúúå ïéàìò
בשר ודם ,מה שרושם בפתק הרושם
äéìéã åîéùø à÷úôá íéùøã éàî àîãå
שלו ,של החותם בידו הוא ,ואף על גב
שהחותם נשאר בידו ,כך פוחדים מרושם äéîúåçã áâ ìò óàå àåä äéãéá àîúåçã
החותם ,כאילו היה מלך .על אחת כמה åîéùøî ïéìéçã éëä øàúùà äéãéá
וכמה ,אם היה חותם.
äîë úçà ìò àëìî äåä åìàë àîúåçã
àîúåç äåä éà äîëå

שימני חותם לא כו'  -דחותם עצמו הוא עמודא דאמצעיתא ,וכחותם הוא החתום בשעוה,
דהוא כחותם ,וכמ"ש למטה כחותם דא צלותא כו' ,חותמא דא עמודא דאמצעיתא כו' :עאכ"ו
אי הוה חותמא  -בזמן המקדש ,ולע"ל )&( והתהלכתי בתוככם כו':
"שימני כחותם על לבך" ,וכי מי ראה
àîç ïàî éëå êáì ìò íúåçë éðîéù
,
)שׂם( חותם על הלב .אלא אלו תפילין )ïéìôú ïéìà àìà àáì ìò àîúåç (éåù à"ð
שאותם רצועות שלהן תלויות על הלב,
ïéìàå àáì ìò ïééìú ïåäìã ïéòåöø ïåðéàã
ואלו תפילין של ראש ,ותפלה של יד
שהיא בשמאל כנגד הלב .וזהו "כחותם àìàîùá åäéàã ãéã äìôúå àùéøã ïéìôú
על לבך" ,ו"כחותם על זרועך" .תפילה של êáì ìò íúåçë åäéà àãå àáì ìá÷ì
יד שהם הרושם של השם הקדוש שהואåîéùø ïåðéàã ãéã äìéôú êòåøæ ìò íúåçëå :
י' ,קדש לי כל בכור .ה' ,והיה כי יביאךøåëá ìë éì ùã÷ 'é åäéàã àùéã÷ àîùã .
ו' ,שמע ישראל .ה' ,והיה אם שמוע.
 - ïå÷éúä øéàî 3140היינו תורה דבריאה שהוא התורה שלנו עי' לעיל ה ע"ב והערה .750
 3141ספר סוף?*##
 3142עי' זהר ח"ב רנט ע"א הובא לקמן הערה .Error! Bookmark not defined.
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ומאותו הרושם מזדעזעים אומות
העולם ,זהו שכתוב "וראו כל עמי הארץ
כי שם יהו"ה נקרא עליך ויראו ממך" ,וכן
פרשוהו )ברכות ו ע"א( שם יהו"ה ,אלו
תפילין של ראש.

)'å (àé íù) êàéáé éë äéäå 'ä (á âé úåîù
òåîù íà äéäå 'ä (ã å íéøáã) ìàøùé òîù
)ïéîåà ïéòæòãæî åîéùø àåääîå (âé àé íù
éîò ìë åàøå (& çë íéøáã) ã"ää àîìòã
éëäå êîî åàøéå êéìò àø÷ð 'ä íù éë õøàä
àùéøã ïéìôú ïéìà 'ä íù åäåî÷åà

אלא אלין תפלין כו'  -דאף דה' מסתיר פניו מאתנו בגלותא ,רשימו דיליה בידינו ,מסט'
דמצות ,דאינון אות כמו תפלין ומילה כו' ,דכתיב אות בהן ,ואות הוא רשימו :ודא איהו כחותם
כו'  -תפלין דרישא דרצועין על לבך )ע"ל יד ע"א &( ,אבל דיד אינן אלא נגד הלב ולא על הלב,
וז"ש ודא על זרועך כו' .ולא אמר למעלה ,דאיהו בשמאלא לקבל לבא ,אלא לומר דרצועין
תליין על לבא לאתאחדא בתפילה של יד ,שהן כנגדן .והענין כי תפילין של ראש הוא החותם
עצמו ,ושם לא אמר כחותם על הראש .וקשר של ראש הוא דכורא ,דבה לאה ,3143והיא גאה
גאה ,3144בגאולת מצרים ולעתיד לבא .והרצועות דתליין סופן נגד הלב ,שנכנסין בראש רחל ,נגד
תפילה של יד ,וזהו כחותם על לבך ,נגד תפילה של יד .ומתפילין של ראש "וראו כל עמי
הארץ" ,כמו שמפרש והולך ,הה"ד וראו כו' ,אלין כו' ,וכמ"ש בגמ' ג"כ .והוא לע"ל ,אבל
בגלותא ,דהוא כחותם תפילה של יד ,היא מכוסה עמנו בגלות .ומ"מ ,ואף גם זאת כו' )ויקרא כו
מד( ,נסים נסתרים עביד עמנו בהסתר .ואנכי הסתר כו' )&( ,ידו נטויה עלינו )ישעיה ה כה(,
תפילה של יד בהסתר :דאינון רשימו דשמא כו'  -חוזר למעלה ,מ"ש אלין }עג ע"ב{ תפלין כו':
"שימני כחותם" זו אות ברית מילה,
äìéî úéøá úåà àã íúåçë éðîéù
ואות של ימים טובים ,שהוא הרושם של àîùã åîéùø åäéàã ïéáè ïéîåéã úåàå
השם הקדוש .כדוגמא זה "מ'י י'עלה ל'נו
÷å"ð"ì ä"ìò"é é"î (&) àã àðååâë àùéã
ה'שמימה" ראשי האותיות )תיבות(
מילה ,וסופי האותיות יהו"ה .מי ששומר äìéî (ïéáéú à"ð) ïååúà éùéø ä"îéîù"ä
את הרושם הזה ,כאילו שומר את השם åîéùø éàä øéèðã ïàî ä"åäé ïååúà éôåñå
הקדוש .ומי שמשקר ברושם הזה ,כאילו ø÷ùîã ïàîå àùéã÷ àîù øéèð åìàë
משקר בשם הקדוש ,שזה נקרא חותם àùéã÷ àîùá ø÷ùî åìàë åîéùø éàäá
של טבעת של המלך .שכל אדם ששומר àëìîã à÷ðôùåâã àîúåç éø÷úà éàäã
 - ïå÷éúä øéàî 3143עי' זהר ח"א צו ע"א :ה"א עלאה דאיהו עלמא דדכורא.
 3144עי' זהר ח"ב נד ע"ב :רבי ייסא אמר השירה הזאת ליהו"ה דא הוא נהרא דנפיק מעדן דכל
משחא ורבו נפיק מניה לאדלקא בוצינין ומשמע לבתר דכתיב )&( אשירה ליהו"ה דא הוא מלכא
קדישא עלאה ועל דא לא כתיב )&( אשירה לו ויאמרו לאמר )דא הוא( לדרי דרין בגין דלא יתנשי
מנייהו לעלמין דכל מאן דזכי להאי שירתא בהאי עלמא זכי לה בעלמא דאתי וזכי לשבחא בה
ביומוי דמלכא משיחא בחדוותא דכנסת ישראל בקודשא בריך הוא דכתיב לאמר לאמר בההוא
זמנא לאמר בארעא קדישא בזמנא דשרו ישראל בארעא לאמר בגלותא לאמר בפורקנא דלהון
דישראל לאמר לעלמא דאתי אשירה ליהו"ה )&( נשיר מבעי ליה מאי אשירה אלא בגין דהוו
3144
משבחן תושבחתא דמטרוניתא )בעו לשבחא( ליהו"ה דא מלכא קדישא כי גאה גאה )כמה(
דסליק ואתעטר בעטרוי לאפקא 3144ברכאן וחילין וגבוראן לאסקא 3144בכלא כי גאה גאה גאה בהאי
עלמא גאה בעלמא דאתי כי גאה בההוא זמנא גאה בגין דיתעטר בעטרוי בחדוותא שלימתא:
תרגום :רבי ייסא אמר השירה הזאת לה' זהו הנהר שיוצא מעדן שכל שמן ומשחה יוצאים
ממנו להדליק נרות ומשמע אחר כך שכתוב אשירה לה' זה המלך הקדוש העליון ועל זה לא כתוב
אשירה לו .ויאמרו לאמר )זהו( לדורי דורות כדי שלא ישתכח מהם לעולמים שכל מי שזוכה לשירה
הזו בעולם הזה זוכה לה בעולם הבא וזוכה לשבח בה בימות מלך המשיח בשמחת כנסת ישראל
בקדוש ברוך הוא שכתוב לאמר לאמר באותו זמן לאמר בארץ הקדושה בזמן ששכנו ישראל בארץ
לאמר בגלות לאמר בגאולת ישראל לאמר לעולם הבא .אשירה לה' היה צריך להיות נשיר מה זה
אשירה אלא משום שהיו משבחים את תשבחת המלכה )הצטרכו לשבח( לה' זה המלך הקדוש כי
גאה גאה )3144קמה( שעלה והתעטר בעטרותיו להוציא ברכות וכחות וגבורות להתעלות בכל כי
גאה גאה גאה בעולם הזה גאה לעולם הבא כי גאה באותו זמן גאה כדי שיתעטר בעטרותיו
בשמחה שלימה.
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את הרושם הזה למטה ,שהוא אות
הברית ,אות שבת ,אות תפילין ,אות של
ימים טובים ,הוא רשום וחקוק למעלה,
ומאיר למעלה ,וממנו מזדעזעים עליונים
ותחתונים ,כמו שנאמר "וראו כל עמי
הארץ כי שם יהו"ה נקרא עליך" ,שם
יהו"ה ודאי .זהו אותו הרושם של ברית
מילה ואות התפילין ואות של שבת
וימים טובים .ומי שמשקר בו למטה,
נעברת ממנו חקיקתו מלמעלה ,ובאותו
זמן שולטים עליו כל המקטרגים,
העליונים והתחתונים.
חותמא דגושפנקא כו'  -טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת ,והיא טבעת המלך ,והוא
חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ ,בר"ת את השמים ואת הארץ )בראשית א א( בדעת,3145
יחודא דהוי"ה אהי"ה) ,משלי ג יט( בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ,והיא גימ' גי"ד טו"ב,
שמן הטוב ,וע"ל )מ ע"א &( :גליפו דיליה מלעילא  -שחקוק בכסא הכבוד ,דמתמן נשמתא
וכמ"ש למטה:
åäéàã àúúì åîéùø éàä øéèðã ùð øá ìëã
ïéîåéã úåà ïéìôú úåà úáù úåà úéøá úåà
àìéòì øéäðå àìéòì ÷é÷çå íéùø åäéà ïéáè
úàã äîë ïéàúúå ïéàìò ïéòæòãæî äéðîå
éë õøàä éîò ìë åàøå (é çë íéøáã) øîà
àåää àã éàãå ä"åäé íù êéìò àø÷ð 'ä íù
úåàå ïéìôúã úåàå äìéî úéøá úåàã åîéùø
äéá àúúì ø÷ùîã ïàîå ïéáè ïéîåéå úáùã
àðîæ àåääá àìéòìî äéìéã åôéìâ øáòúà
ïéàúúå ïéàìò ïéâøè÷î ìë äéìò ïéèìù

"שימני כחותם" זו הנשמה ,שהוא,
הרושם שלה חקוק למעלה ,כמו
שבארוהו ביעקב ,דיוקנו של יעקב
חקוקה בכסא הכבוד ,שכל הנשמות
שגזורות משם חקיקתם חקוקה למעלה,
והרושם שלהם למטה .ואותה החקיקה
שלמעלה ,היא החותם ,והרושם שלמטה
הוא הרושם של החותם .ומיד שהרושם
של החקיקה של הנשמה היא למעלה
והרושם שלה למטה ,נאמר בה "והנה
מלאכי אלהי"ם עולים ויורדים בו".
עולים למעלה ומסתכלים ברושם של
הנשמה שמאירה באותה החקיקה
ומזדעזעים ממנה ,יורדים למטה
ומסתכלים ברושם של אותו דמות של
מטה ,ורואים שלא השתנה מהדמות של
למעלה ,ופוחדים ממנו.

åäéàã àúîùð àã íúåçë éðîéù
åäåî÷åàã äîë àìéòì àôéìâ äìéã åîéùø
àñëá ä÷å÷ç á÷òé ìù åð÷åéã á÷òéá
ïîúî ïéøéæâ ïåðéàã ïéúîùð ìëã 3146ãåáëä
åîéùøå àìéòì ÷å÷ç åäéà ïåäìã åôéìâ
åäéà àìéòìã åôéìâ àåääå àúúì ïåäìã
ãéîå íúåçã åîéùø àúúìã åîéùøå íúåç
àìéòì åäéà àúîùðã åôéìâã åîéùøã
úéùàøá) äá øîúà àúúì äìéã åîéùøå
íéãøåéå íéìåò í"éäìà éëàìî äðäå (áé çë
àð÷åéãá ïéìëúñîå àìéòì ïé÷ìñ åá
ïéòæòãæîå åôéìâ àåääá àøäðã àúîùðã
åîéùøá ïéìëúñîå àúúì ïéúçð äéðî
éðúùà àìã ïàæçå àúúìã àð÷åéã àåääã
äéðî ïéìçãå àìéòìã àð÷åéãî

 - ïå÷éúä øéàî 3145עי' ז"ח ז ע"ג :בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ראשי תיבות אהו"ה דביה
לאתבריאו שמיא וארעא א"ה בזה אתבריאו שמיא ו"ה ביה אתבריאת ארעא וכל מה דאית בה
והוא יהיב תיאובתא בכל אילנין ועשבין די בארעא והוא מה דאמרו אין לך עשב ועשב מלמטה
שאין עליו מלאך מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל שנאמר )איות לח לג( הידעת חוקות שמים
אם תשים משטרו בארץ עוד
תרגום :בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ ראשי תבות אהו"ה שבו נבראו שמים
וארץ א"ה בו נבראו השמים ו"ה בו נבראה הארץ וכל מה שיש בה והוא נתן תשוקה בכל האילנות
והעשבים שבארץ והוא מה שאמרו אין לך עשב ועשב מלמטה שאין עליו מלאך מלמעלה שמכה
אותו ואומר לו גדל שנאמר )איוב לח( הידעת חקות שמים אם תשים משטרו בארץ
ועי' שעה"כ ציצית ג.
 3146עי' חולין צא ע"ב :תנא עולין ומסתכלין בדיוקנו של מעלה ויורדין ומסתכלין בדיוקנו של
מטה
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כחותם דא נשמתא כו'  -דחותם הוא החקיקה בכסא הכבוד ,וכחותם דא הנשמה לתתא,
כמו שמפרש והולך ,וההוא גליפו כו' ורשימו דלתתא כו':
"שימני כחותם" זו התפלה ,שבה
) íúåçë éðîéùשיה"ש ח ו( àúåìö àã
חקוק ורשום ח"י העולמים בשמונה éðîúá ïéîìò é"ç íéùøå ÷é÷ç åäéà äáã
עשרה הברכות של התפלה ,וזהו הרושם
åîéùø åäéà àãå àúåìöã ïàëøá éøñ
של החותם בפתקה ,שהיא התורה,
חקיקת האותיות של החותם ,זהו צדיק åôéìâ 3147àúééøåà éäéàã à÷úôá àîúåçã
ח"י העולמים .חותם זה העמוד האמצעיïéîìò é"ç ÷éãö àã àîúåçã ïååúàã ,
שהיא קריאת שמע" .והנה מלאכי éäéàã àúéòöîàã àãåîò àã àîúåç
אלהי"ם עולים" בזמן שהוא "זוקף בשם" ÷íéìåò í"éäìà éëàìî äðäå òîù úàéø
)ברכות יב ע"א( ,עולים עמו .בזמן שהוא )íùá ó÷åæ åäéàã àðîæá (áé çë úéùàøá
מנמיך ו"כורע בברוך" )שם( יורדים עמו.
êéàî åäéàã àðîæá [à"ò åñ] äéîò ïé÷ìñ
וזהו "והנה מלאכי אלהי"ם עולים
ויורדים בו" .מלאכי אלהי"ם עולים ,בזמן äðäå åäéà àãå äéîò ïéúçð êåøáá òøåëå
שהוא עומד בדין ,כולם עומדים éëàìî åá íéãøåéå íéìåò í"éäìà éëàìî
ומלמדים עליו זכות ,ויורדים בזמן àðéãá íéà÷ åäéàã àðîæá íéìåò í"éäìà
שמנצחים אותו בדין ,ויורד למטה ,כולם ÷íéãøåéå úåëæ äéìò ïéôéìåîå åäìë ïéîéé
יורדים עמו כמו שבארוהו ביעקב "אנכי
àúúì úéçðå àðéãá 3148äéì ïéçöðã àðîæá
ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה"
3149

á÷òéá åäåî÷åàã äîë äéîò ïéúçð åäìë
)בראשית מו ד( äîéøöî êîò ãøà éëðà
äìò íâ êìòà éëðàå

שימני כחותם דא צלותא  -עד עתה פי' בב' גוונין ,חותם ורשימו .ועתה מפרש בג' החותם
דהוא המתכת ,ורשימו בחותם ,ורשימו על השעוה~* :בפתקא דאיהי צלותא  -כצ"ל ,ור"ל
הצלותא היא הפתקא ,והוא כחותם דגליפו דצדיק ,שאדוק בגוף שהוא חותם ,כמו שמפרש
והולך .ובה רשימו דח"י ,מצד ח"י ברכאין .אבל באמת התפלה מצד המלכות כידוע )&( ,וז"ש
גליפו כו' :והנה מלאכי כו'  -מפרש הקרא זה ממ"ש דעולים ורואים בחותם וכנ"ל* :בזמנא
דנצח בדינא כו'  -כצ"ל:
"שימני כחותם" ,זו הנשמה שהיא
éäéàã àúîùð àã íúåçë éðîéù
חקוקה בכסא ,בזמן שהיא מתעוררת àøòúà éäéàã àðîæá àéñøåëá ä÷å÷ç
למטה בתפלה ,הכסא מתעורר למעלה.
àìéòì øòúà àéñøåë àúåìöá àúúì
"כחותם" ,זו רוח ,שהיא ציור )של יש(
)של ש( החקוק במלאכים ,בזמן שהיא à"ð) (ùéã) àøåéö åäéàã çåø àã 3150íúåçë
מתעוררת למטה בתפלה ,המלאכים éäéàã àðîæá àéëàìîá 3151à÷é÷ç ('ùã
מתעוררים עמה למעלה" .על זרועך" ,זו äéîò ïåøòúà àéëàìî àúúì àøòúà
הנפש ,שהיא חקוקה בארבעת הצדדים à÷é÷ç éäéàã àùôð àã êòåøæ ìò àìéòì
של העולם ,בזמן שהיא מתעוררת àøòúàã àðîæá àîìòã ïéøèñ òáøàá
בתפלה למטה ,ארבעת הצדדים של
àîìòã ïéøèñ òáøà àúúì àúåìöá éäéà
העולם מתעוררים עמה.
äîò ïéøòúî

 - ïå÷éúä øéàî(à"øâ) àúåìö 3147
."çöðã" àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð "äéì ïéçöðã" 3148
 3149נדצ"ל כהא דאיתא?*##
.(à"øâá óñåð) êáéì ìò 3150
.å÷çîð íéøâñåîäå (à"øâ) à÷é÷çã ïååúàã 3151
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שימני כחותם דא נשמתא כו'  -חוזר לפרש הנשמה בג' גוונין כמו שמפרש והולך ,והן בג'
עלמין בי"ע בנר"ן* :כחותם על לבך דא רוח  -כצ"ל* :דא רוח דאיהו ציורא דאתוון דחקיקא
כו'  -כצ"ל ,ור"ל כחותם דא נשמה ,והוא תפילין של ראש ,החותם עצמו ,והוא בכסא ,דרגא
דראש ,ג"ר דמקנן כו' )לעיל כד ע"א( מוחא .ועל לבך ,הוא ריאה שמרחף על הלב ,ורוח אלקים
)&( ,דתמן רוח ,גויה ,יצירה ,ושם כחותם רצועות שמכסין על הלב .על זרועך הוא בנפש דשם
וורידין דלבא ,דשם נפשא ,דמקנן שם )לעיל כד ע"א( ,יד ה' )&( :ארבע סטרין  -דהיא ד' של
אחד בד' סטרין} ,עג ע"ג{ ועי' בפרשת ויקהל )רא ע"ב(:3152
הנשמה היא חותם רוח ,ציור של
àøåéö àçåø àîúåç éäéà äîùð
האותיות שחקוקות בחותם הנפשàùôð àîúåçá ïé÷å÷ç ïåðéàã ïååúàã .
הרושם של האותיות בחותם ,שהם
ïéîéùø ïåðéàã àîúåçá ïååúàã åîéùø
רשומים בציורים של בן האדם ,כמו
רושם של חותם בפתק .ובאותו רשום {á"ò âò} àîúåçã åîéùøë ùð øáã ïéøåéöá
של הנפש ,נודע הפרצוף בגוף האדם òãåîúùà àùôðã àîéùø àåääáå à÷úôá
מאיזה מקום הוא .ולכן פרשוהו יש åäéà øúà ïàî ùð øáã àôåâá àôåöøô
בחותם הזה כמה רשומים ,ארבעהäîë àîúåç éàäá åäåî÷åà àã ïéâáå ,
רושם של אריה שם ,רושם של שור שםïîú äéøàã åîéùø òáøà äéá úéà ïéîéùø ,
רושם של נשר שם ,ורושם של דמות
åîéùø ïîú øùðã åîéùø ïîú øåùã åîéùø
אדם שם .ומיהו שרושם אותם בחותם
יהו"ה ,אמת ,שבארבעה הללו רשומים ïåì íéùøã åäéà ïàîå ïîú íãà úåîãã
òáøà éàäáã 3153úîà ä"åäé àîúåçá
הם כל בריות העולם.
àîìòã ïééøá ìë ïåðéà ïéîéùø

ומאן כו' ה' אמת  -דחותמיה אמת ,ובסט' חיים הוא אלקים חיים ,וכמ"ש )&( באתרא
דקושטא ,וז"ש אבל אומין פלחי כוכביא דעלמא כו' מ"ה דקטיל כו' :דבהאי ארבע כו'  -הן ד'
אותיות הוי"ה ,ה' אמת ,ובהון רשימין ד' חיוון ,דהן ציורין דכלא:
אבל אומות העולם ששקרו בו ,אינם
åàì äéá åø÷ùã àîìòã ïéîåà ìáà
רשומים בו אלא בחותם של שקר .והוא àø÷ùã àîúåçá àìà äéá ïéîéùø ïåðéà
הנחש שדיבר שקר על הקדוש ברוך הוא,
êéøá àùãå÷ ìò àø÷ù ìéìîã ùçð åäéàå
ובגללו נאמר בדרך משל ,לשקר אין
רגלים )בתי מדרשות חלק ב  -מדרש àø÷ù àìúî çøàá øîúà äéðéâáå àåä
אותיות רבי עקיבא השלם נוסח ב( .וכן ìò ïéìâø äéì úéì àéåç êëå ïéìâø äì úéì
לנחש אין רגלים" ,על גחנך תלך" .ועתיד àåä êéøá àùãå÷ ãéúòå (&) êìú êðçâ
הקדוש ברוך הוא למחות השקר מן (&) øîà úàã äîë àîìòî àø÷ù äàçîì
העולם ,כמו שנאמר "ומחה יהו"ה 'åëå íéðô ìë ìòî äòîã í"éäìà 'ä äçîå
אלהי"ם דמעה מעל כל פנים וכו'",
ìéè÷ã úåîä êàìî åäéà àéåç éàä éàãåã
שודאי הנחש הזה הוא מלאך המות,
שהורג את בני האדם ,וגורם דמעהøçà ìà åäéàã äòîã íéøâå àùð éðáì ,
שהוא אל אחר .ובמה הורג ,בסם המות íðäéâ éäéàã äéìéã úåîä íñá ìéè÷ éàîáå
שלו ,שהוא גיהנם ,וזהו סמא"ל.
ì"àîñ åäéà àãå

 - ïå÷éúä øéàî##* 3152ז"ל :ואינון ממנן דקיימין באוירא אתמנון לארבע סטרי עלמא לסטר מזרח אתמנא
ממנא חד דקיימא באוירא לההוא סטרא גזרדי"א שמיה ועמיה סרכין ממנן אחרנין דאינון מחכאן
לההיא מלה דצלותא וסלקא באוירא בההוא סטרא ונטיל לה האי ממנא
תרגום :ואותם הממנים שעומדים באויר התמנו לארבעת צדדי העולם לצד מזרח התמנה ממנה
אחד שעומד באויר לאותו צד ושמו גזרדי"א ועמו שרים ממונים אחרים שהם מחכים לאותו דיבור
של תפלה ועולה באויר באותו צד ונוטל אותו אותו הממנה.
 3153עי' עד ע"א ד"ה זימני .ולכן הפיסוק בתרגום לא נכון?
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אבל אומין כו'  -איהו נחש דמרכבתיה ג"כ בד' סטרין ,כידוע )&( :מעל כל פנים  -דאינון
ד' אנפין דשקרא ,ולא יראון אלא פנים דחיוון קדישין :וגרים דמעה דאיהו אל אחר  -ר"ל ,דהוא
אל אחר ,ובס"ם 3154דיליה קטיל ,וכמו שמפרש והולך :דאיהי גיהנם  -ר"ל ,דתמן ג"כ דמעה,
דמעת העשוקים כו' )קהלת ד א( כמ"ש בספרי )ראה א:(3155
ובפרצופי הנחשים הללו ,הוא
àéìâúà 3156ïååéçã ïéôåöøô ïéìàáå
.
מתגלה לאנשים בדרך שקר לפתותם ïåì äàúôì àø÷ù çøàá àùð éðáì åäéà
וסוד הדבר "אם יהו"ה לא יבנה בית שוא
åìîò àåù úéá äðáé àì 'ä íà äìîã àæøå
עמלו בוניו בו" ,ואין להם קיום .אבל
ציורי החיות ,הם רשומים בשמו של ) åá åéðåáתהלים קכז א( ìáà àîåé÷ ïåì úéìå
הקדוש ברוך הוא ,ברושם הזה של àùãå÷ã àîùá ïéîéùø ïåðéà ïåéçã ïéøåéö
המזוזה ,שהוא שד"י מבחוץ יהו"ה é"ãù éäéàã äæåæîã åîéùø éàäá àåä êéøá
מבפנים .וזהו הרושם של ברית מילהåîéùø åäéà éàäå åàâìî ä"åäé øáìî ,
שד"י מבחוץ יהו"ה מבפנים .שד"י הרי é"ãù åàâìî ä"åäé øáìî é"ãù äìéî úéøáã
פרשוהו ,ש' שלשת האבות ,שהם שתי
ïéøú ïåðéàã ïäáà úìú 'ù äåî÷åà àä
זרועות וגוף ,אלו הם שלשת ענפי הש'.
ד' שכינה .י' צדיק ,אות ברית מילה .ועל 'ã 'ùã ïéôðò úìú ïåðéà ïéìà àôåâå ïéòåøã
השד"י הזה נאמר "וארא אל אברהם אל éàä ìòå äìéî úéøá úåà ÷éãö 'é àúðéëù
יצחק ואל יעקב בא"ל שד"י" ,בשד"י הזהìàå ÷çöé ìà íäøáà ìà àøàå øîúà é"ãù ,
שהוא מחוץ למזוזה .אבל "ושמי יהו"ה"øáìî åäéàã é"ãù éàäá é"ãù ì"àá á÷òé ,
שהוא בפנים המזוזה ,שהיא השער של åàâìî åäéàã ä"åäé éîùå ìáà äæåæîá
הקדוש ברוך הוא ,שנאמר בה "זה השער
àåä êéøá àùãå÷ã àòøú éäéàã äæåæîá
ליהו"ה"" ,לא נודעתי להם".
) 'äì øòùä äæ äá øîúàãתהלים קיח כ( àì
íäì éúòãåð

ורזא דמלה כו'  -דלית שם ה' תמן :אבל ציורין דחיוון כו' שדי מלבר כו'  -הוא שכינתא,
וכמ"ש למטה ,דדא הוא דאתגליא לאבהן ,והוי"ה עמודא דאמצעיתא ,דאיהו אמת ,ואיהו תורת
אמת ,וכמש"ל )ד ע"ב &( :שדי מלבר ה' מלגאו  -שדי איהי שכינה כנ"ל מלבר בגופא ,וה'
עמודא דאמצעיתא מלגאו ,כמש"ל )עמוד א &( אבל מסט' דגופא איהי כו' ,לגבי הוי"ה דאיהו
מלגאו כו' ,ולמעלה )סג ע"ב &( ומסט' דגופא אתקרי חסד כו' ,ומלגאו מיניה דאיהו תקונא
דגופא ,נהיר קב"ה דאיהו הוי"ה כנשמתא בגופא ,והן רשומין כן במזוזה :והאי איהו כו'  -ר"ל,
כמו כן רשומין בברית ,כמו שמפרש והולך :ד' שכינתא  -והוא בתרין שוקין ,דשם ב' ,דשם
אימא מסתיימת בנ' תרעין ,ה"ח וה"ג .אבל יסוד כלילא דכלהו ,ולכן הן ב' ענפין ,ושם השכינה,
ששם מקומה ובניינה כידוע ,ולכן נק' ד' :3157י' צדיק כו'  -והן ו' תיקונין דגופא דכלילן
בשכינתא ,כמש"ל )סג ע"ב &( ,ומסט' דגופא אתקרי חסד כו' עד אות ברית ,וז"ש ,ועל האי שדי
כו') :בהאי שדי דאיהי מלבר במזוזה( דאיהי תרעא דקב"ה כו' השער לה' )אבל ושמי ה' דאיהו
מלגאו במזוזה(  -ר"ל ,דמשם יכנסו לה' ,והוא מלגאו ,בה) ,תהלים יא ד( ה' בהיכל קדשו:
ביתך
מזוזות
על
"וכתבתם
(&) êéøòùáå êúéá úåææî ìò íúáúëå
ובשעריך" ,אלו שני עמודי אמת ,זז מות àúéá ïî úåî ææ èåù÷ éëîñ ïéøú ïéìà
מן הבית ,שהיא השכינה ,ולא מתקרב
ã"ää äáâì áéø÷úà àìå àúðéëù éäéàã
 - ïå÷éúä øéàî 3154נדצ"ל ובסם.
 3155כך אמר להם משה לישראל אתם רואים את הרשעים שהם מצליחים בשנים ושלשה ימים
הם מצליחים בעולם הזה וסופו לדחות באחרונה שנאמר משלי כד כי לא תהיה אחרית לרע ואומר
קהלת ד הנה דמעת העשוקים ואומר שם הכסיל חוסק את ידיו ואומר משלי ד דרך רשעים באפיל'
והם רואים את הצדיקים כשהם מצטערים בעולם הזה בשנים ושלשה ימים מצטערים וסופן
לשמוח באחרונה שנאמר דברים ח להטיבך באחריתך.
 3156דחויא )לש"ו(.
 3157עי' דע"ה ח"א ד ע"ג בליקוט.
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אליה .זהו שכתוב "והזר הקרב יומת".
והאותיות של מזזו"ת הן ממש ז"ז מו"ת.
ולכן מי ששומר ברית מילה ,שהוא
החותם שלו ,זז מות ממנו ,שהוא השטן,
יצר הרע ,רע ,טמא ,צפוני ,מלאך המות,
שלא יתקרב אליו ,ולא ימות על ידו.

)&( ïåðéà ú"æåæîã ïååúàå úîåé áø÷ä øæäå
úéøá øéèðã ïàî àã ïéâáå 3158ú"åî æ"æ ùîî
äéðî úåî ææ äéìéã àîúåç åäéàã äìéî
êàìî éðåôö àîè òø òøä øöé ïèù åäéàã
ìò úåîé àìå äéáâì áéø÷úé àìå 3159úåîä
äéãé

וכתבתם כו'  -חוזר לפרש ענין המזוזה ,שדי דבה ,דהשער הוא תלת אבהן ,דמשם "זה
השער" ,בתלת חיוון בי"ב אנפין ,ז"ה ,דאינהו פתחו השער הזה לכל באי עולם ,וזהו
"ובשעריך" .ומזוזות הן תרי סמכי קשוט כמו שמפרש והולך .ואמר זז מות מן ביתא דאיהי
שכינתא ,דהיא תמן בתרי סמכי קשוט כנ"ל ותמן סמיכין} ,עג ע"ד{ אלהים אחרים ,כמש"ל )צג
ע"א & ,(3160וזהו מזוזת ביתך .והמצוה עצמה ,המזוזה הקבועה שם ,הוא אות ברית ,דביה צריך
למעשה המצוה מילה כו' ,והוא כל השם ,לכן רשים תמן :ובג"ד כו'  -חוזר לפרש ברית מילה,
דג"כ זז כו' :דאיהו שטן כו'  -חשיב ששה שמות נגד ו"ק דגופא ,שהוא בשדי ,וכלילו דכלהו
שכינתא ,ונגד המות דכלילא מכלהו ס"א ,כמ"ש מות מיני' דאיהו שטן כו':
ומי שמשקר בברית מילה ,הוא
ø÷ùî àåä äìéî úéøáá ø÷ùîã ïàîå
.
משקר בחותם המלך ,שהוא רשום בו é"ãù äéá íéùø åäéàã àëìîã àîúåçá
שד"י מבחוץ ,יהו"ה מבפנים .מנין לנו,
àø÷ éàäî ïì àðî åàâìî ä"åäé øáìî
מהכתוב הזה משמע "מ"י יעל"ה לנ"ו
השמימ"ה" ,ראשי תיבות מיל"ה ,סופי ä"îéîù"ä å"ð"ì ä"ìò"é é"î (&) òîùî
תיבות יהו"ה .ובודאי מי שמשקר בברית ä"åäé úåáéú éôåñ ä"ìéî úåáéú éùéø
מילה ,מסתלק ממנו יהו"ה ושד"י ,ושורה ÷ìúñà äìéî úéøáá ø÷ùîã ïàî éàãåáå
עליו שטן ,שהוא אל אחר .הנחש שורה åäéàã ïèù äéìò àéøùå é"ãùå ä"åäé äéðî
במקום של יהו"ה מבפנים ,וסם המות åàâìî ä"åäéã øúàá àéøù àéåç øçà ìà
שורה במקום של שד"י מבחוץ .וזהו
àãå øáìî éãùã øúàá àéøù úåî íñå
שאמר הכתוב "את מקדש יהו"ה טמא
וכו'" .אם לא שב בתשובה ,וסובל כמה 'åëå àîè 'ä ùã÷î úà (&) àø÷ øîàã åäéà
יסורים להעביר אותו הנחש משם ,ואת åñ] ïéøåñé äîë ìéáñå àúáåéúá áú àì íà
סם המות שלו ,שהיא צרעת ממארת עם úåî íñìå ïîúî àéåç àåää àøáòàì [á"ò
כמה מחלות ומכות ,עד שלא נשאר בו ïéòøî äîëá úøàîî úòøö éäéàã äéìéã
בשר ,שהוא עפר.
àøùá äéá øàúùà àìã ãò ïéùúëîå
וסוד הדבר "ועפר אחר יקח וטח את
הבית" ,משום שנחש "עפר לחמו" ,עד àøôò åäéàã
úà çèå ç÷é øçà øôòå (&) äìîã àæøå
שיתפרנס מאותו בשר ,לא יזוז ממנו,
ועני חשוב כמת )נדרים סד ע"ב( .מה (äë äñ äéòùé) åîçì øôò ùçðã ïéâá úéáä
במיתה פניו משתנות ,כמו זה העני פניו äéðî æåæé àì àøùá àåääî ñðøôúéã ãò
משתנות .והרי פרשוהו )ברכות &( "כרום ïééðúùî éåôðà äúéî äî úîë áåùç éðòå
זלות לבני אדם" מה זה "כרום זלות"
åäåî÷åà àäå ïééðúùî éåôðà éðò àã àðååâë
אלא מי שצריך לבריות פניו משתנות
 - ïå÷éúä øéàî 3158עי' לעיל הערה .1041
 3159עי' סוכה נב ע"א :דרש רבי עוירא ואיתימא רבי יהושע בן לוי שבעה שמות יש לו ליצר
הרע הקדוש ברוך הוא קראו רע שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו משה קראו ערל שנאמר
ומלתם את ערלת לבבכם דוד קראו טמא שנאמר לב טהור ברא לי אלהים מכלל דאיכא טמא
שלמה קראו שונא שנאמר אם רעב שנאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים כי גחלים אתה
חותה על ראשו וה' ישלם לך אל תקרי ישלם לך אלא ישלימנו לך ישעיה קראו מכשול שנאמר
סולו סולו פנו דרך הרימו מכשול מדרך עמי יחזקאל קראו אבן שנאמר והסרתי את לב האבן
מבשרכם ונתתי לכם לב בשר יואל קראו צפוני שנאמר ואת הצפוני ארחיק מעליכם.
##* 3160
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ככרום ,וכמה נשיכות של יסורים ,הנחש )&( úåìæ íåøë éàî íãà éðáì úåìæ íåøë
ההוא נושכו.
éåôðà àúééøáì êéøèöàã ïàî àìà
êéùð ïéøåñéã ïéëåùð äîëå íåøëë ïééðúùî
àéåç àåää äéì
דאיהו אל אחר  -דאסתלק קוצו של ד' דאחד ,דאיהו אות ברית ועמש"ל ריש תיקון כ"א )מב

ע"א( :חויא כו' וסם כו'  -דהן זו"נ ,ולקמן )פא ע"ב &( אמר דנחש איהי נוק' ,וכן בכמה
מקומות :את מקדש כו'  -דהוא ברית קודש יו"ד ,כמ"ש בפרשת בראשית )&( ולקמן )פא ע"א
&( ומאן כו' עליה אתמר כו' :וסביל כמה כו'  -דצריך יסורין ומיתה ,יסורין בשביל החויא,
וכמ"ש למטה ,וכמה נשיכין כו' ,ומיתה בשביל סם המות ,וכמ"ש )&( ופקדתי בשבט כו' ,ובג"ד
אין מיתה כו' ואין כו' ,וז"ש דאיהי צרעת ממארת כו' ,ר"ל ההוא חויא ,וכמו שמפרש והולך,
בגין דנחש כו' ועל מיתה בא לו עניות ,וכמו שמפרש והולך ועני כו' :עד דלא אשתאר ביה
בשרא  -והוא דין הקבר ,דאדם ניצול ממנו בברית כמש"ל )פא ע"ב &( ,ואמר למעלה )י ע"א &(
ובג"ד צדיקים דנטרי ברית כו' ,ובג"ד מאן דלא כו' ,ומיתה סובל ג"כ ,בג"ד כמש"ש ושם ,ובדא
אשתזיב מחרבא דמלאך המות :ועפר אחר כו'  -בגלגולא כמ"ש )&( ואדם על עפר ישוב ,ועי'
ברע"מ פרשת פנחס )ריז ע"ב( בגין דעפר אחר כו' ,3161ע"ש .והשי"ת ברוב חסדו ,באתר
דגלגולא שולח לו עניות במקום המיתה ,כמ"ש )&( דאיהי כגוונא דגלגולא בז' ארעין כו' ,וזהו
שאמר ועני חשוב כו' :וכמה כו' נשיך כו'  -עם העניות ,דעניות הוא רק במקום המיתה .ואח"כ
קאמר ,ולא עוד כו' ,ר"ל דפעמים ניצול בעניות מהכל ,דהוא במקום צרעת ממארת דחויא ,כמו
שמפרש והולך ,והוא דחויא ,כנ"ל:
ולא עוד אלא שעני חשוב כמצורע,
äî òøåöîë áåùç éðòã àìà ãåò àìå
מה מצורע "וראשו יהיה פרוע וכו'" ,כך äî éðò êë (&) 'åëå òåøô äéäé åùàøå òøåöî
עני .מה מצורע "מחוץ למחנה מושבו",
éðò êë (&) åáùåî äðçîì õåçî òøåöî
כך עני .ערום ויחף ועניות לישראל היא
לישראל במקום צרעת .וארבעה דמויות øúàá ìàøùéì éäéà àúåéðòå óçéå íåøò
הם )גונים( כארבעת צבעי הצרעת ,והם(ïéðååâ à"ñ) ïåðéà ïéð÷åéã òáøàå àúòøöã :
נגע לבן ,אדמדם ,ירקרק ,בהרת שחורהïáì òâð ïåðéàå úòøöã ïéðååâ òáøàë ,
הרי ארבעה .ולכולם יש מקומות ידועים òáøà àä äøåçù úøäá ÷ø÷øé íîãîãà
בגוף ,ומהם באים לבני אדם כמה מחלות ïåäðîå àôåâá ïàòéãé ïéøúà ïåì úéà åäìëå
לבן ואדמדם ,חלב טמא וכבד ,ירקרק
}ïáì ïéòøî äîë àùð éðáì ïééúà {à"ò ãò
מרה בהרת שחורה טחול ,ומהם נובעים
ארבעה מיני מחלות ,והן :מרה לבנהúøäá äøî ÷ø÷øé ãáëå àîè áìç íãîãàå ,
íéðéî òáøà ïéòáð ïåäðîå ìåçè äøåçù
מרה אדומה ,מרה ירוקה ,מרה שחורה.
äøî à÷îåñ äøî àøååç äøî ïåðéàå ïéòøî
àîëåà äøî à÷åøé
 - ïå÷éúä øéàî 3161ז"ל :משנה פניו ותשלחהו )&( ובג"ד כי רוח עברה בו חד מאינון מלאכין רעים כד חזי ליה
משונה בזמנא דאערא )ס"א ביה( עמיה שאלין ליה שאר משחיתין עליה דא הוא מארי חובך איהו
עני לון ואמר ואיננו כד אתחרך מאתריה ואתנטע באתר אחרא אתמר ביה )&( ולא יכירנו עוד
מקומו בגין )&( דעפר אחר יקח וטח את הבית ודא איהו רזא )&( ונתץ את הבית את אבניו ואת
עציו אינון גרמין וגידין ובשרא דהוה חזר עפרא מה כתיב ביה )&( ונחש עפר לחמו בגין דהוה
מנוגע ולבתר ועפר אחר יקח וטח את הבית ובני ליה גרמין וגידין ואתחדש כבית ישנה דעבדין ליה
חדשה ודאי איהו דאתחדש ומאי דאמר )&( ולא
תרגום" :משנה פניו ותשלחהו" ומשום זה "כי רוח עברה בו" ,אחד מאותם מלאכים רעים
כשרואה אותו משונה בזמן שנפגש )בו( עמו ,שואלים אותו שאר המשחיתים עליו ,זהו בעלי חובך,
הוא עונה להם ואומר ואיננו .כשמתגרש ממקומו וננטע במקום אחר ,נאמר בו "ולא יכירנו עוד
מקומו" ,בגלל שעפר אחר יקח וטח את הבית ,וזהו סוד "ונתץ את הבית את אבניו ואת עציו",
אותם עצמות וגידים ובשר שהיה חוזר לעפר ,מה כתוב בו "ונחש עפר לחמו" ,משום שהיה מנוגע,
ואחר כך "ועפר אחר יקח וטח את הבית" ,ובונה לו עצמות וגידים ומתחדש ,כמו בית ישן שעושים
אותו חדש ודאי שהוא מתחדש .ומה שאמר "ולא
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*מחוץ למחנה מושבו  -צ"ל וגו' ור"ל דכתיב )&( בגדיו כו' :וארבע גוונין אינון כו' כו' -
והן ד' דיוקנין דנחש ,ור"ל דלכן ד' מיני יסורין כמו שמפרש והולך מד' מרות ,ונגדן ד' מיני
עניות ,3162שסימנן דמעה כידוע )* ,(##והוא דמעה דאל אחר כנ"ל )סד ע"ב &( וזהו דלת ,ד':
ואם שב בתשובה ,יורד עליו סם
íééç íñ äéìò úéçð àúáåéúá áú íàå
חיים ,שהיא שכינה ,ונאמר בה "ושב áùå (é å äéòùé) äá øîúàå àúðéëù éäéàã
ורפא לו" מאלו מיני המחלות ,ומחיה
äéì äéçîå ïéòøî éðéî ïéìàî åì àôøå
אותו ממיתה של עניות ,כמו שנאמר
"והשיבו וחיו" .שבזמן שישראל עניים (&) øîà úàã äîë àúåéðòã äúéîî
הם קרויים מתים ,ובשבילם נאמר "שובו íééðò ïåðéàã àðîæá ìàøùéã åéçå åáéùäå
וחיו" .ואין עניות כעניות התורה ,שמי ÷åéçå åáåù (&) øîúà åäééðéâáå íéúî íééåø
שאין בו תורה נקרא מת .מהי רפואתוàìã ïàîã àúééøåàã àúåéðòë àúåéðò úéìå ,
לאותו העולם ,התורה ,שנאמר בה "עץ àúååñà úî éø÷úà àúééøåà äéá úéà
חיים היא וגו'" ,והיא רפואה לכל
àúééøåà àîìò àåääì àéä éàî äéìéã
המחלות ,כמו שנאמר "רפאות תהי לשרך
) 'åâå àéä íééç õò äéá øîúàãמשלי ג יח(
וכו'".
øîà úàã äîë ïéòøî ìëì àúååñà éäéàå
)'åëå êøùì éäú úåàôø (ç â éìùî

}עד ע"א{ ושב ורפא כו' והשיבו וחיו – מב' הנ"ל כמו שמפרש והולך :מאלין כו' ומחיה
כו'  -דתשובה מועיל לשניהם ,דשני מיני תשובה הן א' בה' בתראה וא' בוא"ו ,וכמ"ש בר"מ
)פרשת נשא קכב ע"א (3163וכל מאן דחזר בתיובתא כו' ושם )קכג ע"א (3164כען צריך לאהדרא
על פתח התשובה כו' אית כו' אית כו' :ולית עניותא כו'  -ר"ל ,אע"ג דסביל עניות ,מ"מ כ"ז
אינו קשה כעניות דאורייתא ,כמ"ש שהוא הפלא ופלא ,שנאמר )&( לכן הנני יוסיף כו' .ואיהי
חיים ,כמ"ש )&( כי חיים הם .ורפואה נגד העניות הנ"ל ,שכולל ב' מיתה ויסורין ,ובאורייתא
זוכה לתשובה עילאה כנ"ל ,וניצול משניהם .וז"ש ואיהו אסוותא כו'  -דהש"י שולח עניות
לאדם בעוה"ז להנצל מדינא דההוא עלמא כנ"ל .אבל למי שאינו נותן לו עניות ,ניתן לו עניות
דאורייתא ,שהוא חלל בחייו ,וסובל מרעין ומיתה בההוא עלמא ,והאסוותא לזה שישוב ויתעסק
באורייתא ,וז"ש אסוותא דיליה מאי היא ,לההוא כו' רפאות כו':
 - ïå÷éúä øéàî 3162עי' קיא ע"ב שיש ז' וכן הוא בתז"ח כה ע"ג ועיי"ש בגר"א שמציין לס"י פ"ד מ"ג.
 3163עי' לעיל הערה .2853
 3164ז"ל :כען צריך לאהדרא על פתח התשובה וכי מכמה מינין איהו תשובה דעבדין בני נשא
כלהו טבין אבל לאו כל אפייא שוין אית ב"נ דאיהו רשע גמור כל ימיו ואיהו עובר על כמה פקודין
דלא תעשה ומתחרט ומודה עלייהו ולבתר כן לא עבד לא טב ולא ביש לדא ודאי ימחול ליה קב"ה
אבל לא דיזכה לתשובה עלאה 3164אית ב"נ לבתר דייתוב מחטאיו ומתכפר ליה איהו אזיל בדרך
מצוה ומתעסק בכל כחו בדחילו ורחימו 3164דקב"ה דא זכי לתשובה תתאה דאתקרי ה' ודא איהו
תשובה תתאה ואית ב"נ לבתר דמתחרט מחובוי ויעביד תשובה ויתעסק באורייתא בדחילו ורחימו
דקב"ה ולא על מנת לקבל פרס דא זכי לאת ו' ואיהו בן י"ה ועל שמיה אתקרי בינה ודא גרים
דתשוב ו' לגבי ה' ומלת תשובה כך היא תשוב ו' לה' 3164ולעולם לא שריא ה' בבר נש ולא ו'
תרגום :כעת צריך לחזור על פתח התשובה ,וכי מכמה מינים היא התשובה שעושים בני אדם,
כולם טובים ,אבל לא כל הפנים שוים .יש אדם שהוא רשע גמור כל ימיו ,והוא עובר על כמה
מצוות לא תעשה ומתחרט ומודה עליהם ,ואחר כך לא עושה לא טוב ולא רע ,לזה בודאי ימחל
הקדוש ברוך הוא ,אבל לא שזכה לתשובה עליונה .יש אדם שלאחר שישוב מחטאיו ומתכפר לו,
הוא הולך בדרך מצוה ומתעסק בכל כחו ביראה ואהבת הקדוש ברוך הוא ,זה זוכה לתשובה
תחתונה שנקראת ה' ,וזו היא תשובה תחתונה .ויש אדם שלאחר שהתחרט על חטאיו ועשה
תשובה ויתעסק בתורה ביראה ואהבת הקדוש ברוך הוא ,ולא על מנת לקבל פרס ,זה זוכה לאות
ו' ,והוא בן י"ה ,ועל שמו נקראת בינה ,וזה גורם שתשוב ו' לה' ,ומלת תשובה כך היא ,תשוב ו'
לה' ,ולעולם לא שורה ה' באיש ולא ו'
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"שימני כחותם" מה החותם במקום
הזה ,זה אות שבת ויום טוב ,שהוא שקול
לברית מילה .כדוגמא זה שב"ת ,ש' כנגד
שי"ן של שם שד"י ,כלול משלש חיות
עליונות ,בשלשה אבות .ב' זה ]כנגד[ ד',
שהיא רביעית לאבות ,ורביעית לשלש
חיות ,והיא "דמות אדם" ולא אדם ,זהו
שכתוב "ודמות פניהם פני אדם" ,אלא
מה זה אדם ,יו"ד ה"א וא"ו ה"א .שבת בו
שד"י ,יהו"ה הוא רשות היחיד ,רחבו
ארבעה וגבהו עשרה ,יו"ד ה"א וא"ו ה"א.
י' של שד"י כנגד אות של שבת וימים
טובים ,י' נרמזו בו עשר ספירות.

) íúåçë éðîéùשיה"ש ח ו( íúåç éàî
áåè íåéå úáù úåà àã 3165øúà éàäá
àã àðååâë 3166äìéî úéøáì ìé÷ù åäéàã
àìéìë é"ãù íùã ï"éù ìá÷ì 'ù ú"áù
àã 3167'á ïäáà úìúá ïéàìò ïååéç úìúî
úìúì äàòéáøå ïäáàì äàòéáø éäéàã 'ã
ã"ää íãà åàìå íãà úåîã éäéàå ïååéç
)àìà íãà éðô íäéðô úåîãå (é à ìà÷æçé
äéá úáù 3168à"ä å"àå à"ä ã"åé íãà éàî
äòáøà åáçø ãéçéä úåùø åäéà ä"åäé é"ãù
éãùã 'é à"ä å"àå à"ä ã"åé äøùò åäáâå
äéá 'é ïéáè ïéîåéå úáùã úåà ìá÷ì
3169
ïøéôñ øùò åæéîøúà

*שימני כחותם דא אות שבת כו' לברית מילה מאי חותם בהאי אתר כגוונא ]דא[ שבת ש'
כו'  -כצ"ל ,דלמעלה אמר כחותם דא אות דמילה ושבת וי"ט ,ופירש למעלה ,מילה בשדי
הוי"ה ,דהוא חותם ,ועתה מפרש שבת* :בת דא ד' דאיהי כו' – כצ"ל בת ,דשבת שכינה ,דאיהי
רגל רביעי ,ורביעאה לחיוון ,ולכן בת רמוזה כו' :ולאו אדם כו' ואו קא  -כאן צ"ל ,י' דשדי
לקבל כו' ע"ס ,ואח"כ אות שבת ,ביה שדי הוי"ה ,הוא רה"י כו' ,ור"ל שבת הוא ד' חיוון
דמרכבתא ,ושם דמות אדם ,והוא ש"ד דשדי ,ויוד דשדי אות שבת ,הוא אדם היושב על הכסא,
שהוא שמא מפרש ,יו"ד אותיות ,והוא האות בשמירת האדם .וכמ"ש למעלה שיוד דשדי הוא
ע"י מעשה האדם ,והוא גבוה עשרה ,והוי"ה רחבו ד' ,ומ"מ רמוז יוד זאת בנקודה שתוך הבית,
שהיא בת של בראשית ,נקודה בחלל דילה ,וכמ"ש בתיקון ל"ו )&( בראשית נקודה בחלל כו',
והאי נקודה איהי אות דשבת כו':
הרושם הזה הוא עבור בן המלך,
אבל לעבד של המלך ,הרושם שלו שד"י
מהצד של אותו שנאמר בו "כל הנקרא
בשמי וכו'" ,ומי הוא ,מטטרו"ן ,שעולה
לחשבון שד"י .והוא אדם קטן ,בדמות
של מעלה ,וזהו )תפילת ימים נוראים(
"אם כבנים אם כעבדים וכו'".
האי רשימו  -ר"ל ,שדי ,כמו שמפרש והולך :כל הנקרא כו'  -דשמו כשם רבו )&( :ואיהו
אדם זעירא כו'  -והוא יוד דשדי ,אדם כו' כנ"ל .וכמ"ש )סג ע"א &( ואדם רכיב ע"ג ,דא מט"ט
כו' .וש"ד ,ד' חיוון דיליה ,וכמו שמפרש והולך מאן דאיהו כו':
ìáà àëìîã àøáì åäéà åîéùø éàä
àøèñî é"ãù äéìéã åîéùø àëìîã àãáòì
éîùá àø÷ðä ìë (&) äéá øîúàã àåääã
ïáùåçì ÷éìñã ï"åøèèî åäéð éàîå 'åëå
àìéòìã àð÷åéãá àøéòæ íãà åäéàå é"ãù
'åëå íéãáòë íà íéðáë íà åäéà àãå

מי שרושם של אריה בחותמו ,פניו
àîúåçá äéøàã åîéùø åäéàã ïàî
לבנות .מי שהוא בחותם של שור ,פניו åäéàã ïàî éåôðàá øååç åäéà äéìéã
אדומות .מי שהוא בחותם של נשר ,פניו
ïàî éåôðàá à÷îåñ åäéà øåùã àîúåçá

ירוקות .מי שהוא בחותם של דמות אדם,
3165
3166
3167
3168
3169

 - ïå÷éúä øéàî.à"øâá ÷çîð – øúà éàäá íúåç éàî
.øúà éàäá íúåç éàî
.(à"øâ) úá
.(à"øâá óñåð) úåà ïøéôñ øùò åæéîøúà äéá 'é ïéáè ïéîåéå úáùã úåà ìá÷ì éãùã 'é
.à"øâá ÷çîð – ïøéôñ øùò åæéîøúà äéá 'é ïéáè ïéîåéå úáùã úåà ìá÷ì éãùã 'é
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פניו שחורות ,כדוגמת התורה ,שנאמר éåôðàá à÷åøé åäéà øùðã àîúåçá åäéàã
בה "שחורה אני ונאוה".
åäéà íãà úåîãã àîúåçá åäéàã ïàî
øîúàã àúééøåàã àðååâë éåôðàá íëåà
) äåàðå éðà äøåçùשיה"ש א ה(

דאתמר בה שחורה כו'  -היא שכינתא ,דמות אדם ,והיא לילה ,שחורה ,דל"ל מגרמה כלום
)זהר ח"א קפ"א ע"א( ,ונאוה דכלילין בה כל הגוונין והאורות:
"שימני כחותם" ,זו התורה שנאמר
בה "תורת אמת היתה בפיהו" .והיא
כלולה מעשר אמירות ,שהם י' ,ומעשרה
דברות ,שהן ה"ה .ומה זה תורה ,ו' הכולל
ששת ימי בראשית" .על לבך" זה שלשים
ושנים אלהי"ם ]שבמעשה בראשית[,
בחשבון ל"ב שתלויים מו' ,שהוא ו'
פעמים טוב ,ובה נשתלם )ו'( השם של
ארבעים ושתים אותיות ,שבהם נבראו
שמים וארץ ,וכל מה שיש בהם .וזהו
הסוד של "כי יום נקם בלבי" ,לב"י עולה
ארבעים ושתים.
"ויכלו" שבעים ושנים שמות של
השם המפרש ,ועליו נאמר "ללבי גליתי",
ולאיברי ,שהם מאתים ארבעים ושמונה
מצוות התורה ,לא גליתי .ובויכלו הזה
)ה' בששי שהוא בו' ,וזהו )&( ויהי ערב
ויהי בקר יום הששי ,שזו( ה' של הששי,
היא המלכות השביעית ,והיא נקראת
ע"ב ,ובה רוכב ו' לגאול את ישראל ,זהו
שכתוב "הנה יהו"ה רוכב על ע"ב קל",
משום שהיא הכלל של שלשת האבות,
שתלויים מהם שבעים ושנים שמות,
ונכללים בה .וכנגד שלשת האבות ,נאמר
בויכלו שלש פעמים שביעי ,וזהו הסוד
של שב"ת ,ב"ת ש ,שהם "ויסע" "ויבא"
"ויט" ,שנכללים בב"ת .באותו זמן חלה
זכות אבות ,שמיום שנחרב בית המקדש,
העולם נקרא תהו ובהו ,משם ואילך
התקים הכתוב "אמרתי עולם חסד
יבנה" ,חסד עולה לחשבון שבעים ושנים

äá øîúàã àúééøåà àã íúåçë éðîéù
)מלאכי ב ו( éäéàå åäéôá äúéä úîà úøåú
ïøáã øùòîå 'é ïåðéàã ïøéîà øùòî àìéìë
úéù 3171ìéìë 'å 3170äøåú éàîå ä"ä ïåðéàã
í"éäìà á"ì àã êáì ìò 3172úéùàøá éîé
ïéðîæ 'å åäéàã 'å ïî ïééìúã á"ì ïáùåçá
àîù ('å à"ð) íéìúùà äáå 3173áåè
åàéøáúà ïåäáã ïååúà ïéøúå ïéòáøàã
åäéà àãå ïåäá úéàã äî ìëå àòøàå àéîù
) àæøישעיה סג ד( é"áì éáìá í÷ð íåé éë
á"î ÷éìñ
äéìòå ùøôî àîùã ïäîù á"ò å"ìëéå
ç"îø ïåðéàã éøáàìå éúéìâ éáìì øîúà
'ä) åìëéå éàäáå éúéìâ àì àúééøåàã ïéãå÷ô
[à"ò æñ] éäéå éäéà àãå 'åá åäéàã éùùá
éùùäã 'ä (éàäã éùùä íåé ø÷á éäéå áøò
á"ò úàéø÷úà éäéàå äàòéáù úåëìî åäéà
äéòùé) ã"ää ìàøùéì ÷øôîì 'å áéëø äáå
éäéàã ïéâá ì÷ á"ò ìò áëåø 'ä äðä (& èé
ïäîù á"ò ïåäðî ïééìúã ïäáà úìúã àììë
øîúà ïäáà úìú ìá÷ìå äá ïìéìëúàå
àæø éäéà àãå éòéáù ïéðîæ úìú åìëéåá
èéå àáéå òñéå (&) ïåðéàã 'ù ú"á ú"áùã
úåëæ äìç àðîæ àéääá ú"áá ïìéìëúàã
àùã÷î éá áéøçúàã àîåéîã 3174ïäáà
ïîúî åäáå åäú éø÷úà {á"ò ãò} àîìò
äðáé ãñç íìåò éúøîà àø÷ íéé÷úà êìéàå

 - ïå÷éúä øéàî.à"øâá ÷çîð 0 äøåú éàîå 3170
.(à"øâá óñåð) ìéìë åäéàå ,äøåú éøôñ úéù 3171
.(à"øâá óñåð) áåè ïéðîæ 'å åäéàå 3172
.:ã"åé" àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð "áåè ïéðîæ 'å åäéàã 'å" 3173
 3174עי' זהר ח"ג קעד ע"א :כתיב )שמות לב יא( ויחל משה את פני יהו"ה אלהי"ו) ,דברים ג כד(
אדנ"י יהו"ה אתה החלות להראות את עבדך ,ובה חלה זכות אבות ,ובה תמה זכות אבות לרשעים,
דהוו מקבלים אגרייהו בהאי עלמא.
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שמות.

)תהלים פט ג( ïäîù á"ò ïáùåçì ÷éìñ ã"ñç

שימני כו' תורת אמת  -דאמת הוא חותמא ,כנ"ל )עג ע"ב( בחותמא ה' אמת ,והוא עמודא
דאמצעיתא ,ואיהי }עד ע"ב{ שכינתא ,כחותם איהי תורת אמת ,כמש"ל )ד ע"ב &(* :ומאי
תורה :ל"ג ,וכצ"ל ,דאינון ה"ה ו' כליל שית ספרי תורה ,ואיהו כליל שית ימי בראשית ואיהו ו'
זמנין טוב :על לבך כו' דתליין מן יו"ד ובה אשתלים כו'  -ואמר דתליין מן יו"ד ,דבעשר
מאמרות יש ל"ב אלקים ,ונשלם למ"ב :יום נקם בלבי  -ר"ל ,בלבי אהיה נוקם ,דנקמה מסט'
דמ"ב ,גבורה .והגאולה מסט' דחסד ,ע"ב .וז"ש ויכלו כו' ,ללבי גימ' ע"ב ,וכן ויכלו .וע"ל סוף
תיקון ל"ו )&( בעשר אמירן ול"ב אלקים דאינון מ"ב כו' ,ושבת ,ויכלו ,חסד כו' .וע"ל )סו ע"א
&( ועוד איהו ל"ב כו' ,ביה אשתלים כו' ,ועמש"ש :ללבי גליתי ולאברי כו'  -הענין כי יש קצים
בכל דרא לפי הזכיות של פקודין ,וכמ"ש )&( היום אם כו' ,אבל קץ האחרון לא תליא בתשובה
אלא בחסד ,כמ"ש )יחזקאל כ ט( ואעש למען שמי כו' ,וכמ"ש בתפלה )&( למען שמו באהבה,
וזה הקץ יתגלה ,והוא ג"כ בזכות אבות ,דאינון ע"ב דשמא מפרש כמו שמפרש והולך .ואמר
למטה ,בההוא זמנא חלה זכות אבהן כד ,ועבתז"ח )עג ע"ב &( ובהאי ע"ב דאיהו חסד אתחזי
קשת כו' ,ובגינה אתמר ללבי כו' ,אבל קץ וזמן דשוי קב"ה כו' ,ע"ש כל הענין ,וזהו הקץ גלה
ללבא דאינון אבהן ,דבהון ע"ב ,ולשאר דאינון אברים ,לא גלה .ואף זה הגילוי אינו אלא בקץ
האחרון כנ"ל :ובהאי ויכלו ה' דהששי ואיהי מלכות כו'  -ר"ל ,ויכלו הוא מלכות ,דהוא ע"ב
כמו שמפרש והולך ,והיא ה' דהששי ,ה' תתאה ,שביעאה לששי לו"ק ,התחלת הבנין עולם כו':
ובה רכיב כו'  -ששי בה' ,הששי ,דייתי בגינה למפרק לה .ועי' בפרשת בראשית )כה ע"א(3175
 - ïå÷éúä øéàî 3175ז"ל :ואורייתא איהי ישובא דעלמא ואומין דעלמא עעכו"ם דלא קבילו לה אשתארו חרבין
ויבשין ודא איהו דקב"ה ברא עלמין ומחריבן אלין דלא נטרי פקודי אורייתא לא דישצי 3175איהו
עובדוי כמה דחשבין בני נשא ולמה ישצי לון לבנוי דאתמר 3175בהון בהבראם בה' בראם 3175ואלין
אינון דמתגיירין מאומין דעלמא בגינייהו נפלת ה' 3175זעירא דאברהם באלף חמישאה דהוא ה'
דאיהו חרב ויבש חרב בבית ראשון ויבש בבית שני ומשה בגין דבעא לאעלא גיורין תחות גדפוי
דשכינתא וחשיב דהוו מאלין דאתבריאו בה' והב בהון את ה' דאברהם גרמו ליה ירידה כמא דאת
אמר )שמות לב ז( לך רד כי שחת עמך בגין דלא קבילו לאת ה' בדחילו דיו"ד וברחימו דה' נחית
איהו מדרגיה דאיהו ו' ואת ו' נחתת עמיה בגין דלא יתאביד בינייהו 3175דעתיד איהו ברזא דגלגולא
לאתערבא בינייהו בגלותא בין ערב רב 3175דאינון נשמתייהו מסטרא דאלין דאתמר בהון )ישעיה
נא ו( כי שמים כעשן נמלחו וגו' ואלין אינון דלא בעא נח רחמי 3175עלייהו ואתמר בהון )בראשית ז
כג( וימחו מן הארץ בגין דהוו מאלין דאתמר בהון )דברים כה יט( תמחה את זכר עמלק ומשה לא
אסתמר מנייהו ואפיל ה' בינייהו ובגין דא איהו לא יעול לארעא דישראל עד דיתוב ה' לאתרה
ובגין דא נחת איהו מדרגיה ונחית ביה ו' ובגין דא ה' נפלת ו' יוקים לה ו' דמשה ובגין דה"א זעירא
ה' דאברהם דאיהי דהבראם אתעזר 3175איהו בגינה ואתמר ביה )ישעיה סג יב( מוליך לימין משה
וגו' ואפיק לה מתמן בחילא דו' ואייתי לה עמיה מיד שריא עליה י"ה ואשתלים אומאה )דאתמר(
)שמות יז יו( כי יד על כס יה מלחמה ליהו"ה וגו' מאי מדר דר דא משה 3175דאתמר ביה )קהלת א ד(
דור הולך ודור בא והא אוקמוה 3175דלית דור פחות מששים רבוא ודא משה דאתמר ביה דאנתתא
חדא ילדה ששים רבוא בכרס אחד:3175
תרגום :והתורה היא ישוב העולם .ואומות העולם שהם עובדי עכו"ם ,שלא קבלו אותה ,נשארו
חרבים ויבשים ,וזהו שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן .אלה שלא שומרים מצוות התורה,
לא שישמיד הוא מעשיו כמו שחושבים בני אדם ,ולמה שישמיד את בניו שנאמר בהם "בהבראם",
בה' בראם .ואותם שמתגיירים מאומות העולם ,בגללם נפלה ה' קטנה של אברהם ,באלף החמישי
שהוא ה' ,שהוא חרב ויבש ,חרב בבית ראשון ויבש בבית שני .ומשה ,משום שרצה להכניס גרים
תחת כנפי השכינה ,וחשב שהיו מאלה שנבראו בה' ,ונתן בהם אות ה' של אברהם ,גרמו לו ירידה,
כמו שנאמר "לך רד כי שחת עמך" ,משום שלא קבלו את האות ה' ,ביראה של יו"ד ובאהבה של ה',
הוא ירד מדרגתו שהוא ו' .ואות ו' ירדה עמו כדי שלא יאבד ביניהם ,שעתיד הוא בסוד הגלגול
להתערב ביניהם בגלות בין ערב רב ,שהם נשמותיהם מצד אלה שנאמר בהם "כי שמים כעשן
נמלחו וגו'" .ואלה אותם שנח לא בקש רחמים עליהם ,ונאמר בהם "וימחו מן הארץ" ,בגלל שהיו
מאלה שנאמר בהם "תמחה את זכר עמלק" .ומשה לא נשמר מהם ,והפיל ה' ביניהם ,ולכן הוא לא
יכנס לארץ ישראל עד שתשוב ה' למקומה ,ולכן ירד הוא מדרגתו וירד בו ו' ,ולכן ה' נפלה ,ו' יקים
אותה ,ו' של משה .ומשום שה"א קטנה ,ה' של אברהם ,שהיא של "הבראם" ,נעזר הוא בגללה,
ונאמר בו "מוליך לימין משה וגו'" .והוציא אותה משם בכח של ו' ,והביא אותה עמו .מיד שרתה
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ובר"מ פ' משפטים :3176בגין דאיהי כללא  -וזהו ויכלו ,דאתכלילת מג' אבהן ,דאתמר בהון בכל
מכל כל ,כמ"ש בתז"ח )עג ע"ב &( ע"ש ,ובהם בכל א' ע"ב אתוון ,ואתכלילו בה כלהו בע"ב
תיבין ,כמ"ש בפ' בשלח )נא ע"ב (3177ובפ' בהעלותך )* :(##בההוא זמנא חלה כו'  -ר"ל ,בזמן
הגאולה ,דהוא ויכלו ,יום השביעי ,דביה רכיב ו' כו' ,דאתכלילן ג' אבהן בבת ,דאתחזיאת קשת
בג' גוונין נהירין ,באבהן ,הנצנים נראו בארץ כו' קומי רעיתי כו' .וזכותם נראה בארץ ,דבגלותא
הני גוונין אתחשכאן ומתכסאן בגוונין חשוכין ,וז"ש תמה זכות אבות .אבל אז תחון ,תחל זכות
אבות ,ור"ל כמ"ש )שבת נה ע"א( ת' תמה כו' תחון כו' :דמיומא דאתחרב כו'  -כמ"ש )&( והארץ
היתה כו' ,בית המקדש חרב ,כמ"ש )&( ראיתי הארץ והנה תהו כו' ,יהי אור )בראשית א ג( ,זו
בנין דלעתיד ,והוא אור חסד דאברהם ,וז"ש מתמן }עד ע"ג{ ואילך כו' ,וכמ"ש )&( אלה
תולדות השמים ,ר"ת תהו ,עד בהבראם באברהם )&( .ועתה בגלות הוא עולם התוהו ,וע' ז"ח
)פא ע"ב &( בארוכה:
ו]אות[ ה' ,זה הסוד שנקשר השביעי
àîåéá éòéáù øù÷úàã àæø àã 'äå
ביום הראשון .ומי השביעי ,זה צדיקúáùã úåà ÷éãö àã éòéáù ïàîå äàîã÷ ,
האות של שבת וימים טובים .וסוד הדבר
ãò éáëù 'ä éç äìîã àæøå ïéáè ïéîåéå
"חי יהו"ה שכבי עד הבוקר" ,וזה הבוקר
של אברהם ,אותו שנאמר בו "וישכם àåää íäøáàã ø÷á àãå (âé â úåø) ø÷áä
ø÷áá íäøáà íëùéå äéá øîúàã
 - ïå÷éúä øéàîעליו י"ה ונשלמה השבועה) ,שנאמר( "כי יד על כס יה מלחמה לה' וגו'" .מה זה "מדור דור" ,זה
משה שנאמר בו "דור הלך ודור בא" .והרי פרשוה שאין דור פחות מששים רבוא ,וזה משה שנאמר
בו שאשה אחת ילדה ששים רבוא בכרס אחת.
 3176קיד ע"ב* ##ז"ל :בגין דאת בן י"ה ברא דאבא ודאמא בתר דהדרת בה"א בתיובתא
אסתלקת בבינה יה"ו 3176אילנא דחיי ובגינה את זכי לאת ה' בגין דאעילת גרמך אבתרהא בתיובתא
לאהדרא לה למרך ולסלקא לה מגלותא ולא לקבלא אנת אגרא
תרגום :משום שאתה בן יה בן של אבא ואמא אחר שחזרת בה"א בתשובה עלית לבינה יה"ו
עץ החיים ובגללה זכית לאות ה' משום שהכנסת את עצמך אחריה בתשובה להחזירה לרבונך
ולהעלותה מהגלות ולא שתקבל אתה שכר.
קטו ע"א :ולמאן הקם תקים לאת ה' דנפלת באלף חמישאה בתר ע"ב כמנין עזו"ב תעזוב עמו
עזוב ע"ב ז"ו ודא ע"ב שמהן ויסע ויבא ויט דא וא"ו מן וה"ו תמן עזר ולא קימה והאי איהו עזוב
תעזוב תמן )דברים יא יד( בעת"ו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך דאינון ישראל לקט
שכחה ופאה )ויקרא יט י( לעני ולגר תעזוב אותם הכא אוליפנא:
תרגום :ואת מי הקם תקים את אות ה' שנפלה באלף החמישי אחר ע"ב כמנין עזו"ב תעזוב
עמו עזוב ע"ב ז"ו וזה שבעים ושנים שמות ויסע ויבא ויט זה וא"ו מן וה"ו שם עזר ולא קימה וזהו
עזב תעזב שם )שם יא( בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך שהם ישראל לקט שכחה
ופאה לעני ולגר תעזב אתם כאן למדנו.
 3177ז"ל :הכא אתרשים שמא קדישא גליפא בע"ב תיבין דמתעטרי באבהתא רתיכא קדישא
עלאה 3177ואי תימא הני אתוון תליתאי מאי טעמא לאו אינון כתיבין מנהון בארח מישר כסדורן
ומנהון למפרע לישרא להאי סטרא ולהאי סטרא דהא תנינן )שם צט ד( אתה כוננת מישרים
קודשא בריך הוא עביד מישרים לתרי סטרי וכתיב )שמות כו כח( והבריח התיכון בתוך הקרשים
וגו' דא קודשא בריך הוא רבי יצחק אמר דא יעקב וכלא חד אלא למלכא דאיהו שלים מכלא
דעתיה שלים מכלא מה ארחיה דההוא מלכא אנפוי נהירין כשמשא תדיר בגין דאיהו שלים וכד
דאין דאין לטב ודאין לביש ועל דא בעי לאסתמרא מיניה מאן דאיהו טפשא חמי אנפוי דמלכא
נהירין וחייכן ולא אסתמר מיניה ומאן דאיהו חכימא אף על גב דחמי אנפוי דמלכא נהירין אמר
מלכא ודאי שלים הוא שלים הוא מכלא דעתיה שלים אנא חמי דבההוא נהירו דינא יתיב
תרגום :כאן נרשם השם הקדוש חקוק בשבעים ושתים תיבות שמתעטרות באבות המרכבה
הקדושה העליונה ואם תאמר מה הטעם אינן כתובות האותיות השלישיות הללו מהם בסדר ישר
כסדרם ומהם למפרע לישר את הצד הזה ואת הצד הזה שהרי שנינו אתה כוננת מישרים הקדוש
ברוך הוא עשה מישרים לשני הצדדים וכתוב והבריח התיכון בתוך הקרשים וגו' זה הקדוש ברוך
הוא רבי יצחק אמר זה יעקב והכל אחד .אלא ]משל[ למלך שהוא שלם מהכל דעתו שלימה מהכל
מה דרך אותו המלך פניו מאירות תמיד כשמש משום שהוא שלם וכשדן ,דן לטוב ודן לרע ועל זה
צריך להשמר ממנו מי שהוא טפש רואה את פני המלך מאירות ומחיכות ולא נשמר ממנו ומי
שהוא חכם אף על גב שהוא רואה שפני המלך מאירים אמר המלך ודאי הוא שלם שלם מהכל שלם
בדעתו אני רואה שבאותו האור יושב בדין
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אברהם בבקר" ,והוא החסד שלו ,משום
שבחסד הזה נתקן הכסא ,שהיא נפילה,
זהו שכתוב "והוכן בחסד כסא" ,ובו
תקום .וסוד הדבר "ובחסד עולם
רחמתיך" וכל הספירות נקשרות בימין,
משום שעליו נאמר "מימינו אש דת
למו" .מימין נתנה תורה ,בגלל זה "מוליך
לימין משה זרוע תפארתו" ,ובוקע המים
של התורה משם ,מה' של אברהם ,להיות
לו בה שם עולם ,ובה השתלמה ה' של
משה ,שהיא במשכון לגבי אברהם
במשה ,שהביא את התורה ,עד שיפדה
את בניו .וסוד הדבר "כימי צאתך מארץ
מצרים אראנו נפלאות".

)ïéâá äéìéã ãñç åäéàå (æë èé úéùàøá
äìéôð éäéàã àéñøåë ï÷úúà ãñç éàäáã
äéáå àñë ãñçá ïëåäå (ä æè äéòùé) ã"ää
(&) êéúîçø íìåò ãñçáå äìîã àæøå íå÷ú
äéìòã ïéâá àðéîéá ïéøù÷úî ïøéôñ ìëå
åîì úã ùà åðéîéî (á âì íéøáã) øîúà
) àã ïéâá àúééøåà áéäééúà àðéîéîישעיה
סג יב( åúøàôú òåøæ äùî ïéîéì êéìåî
íäøáàã 'äî ïîúî àúééøåàã íéî ò÷åáå
'ä íéìúùà äáå íìåò íù äá äéì éåäîì
íäøáàã äéáâì àðåëùîá éäéàã äùîã
éåðáì ÷åøôéã ãò àúééøåà éúééàã äùîá
õøàî êúàö éîéë (åè æ äëéî) äìîã àæøå
úåàìôð åðàøà íéøöî

וה' דא רזא כו'  -ר"ל ,ה' דהששי ,דאתקשר בויכלו ,דאיהו ע"ב ,חסד ,הוא רזא התקשרות
ה' ,מלכות ,בחסד ,ה' דאברהם ,ברתא דאברהם ,3178חסידה ברושים ביתה )&( .כי למעלה אמר
ע"ב בשכינה ,וכאן דריש על חסד ,והכל אחד ,דשכינתא אתכלילת בחסד ,3179ומסט' דחסד נקרא
ע"ב .ואע"ג שלמעלה אמר בכל ג' אבהן ,היינו מצד כלילותם באברהם ,חסד ,וכמ"ש בתז"ח )עג
ע"ב &( ובהאי ע"ב דאיהו חסד כו' ,ונטיל בימינא דאיהו חסד דכליל ע"ב :ומאן שביעי כו' -
ר"ל ,לא יום השביעי ,אלף השביעי ,דאיהו במלכות ,דהגאולה תהיה באלף הששי ,ואמר שביעי
דא אות דצדיק אות ברית ,ר"ל עטרת הברית ,ה' דהששי ,ה' בתראה דשם ,והיא סיהרא
דתתמלא ,והיה אור הלבנה כו' )&( ,הברית דיתגלה .והוא חי וקיים ,דלא מית בעולם התהו.3180
ולכן ,אז בלע המות לנצח )&( ,ויסורו הערלה והפריעה משם ,והיא ברית דאברהם ,והיא שביעי
דכאן .וז"ש מאן שביעי ,דלא תטעי לומר על מלכות ,אדני :ורזא דמלה חי ה' שכבי  -דהיא נקרא
חי ה' כנ"ל .שכבי ,עד דיתגלה חסד ,והוא חסד בפום אמה דיתגלה ,3181ועי' באד"ר )קמב ע"א(
והוא קשת בגוונוי נהירין ,וע"ל תיקון ל"ז )&( והוא עד הבוקר כמו שמפרש והולך :דאיהי
נפילה  -כמ"ש )תהלים פט מה( וכסאו לארץ מגרתה :וביה תקום  -כמ"ש )&( ביום ההוא אקים
כו' :בגין דעליה אתמר  -ר"ל ,דעל חסד אתמר ,מימינו כו' ,כמו שמפרש והולך ,מימינא כו',
וכמ"ש בפרשת יתרו )פד ע"ב (3182הכי תאנא חמשה כו' והכא כולא איהו ימינא כו' דהא תנינן
 - ïå÷éúä øéàî 3178עי' לעיל הערה .26
 3179עי' שעה"כ כב ע"ג :מדת החסד הוא המתקן לזו"ן והמזווג אותם.
 3180היינו מלך הדר עי' בהגר"א ספד"צ ט ע"ד.
 3181עי' לעיל הערה .2039
 3182ז"ל בשלימות :אמר רבי יהודה חרות על הלחת נקיבן הוו אבנין ואתחזיאו לתרין סטרין
חרות גלופא דגליפין אמר רבי אבא מהאי סטרא אתחזי סטרא אחרא ואתקרי מהכא מה דכתיב
בסטרא אחרא רבי אלעזר אמר בנס הוו כתיבין דכל בני נשא הוו אמרין וסהדין דהא מכתב
אלהי"ם הוא ודאי דהא כל בני עלמא לא יכלין למנדע לון כמה דהוו לדעתייהו דאינון דאמרין
נקיבין הוו מי כתיב חרות בלחת על הלחת כתיב אלא הכי תאנא חמשא קלין אינון לימינא וחמשא
לשמאלא ואינון דשמאלא כלילן בימינא ומן ימינא אתחזון אינון דשמאלא והכא כלא איהו ימינא
ואתכלילן אלין באלין מאן דהוה בסטרא דא חמי לסטרא אחרא וקרי לון לאינון אתוון דהא תנינן
שמאלא אתחזר ימינא דכתיב )&( מימינו אש דת למו ובגין כך מכתב אלהי"ם הוא ודאי הא כיצד
מאן דהוה מסטרא דא הוה קרי בדא אנכי יהו"ה אלהי"ך )&( ומאלין אתוון הוה חמי וקרי לא
תרצח )&( הוה קרי לא יהיה לך )&( והוה חמי וקרי לא תנאף )&( והוה קרי לא תשא את שם יהו"ה
אלהי"ך לשוא )&( והוה חמי וקרי לא תגנב )&( וכלא מסטרא דא וכך לכלהו וכדין מסטרא אחרא
וכלהו כלילן דא בדא כהאי גוונא הדא הוא דכתיב )שם לב טז( מכתב אלהי"ם הוא מכתב אלהי"ם
הוא ודאי
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שמאלא אתחזר ימינא דכתיב מימינו כו' ,וז"ש וכל ספירן כו' בגין כו' :בג"ד מוליך לימין כו' -
ר"ל ,זרוע ותפארתו מוליך לימין )זרוע של תפארת( ,שהם גבורה ותפארת דאתכלילו כולהו
בימינא כנ"ל ,3183ועי' באד"ר )קמב ע"ב (3184ותאנא בהאי ימינא מתאחדין כו' דכתיב כו' :ובוקע
כו' מתמן  -ר"ל ,מחסד ,וכמו שמפרש והולך ,מה' דאברהם ,ה' ,שכינה דאתקשר וניתוסף
באברהם ואתקשר בימינא ,והיא באר מים חיים ,מים דאורייתא :למהוי ליה כו' ובה אשתלים כו'
 דאתוון דמשה הוא ש' משת ,ואזיל יו"ד דורות עד שם ,ורוח שם מ"ם ,ש"מ ,ואזיל יו"ד דורותורוח ה' מאברהם ,דאיהי מתקשרא בימינא ,וזהו לעשות לו שם )ישעיה סג יב( ,שלו בה ,בה'
דילה ,לאשלמא משה ,והוא ה' בתראה ,דג' אותיות יה"ו נתקנו באבהן ,והוא אתקין לה' .ואח"כ
נפלה בחטא ערב רב ,ובגינם חב בסלע ,ואתנטיל הה"א ממנו ואזלא בגלותא בהדי בנוי
דאברהם ,והוא נשאר קול בלא דבור .ואזיל הוא בגלגולא בשבילה ,והוא המשכונא דישראל
בגלותא ממשה דייתי למפרק יתהון בשבילה .וז"ש דאיהי במשכונא כו' ממשה דאייתי כו' ,וע'
בהגהה לקמן )קה ע"א &( ועוד שת בא"ת ב"ש כו' ,תמן רווח ה' דיליה ואתקרי משה ,ורזא
דמלה מוליך לימין כו' .ועבר"מ פרשת משפטים )קיא ע"ב קיד ע"א (3185פקודא בתר דא להשיב
 - ïå÷éúä øéàîתרגום :אמר רבי יהודה חרות על הלוחות נקובים היו האבנים ונראו משני צדדים חרות חקיקה
של חקיקות אמר רבי אבא מצד זה נראה הצד האחר ונקרא מכאן מה שכתוב בצד האחר .רבי
אלעזר אמר בנס היו כתובים שכל בני האדם היו אומרים ומעידים שהרי מכתב אלהים הוא ודאי
שהרי כל בני העולם לא יכלו לדעת אותם כמו שהיו .לדעתם של האומרים נקובים היו האם כתוב
חרות בלוחות על הלוחות כתוב אלא כך שנינו חמשה קולות הם לימין וחמשה לשמאל ואותם של
השמאל כלולים בימין ומהימין נראו אותם שבשמאל וכאן הכל הוא ימין ונכללו אלה באלה מה
שהיה בצד זה נראה לצד האחר וקוראים את אותם האותיות שהרי שנינו השמאל הפך להיות ימין
שכתוב מימינו אש דת למו ומשום כך מכתב אלהים הוא ודאי .הכיצד מי שהיה בצד הזה היה
קורא בזה אנכי ה' אלהיך ומהאותיות הללו היה רואה וקורא לא תרצח היה קורא לא יהיה לך
והיה רואה וקורא לא תנאף והיה קורא לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא והיה רואה וקורא לא
תגנב והכל מצד זה וכך לכלם ואז מצד האחר וכולם כלולים זה בזה כדוגמא זה זהו שכתוב מכתב
אלהים הוא מכתב אלהים הוא ודאי.
 3183עי' לקמן מה ע"ד שזה הדעת מתקשר בחסד להראות אורו במלכות.
 3184ז"ל בשלימות :ותאנא בהאי ימינא מתאחדן תלת מאה ושבעין אלף רבוא דאקרון ימינא
ומאה ותמנין וחמשה אלף רבוא מזרוע דאקרי זרוע יי' מהאי ומהאי תלייא זרועא והאי והאי אקרי
תפארת דכתיב מוליך לימין משה )ישעיה סג( הא ימינא זרוע הא שמאלא דכתיב זרוע תפארתו
)שם( דא בדא
תרגום :ולמדנו :בימין זה נאחזים ש"ע אלף רבוא הנקראים ימין וקפ"ה אלף רבוא מזרוע
ונקראים "זרוע ה'" .מזה ומזה תלויה הזרוע ,וזו וזו נקראות תפארת שנאמר "מוליך לימין משה"
הרי יד הימין" ,זרוע" ,הרי ביד השמאל שנאמר "זרוע תפארתו"  -זה בזה.
 3185ז"ל בשלימות :פקודא בתר דא להשיב אבדה ואבתריה להשיב הגזל אמר בוצינא קדישא
קודשא בריך הוא עתיד לאהדרא לך אבדה דאבדת בגין ערב רב ודא כלה דילך דבזמנא דעבדו ערב
רב ית עגלא נפלת כלה דילך הדא הוא דכתיב )שמות לב יט( וישלך מידו את הלחת
ואתמר בך לך רד התם קא רמיז נחיתו דילך בגלותא רביעאה לך כגון )בראשית יב א( לך לך
מארצך וגו' הכא ש' )איוב לג כט( הן כל אלה 3185יפעל אל פעמים שלש עם גבר הכא קא רמיז לך
תלת זמנין )בגלגולא( בגלותא רביעאה רד בגין בת יחידה כלה דילך דנפלת הדא הוא דכתיב )עמוס
ה ב( נפלה לא תוסיף קום ומיד דאנת נחית בגיניה תקום עלך והאי )איהו השבת אבדה( )והאי
אורייתא דאתגליא על ידך האי( איהו השבת אבדה דילך דלאו למגנא אתגליא לך אורייתא יתיר
מכל ישראל ואסתלקת לגבך כמיא דבאר דאסתלקו לגבך ולא לאבהן ולא לבר נש דהא באר מכרת
אדוניה ואורייתא דא אתמר עלה )במדבר כא יז( ומשם בארה היא הבאר וגו' הבאר היא מליא ולא
נפקין מימוי לבר ואיהו באר מיא 3185דאורייתא דאפיק כל מיין וכל מיין 3185דעלמא עאלין ביה ולא
נפקין מימוי לבר
תרגום :מצוה )מא( אחר זו להשיב אבדה ואחריו להשיב הגזל אמר מנורה הקדושה הקדוש
ברוך הוא עתיד להחזיר לך את האבדות שאבדת משום הערב רב וזו הכלה שלך שבזמן שעשו
הערב רב את העגל יצאה הכלה שלך זהו שכתוב וישלך מידו את הלחת.
ונאמר בך לך רד שם נרמזה ירידה שלך לגלות הרביעית לך כמו )בראשית יב( לך לך מארצך וגו'
כאן ש )איוב לב( הן כל אלה יפעל אל פעמים שלוש עם גבר כאן רומז לך לך שלש פעמים )בגלגול(
בגלות ברביעית רד בשביל בת יחידה הכלה שלך שנפלה זהו שכתוב )עמוס ה( נפלה לא תוסיף קום
ומיד שאתה יורד בשבילה תקום עליך וזו )זו השבת אבדה וזו התורה שהתגלתה על ידך זו( היא
השבת האבדה שלך שלא לחנם נגלתה לך תורה יותר מכל ישראל ועלתה אליך כמו מי הבאר שעלו
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אבידה כו' נפלת כלה דילך כו' הן כל אלה יפעל אל כו' דאיהו גלגול רביעאה דאדם ה' בתראה
בגין בת }עד ע"ד{ יחידה כו' ,ע"ש .ובפרשת בראשית )כה ע"א (3186בגינייהו נפלת ה' זעירא ה'
דאברהם ובג"ד איהו לא ייעול לארעא דישראל עד דיתוב ה' לאתרה .ור"ל שא"י היא ה' בתראה,
ובשביל דנפילת ע"י ע"ר דקביל לון ,לכן ניטל ממנו הה"א במשכונא לבנוי דאברהם ,ובג"ד
נחית איהו מדרגיה כו' ,מוליך לימין משה כו' ,וזהו ה' זעירא בגלותא דתהו דרמיז שם .וכל דא
בגין דאדם אין כו' ,וכל שיח כו' ,משיח ומשה כמש"ש )עמוד ב( ע"ש :3187ורזא דמלה כו' -
שישתלם ה' דמשה ותתקשר בימינא ,וכמ"ש )קהלת א ט( מה שהיה הוא כו':
 - ïå÷éúä øéàîאליך ולא לאבות ולא לאיש שהרי הבאר מכירה את אדוניה ועל התורה הזו נאמר ומשם בארה
היא הבאר וגו' הבאר היא מלאה ולא יוצאים מימיה החוצה והיא באר מי התורה שמוציאה כל
המים וכל המים של העולם נכנסים בה ולא יוצאים מימיה החוצה.
 3186ז"ל :ואורייתא איהי ישובא דעלמא ואומין דעלמא עעכו"ם דלא קבילו לה אשתארו חרבין
ויבשין ודא איהו דקב"ה ברא עלמין ומחריבן אלין דלא נטרי פקודי אורייתא לא דישצי 3186איהו
עובדוי כמה דחשבין בני נשא ולמה ישצי לון לבנוי דאתמר 3186בהון בהבראם בה' בראם 3186ואלין
אינון דמתגיירין מאומין דעלמא בגינייהו נפלת ה' 3186זעירא דאברהם באלף חמישאה דהוא ה'
דאיהו חרב ויבש חרב בבית ראשון ויבש בבית שני ומשה בגין דבעא לאעלא גיורין תחות גדפוי
דשכינתא וחשיב דהוו מאלין דאתבריאו בה' והב בהון את ה' דאברהם גרמו ליה ירידה כמא דאת
אמר )שמות לב ז( לך רד כי שחת עמך בגין דלא קבילו לאת ה' בדחילו דיו"ד וברחימו דה' נחית
איהו מדרגיה דאיהו ו' ואת ו' נחתת עמיה בגין דלא יתאביד בינייהו 3186דעתיד איהו ברזא דגלגולא
לאתערבא בינייהו בגלותא בין ערב רב 3186דאינון נשמתייהו מסטרא דאלין דאתמר בהון )ישעיה
נא ו( כי שמים כעשן נמלחו וגו' ואלין אינון דלא בעא נח רחמי 3186עלייהו ואתמר בהון )בראשית ז
כג( וימחו מן הארץ בגין דהוו מאלין דאתמר בהון )דברים כה יט( תמחה את זכר עמלק ומשה לא
אסתמר מנייהו ואפיל ה' בינייהו ובגין דא איהו לא יעול לארעא דישראל עד דיתוב ה' לאתרה
ובגין דא נחת איהו מדרגיה ונחית ביה ו' ובגין דא ה' נפלת ו' יוקים לה ו' דמשה ובגין דה"א זעירא
ה' דאברהם דאיהי דהבראם אתעזר 3186איהו בגינה ואתמר ביה )ישעיה סג יב( מוליך לימין משה
וגו' ואפיק לה מתמן בחילא דו' ואייתי לה עמיה מיד שריא עליה י"ה ואשתלים אומאה )דאתמר(
)שמות יז יו( כי יד על כס יה מלחמה ליהו"ה וגו' מאי מדר דר דא משה 3186דאתמר ביה )קהלת א ד(
דור הולך ודור בא והא אוקמוה 3186דלית דור פחות מששים רבוא ודא משה דאתמר ביה דאנתתא
חדא ילדה ששים רבוא בכרס אחד:3186
תרגום :והתורה היא ישוב העולם .ואומות העולם שהם עובדי עכו"ם ,שלא קבלו אותה ,נשארו
חרבים ויבשים ,וזהו שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן .אלה שלא שומרים מצוות התורה,
לא שישמיד הוא מעשיו כמו שחושבים בני אדם ,ולמה שישמיד את בניו שנאמר בהם "בהבראם",
בה' בראם .ואותם שמתגיירים מאומות העולם ,בגללם נפלה ה' קטנה של אברהם ,באלף החמישי
שהוא ה' ,שהוא חרב ויבש ,חרב בבית ראשון ויבש בבית שני .ומשה ,משום שרצה להכניס גרים
תחת כנפי השכינה ,וחשב שהיו מאלה שנבראו בה' ,ונתן בהם אות ה' של אברהם ,גרמו לו ירידה,
כמו שנאמר "לך רד כי שחת עמך" ,משום שלא קבלו את האות ה' ,ביראה של יו"ד ובאהבה של ה',
הוא ירד מדרגתו שהוא ו' .ואות ו' ירדה עמו כדי שלא יאבד ביניהם ,שעתיד הוא בסוד הגלגול
להתערב ביניהם בגלות בין ערב רב ,שהם נשמותיהם מצד אלה שנאמר בהם "כי שמים כעשן
נמלחו וגו'" .ואלה אותם שנח לא בקש רחמים עליהם ,ונאמר בהם "וימחו מן הארץ" ,בגלל שהיו
מאלה שנאמר בהם "תמחה את זכר עמלק" .ומשה לא נשמר מהם ,והפיל ה' ביניהם ,ולכן הוא לא
יכנס לארץ ישראל עד שתשוב ה' למקומה ,ולכן ירד הוא מדרגתו וירד בו ו' ,ולכן ה' נפלה ,ו' יקים
אותה ,ו' של משה .ומשום שה"א קטנה ,ה' של אברהם ,שהיא של "הבראם" ,נעזר הוא בגללה,
ונאמר בו "מוליך לימין משה וגו'" .והוציא אותה משם בכח של ו' ,והביא אותה עמו .מיד שרתה
עליו י"ה ונשלמה השבועה) ,שנאמר( "כי יד על כס יה מלחמה לה' וגו'" .מה זה "מדור דור" ,זה
משה שנאמר בו "דור הלך ודור בא" .והרי פרשוה שאין דור פחות מששים רבוא ,וזה משה שנאמר
בו שאשה אחת ילדה ששים רבוא בכרס אחת.
 3187ז"ל :דבר אחר וכל שיח השדה דא משיח ראשון טרם יהיה בארעא וכל עשב השדה טרם
יצמח דא משיח שני ולמה בגין דלית תמן משה למפלח לשכינתא דעליה אתמר ואדם אין לעבוד
את האדמה ורזא דמלה )בראשית מט י( לא יסור שבט מיהודה דא משיח בן דוד ומחוקק מבין
רגליו דא משיח בן יוסף עד כי יבא שיל"ה דא משה חושבן דא כדא ול"ו יקה"ת עמים אתוון ולו"י
קה"ת:
תרגום :דבר אחר" ,וכל שיח השדה" ,זה משיח ראשון ,טרם יהיה בארץ" ,וכל עשב השדה טרם
יצמח" ,זה משיח שני .ולמה ,משום שאין שם משה לעבוד את השכינה ,שעליו נאמר "ואדם אין
לעבוד את האדמה" .וסוד הדבר "לא יסור שבט מיהודה" ,זה משיח בן דוד" .ומחוקק מבין רגליו"
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וסוד הגאולה הוא בחותם הזה,
שעליו נאמר "כי בשמחה תצאו ובשלום
תובלון" .בשמחה עולה לחשבון אד"ן,
שהיא אדנ"י ,ארון הברית ,אדון כל הארץ
נקרא .פרט לאות ש' ,שהוא שלש מאות,
והם שלשת האבות שהתחברו בה,
ואותיות בשמח"ה הן מחשב"ה ,בחמ"ה
ה"ן ,והיא השכינה שאין לה יחוד אלא
במינה ,כמו שאותיות ה"ן ,ונעשו עשרה,
ונעשו מאה .כמו שהשכינה כלולה כל
העשרה וכל המאה ,והיינו מה שכתוב
"הן ליהו"ה אלהי"ך השמים ושמי
השמים" ,וסוד הדבר ,הן אדנ"י.

åäéà àîúåç éàäá àð÷øåôã àæøå
íåìùáå åàöú äçîùá éë (&) øîúà äéìòã
ï"ãà ïáùåçì 3188÷éìñ äçîùá ïåìáåú
õøàä ìë ïåãà úéøáä ïåøà é"ðãà åäéàã
3189
äàî úìú åäéàã 'ù úàî øá éø÷úà
ïååúàå äá åøáçúàã ïäáà úìú ïåðéàå
3190
ï"ä ä"îçá ä"áùçî éäéà ä"çîùá
äðéîá àìà àãåçé äì úéìã àúðéëù éäéàå
äøùò åãéáòúàå ï"äã àúååúàã äîë
àìéìë àúðéëùã äîë äàî åãéáòúàå
(&) áéúëã åðééäå äàî åäìëå äøùò åäìë
àæøå íéîùä éîùå íéîùä ê"é÷ìà 'äì ïä
é"ðãà ïä äìîã

ורזא דפורקנא כו'  -ר"ל ,בחותמא דאורייתא ,חותם הנ"ל דאמר דא אורייתא ,דבה יגאלו,
וכמ"ש בר"מ פ' משפטים שם )קיד ע"ב( 3191והאי אורייתא דאתגליא על ידך כו' ,ואיהי חותמא
דשד"י כמו שמפרש והולך ,דעליה אתמר ,ואמר למטה בשמחה לחמך ,והוא התורה ,יינך דא יין
המשומר כו' ,סוד ה' ליראיו )תהלים כה יד( ,והיא השמחה ,יין המשומר )ברכות לד ע"ב ,(3192שלא
נתגלה מששת ימי בראשית ,ע' אנפין דתורה )עי' זהר ח"ג כ ע"א ,(3193ועי' מדרש הנעלם פ'
תולדות )קלה ע"ב( אר"י יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית אלו דברים עתיקים כו':3194
 - ïå÷éúä øéàîזה משיח בן יוסף" .עד כי יבא שיל"ה" זה משה .חשבון זה כזה" .ולו יקהת עמים" אותיות ולו"י
קה"ת##*.
 3188בשמחה סליק לחושבן א"ד בר מאת ש' דאיהו תלת מאה ואתוון בשמחה איהי מחשבה ש
תלת אבהן בחכמה ה"ס ואיהי שכינתא ובשלום תובלון כו' כן הוא בס"א וכן משמע שהיה גרסת
רבינו בפירושו ובהגהתו )לש"ו(.
.(à"øâá óñåð) äáùçî ïååúà éäéàã äîëçá éäéà äçîùá éë 3189
 3190מתיבת בחמ"ה ה"ן עד תיבת אד"ן – כל זה מוסגר ונ.ב .בס"א ליתא כל זה.
3191
 3191ז"ל :כגון )בראשית יב א( לך לך מארצך וגו' הכא ש' )איוב לג כט( הן כל אלה יפעל אל
פעמים שלש עם גבר הכא קא רמיז לך תלת זמנין )בגלגולא( בגלותא רביעאה רד בגין בת יחידה
כלה דילך דנפלת הדא הוא דכתיב )עמוס ה ב( נפלה לא תוסיף קום ומיד דאנת נחית בגיניה תקום
עלך והאי )איהו השבת אבדה( )והאי אורייתא דאתגליא על ידך האי( איהו השבת אבדה דילך דלאו
למגנא אתגליא לך אורייתא יתיר מכל ישראל ואסתלקת לגבך כמיא דבאר דאסתלקו לגבך ולא
לאבהן ולא לבר נש דהא באר מכרת אדוניה ואורייתא דא אתמר עלה )במדבר כא יז( ומשם בארה
היא הבאר וגו' הבאר היא מליא ולא נפקין מימוי לבר ואיהו באר מיא 3191דאורייתא דאפיק כל מיין
וכל מיין 3191דעלמא עאלין ביה ולא נפקין מימוי לבר
תרגום :כמו )בראשית יב( לך לך מארצך וגו' כאן ש )איוב לב( הן כל אלה יפעל אל פעמים
שלוש עם גבר כאן רומז לך לך שלש פעמים )בגלגול( בגלות ברביעית רד בשביל בת יחידה הכלה
שלך שנפלה זהו שכתוב )עמוס ה( נפלה לא תוסיף קום ומיד שאתה יורד בשבילה תקום עליך וזו
)זו השבת אבדה וזו התורה שהתגלתה על ידך זו( היא השבת האבדה שלך שלא לחנם נגלתה לך
תורה יותר מכל ישראל ועלתה אליך כמו מי הבאר שעלו אליך ולא לאבות ולא לאיש שהרי הבאר
מכירה את אדוניה ועל התורה הזו נאמר ומשם בארה היא הבאר וגו' הבאר היא מלאה ולא
יוצאים מימיה החוצה והיא באר מי התורה שמוציאה כל המים וכל המים של העולם נכנסים בה
ולא יוצאים מימיה החוצה.
 3192עי' לעיל הערה .357
 3193הובא לקמן הערה .3339
 3194ז"ל :ותאנא אמר רבי יוסי יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית אלו דברים עתיקים
שלא נגלו לאדם מיום שנברא העולם ועתידים להתגלות לצדיקים לעתיד לבא וזו היא השתיה
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בשמחה סליק כו'  -מפרש והולך ,דהוא חותמא דשדי ,והוא אורייתא ,כמ"ש למטה בשמחה
לחמך כו' ,אלמא דשדי תמן ,והוי"ה מלגאו כבר ביאר למעלה ,ואיהי כלילא מעשר כו':
*בשמחה סליק כו'  -כצ"ל ,כי בשמחה י' ב 3195שמחה סליק כו' תלת מאה כי בשמחה איהי
בחכמה דאיהי אתוון מחשבה - 3196ר"ל דגם אותיות בשמחה מורה על חכמה ,ש' תלת אבהן כו',
ר"ל ש' דבשמחה הוא ש' דשד"י ,ונשאר בחכמה ,ועם י' ,דכי 3197הוא שכינתא ,ד' דשד"י שהוא
בנו"ה כמש"ל )סד ע"ב &( ,ועם כ' הוא בחכמה ,שהוא יו"ד דשד"י ,אות ברית ,נקודה
בהיכליה ,3198וע"ל תיקון ל"ו )&( בראשית נקודה כו' ,והאי נקודה איהי אות דשבת כו' .וע"ל
סוף תיקון י"ח )&( וריש תיקון י"ט )&( .וכן אמר "ובשלום" ,כמו שמפרש והולך ,ש' כו' ,ו"ו
תרין משיחין ,דהן בנו"ה ,דתמן שכינתא ,מל"ב כו' ,והוא אות ברית כנ"ל ,ואיהי אתקריאת ע"ב
כו' ,מאן שביעי דא כו' ,וכמש"ל וכמ"ש למטה ,ועליה אתמר סוד כו' ,יין טוב כו' .ונחלק ,כי
בשמחה לב' תיבין ,לדרוש ב' אותיות ד"כי" ,כל א' בפ"ע בתיבת בשמחה .וכאן הוא שתתמלא
הלבנה ,כי שנת הלבנה חסרה שנ"ג ,גימ' שמחה )מליאה( ,ושלימה שנ"ה ,חושבן בשמחה,
שנ"ה שלימה .ועוד אינה שלימה לשנת החמה אלא בעיבורה ל' יום ,והוא כ"י ב"שמחה ,והוא
שפ"ה יום ,גימ' שכינה ,שתתמלא .וכן ובשלום ,אלא ששם כסדרן ,3199והוא בשלום כסדרן ,אבל
בשמחה תוספת טובה ,תכלית השלימות:
"ובשלום תובלון" ,ש ,שלשת
האבות ,ו"ו שני משיחים ,מ'ל'ב של
"ובשלום" עולים לגימ' ע"ב ,וזהו שנאמר
"ושבתי בשלום אל בית אבי" .שמחה
היא שנאמר בה "לך אכול בשמחה לחמך
ושתה בלב טוב יינך" ,זה יין המשומר
בענביו ,ועליו נאמר "סוד יהו"ה ליראיו".
"יין טוב" ,זה צדיק ,שנאמר בו "הצדיק
אבד" ,ומה זה אבד ,אבד אותו המעין
ונשאר נחרב ויבש בבית ראשון ושני.

ïéøú å"å ïäáà úìú 'ù ïåìáåú íåìùáå
åäéà àãå á"ò ÷éìñ íåìùáåã á'ì'î ïéçéùî
éáà úéá ìà íåìùá éúáùå (&) øîúàã
ìåëà êì (&) äéá øîúàã åäéà äçîù
ïéé àã êðéé áåè áìá äúùå êîçì äçîùá
íéìäú) øîúà äéìòå åéáðòá 3200øîåùîä
÷éãö àã áåè ïéé åéàøéì 'ä ãåñ (ãé äë
ãáà éàîå ãáà ÷éãöä (&) äéá øîúàã
ùáéå áøçð øàúùàå åòéáð àåää ãáà
éðùå ïåùàø úéáá

ודא איהו דאתמר ושבתי בשלום כו'  -ר"ל ,אל בית אבינו ,בית המקדש :שמחה איהו
דאתמר כו'  -ר"ל ,על התורה שתתגלה ,בשמחה לחמך בלב טוב ,יינך יין המשומר בענביו גימ'
 - ïå÷éúä øéàîואכילה )ושתיה( ודאי דא היא אמר רבי יהודה ברבי שלום אם כן מהו לויתן ומהו השור דכתיב
)איוב מ טו( כי בול הרים ישאו לו אמר רבי יוסי והא כתיב )ישעיה כז א( בעת ההיא יפקוד יהו"ה
בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לויתן נחש בריח ועל לויתן נחש עקלתון והרג את התנין אשר
בים הא הכא תלתא אלא רמז הוא דקא רמז על מלכוותא אמר רבי תנחום לית למימר על מה
דאמרו רבנן ודאי כך היא:
תרגום :ולמדנו ,אמר רבי יוסי ,יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית ,אלו דברים עתיקים
שלא נגלו לאדם מיום שנברא העולם ,ועתידים להתגלות לצדיקים לעתיד לבא ,וזו היא השתיה
והאכילה ,ודאי זו היא .אמר רבי יהודה ברבי שלום ,אם כן מהו לויתן ומהו השור ,שכתוב "כי בול
הרים ישאו לו" .אמר רבי יוסי ,והנה כתוב "בעת ההיא יפקוד ה' בחרבו הקשה והגדולה והחזקה
על לויתן נחש בריח ועל לויתן נחש עקלתון והרג את התנין אשר בים" ,הנה כאן שלשה .אלא רמז
הוא שרמז על המלכיות .אמר רבי תנחום ,אין לומר על מה שאמרו רבותינו ,ודאי כך זה.
##* 3195
 3196עי' הערות .3190 ,3188
?##* 3197
 3198עי' לעיל כ ע"א והערה  ,603והערה .1161
 3199ור"ל כידוע שחשון וכסלו פעמים ששניהם מלאים ופעמים ששניהם חסירים ופעמים אחד
מלא ואחד חסר ואז הם כסדרן ,ועם חדש העיבור הם שפ"ד יום כמנין ובשלום )לש"ו(.
 3200עי' לעיל הערה .3194
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סוד דיסוד ,3201וז"ש יין טוב דא צדיק דביה אמרו צדיק כי טוב ,וביה סוד ויו"ד מיסוד הוא אות
שיתגלה .ובשלום נאמר על היציאה מגלות ,ובשמחה על התורה שתתגלה ,והכל על ידי משה:
ואשתאר חרב כו'  -כמ"ש )&( ונהר יחרב כו' ,אבל ביום ההוא ,יצאו מים חיים כו' )&( ,כי נבקעו
במדבר מים כו' )&(:
קם הזקן ואמר ,אדנ"י עולה
במחשבה ולא בחשבון ,ועליו נאמר "ה"ס
כל בשר מפני יהו"ה כי נעור ממעון
קדשו" ,יתעורר בו כמו שהתעורר משנתו
וחזר לשנתו ,עד שיתעורר יהו"ה שהוא
רחמים ,לקיים בו "וברחמים גדולים
אקבצך" .גדולים נקראת מצד של הא"ל
הגדול ,שהוא חסד .והשכינה עולה בו
להקרא גדולה ,ובו ודאי סוד הגאולה
כדוגמא זה ,יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,יהו"ה.
וא"ו ,בו סוד הגאולה ,שהוא רשום בשם
של ע"ב ,שהם וה"ו אנ"י ,וה"ו ראשי
תיבות ,וא"ו שלש עשרה מדות של
רחמים של התורה שנתנה מימין.

÷é"ðãà øîàå àáñ {à"ò äò} í
øîúà äéìòå ïáùåçá åàìå à÷ìñ äáùçîá
)&( ïåòîî øåòð éë 'ä éðôî øùá ìë ñ"ä
÷øæçå äéúðùî øòúàã äîë äéá øòúé åùã
éîçø åäéàã ä"åäé øòúéã ãò äéúðùì
íéìåãâ íéîçøáå (æ ãð äéòùé) äéá àîéé÷ì
ì"àäã àøèñî úàéø÷úà íéìåãâ êöá÷à
à÷ìñ äéá àúðéëùå ãñç åäéàã ìåãâä
àð÷øåôã àæø éàãå äéáå äìåãâ éø÷úàì
å"àå ä"åäé à"ä å"àå à"ä ã"åé àã àðååâë
àîùá íéùø åäéàã àð÷øåôã àæø äéá
å"àå ïéáéú éùàø å"äå é"ðà å"äå ïåðéàã á"òã
àúééøåàã 3202éîçøã ïìéëî øùò úìú
àðéîéî úáéäééúàã

קם }עה ע"א{ סבא כו' ולאו בחושבן  -כי במחשבה לאו בחושבן אדנ"י ,אלא דסליקו
דילה תמן הוא ,דהיא חכמה זעירא )זהר ח"ב רלה ע"ב( ,מקום כבודו :ועליה אתמר כו'  -ר"ל,
ה"ס איהי אדנ"י כנ"ל ,והיא נעור ממעון קדשו ,קדש דהוא בחכמה :3203יתער ביה כו' וחזר כו' -
דתחלה יתגלה משיח ואח"כ יתכסה ,ויהיה לישראל אז חבלים וצירים גדולים ,וכמו שהיה
בגאולה הראשונה .והענין ,כי תחלה יגאלו בדרגא דנוק' ,כסדר המדרגות ,ויהא בדינא .ואם
יגאלו בדינא ,לא יהא לון תקומה ,וימות משיח בן יוסף ,ע"כ יתכסה ויצרפו ,אז ואח"כ יגאלו
בדכורא ,וברחמים גדולים כו' .ותחלה ,חי אני אם לא בחימה כו' )&( והוא חושבן אדנ"י כנ"ל,
ואח"כ תתכליל בחסד ,וזה שהקפיד משה למדתה אדנ"י ,למה הרעותה לעם כו' )&( .וז"ש
שהשיב לו ה' ית' ,חבל על דאבדן )&( ,וארא כו' באל שדי כו' )&( ,ר"ל הכל במדה זו ולא
הקפידו ,וכמש"ש 3204שלא מצא מקום קבורה ,ונתנסה בה בכמה נסיונות ,ואתה כו' ,ר"ל וזהו
רזא דפורקנא בהאי חותמא ,בתחילה באדני דהיא במחשבה ,אתוון בשמחה הנ"ל ,הס מפני כו',
והוא אל שדי .ואח"כ ברחמים כו' ,מסט' דהוי"ה ,דאיהו מלגאו .ומפרש והולך היאך כלילא
הוי"ה בפורקנא דשדי ,כבר פי' ובשלום ,ש' תלת כו' כנ"ל .וז"ש וביה ודאי רזא דפורקנא כגוונא
דא יו"ד ה"א וא"ו ה"א וא"ו ביה כו' ,ואמר דאינון כו' ,דאלו הג' שמות הן כלל של כל הע"ב,
כמ"ש )&( דאינון ענפא ונופא ושרשא ,ועמ"ש במ"א בארוכה .ור"ת שלהן וא"ו ,י"ג מכילן
דרחמי ,דאינון בחסד חושבן ע"ב .ועי' בתז"ח )עה ע"ב &( בארוכה ,ועי' בפרשת וארא )כז
ע"ב( אר"א בסטר ימינא עילאה כו'* :3205דרחמי  -ל"ג ,וכצ"ל מכילין דאורייתא ,ור"ל י"ג מדות
שהתורה נדרשת בהם ,ויו"ד ה"א ,ק"א הוא התורה כמו שמפרש והולך ,ב' מן כו' והכל בתורה:
 - ïå÷éúä øéàî 3201עי' לקמן עח ע"ד ופ ע"ד.
.à"øâá ÷çîð 3202
 3203עי' לעיל כח ע"א.
##* 3204
 3205ז"ל בשלימות :אמר רבי אלעזר בסטרא ימינא עלאה נפקין תליסר מבועין עלאין נהרין
עמיקין אלין סלקין ואלין נחתין עייל כל חד בחבריה חד אפיק רישיה ואעיל ליה בתרין גופין חד
גופא דנהרא נטיל מימין לעילא אפריש לתתא אלף יאורין נפקין לארבע סטרין מאינון נהרין
מבועין תליסר מתפרשן תליסר יאורין עאלין ונטלי מיא ארבע מאה ותשעין ותשעה יאורין ופלגא
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נשאר יו"ד ה"א ה"א שעולה לחשבון
שלשים ושתים ,והוא ב' מן בראשית ,ל'
לעיני כל ישראל .ועוד ,היא שלשים
ושנים אלהי"ם של מעשה בראשית,
שעליו נאמר "כי יום נקם בלבי ושנת
גאולי באה" .והשם של ע"ב הוא ויכל"ו,
בו נשלם סוד הגאולה ,ועליו נאמר "ללבי
גליתי" שהוא חשבון ויכל"ו ,ובו התקיים
הכתוב "אמרתי עולם חסד יבנה" .וכמו
שיצאו ממצרים בסוד של שבעים ושנים
שמות ,כך ֵיצאו בהם כשיגאלו באחרונה,
באותו זמן "חסד יהו"ה מלאה הארץ",
ועליו נאמר "וחסדי מאתך לא ימוש",
"ובחסד עולם רחמתיך" .ולכן שיבח דוד
את הקדוש ברוך הוא בגלות ,שהיא
ְשּׁאוֹל ,בחסד הזה ,כמו שנאמר "כי חסדך
גדול עלי והצלת נפשי משאול תחתיה".

ואם אומות העולם דוחקים את
ישראל יותר מדאי ,הקדוש ברוך הוא חס
על ד' מן חסד ,שהיא דל"ת בגלות,
ומתקיים בו הכתוב "בטרם תחיל ילדה".
ושבעים תיבות של המזמור "יענך יהו"ה
ביום צרה" הם כנגד שבעים שרים ,שהם
הצירים והחבלים של השכינה העליונה

ïáùçì ÷éìñã à"ä à"ä ã"åé øàúùà
'ì (à à úéùàøá) úéùàøá ïî 'á åäéàå á"ì
í"éäìà á"ì åäéà ãåòå (&) ìàøùé ìë éðéòì
) øîúà äéìòã úéùàøáã àãáåòãישעיה סג
ד( àîùå äàá éìåàâ úðùå éáìá í÷ð íåé éë
àæø íéìúùà äéá å"ìëéå åäéà á"òã
åäéàã éúéìâ é"áìì øîúà äéìòå àð÷øåôã
éúøîà àø÷ íéé÷úà äéáå å"ìëéå ïáùåç
) äðáé ãñç íìåòתהלים פט ג( å÷ôðã äîëå
ïåäá ïå÷ôé êë ïäîù á"òã àæøá íéøöîî
(&) àðîæ àåääá àúééøúáá ïå÷øôé ãë
(&) øîúà äéìòå õøàä äàìî 'ä ãñç
íìåò ãñçáå (&) ùåîé àì êúàî éãñçå
êéøá àùãå÷ì ãåã çáù àã ïéâáå êéúîçø
äîë ãñç éàäá ìåàù éäéàã àúåìâá àåä
éìò ìåãâ êãñç éë (âé åô íéìäú) øîà úàã
äéúçú ìåàùî éùôð úìöäå
åäì ïé÷çã àîìòã [á"ò æñ] ïéîåà éàå
ñç àåä êéøá àùãå÷ éàãî øúåé ìàøùéì
àúåìâá ú"ìã éäéàã ãñç ïî 'ã ìò
íøèá (& åñ äéòùé) äéá àø÷ íéé÷úàå
êðòé (&) øåîæîã ïéáéú ïéòáùå äãìé ìéçú

 - ïå÷éúä øéàîמסטרא דא וארבע מאה ותשעין ותשעה יאורין ופלגא מסטרא דא 3205בשמאלא אשתאר פלגא
מכאן ופלגא מכאן ואתעביד חד דא אעיל בין אינון יאורין ואתעביד חויא רישא סומקא כורדא
קשקשוי תקיפין כפרזלא גדפוי גדפין שטאן ואתפרשן לכל אינון יאורין כד סליק זנביה )נ"א לגביה(
מחי ובטש לשאר נונין לית מאן דיקום קמיה פומיה מלהטא אשא כד נטיל בכל אינון יאורין
מזדעזען שאר תנינייא וערקין ועאלין בימא חד לשבעין שנין רביץ לסטרא דא וחד לשבעין שנין
רביץ לסטרא דא אלף יאורין חסר חד אתמליין מניה דא תנינא רביץ בין אינון יאורין כד נטיל נפק
חד פסותא דאשא בקליפין כלהו קיימין וזעפין בזעפוי )נ"א וזקפין בענפוי( מתערבין אינון יאורין
לעין )נ"א העין( תכלא אוכמא וגלגלין נטלין לארבע סטרי דעלמא זקיף זנביה מחי לעילא מחי
לתתא כלא ערקין קמיה:
תרגום :אמר רבי אלעזר בצד ימין העליון יוצאים שלשה עשר מעיינות עליונים נהרות עמוקים
אלה עולים ואלה יורדים כל אחד נכנס בחבירו אחד מוציא ראשו ומכניס אותו בשני גופים גוף
אחד המאיר נוטל מימין למעלה מפריד למטה אלף יאורים יוצאים לארבעה צדדים .מאותם נהרות
ומעיינות שלשה עשר נפרדים שלשה עשר יאורים נכנסים ונוטלים מים ארבע מאות ותשעים
ותשעה יאורים וחצי מצד זה וארבע מאות ותשעים ותשעה יאורים מצד זה בשמאל נשאר חצי
מכאן וחצי מכאן ונעשה אחד זה נכנס בין היאורים האלה ונעשה נחש .ראשו אדום כשושנה
קשקשיו קשים כברזל כנפיו כנפים שטים ונפרדים לכל אותם יאורים כשעולה זנבו )אליו( מכה
ובועט את שאר הדגים אין מי שיקום לפניו .פיו לוהט אש כשנוסע בכל אותם יאורים מזדעזעים
שאר התנינים ובורחים ונכנסים לים אחת לשבעים שנה רובץ לצד זה ואחת לשבעים שנה רובץ
לצד זה אלף יאורים חסר אחד מתמלאים ממנו תנין זה רובץ בין אותם יאורים .כשנוסע יוצאת
פסת 3205יד של אש בקליפות כולם עומדים וזועפים בזעפם )ועומדים בענפיו( מתערבים אותם
יאורים לעין )העין( תכלת שחורה וגלגלים נוסעים לארבעת צדדי העולם זוקף זנבו מכה למעלה
מכה למטה וכולם בורחים לפניו.
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והתחתונה ,שאותיות ב' ,נקראים בו
פלטרין גדולים ,זהו שכתוב "גדולים
מעשי יהו"ה" .והקדוש ברוך הוא נקרא
בו גדול ,כמו שנאמר "גדול אדונינו ורב
כח" ,ובו עולים ישראל לגדולה.

íéøù íéòáù ìá÷ì ïåðéà äøö íåéá 'ä
äàìò àúðéëùã íéìáçå íéøéö 3206ïåðéàã
ïéøèìô ïàéø÷úà äéá 'á 3207ïååúàã äàúúå
àùãå÷å 'ä éùòî íéìåãâ (&) ã"ää íéìåãâ
øîà úàã äîë ìåãâ éø÷úà äéá àåä êéøá
)&( ïé÷ìñ äéáå çë áøå åðéðåãà ìåãâ
äìåãâì ìàøùé

ועוד איהו ל"ב כו' ושמא דע"ב כו'  -עתה מפרש שמא מפרש ברזא דפורקנא ,דתחלה
מפרש שמא מפרש בתורה ,ועתה בפורקנא .ל"ב הוא דאלקים דמעשה בראשית ,שבתחלה בסט'
דגבורה ,ובה עתיד להנקם בגוים פלחי כוכביא ,יום נקם בלבי ,ואח"כ וא"ו דהוא רזא דע"ב,
הוא ויכלו דשבת ,יום השביעי ,בחסד .וז"ש בה אשתלים רזא דפורקנא ,וזהו לשון ויכלו
שנשתלם בו הכל :ועליה אתמר ללבי גליתי  -כמו שמפרש והולך דאיהו כו' ,ור"ל שבחסד
דע"ב ,אז יתגלה ,אבל בפורקן ראשון יתכסה כנ"ל :וביה אתקיים כו' יבנה  -ר"ל ,בית המקדש
יבנה בחסד ,דבית המקדש דלעבר ,על אפי וחמתי כו' )&(} .עה ע"ב{ משא"כ לע"ל ,שבתי
לירושלים ברחמים ביתי יבנה בה כו' )&( :וכמה דנפקו ממצרים כו'  -כמ"ש )מיכה ז טו( כימי
צאתך כו' :ברזא דע"ב כו'  -קריעת ים סוף ,ויסע כו'* :לקבל שבעין צירין  -כצ"ל* :עלאה
ותתאה דאינון ב'  -כצ"ל ,ור"ל דאינון ב' לאשלמא ע"ב ,דב' דע"ב הן כוללים דע' ,כידוע )עי'
לעיל עא ע"ד ד"ה אתפליג( :ביה אתקריאו כו'  -ר"ל ,ב' בתים דלעתיד ,ששניהם יבנו ,כמ"ש
בפרשת פנחס )&( :הה"ד גדולים כו'  -דאינון מעשיו ,כמ"ש )&( מקדש אדני כוננו ידיך:
ובשכינה נאמר "הנה מקום אתי".
íå÷î äðä (&) øîúà 3208äá àúðéëùå
באותו זמן התקיים בה הכתוב )&( גדלו (&) àø÷ äá íéé÷úà àðîæ àåääá éúà
ליהו"ה אתי ,ובה )ובו( נאמר בקדוש
øîúà (äéáå à"ð) äáå éúà 'äì åìãâ
ברוך הוא באותו זמן "כי גדול אתה וגו'",
ובו "עושה גדולות עד אין חקר" ,וזהו éë (&) àðîæ àåääá àåä êéøá àùãå÷á
חס"ד ,בו ,ויכולו ה' בששי )ובו ויכולו ãò úåìåãâ äùåò (&) äéáå 'åâå äúà ìåãâ
בהששי( ,משום שבו ה' של אברהם הולך 'ä åìëéå äéá ã"ñç åäéà àãå ø÷ç ïéà
אליה ו' ,מיד יתעורר י"ה לקרב ,זהו äéáã ïéâá (éùùäá åìëéå äéáå à"ð) éùùá
שכתוב "כי יד על כס י"ה" .וששי הוא ä"é øòúé ãéî äáâì 'å ìéæà íäøáàã 'ä
האלף הששי .שביעי ,יסוד ,בו נכללו
ä"é ñë ìò ãé éë (æè æé úåîù) ã"ää àáø÷ì
והתיחדו שש ספירות ,זהו שכתוב "ויכלו
3210
השמים והארץ" ,זה הקדוש ברוך הוא éòéáù äàúéúù óìà 3209åäéà éùùå
והשכינה ,שהם ו"ה ,יום הששי ,משום úéù åãçééúàå åìéìëúà äéá ãåñé
שעליו נאמר "כי כל בשמים ובארץ"àã õøàäå íéîùä åìëéå ã"ää 3211ïøéôñ ,
ותרגומו "שמאחד בשמים ובארץ" ,וזהו ÷íåé ä"å ïåðéàã àúðéëùå àåä êéøá àùãå
"כל" ,ועליו נאמר "וכל צבאם" ,מה זה èë 'à é"äáã) øîúà äéìòã 3212ïéâá éùùä
צבאם ,שני עמודי אמת.
ãéçàã åîåâøúå õøàáå íéîùá ìë éë (àé
 - ïå÷éúä øéàî.à"øâá ç÷îð – ïåðéàã íéøù 3206
.(à"øâ) ïåéðàã 3207
.(à"øâ) äáã 3208
.(à"øâ) éäéà 3209
.à"øâá ÷çîð 3210
?(à"øâá óñåð) éùùä íåé 3211
.(à"øâá ÷çîð) ïéâá éùùä íåé 3212
703

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
äéìòå ì"ë åäéà àãå àòøàáå àéîùá
éëîñ éøú íàáö éàî íàáö ìëå øîúà
÷èåù
*ושכינתא דבה אתמר כו'  -כצ"ל ,ור"ל ,דאתי גדלו ,אותה לה' ,כמו עת לעשות לה' )תהלים
קיט קכו( :ביה ויכלו  -חוזר לענין ראשון ,לדרוש ויכלו .ואמר ביה ויכלו ,ר"ל בחסד כנ"ל ,וה'

דהששי סמיך לו ,בגין דאיהי ה' דאברהם ,דויכלו וששי סמיך לה' ,דוא"ו אזיל לגבה ,למפרק
יתה כנ"ל .וז"ש ה' בהששי כו' לגבה* :וששי איהי אלף שתיתאה יסוד ביה כו' יום הששי הה"ד
ויכלו כו' דאינון ו"ה דעליה אתמר כי כל כו'  -כצ"ל ,ור"ל הששי הוא יסוד ,וביה ויכלו השמים
והארץ ,זו"נ ,דאינון ו"ה דהששי ,ששי ו' ,הששי ה' ,וזהו הששי .וחוזר ואומר ויכלו ,דהוא ענין
אחד ,אלא דתחלה אזיל ו' לה' ,והוא יום הששי ,באלף שתיתאה ,בדרגא דיסוד .ואח"כ בזמן
הגאולה ,דהוא עטרת היסוד כנ"ל ,יום השביעי ,ואז ויכלו השמים והארץ ,שנכללין כאחד ,וזהו
לשון ויכלו ,שנכללין כא' :ודא איהו כל ועלי' כו'  -ר"ל ,שמים וארץ ,וכל אלו ג' נכללין כא',
וגם צבאם ,כמ"ש )&( מאי צבאם כו' דנקראים צבאות ,א' דשמים וא' דארץ ,מלאכים וישראל
כמ"ש למעלה ,וז"ש צבאם והן מעלה ומטה ,וז"ש איהו בנצח ואיהי בהוד:3213
ובו נקראו שלשת האבות שביעיות,
כמו שנאמר "ויכל אלהי"ם ביום השביעי"
"וישבות ביום השביעי" "ויברך אלהי"ם
את יום השביעי" "ויברך אותו" ,מצד של
ברכה ,ויקדש אותו מצד של קדושה,
וישבות בו מצד של היחוד .וזהו "ויכלו",
שנכללו בו שלשת האבות ,שהם בסוד
השם של ע"ב ,כדוגמא זה ,חסד נקרא
גדול ,משום שהוא הכלל של ע"ב תיבות.
גבור"ה הכלל של רי"ו אותיות ,שיש בשם
של ע"ב .העמוד האמצעי שהוא ו' ,כולל
הכל .וזהו סוד "ויעבר יהו"ה על פניו",
ע"ב רי"ו יהו"ה על פניו ,מה זה פניו ,פניו
זה וא"ו ,י"ג מדות הרחמים ,שנאמר בהם
"וברחמים גדולים אקבצך" ,גדולים ודאי
מצד של החסד ,שהוא הא"ל הגדול.

úåéòéáù ïäáà úìú åàéø÷úà äéáå
íåéá í"éäìà ìëéå (&) øîà úàã äîë
) éòéáùä íåéá úåáùéå (&) éòéáùäבראשית
ב ג( (&) éòéáùä íåé úà í"éäìà êøáéå
åúåà ùã÷éå äëøáã àøèñî åúåà êøáéå
ãåçéã àøèñî åá úåáùéå äùåã÷ã àøèñî
ïäáà úìú äéá åìéìëúàã åìëéå åäéà àãå
ãñç àã àðååâë á"òã àîùã àæøá ïåðéàã
á"òã àììë åäéàã ïéâá 3214ìåãâ éø÷úà
úéàã ïååúà å"éøã àììë ä"øåáâ ïéáéú
äò} åäéàã àúéòöîàã àãåîò á"òã àîùá
'ä øáòéå àæø åäéà àãå àìë ìéìë 'å {á"ò
) åéðô ìòשמות לד ו( åéðô ìò ä"åäé å"éø á"ò
éîçøã ïìéëî â"é å"àå àã éåôðà åéðô éàî
íéìåãâ íéîçøáå (æ ãð äéòùé) ïåäá øîúàã
åäéàã ãñçã àøèñî éàãå íéìåãâ êöá÷à
ìåãâä ì"àä

וביה אתקריאו כו'  -כמש"ל )סה ע"ב &( תלת זמנין שביעי כו' ,דאתכלילן בבת ,ולכן נקרא
על שמה ,והוא ש' בת )זהר ח"ב רד ע"א( כמש"ש :ויברך אותו מסט' דברכה כו'  -הן ג"ר,
דאבהן אתברכו משם ,וכן יום השבת ,והרי אתכלילן כל הע"ס בה :מסט' דיחוד  -שזהו סוד
השבת ,יחודא דכלהו ,והוא המנוחה ,וכמ"ש )&( ומצאן מנוחה אשה כו' )&( אל המנוחה כו'.
ועי' בריש פרשת נח )נט ע"ב( ודא נייחא כו' כד"א כי בו שבת כו' :3215ודא איהו ויכלו כו'  -נותן
 - ïå÷éúä øéàî 3213עי' קג ע"ב ד"ה לזמנין .עי' לעיל הערה .379
.ãñç éø÷úà äìåãâ àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð ìåãâ éø÷úà ãñç 3214
 3215ז"ל :אלה תולדות נח )בראשית ו ט( רבי חייא פתח )ישעיה ס כא( ועמך כלם צדיקים
לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר 3215זכאין אינון ישראל דמשתדלי באורייתא וידעי
ארחין דאורייתא דבגינה יזכון לעלמא דאתי תא חזי 3215כל ישראל אית לון 3215חולקא לעלמא
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טעם במה ויכלו חושבן ע"ב כולל ג' אבהן ,דנאמר בכל מכל כל ,ואומר דכל א' מאבהן כולל
ע"ב ,כמו שמפרש והולך דאינון כו'* :כגוונא דא גדולה אתקרי חסד כו'  -כצ"ל ,והוא ראיה
לע"ב :גבורה כו'  -ג"כ ע"ב ,אלא שהוא ברזא דאתוון פרטא דהוא דינא :עמודא דאמצעיתא כו'
 ג"כ ע"ב ,כמו שמפרש והולך ,דכליל מויעבר ה' ,שהן ג' דרגין ,ע"ב }עה ע"ג{ רי"ו ה' ,והןכלילן על פניו ,דפנים הוא וא"ו ,ווא"ו כולל ע"ב בר"ת וה"ו כו' ,י"ג מכילן דרחמי ,ולכן מפרש
הקרא אחריו י"ג מכילן דרחמי ,ומביא ראיה שהרחמים ,שהוא עמודא דאמצעיתא ,הוא מסט'
דגדולה ,שהוא חסד ,שנאמר וברחמים גדולים כו' ,וכמו שמפרש והולך ,גדולים ודאי כו':
והכל נכלל בשביעית שהיא מלכות,
השביעי ,ה' ודאי ,כלולה בכל השביעיות.
והיא ה' של יום הששי .יום זה צדיק,
עליו נאמר "והיה יהו"ה למלך על כל
הארץ וגו'" ,הוא יום הששי .ויום
השביעי ,היום של כל הימים ,ועליו נאמר
"שכבי עד הבקר" ,וזהו בקר של אברהם,
שכתוב "וישכם אברהם בבקר" ,וישכם
לגאולה ,ובו "הבוקר אור" ,שנאמר בו
"ותורה אור" .וזהו האור שנאמר בו
"ולכל בני ישראל היה אור" ,והוא פסח,
זרוע ימין ,ובו עתידים להגאל.

úåëìî éäéàã úéòéáùá ìéìëúà àìëå
àìéìë úåéòéáù ìëá éàãå 'ä éòéáù'ä
äéìò 3216÷éãö àã íåé éùùä íåéã 'ä éäéàå
'åâå õøàä ìë ìò êìîì 'ä äéäå øîúà
)éòéáùä íåéå éùùä íåé åäéà (è ãé äéøëæ
(âé â úåø) øîúà äéìòå ïéîåé åäìëã íåé
íäøáàã ø÷á àåä àãå ø÷áä ãò éáëù
íëùéå ø÷áá íäøáà íëùéå áéúëã
)ø÷áä (&) äéáå àð÷øåôì (æë èé úéùàøá
) äéá øîúàã øåàמשלי ו כג( øåà äøåúå
) äéá øîúàã øåà åäéà éàäåשמות י כג(
çñô åäéàå øåà äéä ìàøùé éðá ìëìå
ìàâéì ïéãéúò äéáå àðéîé àòåøã

וכלא אתכליל כו'  -דזהו ויכלו ,יום השביעי ,ונאמר בה ג' יום השביעי כנ"ל :השביעי ה'
כו'  -ר"ל ,דג' השביעי הן ג' אבהן ,וה' כלילא עם כל חד וחד ,וז"ש )בתפלה( הגדול הגבור
 - ïå÷éúä øéàîכמה דאת אמר )ירמיה לג כה( אם
דאתי מאי טעמא בגין דנטרין ברית דעלמא אתקיים עליה
3215
3215
לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי ועל דא ישראל
ליה
דנטרי ברית וקבילו
אית לון חולקא בעלמא דאתי ולא עוד אלא 3215בגין כך אקרון צדיקים מכאן אוליפנא כל מאן
דנטיר האי ברית 3215דעלמא אתקיים עליה אקרי צדיק מנא לן מיוסף בגין דנטר ליה לברית עלמא
זכה דאקרי צדיק ועל כך ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ) 3215ישעיה ס כא( רבי אלעזר אמר
אלה בכל אתר פסל את הראשונים 3215תנינן וכו' מה כתיב לעילא בפרשתא דבראשית )בראשית ב
י( ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד וגו' ההוא נהר דנגיד ונפיק ועייל לגנתא ואשקי
ליה משקיו דלעילא ועביד ליה נייחא 3215ועביד איבין 3215ורבי זרעין והוא כדין נייחא לכלא ודא
נייחא ליה לגנתא ודא עביד נייחא ביה )נ"א לגנתא וגנתא נייחא ביה( כמה דאת אמר כי בו שבת
)בראשית ב ג( וכתיב )שם ב ג( וישבות ביום השביעי ודא רזא דמלה דא עביד תולדות ולא
אחרא:3215
תרגום" :אלה תולדת נח" .רבי חייא פתח" ,ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי
מעשה ידי להתפאר" .אשריהם ישראל שעוסקים בתורה ויודעים דרכי התורה שבגללה יזכו לעולם
הבא .בא וראה ,כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא ,למה ,משום ששומרים הברית שהעולם
עומד עליה ,כמו שנאמר "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" ,ועל זה ישראל
ששומרים הברית וקבלו אותה ,יש להם חלק לעולם הבא .ולא עוד ,אלא לכן נקראו צדיקים .מכאן
למדנו ,כל מי ששומר הברית הזו שהעולם עומד עליה ,נקרא צדיקִ .מ ַנ ִין לנו ,מיוסף ,משום ששמר
את ברית העולם זכה שנקרא צדיק .ועל כך "ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ" .רבי אלעזר
אמר" ,אלה" בכל מקום פסל את הראשונים ,שנינו וכו' .מה כתוב למעלה בפרשת בראשית" ,ונהר
יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד וגו'" .אותו הנהר ששופע ויוצא ונכנס לגן ומשקה אותו
מהשקאה שלמעלה ,ועושה לו נחת ועושה פירות ומגדל זרעים ,הוא אז נוח לכל ,וזה נוח לגן ,וזה
עושה מנוחה בו )לגן ,והגן נוח בו( ,כמו שנאמר "כי בו שבת" ,וכתוב "וישבות ביום השביעי" .וזה
סוד שדבר הזה עושה תולדות ולא אחר.
.íåé ÷éãö àã àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð ÷éãö àã íåé 3216
3215
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והנורא ,ועוד ה"אל" ה' רביעי ,והוא ה' דיום הששי ,מסט' דצדיק ,בחי' הרביעי שבה .וז"ש
ואיהי ה' דיום הששי* :יום דא צדיק  -ט"ס וכצ"ל ,הששי דא צדיק יום עליה אתמר והיה כו'
איהו יום הששי ויום השביעי יום כו' ודא הוא כו' ,ור"ל הששי דא צדיק ,והיא אתכלילת ביה
כנ"ל ,אבל יום הוא חסד ,דהוא יום דכלא יומין ,ולכן אתמר בששי יום ,וכן בשביעי יום ,וכן
בכלהו ,ועליה אתמר )&( והיה כו' ביום ההוא ,דהוא יום הנ"ל ,דעולם חסד יבנה )תהלים פט ג(,
חסד ה' כו' ,כנ"ל .ואמר עלי' אתמר שכבי כו' ,על ההוא יום כנ"ל )סה ע"ב &( ,ורזא דמלה חי
ה' שכבי עד הבקר ודא בקר כו' כמ"ש כאן .וענין יומא דכולא יומין 3217שאמר כאן ובזוהר בכמה
מקומות על החסד ,3218ואמר דאזיל בכלהו ,כי יום נק' ע"ש האור ,כמ"ש )&( ויקרא אלקים לאור
יום ,ואור הוא בחסד ,וכל ו"ק שנק' יום ,ע"ש שמקבלין החסדים על ידו ,ה"ח ,ונק' כל א' יום
באורו ,וזהו יום דכתיב בכל מעשה בראשית ,וערב מתייחד ביום ,ביחודא שמקבלת ממנו,
להמתיק גבורות שלה .אבל אין נק' יום ,כי היא מסט' דגבורות ,ולחשך קרא לילה )בראשית א ה(,
רק בחיבורה בו נק' יום שלם ,ע"ש הדכורא ,רק אור הלבנה בלילה .אבל לע"ל ,והיה אור הלבנה
כאור החמה )ישעיה ל כו( ,והיה לעת ערב יהיה אור )זכריה יד ז( ,שגם היא תקבל החסדים,3219
וכנ"ל עולם חסד יבנה ,חסד ה' מלאה הארץ )&( .ולכן ביום השביעי ,אין לילה כלל ,וכמו
בשבת בראשית ,שהיה האור משמש .3220וביום הששי ,שתלך הה"א ותתקשר בחסד ע"י הוא"ו,
ניתוסף ה' ביום הששי ,והוא בביאתו וקיבוץ גליות .אבל אח"כ ,יום השביעי כנ"ל .וז"ש וביה
הבקר אור ,דמסטריה אור ,וזהו וישכם אברהם בבקר דיליה ,כנ"ל:
דבר אחר "שימני כחותם על לבך",
הפסוק הזה נאמר על השכינה שהיא
בגלות .לא כתוב חותם אלא כחותם,
כאותו חותם של הגושפנקה ,שהיא
חותם אמת ,ובה )וזה( "חתמנו לחיים"
)תפילת נעילה( .ומיהו החותם הזה ,שבו
יש חיים ,אלא זהו עץ החיים ,שבו בנים
חיים ומזונות יוצאים .עץ ,ודאי אותו
שנאמר בו "עץ החיים מהלך חמש מאות
שנה" )&( .והעץ הזה היא ו' ,מהלך חמש
מאות שנה ,זה ה' ,החיים ,הם אב ואם,
שהם י"ה ,י' היא חכמה ,ומנין לנו
שנקרא חיים ,כמו שנאמר "והחכמה
תחיה בעליה".
ה' בו האם העליונה .מנין לנו
שנקראת חיים ,כמו שנאמר "עץ חיים

) êáì ìò íúåçë éðîéù øçà øáãשיה"ש

ח ו( éäéàã øîúà àúðéëù ìò àø÷ éàä
íúåçë àìà áéúë àì íúåç àúåìâá
úîà íúåç éäéàã à÷ðôùåâã íúåç àåääë
éàä åäéð éàîå íééçì åðîúç (àãå à"ð) äáå
äéáã íééçä õò àã àìà íééç äáã íúåç
àåää éàãå õò 3221ïé÷ôð éðåæîå ééç éðá
äðù ÷"ú êìäî íééçä õò äéá øîúàã
'ä àã ïéðù ÷"ú êìäî 'å éäéà õò éàäå
åäéà 'é ä"é ïåðéàã àîéàå àáà ïåðéà íééçä
øîà úàã äîë íééç éø÷úàã ïìðîå äîëç
) äéìòá äéçú äîëçäåקהלת ז יב(
éø÷úàã ïì àðî äàìò àîéà äéá 'ä
) àéä íééç õò øîà úàã äîë íééçמשלי ג
 - ïå÷éúä øéàî 3217עי' מבו"ש לב ע"א וע"ח שער הזווגים ה' ,אמנם בשער מאמרי רשב"י י"ח ע"א שזהו חסד
פרטי ,ועי' פת"ש עקודים א' שמשווה אותם יחד.
 3218ח"א מו ע"א ח"ג קג ע"ב קצא ע"ב )לש"ו(.
 3219עי' בהגר"א בספרא דצניעותא יא ע"א ד"ה וזהו סוד השבת ,אלא ששבת אינה חוזרת
לשרשה אל בינה ,אלא בינה מאיר לה שלא ע"י ו"ק ,ששת ימי המעשה ,והיא שוה לגביה.
 3220עי' ב"ר )פי"א סי' ב( :וימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תשבר ומניין שהתקינה לצדיקים
לעתיד לבא שנאמר )משלי ד( ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום ר' לוי בשם רבי
זעירא אמר ל"ו שעות שימשה אותה האורה שנים עשר של ערב שבת וי"ב של לילי שבת וי"ב של
שבת כיון ששקעה החמה במ"ש התחיל החושך ממשמש ובא ונתירא אדם הראשון שנאמר
)תהלים קלט( ואומר אך חשך ישופני ולילה אור בעדני אותו שכתוב בו הוא ישופך ראש ואתה
תשופנו עקב בא להזדווג לי מה עשה הקב"ה זימן לו שני רעפים והקישן זה לזה ויצא מהן אור
ובירך עליה הה"ד )שם( ולילה אור בעדני מה בירך עליה בורא מאורי האש אתיא כשמואל דאמר
שמואל מפני מה מברכין על האור במוצאי שבת מפני שהיא תחלת ברייתה.
 3221עי' מו"ק כח ע"א :אמר רבא חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא
מילתא .ועי' לקמן ד"ה שכינתא תתאה.
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íäéàöåîì íä íééç éë åäééåøúå éàãå (הם יח
éàäá àîåùéø åäéà äàúú àúðéëùå
éàäã ïéøåéö ìëå úîà íúåç åäéàã àîúåç
àòãåîúùàì äá ïéîéùø ïåðéà àîúåç
åäéàã àúéòöîàã àãåîòã àøåéö éäéàã
íúåç 3222(åäéà àã à"ñ) åäéàã íãà úîà
äéá íéúç åäéà à"ä å"àå à"ä ã"åé äéìéã
ééç éðá ìàøùé éðá ïéúøé äéðîå íééçì
ïåðéàã àîéàå àáàã àøèñî ééç 3223éðåæîå
àãåîòã [à"ò çñ] àøèñî éðá ä"é
åàéø÷úà äéîù (ìòå à"ð) ìòã àúéòöîàã
ìàøùé éøëá éðá (&) 3224àúúì ìàøùé
éäéàã 'äã àøèñî éðåæî 3225'å åäéàå
õøàä ïî íçì àéöåîä
à"ð) úìú ïéìà äéðî ïéúøéã àðîæáå
åàéø÷úà äéîùá ïìéìëã ïéâøã 3226(ïéøú
äîë àåä êéøá àùãå÷ã éåðá àúúì ìàøùé
 )דבריםí"ëé÷ìà 'äì íúà íéðá øîà úàã
éåîùî ìàøùé ïéúøéã àðîæáå (יד א
ééç éðá 3227úìú ïéìà àåä êéøá àùãå÷ã
äæò éë 3228(å ç ù"äéù) ïåäá øîúà éðåæîå
äúéîî éäéà àôé÷ú äáäà úåîë
ïìðîå éåðáî àåä êéøá àùãå÷ã àúåùøôà
àåä êéøá àùãå÷ ïéá úéà àúåùøôàã
íà éë ( )ישעיה נט בçëåà àëä éåðáå
éäéà 3229äáçå 'åëå íéìéãáî åéä íëéúåðåò
éðéá ãéøôé úåîä éë øîúà äìòå äúéîî
( )רות א יזêðéáå

 ושניהם "כי חיים.היא" ודאי
."למצאיהם
 הוא רשום,והשכינה התחתונה
 וכל. שהוא חותם אמת,בחותם הזה
ציורים של החותם הזה הם רשומים בה
להיות נודע שהיא הציור של העמוד
( שהוא )זהו, אדם, שהוא אמת,האמצעי
 הוא, יו"ד ה"א וא"ו ה"א,החותם שלו
 וממנו יורשים בני,חתום בו לחיים
 חיים מצד. בנים חיים ומזונות,ישראל
 בנים מצד של,של האב והאם שהם י"ה
 שעל )ועל( שמו נקראו,העמוד האמצעי
 והוא,"ישראל למטה "בני בכורי ישראל
 שהיא "המוציא,' מזונות מהצד של ה.'ו
."לחם מן הארץ

(ובזמן שיורשים ממנו שלש )שתי
 נקראים,הדרגות הללו שכלולות בשמו
 כמו,למטה ישראל בני הקדוש ברוך הוא
."שנאמר "בנים אתם ליהו"ה אלהיכ"ם
ובזמן שיורשים ישראל משמו של הקדוש
 בנים חיים,ברוך הוא שלשת אלה
 נאמר בהם "כי עזה כמות,ומזונות
 קשה היא ממיתה הפרדת,"אהבה
 ומנין לנו שיש.הקדוש ברוך הוא מבניו
 כאן,הפרדה בין הקדוש ברוך הוא ובניו
 "כי אם עונותיכם היו מבדלים,מוכיח
 ועליה נאמר, היא ממיתה##* וקשה,"'וכו
.""כי המות יפריד ביני ובינך

 כנ"ל )סד- ' חותם לא נאמר כו: ועתה על הגלות, דלמעלה פי' על הגאולה- 'ד"א שימני כו
: וחותם דקב"ה הוא אמת, כמ"ש )דניאל י כא( הרשום בכתב אמת-  דאיהו חותם אמת:(& ע"א
, והוא עמודא דאמצעיתא וכמו שמפרש והולך, בחותם אמת הנ"ל, ר"ל- ובה חתמנו לחיים
- ïå÷éúä øéàî .åäéà àúéà åîå÷îáå à,øâá ÷çîð (åäéà àã à"ñ) åäéàã 3222
.3221  עי' לעיל הערה3223
.éø÷úéàã àúéà åîå÷îáå ,àøâá ÷çîð àúúì ìàøùé åàéø÷úà äéîù (ìòå à"ð) ìòã 3224
.(à"øâá óñåð) íëé÷ìà 'äì íúà íéðá à"ãë ä"á÷ã éåðá àúúì ìàøùé åàéø÷úà äéîù ìòå 3225
.à"øâá ÷çîð 3226
í"ëé÷ìà 'äì íúà íéðá øîà úàã äîë àåä êéøá àùãå÷ã éåðá àúúì ìàøùé åàéø÷úà 3227
.à"øâá ÷çîð úìú ïéìà àåä êéøá àùãå÷ã éåîùî ìàøùé ïéúøéã àðîæáå (à ãé íéøáã)
.(à"øâá óñåð) úîà òøæ äìë ÷øåù êéúòèð éëðàå 3228
.(à"øâ) äæòå 3229
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ומאי ניהו האי כו' אלא כו' :לחיים  -דחיים הוא באמת ,כמ"ש )* (##בההיא אתרא דקושטא,
ונאמר )&( וה' אלקים אמת ,הוא אלקים חיים :אלא דא עץ החיים כו'  -ר"ל ,עמודא
דאמצעיתא ,והוא }עה ע"ד{ אמת ,כמ"ש )מיכה ז כ( תתן אמת ליעקב ,וכמש"ל )עמוד ב( :דביה
בני כו'  -דכולל ג' דרגין כמו שמפרש והולך ,ומינייהו נפקין אלו שלשה כמו שמפרש והולך :עץ
ודאי ההוא כו'  -ר"ל ,ההוא נהר דאיהו עמודא דאמצעיתא ,עד יסוד :והאי עץ כו'  -מפרש
והולך דכליל כל התלת דרגין דמהימנותא הידועים ,3230כמו שמפרש והולך :עץ איהו ו'  -ר"ל,
בצורתו ,ונאמר כי האדם עץ השדה )דברים כ יט( :מהלך ת"ק שנה דא ה'  -ר"ל ,ה' בתראה,
ואליה הולך מהלך ת"ק שנה ,והיא ה' דהחיים ,וחיים אינון י"ה כמו שמפרש והולך .הרי באלו
ב' תיבות כולל כל שם הוי"ה ,והוא בת"ת דכליל כל הוי"ה :ה' איהי אימא כו' עץ חיים היא
ודאי  -ר"ל ,דנאמר היא נוק' ,ונאמר הם על שניהם ,כמו שמפרש והולך :ושכינתא כו' וכל ציורין
כו'  -ר"ל ,דלכן כל הוי"ה בה כלילא ג"כ* :אדם איהו חותם דיליה  -כצ"ל ,ור"ל אדם הוא
חותם דאמת ,דאיהו עשורא בשכינה ,דאיהי מעשר מכל )עי' זהר ח"א פז ע"א( ,ולכן היא דמות
אדם :ואיהו יו"ד כו' איהו חתים כו'  -את 3231האדם ,דהוא חותם דאמת ,שהוא חיים ,לכן חותם
אותו בספר החיים ,כ"ז שדיוקנו הוא בה ,וכמ"ש למטה ,ומאן דאשתדל באורייתא כו' דיוקניה
כו' :ומניה ירתי  -ר"ל ,מעמודא דאמצעיתא ,דהוא כולל כל הג' כנ"ל* :בני מסט' דעמודא
דאמצעיתא דאתקרי בני בכורי ישראל ואיהו ו' ועל שמיה אתקריאו ישראל לתתא בנוי דקב"ה
כד"א בנים אתם לה' אלקיכם מזוני כו' תלת דרגין דכלילן בשמיה בני חיי ומזוני אתמר בהון
ואנכי נטעתיך שורק כלה זרע אמת כי עזה כמות אהבה כו'  -כצ"ל ,דשורק הוא ג' נקודין ,על ג'
דרגין הנ"ל ,זה על זה .ונקרא בשמו זרע אמת .וג' דרגין אלו מעץ בני ,3232עץ פרי חיים ,חיי ה',
מזוני כנ"ל ,ומסט' ה' מיני דגן ,כמ"ש בר"מ פ' משפטים )&( .וכל הג' דרגין הן באמת :חיים,
כנ"ל ה' אלקים אמת כו' )&( .זרע ,כנ"ל זרע אמת )ירמיה ב כא( .מזוני ,כמ"ש )תהלים סא ח( חסד
ואמת מן ינצרוהו ,וכמ"ש )&( אימתי כו' .ואח"כ מתחיל לפרש סיפא דקרא של שימני כו' כי עזה
כו' :תקיפא איהי כו'  -ר"ל ,חולת אהבה )שיה"ש ב ה( ,דאנן מתאוין ואוהבין ,וכמ"ש )שיה"ש ה ו(
נפשי יצאה בדברו בקשתיהו כו' שחולת אהבה אני :ומ"ל דאפרשותא כו'  -ר"ל ,דאית
אפרשותא ,ומיירי בזה דלא נאמר כאן אפרשותא ,ומביא ראיה שנאמר ,כי אם כו' ,ונאמר כי
המות כו' ,ולכן כמות דנאמר כאן הוא מדבר על אפרשותא* :וחבה  -צ"ל ועזה איהי כו':
ובזמן שישראל מקיימים את מצות
àéãå÷ô ïéîéé÷î ìàøùéã àðîæáå
,
התורה באהבה" ,קשה כשאול קנאה" äù÷ (å ç ù"äéù) åîéçøá àúééøåàã
שמקנא הקדוש ברוך הוא על סמא"ל ועל
ìò àåä êéøá àùãå÷ àð÷îã äàð÷ ìåàùë
נקבתו ,שהם גורמים לאדם מיתה
בחטאיהם ,וגורמים לו לחטא .ולכן עתיד ïéîøâ ïåðéàã äéá÷åð ìòå {à"ò åò} ì"àîñ
הקדוש ברוך הוא לקחת מהם נקמהéèçîì ïåì ïéîøâå åäééáåçá äúéî ùð øáì ,
ולהעבירם מן העולם .שסמא"ל ונקבתו àìèðì àåä êéøá àùãå÷ ãéúò àã ïéâáå
היא מיתה ,שהיא לילי"ת ,מלאך המותàîìò ïî ïåì àøáòàìå åäééðî àî÷åð ,
יצר הרע .שנקבה היא עם הזכר ,וזכר עם éäéàã äúéî éäéà äéìéã àá÷åðå ì"àîñã
הנקבה .וזה ִמ ַנ ִין לנו ,הכתוב מוכיח,
éäéà àá÷åðã òøä øöé úåîä êàìî úéìéì
שכתוב "בעצבון תאכלנה" ,אדם חטא עם
נקבה ,נִ תן לו יצר הרע ,נקבה חוה חטאה ïìðî éàäå àá÷åð íò àøåëãå àøåëã íò
עם זכר ,נִ תן לה יצר הרע מזכר ,ועליה ÷ïåáöòá (æé â úéùàøá) áéúëã çëåà àø
נאמר "בעצב תלדי בנים" ,וזהו "כי עזה äéì áéäééúà àá÷åðá áàç íãà äðìëàú
כמות אהבה וכו'".
áéäééúà àøåëãá úáç äåç àá÷åð òøä øöé
øîúà äìòå øçà ìà àøåëã òøä øöé äì
)בראשית ג טז( åäéà àãå íéðá éãìú áöòá
 - ïå÷éúä øéàî 3230עי' בהגר"א בספד"צ )יג ע"ב( :בכל הזוהר וספרי קבלה כולל כל האצילות בג' שמות אקי"ק
הוי"ה אדנ"י ,ג' פרצופים א"א זו"נ ,שאו"א נכללין במזלא ,וכן בא"ר לא הזכירם.
##* 3231
##* 3232
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)'åëå äáäà úåîë äæò éë (å ç ù"äéù

ובזמנא דישראל כו' כשאול קנאה דמקני הקב"ה עליהון האי מיתה איהי לילית מ"ה וההיא
שאול איהו יצה"ר דנוקבא איהי כו'  -ור"ל ,דאהבה שהיא קשה עלינו ,על מחיצה הנעשית בפני
הקב"ה נק' מיתה ,דהיא נוק' .וקנאה דמקני הקב"ה על יצה"ר שמבדיל אותנו והשכינה מאתו,
נק' שאול ,דכורא .ובהיפך היה צריך להיות} .עו ע"א{ ומשני דנוק' איהי כו' ,וכמ"ש בז"ח
)פרשת יתרו כט ע"א לג ע"ג( בת זוגיה דיצה"ר לילית פתי לאדם כו' ויצה"ר פתי לחוה כו'
וכגוונא דא אתלבן אדם כו' ע"ש :3233והאי מ"ל כו'  -ר"ל ,דאצלה כתיב בעצב ,דכורא ,ואצלו
כתיב ,בעצבון ,נוק' ,וכן שבתון על שבות דרבנן בנוק' דקדושה ,וכן כל כיוצא:
ועוד "כי עזה כמות אהבה" ,אם
ìàøùé íà äáäà úåîë äæò éë ãåòå
,
ישראל יעירו את האהבה הזו קודם הזמן ïéëéøö àðîæ íã÷ äáäà éàäì äì ïåøòúé
צריכים להעירה כראוי .ואם לא ,לא
àì åàì éàå úåàé à÷ãë äì àøòúàì
יעוררו אותה ,זהו שכתוב "השבעתי
אתכם בנות ירושלם בצבאו"ת או (& â íéøéùä øéù) ã"ää äì ïåøòúé
באילות השדה וגו'" ,ששבועה היא שלא åà úåàáöá íéìùåøé úåðá íëúà éúòáùä
שורה על הכסא ,עד שנוטל נקמה àìã éäéà äàîåàã 'åâå äãùä úåìéàá
מעמלק ,שחלל שתי אותיות ,שהן י"הàî÷åð ìéèðã ãò àéñøåë ìò 3234àéøù ,
שיצא מן מילה ,מ"ל י"ה ,ולכן "כי יד על ÷éôðã ä"é ïåðéàã ïååúà ïéøú ììçã ÷ìîòî
כס י"ה" וזו א'.
 - ïå÷éúä øéàî 3233ז"ל :מה עבד אזל איהו ואתתיה לפתאה לאדם ולאתתיה דסטרא טבא בת זוגיה דיצה"ר
לילית פתי לאדם דאיהו יצה"ט ובגינה איתמר האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ויצה"ר
פתי לחוה וגרמו לון מות
בג"ד קב"ה }לג ע"ד{ אפשיט לאדם דאיהו יצר הטוב מגופיה בגן עדן וממלבושוי ליה ולאתתיה
הה"ד וידעו כי ערומים הם וגירש לון מג"ע הה"ד ויגרש את האדם את בת זוגיה עמיה
ונחית לון לשבע ארעין דאינון גיא נשיה ציה ארקא ארץ אדמה תבל עבד תיובתא הוה מצפצף
ועולה ועכ"ד הוה ערום בלא לבוש הוא ואתתיה
מה עבד קב"ה אייתי ליה בגלגלא באברהם ולאנתתיה בשרה וקב"ה הוה מלבן ליה בכורא
דכספא דאיהו מעורב באברם דאיהו עופרת מיד דארמי ליה בנורא אתלבנא כספא ואפיקת זוהמא
דאיהו עופרת לבר וכגוונא דא אתלבן אדם באברהם ואפיק מניה זוהמא לבר ודא ישמעאל דאיהו
זוהמא דהטיל חיויא בחוה
תרגום :מה עשה ,הלך הוא ואשתו ,לפתות לאדם ואשתו שמצד הטוב ,בת זוגו של היצר הרע
הלילי"ת ,פיתתה לאדם שהוא היצר הטוב ,ובשבילה נאמר האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן
העץ ,ויצר הרע פיתה לחוה ,וגרמו להם מיתה
ובשביל זה הפשיט הקב"ה לאדם שהוא יצר טוב מגופו בגן עדן ,לו ולאשתו ,זהו נאמר וידעו כי
ערומים הם ,וגירש אותם מן הגן עדן ,זהו נאמר ויגרש את האדם" ,את" בת זוגו חוה
והוריד אותם לשבע ארצות ,שהם גיא ,נשיה ,ציה ,ארקא ,ארץ ,אדמה ,תבל ,כשעשה תשובה,
היה מצפצף ועולה ,ועם כל זה הוא ]ואשתו[ היו ערומים בלא לבוש
מה עשה הקב"ה ,הביא אותו בגלגול באברהם ואת אשתו בשרה ,והקב"ה היה מלבן אותו בכור
של כסף ,שהוא מעורב באבר שהוא עופרת ,מיד השליכו אותו באש ,נתלבן הכסף והוציא הזוהמא
שהיא העופרת לחוץ וכדוגמא זה נתלבן אדם באברהם ,והוציא ממנו את הזוהמא לחוץ ,וזהו
ישמעאל ,שהוא היה הזוהמא שהטיל הנחש בחוה
 3234וכן הוא בתז"ח לז ע"ב )לש"ו( .עי' פרקי דרבי אליעזר )פרק מד( :רבי שילא אומר רצה
הקדוש ברוך הוא להכרית ולהשמיד את כל זרעו של עמלק .מה עשה הקדוש ברוך הוא ,פשט יד
ימינו ואחז בכסא כבודו ונשבע להכרית ולהשמיד את כל זרעו של עמלק מן העולם הזה ומן
העולם הבא ,שנאמר )שם טז( כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק.
עי' תנחומא כי תצא )סי' יח( :ר' לוי בשם ר' חמא בר חנינא אמר כל זמן שזרעו של עמלק
בעולם ,לא השם שלם ,ולא הכס שלם ,אבד זרעו של עמלק מן העולם ,הכס שלם ,והשם שלם ,מה
טעם שנאמר האויב תמו חרבות לנצח וערים נתשת אבד זכרם המה )תהלים ט ז( ,מה כתיב אחריו
וה' לעולם ישב כונן למשפט כסאו )שם שם ח( ,הרי השם שלם והכסא שלם.
עי' הקדו"ש כו ע"ד באבני מילוים אמצא ,דע"ה ח”ב קטז ע"ד ד"ה והוא סוד.
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éë (æè æé úåîù) àã ïéâáå ä"é ì"î ä"ìéî ïî
3235
'à àãå ä"é ñë ìò ãé

ועוד כי עזה כו'  -דצריך למהוי עזה ביותר בדחילו ורחימו רבה ,דהוא י"ה ,וז"ש דאומאה
כו' ,דאינון י"ה .ולכן לית לאדחקא לקץ אא"כ בדחילו ורחימו גדולה :דנפיק מן כו'  -שהן דאיש
ואשה כמו שמפרש והולך ,ושם חיבורא דתרוויהון של אב ואם להוליד* :ובגין דא כו' כס י"ה
ודאי וכד כו'  -כצ"ל:
,
ממנו
לנקם
הזמן
וכשמגיע
ïéáåäìùå äéðî àî÷ðì àðîæ àèî ãëå
ושלהבות אש יוצאות מי"ה הזו ,כמו øîà úàã äîë ä"é éàäî ïé÷ôð àùàã
שנאמר "רשפיה רשפי אש שלהבת י"ה",
)úáäìù ùà éôùø äéôùø (å ç ù"äéù
והן השלהבות של איש ואשה ,ששם א"ש
א"ש ,ושם י"ה .איש כמו שנאמר "יהו"ה ïîúã äùàå ùéàã ïéáåäìù ïåðéàå 3236ä"é
איש מלחמה" ,שנוטל נקמות מפרעה øîà úàã äîë ùéà ä"é ïîúå ù"à ù"à
ומעמו .אשה ,זו שכינה שנאמר בה "מצא )ïéî÷åð ìèðã äîçìî ùéà 'ä (â åè úåîù
אשה מצא טוב וגו'"
øîúàã àúðéëù àã äùà äéîòîå äòøôî
) äáמשלי יח כב( 'åâå áåè àöî äùà àöî

שלהובין דאשא כו'  -שהן אש ואש דאיש ואשה ,וי"ה דבהון כמו שמפרש והולך ,וזהו
רשפיה ,רשף י"ה ,רשפי אש ,וכן בשלהבת :איש דנטל כו'  -דהוא מקני בשבילנו :אשה כו' -
דאנחנו דבקים בה ,בה' ,ויפק רצון )&( ,ומצא טוב עמה ,טוב ה' לכל )תהלים קמה ט(:
דבר אחר "שימני כחותם" ,כ"ח ת"ם.
í"ú ç"ë íúåçë éðîéù (&) øçà øáã
כ"ח זו השכינה העליונה ,כ"ח מ"ה מן äîëç ïî ä"î ç"ë äàìò àúðéëù àã ç"ë
חכמה ,ועליה נאמר "ועתה יגדל נא כח
í"ú 'ä çë àð ìãâé äúòå (&) øîúà äìòå
אדנ"י" .ת"ם זה ישראל שלמעלה ,שעל
שמו נקרא יעקב ,תם ,כמו שנאמר éø÷úà äéîù ìòã àìéòìã ìàøùé àã
"ויעקב איש תם" .ומשום שהוא דמות ) øîà úàã äîë íú á÷òéבראשית כה כז(
של חותם האמת של מעלה ,נאמר בו íúåçã àð÷åéã åäéàã ïéâáå íú ùéà á÷òéå
"תתן אמת ליעקב" .ומי שעוסק בתורה úîà ïúú (&) äéá øîúà àìéòìã úîà
שנקראת תורת אמת ,דיוקנו חקוק éø÷úàã àúééøåàá ìãúùàã ïàîå á÷òéì
למעלה באותו חותם אמת .ומי שמשקר
àåääá àìéòì ä÷å÷ç äéð÷åéã úîà úøåú
בה ,כאלו הפיל את התורה למטה ,זהו
שכתוב "ותשלך אמת ארצה" .ובאותו ìéôà åìéàë äá ø÷ùîã ïàîå úîà íúåç
זמן ,נופל דיוקנו וחותמו למטה ,ונופל êìùúå (áé ç ìàéðã) ã"ää àúúì àúééøåà
מזלו ,ומסתלק אותו כח ממנו .באותו äéð÷åéã ìéôð àðîæ àéääáå äöøà úîà
זמן סמא"ל וכחו ,שהם חיות ובהמות àåää ÷ìúñàå äéìæî ìéôðå àúúì äéîúåçå
ועופות טמאים ,רודפים אחריו ,זהו äéìéçå ì"àîñ àðîæ àåääá äéðî çë
שכתוב "וילכו בלא כח לפני רודף".
ïéôãø ïéáàñî ïéôåòå ïøéòáå ïååéç ïåðéàã
) ã"ää äéøúáàאיכה ו א( çë àìá åëìéå
óãåø éðôì

כ"ח מ"ה  -דחכמה כולל שניהם ,והוא מ"ה ,עשר אתוון ,והיא כ"ח אתוון עובדא
דבראשית ,ועמש"ל )לט ע"א &( :תתן אמת כו'  -הא' הוא מאימא כמש"ל )סז ע"ב &( ושריא
בהון א' .דמסטריה דו' נק' תם ,דהוא תם בצורתיה ,פשוט מכל צד ,ו' .וא' באמצע ,והוא א'
 - ïå÷éúä øéàî.à"øâá ÷çîð 3235
 3236עי' לעיל הערה .838

710

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
דאהיה ,דנחית ביה בשמא מפרש ,3237להשלימו בדם ,חותם דתם ,להשלים כאן וכאן :דאינון
חיוון כו'  -ר"ל ,למ"ש בסוף פרק כ"ג דשבת )קנא ע"ב( אין חיה שולטת באדם כו' ,3238דאסתלק
מיניה דיוקנא דאדם ,וע' בסוף פרשת משפטים )קכה ע"ב( 3239והוא חותם אמת כנ"ל:
אם שב בתשובה ,שב אליו אותו כח
äéáâì çë àåää áú àúáåéúá áú íà
שהיא השכינה העליונה .באותו זמן íéé÷úà àðîæ àåääá äàìò àúðéëù éäéàã
מתקיים בו "ואתן אדם תחתיך ולאמים
úçú íéîåàìå êéúçú íãà ïúàå (&) äéá
תחת נפשך" .מה זה אדם ,הרי פרשוהו
)&( "אל תקרי אדם אלא אדום"íãà éø÷ú ìà åäåî÷åà àä íãà éàî êùôð .
ולאמים" ,ולאם מלאם יאמץ" .באותו (&) õîàé íåàìî íåàìå íéîåàìå íåãà àìà
זמן ,האומה של ישראל יתחזקו )יתגברו( à"ð) ïåô÷úé ìàøùéã äîåà àðîæ àåääá
על האומה של עשו ,בחיל של הכח הזה çë éàäã àìéçá åùòã äîåà ìò (ïåøáâúé
שהתלבש בשבע תיבות של מעשה úéùàøáã àãáåòã ïéáéú òáùá ùáìúàã
בראשית ,עשרים ושמונה אותיות
ïéáéú òáù äàìò àúðéëù ïååúà 3240çë
השכינה העליונה ,שבע תיבות כלולות
äàúú àúðéëùá ïìéìë
בשכינה התחתונה.
אם תב כו'  -וזהו שבקש משה ,ועתה יגדל כו' )&( כנ"ל :בההוא זמנא אתקיים כו'  -דנגזר
עליו ואתייהב חלופיה ,ועי' בז"ח )מג ע"ג &( פתח ר"א ואמר ,מאשר יקרת כו' ,3241ע"ש כל
הענין .והוא אשר נאמר ,הבן יקיר כו' )&( :בההוא זמנא כו'  -כנ"ל אלא אדום :דאתלבש בשבע
כו'  -כמ"ש דכ"ח אתוון הן דשכינה עילאה ,וז' תיבין דקרא הן דשכינה }עו ע"ב{ תתאה ,וכמו
בשם ע"ב:3242
והכ"ח הזה הוא סוד של עשרים
ושמונה פרקים של עשר אצבעות ,שבהם

øùòã ïé÷øô ç"ëã àæø åäéà ç"ë éàäå

 - ïå÷éúä øéàî 3237עי' לעיל הערה .298
 3238אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמה שנאמר אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות
נדמו.
3239
ז"ל :ודניאל דאסתמר מהאי כד רמו יתיה לגובא דארייוותא אשתלים בצולמא דמאריה ולא
שני צולמיה לצולמא אחרא ועל דא דחלו ארייוותא מניה ולא חבלוהו וההוא רשע בשעתא
דמלכותא אתעדי מניה )עי' דניאל ד כט( ועם חיות ברא הוה מדוריה אעדי צולמא דאנפוי מניה
ומההוא יומא לא אתחזי צולמיה צולמא דבר נש וכל בעירא דאתי אתחזי ליה צולמא דזיניה
ונוקביה והוו אתיין עליה כלהו ובכמה זמנין הוו אכלין ליה חיות ברא בר דאתגזר האי עונשא
עליה בגין דכתיב )חבקוק א י( והוא במלכים יתקלס בגין כך כלא יתקלסו ביה כל ההוא זמנא
תרגום :ודניאל שנשמר מזה כשזרקוהו לגב האריות השתלם בצלם רבונו ולא שנה צלמו לצלם
אחר ולכן פחדו ממנו האריות ולא חבלו בו ואותו רשע בשעה שהעברה ממנו מלכותו ומדורו היה
עם חיות השדה העבר ממנו צלם פניו ומאותו יום לא נראה צלמו צלם של אדם וכל בהמה שבאה
נראה לה בצלם של מינה ונקבתה וכולם היו באים עליו ובכמה פעמים היו אוכלות אותו חיות
השדה זולת נגזר עליו הענש הזה משום שכתוב )חבקוק א( והוא במלכים יתקלס לכן כולם
התקלסו בו כל אותו זמן.
 3240נדצ"ל כ"ח.
 3241ז"ל :פתח רבי אלעזר ואמר מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך
ולאומים תחת נפשך מאשר יקרת יקר מבעי ליה והכי אצטריך מאשר אתה יקר בעיני מהו יקרת
מכלל דאיהו מגרמיה אתיקר הכי הוא ודאי דכל ב"נ דאיהו בחיובא קמי קב"ה בקדמיתא הוא
מזלזלא ותועבה איהו קמי קב"ה ובתר דאמלך ותב מחוביה השתא אתיקר איהו מגרמיה וקב"ה
קארי עליה ואמר מאשר יקרת את מגרמך יקרת
תרגום :פתח רבי אלעזר ואמר )ישעיה מג( מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם
תחתיך ולאמים תחת נפשך מאשר יקרת יקר היה צריך להיות וכך צריך מאשר אתה יקר בעיני מה
זה יקרת מכלל שהוא מעצמו התכבד כך הוא ודאי שכל אדם שהוא בחובה לפני הקדוש ברוך הוא
בראשונה הוא מזלזל והוא תועבה לפני הקדוש ברוך הוא ואחר שנמלך ושב מחטאו כעת הוא
התכבד מעצמו והקדוש ברוך הוא קורא עליו ואומר מאשר יקרת אתה מעצמך יקרת
##* 3242
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"והיה כאשר ירים משה ידו וגבר
ישראל" .ולכן פרשוהו זכרונם לברכה )&(
למי נושאים כפים ,לרום השמים ,שצריך
להעלות הכח הזה לחכמה ,וזהו רום
השמים .וזהו יו"ד ה"א וא"ו ה"א ששורה
בעשר אצבעות על הכח הזה ,והוא
חכמה ,כ"ח מ"ה .והכח הזה נאמר עליו
"ואשר כח בהם לעמוד בהיכל המלך",
לעמוד בתפלת העמידה .בהיכל המלך
סתם זה אדנ"י ,שעולה לחשבון היכ"ל.
והכ"ח הזה הוא הסוד של יהו"ה
אלהינ"ו יהו"ה ,כוז"ו במוכס"ז כוז"ו,
ועליו נאמר )&( "כל העונה אמן יהא
שמיה רבא מברך בכל כחו" ,שהוא כח
שהתלבש בשתי זרועות ,שהן חסד
וגבורה .וצריך להעלותו לי' ,שהוא רום
השמים ,ולהורידו לו' ,שהוא שמים,
שעליו נאמר "ואתה תשמע השמים".
כשמורידו אל העמוד האמצעי ,לגאול בו
את ישראל בניו ,כשמעלה אותה לרום
השמים ,שהיא י' לקחת נקמה מעמלק.

äùî íéøé øùàë äéäå (&) ïåäáã úåòáöà
íðåøëæ åäåî÷åà àã ïéâáå ìàøùé øáâå åãé
3243
íéîùä íåøì íéôë íéàùåð éîì äëøáì
àãå äîëç éáâì äéì à÷ìñì çë éàä êéøöã
à"ä åà"å à"ä ãå"é åäéàå íéîù íåø åäéà
åäéàå çë éàä ìò ïàòáöà øùòá éøàùã
(&) øîúà äéìò çë éàäå ä"î ç"ë äîëç
ãåîòì êìîä ìëéäá ãåîòì íäá çë øùàå
àã íúñ êìîä ìëéäá äãéîòã àúåìöá
ìëéä ïáùåçì ÷éìñã é"ðãà
å"ðéäìà ä"åäéã àæø åäéà ç"ë éàäå
]äéìòå å"æåë æ"ñëåîá å"æåë ä"åäé [á"ò çñ
àáø äéîù àäé ïîà äðåòä ìë øîúà
ùáìúàã çë 3244åäéàã åçë ìëá êøáî
êéøöå äøåáâå ãñç ïåðéàã ïéòåøã ïéøúá
íéîù íåø åäéàã 'é éáâì äéì à÷ìñì
äéìòã íéîù åäéàã 'å éáâì äéì àúçðìå
ç 'à íéëìî) íéîùä òîùú äúàå øîúà
àúéòöîàã àãåîò éáâì äéì àúçð ãë (áì
éáâì äì ÷éìñ ãëå éåðá ìàøùéì äá ÷øôîì
÷ìîòî àî÷åð ìèéîì 'é éäéàã íéîùä íåø

והאי כ"ח איהו כו'  -כמו שמפרש והולך ,דיו"ד אתוון הוא בחכמה ,וכ"'ח פרקין בבינה,
וע"ל )לט &( כל הענין הזה :דצריך האי כח לסלקא כו'  -לייחד י"ה .וה"א זאת דכח ,אתפשטת
ואתלבשת בחו"ג ,דאינון כמ"ש למטה ,דאיהו כח דאתלבש כו' ,ולכן צריך להגביה הידים לרום
חכמה :ואשר כח בהם כו'  -להתלבש כח הזה בהיכלא מלכות ,להעמיד שם בצלותא דעמידה
כמו שמפרש והולך :והאי כח איהו כו'  -שהן בב' ידים ,בכל יד י"ד אתוון בי"ד פרקין :ועליה
אתמר כו'  -ע"ל )לט ע"א &(* :ואיהו כח דאתלבש כו'  -כצ"ל ,ור"ל ולכן וצריך לסלקא
בנשיאת כפים ,ואחר הברכה לנחתא ,להוריד האי כח לגופא ,לשמים ,וכמ"ש )בהר קלח(3245
דאסור יותר מג' שעות להגביה ,ולכן עשוי הידים בענין זה להגביה ולהוריד :לנחתא לה לגבי
שמים  -ר"ל ,דכתיב )דברים לב מ-מא( כי אשא אל שמים ידי ואמרתי כו' ,ור"ל מתחילה אשא
אל רום שמים ,ואח"כ אשיב אל שמים ידי ,ואז בנשיאת יד ,אשיב נקם לצרי כו' :וכד סליק לה
כו'  -דהוא ה' לגבי יו"ד ,על כס י"ה )שמות יז טז(:
וזהו "והיה כאשר ירים משה יד"ו",
å"ãé äùî íéøé øùàë äéäå åäéà àãå
 - ïå÷éúä øéàî 3243עי 'זוה"ק )ריש פ' יתרו סז ע"א( ,כי כל הרמת יד אשר לשם שמים הוא תיקון גדול} ,קלג
ע"א{ לנטלא מאינון ברכאן דלעילא ולארקא לתתא ועי' לעיל לט ע"א בגר"א ד"ה ושוב בדגש
ואינון.
.(à"øâ) åäéàå 3244
 3245ז"ל :ומאי ניהו תורת אמת ,דבר שמורה על אמיתות העולמים ופעולתו במחשבה והוא
מעמיד עשרה מאמרות שבהם עומד העולם והוא אחד מהם ,וברא באדם כנגד אותם עשרה
מאמרות עשר אצבעות ידים ,וכשהיה משה מרים ידו ומכוין במיעוט כוונת הלב באותה המדה
הנקראת ישראל ובתוכה תורת אמת ורומז לו עשר אצבעות ידיו שהוא מעמיד את העשרה ,ואם
לא יעזור את ישראל לא יתקיימו העשרה מאמרות בכל יום ויום הלכך וגבר ישראל ,וכאשר יניח
ידו וגבר עמלק )שם( וכי היה משה עושה שיגבר עמלק דכתיב וכאשר יניח ידו וגבר עמלק ,אלא
אסור לו לאדם לשהות שלש שעות כפיו פרושות השמים:
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והיא יד ו' ,והוא יו"ד ,והוא י"ה .ואחר כך
יורד הכ"ח הזה לוא"ו ,שהוא י"ג מדות
הרחמים ,לגאול את בני ישראל ,כמו
שנאמר "וברחמים גדולים אקבצך" .וכ"ח
בוא"ו הזה השתלם ונעשה א"ם .באותו
הזמן" ,כי היא היתה א"ם כל ח"י" ,וזהו
ח"י העולמים ,שבו התמלא והשתלם
בח"י ברכות התפלה.

øúáìå ä"é åäéàå ã"åé åäéàå 'å ãé åäéàå
ïìéëî â"é åäéàã å"àå éáâì ç"ë éàä úéçð
úàã äîë ìàøùéã éåðáì ÷øôîì éîçøã
êöá÷à íéìåãâ íéîçøáå (æ ãð äéòùé) øîà
í"à ãéáòúàå íéìúùà å"àå éàäá ç"ëå
é"ç ìë í"à äúéä àéä éë (&) àðîæ àåääá
é"çá íéìúùàå éìîúà äáã ïéîìò é"ç àãå
àúåìöã ïàëøá

ואיהו יו"ד כו'  -דריש בג' אופנים יד ,ו' דעמודא דאמצעיתא ,והן אותיות יוד ,דמרים לגבי
יוד ,ומתחברים י"ה ,והוא ג"כ ידו ,דד"ו נעשה ה' :ולבתר נחית כו'  -כנ"ל אל שמים ידי ,ולכן
מביא ראיה למעלה ,ועליה אתמר ,ואתה תשמע כו' :כד"א וברחמים כו'  -מביא ראיה דשם י"ג
מכילן דרחמי ,דכתיב אצל רחמים דבת"ת גדולים ,וכמש"ל )סו ע"א &( :בהאי וא"ו כו'  -י"ג
להשלים אם :בההוא זמנא כי היא כו'  -דבה אתמלי ,דמחיים דילה נק' חי ,ואשתלם בצלותא,
במלכות דהיא צלותא ,ומתמלאין ע"י ח"י ברכאין בה .ור"ל בזה סיפא דקרא הנ"ל ,ואמרתי חי
אנכי ,חי מסט' דאנכי ,לעולם במלכות:
ה"א ה"א תלויים מן שנים ה"ה,
ä"ä {á"ò åò} 'á ïî ïééìú à"ä à"ä
ומהם
שהם ה"א ה"א בחשבון י"ב.
åäééðîå á"é àðáùåçá à"ä à"ä ïåðéàã
תלויות אותיות כפולות ,והם תלויים
ïéøú ïî ïééìú ïåðéàå íéìåôë ïååúà ïééìú
משנים ,ה"ה פשוטות ,ובהם עולים
לחשבון י"ד .וזהו "כי י"ד על כס י"ה" .וכן àãå ã"é ïáùåçì ïé÷ìñ ïåäáå úåèåùô ä"ä
וא"ו ,י"ג מדות ,שתלויות מן ו"ו פשוטות) ä"é ñë ìò ã"é éë éäéà .שמות יז טז( å"àå ïëå
ובה השתלם י"ד .וזהו "יד ליד לא ינקה äáå úåèåùô å"å ïî ïééìúã ïéìéëî â"é
רע" ,זה עמלק ,למעלה ולמטה ,לוקח ãé (àë àé éìùî) åäéà àãå ã"é íéìúùà
נקמה ממנו .לוקח נקמה למעלה בי"דàúúå àìéòì ÷ìîò àã òø ä÷ðé àì ãéì ,
ולמטה בי"ד ,וזהו "הנה י"ד יהו"ה הויה".
ã"éá àìéòì àî÷åð ìéèð äéðî àî÷åð ìéèð
ו' ו' ה"א )ו' וה"א עם ו'( וה"ה ,הם כ"ח,
יו"ד כ' ,ותלויים מן יו"ד פשוטה ,הרי 'å 'å äéåä 'ä ã"é äðä åäéà àãå ã"éá àúúìå
עשרים ואחת ,כחשבון אהי"ה .והכל ç"ë ïåðéà 3246ä"äå ('å íò à"äå 'å à"ð) à"ä
עולה לארבעים ותשע פנים של התורהà"ë éøä äèåùô ã"åé ïî ïééìúå 'ë ã"åé .
כדוגמא זה כ"ח ,שהיא שמונה ועשריםïéôðà è"î àìë ÷éìñå ä"éäà ïáùåçë ,
אהי"ה שהוא עשרים ואחת ,הרי ארבעים àéðîú åäéàã ç"ë àã àðååâë àúééøåàã
ותשע ,והכל יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,יהו"ה
יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,מ"ה יהו"ה ,ד' עולה àìëå è"î éøä à"ë åäéàã ä"éäà ïéøùòå
à"ä å"àå à"ä ã"åé ä"åäé à"ä å"àå à"ä ã"åé
לארבעים ותשע.
è"î ÷éìñ 'ã ä"åäé ä"î

הא הא כו'  -הכלל בזה דדריש חושבן האות מלאה ,והאות פשוטה ,דורש בכללות לאחד:
}עו ע"ג{ ומינייהו תליין אתוון כו' דתליין כו'  -ר"ל ,ה"א ה"א הן ו' כפולות ,וה"ה הכללות בה'
כפולות ,הן ז' כפולות דכפולות בשם ,אבל וא"ו הוא פשוט בשם פ"א ,ולכן מיניה י"ב פשוטות,
דבשביל המילוי אינו נקרא כפול :דא עמלק  -ר"ל ,דהוא נקרא רע :לעילא ותתא כו'  -ר"ל,
משרו וממנו ,כמ"ש )&( יפקוד כו' ,והוא בב' ידים ,דכתיב )&( אף ידי כו' וימיני כו' ,והן ב' יד
הנ"ל דוא"ו ,ודב' ההי"ן כנ"ל :ודא איהו יד ה' כו'  -מביא ראיה שמכות ממנה על צריו* :וא"ו
י' ה"א ה"א ה"ה אינון כ"ח  -כצ"ל ,ור"ל הוא כ"ח הנ"ל דאימא ,ויו"ד י' ,כ"א ג"כ אהי"ה
דאימא ,והוא מ"ט שערים שלה ,כמו שמפרש והולך:
3246

 - ïå÷éúä øéàîïåðéà ä"ä à"ä à"ä 'é å"àå àúéà åîåî÷áå à"øâá ÷çîð ä"äå ('å íò à"äå 'å à"ð) à"ä 'å 'å

.ç"ë
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הלבוש של יו"ד חסד ,הלבוש של
ה"א גבורה ,הלבוש של וא"ו תפארת,
הלבוש של ה"א מלכות .נצח הוא הקשר
שלו עם חסד ,זהו שכתוב "נעמות בימינך
נצח" .הוד הקשר שלו גבורה ,הצדיק
הקשר שלו העמוד האמצעי ,שגוף וברית
נחשבים לאחד .המלכות היא השלמות
העליונים
שלמות
היא
שלהם,
והתחתונים.

à"äã àùåáì ãñç ã"åéã àùåáì
à"äã àùåáì úøàôú å"àåã àùåáì äøåáâ
ã"ää ãñç äéìéã àøåù÷ çöð úåëìî
)תהלים טז יא( ãåä çöð êðéîéá úåîéòð
÷äéìéã àøåù÷ ÷éãö äøåáâ äéìéã àøåù
ãç ïðéáùç úéøáå óåâã àúéòöîàã àãåîò
ïéàìòã åîéìù éäéà ïåäìã åîéìù úåëìî
ïéàúúå

לבושא דיו"ד כו'  -מפרש והולך שמ"ט מתפשטין בז"ת כידוע :מלכות שלימו כו'  -ה'
אחרונה ,כנ"ל משלים לד' ולז' לשניהן:
כתר עליון זוהי שלמות של חמשים
ïéùîçã åîéìù åäéà àã ïåéìò øúë
3247
שעליו
שערי בינה ,וזהו שלא ִנתן למשה,
áéäééúà àìã åäéà àãå
äðéá éøòù
נאמר "נתיב לא ידעו עיט" .ועליו אמרו
) øîúà äéìòã äùîìאיוב כח ז( àì áéúð
זכרונם לברכה )חגיגה יג ע"א( "במופלא
ממך אל תדרוש וכו'" ,משום שהוא מקור äëøáì íðåøëæ åøîà äéìòå èéò åòãé
שאין לו סוף ,ובמקור שאין לו סוף ,מי åäéàã ïéâá 3248'åëå ùåøãú ìà êîî àìôåîá
óåñ äéì úéìã øå÷îáå óåñ äéì úéìã øå÷î
יכול להשיג ולמצא לו )סוף(.
(àôéñ) äéì àçëùàìå àâùàì ìéëé ïàî

כתר  -דחו"ב הן בפרקי האצבעות ,כ"ח ומ"ה ומתגלין ,משא"כ כתר עליון :מקור כו' – עי'
ברע"מ פ' בא )מב ע"ב( 3249ובמקור לית סוף לעולם:
קם הזקן ושאל ,ולמה נקשר נצח עם
÷øù÷úà éàîàå ìéàùå 3250àáñ í
3251
.
úåîéòð àðîé÷åàã äîë
חסד ,כמו שבארנו "נעמות בימינך נצח" ãñç íò çöð
וכן הוד עם גבורה .אלא שמשום שבזרוע
) çöð êðéîéáתהלים טז יא( äøåáâ íò ãåä ïëå
הימין אין בה אלא שלשה פרקים ,וכן
בשמאל ,ולכן נקשר שוק ימין שיש בה àìà äéá úéà àì àðéîé àòåøãã ïéâá àìà
שלשה פרקים עם זרוע ימין ,להשרות בו øù÷úà àã ïéâáå àìàîùá ïëå ïé÷øô úìú
ה"א .וכן זרוע שמאל עם שוק שמאלíò ïé÷øô úìú äá úéàã àðéîé à÷åù ,
להשרות בו ה"א .וכן גוף וברית הם ו' ו'àòåøã ïëå à"ä äéá àéøùì àðéîé àòåøã ,
ושורה בהם א' ,שהיא האם ,ונעשו י"גà"ä äéá àéøùì àìàîù à÷åù íò àìàîù ,
וא"ו .יו"ד שורים בעשר אצבעות של
'à ïåäá àéøùå 'å 'å ïåðéà úéøáå óåâ ïëå
הידים ובעשר אצבעות של הרגלים,
 - ïå÷éúä øéàî 3247עי' ביאורים ח"א כ ע"ב שהוא שער הנ' הכולל כל המ"ט והוא נקרא כתר עליון ,כמ"ש הרב
בשער א"א פרק יג.
עי' גר"א בס"י ד ע"א ז"ל :בחו"ב נברא העולם וכל היחוד הוא בכתר והתפשטותו למטה שהוא
סוד הדעת ,מזלא קדישא .ועי' לעיל  .1548ולכן נראה שכוותו לזה שכל הג"ר נחשבים כחד  -עי'
ע"ח שער מטי ולא מטי פרק ב ,דהג"ר הם כחד חשיבן.
 3248עי' תז"ח ה ע"ד )לש"ו(.
 3249ז"ל :הכי עלת העלות עביד עשר ספירות וקרא לכתר מקור וביה לית סוף לנביעו דנהוריה
ובגין דא קרא לגרמיה אין סוף ולית ליה דמות וצורה ותמן לית מאנא למתפס ליה למנדע ביה
ידיעא כלל ובגין דא אמרו ביה במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור
תרגום :כך עלת העלות עשה עשר ספירות וקרא לכתר מקור ובו אין סוף לנביעת אורו ולכן
קרא לעצמו אין סוף ואין לו דמות וצורה ושם אין כלי לתפוס אותו לדעת בו ידיעה כלל ולכן
אמרו בו במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור.
 3250עי' לעיל הערה .71
 3251ר"ל כי הרי הם אינם נמשכים כא' שהגוף מפסיק ביניהם וא"כ צריך טעם למה אתקשרו עי'
לקמן פב ע"ב בגר"א )לש"ו(.
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משום שתחלת השם הקדוש מתחילה ïééøù ã"åé å"àå â"é åãéáòúàå àîéà éäéàã
מחכמה שהיא באצבעות.
ïéìâøã ïòáöà øùòáå ïéãéã ïàòáöà øùòá
äîëçî àùéã÷ àîùã àúìçúàã íåùî
ïàòáöàá éäéàã àéøù

אלא בגין כו' – וכל א' צריך למהוי כלול מו"ק ,והן ה"א ה"א כמו שמפרש והולך :וכן גוף
כו' א'  -והוא בלב ,אימא ,בגוף ת"ת :יו"ד כו'  -כנ"ל ,שהוא חכמה ,ולכך נושאין לשרשם ,והוא
מספר יו"ד ,כ' ,והכל מ"ה :משום דאתחלתא כו'  -ר"ל ,לכך רמיזא באצבעאן ,דבנשיאתם הם
למעלה ,וכן סיומא ברגלין ,דבחכמה ראש וסוף כידוע )זהר ח"ג כו ע"ב(:3252
כתר עליון שורה בראש האדם ,ששם
ùð øáã àùéøá àéøù 3253äàìò øúë
היא
המחשבה הנסתרת .וכמו שמחשבה
äáùçîã äîëå äàîéúñ äáùçî ïîúã
נסתרת ,כך הוא נסתר .אין סוף נקרא
éø÷úà óåñ ïéà íéúñ åäéà êë àîéúñ éäéà
מבפנים ,כתר עליון מבחוץ .כתר הראש
העליון ,ארבע יסודות הגוף ,שבהם שורה àùéøã àøúë øáìî äàìò øúë åàâìî
יהו"ה .וזהו "כל הנקרא בשמי ולכבודי àéøù ïåäá àôåâã ïéãåñé òáøà äàìò
בראתיו יצרתיו אף עשיתיו"" .בראתיו"éîùá àø÷ðä ìë (&) åäéà àãå ä"åäé ,
זו הנשמה הקדושה ,שהיא עולם åéúéùò óà åéúøöé åéúàøá éãåáëìå
המחשבה" .יצרתיו" ,זו רוח מדברתíìåò éäéàã àùéã÷ àúîùð àã åéúàøá ,
שממנה החיות )החיים( מדברות.
äéðéîã àììîî çåø àã åéúøöé äáùçîä
"עשיתיו" זו הנפש ,ששם עשיה ,ששורה
ùôð àã åéúéùò ïéììîî (ïééç à"ð) ïååéç
במאתים ארבעים ושמונה מצוות.
ïéãå÷ô ç"îøá àéøùã äééùò ïîúã

כתר כו'  -קוצו של יוד :ארבע כו'  -ר"ל ,הויה פשוטה הנ"ל :ודא איהו כו'  -סיפא דקרא
בראתיו כו' ,על נר"ן כמו שמפרש והולך :ממללין  -כמ"ש חשמ"ל :3254פקודין  -במעשה:
]úìúå ïéøùò àðå÷ú [à"ò èñ
éøñ éðîú ïå÷éú ìéçúî ë"çàå øñáéù àðå÷éú øçà é"ë øôñá íä íéðå÷éú éðùä åìà
בראשית ,ברי"ת א"ש .ברית זה
àã úéøá ù"à ú"éøá úéùàøá
3256
ïéøáà ìëã àøåù÷ éø÷úà ìë
צדיק ,שנקרא כל ,הקשר של כל איברי ÷éãö
הגוף ,ח' שהיא שמונה ימים ,הם שעור
àøåòù ïåðéà ïéîåé àéðîú åäéàã 'ç àôåâã
של שבת ,שהוא אלפַ ִים אמות לכל צד,
לשמור בהם אות שבת .כדוגמא זה ,הם øèñ ìëì ïéîà ïéôìà ïéøú åäéàã úáùã
3255

 - ïå÷éúä øéàî 3252ז"ל :קדמאה אפיק ראש וסוף מאן ראש דא נקודה עלאה דאיהי רישא דכלא סתימאה
דקיימא גו מחשבה ועביד סוף דאקרי סוף דבר אבל להתם אין סוף לאו רעותין לאו נהורין לאו
בוצינין בההוא אין סוף כל אלין נהורין ובוצינין תליין לאתקיימא בהו ולא קיימי לאתדבקא מאן
דידע ולא ידע לאו איהו אלא רעו עלאה סתימאה דכל סתימין אין.
תרגום :הראשון הוציא ראש וסוףִ ,מי הראש זו הנקודה העליונה ,שהיא ראש של הכל ,הסתום
שעומדת בתוך המחשבה ,ועושה סוף שנקרא סוף דבר ,אבל לשם אין סוף אין רצונות ואין אורות
ואין נרות ,באותו אין סוף כל האורות והמאורות הללו תלויים להתקיים בהם ,ולא עומדים להשגה
}להתדבק{ ,מי שיודע ולא יודע ,אינו אלא רצון עליון סתום של כל הסתומים ,אין.
 3253כאן רואים שהמ"ס הוא הנקרא בשם כתר עלאה )דע"ה ח"א ח ע"א(.
 3254עי' לעיל כו ע"א :כד מתחברן אתוון אקרי חשמ"ל חיות אש ממללן זמנין חשות זמנין
ממללות ובגינייהו אתמר גדול העונה אמן יותר מן המברך בגין דמתחברין חתן וכלה תמניא אתוון
כחדא.
3255
צ"ע מי כתב את זה.
íéîìåò éç ÷éãö àãå 'ä ìë úîùð åäéàå ùà úéøá àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð ÷éãö àã úéøá 3256
.àé÷éãöã ïéúîùð ïéçøô äéðîã
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שמונה ימים ,התחום לקבל בהם אות ïåðéà àã àðååâë úáù úåà ïåäá àøèðì
ברית ,ולשמור אותו בהם ,שלא נעשה úéøá úåà ïåäá àìá÷ì íåçú ïéîåé àéðîú
באות הברית ִחלול.
úéøá úåàá ãéáòúé àìã ïåäá äéì àøèðìå
ìåìç

תיקון כ"ג בראשית ברית אש  -תיקון זה ושאחריו צ"ל אחר תכ"ט ,שאמר שם )&( ביה
תלת פקודין כו' ,והן התלת תיקונין אלו :ברית אש  -כמש"ל )י' ע"א יב ע"א( ועוד והמשכילים
כו' .ופומא דאמה 3257בחי' מלכות ,לכן ערלה חופף ,וניתן לאדם לתקנו ,מלכין דאתבטלו הכא
אתקיימו )לשון הספד"צ כד ע"א( ,דבמילה אתגליא חסד שם ,וזהו תכלית כל האדם ,לתקנא
לדרגא זו .ובעוד ערלה שם ,נקרא עולם התוהו ,וכשנימול אתגליא חסד ,יוד }עו ע"ד{ כו' ,ונק'
איש 3258ועי' באד"ר קמ"ב )ע"א (3259ובספד"צ פ"ג )כו ע"ב(* :ברית אש ואיהו נשמת כל ה' ודא
צדיק חי עולמים דמניה פרחין נשמתין 3260דצדיקיא כל אתקרי כו'  -כצ"ל ,וע"ל בריש הקדמה
)א ע"א &( ובפ' תרומה )קלח ע"א( .3261והענין שרוצה להרכיב שבת וברית יחד ,שבשניהם
נתגלה הברית ,ושלכן אומרים בשבת נשמת ,וכמש"ש .ושניהן הם דרגא דברית ,יום השביעי.
ובשניהם נאמר ברית .וכן מפרש והולך הכל יחד ,דאיהו תמניא כו' ,כגוונא דא כו' .ועכשיו
מפרש והולך היאך נשמת כל חי הוא בצדיק ,ואמר נשמת דמיניה פרחין כו' כל אתקרי ,שהוא
קשורא כו' ,שבו מתייחדין כל האברים ,ושפע כולם בו :ח' דאיהו כו'  -מפרש שנק' ח"י ,כי
היו"ד הוא הברית כמש"ל )י ע"א &( וש"מ ,וח' הוא תחום דיליה ,וע"ל )יא ע"ב &( מאן דאעיל
ברשות דילה כו' דרשות דילה כו' ,וז"ש שם )י ע"ב &( ומאן דאיהו נטיר יו"ד בח' יומין כו'
 - ïå÷éúä øéàî 3257עי' לעיל הערה .2039
 3258ואמר כ"ש איש  -ר"ל צדיק שנקרא איש ,כמ"ש בזהר )תרומה קלד ע"ב( מאן איש דא צדיק
כו') ,בהגר"א ספד"צ יח ע"ב(.
ועי' לעיל יב ע"א :ועוד תקונא ז' והמשכילים יזהירו )דניאל יב ג( אלין דידעין במלת בראשית
פקודא תליתאה דאיהי ברית מילה והיינו בראשית ברי"ת א"ש וברית איהי י' ועם א"ש אתעביד
אי"ש ואוף הכי את ה' עם אש איהי נוקבא ועל תרין אישות אתמר בקדמיתא כתנות אור דבהון
עקבו מכהה גלגל חמה.
תרגום :ועוד תיקון ז'" .והמשכילים יזהירו" ,אלה שיודעים במלת בראשית ,מצוה שלישית,
שהיא ברית מילה ,והיינו בראשית ,ברי"ת א"ש .וברית היא י' ,ועם א"ש נעשה אי"ש .וכמו כן כאן,
האות ה' עם אש ,היא נקבה ,ועל שתי האשות נאמר בתחלה "כתנות אור" ,שבהן עקבו מכהה גלגל
חמה )ויק"ר פ"כ סי' ב(.
 3259ותאנא בצניעותא דספרא אתפשט דכורא ואתתקן בתיקונוי אתתקן תקונא דכסותא דכיא
והאי הויא אמה דכיא ארכיה דההוא אמה מאתן וארבעין ותמניא עלמין וכלהו תליין בפומא דאמה
דאתקרי יו"ד וכיון דאתגלייא יו"ד פומיה דאמה אתגלי חסד עלאה והאי אמה חסד הוא דאתקרי
ותלי בהאי פום אמה ולא אקרי חסד עד דאתגלייא יו"ד דפום אמה
תרגום :ולמדנו בספרא דצניעותא :התפשט הזכר ונתקן בתיקוניו ,נתקן תיקון של הכסות
הטהור וזו היא האמה הטהורה ,ארכה של זו האמה רמ"ח עולמות ,וכלם תלויים בפי האמה,
הנקראת י' .וכיון שנתגלה הי' ,פי האמה ,אז נגלה החסד העליון .אמה זו נקראת חסד ותלויה בפי
האמה הזו ואינה נקראת חסד עד שנגלית הי' של פי האמה.
 3260עי' לקמן גר"א סוף מט ע"א שזה מושרש בבינה.
 3261ז"ל :נשמת כל חי הא חברייא אתערו ביה מלין דקשוט אבל אית לן לאדכרא האי נשמתא
דפרחא מההוא חי העולמים ובגין דאיהי דיליה דמניה נפקן כל ברכאן ושריין ביה והוא אשקי
ומברך לתתא האי נשמתא דנפקא מניה אית לה רשו לברכא להאי אתר
ועל דא פרחין נשמתין מההוא חי במעלי שבתא אינון נשמתין דאינון פרחאן ממש מברכין
להאי אתר דאקרי שם מתתא וההוא אתר דנפקי מניה מברך ליה לעילא והאי שם מקבלא ברכאן
מתתא ומעילא ואתכלילת מכל סטרין
תרגום :נשמת כל חי הרי החברים עוררו בו דברי אמת אבל יש לנו להזכיר הנשמה הזו
שפורחת מאותו חי העולמים ומשום שהיא שלו שממנו יוצאות כל הברכות ושורות בו והוא
משקה ומברך למטה הנשמה הזו שיוצאת ממנו יש רשות לברך את המקום הזה.
ולכן פורחות הנשמות מאותו חי בערב שבת אותן נשמות שפורחות ממש מברכות מקום זה
שנקרא שם מלמטה ואותו מקום שיוצאות ממנו מברך אותו למעלה ושם זה מקבל ברכות ממטה
וממעלה ונכללת מכל הצדדים.
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איהו נטיר כו' ,שנק' חי ,ולא יכול לשלטא עליה סט' דמות :חלול  -ר"ל ,הח' שומר מח' של
חילול:
אמר רבי אלעזר ,אבא ,יום אחד
הייתי הולך ,אני ורבי יוסי ,ובא בנו של
רב המנונא הזקן מאותו העולם בדמות
של העולם הזה ,והזדמן לנו בדרך
כדוגמת מחמר עם שני חמורים ,ושאלנו
)ושאל אותנו( מה זה "את שבתותי
תשמרו ומקדשי תיראו" .ואמר הוא
דברים יפים ,אבל עם כל זה ,רציתי
לשמוע מפיך .אמר לו ,בני ,ודאי שברית
שקולה לשבת ,ולכן בראשית ,ירא שבת.

àðéåä ãç àîåé àáà øæòìà éáø øîà
áøã äéøá àúàå éñåé éáøå àðà éìæà
éàäã àð÷åéãá àîìò àåääî àáñ àðåðîä
øîçîã àðååâë àçøàá ïì ïîãæàå àîìò
ìéàùå à"ð) 3263àðìéàùå ïéøîç 3262ïéøúá
) éàî (ïåìויקרא יט ג( åøîùú éúåúáù úà
ïéøéôù ïéìî åäéà øîàå åàøéú éùã÷îå
òîùîì àðéòá àã ìë {à"ò æò} íò ìáà
åäéà úéøá éàãåá éøá äéì øîà êîåôî
úáù àøé úéùàøá àã ïéâáå úáùì ìé÷ù

ואתא בריה כו'  -שם כתוב אח"כ ,שהיה ר"ה סבא בעצמו* :בתרין  -ט"ס וצ"ל בתר.
והענין כבר נתבאר לעיל )מב ע"א( .וחמרין הן נפשין דת"ח ,וכמ"ש )&( ח'כם מ'ופלא ו'רב ר'בנן,
וכמ"ש )&( יששכר חמור גרם ,שת"ח הן מסט' דימינא) ,ולכן ופטר חמור תפדה כו' )&( ,ועי'
בפרשת בא )&( אבל שור שחיטתן בצפון( ,אבל עמי הארץ נפשותיהן מסט' דשמאל ,שור
בעירן ,והלך לקבץ נפשותיהן כנ"ל ,ולכך הלך אחר מארי תורה עם החמורים :ושאילנא  -צ"ל
ושאיל לנא :ואמר איהו כו'  -והענין בקיצור ,דשבתותי הוא מ' וס' של אפרסמון ,3264וצריך
שמירה מס"ם ,נוק' דאל אחר ,כמ"ש בתיקון כ"ד )&( ,לפי שנאחזים באחורים דלהון
המתפשטת למטה .והענין כי מ' וס' הן מתפשטין בזו"נ ,ו"ק דיליה וד' סטרין דילה ,ו"ד ,דו
פרצופין )&( כידוע )&( .והן תחום שבת בד' סטרין ,ולכן בשבת עונש מיתה וכרת ,מיתה בב"ד
שלמטה ,ששם מ' מלקות מסט' דמ' ,שהוא תתאה ,וכן מיתה הוא מסט' דמ' ,כמ"ש בפרשת
פנחס )&( נחית וסליק כו' .וכרת הוא בב"ד שלמעלה ,ששם ס' }עז ע"א{ פולסין ,דס' הוא
למעלה בבינה .וכן כרת שנכרת מס' ,פחות מבן ס' )מו"ק כח ע"א( .והן ס"ם דאשת זנונים ,סם
המות )עי' לעיל ל 3265ע"א( .אבל זכה ,נעשית לו סם חיים )יומא עב ע"ב( ,אפרסמונא דכיא.3266
ואלו הן שבתותי ,שניהם בבינה ,ומסט' הוא ב' שבתות ,שבת דמעלי שבת ודיום השבת .וכן ב'
קדושין ,דיום ולילה .ומקדשי אמר שם על חכמת שלמה ,3267והוא המקדש ,ושם היראה ,בסוד
)&( אם אין יראה כו' .3268ושם תקופות וגימטריאות פרפראות לחכמה )&( .ושם פנים ואחור של
הוי"ה ,זו"נ של חכמה ,ו"ד ,התחלת המתקלא .והם גימ' אני 3269.ועל זה נאמר )&( וקראת לשבת
 - ïå÷éúä øéàî.(à"øâ) øúá 3262
.(à"øâ) àðì ìéàùå 3263
 3264עי' ע"ח או"א פרק ט שזה בינה ותובנה .עי' זהר תרומה קכז ע"ב ז"ל :אפרסמון ודא הוא
אפריון ובאתר תרין אתוון ס"מ קיימא י' ברזא דברית )ס"א רזא דברית דאתגניז בגוויה( דאיהו זמין
לנטלא כלא רזא דאינון מאה ברכאן שתין וארבעין שתין לקבל שית סטרין דנפקי מאת ס' ארבעין
לקבל ארבע סטרי עלמא וכלא אשלימו למאה ואת יו"ד איהו אשלים לרזא דמאה כגוונא דלעילא
ועל דא דא אפרסמון ודא אפריון
תרגום :אפרסמון וזהו אפריון ובמקום שתי אותיות ס"מ עומדת י' בסוד הברית )סוד הברית
שנגנז בתוכו( שהוא עתיד לקחת הכל סוד של אותן מאה ברכות ששים וארבעים ששים כנגד ששה
צדדים שיוצאים מהאות ס' וארבעים כנגד ארבעת צדדי העולם והכל משלימים למאה ואות יו"ד
משלימה לסוד של מאה כדוגמא שלמעלה ולכן זה אפרסמון וזה אפריון.
 3265לבדוק עוד פעם
 3266עי' לעיל הערה .1975
 3267עי' לעיל ריש כה ריש ע"ג שזה מלכות
 3268אין חכמה.
##* 3269
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עונג ,שהעונג הוא על פשיטותא דנקודה ,והוא עגולא ורבועא .ולקדוש ה' ,ההיא נקודה ,מכובד,
והוא כבוד שבת ,כ"ב"ו"ד ,ידוע ,והם ד' דרגין ,נגד ד' אותיות הוי"ה .כבוד ועונג י"ה כנ"ל ,זכור
ושמור הן בזו"נ .ומקדשי דכורא בז"א ,קידוש .שבתותי תשמורו בשמור .ונמצא מפרש כל הקרא
הכל על שבת .ומתחילה דריש שם שבתותי על בינה וצדיק ,שהן שניהם כלילין כחדא ,מלכא
דשלמא דיליה )זהר ח"א ה כט ע"א( .ושניהן נק' שבת ,יום השביעי מלמטה כו' ,ומקדשי תיראו,
על מלכות .והן ג' שבתות ,ג' סעודות ,שבינה כוללת ויסוד ו"ק .וכן לפי' אביו ,הן ג"כ ב'
שבתות ,שבתותי ,הן בזו"נ ,שבהן מתפשטין עגולא ורבועא ,שהן זו"נ ,עגולא רהיט ורבועא לא
רהיט )בהיר אות קיד( .שמים וארץ ,והארץ לעולם כו' )&( .אנת הוא דמרבעת )ז"ח מה ע"ג &(,
וכמ"ש )&( מארבע כנפות .ואמרו בספרי )&( כנפות כסותך כו' .ומקדשי הוא בג"ר ,אני ה' ,פנים
ואחור .ופשוטו ,ראשו כתם פז .3270אבל רשב"י מפרש ,ומקדשי תיראו על ברית קודש ,אשר
קידש ידיד כו' )&( ,ובשר קודש כו' )&( .וכליל לון בחד קרא ,שהן בחד דרגא ושקולין דא לדא
כנ"ל .וז"ש ,א"ל ברי בודאי ברית כו' ,וכן מפורש בתיקון כ"ד בראשית ירא שבת ,ר"ל ,יראה של
הברית דמקדשי תיראו ושבת כחדא .ואמר שם ,ועלייהו אתמר את כו':
äòáøàå ïéøùò àðå÷ú

בראשית ,יר"א שב"ת) ,ובה( שבתותי
תהיה ירא ,יר"א תור"ה ,יר"א ברי"ת .כמו
שצריך שמירת הברית ,שלא יכניסנה
לרשות זרה .כדוגמא זה ,צריך אדם
שמירת שבת ,שלא להוציא מרשות
היחיד ויכניס לרשות הרבים .רשות
היחיד היא השכינה ,רחבו ד' ,והם יהו"ה.
וגבהו עשרה ,יו"ד ה"א וא"ו ה"א .רשות
הרבים ,נחש אשת זנונים ,סם של אל
אחר ,שהוא סמא"ל ,והוא הכלל של
שבעים אומות ,והיא חללה זונה ,ובעלה
הוא חלול שבת .ולכן ,מי שמוציא
מרשות היחיד לרשות הרבים חייב
סקילה.

éúåúáù (äáå) ú"áù à"øé úéùàøá
äîë ú"éøá à"øé 3271äøåú à"øé ìéçã àäú
åùøá äéì ìåòé àìã úéøáã åøéèð êéøöã
åøéèð ùð øá êéøö àã àðååâë äàøëåð
ìåòéå ãéçéä úåùøî à÷ôàì àìã úáùã
àúðéëù éäéà ãéçéä úåùø íéáøä úåùøá
à"ä ã"åé äøùò åäáâå ä"åäé ïåðéàå 'ã åáçø
3272
íéðåðæ úùà ùçð íéáøä úåùø à"ä å"àå
àììë åäéàå ì"àîñ åäéàã øçà ìàã íñ
äìòáå äðåæ äììç éäéàå ïéîåà ïéòáùã
÷éôàã ïàî àã ïéâáå åäéà úáù ìåìç
áééç íéáøä úåùøì ãéçéä úåùøî
3273
äìé÷ñ

תיקון כ"ד *בראשית ירא שבת ומה תהא דחיל ירא ברית כו'  -כצ"ל ,ר"ל שנכללין כאן
שבת וברית יחד ששקולין ,כנ"ל בתיקון הקודם .דיראה שייך בברית ,כשנסתלק היו"ד ,נשאר
אש .וכמ"ש )&( איש ואשה י"ה ביניהן כו' ,וכתיב )&( גורו לכם כו' ,ומפרש והולך דשקולין
יחד ,כמה דצריך כו' ,ר"ל בבת אל נכר ,כן בשבת בנוק' דאל נכר .דרה"י נוק' דקדושה ,ורה"ר
נוק' דאל אחר :ואיהי כללא דע' כו'  -ר"ל ,שלכן נק' רה"ר ,אבל שכינתא לישראל לבד ,ביני ובין
בני ישראל )&( ,עובד כוכבים ששבת כו' )&( .וכבר כתבתי בתיקון כ"ג ענין ס"ם ,שהן זו"נ ס',
 - ïå÷éúä øéàî 3270דהיינו כוזו וטדה"ד גימ' אני הוי"ה )לש"ו* (##עי' *
àøé ìéçã àäú äîå" àúéà åîå÷îáå ,à"øâá ÷çîð "äøåú à"øé ìéçã àäú éúåúáù (äáå)" 3271
."úéøá
3272
הקדו"ש כח ע"ב עליון :בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית ,ובשבילם נבראו הכל ,וכל
מה שיסובב לטובה מכל התמורות כולם ומכל העונשים כולם וע"פ מה שאמרנו הוא הכל רק
לצורך ישראל ,כי בשבילם נברא העולם ,ובשבילם נעשה הכל ,וכל רשעי עובדי אלילים הם
תולדות דהרע עצמו ,כי אלולא מציאות הרע לא היו הם כולם במציאות כלל ,והם מרכבה להסמ',
אל אחר ,ובניינו שבעוה"ז ,.דע"ה ח"ב מא ע"ג :ואז לא היה לאו"ה חלק באדה"ר כלל ,כי היה כל
יציאת או"ה מהנחש וכל יציאת ישראל מאדם וחוה.
(à"øâ) äúéî 3273
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ו"ק ,מ' ,נוק' ,השביעית ,ואלו }עז ע"ב{ הן ע' אומות ,עשר דידה ,הוא שניתן לאברהם ארץ
ישראל ,וניתן ביד ישראל .לא תחיה כל נשמה )&( ,וליתן להשראת שכינה ,וששים סביב ,חו"ל
דדכורא .והן לא ניתן ביד ישראל ,עד יכניע הקב"ה בעצמו ,שפעולת ישראל מצד השכינה) .וכן
הוא ע' דודים דידה ,עשר בסטרהא ,וששים גבורים סביב לה מגבורי ישראל )שיה"ש ג ט(,
בעלה( :ואיהי כו' ובעלה חלול כו'  -ר"ל ,דאיהי חלל בה' והוא בו'* :ובג"ד מאן כו' חייב מיתה
 כצ"ל ,ור"ל משום שנדבק בסם המות נוק' כו' כנ"ל ,וז"ש מחלליה )שמות לא יד( ,שמכניסחללה באתר נוק' דקדושה:
ובו
,
האמצעי
העמוד
הערוב הוא
äéáå àúéòöîàã àãåîò åäéà áåøò
מטלטלים מבית לבית ,שהם שכינה äàìò äðéëù ïåðéàã úéáì úéáî ïéìèìèî
עליונה ותחתונה .ועליהם נאמר "את
) øîúà åäééìòå äàúúåויקרא יט ג( úà
שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו" .זה
מקדש יו"ד אות שבת )זו ברית( ,שצריך ùã÷î àã åàøéú éùã÷îå åøîùú éúåúáù
לשמור אותו בבת זוגו ,שהיא הקדושה àøèðì êéøöã (úéøá àã) úáù úåà ã"åé
שלו ,הברכה שלו .שעליה נאמר "ויברך äëøá äéìéã äùåã÷ éäéàã äéâåæ úáá äéì
אלהי"ם את יום השביעי ויקדש אותו") øîúà äìòã äéìéã .בראשית ב ג( êøáéå
"ויברך" ,זו ברכה" .ויקדש" ,זו קדושהêøáéå åúåà ùã÷éå éòéáùä íåé úà í"éäìà .
ולשניהם היו יוצאים הראשונים לפני
åäééåøú éáâìå äùåã÷ àã ùã÷éå äëøá àã
הכלה ,והיו אומרים פעמים )&( באי כלה
באי כלה ,באותו זמן" ,קול חתן וקול éøîà ååäå äìë úåîã÷ì éàîã÷ é÷ôð ååä
àðîæ àåääá äìë éàá äìë éàá éðîæ éøú
כלה".
)&( ÷äìë ìå÷å ïúç ìå

3274

ועלייהו אתמר כו'  -ר"ל ,על שכינה עילאה ותתאה ,ומקדשי על ברית שכולל ו"ק ,והוא
כלל ע"ס :בבת זוגי'  -שכינה תתאה ,וכן האדם בבת זוגיה .וסמיך לשבת ,שאז זמן זיווג :ברכה
דיליה  -ועם יוד דברית הוא יב"ק ,3275שיחוד הוא בברית .ועוד ברכה הוא בשכינה עילאה,3276
וכולן הן יב"ק :ולגבי תרווייהו  -שבתותי הנ"ל* :בההוא זמנא קול חתן וקול כלה  -ל"ג:
ועוד מקדשי באות יו"ד ,משום שאין
קדושה פחות מעשרה ,וצריך לברכם
ולקדש אותם בקדוש על היין בשבעים
תיבות של קדוש ,וויכל"ו כחשבון ביי"ן.
וצריך לומר סברי מרנן ,ואותם שאומרים
ועונים לחיים ,משום שנקשרו בעץ
החיים ולא בעץ המות ,והוא גפן שבו
חטא אדם הראשון .ואחד אמר חטה
היה ,ואחד אמר גפן )&( ,והכל אמת.

úéìã ïéâá ã"åé úàá éùã÷î ãåòå
÷ïåì àëøáì êéøöå äøùòî úåçô äùåã
ïéáéú ïéòáùá ïééä ìò ùåã÷á ïåì ùã÷ìå
êéøöå ï"ééá ïáùåçë 3277å"ìëéå ùåã÷ã
ééçì åðòå ïéøîàã ïåðéàå ïðøî éøáñ øîéîì
àðìéàá àì ééçã àðìéàá åøù÷úàã ïéâá
äàîã÷ íãà äéá áçã ïôâ åäéàå àúåîã
àìëå ïôâ øîà ãçå äéä äèç øîà ãçå
÷èåù

וצריך לברכא להון כו'  -ר"ל ,ב' שבתותי הנ"ל ,ולכן ברכה וקידוש ביום ובלילה .וביום נק'
קידושא רבה ,מלך רב* :3278דקידוש וויכלו  -כצ"ל ,ל"ה מימינא ול"ה משמאלא ,אני והו

3279

 - ïå÷éúä øéàî.à"øâá ÷çîð – äìë ìå÷å ïúç ìå÷ (&) àðîæ àåääá 3274
 3275עי' לעיל הערה .145
 3276עי' לעיל כח ע"א ,ומתברכין בשבע ברכאן מסטרא דאימא עלאה דאיהי ברכה
.(à"øâ) åìëéåå ùåãé÷ã 3277
 3278עי' לעיל הערות .2394 ,2393
 3279עי' לעיל הערה  ,1706יהל אור ח"ג יט ע"א ולקמן עא ע"ד ד"ה ואתפליג
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דזו"נ ,והברכה וקידוש הוא לאמשכא נהירו דאו"א ,שהן ברכה וקדושה ,3280ברכה חכמה נחית
כו' )&( ,קדושה כו' ,ע"ב ס"ג ,דעתה קל"ה ,3281ודעתה הוא י"ה דב' הנ"ל ,שהן בר"ת יום
הששי ,והן חושבן ע' :כחושבן יין  -והוא נקודות דאלקים ,3282ששם היין ,לכך הוא ב' יודין
ונו"ן ,וכוס הוא אלקים בעצמו )לקמן צה ע"ב( ,ויין המשמח 3283הוא הוי"ה בניקוד אלקים ,וז"ש
בגין דאתקשרו באילנא כו' ,וכמ"ש )&( יש שותה כו' ,לא בהמשכר :3284וכולא קשוט שבע כו' -
ור"ל ז' מצות דאתפקד ,ויצו כו' ,עבר באכילתו ,כמ"ש בפרשת בראשית )לו ע"א( א"ר יוסי הא
דתנינן כו' .3285וחטא בבת שבע דכלילן בה כל שבע מינין ,וכמ"ש בתז"ח )פ ע"ד כה ע"ג( בגין
דחב אדם כו':3286
 - ïå÷éúä øéàî 3280עי 'לעיל הערה .145
 3281עי' שבת לג ע"ב ,נשים דעתן קלות.
 3282שוא סגול חולם וחיריק.
 3283עי' לעיל הערה .1206
 3284עי' זהר ח"א ע ע"א :אתא רבי ייסא ונשקיה אמר ומה כל הדין טבא אית תחות ידך ולא
ידענא ביה אמר אהדרנא מן אורחא ונתחבר בהדך אזלו אמר רבי חזקיה ארחא דא בהדי שכינתא
נהך דהא מתקנא קמן אחיד בידא דההוא ינוקא ואזלו אמרו ליה אימא לן קרא חד מאינון דאמר
לך אבוך פתח ההוא ינוקא ואמר )שיר א ב( ישקני מנשיקות פיהו דא הוא תאובתא עלאה דיפוק
)דנפקא( 3284רעותא מפומא )לנשקא( ולא 32843284נפיק מחוטמא כד אשא נפקא דהא כד אתחבר
פומא לנשקא נפיק אשא ברעותא בנהירו דאנפין בחדוה דכלא באתדבקותא דנייחא ובגין כך כי
טובים דודיך מיין מההוא יין )יין( 3284דמחדי ונהיר אנפין וחייכין עיינין ועביד רעותא ולאו מיין
דמשכר )דשכיר( 3284ועביד רוגזא ואחשיך אנפין ולהטאן עיינין יין דרוגזא ועל דא בגין דחמר דא טב
נהיר אנפין וחדי עיינין ועביד תיאובתא דרחימו מקריבין ליה כל יומא על גבי מדבחא
תרגום :בא רבי ייסא ונשקו .אמר ,ומה כל הטוב הזה תחת ידך ולא ידעתי בו .אמר ,אחזור
מהדרך ונתחבר עמך .הלכו .אמר רבי חזקיה ,בדרך זו עם השכינה נלך ,שהרי מתוקנת לפנינו .אחז
בידי אותו תינוק והלכו .אמר לו ,אמור לנו פסוק אחד מאותם שאביך אמר לך .פתח אותו התינוק
ואמר" ,ישקני מנשיקות פיהו" ,זוהי השתוקקות העליונה שיוצא )שיצא( רצון מהפה )לנשק( ולא
יוצא מהחוטם ,כאשר יוצאת אש ,שהרי כשמתחבר הפה לנשק ,יוצאת אש ברצון בפנים מאירות,
בשמחת הכל ,בהתדבקות של מנוחה .ולכן "כי טובים דודיך מיין" ,מאותו יין )יין( המשמח ומאיר
פנים והעינים מחייכות ,ונעשה הרצון .ולא מהיין המשכר )שמשכיר( ועושה רוגז ומחשיך פנים,
והעינים לוהטות ,יין של רוגז .ועל זה ,משום שיין זה טוב מאיר הפנים ומשמח העינים ועושה
השתוקקות של אהבה ,מקריבים אותו כל יום על גבי המזבח
ועי' שער מאמרי רשב"י כ"ד ע"ג וז"ל ,וביום שני זה נתגלה גוון הגבורה ,שהיה נעלם במלכו'
והוא גוון סומק ,וירית גוון דהבא מאימא עלאה אשר שם הזהב ,והיא הנקראת גם כן אלהים
אלהים חיים ,דכולא גוונא חדא ,שזו גבורה עלאה וזו גבורה תתאה ,אלא שזה זהב בסוד היין
המשמח וזה בסוד היין המשכר ,ויונקת היא התחתונה מהעליונה דהא מסטרא דאימא נפיק גבורה
כנודע ,עכ"ל.
 3285ז"ל :אמר רבי יוסי הא תנינן 3285דפקיד ליה קב"ה על ע"ז דכתיב )שם( ויצו יהו"ה על ברכת
השם 3285אלהי"ם על הדינין על האדם על שפיכת דמים לאמר על גלוי עריות וכי כמה אנשי הוו
בעלמא דאיהו אצטריך דא אלא ודאי כלא על האי אילנא הוה בגין דביה אחידן כל אלין פקודין
דכל מאן דנטיל ליה בלחודוי עביד פרישו ונטיל ליה באוכלוסין דלתתא דאחידן ביה ונטיל ע"ז
ושפיכות דמים וגלוי עריות ע"ז באינון רברבי ממנן שפיכות דמים בהאי אילנא תליין דאיהו בסטר
גבורה וסמאל אתפקד על דא גלוי עריות אשה היא ואנתתא אקרי ואסיר לזמנא לאנתתא
בלחודהא אלא עם בעלה דלא יהא חשיד בגלוי עריות ועל דא בכלהו אתפקד בהאי אילנא כיון
דאכל מניה בכלהו עבר דהא כלא אחיד ביה:
תרגום :אמר רבי יוסי ,הרי שנינו שצוה אותו הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה ,שכתוב "ויצו".
"ה'" על ברכת השם" .אלהים" על הדינים" .על האדם" על שפיכות דמים" .לאמר" על גלוי עריות.
וכי כמה אנשים היו בעולם שהוא צריך זה .אלא ודאי הכל על האילן הזה היה ,משום שבו אחוזים
כל המצוות הללו ,שכל מי שלוקח אותו לבד ,עושה פירוד ,ולוקח אותו באוכלוסים שלמטה
שאחוזים בו ,ולקח עבודה זרה ושפיכות דמים וגלוי עריות .עבודה זרה באותם גדולים ממונים.
שפיכות דמים תלויים באילן הזה ,שהוא בצד גבורה ,וסמא"ל ממונה על זה .גלוי עריות אשה היא,
ואשה נקראת ,ואסור ל ַזמֵ ן את האשה בלבדה אלא עם בעלה ,שלא יהיה חשוד בגלוי עריות .ועל
זה בכולם הצטוה באילן הזה ,כיון שאכל ממנו' עבר בכולם ,שהרי הכל אחוז בו.
 3286ז"ל :ולבתר אמר והם תכו לרגליך אלין אנון דמכתתין רגליהון ממדינה למדינה ומאתר
לאתר לשא ולתן במשא ובמתן דאוריתא דאזלין מטלטלין מאתר לאתר אתחשיב לון כגלגול דשבע
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שבעה מינים הם :חטה ושעורה ,גפן
ïôâ äøåòùå äèç ïåðéà ïéðéî òáù
ותאנה ,ורמון ,זית שמן ,ודבש) .חטה (ç ç íéøáã) ùáãå ïîù úéæ ïåîøå äðàúå
ושעורה( והרי נתבאר ,וצריך לחזור
)àøæçàì êéøöå øîúà àäå (äøåòùå äèç
אחריהם .חטה ,הרי נתבאר .שעורה,
שמוציא ה' מהשעור שלה .גפן ,סחטה 'ä ÷éôàã ä"øåòù øîúà àä äèç åäééìò
ענבים ברשות אחר ,ועשה יין נסךåùøá 3287íéáðò äèçñ ïôâ äìéã øåòùî ,
ונעשה העץ של טוב ורע .תאנה ,לוקט áåèã àðìéà ãéáòúàå êñð ïéé ãáòå àøçà
תאנים קודם זמנם ,קודם שהבשילו ,כך íã÷ åäééðîæ íã÷ éðéàú èé÷ì äðàú òøå
נלקט הוא מן העולם קודם זמנו .וזהו íãå÷ àîìòî àåä èé÷ì êë åìùáúàã
סוד ,מי שגורם שימותו בנים קודם
éã íéøâã ïàî 3288àæø åäéà àãå äéðîæ
זמנם ,זהו שכתוב "למה יקצף האלהי"ם
על קולך וחבל את מעשה ידיך" .וסוד (& ç úìä÷) ã"ää åäééðîæ íã÷ éåðá ïåúåîé
הדבר "לשוא הכיתי את בניכם וגו'" ,ולכן úà ìáçå êìå÷ ìò í"éäìàä óåö÷é äîì
"לא תשא את שם יהו"ה אלהי"ך לשוא"úà éúéëä àåùì äìîã àæøå êéãé äùòî .
רמון ,בן זומא חטא בו ,אבל רבי מאיר ) àã ïéâáå 'åâå íëéðáשמות כ ז( úà àùú àì
תוכו אכל ,קלפתו זרק ,שהקלפות הן äéá 3289àîåæ ïá ïåîø àåùì êé÷ìà 'ä íù
אומות העולם ,ישראל המח ביניהם .כן,
כדוגמא זה ,השכינה היא פרדס בגלותåúôéì÷ ìëà åëåú 3290øéàî éáø ìáà áç ,
והיא מח מבפנים ,אגוז קוראים לה ,כמו ìàøùé íìåòä úåîåà ïåðéà ïéôéì÷ã ÷øæ
שאמר שלמה המלך "אל גנת אגוז éäéà àúðéëù àã àðååâë ïë åäééðéá àçåî
ירדתי" .והשכינה היא פרי מבפנים ,זהו åâìî àçåî éäéàå àúåìâá [á"ò èñ] ñãøô
שכתוב "כל כבודה בת מלך פנימה (&) äîìù øîàã äîë äéì ïðéø÷ æåâà
ממשבצות זהב לבושה" .והקלפות הן
éäéàå éúãøé {á"ò æò} æåâà úðâ ìà àëìî
כמה רשויות נכריות ,ובשבת ]היא[
מתפשטת מן הכל ,ומתלבשת בלבושים úá äãåáë ìë ã"ää åàâìî àáéà àúðéëù
יפים .וכן צריכים ישראל למטה להתחדש ) äùåáì áäæ úåöáùîî äîéðô êìîתהלים
בשבת בלבושים יפים ,וכן לטעם בשבת מה יד( ïéàøëåð úåéåùø äîë ïä ïéôéì÷å
מכל המאכלים הטובים ,כדי לקשר úùáìúàå úèôùúà àìëî úáùáå
ולהריק ברכות אליה מכל הספירות àúúì ìàøùé ïéëéøö ïëå ïàøéôù ïéùåáìá
ושתהיה נשקית מכולם.
ïëå ïàøéôù ïéùåáìá úáùá àùãçúàì
 - ïå÷éúä øéàîמיני עניות אתחשיב לה לבר נש כשבע מדורין דגיהינם דלכלהו נחית אדם בתיובתא סליק דעליהו
אתמר ויסרתי אתכם אף אני שבע כחטאתיכם בגין דחב אדם בז' מינין דאנון חטה ושעורה וגפן
ותאנה ורמון זית שמן ודבש ובגין דא הוו אמרי רבנן }כה ע"ד{ דמתני' אילן שאכל אדם הראשון
חטה היה ואחרנין אמרין גפן הוה ואחרנין אמרין תאנה היתה ולא הוו חולקין במלוליהו דכלא
קשוט דשבעת מינין נטועין בארץ חטה ושעורה והינו דתנן בעצרת על פרות האילן נדון כל עלמא
כלהו קרא לון אילן חד מסטרא חד
תרגום :ואחר כך אמר והם תכו לרגלך אלו אותם שמכתתים רגליהם ממדינה למדינה וממקום
למקום לשא ולתן במשא ומתן של תורה שהולכים מטלטלים ממקום למקום נחשב להם כגלגול
ששבעה מיני עניות נחשב לו לאדם כשבעה מדורי גיהנם שלכלם יורד אדם ובתשובה עולה
שעליהם נאמר ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם משום שחטא אדם בשבעה מינים שהם
חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון זית שמן ודבש ומשום זה היו אומרים רבותינו של המשנה אילן
שאכל אדם הראשון חטה היה ואחרים אומרים גפן היה ואחרים אומרים תאנה היתה ולא היו
חלוקים בדבריהם שהכל אמת ששבעת המינים נטועים בארץ חטה ושעורה והיינו מה ששנינו
בעצרת על פרות האילן נדון כל העולם לכלם קרא אילן אחד מצד אחד
 3287עי' בראשית רבה פי"ט סי ה :ותקח מפריו ותאכל א"ר איבו סחטה ענבים ונתנה לו.
 3288עי' שבת לב ע"ב :רבי אומר בעון נדרים בנים מתים כשהן קטנים שנאמר אל תתן את פיך
לחטיא את בשרך ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא למה יקצף האלהים על קולך וחבל את
מעשה ידיך איזה הן מעשה ידיו של אדם הוי אומר בניו ובנותיו של אדם.
øçà àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð àîåæ ïá 3289
 3290עי' לעיל הערה .2950
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ïéâá ïéáè ïéìëàî ìëî úáùá àîòèàì
ïøéôñ ìëî äáâì ïàëøá à÷øàìå àøù÷ì
åäìëî àé÷úùà éåäîìå

חטה כו'  -ח"ט סמיך לה' ,מוץ ותבן שהם המיתה :3291תאנה כו'  -ר"ל ,כמו שמפרש והולך
על לא תשא* :רמון אחר בי' כו'  -כצ"ל ,ור"ל שהן בז"ס דידה ,שחב בהן :תוכו אכל  -ט"ט
שבו שד"י ,שמי בקרבו )שמות כג כא( ,3292רוכב על כרוב ושט בח"י עלמין )&( ,אבל רמון הוא
רצוא ,ארגמ"ן :3293דקליפין כו'  -שהוא כולל כל צבא השמים ,ובתוכו הקדושה דרגא דישראל,
והוא נכנס בקליפין ,ברמון ,ונדבק בו :כן כג"ד  -שמסתתרת בהון בגלות ,אלביש שמים כו' ,והן
לבושי חול בגלות :אגוז כו'  -ד' קליפין שבו ,תהו קו ירוק כו' )&( ,וגנת הן התמורות והשינויים
כו' ,כמ"ש בתיקון כ"ו )&( ,אבל }עז ע"ג{ לע"ל ,פשטתי את כתנתי )שיה"ש ה ג( ,3294ולא יכנף
עוד מוריך והיו כו' )ישעיה ל כ( :איבא כו'  -הוא בת מלך נקודה בהיכלי':3295
וצריך לקיים בה ענג ,שהוא צדיק,
÷éãö åäéàã âðò äá àîéé÷ì êéøöå
שיוצא מעדן שהיא בינה ,העולם הבאéúàã àîìò äðéá éäéàã ïãòî ÷éôðã .
"להשקות" זו השכינה התחתונה .והאור
àøäðå äàúú àúðéëù àã 3296úå÷ùäì
הוא ו' שיוצא מן י"ה ,והולך חמש מאות
שנים ,שהם חמש ספירות ,ומגיע לצדיקïéðù äàî ùîç ìéæàå ä"é ïî ÷éôðã 'å åäéà ,
להשקות ממנו את הגן ,שהוא ה'" .ועל äà÷ùàì ÷éãöì éèîå ïàøéôñ ùîç ïåðéàã
כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק úà ùéà áæòé ïë ìòå 'ä éäéàã àúðâ äéðî
באשתו וגו'".
úéùàøá) 'åâå åúùàá ÷áãå åîà úàå åéáà
(ãë á
 - ïå÷éúä øéàî 3291עי' לעיל לח ע"ד ד"ה שן .עי' לקמן פא ע"א שזה ערלה ופריעה.
 3292עי' לעיל הערה .2032
 3293עי' ע"ח שער מו פרק ז :דע כי מטטרו"ן גימטריא שד"י שהוא ביסוד העליון הנקרא ח"י
ואלו הם סוד ט"ט מן מטטרו"ן ושאר אותיות הם רמו"ן גימטריא נוריא"ל וזה סוד והחיות רצוא
ושוב פי' כי החיולת הם ביצירה סוד רצוא ושוב כי רצוא גימ' נוריא"ל שהוא סוד אותיות רמו"ן
של מטטרו"ן ושוב גימטריא שד"י שהוא כל שם של מטטרו"ן והנה סנדלפו"ן הוא בעולם העשיה
שהוא כנגד מלכות שיש בה הה"ג שהם ה' אותיות מנצפ"ך והם גימטריא פ"ר.
וכנראה באמירתו ארגמ"ן ר"מ היה ברצוא ושוב ,ולא רק ברצוא##*.
 3294עי' זו"ח מ ע"ד :אלין שמהן גו רזי מהימנותא רזא דילהון כל אינון כינוי שמהן תליין ברזא
דשמהן קדישין אלין דאיקרון חיוון טמירין מחפיין על שמהן דלגאו ומעפפן באלין ואתחפיין באלין
קב"ה איקרי בהו ודא איהו דכתיב פשטתי את כתנתי לאתתקנא לגבה.
תרגום :אלו השמות בתוך סודות האמונה הוא הסוד שלהם ,כל אותם כינוי השמות ,תלוים
בסוד השמות הקדושים האלו ,הנקראים חיות נסתרות ,מכסים על השמות שמבפנים ,ומעופפים
באלו ומתכסים בהם ,והקב"ה נקרא באלו ,וזהו שכתוב פשטתי את כתנתי ,להתתקן אליה.
ועיי"ש ד ע"ג :כד כרי האי מביעא בהאי נקודה ועאל בגויה כדין כל אינון שמהן עילאין וכל
אינון סטרין עלאין דקאמרן כלהו עאלין בגויה בתיאבתא ברוחא שלים לעילא בתיאובתא עאלין
בה ולא במלה אחרא כולא ברוחא ולא בגופא כבעלא דאשתליל מכל לבושוי בשעתא דאתי
לאזדווגא באיתתיה ה"נ כל אינון רתיכין דקאמרן דלעילא ותתא כלהו סחרין לה ואינון חפיין עלה
ובעלה אשתליל מכלהו ועל דא לא אתיין כל אינון שייפין לאתחברא בה אלא ברוח ממש וכדין
כלא איהו רעותא חדא.
תרגום :כשחופר המעין הזה בנקודה הזו ונכנס לתוכו ,אז כל אותם השמות העליונים ,וכל
אותם הצדדים העליונים שאמרנו ,כולם נכנסים לתוכו בתשוקה ברוח שלמה .למעלה בתשוקה
נכנסים בה ולא בדבר אחר .הכל ברוח ולא בגוף ,כמו בעלה שמתפשט מכל לבושיו בשעה שבא
להזדווג עם אשתו ,כך הם כל אותן המרכבות שאמרנו שלמעלה ומטה ,כולן סובבות אותה
ומכסות עליה ,ובעלה מתפשט מכולם ,ועל כן לא באים כל אותם האיברים להתחבר עמה אלא
ברוח ממש ,ואז הכל הוא רצון אחד.
 3295עי' לעיל כ ע"א והערה  ,603והערה .1161
.(à"øâá óñåð) ïâä úà 3296
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ביה ענג  -דהוא עדן נהר גן )עי' לעיל יג ע"ב( ,שהוא ג' סעודות דשבת ,שהן בעצמן אותן
דרגין .וז"ש דאיהו צדיק כו' ,הוא הנהר ,והוא כולל ו"ק ,דאזיל ת"ק פרסה )זהר לך לך עו ע"ב(,
דרך ה"ס ,כמו שמפרש והולך ,ונהרא איהו ו' כו'* :להשקות את הגן דא שכינתא כו'  -כצ"ל:
ונהרא איהו ו' כו'  -והוא הדעת ,בן י"ה ,3297דאזיל בה"ס ונכלל בצדיק ,ונקרא ע"ש הצדיק,
)בראשית ד א( והאדם ידע כו' ,וכל ענוגא הוא באותו הנהר ,דכל שהנהר והזרע הולך באברים,
כל האברים מתענגים ,וביותר כשמגיע לצדיק ,שאז יורה כחץ ,3298והוא האור של צדיקים
בעוה"ב דבעוה"ז נגנז ,רק חוט א' ,בחוט של שדרה ,לצדיק נגנז כו' :3299וע"כ יעזב כו'  -על
הנהר הזה:
וכן ברית מילה היא כמו אגוז ,צריך
æåâàã àðååâë éäéà äìéî úéøá ïëå
,
לשבור את קליפות הערלה והפריעה äòéøôå äìøòã ïéôéì÷ àøáúì êéøö
ולהעבירם משם ,ולגלות את המח
åâìî àçåî àéìâúàìå ïîúî ïåì àøáòàìå
מבפנים ,וזו אות ברית ,וזה עץ חיים.
אבל הברית ,שהיא בערלתו ,ואין בו úéøá ìáà íééç õò àãå úéøá úåà àãå
פריעה ,עליו נאמר "ומעץ הדעת טוב ורע äéìò äòéøô äéá úéà àìå äéúìøòá åäéàã
לא תאכל ממנו ,כי ביום אכלך ממנו מות òøå áåè úòãä õòîå (æé á úéùàøá) øîúà
תמות" ,מות בעולם הזה ,תמות בעולם úåî åðîî êìëà íåéá éë åðîî ìëàú àì
הבא.
àáä íìåòá úåîú äæä íìåòá úåî úåîú
וכן ברית מילה כו'  -קאי אלמעלה ,שאמר אגוז קרינן לה ,קאמר כאן ,כמו דשכינה נקרא
אגוז ,כן הצדיק ,ושהוא ג"כ כו' ,קליפין דתהו כו' ,שהן ג' דערלה ,וא' דפריעה כמש"ל בתיקון
ל"ז )&( ע"ש :עליה אתמר ומעץ הדעת כו'  -כמ"ש בתיקון הנ"ל ,דפריעה שהוא קליפה הד',
היא נוגה ,עץ הדעת טוב ורע ,ע"ש:
ועוד ,הלב הוא אגוז ,ומי ששובר
קלפתו ,שהוא יצר הרע ,עליו נאמר "לב
נשבר ונדכה אלהי"ם לא תבזה" .וגסות
הלב ,שהוא שלם בקלפותיו ,ולא נשבר,
עליו נאמר "תועבת יהו"ה כל גבה לב",
והשכינה לא שורה עליו ,ומצד הקלפות
נקראו בני אדם "ערלי לב".

äôéì÷ øáúã ïàîå æåâà àåä àáì ãåòå
) øîúà äéìò òøä øöé åäéàã äéìéãתהלים
נא יט( äæáú àì í"éäìà äëãðå øáùð áì
àìå äéìéã ïéôéì÷á íéìù àåäã àáì úåñâå
äáâ ìë 'ä úáòåú (&) øîúà äéìò øáúà
àøèñîå äéìò àéøù àì àúðéëùå áì
áì éìøò àùð éðá åàéø÷úà ïéôéì÷ã

ועוד לבא כו'  -שהוא ג"כ ב' קליפין דזו"נ ,ערלה ופריעה ,והן תאוני וכעסני ,שהיא הגאוה.
והן נואף ורוצח ,כמ"ש בתיקון הנ"ל ,וזהו לב נשבר מגאוה ,ונדכה מתאוה ,כמ"ש בפרשת פנחס
)רמ ע"א( ואת דכא ושפל רוח להחיות כו' .3300וז"ש ומסט' דקליפין כו' ,שהם ערלים הנ"ל ,והן
אלהים אחרים ,כמ"ש בריש תיקון ל"ח )&( ע"ש:
 - ïå÷éúä øéàî 3297עי' לעיל הערה  ,671עי' לעיל הערה .1739
 3298עי' גמ' חגיגה טו ע"א שזה לשון של הזרעת זרע.
 3299עי' חגיגה יב ע"א :אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם
ועד סופו כיון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים
עמד וגנזו מהן שנאמר וימנע מרשעים אורם ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבא שנאמר וירא אלהים
את האור כי טוב ואין טוב אלא צדיק שנאמר אמרו צדיק כי טוב כיון שראה אור שגנזו לצדיקים
שמח שנאמר אור צדיקים ישמח.
##* 3300ז"ל :רבי אבא פתח )&( זבחי אלהים רוח נשברה וגו' האי קרא אוקמוה דרעותא דקב"ה
לא אתרעי בקרבן דב"נ על חובוי אלא רוח נשברה ובני נשא לא ידעי מאי קאמרי והכי שמענא
מבוצינא קדישא דכד אתי ב"נ לאסתאבא בחובוי אמשיך עליה רוח מסטרא דמסאבא ואתגאי על
ב"נ ושליט עליה לכל רעותא וההוא סטרא מסאבא אתגבר בחיליה ואתתקף ושליט עליה לרעותיה
אתי ב"נ ושליט עליה לאתדכאה מדכאין ליה בזמנא דהוה בי מקדשא קיים אקריב קרבניה כל
כפרה דיליה תלייא עליה עד דאתחרט ותבר לההוא רוח מגו גאותא דיליה ומאיך ליה ודא הוא
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ובשבת גיהנם לא שולט בעולם ,ולא
הממונים שלו ,לכן צוה לישראל "לא
תבערו אש בכל מושבותיכם ביום
השבת" .ואם אדם מבעיר בשבת ,הקדוש
ברוך הוא אומר ,אני הייתי מכבה את
האש שלא תשרף ,ואתם מבעירים אותה,
אתם תשרפו בגיהנם ,לכן "לא תבערו
אש בכל מושבותיכם" ,ואפלו בגוף .ומה
הוא הגיהנם בגוף ,הכבד ,שבו המרה,
שהוא גיהנם ,סם המות ,סם של אל
אחר ,חרבו של מלאך המות ,ועליו נאמר
"ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות".

àìå àîìòá àèìù àì íðäéâ úáùáå
àì (&) ìàøùéì éðî àã ïéâáå äéìéã ïðîî
úáùä íåéá íëéúáåùåî ìëá ùà åøòáú
êéøá àùãå÷ øîà úáùá ãé÷åà ùð øá éàå
ãé÷åà àìã àøåðì äáëî éúéåä àðà àåä
íðäéâá ïåã÷åúú ïåúà äéì ïéã÷åî ïåúàå
íëéúåáùåî ìëá ùà åøòáú àì àã ïéâá
ãáë àôåâá íðäéâ åäéð éàîå àôåâá åìéôàå
ìàã íñ úåîä íñ íðäéâ åäéàã äøî äéáã
øîúà äéìòå úåîä êàìîã àáøç øçà
)משלי ה ד( äãç äðòìë äøî äúéøçàå
úåéô áøçë
åáéöò (àøòúàì à"ð) øòúé àìã êéøöå
øéèð áì àäúã àìà ìåçèã àøèñî äèè÷å
øåëæ àçåîå øåîù úáù åäéàã åäìëî
ïéëàìî ïåðéàã ïéæéôùåà àìá÷ì êéøöå
àúðéëù éäéàã äøéúé äîùðã ïîéìåò
äàúú àúðéëù éäéàã äøéúé ùôðå äàìò
äîò ïéúçðã ïéæéôùåàå

וצריך שלא יעיר )לעורר( עצב
וקטטה מצד הטחול ,אלא שיהיה הלב
שמור מכולם ,שהוא שבת שמור ,והמח
זכור .וצריך לקבל אורחים ,שהם
מלאכים ,הנערים של הנשמה היתרה,
שהיא השכינה העליונה ,ונפש יתרה
שהיא השכינה התחתונה ,והאורחים
שיורדים עמה.
ובשבת כו'  -כמש"ל )&( ובשבת מלכתא אתפשטת כו' :גיהנם כו'  -שהן הקליפין ,וכן
בגופא ,כמו שמפרש והולך :כבד כו'  -ולמטה אמר וכן טחול ,והן ב' דרגין דנואף ורוצח ,ב'
קליפין הנ"ל דזו"ן .ושבת אות ברית} ,עז ע"ד{ צריך לאפשטא ולאעברא אלין ב' קליפין ,והן
מרה אדומה ושחורה ,וזהו לא תבערו א"ש ,אדומה שחורה :דתהא לב נטיר מכלהו דאיהו שמור
כו'  -דלבא ומוחא הן שמור וזכור כידוע ,וכמ"ש בפרשת פנחס )רכד ע"א( אר"פ מסתכל הוינא
שמירה בלב כו' ,3301ע"ש בארוכה .ור"ל לפיכך תהא נטיר ,וז"ש ושמרו כו' לדרתם ,דירתם הלב
יהא שמור :וצריך לקבלא כו' ונפש כו'  -שהן נגד ב' הנ"ל ,זכור ושמור:
 - ïå÷éúä øéàîתבירו דההוא דרגא דמסאבא וכד אתבר ההוא רוח מסאבא וקריב קרבניה דא איהו דאתקבל
ברעוא כדקא יאות ואי לא אתבר ההוא רוח לאו קרבניה כלום ולכלבי אתמסר דהא קרבנא דא
לאו דקב"ה אלא מכלבי ובג"כ זבחי אלהים כדקא יאות הוא רוח נשברה דיתבר ההוא רוחא
מסאבא ולא ישלוט ועל דא מאן דיתבר ליה כדקא יאות עליה כתיב )&( רוח הולך ולא ישוב ליהוי
ההוא גברא באבטחותא דלא יתוב לגביה לעלמין הדא הוא דכתיב ולא ישוב )&( לב נשבר ונדכה
ההוא גברא דלא אתגאי ולא אתענג בענוגין דעלמא אלהים לא תבזה ביקרא איהו לגביה:
תרגום :רבי אבא פתח "זבחי אלהים רוח נשברה וגו'" ,פסוק זה פרשוהו ,שרצון הקדוש ברוך
הוא אין רצונו בקרבן של אדם על חטאיו ,אלא רוח נשברה ,ובני אדם לא יודעים מה אומרים ,וכך
שמענו מהנר הקדוש ,שכאשר בא אדם להטמא בחטאיו ,ממשיך עליו רוח מצד הטומאה ומתגאה
על האדם ושולט עליו לכל רצונו ,ואותו צד הטומאה מתגבר בכחו ומתחזק ושולט עליו לרצונו,
בא אדם ושולט עליו להטהר מטהרים אותו .בזמן שהיה בית המקדש קיים ,הקריב קרבנו ,כל
כפרה שלו תלויה עליו עד שהתחרט ושבר לאותה הרוח מתוך גאותו והשפיל אותה ,וזוהי השבירה
של אותה דרגה של טומאה ,וכאשר נשברת אותה רוח הטומאה ומקריב קרבנו ,זהו שמתקבל
ברצון כראוי .ואם לא נשברת אותה רוח ,אין קרבנו כלום ,ונמסר לכלבים ,שהרי קרבן זה אינו של
הקדוש ברוך הוא אלא מהכלבים ,ומשום זה "זבחי אלהים" כראוי הוא "רוח נשברה" ,שישבר
אותה רוח טומאה ולא תשלוט ,ועל זה מי שישבר אותה כראוי ,עליו כתוב "רוח הולך ולא ישוב",
שיהיה אותו אדם בהבטחה שלא ישוב אצלו לעולמים ,זהו שכתוב "ולא ישוב"" ,לב נשבר ונדכה",
אותו אדם שלא התגאה ולא התענג בתענוגי העולם" ,אלהים לא תבזה" ,בכבוד הוא אצלו.
 3301ז"ל :אמר רבי פנחס מסתכל הוינא שמירה בלב איהו ודאי )דחמא בלב( )ס"א ולב דוגמא
דלב עלאה( וע"ד שמור בלב ולאו באתר אחרא זכירה בזכר במוחא דרכיב ושליט על הלב ולית
זכירה אלא במוחא וע"ד זכור לזכר ושמור לנקבה מוחא דאיהו דכורא רכיב ושליט על הלב לב
שליט ורכיב על הכבד כבד סמאל ונחש דא בדא ואיהו חד )ס"א ואינון דכר ונוקבא(:
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וצריכה האשה לתקן נר בליל שבת
לימין ,ונחשב לה כאילו תקנה מנורה
בדרום ושלחן בצפון ,ועליהם נאמר )ב"ב
כה ע"ב( "הרוצה להחכים ידרים הרוצה
להעשיר יצפין" .והן שכינה עליונה
ותחתונה ,השכינה העליונה מנורה
לדרום צריך לתקנה ,משום ששם חכמה,
ולכן "הרוצה להחכים ידרים".

úáù ìéìá àâøù àð÷úì àúúà êéøöå
àúøðî äð÷ú åìàë äì áéùçúàå àðéîéì
äöåøä øîúà åäééìòå ïåôöá àøåúôå íåøãá
ïåðéàå ïéôöé øéùòäì äöåøä íéøãé íéëçäì
äàìò àúðéëù äàúúå äàìò àúðéëù
ïéâá äì àð÷úàì àëéøö íåøãì àúøðî
íéëçäì äöåøä àã ïéâáå äîëç ïîúã
íéøãé
àã äøéã ïçëùàã àúéá àåääáå
ïçìùå íåøãá àúøðî àøåãñ éàäá àð÷úî
ïéìà ïéøîà íåøãì ïåôö ïéá äèîå ïåôöá
éäéàã àúðéëù íò ïéúçð à÷ã ïéëàìî
íòã èåéãä øúà ïéã úéì äøéúé äîùð
'ä íã÷ ïî äéá àåòøã øúà ïéäìà õøàä

ובאותו הבית שמוצאים דירה זו,
מתקנת בסדור הזה מנורה בדרום ושלחן
בצפון ,ומטה בין צפון לדרום ,אומרים
המלאכים הללו שיורדים עם השכינה,
שהיא הנשמה היתרה ,אין זה מקום
הדיוט של עם הארץ ,אלא הן מקום של
רצון בו מלפני יהו"ה.
3302
וצריך אתתא כו'  -הן ג' תיקונין שאמרו בגמ' )&( מטה ונר ושולחן  ,ואמר שהן ג' דרגין
כללא דכלא ,מנורה ושולחן שכינה עילאה ותתאה ,ומטה עמודא דאמצעיתא ,והן ג"כ ג' דרגין
דסעודתא ,ומפרש והולך מנרתא לדרום צריכא כו' ,דלית פרודא בין או"א :לית דין אתר כו' -
תרגום של )&( מה נורא המקום כו':
והשלחן
,
השלחן צריך לתקנו לצפון
ïåôö éáâì äì àð÷úì àëéøö àøåúô
היא שכינה התחתונה ,שנאמר בה "כל äá øîúàã äàúú àúðéëù éäéà àøåúôå
כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב
áäæ úåöáùîî äîéðô êìî úá äãåáë ìë
לבושה" .מה זה "זהב" ,זו גבורה ,שנאמר
בה "מצפון זהב יאתה"" .ממשבצות זהב" ) äùåáìתהלים מה יד( äøåáâ àã áäæ éàî
שני עמודי אמת ,מטה למערב בין צפון ) äúàé áäæ ïåôöî äá øîúàãאיוב לז כב(
לדרום ,לתקנה אל העמוד האמצעיäèî èåù÷ éëîñ éøú (&) áäæ úåöáùîî ,
שנאמר בו "בני בכורי ישראל" .ובבית éáâì äéì àð÷úì íåøãì ïåôö ïéá áøòîì
שלא מתקנים התקונים הללו בליל שבתéðá (&) äéá øîúàã àúéòöîàã àãåîò ,
האורחים אומרים "זו לא דירה של
ïéð÷úúî ïåðéà åàìã àúéááå ìàøùé éøëá
ישראל" ,שנאמר בה "ושמרו בני ישראל
את השבת לעשות את השבת לדרתם" ïéøîà ïéæéôùåà úáù ìéìá ïéðå÷ú ïéìà
לדרתם כתוב חסר ,מלשון דירה .וכל (&) äá øîúàã ìàøùéã äøéã àã éäéà åàì
התקונים הללו צריך לתקן בליל שבתúáùä [à"ò ò] úà ìàøùé éðá åøîùå ,
שהיא ממש אות ברית מילה.
) íúåøåãì úáùä úà úåùòìשמות לא טז(
ïéìà ìëå äøéã ïåùìî øñç áéúë íúøãì
éäéàã úáù ìéìá àð÷úì ïéëéøö ïéðå÷ú
äìéî úéøá úåà ùîî
אמר רבי אלעזר ,וכי ברית המילה
ìëì äìéî úéøá éëå øæòìà éáø øîà
לכל בני האדם היא שוה .אמר לו ,לאúéøáã àì äéì øîà äåù åäéà àùð éðá ,
שברית מילה לרשעים ,העפר שתקן
åäéà àðîá ïé÷úã àøôò àéáééçì äìéî

בכלי ,הוא מזון לנחש ,שהפריד ממנו .זהו

 - ïå÷éúä øéàîתרגום :אמר רבי פנחס הייתי מסתכל ,השמירה היא ודאי בלב )שראה בלב נ"א והלב דוגמת
הלב העליון( ולכן שמור בלב ולא במקום אחר .זכירה בזכר במח ,שרוכב ושולט על הלב ,ואין
זכירה אלא במח ועל זה זכור לזכר ושמור לנקבה .המח שהוא זכר רוכב ושולט על הלב ,הלב שולט
ורוכב על הכבד ,כבד סמאל ונחש זה בזה והוא אחד )והם זכר ונקבה(.
 3302ז"ל##*:
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שכתוב "ונחש עפר לחמו" .ודם הברית
הוא המזון של סמא"ל ,שהוא רוצח,
שהפריד ממנו .וסוד הדבר "אם רעב
שנאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו
מים".

ùçðå ã"ää äéðî ùéøôàã àéååçì àðåæî
åäéà úéøá íãå (äë äñ äéòùé) åîçì øôò
äéðî ùéøôàã çöåø åäéàã ì"àîñã àðåæî
åäìéëàä êàðåù áòø íà (&) äìîã àæøå
íéî åä÷ùä àîö íàå íçì

מטה למערב בין כו' בני כו'  -דעליה אתמר )ברכות ה ע"ב( כל הנותן כו' בנים זכרים,3303
וכמ"ש בפ' במדבר )קיח ע"ב( :3304דאיהי ממש כו'  -ובפסוק הנ"ל ,ושמרו כו' לדורותם כו'
ברית עולם כו' אות היא כו' ,נוק' ליל שבת עטרת הברית ,וז"ש אות כו' :א"ל לא דברית כו' -
שהן ג' דרגין דבי"ע :עץ החיים ,ועץ הדעת טוב ורע ,וכולו רע ,ועמ"ש במ"א )&( :איהו מזונא
לחויא כו' ודם כו'  -עמ"ש בתיקון ל"ז בארוכה )&( :לחם כו' מים  -הן עפרא ודמא הנ"ל:
לבינוניים נחשב ברית המילה
åøáòà äìéî úéøá áéùçúà íééðåðéáì
העברת דם ובשר כקרבן ,זהו שכתוב (àë ë úåîù) ã"ää àðáø÷ë àøùáå àîãã
"וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך".
êéîìù úàå êéúåìåò úà åéìò úçáæå
לצדיקים ודאי במקום המילה והפריעה,
שורה יהו"ה ,וזהו "ומבשרי אחזה àéøù äòéøôå äìéîã øúàá éàãå àé÷éãöì
אלו"ה" .ועליהם נאמר "ואמר לך בדמיך äæçà éøùáîå (åë èé áåéà) åäéà àãå ä"åäé
חיי" לצדיקים )וכתוב "גם את בדם êì øîàå (å æè ìà÷æçé) øîúà åäééìòå ÷"ìà
בריתך שלחתי אסיריך מבור" שהוא íãá úà íâ áéúëå) àé÷éãöì ééç êéîãá
גיהנם(
åäéàã (&) øåáî êøéñà éúçìù êúéøá
 - ïå÷éúä øéàî 3303ז"ל :רבי חמא ברבי חנינא אמר רבי יצחק כל הנותן מטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים
זכרים שנאמר וצפונך תמלא בטנם ישבעו בנים.
 3304ז"ל :י' מזרח הוא שירותא דנהורא אזיל ושאט ואפיק לדרום ודרום נפיק ותלייא בשירותא
דמזרח ה' דרום מניה נפיק דרום בעלמא ועייל י' בשירותא דמזרח ואפיק ליה ומן ה' תלייא דרום
וצפון וההוא  3304דבינייהו י' מזרח י"ה דרום וצפון תלייאן ביה ו' באמצעיתא ודא הוא בן דכר
בג"כ איהו בין צפון לדרום וע"ד תנינן מאן דיהיב מטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים זכרים
דהאי בן דכר איהו בין צפון לדרום ה' עלאה בה תליא צפון ודרום ובן דכר בינייהו ברזא דיו"ה ה'
בתראה מערב וע"ד דרום אחיד מזרח דאיהו שירותא דשמשא ותלייא ביה וע"ד תנינן מסטרא
דאבא אחיד ותלייא חסד עלאה מסטרא דאימא תלייא גבורה כגוונא דא אחיד כלא דא בדא זוויין
דמדבחא ה"נ אסתחרן ובא לו לקרן דרומית מזרחית דדרום תוקפיה במזרח דאיהו שירותא
דשמשא ותוקפא דשמשא לא שרייא אלא בשירותא מזרחית צפונית כיון דדרום נטיל תוקפיה
דמזרח הוא אנהיר ולצפון וצפון אתכליל בדרום דהא שמאלא אתכליל בימינא צפונית מעריבת
דהא מערב דאיהי בה' בתראה נטלא מצפון וע"ד צפון אזיל למערב מערבית דרומית היא אזלא
)ס"א לאתחבקא( לאתחברא בדרום כמה דדרום תלייא במזרח ותוקפיה אזיל בשרותא ה"נ מערב
אזלא )ס"א לאתחבקא( לאתאחדא בדרום הה"ד )&( וימינו תחבקני ימינא דא הוא דרום בג"כ ינקא
מתרין סטרין מצפון ומדרום הה"ד )&( שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני שמאלו דא הוא צפון
וימינו דא הוא דרום:
תרגום :י' ,מזרח הוא ראשית האור ,הולך ומשוטט ומוציא לדרום ,ודרום יוצא ותלוי בראשית
המזרח .ה' ,דרום ,ממנו יוצא דרום בעולם ,ונכנס י' בראשית המזרח ומוציא אותו ,ומה' תלויים
דרום וצפון ,ואותו שביניהם י' מזרח .י"ה דרום וצפון תלויים בו ,ו' באמצע ,וזהו בן זכר .בגלל זה
הוא בין צפון לדרום ,ועל זה שנינו מי שנותן מטתו בין צפון לדרום יהיו לו בנים זכרים ,שהרי בן
זכר הוא בין צפון לדרום ,ה' עליונה ,בה תלוי צפון ודרום ,ובן זכר ביניהם ,בסוד של יו"ה .ה'
האחרונה מערב ,ועל זה הדרום אחוז במזרח ,שהוא ראשית השמש ,ותלוי בו .ועל זה למדנו ,מצד
אבא אחוז ותלוי החסד העליון ,מצד האמא תלויה גבורה .כדוגמא זה אחוז הכל זה בזה ,זויות
המזבח גם כן מסובבים ,ובא לו לקרן דרומית מזרחית ,שהדרום כחו במזרח ,שהוא ראשית השמש,
וחוזק השמש אין שורה אלא בראשית מזרחית צפונית ,כיון שדרום נוטל תקפו של המזרח ,הוא
מאיר לצפון ,והצפון נכלל בדרום ,שהרי שמאל נכלל בימין ,צפונית מערבית ,שהרי המערב שהוא
בה' אחרונה ,נוסע מהצפון ,ועל זה הצפון נוסע למערב .מערבית דרומית היא הולכת )להתחבק(
להתחבר בדרום ,כמו שדרום תלוי במזרח וחזקו הולך בראשית ,כך גם המערב הולך )להתחבק(
להאחז בדרום ,זהו שכתוב וימינו תחבקני .הימין הזה הוא הדרום ,בגלל זה יונק משני צדדים,
מצפון ומדרום ,זהו שכתוב שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני ,שמאלו זהו צפון ,וימינו זהו דרום.
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(íðäéâ

וזבחת כו'  -וכתיב )&( ועשית עולותיך הבשר והדם כו' :באתר כו'  -כמ"ש
מי יעלה לנו השמימה ,וסימן )תהלים צו יא( ישמחו השמים ותגל הארץ ,י"ה בשמים ,ו"ה בארץ
)&( ,הוי"ה שלימה בזו"ן :ועלייהו אתמר כו'  -קאי אלמעלה ,מזונא לחויא ,להנצל מחיבוט
הקבר וגיהנם ,ודמא להנצל מחרבא כו' ,וזהו בדמיך חיי :מבור כו'  -היכל הראשון דשם} :עח
ע"א{
)דברים ל יב(

àùîçå ïéøùò àðå÷ú

בראשית זו התורה ,זהו שכתוב
"יהו"ה קנני ראשית דרכו קדם מפעליו
מאז" ,מאותו מקום שנאמר בו "נכון
כסאך מאז" .ובתורה יש שתי מצוות:
אחת" ,והגית בו יומם ולילה" .והשנית,
שיהיה למלך ספר תורה שהולך עמו בכל
מקום ,זהו שכתוב "והיתה עמו וקרא בו
כל ימי חייו" .למה ספר תורה למלך,
משום שהוא אינו מלך אלא מצד
המלכות ,וצריך שיהיה לו עמו בכל מקום
ספר תורה ,שהוא העמוד האמצעי,
לקשר בו את הקדוש ברוך הוא עם
שכינתו .וספר התורה הוא הדרגה של
יעקב ,שנאמר בו "ויעקב איש תם" .וספר
תורה כך צריך להיות תם בלא פסולת,
ואם ספר התורה חסר במקום של מלא,
או מלא במקום של חסר ,או אות אחת
חסרה או יתרה ,או מחלפת ,ספר התורה
פסול הוא ,אינו כדמות ספר התורה של
מעלה.

}ã"ää àúééøåà àã úéùàøá {à"ò çò
)íã÷ åëøã úéùàø éðð÷ 'ä (áë ç éìùî
äéá øîúàã øúà àåääî æàî åéìòôî
)תהלים צג ב( ïéøú àúééøåàå æàî êàñë ïåëð
åá úéâäå (ç à òùåäé) ãç äá úéà ïéãå÷ô
øôñ àëìîì éåäîì àðééðú äìéìå íîåé
íéøáã) ã"ää øúà ìëá äéîò ìéæàã äøåú
øôñ åééç éîé ìë åá àø÷å åîò äúéäå (& æé
éäéà åàì åäéàã ïéâá êìîì éàîà äøåú
éåäîì êéøöå úåëìîã àøèñî àìà àëìî
åäéàã äøåú øôñ øúà ìëá äéîò äéì
àùãå÷ äéá àøù÷úàì àúéòöîàã àãåîò
àéä äøåú øôñå äéúðéëù íò àåä êéøá
) äéá øîúàã á÷òéã àâøãבראשית כה כז(
éåäîì êéøö êë äøåú øôñå íú ùéà á÷òéå
øñç åäéà äøåú øôñ íàå úìåñô àìá íú
úåà åà øñçã øúàá àìî åà àìîã øúàá
ìåñô äøåú øôñ óéìç åà øéúé åà øéñç ãç
àìéòìã äøåú øôñã àð÷åéãë éäéà åàì

תיקון כ"ה בראשית כו' מההוא אתר כו'  -ר"ל ,אורייתא דבריאה וכמש"ל )ה ע"ב( אורייתא
דבריאה ה' כו' :תרין פקודין  -והן משלימין לתרי"ג בתורה ,3305והוא ב' דבראשית ,ואלו ב' הן
בזו"נ ,וז"ש חד והגית כו' בז"א ,וכליל נוק' ,שנאמר והגית בו יומם ולילה .תניינא במלכא וכולל
לז"א כמו שמפרש והולך :דרגא דיעקב  -כנ"ל :איש תם  -דלא נפיק מיניה פסולת ,וכמו
שמפרש והולך:
אה
י
ר
כנפי
חמשה
הם
זה
כדוגמא
äàéø éôðë ùîç ïåðéà àã àðååâë
3306
כדוגמת חמשה חמשי תורה .וה ֶו ֶרד
àðååâë àãøåå äøåú éùîåç äùîçã àðååâë
.
ישרים
כדוגמא של זה הספר ,שהוא ספר
øéñç éðåà éà íéøùé øôñ åäéàã øôñ äæã
אם אונות חסר או יתר או מחלף ,הוא
כבשׂ פסול .ומי שעובר עליהם ,כאילו ïàîå ìåñô àøîà åäéà óéìç åà øéúé åà
 - ïå÷éúä øéàî 3305היינו כמ"ש במכות כג ע"ב :דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו
למשה שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד
איבריו של אדם אמר רב המנונא מאי קרא תורה צוה לנו משה מורשה תורה בגימטריא שית מאה
וחד סרי הוי אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום.
 3306עי' רש"י חולין דף מו ע"א :כיתונא דורדא  -מלבוש אדום שהריאה מונחת בו ,ורדא על שם
שקרום תחתון אדום הוא כדאמרינן לקמן )ע"ב( כאהינא סומקא##*:

727

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
עובר על התורה וחמשה החומשים שלה.
שחמשה כנפי ראה והורדא הם שש ,זה ו'
כל מי שעובר )על זה כאלו עבר( על זה.
וחמשה דברים המפסידים את
השחיטה )&( )כל מי שעובר עליהם(
כאלו עבר בה' מן יהו"ה.
בכנפי הריאה צריך שלא יהיה בהם
סרכות .שמונה עשרה סרכות הן ,מי
שעובר עליהם ,כאלו עבר על ברית
שהוא ח"י העולמים ,והסרכה היא סם
המות ,הסם של אל אחר ,שהוא סמא"ל.
עליה נאמר "רגליה ירדות מות" .בכל
מקום שנסרכת ,הורגת .וכנפי ריאה הם
כנפי החיוֹת ,וצריכות להיות פרודות
מלמעלה ,זהו שכתוב "ופניהם וכנפיהם
פרודות מלמעלה" ,אם הם בחיבור,
טרפה .ושתי אומות הן בריאה ,ובהן שש
כנפים ,חמש אונות וורדא ,ועליהם נאמר
"שרפים עומדים ממעל לו שש כנפים
שש כנפים לאחד" ,ששה הם מהצד של
האות ו' שהוא ספר התורה.

àúééøåà ìò øáò åìàë åäééìò øáòã
äàéø éôðë äùîçã äìéã éùîåç äùîçå
ìò) øáòã ïàî ìë 'å àã úéù ïåðéà àãøåå
àã ìò (øáò åìàë àã
äèéçùä úà ïéãéñôîä íéøáã äùîçå
)ïî 'äá øáòà åìàë (åäééìò øáòàã ïàî ìë
ä"åäé
úåëøñ ïåäá àäé àìã êéøö äàéø éôðë
åäééìò øáòàã ïàî ïåðéà úåëøñ éøñ éðîú
àëøéñå ïéîìò é"ç åäéàã úéøá øáòà åìàë
ì"àîñ åäéàã øçà ìàã íñ úåîä íñ åäéà
) øîúà äìòמשלי ה ה( úåî úåãøåé äéìâø
äàéø éôðëå úìéè÷ êéøúñàã øúà ìëá
úåãåøô éåäîì ïéëéøöå ïååéç éôðë ïåðéà
) ã"ää äìòîìîיחזקאל א יא( íäéðôå
øåáçá ïåðéà íà äìòîìî úåãåøô íäéôðëå
úéù ïåäáå äàéøá ïåðéà úåîåà éøúå äôøè
øîàð åäééìòå àãøåå úåðåà ùîç ïéôãâ
)ùù åì ìòîî íéãîåò íéôøù (á å äéòùé
àøèñî ïåðéà úéù ãçàì íéôðë ùù íéôðë
äøåú øôñ åäéàã 'å úàã
3308

כגוונא דזה 3307כו'  -והוא דרגא דזה ,האיש צדיק
וח"ב ר ע"א( ,ולכן טמון בכיס ,דלא נפיק מבירא לעלמין :3309ספר ישרים  -כמ"ש בע"ג )עבודה
זרה דף כד ע"&( שכולל כל הה' ישרים ,שעמודא דאמצעיתא נקרא ישר ,שמכריע בין ימינא
לשמאלא ,ולכן נק' ישראל .וישראל נוטה לימין ,וישורון להיפך ,3310בסוד אל ורו"ן ,3311ומ"מ
 ,וכן נקרא ספר זכרון )זהר ח"א ח ע"ב,

 - ïå÷éúä øéàî 3307לא זה הנוסח בתיקו"ז וצ"ע*##
##* 3308
 3309עי' זהר ח"ב רנט ע"א :פרוכתא דפרסא פריסא חפיא גו טמירו סתים כפורתא פריסא גו
טמירין עלאין לאסתמא סתימין דהא טמירין וסתימין )נ"א פרוכתא פריסא גו טמירין עלאין
לאסתמרא סתימו דהאי טמיר וסתים( לגו מן כפורתא אית אתר סתים וטמיר וגניז לאכנשא ליה
בגויה משח רבות עלאה רוחא דחיי על ידא דההוא נהר דנגיד ונפיק וההוא נהר אקרי מבועא
דבירא דלא פסקין מימוי לעלמין וכד האי עייל ונגיד כל ההוא רבות קודשא מלעילא מאתר דקדש
הקדשים נהירו נחית ואתי גו אינון צנורין האי אתמלייא מתמן כנוקבא דמתעברא ואתמלייא מן
דכורא
תרגום :הפרכת שהיא מסך פרוס מכסה את תוך סתר הנסתר הכפרת פרוסה תוך הסתרים
העליונים להסתיר הנסתרים שהרי הם טמירים ונסתרים )הפרכת פרוסה בתוך סתרים עליונים
לשמר הסתום שזה נסתר וסתום( לפנים מן הכפרת יש מקום נסתר וטמון וגנוז להכניסו לתוכו
שמן משחת עליון רוח החיים על יד אותו הנהר ששופע ויוצא ואותו נהר נקרא מבוע הבאר שלא
פוסקים מימיו לעולמים וכשזה נכנס ושופע כל אותו משחת קדש מלמעלה ממקום של קדש
הקדשים אור של שפע יורד ובא לתוך אותם הצנורות וזה מתמלא משם כנקבה שמתעברת
ומתמלאת מן הזכר.
 3310עי' ע"ח פרצופי זו"ן פרק ה שישורון הוא בחי' נה"י ,ועי' לקמן נו ע"א שיסוד נוטה לשמאל.
 3311ספר פרדס רמונים  -שער טז פרק ג :הו' הודירירו"ן הוא שר נאצל מאצילות ההוד .הז' שמו
ספירירו"ן הוא שר נאצל מאצילות סוף כל המעלות .ואלה שמות הגבורים אשר מעולם .וקבלנו
בזה כי הג' ראשונות נחתמים בסוף בשם א"ל ,והז' רו"ן בסופם .כי הג' הם כחות מכחות הנאצלות
בכח החפץ הגדול האדיר העליון על כלם עלות על כל העלות וסיבת כל הסבות .והז' כדמות נרות
דולקים ומאירים כל אחד ואחד נר"ו מהשבעה פנימיים ,שהם
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ישר הוא ,ולכן נק' ישרים ,שמקבל מכולם ,וצדיק וישר הוא )&( :כל מאן דעבר על ה' דברים
שמפסידין את השחיטה כאלו עבר בה' כו'  -ושניהן הן ו"ה שבהן יש אחיזה :3312תמני סרי כו' -
דריאה איהי בוא"ו כנ"ל ,וברית כליל לון :רגליה יורדות כו'  -דאסתריך בנד"ר ועי' בפרשת ויחי
)ריז ע"ב( :3313אם אינון בחיבורא כו'  -כמש"ל בתיקון נ"ו )צב ע"ב קג ע"ב( ענפין דאילנא כו'
ושם ו"ה ,ו' בימינא ה' בשמאלא .וצריך שלא יכנס רע בינתים ,שלא לעשות ערו"ה ,וזהו והך כף
אל כף :שרפים כו'  -כמ"ש בפרשת פנחס )&( 3314ממעל לו ללבא והן עומדין נפוחים בחיי':
 - ïå÷éúä øéàîועי' זהר ח"א קעז ע"ב :תא חזי יעקב הא אוקמוה ישראל אוף הכי נמי ואף על גב דדרגין אינון
חד ישורון אמאי אקרון ישראל בשמא דא אלא ישראל וישורון כלא חד ישורון כמה דאת אמר
)איוב לג כז( ישור על אנשים בגין דנטיל שורה להאי סטרא ולהאי סטרא ובגין אינון תרין שורין
אקרי ישורון ודא הוא ישראל ישראל על דנטיל רבו ותוקפא מכלא ישראל )ס"א ישורון( על אינון
חולקי תרין סטרין תרין שורין כדקא אמרן וכלא חד ואינון שמהן כלהו סלקי לחד יעקב עבדי זמנין
דאיהו עבד כעבדא דאית ליה פקודא דמאריה ולמעבד רעותיה וכן ישראל בחרתי בו לאשראה
עליה וכלא ברזא עלאה איהו כתיב )ישעיה מג א( בוראך יעקב ויוצרך ישראל וכתיב )ישעיה מד ב(
כה אמר יהו"ה עושך כל אלין דרגין סלקין לחד והא אתמר בור"א יוצ"ר עוש"ה וכלהו דרגין אלין
על אלין וכלהו חד זכאה חולקהון דישראל דקב"ה אתרעי בהו מכל עמין עעכו"ם בגין דבכלהו
כתיב )ירמיה י טו( הבל המה מעשה תעתועים בעת פקודתם יאבדו בשעתא דקב"ה זמין לבערא
לון מן עלמא וישתאר הוא בלחודוי כמה דאת אמר )ישעיה ב יא( ונשגב יהו"ה לבדו ביום ההוא:
תרגום :בא וראה ,יעקב הרי בארוהו .ישראל כמו כן ,ואף על גב שדרגות אלו כאחת .ישורון,
למה נקראו ישראל בשם זה ,אלא ישראל וישורון הכל אחד ,ישורון ,כמו שנאמר "ישור על
אנשים" ,משום שנטל שורה לצד זה ולצד זה ,ומשום אותן שתי שורות נקרא ישורון ,וזהו ישראל.
ישראל על שנטל גדולה ותוקף מכל .ישראל )ישורון( על אותם חלקים שני צדדים שתי שורות ,כמו
שאמרנו ,והכל אחד .וכל אותם שמות עולים לאחד .יעקב עבדי ,לפעמים הוא עבד ,כמו עבד שיש
לו מצות אדונו ולעשות רצונו .וכן ישראל בחרתי בו ,להשרות עליו ,והכל הוא בסוד עליון .כתוב
"בוראך יעקב ויוצרך ישראל" ,וכתוב "כה אמר ה' עושך" ,כל הדרגות הללו עולות לאחד ,והרי
נאמר ,בור"א ,יוצ"ר ,עוש"ה ,וכל הדרגות אלה על אלה וכולן אחד .אשרי חלקם של ישראל
שהקדוש ברוך הוא רוצה בהם מכל העמים עובדי עבודת כוכבים ומזלות ,משום שבכולם כתוב
"הבל המה מעשה תעתועים בעת פקודתם יאבדו" ,בשעה שהקדוש ברוך הוא עתיד לבער אותם מן
העולם וישאר הוא לבדו ,כמו שנאמר "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא".
 3312לחיצונים ,עי' ע"ח כללים פרק ז.
##* 3313
 3314אולי רפב ע"א :הכא אשכחנא אסוותא לגבי דאתמר ביה ויתן את רשעים קברו בתר
דקבורה דא בגין אבא ואימא דאינון בגלותא עם ישראל אתקיים בי קרא ולא יטמא אליהו לא
תתעכב מלנחתא דאע"ג דאנת כהנא לאביו ולאמו )לא( יטמא דהא קב"ה ושכינתיה בגלותא דאיהי
קבורה לון ואנא קבור בינייהו באומאה עלך בשם יי' חי וקיים לא תתעכב מלנחתא מלאכין קדישין
מארי דגדפין באומאה עלייכו טולו אומאה דא וסליקו לה על גדפייכו שבועת יי' בח"י צדיק וקיים
עמודא דאמצעיתא טולו אומאה דא וסליקו לה על גדפייכו במטרוניתא ביקרא דילה לגבי קב"ה
מלאכין עילאין שליחן דקב"ה מימינא ומלאכין שליחן דיליה משמאלא ומלאכים דאבא ואמא יהון
סתרין לה עילא ותתא ומכסין לה באת ו' בשית גדפין דיליה דאתמר ביה שרפים עומדים ממעל לו
שש כנפים דשבועה דיליה דאיהי ה' רביעאה ובשתים יכסה רגליו דילה ובשתים מעופפים לה ואנת
אליהו דסליקת לעילא העילות והוא טעין לך מכל טוב נחות לגבה ותהוי כרוב תחותא לנחתא בך
מלאה כל טוב ומלאכין דאבא ואימא דאינון י"ה )ס"א אסתרו לה( אסחרו לך בנחיתו דילה ומלאכין
דבעלה ברא דאבא ואמא ו' כסיאו לה ומעפפין לה משית גדפין
אב"ג ית"ץ ובל"ו דתליין מנייהו כחשבון ל"ו ודאי איהו שרפים עומדים ממעל לו ונחיתת ה'
)נ"א י"ה( דיליה טמירא מכוסה בהון ומלאכין דאינון דצדיק ח"י עלמין אסמיכו לה עלייכו כחיון
דסמכי לכרסייא דאע"ג דה"א דאצילות דשמא דיהו"ה איהי סמיכת לכלהו לית לכון לפרחא לעילא
ולנחתא לתתא בר מינה כאברין דגופא דלית להון תנועה בר מנשמתא דאברין דאית לה אתפשטו
עלייכו לסמכא לכון בהון דהכי איהי ה' כימא אי אית לה מאנין מתמליין מנה ומתפשטין בהון
כנחלים דמתפשטן מן ימא על ארעא ואי לאו איהי ה' בגרמא יחידאה בלא אתפשטותא דנחלין הכי
מאנין דשכינתא אינון מלאכין קדישין לעילא וישראל לתתא אי אית בהון מארי מדות מארי חסד
חסידים גבורים מארי תורה נביאים וכתובים צדיקים אנשי מלכות דאתמר בהו ואשר כח בהם
לעמוד בהיכל המלך בעמידה דצלותא בהיכלא דמלכא אדנ"י מלכא דילה יהו"ה והם חכמים
ונבונים ראשי ישראל ולא ראשי ערב רב דאתמר בהון היו צריה לראש איהי אתפשטת עלייהו
בעשר ספירן דילה בההוא זמנא נחית עלת העלות ביו"ד ה"א וא"ו ה"א לנחתא עלייהו לאקמא
שכינתא עלייהו ובזמנא דויפן כה וכה וירא כי אין איש איהי אמרת שלמה אהיה כעוטיה מעוטפת
בגרמא דלא אתפשטת עלייהו וקב"ה צווח עלה ואמר )איכה א א( איכה ישבה בדד:
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שית אינון כו'  -ר"ל ,אע"ג שנאמר שש כו' שש כו' ,נכללין באחד ,ששנים שרפים הן וחד
אתחזרו ,והן ו"ו מלאה ,בת"ת ויסוד ,וגוף וברית חד הן )&( ,ובוא"ו ,א' של שם כלילן .וזה שלא
נאמר שש כנפים לא' שש כנפים לא' ,וז"ש תרין הוי ,חד אתחזרו ,ששרפים הן שנים ונאמר
לאחד:
הארון של ספר התורה זה הכיס של
הלב ,והיא אש בוערת ,ואם לא כנפי
הריאה שנושבים עליו ,היה הלב שורף
את כל הגוף .ואותה האש שהיא דם
העורקים של הלב ,הרוח נושבת אחריו
בעורקי הדם ,וכולם מתנהגים אחריו.
וזהו שכתוב "אל אשר יהיה שמה הרוח
ללכת ילכו וגו'" .וכשעולה הרוח מן הלב
)ונפרדת מן הנפש שהיא ו'( ,על הדם
האש בוערת נאמר בנפש "אני ישנה".
וכשיבא הרוח אליו נאמר "ולבי ער" .וזהו
"נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי
אשחרך" .וכשתבא הרוח ללב ששם
הנפש ,נאמר בו "קול דודי דופק" דופק

3315

àáìã àñéë àã äøåú øôñã àðåøà
ïåðéàã äàéø éôðë àì éàå ÷éìã øåð åäéàå
àåääå àôåâ ìë ãé÷åà àáì äåä äéìò ïéáùð
àçåø 3316àáìã ïé÷øòã íãã åäéàã àøåð
åäìëå 3317àîãã ïé÷øòá äéøúáà áéùð
øùà ìà áéúëã àåä àãå äéøúáà ïéâäðúî
'åâå åëìé úëìì [á"ò ò] çåøä äîù äéäé
)àçåø äéðî ÷éìñ ãë àáìå (áé à ìà÷æçé
)øåð àîã ìò 3318('å åäéàã àùôðî ùøôúàå
) 3319äðùé éðà àùôðá øîúà ÷éìãשיה"ש ה
ב( øò éáìå øîúà äéáâì àçåø éúéé ãëå
äìéìá êéúéåà éùôð (è åë äéòùé) åäéà àãå

 - ïå÷éúä øéàîתרגום :כאן מצאנו רפואה אלי שנאמר בו ויתן את רשעים קברו אחר שקבורה זו משום אבא
ואמא שהם בגלות עם ישראל התקיים בי הכתוב ולא יטמא אליהו לא תתעכב מלרדת שאף על גב
שאתה כהן לאביו ולאמו )לא( יטמא שהרי הקדוש ברוך הוא ושכינתו בגלות שהיא קבורה להם
ואני קבור ביניהם בשבועה עליך בשם ה' חי וקיים אל תתעכב מלרדת מלאכים קדושים בעלי
כנפים בשבועה עליכם קחו שבועה זו והעלוה על כנפיכם שבועת ה' בח"י צדיק וקיים עמוד
האמצעי קחו שבועה זו והעלו אותה על כנפיכם במלכה בכבוד שלה לקדוש ברוך הוא .מלאכים
עליונים שליחי הקדוש ברוך הוא מימין ומלאכים שלוחיו משמאל ומלאכים של אבא ואמא יהיו
מסתירים לה למעלה ולמטה ומכסים אותה באות ו' בשש כנפיו שבו נאמר שרפים עומדים ממעל
לו שש כנפים וגו' ששבועה שלו שהיא ה' רביעית ובשתים יכסה רגליו שלה ובשתים מעופפים
אותה .ואתה אליהו שעלית לעילת העילות והוא טוען אותך מכל טוב רד אליה ותהיה כרוב
תחתיה להורידה בך מלאה כל טוב ומלאכים של אבא ואמא שהם י"ה )הסתירו אותה( סובבו אותך
בירידתה ומלאכים של בעלה בן אבא ואמא ו' כיסו אותה ומעופפים אותה בשש כנפים
אב"ג ית"ץ ובל"ו שתלויים מהם כחשבון ל"ו ודאי הוא שרפים עומדים ממעל לו ויורדת ה'
)י"ה( שלו טמירה מכוסה בהם ומלאכים שהם של צדיק ח"י העולמים הסמיכו אותה עליכם כמו
החיות שסומכות את הכסא .שאף על גב שה"א של אצילות של שם של יהו"ה היא תומכת לכולם
אין לכם לפרוח למעלה ולרדת למטה חוץ ממנה כאברי הגוף שאין להם תנועה חוץ מהנשמה
שהאברים שיש לה התפשטו עליכם לתמוך אתכם בהם שכך היא ה' כמו ים אם יש לה כלים
מתמלאים ממנה ומתפשטים בהם כמו נחלים שמתפשטים מהים על הארץ ואם לא היא ה' בעצם
יחידי בלי התפשטות הנחלים .כך כלי השכינה הם מלאכים קדושים למעלה וישראל למטה אם יש
בהם בעלי מדות בעלי חסד חסידים גבורים בעלי תורה נביאים וכתובים צדיקים אנשי מלכות
שנאמר בהם ואשר כח בהם לעמוד בהיכל המלך בעמידת התפלה בהיכל המלך אדנ"י מלך שלה
יהו"ה והם חכמים ונבונים ראשי ישראל ולא ראשי ערב רב שנאמר בהם היו צריה לראש היא
התפשטה עליהם בעשר ספירות שלה באותו זמן ירד עילת העילות ביו"ד ה"א וא"ו ה"א לרדת
עליהם ולהקים שכינה עליהם .ובזמן של ויפן כה וכה וירא כי אין איש היא אומרת שלמה אהיה
כעוטיה מעוטפת בעצמה שלא התפשטה עליהם והקדוש ברוך הוא צווח עליו ואומר איכה ישבה
בדד.
.àáì àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð àáìã àñéë 3315
àîãã ïé÷øòá àúéà åîå÷îáå à"øâá ç÷îð àáìã ïé÷øòã íãã 3316
.(à"øâ) àáìã 3317
."'ã éäéàã àùôðî ùøôúàå 'å åäéàã" àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð øâñåîä 3318
 3319על הנפש נאמר אני ישנה ,כי כן הוא בשינה ,שלא נשאר אלא הנפש .אבל על הרוח נאמר
ולבי ער ,כי בו מתלבש המוחין דגדלות כולם )ביאורים ח"א ע ע"א(.
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על שער הלב שש דפיקות ,להודיע שהו'
הוא שיבא אל ה' )ד'( שהיא הנפש ,ובה
הם עשרה ,וכלם בפיוס ,זהו שכתוב
"פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי
שראשי נמלא טל".

àçåø éúéé ãëå êøçùà éáø÷á éçåø óà
äéá øîúà 3320àùôð ïîúã àáì éáâì
)שיה"ש ה ב( ÷àòøúì ÷éôã ÷ôåã éãåã ìå
'å åäéàã òãåîúùàì ïé÷éôã úéù àáìã
äáå ùôð éäéàã ('ã à"ð) 3321'ä éáâì éúééã
(íù) ã"ää àñåéôá åäìëå äøùò ïåðéà
éùàøù éúîú éúðåé éúéòø éúåçà éì éçúô
ìè àìîð

*דא כיסתא דלבא  -צ"ל דא לבא ,וכן הוא לקמן )עב ע"א &( וש"מ :ואיהו נור כו'  -דארון
אותיות נורא ,תרגום של אש ,והוא חום הטבעי שבלב ,3322ועבר"מ פרשת פנחס )רלד ע"א(:3323
*וההוא נורא דאיהו בערקין דדמא רוחא נשיב אבתריה בערקין דלבא  -כצ"ל ,דבמוחא וריאה
ולבא הן נר"ן 3324כמ"ש סוף תיקון כ"ו )&( .ואעפ"כ שריא ,ע"י התנשבות הריאה ,הרוח בלב,
 - ïå÷éúä øéàî 3320ענין הדפיקו דלבא 3320הוא מרוח החיוני שבלב )הקדו"ש פז ע"ב(.
והנה מזה נמשך החיות דבחי' רוח לכל הגוף ע"י העורקים הדופקים הנמשכים מן הלב לכל
האברים  ,וכמ"ש בתיקונים )תיקון סט דף קכב ע"א( וכל ערקין וורידי גופא דאינון דפקין מלבא
אינון דפקין ,ושם מתלבש כל המוחין דגדלות שהם כל הל"ב נתיבות חכמה הכלולים בלב ג"כ
)ביאורים ח"א סט ע"ד(.
.øâñåîä úà ñøåâ à"øâä 3321
 3322וכמ"ש בסוף תיקון כא )דף כב ע"א( שהוא האש היסודי דלבא ,ועל זה אמר הרב כי האש
היסודי והחום הטבעי שהוא בלב הנה הוא מצד הל"ב אלהי"ם דקטנות אשר מתקבץ הארתם בו
וכנ"ל )ביאורים ח"א סט ע"ד(.
 3323ז"ל :שמעון לר"א אלעזר ברי כל שאר שייפין דלגו רזא עלאה איהו ת"ח לבא הא אתמר
אבל לב דא איהו נורא דדליק ואלמלא דזמין לגביה מלכא עלאה כנפי ריאה דאתיין לקמיה רוחא
מרוחא דנשיב מגו בוסמין עלאין הוה אוקיד לעלמא ברגעא הדא פתח ואמר )&( ויי' המטיר על
סדום ועל עמורה גפרית ואש אמאי אוקיד לון בגין דכנפי ריאה לא נשיבו בההיא שעתא וסתרא
דכנפי ריאה דא )&( כנפי יונה נחפה בכסף ואינון רפאל וצדקיאל ועלייהו אתמר )&( עושה מלאכיו
רוחות לנשבא תדיר קמי מלכא )ס"א לבא(:
תרגום :שמעון לרבי אלעזר ,אלעזר בני ,כל שאר אברים שמבפנים סוד עליון הוא .בא וראה
הלב הרי נאמר ,אבל לב זהו אש ששורף ,ואם לא שהזמין אליו המלך העליון את כנפי הריאה
שמביאים לפניו הרוח מרוח שנושבת מתוך בשמים עליונים ,היה שורף את העולם ברגע אחד.
פתח ואמר "וה' המטיר על סדום ועל עמורה גפרית ואש" .מדוע שרף אותם ,משום שכנפי ריאה
לא נשבו באותה שעה ,והסוד של כנפי הריאה זה "כנפי יונה נחפה בכסף" ואלו הם רפאל
וצדקיאל ,ועליהם נאמר "עושה מלאכיו רוחות" לנשב תמיד לפני המלך )הלב(.
 3324מה שנמצא בכמה מקומות שאמרו כי רוח הוא בלב ונפש בכבד ובכ"מ אמרו כי הרוח הוא
בריאה ונפש בלב ,הנה העיקר הוא כי במוחא וריאה ולבא הן נר"ן ,כמ"ש בסוף תיקון כ"ו ,אך ע"י
התנשבות הריאה שמנשב תמיד על הלב ,הנה שריא הרוח בלב ג"כ ,כי הוא מתפשט מהריאה ללב
)והוא דרך הביב והמזרק שיוצא ממנו לריאה כנ"ל ,ולכן בניקב אותו המזרק לחללו טריפה במשהו
כנז'( .וכן הוא בנפש שעיקרה הוא בלב ומתפשט בכבד ,והוא ע"ד הנשמה שנודע הוא שעיקרה הוא
חופף על האדם מלמעלה אלא שמתפשט ענפיה בתוכו ,וכן האויר בעולם ,ונשיב בהאדם .כן הוא
עד"ז עיקרו דהרוח הוא בריאה ,אלא שממנה מתפשט ושורה בלב ,ועיקר הנפש הוא בלב וממנו
מתפשט ושורה בכבד )הקדו"ש קה ע"ד( אלו הג' נר"נ שורש כולם הם בהמוחין שבראש שהם
חב"ד ,כי מוח הדעת שם הוא השורש דהרוח והנפש ,ואח"כ הנה הם מתפשטין שניהם בהלב ,כי
שם מתפשט ומתקבץ הארת כל המוחין כנ"ל אות נ"ז נ"ח .אך עיקר מה שנתגלה שם הוא הרוח
והנפש ,אבל הנשמה עיקר מקומה הוא לעולם רק בהמוח ,כי היא מהג"ר שהם למעלה ,משא"כ
הרוח ונפש עיקר מקומם הוא לעולם רק בהז"ת ,והוא בכלל דברי הרב מה שאמר בשער הנסירה
)פרק ו( במה שמחלק שם בין אחסנתא דאו"א לאחסנתא דז"א עצמו ע"ש והבן.
והנה נכנס הרוח והנפש עיקרן בהלב ,אלא שבאור הרוח הנה מתייחד בו הריאה והלב יחד,
ומקבל הלב את אור הרוח ע"י הריאה ,אבל אור הנפש נכנס עיקרה בלב .אמנם אח"כ הנה יוצא
ומתפשט אור הנפש מהלב אל הכבד ,והוא מה שנודע שהנפש שרויה בכבד .אך נודע הוא מה
שכתב הרב הכלל בזה בשער הנסירה )פרק ז( ובכ"מ כי כל דבר שיורד ממדרגה למדרגה אין הכוונה
שנעקרין ממקומן ,אלא שרשם נשאר לעולם קיים במקומו ורק הריבוי אור שבהם הוא אשר
מתפשט ויורד למטה .וכן הוא בענינינו בענין אור הנפש ,כי עיקרו הוא נשאר קיים לעולם בהלב,
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כמו הנשמה שעיקר חופף על האדם ,וענפיה בתוכו .3325וכן האויר בעולם ונשיב באדם ,וכן
כה"ג בנפש ,שעיקרה בלב ומתפשט בכבד .וז"ש למעלה דלבא ארונא ,אע"ג דס"ת הוא הריאה
כנ"ל .ואפשר לומר דס"ל כר"י בפ"ק }עח ע"ב{ דב"ב )יד ע"א( דמצדו הוא מונח ,3326ומוחא
וריאה ולבא הן ג' דרגין שכוללין כל הע"ס .ואף שע"ס נחלקין לג' דרגין ,מ"מ בכללן רק שתים,
דמלכא עלאה בדכורא אסתיים ,ולכן כל ט"ס נחשבין לדכורא א' ,ומלכות נוק' ב' .ונכללין בזכור
ושמור .וז"ש בתיקון כ"ד )&( דתהא לב נטיר כו' שמור ,ומוחא בזכור .וכן בפרשת פנחס )רכד
ע"א (3327ע"ש .וזהו בבחי' האברים הפנימים לבד .אבל עם האברים החיצונים ,מוחא ולבא,
או"א .ואברים דגופא ,ו"ק ,ז"א .ופומא מלכות ,כמ"ש בר"מ פ' נשא )קכב ע"ב( 3328י' יראה ודא
 - ïå÷éúä øéàîושורה שם עם אור הרוח ביחד ,ורק ריבוי אורו הוא מתפשט ונכנס בהכבד וקונה מקומו שם,
ומשם יוצא ומתפשט הארת אור הנפש דרך וורידי הכבד לכל שאר האיברים כולם וכמ"ש בשער
המוחין )פרק ה( ,ומקבלים כל האיברים כולם את התפשטות אור הנפש רק מהכבד ,וזהו מה
שנודע כי הכבד הוא הכלי לאור הנפש .והכוונה הוא כי כל האברים כולם אינם מקבלים הארת
אור הנפש אלא רק אחר שנצטמצם וירד בהכבד ,משא"כ הארת אור הרוח הנה מקבלים כל
האיברים כולם דרך העורקים הדופקים הנמשך מהלב ,ולכך אמרו שהלב הוא הכלי לרוח ,ור"ל
שהגוף משתמש בו ונוטל הגוף כולו על ידו את הארת אור הרוח .וכן הכבד הוא כלי להנפש ,ור"ל
שהוא כלי להגוף אשר הגוף משתמש בו ונוטל על ידו את הארת אור הנפש .ולכך אמרו כי הלב
הוא הכלי להרוח והכבד הוא הכלי להנפש .ועוד כי הרי נמצא מדברינו כי הכבד הנה הוא רק הכלי
להנפש לבד ,ולכך נקרא הכבד בשם כלי הנפש ,כי הרי בו עומד ומאיר אור הנפש וניכר בו ,משא"כ
הלב הנה שם שורה הרוח ג"כ ,ושניהם שורים שם ,ובמקום הרוח לא נזכר הנפש כלל ע"ד שרגא
בטיהרא שאינה ניכר אורה כלל .אבל באמת הנה שורה בהלב עיקר אור הנפש ג"כ ,וכל אור הנפש
אשר בהכבד הנה מקבל אותו ג"כ רק מהלב וכנז' ,אך משום ששם שורה אור הרוח ומאיר שם
באורו הגדול ,הנה נתבטל שם אור הנפש ואינו ניכר שם אורה כלל ,ולכך נקרא הלב רק בשם כלי
הרוח .אך בערך הריאה אשר שם הוא שורה רק הרוח לבד ,הנה קורא התיקונים היטיב את הלב
בשם כלי להנפש ,משום שהרי שם שורה עיקר אור הנפש ג"כ עכ"פ .אך הכבד בערך הלב נקרא
הוא כלי להנפש ,כי הרי בו שורה ומתגלה הנפש לבד ,משא"כ הלב שבו שורה ומאיר אור הרוח
ג"כ ,ואינו ניכר בו אור הנפש על ידו ,נקרא }ע ע"ג{ הוא בערך הכבד בשם כלי להרוח ,וע' ג"כ מה
שכתב בזה הגר"א בתיקון כ"ה )דף עח סע"א( ע"ש ,ובכלל דבריו דברינו )ביאורים ח"א ע ע"ב(.
 3325עי' יהל אור ח"א יא ע"ד וז"ל ,באדם נשמה חיה יחידה ,שכללם הנשמה ,היא ג"ר של הרוח
של האדם אבל הנשמה עצמה שהיא ג"ר עצמן אינן באים באדם כלל והן אלקות וז"ס איש
האלקים ,ע"כ.
 3326וארגז ששיגרו בו פלשתים דורון לאלהי ישראל מונח מצדו שנאמר ואת כלי הזהב אשר
השבותם לו אשם תשימו בארגז מצדו ושלחתם אותו והלך ועליו ס"ת מונח שנאמר לקוח את ספר
התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית ה' מצד הוא מונח ולא בתוכו.
 3327ז"ל :אמר רבי פנחס מסתכל הוינא שמירה בלב איהו ודאי )דחמא בלב( )ס"א ולב דוגמא
דלב עלאה( וע"ד שמור בלב ולאו באתר אחרא זכירה בזכר במוחא דרכיב ושליט על הלב ולית
זכירה אלא במוחא וע"ד זכור לזכר ושמור לנקבה מוחא דאיהו דכורא רכיב ושליט על הלב לב
שליט ורכיב על הכבד כבד סמאל ונחש דא בדא ואיהו חד )ס"א ואינון דכר ונוקבא(.
תרגום :אמר רבי פנחס הייתי מסתכל ,השמירה היא ודאי בלב )שראה בלב נ"א והלב דוגמת
הלב העליון( ולכן שמור בלב ולא במקום אחר .זכירה בזכר במח ,שרוכב ושולט על הלב ,ואין
זכירה אלא במח ועל זה זכור לזכר ושמור לנקבה .המח שהוא זכר רוכב ושולט על הלב ,הלב שולט
ורוכב על הכבד ,כבד סמאל ונחש זה בזה והוא אחד )והם זכר ונקבה(.
 3328ז"ל :ודיוקנא אחרא על רישיה דאתקריאת יראה ודא י' 3328ועלייהו אתמר ויברא אלהים
את האדם בצלמו 3328בצלם אלהים 3328תרין דיוקנין טבין דאינון דכר ונוקבא דכר מסטרא דאת
י' 3328נוקבא מסטרא דאת ה' ותרין אתוון אתערין ליה לב"נ לתורה ולמצוה י' יראה 3328ודא איהי
על רישיה 3328דב"נ ומנה ייעול דחילו ללבא דב"נ למדחל מקב"ה ולנטרא גרמיה דלא יעבר על
פקודין דלא תעשה ה' אהבה על רישיה דב"נ ומניה עאל רחימו דקב"ה על רמ"ח אברין דיליה
לקיימא בהון פקודין דעשה ו' איהי על רישיה דב"נ ומניה ייעול על פומא דב"נ מלולין לאולפא
באורייתא
תרגום :ודמות אחר על ראשו שנקרא יראה ,וזה י' ,ועליהם נאמר "ויברא אלהים את האדם
בצלמו בצלם אלהים" ,שתי דמויות טובות שהם זכר ונקבה ,זכר מצד האות י' ,נקבה מצד האות ה'.
ושתי אותיות ]אחרות[ מעוררות את האדם לתורה ולמצוה ,י' יראה ,וזוהי על ראש האדם ,וממנה
תכנס יראה ללב האדם ,לירא מהקדוש ברוך הוא ולשמור את עצמו שלא יעבור על מצוות לא
תעשה .ה' אהבה על ראשו של האדם ,וממנה נכנסת אהבת הקדוש ברוך הוא על רמ"ח איבריו
לקיים בהם מצוות עשה .ו' היא על ראש האדם ,וממנה יכנס על פה האדם דיבורים ללמוד בתורה.
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דאיהו כו' ושם )קכב ע"ב קכג ע"א( 3329דאינון י"ה ,יראה ואהבה קרינן לון כו' ,הנסתרות יראה
ואהבה ,דאינון כו' .ולעיל )יג ע"א &( ואתקריאו בתיקונא דא כו' .והענין כי ב' בחי' באדם ,ראש
וגוף ,ובבחי' דלפנים ,הנסתרות שבהן או"א ,ודלבר זו"ן .ופומא הוא כלל הרישא ,וכמ"ש
ברע"מ )נשא קכג ע"ב( שם דאינון בגופא וברישא ,וזהו דאבא יסד ברתא ואימא ברא )&( ,והיא
עטרת בעלה )משלי יב ד( ,ואיהי כתר מלכות בסיומא דגלגלתא :אל אשר כו'  -והאופנים
לעומתן ,וכן הנפשא דבלבא בתר רוחא ,וכל האברים אחר נפשא :ולבא כד כו'  -והוא בשינה,
דלא אשתייר רק נפשא .וז"ש נפשי אויתיך בלילה אף רוחי כו' ,ביום ,וזהו אשחרך בשחר ,וכן
הוא דרגא דיום ולילה* :מניה רוחא דאיהו ו' ואתפרש מנפשא דאיהי ד' על דמא כו'  -כצ"ל,
ר"ל דנפש הוא ד' ,שהוא על ד"ם ,כמ"ש )ויקרא יז יא( כי הדם הוא הנפש .וידוע שרוחא ונפשא
הן ד"ו פרצופין* :3330לאשתמודע דאיהו ו' דייתי לגבי ד' דאיהי כו'  -כצ"ל ,וכן הוא בנ"א.
3331
וז"ש ובה אינון עשרה ,דשניהן הן ד"ו :וכולהו בפיוסא – כמ"ש בפרשת פנחס )רכה ע"ב(
ובר"מ שם ,3332ובפרשת בראשית )מט ע"א ע"ב( 3333מכאן אוליפנא מאן דמתחבר כו' .וזהו זיווג
 - ïå÷éúä øéàî 3329ואית ב"נ לבתר דמתחרט מחובוי ויעביד תשובה ויתעסק באורייתא בדחילו ורחימו דקב"ה
ולא על מנת לקבל פרס דא זכי לאת ו' ואיהו בן י"ה ועל שמיה אתקרי בינה ודא גרים דתשוב ו'
לגבי ה' ומלת תשובה כך היא תשוב ו' לה' 3329ולעולם לא שריא ה' בבר נש ולא ו' בלא דחילו
ובלא רחימו דאינון י"ה יראה ואהבה קרינן ליה ודאי ומתמן אתייהיבו התורה והמצוה דאינון בן
ובת ובגין דישראל מקיימין התורה והמצוה אתקריאו בנים לקב"ה הה"ד בנים אתם ליי' אלהיכם.
הנסתרות יראה ואהבה דאינון במוחא ולבא בחללא דגופא וברישא והנגלות התורה והמצוה
דאינון בגופא וברישא לבר ורזא דמלה הכי הוא ודאי דאי ב"נ דחיל לקב"ה או רחים ליה דא לא
ידע ב"נ אחרא בגין דאיהו מלה דלא אתגליא אלא בינו לבין קונו.
תרגום :יש אדם שלאחר שישוב מחטאיו ומתכפר לו ,הוא הולך בדרך מצוה ומתעסק בכל כחו
ביראה ואהבת הקדוש ברוך הוא ,זה זוכה לתשובה תחתונה שנקראת ה' ,וזו היא תשובה תחתונה.
ויש אדם שלאחר שהתחרט על חטאיו ועשה תשובה ויתעסק בתורה ביראה ואהבת הקדוש ברוך
הוא ,ולא על מנת לקבל פרס ,זה זוכה לאות ו' ,והוא בן י"ה ,ועל שמו נקראת בינה ,וזה גורם
שתשוב ו' לה' ,ומלת תשובה כך היא ,תשוב ו' לה' ,ולעולם לא שורה ה' באיש ולא ו' ללא יראה
וללא אהבה ,שהם י"ה ,יראה ואהבה נקראים בודאי .ומשם נתנו התורה והמצוה שהם בן ובת,
ומשום שישראל מקיימים התורה והמצוה ,נקראו בנים לקדוש ברוך הוא ,זהו שכתוב "בנים אתם
לה' אלהיכם".
הנסתרת יראה ואהבה ,שהם במח ובלב ,בחלל הגוף ובראש .והנגלות התורה והמצוה ,שהם
בגוף ובראש מבחוץ .וסוד הדבר כך הוא ודאי ,שאם האדם פוחד מהקדוש ברוך הוא ,או אוהב
אותו ,את זה לא יודע אדם אחר ,משום שזהו דבר שלא התגלה אלא בינו לבין קונו.
 3330עי' לעיל הערה .1290
 3331ז"ל :תו ויפגע במקום מלי פיוסין איהו דאתא שמשא קדישא לגבי סיהרא בעלה לגבי
אתתא מכאן דלא יאות לבעל למיתי לגבי אתתא אי לא הוי במלי פיוסין לפייסא לה דכתיב ויפגע
במקום ולבתר וילן שם כד הוה אתי יעקב מחרן מה כתיב ויפגעו בו שדרת היא לפייסא ליה למיתי
לגבה ויאמר יעקב כאשר ראם מאי כאשר ראם אלין מלאכין דיום ומלאכין דלילה הוו ואתכסיאו
מניה ולבתר אתגליין ליה וע"ד כאשר ראם כתיב מחנה אלהים זה מהכא דהוו אלין דיממא ואלין
דליליא אינון דליליא כתיב בהו:
תרגום :עוד "ויפגע במקום" ,דברי פיוסים הוא ,שבא השמש הקדוש אל הלבנה ,בעלה אל
אשתו ,מכאן שלא ראוי לבעל לבא לאשה אם לא היה בדברי פיוסים לפייסה ,שכתוב "ויפגע
במקום" ואחר כך "וילן שם" .כשיעקב היה בא מחרן ,מה כתוב "ויפגעו בו" שלחה היא לפייס אותו
לבא אליה" .ויאמר יעקב כאשר ראם" מהו "כאשר ראם" ,אלו מלאכי היום ,ומלאכי הלילה היו
ונתכסו ממנו ,ואחר כך נתגלו לו ,ולכן כאשר ראם כתוב "מחנה אלהים" זה ,מכאן שהיו אלו של
היום ,ואלו של הלילה .באלו של הלילה כתוב
 3332ז"ל :אלא פגיעה איהי פיוסא דכד ייתי חתן לגבי כלה לית ארח לחתן לייחדא בכלה אלא
בפיוסא ולבתר יעבד עמה לינה והיינו )ד"א וילן שם( כי בא השמש אמר רעיא מהימנא איה כי מאי
ניהו כי בא השמש דהא ארח דרשא אוקמוה לשון כבייה והיינו כי בא השמש אלא מהכא אוליפנא
מאן דמייחד באתתיה צריך בליליא למכבי שרגא וביממא לאו ארח דרבנן לשמש מטתן אלא בלילה
ארח צנעא ובגין דא מתי אתעביד לינה כי בא השמש דאתפני שמשא מעלמא ובגין דא אוף הכי
דצריך לאתכסייא מן שמשא והכי צריך לאתכסייא מאלין מלאכין דאינון מיצר הטוב מימינא בכמה
משריין ומיצר הרע דאזיל לשמאלא בכמה משריין ובגין דא בתר דאתא צפרא אמר כאשר ראם
ומסטרא דיעקב דהוה איש תם לא הוה עמיה אלא חיילין דמלכא ומטרוניתא ובגין דא ויקרא שם
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זו"ן בכ"מ שהן רוחא עם נפשא :הה"ד כו'  -שהן בפיוסא ,והן שית דפיקין ,כמו שמפרש והולך
ובתקונא כו':
שש
זה
ובתקון
)
עשר
שמונה
ובתקון
àã àðå÷úá à"ð) éøñ éðîú àðå÷úáå
אותיות( שהוא בר"א שי"ת ,הם רמוזים ïéæéîø ïåðéà ú"éù à"øá åäéàã (ïååúà úéù
כדוגמא זה" ,פתחי לי" באות ב'ף שהיא
) àã àðååâëשיה"ש ה ב( 'á úàá éì éçúô
השער" ,אחותי" באות א'" ,רעיתי" באות
ר'" ,יונתי" באות י'" ,תמתי" באות ת''ø úàá éúéòø 'à úàá éúåçà àòøú éäéàã ,
3334
"שראשי נמלא טל" זה יו"ד ,הנקודה של éùàøù 'ú úàá éúîú 'é úàá éúðåé
אות ב'" .קוצותיו" אלו ששת הצדדים 'á úàã äãå÷ð ã"åé 3335àã ìè àìîð
שנאמר בהם "שוקיו עמודי שש" ,והם ÷ïåäá øîúàã ïéøèñ úéù ïéìà åéúåöå
הדפיקות ,כמוליך ומביא את מי ) 3336ùù éãåîò åé÷åùשיה"ש ה טו( çò} ïåðéàå
שארבעת הצדדים שלו ,ומעלה ומוריד
òáøàã ïàîì àéáîå êéìåîë ïé÷éôã {á"ò
את מי שהשמים והארץ שלו .וששת
הצדדים הם שש הספירות ,והדופק עולה àéîùã ïàîì ãéøåîå äìòîå äéìéã ïéøèñ
ויורד בהם באריכות של חסד ,כדוגמא זה ïøéôñ úéù ïåðéà ïéøèñ úéùå äéìéã àòøàå
התקיעות בשבר של הגבורה ,שהם ãñçã åëéøàá åäá úéçðå ÷éìñ å÷éôãå
שברים ,במהירות של העמוד האמצעי ïåðéàã äøåáâã åøéáúá úåòé÷ú àã àðååâë
שהוא תרועה ,בחסד גבורה תפארת ,הם
åäéàã àúéòöîàã àãåîòã åøéäîá íéøáù
עולים בנצח ,והוד יסוד הם יורדים##*.
çöðá ïé÷ìñ úøàôú äøåáâ ãñçá äòåøú

 - ïå÷éúä øéàîהמקום ההוא מחנים אינון מלאכין דיממא כתיב כאשר ראם מחנה אלהים זה וכד אתו מלאכים
דליליא דאתכנשו בהדיה לנטרא ליה אמר ויקרא
תרגום :אלא פגיעה היא פיוס ,שכשיבא החתן לכלה ,אין דרך לחתן להתייחד עם הכלה אלא
בפיוס ,ואחר כך יעשה עמה לינה ,והיינו )וילן שם( "כי בא השמש" .אמר רועה הנאמן ,אם כך מהו
"כי בא השמש" ,שהרי דרך דרש פרשוה לשון כבוי ,והיינו כי בא השמש ,אלא מכאן למדנו ,מי
שמתייחד עם אשתו צריך בלילה לכבות את הנר ,וביום אין דרך רבותינו לשמש מטתם רק בלילה,
דרך צנעה ,ולכן מתי נעשה לינה "כי בא השמש" ,שהתפנה השמש מהעולם .ולכן גם כן צריך
להתכסות מהשמש ,וכך צריך להתכסות מאלו המלאכים שהם ִמ ֵיצר הטוב מימין ,בכמה מחנות,
ומיצר הרע שהולך לשמאל בכמה מחנות ,ולכן אחר שבא הבוקר ,אמר "כאשר ראם" .ומצד יעקב
שהיה איש תם ,לא היה עמו רק חיילות המלך והמלכה ,ולכן "ויקרא שם המקום ההוא מחנים",
אותם מלאכי היום כתוב "כאשר ראם מחנה אלהים" זה ,וכשבאו מלאכי הלילה שהתכנסו ִאתו
לשמור אותו ,אמר "ויקרא
 3333בקדמיתא ויביאה אל האדם דעד הכא אית לאבא ולאמא למעבד לבתר איהו ייתי לגבה
וכל ביתא דילה הוא ויטול רשות מינה ועל דא אתערנא דכתיב )שם כח יא( ויפגע במקום וילן שם
דנטיל רשו בקדמיתא מכאן אוליפנא דמאן דמתחבר באנתתיה בעי למפגע לה ולבסמא לה
במלין 3333ואי לאו לא יבית לגבה 3333בגין דיהא רעותא דלהון כחדא בדלא אניסו:3333
וילן שם כי בא השמש )בראשית כח יא( לאחזאה דאסיר ליה לבר נש לשמשא ערסיה ביממא
ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו הכא אוליפנא דאפילו יהון למלכא ערסי דדהבא ולבושי יקר
למיבת בהו ומטרוניתא תתקין ליה ערסא מתתקן באבנין ישבוק דיליה ויבית במה דאיהי תתקין
דכתיב )שם( וישכב במקום ההוא:
תרגום :בהתחלה "ויבאה אל האדם" ,שעד כאן יש לאבא ולאמא לעשות ,אחר כך הוא יבא
אליה ,וכל הבית שלה הוא ,ויטול רשות ממנה .ועל זה הערנו שכתוב "ויפגע במקום וילן שם",
שנטל רשות בהתחלה .מכאן למדנו ,שמי שמתחבר באשתו ,צריך לפייס אותה ולשמח אותה
בדברים .ואם לא ,שלא ילון אצלה ,כדי שיהיה רצון שלהם כאחד בלא אונס.
"וילן שם כי בא השמש" ,להראות שאסור לו לאדם לשמש מטתו ביום" .ויקח מאבני המקום
וישם מראשתיו" ,כאן למדנו ,שאפילו יהיו למלך מטות זהב ולבושי כבוד ללון בהם ,והמלכה
תתקין לו מטה מתוקנת מאבנים ,יעזוב את שלו וילון במה שהיא מתקנת ,שכתוב "וישכב במקום
ההוא".
.(à"øâá óñåð) 'ù úàá 3334
.à"øâá ÷çîð 3335
.(à"øâá ÷çîð) ùù éãåîò åé÷åù ïåäá øîúàã 3336
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ïéúçð ãåñé ãåäå

באת ב' דאיהי תרעא  -שצורתו תרעא וכמש"ל ריש תיקון א )יג ע"ב &( ב' ראשית זה
השער כו'* :שראשי באת ש' נמלא טל יו"ד כו'  -כצ"ל ,והיא השביעית בשבת ,יו"ד על ו',
עטרת בעלה )משלי יב ד( ,ונעשית ז' ,תגא .אבל בימות החול כלילא בו ,וכמש"ל בתיקון ל"ו )&(
ע"ש :קווצותי אלין שית סטרין  -ר"ל ,שית סטרין הנ"ל ,פתחי כו' ,דנקודה השביעית נמלא טל,
וששה קצוות ,רסיסי לילה למיהב לנוק'* :דאתמר בהון שוקיו עמודי שש  -כ"ז ל"ג .ואגב }עח
ע"ג{ שמפי' דלעיל ל"ד ע"א )&( אשתבש כאן :באריכו כו'  -ר"ל ,שבדפק האדם ,שהוא ע"י
רוח ,ניכר באיזה ספירה הוא .אם הוא באריכות הוא סי' התקיעה שמאריך ,והוא בחסד .ואם ג"כ
באריכות קצת ,ומשבר כעין שברים בגבורה ,ובמהירות בת"ת תרועה .וזהו אם הדפק סליק
למעלה בדפיקו ,ואם נחית לתתא הוא בנה"י ,ג"כ באותן הסימנין הנ"ל .והן ששה דפיקות דרוח
בו"ק ,ועי"כ יכולין לידע באיזה אבר הוא חולה מו"ק ,ובאיזה פגם .וכ"ה דפיקין דלבא וביד
האדם הוא ניכר דפיקין .ואמר ואינון דפיקין כמוליך כו' ,ר"ל לכן הדפיקין הן כמוליך כו' לפי
שהן מו"ק :בחסד גבורה תפארת כו'  -שאין בין מים העליונים למים תחתונים אלא כמלא נימא
)&( ,שחג"ת הן במקום בינה ,ונה"י במלכות .ובינה ומלכות הן ב' ההי"ן דעולה ויורד כמ"ש
בכ"מ )יא ע"ב( )וז"ש לקמן )עמוד ב &( בגין דשושנים כו' זרקת תרין וסלקא הנשרא ונחתא
לקבל ו"ק הנ"ל ובהן ב' השושנים(:
וכולם דופקים לשכינה ,שהיא סולם,
íìñ éäéàã àúðéëù éáâì ïé÷ôã åäìëå
שבו שש דרגות ,וזה הלב ,ובו "מלאכי éëàìî (&) äéáå àáì àãå ïéâøã úéù äéáã
אלהי"ם עולים ויורדים" ,שהם הדפיקות
àçåøã ïé÷éôã ïåðéàã ïéúçðå ïé÷ìñ í"éäìà
של הרוח .ואותם השש עולים לעשר ,וזה
י' ,הן קשר"ק קש"ק קר"ק ,עד שנכללו ïåðéàå 'é àãå øùòì ïé÷ìñ úéù ïåðéàå
בעשרה זכרונות ובעשר מלכיות ובעשרה ÷äøùòá åìéìëúàã ãò ÷"ø÷ ÷"ù÷ ÷"øù
שופרות ,שלושים עולים ממטה למעלהúåøôåù øùòáå úåéëìî øùòáå úåðåøëæ ,
ושלושים יורדים ממעלה למטה ,וכולם ïéúçð ïéúìúå àìéòì àúúî ïé÷ìñ ïéúìú
עולים לששים ,שש פעמים עשרúéù ïéúùì åäìë ïé÷ìñå àúúì àìéòî .
כשעולה הדופק בחוזק של הגבורה,
äøåáâã åôé÷úá å÷éôã ÷éìñ ãë øùò ïéðîæ
בהתגברות הוא הדין הקשה .כשעולה
הדופק ומתרפא החולי יתרפא ,שהרי å÷éôã ÷éìñ ãë àôé÷ú àðéã åäéà åøéáâá
éôìë äèî àäã êøàúà äòøî êøàúàå
מטה כלפי חסד )&(.
ãñç

ואינון שית סלקין לעשר  -כמו שמפרש והולך ואינון קשר"ק כו' .והענין ,כי ד' דפיקין הן
דילה כנ"ל ,ובה אינון עשרה ,והוא קשר"ק .ומן התורה אינן אלא ט' ,כי העשירית ל"ל מגרמה
כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( ,והיא בלא נקודה )לקמן קנא ע"א( ,שהן הן הדפיקין כידוע .והיא
כלולה מהם ,ומתנהגת אחריהם .ודרא בתראה תקינו נגדה ג"כ ,והן עשר דעמידה וכמנהג
הראשונים ,וכמ"ש כל הגאונים ,שבעמידה קשר"ק קש"ק קר"ק ,עד שר"ת ביטלה והעמיד
למנהגנו ,ודברי הראשונים הם עיקר כמש"ש בחידושי )&( .ואלו הדפיקין ג"כ ניכר בדפק ,דג'
אלו האחרונים הן לא סלקין ולא נחתין אלא במקומם .ועי' בפרשת אמור )צט ק( סדרא קדמאה
קלא נפיק כו' לגביה דאברהם כו' סדרא תניינא כו' ההוא קלא תבירא כו' לאתרא דיצחק כו'
סדרא תליתאה קלא כו' לרישי' דיעקב כו' והני תלתא סדרין כלהו סדרא חד סדרא אחרא קלא
נפיק וסליק ונטיל לאברהם מאתריה ונגיד ליה לתתא כו' סדרא תניינא כו' סדרא תליתאה כו'
והני כלהו סדרא אחרא תניינא כו' סדרא בתראה דבעי לסלקא לון לאתרייהו כו' והן ג"כ באריכו
כו' .3337והיא בין חג"ת דסלקין ,ובין נה"י דנחתין ,דשם מקומה כידוע .והעשירית דכלולין בה,
 - ïå÷éúä øéàî 3337ז"ל בשלימות :סדרא קדמאה קלא נפיק ומתעטר לעילא סליק רקיעין ואתבקע בין טורי
רמאי ומטי לגביה דאברהם ושריא ברישיה ואתעטר ואתער הוא ואתקן לכורסייא ובספרא
דאגדתא תנינן בשעתא דההוא קלא קדמאה סליק אתער ואתעטר אברהם ואתקן לכרסייא פקדין
עליה )ס"א או"א( אבא אדהכי סלקא תניינא תקיפא לתברא תוקפי רגיזין ודא סדרא תניינא ההוא
קלא תבירא בתוקפוי וכדין סלקא וכל דינין דיתערון )ס"א דאתערען( קמיה אתברו עד דסליק
לאתריה דיצחק כיון דיצחק אתער וחמי לאברהם מתקן לכורסייא לקיימא קמיה כדין אתכפיא
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כל ג' הקוין ,אריכו ותבירו ותרועה ,והיא דפיקו בינונית :ודא יו"ד  -ר"ל ,יו"ד דנמלא טל ,דכלול
לו"ד ,ד"ו הנ"ל :עד דאתכלילו כו'  -כי היו"ד הנ"ל דנמלא טל ,היא כלולה בכל הו"ק ,שית
דפיקין דפתחי לי כו' :בעשרה כו'  -ר"ל ,ג' ברכות דלחש הן ג' דפיקין דחג"ת בג' קוין ,וכמש"ל
ריש תיקון נ"ה )&( דמלכות לשמאלא וזכרונות לימינא ושופרות באמצע) .בחזרה הן נה"י( והן
בעמידה .ובחזרה ששה ,ג' סלקין וג' נחתין ,וז"ש תלתין סלקין כו' ותלתין כו' :שית זמנין עשר -
והן ו"ק הנ"ל }עח ע"ד{ דסלקין לשתין ששים גבורים מגבורי ישראל )&( ,וכולא יסוד כליל
לון ,וזהו יסוד ,יו"ד ,יו"ד דנמלא טל ,דסליק כל א' לעשרה ,והן ששים ,ס' דיסוד .והדפיקין הן
ו"ד כנ"ל .וזהו ענין היסוד ,כי האמה הוא סוד דיסוד ,3338סוד ה' ליראיו )תהלים כה יד( ,ע' אנפין,
כמש"ל בתיקון כ"ט )&( ,וביה ויכלו ,ע"ב .וע' תיבין דקידוש ,וע' לשון ,ע' אנפין ,כמ"ש בר"מ

 - ïå÷éúä øéàîותבר תוקפא קשיא ובהאי בעי מאן דתקע לכוונא לבא ורעותא בגין לתברא חילא ותוקפא דדינא
קשיא הה"ד )&( אשרי העם יודעי תרועה יודעי ודאי סדרא תליתאה קלא נפיק וסליק ובקע כל
אינון רקיעין ורחמי מתערן ומטי ההוא קלא לרישיה דיעקב ויעקב אתער וחמי לאברהם מתתקן
בגיסא אחרא כדין אחידן תרוייהו ביה ביצחק דא מהאי סטרא ודא מהאי סטרא ולא יכלין תוקפוי
לנפקא לבר והני תלתא סדרין כלהו סדרא חד:
סדרא אחרא קלא נפיק וסליק ונטיל לאברהם מאתריה ונגיד ליה לתתא לאתר דתוקפיהון
דיצחק שריין וקיימן ליה לאברהם בגווייהו סדרא תניינא נפיק קלא תבירא לא תקיפא כקדמאה
לא דחליש ההוא קלא דתקע אלא דההוא קלא לאו איהו לגבי יצחק בקדמיתא דתמן תוקפא
תקיפא שריא אלא לגבי אינון בי דינא דלתתא דאינון רפויין יתיר וכלהו חמאן לאברהם לגבייהו
ואתכפיין קמיה אדהכי סדרא תליתאה קלא נפיק וסליק ואתעטר ברישיה דיעקב ונגיד ליה לתתא
לההוא אתר דאינון גבוראן שריין וקאים לקבלייהו אברהם מהאי סטרא ויעקב מהאי סטרא ואינון
באמצעיתא כדין אתכפיין כלהו ומשתכחין )ס"א ומשתככי( באתרייהו והני כלהו סדרא אחרא
תניינא סדרא בתראה דבעיא לסלקא לון לאתרייהו ולישבא )ס"א ולישרא( בינייהו ליצחק
כמלקדמין בגין דהאי בעא לישרא ליה באתריה ולא יפוק בתוקפוי לבר כדין דינין כלהו אתכפיין
ורחמין אתערו על דא בעי לכוונא לבא ורעותא בהני קלי ולמחהדר בתיובתא קמי מאריהון כדין
כד ישראל מתקני ומסדרי קלין ברעותא דלבא כדקא יאות בשופרא דא אהדר ההוא שופר עלאה
וכד אהדר מעטרא ליה ליעקב ואתתקן כלא וכורסייא אחרא רמיו וכדין חידו אשתכח בכלא וקב"ה
מרחם על עלמא זכאה חולקהון דישראל דידעין לנגדא ולאמשכא:
תרגום :סדרה ראשונה יוצא קול ומתעטר למעלה ,עולה רקיעים ונבקע בין הרים רמים ,ומגיע
לאברהם ושורה בראשו ,ומתעטר ,והוא מתעורר ומתקין את הכסא .ובספר האגדה שנינו בשעה
שאותו קול ראשון עולה ,מתעורר ומתעטר אברהם ומתקין את הכסא ופוקד עליו )אבא ואמא(
אבא .בינתיים עולה השני התקיף )לחבר( לשבור את הדינים הקשים ,וזה הסדר השני ,אותו הקול
שובר בכחו ,ואז עולה ,וכל הדינים שמתעוררים )שנקרים( לפניו נשברים ,עד שעולה למקומו של
יצחק .כיון שמתעורר יצחק ורואה את אברהם ,מתקן את הכסא לעמוד לפניו ,אז נכנע ושובר את
התוקף הקשה ,ובזה צריך מי שתוקע לכוון הלב והרצון כדי לשבור הכח והתוקף של הדין הקשה,
זהו שכתוב אשרי העם יודעי תרועה ,יודעי ודאי .סדרה שלישית יוצא קול ועולה ובוקע כל אותם
רקיעים ומתעוררים רחמים ,ומגיע אותו קול לראשו של יעקב ויעקב מתעורר ורואה את אברהם
מתתקן בצד האחר ,אזי אוחזים שניהם ביצחק ,זה מצד זה וזה מצד זה ,ולא יכולים התוקף שלו
לצאת החוצה ,ושלש הסדרות הללו הן סדרה אחת.
סדרה אחרת קול יוצא ועולה ונוטל את אברהם ממקומו ,ומשפיע אותו למטה למקום
שהגבורות של יצחק שורים ,ומקיימים את אברהם בתוכם .סדרה שניה יוצא קול שבור לא חזק
כמו הראשון ,לא שאותו קול שתקע חלש ,אלא שאותו קול אינו אצל יצחק כבראשונה ,ששם
שורה התוקף התקיף ,אלא רק לאותם בית דין של מעלה ,שהם יותר רפוים ,וכולם רואים את
אברהם אצלם ונכנעים לפניו .בינתיים סדרה שלישית יוצא קול ועולה ומתעטר בראשו של יעקב,
ומשפיע אותו לאותו מקום שאותן הגבורות שורות ,ועומד כנגדן אברהם מצד זה ויעקב מצד זה,
והם באמצע ,ואז כולם נכנעים ,ונמצאים )ושוככים( במקומם ,ואלו כולם סדר אחר שני .סדרה
אחרונה שצריך להעלותם למקומם וליישב )וליישר( ביניהם את יצחק כמקדם ,משום שאת זה
צריך ליישר במקומו ,ולא יצא בגבורותיו החוצה ,אז כל הדינים נכנעים ומתעוררים רחמים ,על כן
צריך לכוון את הלב והרצון בקולות הללו ולחזור בתשובה לפני רבונם .אזי כשישראל מתקנים
ומסדרים קולות ברצון הלב כראוי בשופר הזה ,חוזר אותו שופר עליון ,וכשחוזר מעטר את יעקב
והכל נתקן ,וכסא אחר עולה ואז נמצאת שמחה בכל ,והקדוש ברוך הוא מרחם על העולם .אשרי
חלקם של ישראל שיודעים להשפיע ולהמשיך
 3338עי' לקמן עח ע"ד ופ ע"ד.
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פ' ויקרא )כ ע"א( עש"ב ,3339ואיהו ששים מסט' דו"ק ,ס' .וביה ב' נהורין ,חד נהיר לשית סטרין,
ותניינא לד' ,כמ"ש בפרשת בראשית )מא ע"ב( היכלא כו' נציץ לתרין סטרין נהורא חד כו' לכל
סטר עילא כו' נהורא תניין כו' ד' נהורין לד' סטרין .3340והענין ,כי כמו שיסוד כולל ו"ק ,כן כולל
 - ïå÷éúä øéàî 3339ז"ל :פקודא דא להביא קרבן על סנהדרי גדולה שטעו תנאין ואמוראין שבעין סנהדרי
גדולה היו ומשה עלייהו ושבעים סנהדרי קטנה הוו ואהרן עלייהו ובגין דא אמרו מארי מתניתין
משה שושבינא דמלכא הוה ודא תפארת מתמן סנהדרי גדולה אהרן שושבינא דמטרוניתא ודא
מלכות ה"א זעירא קרינן לה כגון )בראשית כט יח( אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה ועל שמה
אתקרי סנהדרי קטנה ומתמן הוו ידעין סנהדרין שבעין לשון דאינון שבעין פנים לתורה דאית
שבעים לשון מסטרא דמלכות הרשעה וכו' כלא בפרודא הדא הוא דכתיב )שם י ה ועיי"ש פסוק
לב( מאלה נפרדו איי הגוים בארצותם ללשונותם כלהו שבעים לשון בפרודא דא מן דא אבל
באורייתא שבעים פנים לתורה בלשון חד ודא יסוד ו' הלכה חדא חכמה זעירא מלכות שבה שבעין
לשון כחושבן סוד מן יסוד ויסוד איהו לשון הקדש סוד המרכבה בשבעין קתדראין עלייהו אתמר
כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה לשון חד איהו
שבעים לשון על מדה זעירא דחכמה זעירא דאיהי י' על מדה זעירא דחכמה תרין תרין שפוון דבהון
דעת ותבונה בהון אשתלימו שבעין ותרין )ע"כ הרעיא מהימנא(
תרגום :מצוה זו להביא קרבן על סנהדרין גדולה שטעו ,תנאים ואמוראים ,שבעים סנהדרין
גדולה היו ומשה עליהם ,ושבעים סנהדרין קטנה היו ואהרן עליהם ,ולכן אמרו בעלי המשנה
שמשה היה שושבין המלך ,וזו תפארת ,משם סנהדרין גדולה .אהרן שושבין המלכה ,וזו מלכות
ה"א קטנה קוראים לה ,כמו )בראשית כט( אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה ,ועל שמה נקראת
סנהדרין קטנה ,ומשם היו יודעים סנהדרין שבעים לשון ,שהן שבעים פנים לתורה .שיש שבעים
לשון מצד של המלכות הרשעה וכו' ,והכל בפירוד ,זהו שכתוב מאלה נפרדו איי הגוים בארצותם
ללשונותם ,כל שבעים הלשון בפירוד זה מזה ,אבל בתורה שבעים פנים לתורה בלשון אחת ,וזה
יסוד ,ו' ,הלכה אחת ,חכמה קטנה ,מלכות שבה שבעים לשון ,כחשבון סוד מן יסוד ,ויסוד הוא
לשון הקודש ,סוד המרכבה בשבעים כסאות .עליהם נאמר כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך
בכל כחו קורעים לו גזר דינו של שבעים שנה ,לשון אחד היא שבעים לשון ,על מדה קטנה של
חכמה קטנה ,שהיא י' על מדה קטנה על חכמה קטנה ,שהיא י' על מדה קטנה של חכמה ,ב' שתי
שפתים שבהן דעת ותבונה בהן נשלמו שבעים ושתים )ע"כ רעיא מהימנא(.
 3340ז"ל :היכלא קדמאה 3340כתיב )שמות כד י( ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם
השמים לטהר רזא דרזין )ד"א אית( 3340רוח דאקרי ספירא כספירו דאבן טבא נציץ לתרין סטרין
נהורא חד סליק ונחית וההוא נהורא חוור נציץ לכל סטר עילא ותתא ולארבע סטרי עלמא נהוריה
תליין 3340סתים וגלייא מנהורא דא מתפרשין ד' נהורין 3340לד' סטרין וכלהו נהורין חד נהורא
כבוצינא דשרגא דדליק ונציץ נהורין לחיזו דעיינין דבני נשא ואינון נהורין דשרגא סלקין ונחתין
אזלין ותייבין מגו ההוא אשא דנהורא דשרגא דדליק וכלהו חד נהורא הכי נמי אלין ונציצין כלהו
נהורין כחיזו דנחשא בטישא בסומקא כמה דאתמר )יחזקאל א ז( ונוצצים כעין נחשת קלל דא הוא
לימינא 3340לשמאלא אית רוחא דאקרי לבנה ודא אתכליל ברוחא קדמאה ועאל דא בדא
נהוריה 3340סומק וחוור כחדא בגין דנפקא מאינון נהורין קדמאין כד אתו נהורין דדא מטו
בנהורין 3340קדמאין ואתכלילו ביה ואינון חד ואתחזון נהורי קדמאי בלחודייהו ולא אתגליין אינון
אחרנין ולא אתידעו 3340דעאלו בגווייהו ואתטמרו ביה כמה דאת אמר )בראשית מא כא( ולא נודע
כי באו אל קרבנה וגו' ודא הוא רוחא ברוחא דאינון חד נהורין בנהורין דאינון חד והכא אינון תרין
תרעין )רקיעין( 3340תתאין מאינון רקיעין דאקרון )ס"א שמים( 3340שמי השמים) 3340רקיע( 3340מתרין
רוחין אלין מנצצן 3340אתבריאו אינון אופנין 3340דאינון קדישין דדינייהו כדינא דחיות כדכתיב
)יחזקאל א טז( מראה האופנים ומעשיהם וגו' ודא הוא דכתיב )שם יג( ודמות החיות מראיהן
כגחלי אש בוערות כמראה הלפידים היא מתהלכת בין החיות מאן היא דא רוחא קדישא אתר
דנפקו מניה ואיהי נהיר לון דכתיב ונוגה לאש ומן האש יוצא ברק כד אתכליל רוחא ברוחא נפיק
מנייהו נהירו דחד חיוותא 3340רמיז )נ"א רמיא( על ד' אופנין והא דיוקנא דיליה כאריה שליט על
אלף ותלת מאה רבוא דאופנין אחרנין גדפהא דנשרא האי אתמנא על אינון אופנים בד' גלגלים
נטלין כל חד וחד מאינון ארבע בכל גלגלא וגלגלא תלת סמכין ואינון 3340תריסר סמכין בד' גלגלין
רוחא דא שלטא על כלא מהכא נפקו ודא רוחא קיימא לכלהו )ד"א והא( 3340מינה אתזנו:3340
תרגום :היכל הראשון .כתוב "ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטוהר" .סוד
הסודות )יש( רוח שנקראת ספיר ,כספיר של אבן טובה נוצצת לשני צדדים ,אור אחד עולה ויורד.
ואותו אור לבן נוצץ לכל עבר למעלה ולמטה ולארבעת צדדי העולם .אורו תלוי סתום וגלוי.
מהאור הזה נפרדים ארבעה אורות לארבעה צדדים ,וכולם מאירים אור אחד כמנורת הנר שדולק
ונוצץ אורות למראה עיני בני אדם .ואותם אורות הנר עולים ויורדים ,הולכים ושבים מתוך אותה
אש של אור הנר שדולק ,וכולם אור אחד .כך גם אלה ,וכל המאורות נוצצים כמו מראה של

737

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
ג"כ השביעית ,והיא ג"כ כלולה מעשר) ,והן ו"ה ,שהן ז' ,3341אלא שוא"ו אות מפרק א' ,וה"א
מב' פרקים ,ד"ו ,וזהו סו"ד( וכן פומא דאמה 3342בעצמה ג"כ עשר ,יו"ד דיסוד .אלא שמלכות
דאמה עצמה הוא מסט' דאמא ,שהן ד"ו פרצופים בה"א .ודפומא דאמה אות ברית ביו"ד
דחכמה ,דבה כולא חד ,וכמש"ל בתיקון ל"ו )פו ע"ב( ,עמ"ש בארוכה לשמאלא אית רוחא
כו' ,3343והוא עטרה הנ"ל ,שהיא לבנה .ואמר שם ,נהוריה סומק וחיור כחדא כו' :כד סליק דפיקו
כו'  -נותן סימנין להבין החולה אם יתארך ,או החולה כבד בדינא תקיפא:
קם הזקן שנית מאותם ראשי
÷éøàî ïåðéàî (àðééðú) 3344àáñ í
הישיבה ,ואמר ,נר הקדוש ,הרי הסימנים ïéðîñ àä àùéã÷ àðéöåá øîàå àúáéúî
הללו הם של החולי בגלות .כשהדפק
å÷éôã ãë àúåìâá äòøîã ïåðéà ïéìà
מתקצר ,והגלות מתקצר ,הרי מטה כלפי
גבורה ,בית הדין הגדול ,והמגפה מראים éôìë äèî àä øö÷úà àúåìâå øö÷úà
למשיח ולשבטים .ולכן נשבעה אותה éæçà à÷ àðúåîå àáøáø àðéã éá äøåáâ
חולה בגלות לישראל "אם תעירו ואם àéää úàéîåà àã ïéâáå ïéèáùå çéùîì
תעוררו" שלא יהיה במהירות ,אלא "עד íàå åøéòú íà (&) ìàøùéì àúåìâá äìåç
שתחפץ".
õôçúù ãò àìà åøéäîá àäé àìã åøøåòú
ואם הדופק מתארך ,הרי מטה כלפי
ãñç éôìë äèî àä êøàúà å÷éôã íàå
3345
.
éàå êøàúà àúåìâá äòøî
חסד .ועם כל זה ,החולי בגלות מתארך àã ìë íòå
ואם הדופק לא ארוך ולא קצר ,הרי
øòúà àä øö÷ àìå êéøà àì éäéà å÷éôã
מתעוררים רחמים לחולה בגלות ,שהיא
הלב ,ולעורקים שלה שהם בניה ישראלéáâìå àáì éäéàã àúåìâá äìåç éáâì éîçø ,
וזהו העמוד האמצעי ,עליו נאמר åäéà àãå ìàøùé àäðá ïåðéàã äìéã ïé÷øò
ãð äéòùé) øîúà äéìò àúéòöîàã àãåîò
"וברחמים גדולים אקבצך".
êöá÷à íéìåãâ íéîçøáå (æ

קם סבא כו'  -נותן סימנין לגלות ,אם הוא אריכו ,אז הוא בחסד כו' ,דבגלותא כי חולת
אהבה אני )שיה"ש ב ה( :ועם כל דא  -ט"ס וצ"ל ועל דא מרעה כו' ,ר"ל שלא יהא הגלות בקצף
גדול ,ושיוכלו לסבול:
ועוד ,כשהדופק הוא כמו תרועה,
åøéäîá äòåøúë åäéà å÷éôã ãë ãåòå
במהירות ,דוחק אחר דוחק) ,מיד( תבא ãåòå àð÷øåô éúéé (ãéî) à÷çåã øúá à÷çåã
הגאולה .ועוד ,אותה חולה ,שהיא הלב,
áéùð àì àçåø ãë àáì åäéàã äìåç àéää
 - ïå÷éúä øéàîנחושת מתנוצץ ]בצבע[ אדום ,כמו שנאמר "ונוצצים כעין נחושת קלל" ,זהו לימין .ולשמאל יש
רוח שנקרא לבנה ,וזה נכלל ברוח הראשון ונכנס זה בזה .אורו אדום ולבן כאחד ,משום שיוצא
מאותם מאורות ראשונים .כשבאים המאורות של זה ,מגיעים באורות הראשונים ונכללים בו והם
אחד .ונראים המאורות הראשונים לבדם ,ולא מתגלים האחרים הללו ,ולא נודעו שנכנסו לתוכם
ונסתתרו בו ,כמו שנאמר "ולא נודע כי באו אל קרבנה וגו'" .וזהו רוח ברוח שהם אחד .מאורות
במאורות שהם אחד .וכאן הם שני שערים )רקיעים( תחתונים מאותם רקיעים שנקראים )שמים(
שמי השמים )רקיע( .משני הרוחות המנצנצים הללו נבראו אותם האופנים שהם קדושים,
שדיניהם כדינם דהחיות ,כמו שכתוב "מראה האופנים ומעשיהם וגו'" .וזהו שכתוב "ודמות החיות
מראיהם כגחלי אש בוערות כמראה הלפדים היא מתהלכת בין החיות" .מי היא ,זו רוח קדושה,
מקום שיצאו ממנו והיא מאירה להם ,שכתוב "ונגה לאש ומן האש יוצא ברק" .כשנכלל רוח ברוח,
יוצא מהם אור של חיה אחת רמוז )מוטל( על ארבעה אופנים ,וזה דמותו כאריה שולט על אלף
ושלש מאות רבוא של אופנים אחרים .כנפי הנשר הזה נמנה על אותם אופנים ,בארבעה גלגלים
נוסעים כל אחד ואחד מאותם ארבעה ,בכל גלגל וגלגל שלשה עמודים ,והם שנים עשר עמודים
בארבעה גלגלים .רוח זו שולטת על הכל ,מכאן יצאו ,ורוח זו עומדת לכולם) ,והרי( ממנה נזונים.
 3341היינו ו' ונקודה.
 3342עי' לעיל הערה .2039
 3343בענין היכל לבנת הספיר ,שכולל שתי רוחין יסוד ועטרה )גר"א ספד"צ ז ע"ב( עי' זהר ח"א
מא ע"ב הובא לעיל הערה .3340
 3344עי' לעיל הערה .71
."àã ìòå" àúéà åîå÷îáå à"øâá "÷çîð àã ìë íòå" 3345
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כשהרוח אינה נושבת אליה ,שנאמר בו
"ורוח אלהי"ם מרחפת על פני המים".
היא לא דופקת בעורקים שלה ,וכולם
חשובים בגלות כמו מתים ,ונאמר בהם
"במחשכים הושיבני כמתי עולם" .ולכן
בגלות "אני ישנה" ,והיא חולה בגלות,
וכמה רופאים תלמידי חכמים משתדלים
עליה עם כמה בשמים וריחות של
שושנים תפוחים ואגוזים ורמונים ,ולא
חוזרת אליה הרוח בהם בגלות בחולי
שלה .והדופק לא חוזר אליה עד שיבא
הרועה הנאמן ,האהוב שלה ,שנאמר בו
"הרועה בשושנים" ,ומביא לה תפוח,
שם באף שלה ,ומריחה בו .ונודעת אליו,
ו ׂ
זהו שכתוב "מנחם משיב נפשי" ,מיד
חוזרת הרוח והדופק אליה.

í"éäìà çåøå (&) äéá øîúàã äáâì
ïé÷øòá ÷éôã àì éäéà íéîä éðô ìò úôçøî
øîúàå íéúîë àúåìâá ïéáéùç åäìëå äìéã
íìåò éúîë éðáéùåä íéëùçîá (&) åäá
) äðùé éðà àúåìâá àã ïéâáåשיה"ש ה ב(
éãéîìú ïééñà äîëå àúåìâá äìåç éäéàå
ïéîñåá äîëá äáâì ïéìãúùî à÷ íéîëç
íéðåîøå íéæåâàå íéçåôú íéðùåùã ïéçéøå
àúåìâá ïåäá äáâì àçåø úøæçúà àìå
ãò äáâì úøæçúà å÷éôã àìå äìéã äòøîá
øîúàã äìéã åîéçø àðîéäî àéòø éúééã
çåôú äì éúééàå íéðùåùá äòåøä (&) äéá
úòãåîúùàå äéá àçøàå àîèåçì éåùå
ãéî éùôð áéùî íçðî (&) ã"ää äéáâì
äáâì å÷éôãå àçåø úøæç

ועוד כד דפיקו איהו בתרועה במהירו כו'  -ר"ל ,דגלותא הוא בתקיעה ושברים ,פעם בקשיו
והוא מותנא לשבטין ,כמו בעשרה הרוגי מלכות ,וכן למשיח דסביל ,ולמשיח בן יוסף .ופעם
הוא באריכו ,מטה כו' )תרועה( .והענין הוא לפי הדור אם יכולים לקבל ,ולפי הזכיות .ותרועה
הוא על חבלי משיח ,דוחקא בתר דוחקא ,כמו המעוברת ,שבעיבורה פעם סובלת צער ,ופעם
בנייחא לה ,ובלידה חבלים יאחזון לה ,חבל בתר חבל .וכן בחבלי משיח סי' הלידה ,וכמ"ש
)ברכות &( אגרא דכלה דוחקא ,ועי' בפרשת בלק )קצט ע"ב( :3346ועוד ההיא חולה כד כו'  -ר"ל,
דלא עסקין באורייתא וקבלה ,כמש"ל בתיקון ל' )עו ע"ב &( :ולא אתחזרת כו' – ד"ורוח
אלקים" כו' הוא רוחו של משיח ,שהוא רעיא מהימנא :בשושנים  -תרין כחדא ,בית ראשון ושני
כמ"ש למטה ,דאומי דלא ייעול בדא כו' :ואייתי לה תפוח  -הוא דרגא דחג"ת בג' גוונין ,וכמ"ש
באד"ר )קלג ע"ב( ,3347והוא דרגא דר"מ ,וז"ש ואשתמודעת לגביה ,שמכרת מיד בו :ושוי
 - ïå÷éúä øéàî 3346ז"ל :רב המנונא קדמאה אמר דחיקו ועאקו דישראל כמה טב וכמה תועלתא גרים לון רפיון
דשאר עמין כמה בישין גרים לון דחיקו ועאקו דישראל גרים לון דטב ליהוי ותועלתא ומאי ניהו
כלה כלא דחיק רפיון דשאר עמין גרים לון רפיון וביש והאי איהו כלה והכי אתחזי לון דהא כל
רפיון בלא דחיקו דהוה לון בהאי עלמא גרים לון רפיון לבתר בלא דחיקו כלה )&( כי כלה ונחרצה
שמעתי כי אעשה כלה כלה ברפיון לישראל דהוה לון דחיקו ועאקו כלה )&( וככלה תעדה כליה
מאן כליה אלין ישראל דאינון כלים דהאי כלה ישראל דהוה לון דחיקו ועאקו )&( אקים את סכת
דוד הנופלת סכת שלום לשאר עמין דהוה לון רפיון )צוקה( צרה וצוקה כלה ברפיון כמה דהוה לון
בקדמיתא וע"ד )&( כי אעשה כלה בכל הגוים וגו' ואותך לא אעשה כלה דהא לא אתחזי לך דהא
דחיק הוית בקדמיתא זמנין סגיאין בדחיקו דגלותא תדיר ודחיק תהיה כלה )ס"א תרית כליה(:
תרגום :רב המנונא הראשון אמר דחק וצרות ישראל כמה טוב וכמה תועלת גרמו להם ,רפיון
של שאר העמים כמה רעות גרמו להם .דחק וצרות ישראל גורם להם שטוב יהיה ותועלת ,ומַ הם
כלה הכל דחוק .רפיון של שאר העמים גורם להם רפיון ורע ,וזהו כלה ,וכך ראוי להם ,שהרי כל
רפיון בלא דחק שהיה להם בעולם הזה גורם להם רפיון אחר כך בלי דחק ,כלה "כי כלה ונחרצה
שמעתי" ,כי אעשה כלה ,כלה ברפיון לישראל שהיה להם דחק וצרות ,כלה "וככלה תעדה כליה".
מה זה "כליה" ,אלו ישראל שהם כלי הכלה הזו .ישראל שהיה להם דחק וצרות" ,אקים את סכת
דויד הנופלת" ,סכת שלום לשאר העמים שהיה להם רפיון צרה וצוקה כולה ברפיון ,כמו שהיה
להם בתחלה ,ועל זה "כי אעשה כלה בכל הגוים וגו'" "ואותך לא אעשה כלה" ,שהרי אין ראוי לך,
שהרי דחוקים הייתם בתחלה פעמים רבות ,בדחק של גלות תמיד ,ודחוק תהיה כלה )תוריש כליה(.
 3347ז"ל :תקונא שביעאה פסיק שערא ואתחזן ב' תפוחין בתקרובתא דבוסמא שפירן ויאן
למחזי פתח ר"ש ואמר )שיר ב( כתפוח בעצי היער וגו' מה תפוח זה כליל בתלת גווני כך קב"ה תרין
תפוחין כליל שיתא גווני ותרין תפוחין אלין דאינון תקונא ז' אינון כללא דכל שיתא תקונין
דאמינא ובגיניהון אתקיים )משלי טז( באור פני מלך חיים ותאנא מהני תפוחין נפקין חיין לעלמא
ומחזיין חידו לזעיר אפין
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לחוטמא  -כמ"ש )&( וריח אפך כתפוחים ,וכמ"ש בתיקון כ"ו )&( :וארח ליה  -כמ"ש
והריחו ביראת ה' ,שיראת ה' מריח ע"י :בן דודי כו'  -והוא ר"מ ,דרגא דעמודא דאמצעיתא:
באותו זמן משבחת אותו "כתפוח
çåôúë (&) äéì àçáù àðîæ àåääá
,
בעצי היער כן דודי בין הבנים וכו'" øúáìå 'åëå íéðáä ïéá éãåã ïë øòéä éöòá
ואחר כך יכנס לגן ,ומוציא משם רמונים,
íéðåîø {à"ò èò} ïîúî ÷éôàå àúðâì ìåòé
,
ונותן לה מעסיס הרמונים .ולוקט אגוז
ושובר הקליפות ,ונותן לה המח מבפנים(á ç ù"äéù) 3348íéðåîø ñéñòî äì áéäéå ,
והיא אוכלת ושותה מעסיס הרמונים äì áéäéå ïéôéì÷ [à"ò àò] øáúå æåâà è÷ìå
ונרפאת .וזהו שאמר הכתוב "אל גנת ñéñòî úéúùå äìëà éäéàå åàâìî àçåî
אגוז ירדתי".
àø÷ øîàã àåä àãå úàéñúàå íéðåîøä
בינתים ,הנה בא הנשר הנשר הגדולéúãøé æåâà úðâ ìà (& å íéøéùä øéù) ,
בעל הכנפים ,ונותן )שלשה( קולות,
øùðä àéúà à÷ àøùð àä éëäãà
ועולה להרים .אמר רבי שמעון לחבריו,
בודאי שנמצא רצון למעלה ,ורחמים ïéì÷ (úìú) úáéäéå íéôðëä ìòá ìåãâä
נמצאים לשכינה ,וישראל בגלות .שודאי éåøáçì ïåòîù éáø øîà ïéøåèì ú÷éìñå
שלש חיות הן במרכבה :אריה ,שור ,נשרíéîçøå àìéòì çëúùà àåòø éàãåá .
ובכולם אין רחמים כבנשר ,ולכן אמר àúåìâá ìàøùéå àúðéëù éáâì åçëúùà
לישראל "ואשא אתכם על כנפי נשרים äéøà àúáëøîá ïåðéà ïååéç úìú éàãåã
ואביא אתכם אלי".
)&(

ïéâáå àøùðë íéîçø úéì åäìëáå øùð øåù
àùàå (ã èé úåîù) ìàøùéì øîà àã
éìà íëúà àéáàå íéøùð éôðë ìò íëúà

בינתים ,הנה הנשר בא אליהם פעם
אחרת ,והכה בכנפיו עליהם ,והרים
קולות ועלה להר .אמר רבי שמעון,
בודאי שהוא מכה בכנפיו עלינו ועולה
שם .אמרו לו בא אחרינו ,עלו כולם
אחריה להר ,והיא עלתה למעלה עד שלא
נראית

åäééáâì àéúà à÷ àøùð àä éëäãà
åäééìò àäôãâá úùèáå àøçà àðîæ
ïåòîù éáø øîà àøåèì ú÷éìñå ïéì÷ úîøå
àðìò àäôãâá úùèá à÷ã éäéà éàãåá
å÷éìñ êøúáà éúéð äéì åøîà íúä ÷éìñå
àìéòì ú÷éìñ éäéàå àøåèì äéøúáà åäìë
úàéæçúà àìã ãò
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מתמן }עט ע"א{ רמונים  -הן נו"ה ,כמש"ל תיקון כ"ו )&( ,וז"ש ייעול לגנתא ,שנה"י הן
בנוקבא :3350ולקיט אגוז  -הוא צדיק ,כמש"ש ,והן שית דפיקין דו"ק דרוח כנ"ל :אל גנת כו' –
עי' לקמן תיקון כ"ו :תלתא קלין  -הן תלת דפיקין בסליקו ,והיא חיה הג' ,ת"ת כולל חג"ת ,וכמו
שמפרש והולך דודאי כו'* :בטשת בגדפהא עלנא דנסליק התם  -כצ"ל:
לפי שעה ,הרי הנשר בא ,ושתי
ïéøúå àéúà à÷ àøùð àä àúòù íåôì
שושנים בפיו ,וזרק אותם על )ידיהם( (àäãé) ìò ïåì ÷éøæå äàîåôá íéðùåù
ראשם )על ידיו( ,מיד שמח רבי שמעון
ïåòîù éáø àãç ãéî (éåãé ìò à"ð) åäééùéø
 - ïå÷éúä øéàîתרגום :התיקון השביעי ,השערות נפסקו ונראים שני תפוחים במנחת הבושם ,הם יפים ונאים
למראה.
פתח רבי שמעון ואמר" ,כתפוח בעצי היער וכו'" .מה התפוח הזה ,כלול בשלשה צבעים ,כך
הקב"ה ,שני התפוחים כוללים ששה צבעים .ואלו שני התפוחים שהם התיקון השביעי ,הם כלל
של כל הששה תיקונים שאמרנו .ועל ידי אלו מתקיים באור פני מלך חיים.
למדנו :מאלו התפוחים יוצאים חיים לעולם ,ומראים שמחה לז"א.
 3348עיי"ש ברש"י ,עסיס  -יין מתוק:
.(à"øâ) íúä ÷éìñðã àðìò 3349
 3350עי' ג' עדרי צאן הוא לעיל הערה .824
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שמחה רבה .אמר להם ,חברים ,בודאי
שמחה הזדמנה לשכינה ,שהיא חולה.
שהרי אם שושנה אחת נתן בינינו ,לא
היתה זו רפואה ,משום ששושנים רמוזים
כנגד בית ראשון ושני ,שנשבע הקדוש
ברוך הוא שלא יכנס זה בלי זה .ולפי
שזרק שנים ,זה רומז על שני שושנים,
כעת זוהי רפואה שלמה ,ואז צריך לפתח
עליהם כמו שהיינו.

äåãç éàãåá àéøáç ïåì øîà àéâñ äåãç
àäã äìåç éäéàã àúðéëù éáâì úðîãæà
äåä àì àððéá áéäé àãç äðùåù íà
ìá÷ì ïéæéîø ïåðéà íéðùåùã ïéâá àúååñà
àåä êéøá àùãå÷ éîåàã éðùå ïåùàø úéá
ïéøú ú÷éøæã ïéâáå àã àìá àã ìåòé àìã
àúååñà éäéà ïòë íéðùåù éøú àã úæéîø
äîë åäééìò çúôîì êéøö ïéãëå àúîéìù
ïðéåäã

לפום שעתא כו'  -השתא נחיתת להורות ג' דפיקין האחרונים ,ולזה תרין שושנים ,כמ"ש
בגין כו') :כאן נראה כי נמחקו איזה תיבות מגליון שלמטה(:
úéùå ïéøùò àðå÷ú

3351

פתח רבי שמעון ואמר "אני לדודי
ודודי לי" "הרועה בשושנים" .מה זה
שושנים ,אלא השושנה העליונה,
השכינה העליונה ,והיא קריאת שמע של
שחרית .ושושנה השניה של קריאת שמע
של ערבית ,השכינה התחתונה .זו לימין
וזו לשמאל" .הרועה בשושנים" ,זה
העמוד האמצעי ,והשושנה העליונה של
קריאת שמע של שחרית שהוא בוקר,
הימין של אברהם ,יש לה חמשה עלים,
והם "שמע ישראל יהו"ה אלהינ"ו יהו"ה".
ושלשה עשר עלים מבפנים ,אח"ד .ששה
אדומים וששה לבנים ,והשושנה שנכללת
בהם ,הרי שלש עשרה ,כחשבון אח"ד.
וכן שושנה בה עשרים וחמשה גרעינים
בתפוח שלה ,כחשבון עשרים וחמש
אותיות היחוד .וכן בשושנה השניה
עשרים וחמשה גרעינים ,וכולם עולים
לחמשים" .שושנה בין החוחים" זה
בראשית ברא וזה בראשית ב' שושנה.

éãåãì éðà (&) øîàå ïåòîù éáø çúô
íéðùåù éàî íéðùåùá äòåøä (&) éì éãåãå
éäéàå äàìò àúðéëù äàìò äðùåù àìà
÷àðééðú äðùåùå úéøçùã òîù úàéø
÷àã äàúú àúðéëù úéáøòã òîù úàéø
àã íéðùåùá äòåøä àìàîùì àãå àðéîéì
úàéø÷ã äàìò äðùåùå àúéòöîàã àãåîò
íäøáàã àðéîé ø÷á åäéàã úéøçùã òîù
òîù (&) ïåðéàå ïéôøè ùîç äéì úéà
åâìî ïéìò øùò úìúå 'ä å"ðéäìà 'ä ìàøùé
äðùåùå éøååç úéùå é÷îåñ úéù ã"çà
ïáùåçë øùò úìú àä ïåäá úìéìëúàã
çåôúá ïéðéòøâ ä"ë äá äðùåù ïëå ã"çà
ïëå àãåçéã ïååúà ä"ë ïáùçë äìéã
åäìë ïé÷ìñå ïéðéòøâ ä"ë àðééðú äðùåùá
úéùàøá àã íéçåçä ïéá äðùåù íéùîçì
3352
äðùåù 'á úéùàøá àãå àøá

בראשית ,ב' ,שושנה ,חמשת העלים
שלה ראשי"ת .בראשי"ת לחשבון קטן
של חנוך שלשה עשר החוחים שלה.
שלש עשרה תיבות מן אלהי"ם ועד
אלהי"ם .ואלה הם "את השמים ואת
הארץ ,והארץ היתה תהו ובהו ,וחשך על
פני תהום ,ורוח אלהי"ם" .חמשה חוחים

äìéã ïéìò ùîç äðùåù 'á úéùàøá
úìú êåðçã øéòæ ïáùçì úéùàøá ú"éùàø
ïî ïéáéú øùò úìú äìéã íéçåç øùò
íéîùä úà ïåðéà ïéìàå í"éäìà ãòå í"éäìà
ìò êùçå åäáå åäú äúéä õøàäå õøàä úàå
) í"éäìà çåøå íåäú éðôבראשית א ב( ùîç

 - ïå÷éúä øéàî 3351עי' לעיל יח ע"ג שזה תיקון א' עם תיקון כה.
##* àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð äðùåù 'á úéùàøá àãå àøá úéùàøá àã íéçåçä ïéá äðùåù 3352
ïéá äðùåù éäéàå øùò úìú êåðçã 'åë ïéìò ùîç äðùåù ãçå 'éùàøáã 'á àãå íéùîçì åäìë ïé÷ìñå
úìú äìéã íéçåç íéçåçä
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אחרים ,מרחפת על פני המים ויאמר.

øîàéå íéîä éðô ìò úôçøî ïéðøçà íéçåç

תיקון כ"ו פתח ר"ש ואמר אני לדודי ואיהו ק"ש כו'  -כמ"ש ברע"מ פרשת ואתחנן )רסג
3353
ע"א( למלקט שושנים תרי"ג רזא דזו"נ שמי וזכרי ,ופז פנים ואחורים ,ופשוטו דרגא דג"ר:
ותלת עשר עלין מלגאו כו' שית כו'  -והוא וא"ו ,ו"ו ,ב' מיני העלין ,שא' נוטה לימין והשני
לשמאל כידוע ,וא' השושנה שנכללת .וכן ה' עלין הוא ה' בתראה ,והשושנה נכללת עמהן ג"כ
במילוי אלף ,וכן כ"ה גרעינין ,הן יו"ד ה"א ,שהן כאחד .ושושנה ג"כ באלף כנ"ל ,שאלף בכ"מ
הוא הכלילות באחד ,כלל השושנה ,ונכללת בכל הג' דרגין :ג"ר ,ו"ק ,מלכות ,ג' דרגין דשושנה,
שושנה ,ושרביט ,ותפוח ,כמש"ל בתיקון ל"ח )&( )וכנגד הג' אלפין אלו דמ"ה ,ג' אלפין
בשמע(* :וסלקין כלהו לחמשים ודא ב' דבראשי' וחד שושנה חמש עלין כו' דחנוך תלת עשר
ואיהי שושנה בין החוחים חוחים דילה תלת כו'  -כצ"ל ,ור"ל ב' דבראשית הוא על ב' שושנים,
חד מתחיל ראשית כו' ,עד ויאמר תניינא ,יהי אור כו' )בראשית א ג( ,כמו שמפרש והולך .והן
 - ïå÷éúä øéàî 3353ז"ל בשלימות :שמע ישראל יי' אלהינו יי' אחד פקודא דא ליחדא שמיה דקב"ה בכל יומא
דהא כמה דמייחדי שמא דקב"ה לתתא הכי אתייחד שמיה לעילא אשתכח קב"ה יחידאי עילא
ותתא מאן דמייחד שמיה דקב"ה ישוי לביה ורעותיה בההוא יחודא למהוי כלהו אחד כמה דשוי כל
שייפוי ברזא דחד הכי לעילא מחבר כל שייפין עלאין בההוא יחודא למהוי כלהו חד בשעתא דאתי
ב"נ לייחדא שמא דקב"ה כל חילי שמיא כלהו קיימין שורין שורין בגין לאתתקנא ולאתכללא כלהו
בההוא יחודא למיקם ברזא דחד ביחודא חדא כלהו למיקם ברזא דחד ביחודא חדא כלהו מתתקנן
בתקוניהון כדקא יאות בהאי שעתא קיימא חד ממנא שמשא דקיימא תחות רמ"ח עלמין וכלהו
עקרון שייפין דגופא ודא אקרי הלני"ו קיימא מחכה לההוא יחודא ודא איהו מלקט שושנים כד"א
)&( וללקוט שושנים דאינון שייפין דגופא שייפין עלאין לקיט לון שמא עלאה ברזא דיחודא דקא
אתייחד ברזא דמ"ב שמהן ולקיט כל אינון שושנים עלאין ושמשא דלקיט כל אינון תתאין די כלהו
ממנן בכללא דע"ב שמהן ואתלקיטו כלהו בההוא יחודא ואתעבידו כלהו גופא חדא ברזא חדא
וההוא יחודא סלקא וקא מייחד כלא בתרין סטרין ביחודא חדא בההוא שעתא מתלקטין שייפין
כלהו ומתחברן בחבורא חדא למהוי כלהו ברזא דחד עילא ותתא ברזא דיהו"ה א' ושמו א' )&(
וע"ד מאריכין באחד בתרי אתוון למלקט שושנים לאתייחדא ברזא דאחד ביחודא שלים כיון
דאתייחדן שייפין כלהו ברזא חדא דיחודא חדא כדין אתקרי כלא קרבן שלים ועל רזא דא אעיל
ליה קב"ה בג"ע לאדם קדמאה כמה דכתיב )&( לעבדה ולשמרה ותנינן דאלין אינון קרבנין תרין
רזא דיהו"ה א' ושמו א' דאינון קרבנין כתיב וללקוט שושנים )ד"א דקב"ה איהו לקיט שושנים
לקיט כל אינון שייפין דעילא ותתא לחברא לון ביחודא בההוא יחודא דקאמרן כדין אתער מאן
דאתער ללקוט שושנים( אלין שייפין דתרין סטרין דאינון חד:
תרגום :שמע ישראל יי' אלהינו יי' אחד מצוה זו לייחד שם הקדוש ברוך הוא בכל יום שהרי
כמו שמיחדים שם הקדוש ברוך הוא למטה כך מתייחד שמו למעלה נמצא שהקדוש ברוך הוא יחיד
מעלה 3353ומטה מי שמיחד שם הקדוש ברוך הוא ישים לבו ורצונו באותו יחוד שאמרנו ויחבר כל
אבריו באותו יחוד להיות כולם אחד כמו ששם כל אבריו בסוד אחד כך למעלה מחבר כל האברים
העליונים באותו יחוד להיות כולם אחד .בשעה שבא אדם ליחד את שם הקדוש ברוך הוא כל
חיילות השמים עומדים שורות שורות כדי להתתקן ולהכלל כולם באותו יחוד לעמוד בסוד אחד
ביחוד אחד כולם מתתקנים בתקוניהם כראוי באותה שעה עומד ממונה אחד שמש שעומד תחת
מאתים ארבעים ושמונה עולמות וכולם נקראים אברי הגוף וזה נקרא הלני"ו עומד ומחכה לאותו
יחוד וזהו מלקט שושנים כמו שנאמר וללקוט שושנים שהם אברי הגוף .האברים העליונים לוקט
אותם השם העליון בסוד היחוד שהתייחד בסוד ארבעים ושנים שמות ולוקט כל אותם שושנים
עליונים ושמש שלוקט כל אותם התחתונים שכולם ממונים בכלל של שבעים ושנים שמות
ונלקטים כולם באותו היחוד ונעשים כולם גוף אחד בסוד אחד ואותו היחוד עולה ומייחד הכל
בשני צדדים ביחוד אחד באותה שעה מתלקטים כל האברים ומתחברים בחבור אחד להיות כולם
בסוד אחד למעלה 3353ולמטה בסוד של ה' אחד ושמו אחד .ועל כן מאריכים באחד בשתי אותיות
ללקט שושנים להתייחד בסוד של אחד ביחוד שלם כיון שכל האברים מתייחדים בסוד אחד של
יחוד אחד אז נקרא הכל קרבן שלם ועל סוד זה הכניס הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון לגן עדן
כמו שכתוב לעבדה ולשמרה ושנינו שאלה אותם קרבנות שנים סוד של ה' אחד ושמו אחד שבאלו
קרבנות כתוב וללקט שושנים )שהקדוש ברוך הוא הוא לוקט שושנים לוקט כל אותם אברים
שלמעלה ומטה לחבר אותם ביחוד באותו שאמרנו אז מתעורר מי שמתעורר ללקט שושנים( אלו
האברים של שני צדדים שהם אחד.
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יראה ואהבה ,כמ"ש למטה .והוא כמ"ש בפרשת בראשית )יח ע"ב יא ע"ב( 3354בראשית כו'
יראת ה' כו' מלרע אית יראה רעה כו' והיינו והארץ היתה וזהו חוחים דילה פקודא תניינא דא כו'
דכתיב ויאמר אלקים יהי אור כו':
מה היא בין החוחים ,אלא משחרב
éá áøçãî àìà íéçåçä ïéá éäéà éàî
בית המקדש" ,והארץ היתה תהו ובהו") åäáå åäú äúéä õøàäå àùã÷î ,בראשית א
ונפלה השושנה בין החוחים .כשתבא
ב( éúéé ãë íéçåçä ïéá äðùåù úìôðå
הגאולה ,תהיה כשושנה של שחרית,
שנאמר בה "הבוקר אור" )והאנשים øîúàã úéøçùã äðùåùë äéäú àð÷øåô
שלחו( .והם חמשה אור ,חמשה עלים של ïåðéàå (åçìù íéùðàäå) øåà ø÷áä (&) äá
השושנה העליונה :אחד" ,ויאמר אלהי"ם ãç äàìò äðùåùã ïéìò ùîç øåà ùîç
יהי אור" .השני" ,ויהי אור" .שלשה "וירא ) øåà éäé í"éäìà øîàéåבראשית א ג( àðééðú
אלהי"ם את האור" .ארבעה "ויבדל íù) øåàä úà í"éäìà àøéå úìú øåà éäéå
אלהי"ם בין האור" .חמשה" ,ויקרא
ùîç øåàä ïéá í"éäìà ìãáéå òáøà (ã
אלהי"ם לאור יום".
(ä íù) íåé øåàì í"éäìà àø÷éå
שלשה עשר עלים מבפנים "ויהי ערב
éäéå áøò éäéå åâìî ïéìò øùò úìú
ויהי בקר יום אחד" .אחד אחד בשתי ) ãçà íåé ø÷áבראשית א ה( ãçà ãçà

שושנים ,זה יהו"ה ,עליו נאמר "ביום

 - ïå÷éúä øéàî 3354ז"ל :בכה רבי שמעון ואמר ווי אי אימא ווי אי לא אימא אי אימא ינדעון חייבין היך יפלחון
למאריהון אי לא אימא יאבדון חברייא מלה דא 3354באתר דיראה קדישא שרי 3354מלרע אית יראה
רעה דלקי ומחי ומקטרג ואיהי רצועה לאלקאה חייביא 3354ומאן דדחיל בגין עונש דמלקיותא
וקטרוגא כמה דאתמר לא שריא עליה ההיא יראת יהו"ה דאקרי) 3354משלי יט כג( יראת יהו"ה
לחיים אלא מאן שריא עליה ההיא יראה רעה ואשתכח דשריא עליה ההיא רצועה יראה רעה ולא
יראת יהו"ה ובגין כך אתר דאקרי יראת יהו"ה ראשית דעת 3354אקרי ועל דא אתכליל הכא פקודא
דא ודא עקרא ויסודא לכל שאר פקודין דאורייתא מאן דנטיר יראה נטיר כלא לא נטיר יראה לא
נטיר פקודי אורייתא דהא דא תרעא דכלא ובגין כך כתיב בראשית דאיהי יראה ברא אלהי"ם את
השמים ואת הארץ דמאן 3354דעבר על דא עבר על פקודי 3354דאורייתא ועונשא דמאן דעבר על
דא 3354האי רצועה רעה אלקי ליה 33543354והיינו והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח
אלהי"ם )בראשית א ב( הא אלין ארבע עונשין לאענשא בהון חייביא תהו דא חנק דכתיב )ישעיה
לד יא( קו תהו )זכריה ב ה( חבל מדה בהו דא סקילה 3354אבנין דמשוקעין 3354גו תהומא רבא
לעונשא דחייביא וחשך דא שריפה דכתיב )דברים ה כג( ויהי כשמעכם את הקול מתוך החשך )שם
ד יא( וההר בוער באש עד לב השמים חשך כו' ודא אשא תקיפא דעל רישיהון דחייביא 3354שרי
לאוקדא לון 3354ורוח דא הרג בסייף רוח סערה 3354חרבא משננא היא מלהטא ביה כמה דאת אמר
)בראשית ג כד( ואת להט החרב המתהפכת ואקרי רוח האי עונשא למאן דיעבר על פקודי אורייתא
וכתיב 3354לבתר יראה ראשית דאיהי כללא דכלא מכאן ולהלאה שאר פקודין דאורייתא:3354
תרגום :בכה רבי שמעון ואמר ,אוי אם אומר ,ואוי אם לא אומר .אם אומר ,ידעו הרשעים איך
יעבדו את רבונם ,אם לא אומר יאבדו החברים את הדבר הזה .במקום ששורה יראה קדושה,
מתחיל מלמטה יראה רעה שמלקה ומכה ומקטרגת ,והיא הרצועה להלקות את הרשעים ,ומי
שפוחד בגלל עונש המלקות והקטרוג כמו שנתבאר ,לא שורה עליו אותה יראת ה' שנקראת יראת
ה' לחיים ,אלא מי שורה עליו ,היראה הרעה ההיא ,ונמצא ששורה עליו הרצועה ההיא ,יראה רעה
ולא יראת ה' .ולכן המקום שנקרא יראת ה' נקרא ראשית דעת ,ועל כן נכללת כאן המצוה הזו ,וזה
העיקר והיסוד לכל שאר המצוות של התורה .מי ששומר היראה ,שומר הכל .לא שומר יראה ,לא
שומר את מצוות התורה .שהרי זה השער של הכל .ולכן כתוב "בראשית" ,שהיא יראה" ,ברא
אלהים את השמים ואת הארץ" ,שמי שעובר על זה ,עובר על מצוות התורה ,ועונשו של מי שעובר
על זה ,הרצועה הרעה הזו מלקה אותו .והיינו "והארץ היתה תהו ובהו וחושך על פני תהום ורוח
אלהים" ,הנה אלו ארבעה עונשים להעניש בהם את הרשעים" .תהו" זה חנק ,שכתוב "קו תהו",
"חבל מדה"" .בהו" זו סקילה .אבנים המשוקעות בתוך התהום הגדול להעניש את הרשעים.
"וחושך" זו שריפה ,שכתוב "ויהי כשמעכם את הקול מתוך החושך"" ,וההר בוער באש עד לב
השמים חושך וגו'" ,וזו האש החזקה שעל ראשי הרשעים מתחילה לשרוף אותם" .ורוח" זה הרג
בסייף ,רוח סערה ,חרב חדה מלהטת בו ,כמו שנאמר "ואת להט החרב המתהפכת" ,ונקראת רוח.
העונש הזה למי שעבר על מצוות התורה .ואחר כתוב יראה ראשית ,שהיא הכלל של הכל .מכאן
והלאה שאר מצוות התורה.
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ההוא יהיה יהו"ה אחד ושמו אחד" ,והוא
העמוד האמצעי ,הרועה בשושנים,
וחשבונו אח"ד .השושנה התחתונה ,בה
פחד ,והוא יראה השושנה העליונה,
אהבת האהבה ,ובה נאמר "אם תעירו
ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ".

במה יבאו להעירה ,בימין ,והיא לא
רוצה בהם ,עד שיבא הרועה הנאמן,
שנאמר בו "ורוח אלהי"ם מרחפת" שהוא
רוחו של משיח )&( ,שנאמר בו "ונחה
עליו רוח יהו"ה" .ברוח זו מריחה אותה
חולה ונרפאת ,ולכן "השבעתי אתכם
בנות ירושלם בצבאו"ת או באילות
השדה אם תעירו ואם תעוררו את
האהבה עד שתחפץ" .והוא מריח ריח
בשני תפוחים )והוא ריח של שני
תפוחים( שנאמר )בו( בהם "וריח אפך
כתפוחים" .ומה הם ,שני עמודי אמת,
והם שני רמונים .האגוז זה הצדיק ,גנת
אגוז זו השכינה ,וזהו שאמר שלמה "אל
גנת אגוז ירדתי".

øîúà äéìò ä"åäé àã íéðùåù ïéøúá
)åîùå ãçà 'ä äéäé àåää íåéá (è ãé äéøëæ
àúéòöîàã [á"ò àò] àãåîò åäéàå ãçà
)äéðáùåçå íéðùåùá äòåøä (æè á ù"äéù
äàøé åäéàå åìéçã äá äàúú äðùåù ã"çà
øîúà äáå äáäàã åîéçø äàìò äðùåù
)&( ãò äáäàä úà åøøåòú íàå åøéòú íà
õôçúù
éäéàå àðéîéá äì àøòúàì ïåúé äîá
àðîéäî àéòø éúééã ãò åäá úéòø àì
úôçøî í"éäìà çåøå (&) äéá øîúàã
) äéá øîúàã çéùîã çåø åäéàãישעיה יא ב(
àéää úçøà àã àçåøá 'ä çåø åéìò äçðå
íëúà éúòáùä àã ïéâáå úàéñúàå äìåç
äãùä úåìéàá åà úåàáöá íéìùåøé úåðá
ãò äáäàä úà åøøåòú íàå åøéòú íà
à"ð) ïéçåôú ïéøúá çéø çøà åäéàå õôçúù
(äéá) øîúàã (ïéçåôú ïéøúã çéø åäéàå
{á"ò èò} éàîå íéçåôúë êôà çéøå (&) åäá
íéðåîø éøú ïåðéàå èåù÷ éëîñ éøú åäðéð
àãå àúðéëù àã æåâà úðâ ÷éãö àã æåâà
éúãøé æåâà úðâ ìà (&) äîìù øîàã åäéà

כד ייתי פורקנא – שהוא ,ורוח אלקים מרחפת :תהיה כשושנה כו'  -כמ"ש )&( והיה אור
הלבנה }עט ע"ב{ כו' :דאתמר בה הבקר אור  -ר"ל ,הבקר הוא שושנה דבקר ,דק"ש דשחרית,
ושם אור ,ה' פעמים אור ,כמו שמפרש והולך :והאנשים שולחו  -הם חוחין דילה ,כמ"ש בפ'
ויחי )רג ע"ב( 3355אר"ש ת"ח כו' והאנשים שולחו כו' דל"ל לקיימא בסטר ימינא כו' :ואיהו
 - ïå÷éúä øéàî 3355ז"ל בשלימות :אמר רבי שמעון תא חזי בשעתא דליליא עאל ופריש גדפוי על עלמא כמה
גרדיני טהירין 3355זמינין לנפקא ולשלטאה בעלמא וכמה מאריהון דדינין מתערין בכמה סטרין
לזנייהו ושלטי על עלמא כיון דאתי צפרא ונהיר כלהו מסתלקי ולא שלטי וכל חד וחד עאל
לדוכתיה ותב לאתריה כמה דאת אמר )&( הבקר אור דא בקר דאברהם )&( והאנשים שלחו אלין
מאריהון דדינא דהוו שלטין בליליא המה וחמוריהם )ס"א המה אינון מאריהון דדינא דקאמרן
וחמוריהם( אינון גרדיני נימוסין דאתיין מסטרא דמסאבא דלאו אינון קדישין ולא שלטין ולא
אתחזון מכי אתי צפרא ואינון מסטרא דאינון חמרי גרדיני נימוסין 3355דקאמרן דהא לית לך דרגין
עלאין דלא איתאי בהו ימינא ושמאלא רחמי ודינא דרגין על דרגין קדישין מסטרא דקדושה
ומסאבין מסטרא דמסאבא וכלהו דרגין על דרגין אלין על אלין ובכל אתר דבקר דאברהם אתער
בעלמא כלהו מתעברי ולא שלטי בגין דלית לון )ז"ח קיומא( לקיימא בסטר ימינא אלא בסטר
שמאלא וקב"ה עבד יממא וליליא לאנהגא כל חד וחד לסטריה כדקא חזי ליה זכאה חולקהון
דישראל בעלמא דין ובעלמא דאתי:
תרגום :אמר רבי שמעון ,בא וראה ,בשעה שנכנס הלילה ופורש כנפיו על העולם ,כמה שומרים
מזיקים מזומנים לצאת ולשלוט בעולם ,וכמה בעלי הדינים מתעוררים בכמה צדדים למינם,
ושולטים על העולם .כיון שמגיע הבוקר ומאיר ,כולם מסתלקים ולא שולטים ,וכל אחד ואחד נכנס
למקומו ושב למקומו .כמו שנאמר "הבוקר אור" ,זה בוקר של אברהם" .והאנשים שולחו" ,אלו
בעלי הדין ,שהיו שולטים בלילה" .המה וחמוריהם"") ,המה" אותם בעלי הדינים שאמרנו,
"וחמוריהם"( הם שומרי החוקים שבאים מצד הטומאה ,שאינם קדושים ולא שולטים ולא נראים
מאז שבא הבוקר .והם מצידם של אותם החמורים ,שומרי החוקים שאמרו .שהרי אין לך דרגות
עליונות שאין בהם ימין ושמאל ,רחמים ודין ,דרגות על דרגות קדושות מצד הקדושה ,וטמאות
מצד הטומאה .וכולם דרגות על דרגות ,אלו על אלו .ובכל מקום שמתעורר הבוקר של אברהם
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עמודא דאמצעיתא כו'  -ר"ל ,שהוי"ה ב' פעמים אחד ,הוא בעמודא דאמצעיתא ,שהוא רועה
בשושנים .רועה ,ר"ל מתחבר ,שהוא בריח התיכון ,מן העולם ועד העולם .3356בשושנים ,ר"ל ב'
שושנים ,ונכללים ב' פעמים אחד בו לאחד ,והוא וא"ו של שם מלא .וז"ש וחושבניה אחד ,והוא
יום אחד ,כמ"ש בפ' אמור )צו ע"א( 3357הא חזינא בפסח ז' כו' פתח כו' :ובה אתמר אם כו' -
ר"ל ,ששושנה תתאה אומרת כן :ובמה כו' בימינא – ר"ל תורה מימינו כו' ,נשבע ה' בימינו
)ישעיה סב ח( ,וזהו על פני המים .וז"ש עד דייתי כו' ,וזהו ורוח כו' על כו' .שתחלה צריך לתורה,
ואח"כ בא משיח ,אלא שמוזהרין שלא ידחקו את הקץ .וז"ש בימינא ,שעתה )איכה ב ג( השיב
אחור ימינו ,כמ"ש )חגיגה ה ע"ב( כיון שגלו אין לך ביטול כו' ,וכמ"ש בכמה מקומות במה
יתערון למשיח באורייתא ,אלא שמושבעין שלא יצאו מאליהם לבנות בית המקדש ,שושנה
דלעילא ,עד שיבא :ברוחא דא ארחת כו'  -כמ"ש )ישעיה יא ב( ונחה עליו כו' ,והריחו ביראת ה'
)&( ,שריחו יגיע ליראת ה' ,שושנה תתאה הנ"ל :ואתסיאת  -כמ"ש )שיה"ש ב ה( סמכוני כו'
 - ïå÷éúä øéàîבעולם ,כולם עוברים ולא שולטים ,משום שאין להם )קיום( לעמוד בצד ימין ,אלא בצד שמאל.
והקדוש ברוך הוא עשה יומם ולילה להנהיג כל אחד ואחד לצד שלו כראוי לו .אשרי חלקם של
ישראל בעולם הזה ובעולם הבא.
 3356עי' זהר בראשית לד ע"א ז"ל ,תרין עלמין נינהו עלמא עלאה ועלמא תתאה ,תתאה כגוונא
דלעילא דכתיב )ד"ה א טז לו( מן העולם ועד העולם ,מלך עלאה ומלך תתאה )תנינן( ,כתיב יהו"ה
מלך יהו"ה מלך יהו"ה ימלוך לעולם ועד ,יהו"ה מלך לעילא יהו"ה מלך באמצעיתא יהו"ה ימלוך
לתתא
תרגום :ושני עולמות הם ,עולם עליון ועולם תחתון ,תחתון כמו הצורה שלמעלה ,שכתוב "מן
העולם ועד העולם" ,מלך עליון ומלך תחתון) .שנינו( כתוב "ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד".
"ה' מלך" למעלה" ,ה' מלך" באמצע" ,ה' ימלוך" למטה.
 3357ז"ל בשלימות :השתא מלה אחרא בעינא למנדע הא חזינא בפסח ז' ובסכות ז' ושלימו
דחדוותא ביומא אחרא בשבועות אמאי לא אשתכחו ביה ז' ימים והא הכא אתחזון יתיר מכלא
פתח ואמר )&( ומי כעמך בישראל גוי אחד בארץ וכי מאי שנא הכא דאקרון ישראל אחד יתיר
מאתר אחרא אלא כיון דשבחא דישראל אתייא לפרשא קרא לון אחד דהא בכל אתר שבחא
דישראל אחד הוא מאי טעמא בגין דכל קשירו דעלאי ותתאי בהאי אתר דאקרי ישראל אשתכח
)ועוד( דאתקשר במה דלעילא ואתקשר במה דלתתא ואתקשר בכנסת ישראל וע"ד אקרי כלא אחד
ובאתר דא אשתמודעא מהימנותא וקשורא שלימא ויחודא עלאה קדישא וע"ד יומא דא קשורא
דמהימנותא הוא קשורא דכלא וכתיב )&( עץ חיים היא למחזיקים בה אילנא הוא דאקרי אחד
וע"ד בגין דאינון מתקשרי באתר דא אקרי הכי ועץ חיים אחד הוא ודאי אקרי בגין דכלא ביה
אתקשר ויומא )ס"א ושמא( דיליה אחד ודאי קשורא דכלא ואמצעיתא דכלא הה"ד )&( ועץ החיים
בתוך הגן בתוך ממש דבמציעות ואחיד בכל סטרין ואתקשר ביה וע"ד פסח וסכות והוא
באמצעיתא בגין דאיהו אמצעיתא דכלא ודא הוא שבחא דאורייתא בהאי יומא ולא יתיר שבחא
דמהימנותא וקשורא דכלא אמר ר' יהודה בריך רחמנא דשאילנא וזכינא להני מלי א"ר יצחק
חדוותא ושירתא זמינין ישראל לשבחא לקב"ה כהאי שבחא דמשבחי ישראל בליליא דפסחדא דכ"י
אתקדשת בקדושא דמלכא הה"ד )&( השיר יהיה לכם כליל התקדש חג כליל התקדש חג דייקא
ברוך יי' לעולם אמן ואמן:
תרגום :עכשיו דבר אחר אני רוצה לדעת ,הרי ראינו בפסח ז' ובסוכות ז' ושלמות השמחה ביום
אחר ,בשבועות למה לא נמצאו בו ז' ימים והרי כאן ראויים יותר מהכל .פתח ואמר )שמואל ב ז(
ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ וכי מה שונה כאן שישראל נקראו אחד יותר ממקום אחר ,אלא
כיון שהשבח של ישראל בא לפרש ,קרא להם אחד ,שהרי בכל מקום השבח של ישראל הוא אחד.
למה ,משום שכל הקשר של עליונים ותחתונים נמצא במקום הזה שנקרא ישראל) ,ועוד( שנקשר
במה שלמעלה ונקשר במה שלמטה ,ונקשר בכנסת ישראל ,ועל כן הכל נקרא אחד .ובמקום הזה
נודעת האמונה והקשר השלם והיחוד העליון הקדוש ,ועל כן היום הזה הוא קשר האמונה הקשר
של הכל ,וכתוב עץ חיים היא למחזיקים בה ,עץ הוא שנקרא אחד ,ועל כן משום שהם נקשרים
במקום הזה נקרא כך ,ועץ חיים הוא ודאי אחד נקרא ,משום שהכל נקשר בו .והיום )והשם( שלו
ודאי אחד ,קשר של הכל ,ואמצע של הכל .זהו שכתוב ועץ החיים בתוך הגן ,בתוך ממש באמצע,
ואחוז בכל הצדדים ,ונקשר בו .ועל כן פסח וסוכות והוא באמצע ,משום שהוא האמצע של הכל,
וזהו השבח של התורה ,ביום הזה ולא יותר .שבח האמונה וקשר של הכל .אמר רבי יהודה ברוך
הרחמן ששאלתי וזכיתי לדברים הללו .אמר רבי יצחק שמחה ושירה עתידים ישראל לשבח את
הקדוש ברוך הוא כמו השבח שמשבחים ישראל בליל הפסח ,שכנסת ישראל מתקדשת בקדושת
המלך ,זהו שכתוב השיר יהיה לכם כליל התקדש חג ,כליל התקדש חג דווקא ,ברוך ה' לעולם אמן
ואמן.
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בתפוחים כי חולת אהבה )שיה"ש ב ה( ,משושנה עילאה הנ"ל ,וז"ש ואיהי ארח ריח כו') :תרין
תפוחים  -כמ"ש בתפוחים ,ב' תפוחים )אד"ר &( והן ב' משיחין ,וז"ש ומאי ניהו כו' ,ששם הם
ב' משיחים ,כמ"ש בכמה מקומות .ואמר בפרשת תרומה )קסט ע"ב( 3358רביעאה כו' ,חמישאה
שוש תשיש כו' ,וכנישו דבנין ורחימו כו' ,ושם הריח דקטורת בוסמין דשחיק בשחקים ,ושחקת
כו' ,וכמ"ש בסוף תז"ח )נא ע"ג( במתני' ו' נצח כו'( :וריח אפך  -ר"ל ,הריח שאת מריח באפך,
הוא ריח של תפוחים )הוא כריח השדה אשר כו' )&( .ואמרו בגמ' )&( שדה של תפוחים ,והוא
חקל }עט ע"ג{ תפוחים בנו"ה כידוע )&( .ואמר באד"ר )&( שתפוח ביה ג' גוונין ,ובשני הוא
ששה ,והן שוקיו עמודי שש )שיה"ש ה טו(( .ואמר כתפוחים שקבלה הריח באפיה ,ומרחת אפה
ג"כ באותו הריח ,כי היא אור חוזר ,כמה דיהבין לה כו' :3359ואינון תרי רמונים ) -אגב מפרש
שאר כינויין( שלכן עשה שלמה רמונים לב' העמודים ,ואמר )שיה"ש ז יב-יג( לכה דודי כו' הנצו
הרמונים שם אתן את דודי לך ,התעוררות האהבה:
גנ"ת ,ג' ,גימטריאות) ,אדנ"י ביהו"ה(
(ä"åäéá é"ðãà) úåàéøèîéâ 'â ú"ðâ
.
שהן פרפראות לחכמה )&( .נ' ,נוטריקון 'ú ïå÷éøèåð 'ð äîëçì úåàøôøô ïåðéàã
ת' ,תמורה .גימטריאות ,זה אדנ"י יהו"ה
÷éìñ ä"åäé é"ðãà àã úåàéøèîéâ äøåîú
עולה בחשבון אמ"ן ,אהי"ה אדנ"י עולה
בחשבון שמונים וששה ,אלהי"ם ,שהוא ïáùåçá ÷éìñ é"ðãà ä"éäà ï"îà ïáùåçá
כנו"י .מ"ה ,מ"ם ה"א ,מ"ם ה"א à"ä í"î ä"î 3360é"åðë åäéàã í"éäìà å"ô
בגימטריא אלהי"ם .יו"ד ה"א וא"ו ה"א å"àå à"ä ã"åé í"éäìà àéøèîéâá à"ä í"î
בגימטריא מ"ה ,וזהו עשר ספירות úåøéôñ øùò åäéà àãå ä"î àéøèîéâá à"ä
בלימ"ה )ס"י &( והוא מעיד על היחוד ïéâáå àùéã÷ àãåçé ìò ãéòî åäéàå ä"îéìá
הקדוש ,ולכן "מ"ה אעידך".
êãéòà ä"î (âé á äëéà) àã

גנת ג' כו'  -שהכל בה :פרפראות כו'  -שהוא בחכמה דילה ברכות ,בחשבון פרפראות
לחכמה עילאה כמ"ש בפ' בלק )&( :בחושבן פ"ו אלקים כו'  -נתבאר בתיקון כ"ב )&(* :דאיהי
כנוי בגי' מ"ם ה"א יו"ד ה"א כו'  -כצ"ל ,ור"ל מ"ם ה"א גימ' אלקים ,ואם תעשה ל"י שבתוכו
למ"ם ,הם אותיות מ"ם ה"א .ושם הוי"ה ג"כ גימ' מ"ה ,והם מעידים על אחדות ,כי ה' הוא
אלקים )&( ,ומעיד על אחדות עשר ספירות בעשר אותיות ,והן יחודו:
דבר אחר ,א"ב ג"ד ה"ו ז"ח ט"י
é"è ç"æ å"ä ã"â á"à øçà øáã
בגימטריא שכינ"ה ,כדוגמא זה :א' ,פעם àãç àðîæ 'à àã àðååâë ä"ðéëù àéøèîéâá
אחת .ב' ,פעמים .ג' ,שלש פעמים .ד',
'ä ïéðîæ äòáøà 'ã ïéðîæ úìú 'â éðîæ éøú 'á
ארבע פעמים .ה' ,חמש פעמים .ו' ,שש
פעמים .ז' ,שבע פעמים .ח' ,שמונה 'ç ïéðîæ äòáù 'æ ïéðîæ úéù 'å ïéðîæ ùîç
פעמים .ט' ,תשע פעמים .י' ,עשר פעמיםïéðîæ øùò 'é ïéðîæ äòùú 'è ïéðîæ àéðîú .
כולם עולים לחשבון שכינ"ה .וסוד àæøå ä"ðéëù ïáùåçì ïé÷ìñ åäìë
החשבון לקיים ,שאין שכינה יורדת פחות àúçð äðéëù úéìã àîéé÷ì àðáùåçã
מעשרה ,ולא עולה למעלה מעשר )סוכה øùòî äìòîì à÷ìñ àìå äøùòî úåçô
&(.
ועוד הקדוש ברוך הוא מקומו של
äéøúà àåä àåä êéøá àùãå÷ ãåò
יודעים
עולם )ב"ר &( ,והמלאכים לא
äéà ïéìàùå ïéòãé àì ïéëàìîå àîìòã
 - ïå÷éúä øéàî 3358ז"ל :רביעאה איהו עמודא חדא דירכא ימינא חמישאה שוש תשיש ותגל עקרה דביתא
בחדוה בקבוץ וכנישו דבנהא מארבע סטרי עלמא ודא רזא דירכא אחרא דאתחבר בירכא שמאלא
למיזל ולמיכנש לכל סטרין וכנישו דבנין ורחימו למיעל לון בין ברכין
תרגום :הרביעית היא עמוד אחד של ירך ימין החמישית שוש תשיש ותגל עקרת הבית בשמחה
בקבוץ וכנוס בניה מארבעת צדדי העולם וזה סוד של ירך אחרת שמתחברת בירך שמאל ללכת
ולכנס את כל הצדדים וכנוס הבנים ואהבה להכניסם בין הברכים.
 3359מקור* ?##עי' זהר ח"א ס ע"א :דלית ליה מדיליה אלא מה דיהבין בגויה וכן הוא בח"ג קיג
ע"ב
3360
##*.(à"øâ) à"ä ã"åé à"ä í"î 'éâá éåðë éäéàã
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ושואלים "איה מקום כבודו להעריצו"
)&( .ומצאנו אותו בגימטריא מקום,
נוטריקו"ן ,כדוגמא זה :י' ,עשר פעמים,
מאה .ה' ,חמש פעמים ,עשרים וחמש .ו',
שש פעמים ,שלשים ושש .ה' ,חמש
פעמים ,עשרים וחמש ,בגימטריא מקום.
ועליו אמרו המלאכים "ברוך כבוד יהו"ה
ממקומו" .יש אחרים בגימטריאות שאין
להם חשבון ,משום שהם פרפראות
לחכמה שאין לה סוף .התמורות אלו
אלפא ביתות כמו כוז"ו במוכס"ז כוז"ו,
שהן תמורות יהו"ה אלהינ"ו יהו"ה ,ויש
תמורות אחרות מכמה מינים.

'éâá äéì ïðéçëùàå åöéøòäì åãåáë íå÷î
ïéðîæ øùò 'é àã àðååâë ï"å÷éøèåð íå÷î
úéù 'å ùîçå ïéøùò ïéðîæ ùîç 'ä äàî
ïéøùò ïéðîæ ùîç 'ä úéùå ïéúìú ïéðîæ
åøîà äéìòå íå÷î àéøèîéâá ùîçå
) åîå÷îî 'ä ãåáë êåøá àéëàìîיחזקאל ג
יב( ïåì úéìã úåàéøèîéâá ïéðøçà úéà
úéìã äîëçì úåàøôøô ïåðéàã ïéâá ïáùåç
ïåâë úåúéá àôìà ïéìà úåøåîú óåñ äì
ä"åäé úåøåîú ïåðéàã å"æåë æ"ñëåîá å"æåë
äîëî ïéðøçà úåøåîú úéàå ä"åäé å"ðéäìà
ïéðéî

אית אחרנין בגי' דל"ל סוף  -ר"ל ,שחושבין מילוי ומילוי דמילוי עד אין סוף ,וכן מכמה
מינים עד אין סוף .ומפרש הטעם ,בגין דאינון פרפראות לחכמה דל"ל סוף ,דחשבון וגימ' הוא
בחכמה דילה ,שהוא פרפרת לחכמה עליונה ,שע"ז אמרו תקופות וגימ' כו' .וחכמה הוא מים
שא"ל סוף ,דהיא סליקת לאין סוף .וז"ש בס"י )פ"א מ"&( ע"ס בלימה מדתן עשר שא"ל סוף,
וכמש"ש כי לכל דבר שבעולם יש תכלית ,לבד לחשבון ,והטעם הוא כנ"ל ,שתלויין בחכמה:
אמר רבי אלעזר ,והרי כתוב "אני
(å â éëàìî) áéúë àäå øæòìà éáø øîà
יהו"ה לא שניתי" .אמר לו בני ,אוי לבני éðáì éåå éøá äéì øîà éúéðù àì 'ä éðà
העולם שהם אטומי לב ,שחושבים
ïéòãéã ïéáùçã àáì ïéîéèà ïåðéàã àîìò
שיודעים ולא יודעים .ודאי "אני" היא
השכינה ,זהו שכתוב "ויסרתי אתכם אף ã"ää àúðéëù éäéà éðà éàãå ïéòãé àìå
אני" .היא לא משתנה ,ואינה תמורה )éäéà éðà óà íëúà éúøñéå (çë åë àø÷éå
ממנו באחר ,והוא לא משתנה ולא àøçàá äéðéî äøåîú éäéà àìå éðúùà àì
מסתתר ממנה .אבל אל הרשעים משתנה ìáà äðéî øúúñà àìå éðúùà àì åäéàå
הקדוש ברוך הוא ומסתתר מהם ,זהו àåä êéøá àùãå÷ éðúùà àéáééç éáâì
שכתוב "אסתירה פני מהם אראה מה
(ë áì íéøáã) ã"ää åäééðî øúúñàå
אחריתם" ,ולמה ,בגלל "כי דור תהפוכות
íúéøçà äî äàøà íäî éðô äøéúñà
המה בנים לא אמון בם".
íéðá äîä úåëåôäú øåã éë (&) ïéâá éàîàå
íá ïåîà àì

ואיהו לא אשתני כו'  -ר"ל ,דכתיב אני ה' לא שניתי ,בין "אני" ובין "ה'" ,דלא אשתני דא
מן דא ,וכמ"ש למטה ,דודאי קב"ה כו' :אבל לגבי חייביא כו'  -דאסתתר בתורה בכמה
כינויין ,3361דלא לאשתמודע ליה כולא אלא לצנועין והגונין .וכן אסתתר הקב"ה בעולמות בי"ע
בכמה כינויין ולבושין ,ולרשעים עונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלקיכם בכמה קליפין
המבדילים ,והן לבושי קדרות דקב"ה מסתתר בהם ,וכמו שמפרש והולך ,אסתירה כו' למה כי
דור כו':
את
ששמעו
החברים
כל
קמו
מיד
ïéìî åòîùã àéøáç åäìë åî÷ ãéî
הדברים הללו ,ונשקו אותו על ראשוàì åìà åøîàå äéùéø ìò äéì å÷ùðå ïéìà ,
ואמרו ,אלו לא באנו לעולם אלא לשמוע
åðééã àã òîùîì àìà àîìòì àðéúà
את זה דיינו ,שודאי הקדוש ברוך הוא
ושכינתו לא משתנים זה מזה .אבל àì äéúðéëùå àåä êéøá àùãå÷ éàãåã
לאחרים משתנה ומסתתר בכמה לבושים éðúùà ïéðøçà éáâì ìáà àã ïî àã éðúùà
ובכמה כסויים ובכמה קליפות ,ולכן אמר ïééåñë äîëáå ïéùåáì äîëá øúúñàå
שלמה עליו השלום "אל גנת אגוז
 - ïå÷éúä øéàî 3361עי' לעיל טז ע"א שהמט"ט הוא שורש הכינויים.
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åéìò äîìù øîà àã ïéâáå ïéôéì÷ äîëáå
äåä åäéàã éúãøé æåâà úðâ ìà (&) íåìùä
÷éáù àì àã ïéâáå åäìë ïéôéì÷á òãé
à"ð) òãéã ïéâá òãé àìã óåùëã éðéî åìéôà
øáúé åäéà àðîéäî àéòøå ïéôéì÷á (òãðîì
ä"åäé åäéàã àçåî ïîúî ÷éôðå ïéôéì÷ ìë
åäáå åäú ïåðéàã) àæåâàã éøèñ òáøàì
äìåç àåääì äéðî ñðøôîå (íåäúå êùçå
æåâàá éã ïéôéì÷ ïéìàáã é"ðãà éäéàã
íéøáã) øîà íåäúå êùçå åäáå åäú ïåðéàã
íäî éðô äøéúñà (ë áì
ãç ìëì áèì ïéðøçåà ïééåðù úéàå
ïåì àéìâúà ïéðîæ [à"ò áò] äéãáåò íåôë
âàù äéøà (& â ñåîò) ã"ää äéøà úåîãá
ã"ää øåùã àð÷åéãá ïéðîæ àøéé àì éî
íàø éðø÷å åì øãä åøåù øåëá (æé âì íéøáã)
áì íù) ã"ää øùðã àð÷åéãá ïéðîæå åéðø÷
íãàã àð÷åéãá ïéðîæå åð÷ øéòé øùðë (àé
äæ éøîàã ïéìàì àéîãúàã äîë 3363àáñ
úåîãá ïåì ïééîãúà äåä åäéàã åäåðàå éìà
åä÷éðéå (&) (äéá à"ð) åäá øîúàå àáñ
ïéìàì ìáà øåö ùéîìçî ïîùå òìñî ùáã
íìåòì éðúùà àì äéúðéëùîå äéðî ïééìúã

 שהוא היה יודע את כל,"ירדתי
 ולכן לא השאיר אפילו מיני,הקליפות
( משום שידע )לדעת,3362כשוף שלא ידע
 והרועה הנאמן ישבר את,את הקליפות
 שהוא, ומוציא משם המח,כל הקליפות
 לארבעת צדדי האגוז )שהם תהו,יהו"ה
 ומפרנס ממנו את,(ובהו וחשך ותהום
 שבקליפות, שהיא אדנ"י,אותה חולה
 שהם תהו ובהו וחשך,הללו שבאגוז
." אמר "אסתירה פני מהם.ותהום

ויש שנויים אחרים לטוב לכל אחד
 לפעמים מתגלה להם בדמות,כפי מעשיו
 זהו שכתוב "אריה שאג מי לא,אריה
 זהו שכתוב, לפעמים בדמות שור."יירא
.""בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו
 זהו שכתוב "כנשר,ולפעמים בדמות נשר
 כמו, ופעמים בדמות אדם זקן."יעיר קנו
,"שנדמה לאלו שאמרו "זה אלי ואנוהו
,(&) שהוא היה מתדמה להם בדמות זקן
ונאמר בהם )בו( "וינקהו דבש מסלע
 אבל לאלו שתלויים."ושמן מחלמיש צור
. לא משתנה לעולם,ממנו ומשכינתו

- ïå÷éúä øéàî .##* 3362
'åë øåçá úåîãá ïåì ïééîãúà åäåðàå 'åë éøîàã ïéìàì àéîãúàã äîë øåçá íãàá ïéðîæå éðéñá 3363
.(à"øâá óñåð)
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דודאי קב"ה ושכינתא כו'  -כמ"ש בסתרי אותיות פרשת בראשית )ז ע"ג &( 3364ואי תימא
אי הכי ה' בתראה דקאמרן איהי כו' דהא לא משמשי בה אלא אינון שמהן עילאין ולאו }עט
ע"ד{ כינויין כו' ,ע"ש בארוכה :ורעיא מהימנא איהו יתבר כו'  -כמ"ש )ישעיה ל כ( ולא יכנף
עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך) ,ישעיה כה ט( הנה זה אלקינו 3365קוינו לו ,דבזמנא ההוא
)יחזקאל לו כה( וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל כו') ,ירמיה נ כ( 3366ביום ההוא יבוקש
חטאת כו' ולא תמצאנה כו' (&) ,כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות (&) ,פנים בפנים דבר
ה' עמכם :לארבע סטרי דאגוזא  -דאגוזא עביד לארבע סטרין ,כעין ד' חיות ,ד' אתוון דהוי"ה,
וסובב ד' קליפין :קליפה ירוקא ,תהו .והאבנא ,בהו .וקליפה דקה ,שבו חושך .וחללא דאגוזא,
תהום .והוא גלות הזה ,כמ"ש )סנהדרין צז ע"ב( מקרא זה יורד ונוקב עד תהום כו' ,וכמ"ש )&(
תהום זו מלכות הרביעית .3367וכשם שתהום אין לו סוף ,כך כו' .ומתוכו ,ורוח אלקים כו' ,רוחו
של משיח ,רעיא מהימנא ,מ"ה ש"היה ה"וא 3368שיהיה כו' )&( ,מוחא דאגוזא יתגלה :ואית
שנויין אחרנין לטב  -שיוכלו לקבל ושיוכל להתגלות אליהם ,וכמ"ש )הושע יב יא( וביד הנביאים
אדמה ,וז"ש זמנין כו' :כפום עובדי'  -אם עובדין ודרגין בחסד ,מתגלין ליה בדמות אריה ,וכן
בשאר .וכן לפום גלגולין ,אם בגלגול ראשון באריה ,כמש"ל בתיקון ל"ב )&( ובז"ח פ' יתרו
)&( :זמנין כו'  -בד' חיות שהן כלל הכל* :דאדם סבא  -חסר כאן ,וכצ"ל ,בסיני ,וזמנין באדם
בחור ,כמה דאתדמיא לאלין דאמרי כו' ,ואנוהו ,אתדמיין לון בדמות בחור כו' ,וכמ"ש )&( נגלה
בסיני כזקן יושב בישיבה ,ובים כבחור במלחמה ,וכמ"ש בחגיגה פ"ב )&( ל"ק כאן בישיבה כאן
במלחמה ,דאמר מר כו' :3369ואתמר בהון כו'  -שהן הכירוהו תחילה ,ואמרו זה אלי כו' ,ואמרו
שהיו אמותיהן שואלין אותן ,מי פרנסך ,ואמרו בחור אחד כו' :3370אבל לאלין דתליין כו' -
כמ"ש למטה ,אבל לגבי משה כו':
 - ïå÷éúä øéàî 3364ז"ל :ואי תימא אי הכי האי ה' בתראה דקאמרן איהי קליפה בתראה לגבי אלין לאו הכי
קליפה איהי לגבי אלין עילאין אבל לגבי אינון כינויין לאו דהא לא משתמשי בה אלא אינון שמהן
עילאין ולאו אינון כינויין.
אלא כד איהי סלקא לאתעטרא לעילא ולאתאחדא ברזא דימינא ושמאלא כל הני רתיכין דאינון
כינויין כלהו סחרין לה וחפיין עלה סחרנהא כבעלה לאתתא דפריש גדפיה עלהא הכי אינון פרישי'
גדפין דבעלה עלהא וחפיין לה בכל סטרא ואיהי משמשא בבעלה וסימנא דא )יחזקאל ט"ז ח(
ואפרוש כנפי עליך )רות ג' ט( ופרשת כנפיך על אמתך.
ובג"כ אינון לגו ואינון לבר ואיהו לבו קיימא לבר מה דאיהו לבר קיימא לגו וכלא שפיר איהו
זכאה חולקיהון דאינון דידעין למיזל באורה מישר דלא יטעין לימינא ושמאלא כמה דאוקימנא כי
ישרים דרכי ה' )הושע י"ד י(.
תרגום :ואם תאמר אם כך הה' האחרונה הזו שאמרנו היא קלפה אחרונה לאלו לא כך היא
קלפה לעליונים הללו אבל לאותם הכנויים לא שהרי לא משתמשים בה אלא אותם השמות
העליונים ולא אותם הכנויים.
אלא כשהיא עולה להתעטר למעלה ולהאחז בסוד הימין והשמאל כל המרכבות הללו שהן
כנויים כלם מקיפים אותה ומכסים עליה סביבותיה כמו בעל לאשה שפורש כנפיו עליה כן הם
פורשים את הכנפים של בעלה עליה ומכסים אותה בכל צד והיא משמשת עם בעלה וסימן זה
)יחזקאל טז ח( ואפרש כנפי עליך )רות ג ט( ופרשת כנפך על אמתך.
ומשום כך הם בפנים והם לבחוץ והיא בפנים והיא בחוץ וכך הכנויים הם בפנים והם בחוץ מה
שהוא בפנים עומד בחוץ מה שהוא בחוץ עומד בפנים והכל הוא יפה אשרי חלקם של אותם
שיודעים ללכת בדרך ישרה שלא יטעו לימין ושמאל כמו שבארנו )הושע יד י( כי ישרים דרכי ה'.
 3365צ"ל אלקינו זה.
ְהוּדה וְ א
 3366בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם וּבָ עֵ ת הַ ִהיא נְ אֻ ם ה’ ְיב ַֻקּשׁ אֶ ת עֲ וֹן י ְִשׂ ָראֵ ל וְ אֵ ינֶנּוּ וְ אֶ ת חַ טֹּאת י ָ
ִתמָּ צֶ אינָה כִּ י אֶ ְסלַח לַאֲ ֶשׁר ַא ְשׁ ִאיר.
 3367ז"ל :ילקוט שמעוני )רמז ד( :על פני תהום זו מלכות הרשעה שאין לה חקר כתהום הזה
שאין לו חקר ,ורוח אלהים מרחפת זה רוחו של משיח דכתיב ונחה עליו רוח ה' באיזה זכות
ממשמשת ובאה בזכות תשובה שנמשלה למים שנאמר שפכי כמים לבך.
 3368עי' & שזה ר"ת משה@@@@@.
 3369ז"ל:
 3370ז"ל:
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ואותן התמורות הן סוד היבום,
שנאמר בה ביבמה "על הגאולה ועל
התמורה לקיים כל דבר שלף איש נעלו
ונתן לרעהו" .באותה נעל שנתן לרעהו
יש תמורה ושנוי רצון ,ושם צריך שנוי
מקום ושנוי השם ושנוי מעשה ,לקיים
כל דבר ,הנעל הוא הגוף.

íåáéã àæø ïåðéà 3371úåøåîú ïåðéàå
ìòå äìåàâä ìò (&) äîáéá äá øîúàã
(æ ã úåø) øáã ìë íéé÷ì (&) 3372äøåîúä
ìòð àåääá åäòøì ïúðå åìòð ùéà óìù
ïåöø éåðùå äøåîú úéà åäòøì {à"ò ô} ïúðã
éåðùå íùä éåðùå íå÷î éåðù êéøö ïîúå
àôåâ åäéà ìòð øáã ìë íéé÷ì äùòî

ואינון תמורות אינון כו' בההוא נעל כו'  -דנעל הוא מט"ט )&( ,תופר מנעלים ,3373נעל
וסנדל ,וביה רזא דגלגולים ,דביה סובב סובב הולך הרוח )&( ,וכמ"ש בתז"ח )סו ע"ב &(
בראשית כו' ואית חנוך כו' וכל מלאכין דממנן כו' ,3374וש"מ הרבה ,וביה אינון כל שינויין,
כמ"ש בתיקון ס"ח )&( וביה אשתנו כל כו') ,ולקמן עד ע"א & 3375וכד איהו לתתא כו' ושם
ואתפשט קב"ה מכל כנויין ומרכבות דמט"ט כו'( וביה כל התמורות הנ"ל} ,פ ע"א{ כוזו כו'
ושאר כל התמורות ,כידוע בהרבה מקומות .ולכן כותבין מחוץ למזוזה .וכן שדי דהוא מט"ט
כידוע ,3376ובו מסתתר ביומא דחול ובגלותא ,ונאמר אל תמר בו אל תמירנו בו) 3377ואמר ברזא
דיבום ,דגם יבום נזכר כאן ,כמ"ש בז"ח רות )סז ע"א & ונתן לרעהו זו מצות יבום( :ותמן צריך
כו'  -בג' גלגולים ,כמש"ל )עא ע"א &( וע"ל )קו ע"א &( בארוכה ,ואלו הג' הן בתמורות
כמש"ל )כד ע"א & (3378לבר מאתרי' אשתני כו' שנוי השם דא מצפ"ץ כו' :שינוי מקום כו'
לקיים כל דבר  -ר"ל ,כל דבר אינהו ג' נר"ן בג' הנ"ל ,ועל האי גופא אמר שלף איש נעלו:
ולמה בחליצת נעל שנתן לרעהו יש
úéà åäòøì ïúðã ìòð úöéìçá éàîàå
תמורה ושנוי .אמר זקן אחד ,רבי רביàì éáø éáø àãç àáñ øîà éåðùå äøåîú ,
אל תאמר כך ,אלא למה חליצה בנעל,
àìà ìòðá äöéìç éàîà àìà éëä àîéú
אלא היא הקליפה ,להסתתר בה ,להנצל
ממנו ,ולא נודע אל המקטרגים שלוàáæúùàì äá àøîèúàì äôéì÷ åäéà .
ובחליצה של נעל ,חולץ לו י"ה ,ולכן äéìéã ïéâøè÷î éáâì òãåîúùà àìå äéðéî
"שלף איש נעלו ונתן לרעהו" ,נעל ו') ,גן ã úåø) àã ïéâáå ä"é äéì õìç ìòðã äöéìçá
נעל( ,שהוא בן י"ה ,להכנס בין ו"ה ,וזהו ïâ) 'å ìòð åäòøì ïúðå åìòð ùéà óìù (æ
חלץ י"ה.
) 3379ìòðשיה"ש ד יב(( àìòàì ä"é ïá åäéàã
÷"é õìç åäéà àãå ÷"å ïéá

3380

אמר סבא ר' ר' לא תימא הכי אלא כו'  -דהוא אוקים חליצה בנעל ,להורות על גלגולא
במט"ט .אלא רזא דיבום הוא זה ,כמ"ש לקמן ורזא דחליצה כמו שמפרש והולך ,אלא איהו
 - ïå÷éúä øéàî 3371עי' דע"ה ח"א נג ע"א :והנה עד"ז להבדיל בכמה הבדלות הוא ענין הנאמר במט"ט כי שמי
בקרבו ומתלבש בו השם הויה ,עכ"ז הנה עיקרו הוא לעולם רק מלאך לבד ואינו אלהות כלל .כי
השם הויה ,הגם שמתלבש בו ,עכ"ז אינו מתייחד עמו להעשות חד עמו ח"ו ,ע"ד שהוא באצילות.
ולכן נאמר ,אל תמר בו ,אל תמירוני בו ,ואל תעשוני תמורתו )וכמ"ש בשמו"ר פ' ל"ב סי' ד' ,וכן
בסנהדרין לח ע"ב( כי הנה התלבשות השם הויה כאשר מתלבש בו הוא נקרא בשם תמורה.
3372

 3373עי' לעיל הערה .3011
 3374ז"ל:
תרגום:
 3375לעיל טז ע"ב )לש"ו(.
3376

 3377עי' לקמן קיז ע"ג ד"ה שינוי.
 3378קד ע”א והוא לקמן קיז ע"ב )לש"ו(
.(à"øâ) ìåòð ïâ 3379
 3380היינו חליצה.
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קליפה כו' ,ר"ל דאסתתר במט"ט ,נעל ,מן הקליפות ,דנעל הוא השמירה מקליפות כידוע )&(,
ושם משנה פניו דלא ישתמודעין ליה ,כמ"ש בר"מ פרשת פנחס )ריז ע"ב( ע"ש :3381חלץ לי' כו'
 ר"ל ,לאעלא לי' בזרע אב ואם בעוה"ז ,שהן י"ה ,והוא ו' ,בן י"ה ,וז"ש דאיהו בן י"ה כו' :נעלו' ג"ן נעול  -מביא ראיה דו' בנעל ,דכתיב נעול בו' ,והוא גן סדרים דאורייתא ,3382וכן גל נעול,
דנעשה מגל גל גלגול ,כמש"ל תיקון ס"ט )&(:
ובמשה נאמר "של נעליך מעל
רגליך" ,זה בהפך של אחרים ,שלא צריך
להראות לפני השכינה עם קליפה .וסוד
הדבר "כי אין לבא אל שער המלך בלבוש
שק" .ולאבות לא נראה אלא בנעלים ,זהו
שכתוב "מה יפו פעמיך בנעלים בת
נדיב" .אבל למשה בלי כסוי כלל .וסוד
הדבר "וארא אל אברהם אל יצחק ואל
יעקב בא"ל שד"י ושמי יהו"ה לא נודעתי
להם" ,ובמשה נאמר "ואמרו ל"י מה
שמ"ו מ"ה אומר אליהם".

êìòð ìù (ä â úåîù) äéá øîúà äùîå
êéøö àìã ïéðøçàã àëåôäá àã êìâø ìòî
àæøå äôéì÷á àúðéëù íã÷ àéæçúàì
êìîä øòù ìà àáì ïéà éë (&) äìîã
àìà àéæçúà àì ïäáà éáâìå ÷ù ùåáìá
íéîòô åôé äî (á æ ù"äéù) ã"ää íéìòðá
àìá äùî éáâì ìáà áéãð úá íéìòðá
ìà àøàå (&) äìîã àæøå ììë àéåñë
é"ãù ì"àá á÷òé ìàå ÷çöé ìà íäøáà
äéá øîúà äùîå íäì éúòãåð àì 'ä éîùå
)&( íäéìà øîåà ä"î å"îù ä"î é"ì åøîàå

מה יפו פעמיך כו'  -שהוא שלש פעמים דג' אבות ,וכמ"ש בריש חגיגה )&( מה יפו פעמיך
בשעה שעולין לרגל כו' .וז"ש למטה באל שדי ,שדי כנ"ל ,ושמי ה' לא כו' ,דאסתתר ביה כנ"ל:
ועוד למה צריך חליצה בנעל אשה,
ìòðá äöéìç êéøö éàîà ãåòå
3383
åäéà øá àìá úåîéã ïàîã ïéâá
משום שמי שימות בלי בן ,הוא קשור äùàã
ברגלו ליבם .וסוד הדבר "הוא ישופך
÷êôåùé àåä äìîã àæøå íáéã äéìâøá øåù
ראש ואתה תשופנו עקב" .וכדי שלא
ימית אותו הנחש שהוא כרוך על עקבו(åè â úéùàøá) á÷ò åðôåùú äúàå ùàø ,
צריך לחלוץ לגבי נעל של אשה ,ונפטר ìò êåøë åäéàã àéåç äéì úéîé àìã ïéâáå
3384
àúúàã ìòð éáâì õåìçì êéøö åá÷ò
ממנו אותו הנחש.
äéðî àéåç àåää øèôúàå

*בנעל דאשה  -צ"ל מאשה ,וכן לקמן ,נעל דאתתא ,צ"ל מאתתא :איהי קשור ברגליה כו'
ואתה כו' – הענין ,שעקב הוא נוק' )זהר ח"ג רסו ע"ב( ,וכשמת בלא בנים הוא נחית לעקב דאחיו,
בנוק' דשם ,דבכל עקב דאדם שם נוק' דנר"ן דיליה ,ולכן ואתה כו' כמו שמפרש והולך ונחית
שם ,וכמ"ש בפ' משפטים )קא ע"א קיא ע"א( 3385ע"ש בארוכה :ובגין דלא כו'  -דרגליה יורדות
 - ïå÷éúä øéàî 3381ז"ל:
תרגום:
3382

.(à"øâ) äùàî 3383
.(à"øâ) àúúàî 3384
 3385ז"ל :תא חזי מה כתיב )בראשית כה כו( ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו מאי
בעקב עשו וכי סלקא דעתך דהוה אחיד ידיה ברגליה לאו הכי אלא ידו אחזת במאן דההוא דהוה
עקב ומנו עשו דהא עשו עקב אקרי משעתא דעקב ליה לאחוי ומיומא דאתברי עלמא עקב קרי
ליה קודשא בריך הוא דכתיב )שם ג טו( הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב אנת דאקרי עקב
תשופנו בקדמיתא ולבסוף הוא דימחי רישך מעלך ומנו סמא"ל דאיהו רישא דחויא דמחי בהאי
עלמא.
תרגום :בא וראה מה כתוב ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו מה זה בעקב עשו וכי
יעלה על דעתך שהיה אוחז את ידו ברגלו לא כך אלא ידו אוחזת במי שהוא היה עקב ומיהו עשו
שהרי עשו נקרא עקב משעה שעקב את אחיו ומיום שנברא העולם קורא לו הקדוש ברוך הוא עקב
שכתוב הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב אתה שנקרא עקב תשופנו בתחלה ולבסוף הוא
שימחה את ראשך מעליך ומיהו סמא"ל שהוא ראש של הנחש שמכה בעולם הזה.
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כו' )&( ,ושם המיתה ,ע"כ צריך לחלוץ כו' ,דהיה מזומן ליתן לאשה ביבום} .פ ע"ב{ ועתה
נוטלת אותו בנעל ממנו ,לאסתתרא ליה בנעל מט"ט ,רזא דדכורא .3386ושם ישופך ראש דכורא,
ועקב רזא דיעקב נוק' ,וראש רזא דישראל ,דכורא .ונשאר שם יל"י ,3387יוד האחרון בעקב ,נוק'
בהוד ,ויו"ד הראשון בנצח ,דשם דכורא ושם ישראל ,ולמ"ד הן חג"ת ,ועמ"ש במ"א בארוכה,
וז"ש וכולא על ההיא כו' )ור"ל דעקב נר"נ דבי"ע ,אד"נ ,ושם שולטין .אבל יו"ד ,נוק' דאצילות,
זיהרא עילאה )זהר ח"א כט ע"א מ ע"ב( 3388דאשתאר בלעדה ,ולכן נאמר )&( לא טוב כו' ,שאם
יחטא ישאר לבדו בלא נוק' ,לכן אעשה עזר ,דבי"ע( ,ר"ל נוק' וטפה דאיהי יו"ד ,הוא נקודה,
אות ברית דחטא ביה אדה"ר במחשבה ,והוא מחשבה דא ,והיא יו"ד מן אדנ"י .וכן מן הוי"ה
בהיפוכא ,שהוא בה ,וכמש"ל בתיקון ס"ט )קה קיח ע"ב( במחשבה איהי יו"ד כו' ,וע"ש )קי ע"א
&( ועוד כי שת לי אלקים זרע כו' ואשתאר יעקב עקב כו' ,ודא יו"ד מן אדנ"י ,ואיהי יו"ד כו',
ע"ש ,וז"ש טפה בוכרא ,שמחשבה הוא בוכרא ,וטפה בוכרא דילה קין ,דפגם בו ,דהוי מס"א,
זוהמא דעירב ,3389והוא הוי בכור ,ולפיכך היה עשו בכור במקומו ,עד דזבין מעשו דהוא ס"א,
וזהו ויעקבני ,דנטיל ההיא עקב מניה:
'
י
שהיא
והכל על אותה טפה,
ïî çøôã 'é éäéàã äôè àéää ìò àìëå
שפרחה מיעקב למקומו .ויעקב בגלל זה äéðî äð÷ àã ïéâá á÷òéå äéøúàì á÷òé
קנה ממנו את הבכורה ,להחזיר י'
äôè éäéàã äéøúàì 'é àøæçàì àúåøëá
למקומה ,שהיא טפה בכורה ,שבה חטא
אדם ,ופרחה ממנו ,ונשאר יחיד בלי עזרøàúùàå äéðî çøôå íãà áàç äáã àøëåá .
ולכן אמר "למה אירא בימי רע עון עקבי àøéà äîì (&) øîà àã ïéâáå øæò àìá ãéçé
יסובני" .ולכן הביא הקדוש ברוך הוא את éúééà àã ïéâáå éðáåñé éá÷ò ïåò òø éîéá
אדם הראשון שלש פעמים בגלגול ,זהו íãàì ïéðîæ úìú àåä êéøá àùãå÷ äéì
שכתוב "הן כל אלה יפעל א"ל פעמים ÷ìë ïä (èë âì áåéà) ã"ää àìåâìâá äàîã
שלוש עם גבר" ,וזהו שנוי מקום ,ושנוי
àãå øáâ íò ùìù íéîòô ì"à ìòôé äìà
השם ,ושנוי מעשה.
äùòî éåðùå íùä éåðùå íå÷î éåðù åäéà

ואשתאר יחיד כו'  -כמ"ש בס"ד )כט ע"א( דנחית בתרין רוחין וכד חאב אתפשט נפש ההיא
נוק' מניה :ובג"ד כו'  -ר"ל ,בשביל הטפה ,וז"ש ועל ההיא טפה כו' ,ר"ל פעמיך הוא בעקב,
והוא בג' אבהן ,ג' פעמים כנ"ל:
ועל אותה טפה נאמר בה "מה יפו
(á æ ù"äéù) äá øîúà äôè àéää ìòå
פעמיך בנעלים בת נדיב" ,ונדבקה ביעקבú÷áãúàå áéãð úá íéìòðá êéîòô åôé äî ,
והוציאה ממנו שנים עשר שבטים ,זהו
 - ïå÷éúä øéàî 3386מט"ט הוא הדוכרא של הסנדלפון עי' &.
 3387עי' ליקוטי הגר"א קב ע"ב :שם יל"י דאפיק ניצוצין הוא התפשטות עלמא דחירו בנ' תרעין
עד הוד.
 3388שער הגלגולים  -הקדמה ז
והנה בפעם הביאה הראשונה ,שיבואו בעולם ,יקראו נשמה חדשה בצד מה כנזכר ,והוא ,כי גם
היא בפעם זו הראשונה ,יכול להשיג כפי מעשיו ,נפש דעשיה ,ורוח דיצירה ,ונשמה דבריאה ,ונפש
דאצילות ,ולא יותר מזה .כנשמה החדשה האמתית ,שיכולה להשיג עד נשמה לנשמה דאצילות
כנז"ל .וזהו הפרש אחד ,שיש בין מדרגה הראשונה ,לזו השניה .והטעם הוא ,לפי שנודע ,כי
כשחטא אדם הראשון ,נסתלקה ממנו זיהרא עילאה ,כנזכר בזוהר בס"ת פרשת קדושים דפ"ג ע"א,
והיא בחי' נרני"ח מעולם האצילות ,כי כל זה נקרא זיהרא עילאה ,ואלו לא ירדו לקליפות ח"ו,
כנודע שאין קליפות רק בג' עולמות בי"ע .אבל נסתלקו למעלה למקומם .ומכל חלקי האצילות
הנקרא זיהרא עילאה ,לא נשאר בו רק נפש דאצילות בלבד .ולכן גם עתה כשיבאו הנצוצות שהיו
כלולות בקין והבל ,ויבאו עתה לעולם בפעם הא' ,יכולים להשיג ע"י מעשיהם עד נפש דאצילות
ולא יותר ,כפי מה שהיה להם בתחלה בלבד .אבל הנשמות החדשות לגמרי של המדרגה הראשונה,
יכולות בפעם א' להשיג מסוף העשיה עד רום האצילות הנקרא זיהרא עילאה כלה .והרי זה יתרון
אחד של נצוצות המדרגה הא' על המדרגה הב':
 3389עי' &
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שכתוב "שבטי י"ה עדות לישראל"
שנאמר בו אדם ישראל ,ובאותו זמן
הרויח יעקב מה שאבד ,שהוא י' מיעקב,
זהו שכתוב "לא יעקב יאמר עוד שמך כי
אם ישראל".

ïéèáù øùò ïéøú äéðî ú÷éôàå á÷òéá
ìàøùéì úåãò ä"é éèáù (&) ã"ää
àðîæ àåääáå ìàøùé íãà äéá øîúàã
ã"ää á÷òéî 'é éäéàã ãéáàã äî á÷òé çååø
)&( ìàøùé íà éë êîù ãåò øîàé á÷òé àì

3390

*לישראל דאתמר ביה ישראל עלה במחשבה  -כצ"ל ,וע"ל )קה ע"ב &( ואמר י"ב שבטין
דהוא מזל שע"ה ,והן י"ב שעות ,כמש"ל )קג ע"א &( ע"ש בארוכה:
באברהם הציל מסם מות ,חטאו של
íãàã àáåç úåî íñî áéæù íäøáàá
אדם ,גיהנם ,נחש אשת זנונים ,שנאמר àì (&) äéá øîúàã íéðåðæ úùà ùçð íðäéâ
בה "לא תנאף" .ביצחק הציל מאל אחר,
äéá øîúàã øçà ìàî áéæù ÷çöéá óàðú
שנאמר בו "לא תרצח" .ביעקב מצא
מקום להיניק )לנקות( בניו ,וזה שנוי )&( à÷ðéì øúà çëùà á÷òéá çöøú àì
מקום .ואין אחד מהם שלא נכלל )ãç úéìå íå÷î éåðù àãå éåðá (äà÷ðì à"ð
בשלשה ,לקיים "הן כל אלה יפעל א"ל áåéà) àîéé÷ì àúìúá ìéìëúà àìã åäéðéî
פעמים שלוש עם גבר".
ùìù íéîòô ì"à ìòôé äìà ìë ïä (èë âì
øáâ íò

באברהם שזיב כו'  -דנחית למצרים ,מקום הערוה ,להצטרף שם ,ונפיק ישמעאל :ביצחק
כו' – בעקידה ,ונפיק עשו ,וע"ל תיקון ל"ז )&( מש"ש:
3391
קם זקן ואמר ,רבי רבי במה הקימות
éàîá éáø éáø øîàå
÷àáñ í
הסוד של יבום וחליצה ,שהרי בירור àøéøá àäã äöéìçå íåáé ãåñ àúîé÷åà
הדבר שמעתי .אמר לו ,מה ששמעת
àîéà úòîùã äî äéì øîà àðòîù äìîã
אמור .אמר ודאי בסוד היבום מצאה
מקום אותה נשמה ערומה ,זהו שכתוב àéää àøúà çëùà íåáéã àæøá éàãå øîà
"גם צפור מצאה בית" ,וזו הנפש שבאה íâ (ã ãô íéìäú) ã"ää äàìéèøò àúîùð
בגלגול פעם ראשונה" .ודרור קן לה" זו ìåâìâá àéúàã ùôð àãå úéá äàöî øåôö
רוח ,שבאה בגלגול פעם שניה" .אשר àã (íù) äì ï÷ øåøãå äàîã÷ àðîæ
שתה אפרוחיה" ,זו נשמה שבאה בגלגול àðééðú àðîæ àìåâìâá àéúàã 3392àçåø
פעם שלישית ,וממנה יוצאים אפרוחים
3393
àúîùð àã (íù) äéçåøôà äúù øùà
שהם בנים .ובסוד היבום ,כל השלש
יורדים בבת אחת ,זהו שכתוב "אם ישים äðéîå äàúéìú àðîæ àìåâìâá àéúàã
אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסף" ,לבו íåáéã àæøáå ïéðá ïåðéàã ïéçåøôà ïé÷ôð
ששם הנפש ,הרוח בכנפי ריאה ,הנשמה ãì áåéà) ã"ää úçà úáá ïéúçð úìú åäìë
במח .וכולם אחד ,בקשר אחד.
áò] åúîùðå åçåø åáì åéìà íéùé íà (ãé
éôðëá çåø ùôð ïîúã åáì óåñàé åéìà [á"ò
àøåè÷á ãç åäìëå 3394àçåîá àúîùð äàéø
àãç
אבל החליצה מצילה אותה נשמה
àúîùð àéää úáæù éäéà äöéìç ìáà
ורוח ונפש ,שהם קשורים בשלשה ïéøåù÷ úìúá ïéøéè÷ ïåðéàã àùôðå àçåøå
קשרים של הנחש .וסוד הדבר "נפשנו
äèìîð øåôöë åðùôð (&) äìîã àæøå àéåçã

כצפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר

 - ïå÷éúä øéàî.##*÷çîð ìàøùé íãà äéá øîúàã íà ò"öå ,(à"øâá óñåð) äáùçîá äìò ìàøùé äéá øîúàã 3390
 3391עי' לעיל הערה .71
.(à"øâ) àúîùð 3392
.(à"øâ) àçåø 3393
 3394עי' לעיל בגר"א עח סוף ע"א )הקדו"ש קה ע"ד(. .
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ואנחנו נמלטנו" .קם רבי שמעון כדי í÷ åðèìîð åðçðàå øáùð çôä íéù÷åé çôî
לנשק אותו ,פרח מיד ולא נראה.
àìå ãéî çøô äéì à÷ùðì éãë ïåòîù éáø
éæçúà

*~ודרור קן לה דא נשמתא דאתיא כו' אשר שתה אפרוחיה דא רוחא כו'  -כצ"ל
ואפרוחים 3395ע"פ פנחם )רנד ע"א( 3396וש"מ :לבו דתמן נפש רוח כו'  -ע"ל תיקון כ"ה )סט
ע"א &(:
)(íúéá íù éë äîã÷äá åñôãð ç"ëå æ"ë ïå÷ú
òùúå ïéøùò àðå÷ú

בראשית בו שלש מצוות :האחת,
úàøé ãç ïéãå÷ô úìú äéá úéùàøá
יראת יהו"ה ,כדוגמא זה ,בראשי"ת יר"א àäå ú"ùá à"øé ú"éùàøá àã àðååâë ä"åäé
בש"ת ,והרי פרשוהו .השניה ,ברית,
{á"ò ô} àã àðååâë úéøá àðéðú åäåî÷åà
כדוגמא זה ,בראשי"ת ,ברי"ת א"ש.
àðååâë úáù äàúéìú ù"à ú"éøá úéùàøá
שלישית ,שבת ,כדוגמא זה ,שב"ת יר"א.
à"øé ú"áù àã

תיקון כ"ט בראשית כו' והא }פ ע"ג{ אוקמוהו  -כמ"ש )נדרים כ ע"א( למען תהיה יראת כו'
זו הבושה .והתלת פיקודין הן כלל הג' דרגין מלמעלה למטה )וכמ"ש למטה ,דיראה כוללת
חב"ד ,ובריש תיקון ל )&( דא נקודה כו' ודא יראה כו'( :ברית אש  -כמש"ל )י ע"א &( ובתיקון
כ"ב )&( :שבת ירא – שנאמר )&( את שבתותי כו' ומקדשי תיראו ,ואמר בפרשת בראשית )ו
ע"א( 3397תיראו דא נקודה דאמצעיתא כו' ,וזהו שבת ירא ,שהן שבתותי ומקדשי ,חו"ב ,נקודה
ועיגולא 3398דשבת דלא מתפחדין .אבל בתיקון כ"ד )&( מפרש שבת ירא שבת וברית דשקולין
כחדא ,וע' אנפין:
מצוה ראשונה יראת יהו"ה ,עליה
øîúà äéìò 'ä úàøé äàîã÷ àãå÷ô
נאמר "יראת יהו"ה היא אוצרו" .ועוד )ãåòå åøöåà àéä 'ä úàøé (å âì äéòùé
נאמר בה "יראת יהו"ה ראשית דעת",
) úòã úéùàø 'ä úàøé (&) äá øîúàתהלים
"ראשית חכמה יראת יהו"ה" .ובודאי מי
שאין בו יראה ,שהיא אוצר ,אין שם קיא י( ïàî éàãåáå 'ä úàøé äîëç úéùàø
חכמה .האוצר של החכמה הזו היא ב'ïîú úéì øöåà åäéàã åìéçã äéá úéìã ,
ובתקון אחר ,בראשית ,ב' ראשית ,נקודה 'á éäéà äîëç éàäã àøöåà äîëç
בהיכלו .עליה נאמר "גן נעול אחותי כלה äãå÷ð úéùàø 'á úéùàøá àøçà àðå÷úáå
3399
éúåçà ìåòð ïâ øîúà äéìò
גל נעול מעין חתום" .הגן הוא תורה äéìëéäá
שבכתב ,שהוא ג"ן סדרים של התורה .גל
) íåúç ïéòî ìåòð ìâ äìëשיה"ש ד יב( ïâ
הוא תורה שבעל פה .ושניהם ב'
מבראשית ,מעין חתום ,זו ראשית נקודה íéøãñ ï"â åäéàã áúëáã àúééøåà åäéà
äô ìòáã àúééøåà åäéà ìâ àúééøåàã
בהיכלו.
àã íåúç ïéòî úéùàøáî 'á åäééåøúå
äéìëéäá àãå÷ð úéùàø
 - ïå÷éúä øéàî 3395עי' לעיל תיקון ו' כד סוף ע"ב.
 3396ז"ל:
תרגום:
 3397ז"ל:
תרגום:
##* 3398
 3399עי' לעיל כ ע"א והערה  ,603והערה .1161
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פקודא כו'  -חשיב כאן ג' דרגין ששרויין על היראה ,שהן כח"ב ,ד' אותיות אדנ"י ,אי"ן ד',
שד' הוא היראה ,דלת להן ,כמ"ש בפרשת בראשית )ז ע"ב( 3400בראשית ר"א פתח כו' ,ע"ש.
ואוצר היא בינה ,וז"ש אוצר' דהאי חכמה איהי ב' ,ובתיקונא אחרא כו' :גן איהו כו' גל איהו כו'
ותרווייהו כו'  -שב' הוא אהי"ה אדנ"י ,היכלין לי"ה ,3401והן תורה שבכתב ובע"פ ,והוא אלקים.
וכן גן גל גימ' ב' שמות הנ"ל ואלקים ,והוא ב' דבראשית כמש"ל בתיקון כ"ד )&( ע"ש :מעין
כו'  -ופירושו דקרא גל גן נעול אחותי כלה ,והוא ב' ,ובתוכו מעין ,נקודה ראשית חתום בוא"ו,
והוא ו' אותיות דבראשית ,וחתימת הוא"ו הוא דעת דסתים בגוה קודם דאתפשט ,כמ"ש בריש
תיקון ה' )כ ע"ב( ע"ש:
ונעשית
,
'
ו
באות
,
חתום
ובמה הוא
úãéáòúàå 'å úåàá íåúç åäéà éàîáå
ב' עם החתימה של ו' ,ם ,מה שהיה ב' úãéáòúà 'á äåäã äî 'í 'åã åîéúç íò 'á
נעשתה ם .יין סתום וחתום ,יינה של
íéúñ àúééøåàã àðéé íåúçå íåúñ ïéé 'í
תורה ,סתום וחתום שלא יכנס נכרי
לשם ,וזה )&( יין המשמר בענביו מששת ïéé àãå ïîú äàøëåð ìåòé àìã íéúçå
ימי בראשית .ולא לחנם תקנו בעלי åàìå úéùàøá éîé úùùî åéáðòá øîåùîä
המשנה חתימת יין ,שלא התנסך ויתערב ïéé úîéúç ïéúéðúî éøàî åðé÷ú àðâîì
בצד האחר .ועל היין הזה נאמר "לא éàä ìòå àøçà àøèñá áøòúéå êñðúé àìã
עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום"íéèôùîå éåâ ìëì ïë äùò àì (&) øîúà ïéé .
כ"ן ודאי ,יי"ן שבעים הפנים של התורה,
ïéôðà ïéòáù ï"éé éàãå ï"ë íåòãé ìá
ועליהם נאמר "סוד יהו"ה ליראיו".
(ãé äë íéìäú) øîúà åäééìòå àúééøåàã
åéàøéì 'ä ãåñ

ודא יין כו' מששת כו'  -שהוא וא"ו הנ"ל דבראשית ,והן ששת הימים ,שהוא וא"ו :סוד ה'
כו'  -שהוא ג"כ גי' שבעים ,והיין והקנקן הוא אלקים דב' דבראשית )כנ"ל שב' הוא ב' שמות
שהן אלקים( ,ואלקים הוא הקנק"ן ,הכו"ס ,וביה חתום היין ,והוא נקודותיו כמש"ל )&( ,והם
ה"ג עם ב' כלילותיהן ,חותם בתוך חותם כידוע )&( .וז"ש כן ,חילק לב' נ' ,הוא ה"ג ,נ' שערי
בינה ,וכ' הוא ב' הכלילות .וכן הוא בנקודות הנ"ל ,נ' על אות א' ,וכ' בב' אותיות:
הקנקן של היין הזה זה לבו של אדם,
÷íàã ùð øáã àáì àã ï"éé éàäã ï÷ð
שאם הוא קנקן חדש ,והתנסך ביין נסך åäéàã êñð ïééá êñðúàå àúãç àð÷ð÷ àåä
שהוא יצר הרע ,צריך שלש פעמים
ïäå äçãä ïéðîæ àúìú êéøö àùéá àøöé
הדחה ,והן "כל אלה יפעל א"ל פעמים
שלוש עם גבר" .ולא לחנם תקנו כוס של )&( øáâ íò ùìù íéîòô ì"à ìòôé äìà ìë
ברכה ,כמו כן הדחה ושטיפה ,הדחה éëä óåà äëøáã ñåë åðé÷ú àðâîì åàìå
מבפנים ושטיפה מבחוץ ,להיות תוכו äôéèù íéðôáî äçãä äôéèùå äçãä
כברו .וסוד הדבר "וטהרו וקדשו" .וכאשר (&) äìîã àæøå åøáë åëåú éåäîì õåçáî
הקנקן שהוא לב ,זך מבפנים ומבחוץàáì åäéàã ï÷ð÷ åäéà ãëå åùã÷å åøäèå ,
שורה שם חכמה שנאמר בה "יהו"ה קנני
äîëç ïîú àéøù øáìîå åàâìî àéëã
ראשית דרכו" .קנני הוא קנקן ודאי .ואם
הקנקן הזה הוא זך ,נאמר בו "ונקה"úéùàø éðð÷ 'ä (áë ç éìùî) äá øîúàã ,
ï÷ð÷ éàä íàå éàãå ï÷ð÷ åäéà éðð÷ åëøã
ואם לאו "לא ינקה" ,כל הנוגע בה.
åàì íàå ä÷ðå (&) äéá øîúà àéëã åäéà
äá òâåðä ìë ä÷ðé àì

קנקן דב"נ כו'  -הוא אלקים הנ"ל ,שהוא לבוש להיין ,חו"ב כנ"ל ,והוא הכוס ,כמ"ש
למטה ולאו למגנא תקינו בכוס כו' ,ואיהו כוס כו' .וכוס גי' אלקים ,וקנקן גי' אלקים מלא ,ור"ל
לבא כלי ליין ,שבו הן התורה בע' אנפין :אם הוא קנקנא חדתא כו'  -כמ"ש בע"ג )עבודה זהר לג
ע"ב( לפירוש תוספות שם ,ודווקא בחדש שבולע ,ור"ל כאן שעדיין לא היה בגלגולא ,הן כל
 - ïå÷éúä øéàî 3400ז"ל:
תרגום:
 3401עי' לעיל עא ע"א ושם ד"ה ב' תרין ,ועי' לעיל עט ע"ב.
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אלה כו' ,וכמש"ל בתיקון ל"ב )פה ע"א( דיותר לא ,דלא יקלקל כו' .משא"כ אם לא נתנסך בפעם
ראשון ,שהוא גלגולא דאדם ,דאז אין חשש דלא יקלקל כו' ,ועמש"ש :ביין נסך כו'  -ע"ל תיקון
ל"ו )&( למאן דעאל נוכראה בחלל דילה דאיהי כו' ,והוא בתוך לבא ,שהוא היכל להנקודה
חכמה ,כמו שמפרש והולך :הן כל אלה כו' – ג' פעמים בג' אבהן ,אלה מועדי ה' )&( :3402ולאו
למגנא כו' למהוי כו'  -כמ"ש )&( כל מי שאין תוכו כברו כו' ,ובית המדרש ידוע דרגא דבינה
)&( ,לבא חדר הורתי שם) 3403וכמש"ל )יב ע"א & ודרור קן לה כו' וזהו הקן( אשקך מיין הרקח.
וצריך שני דברים ,הדחה }פ ע"ד{ ושטיפה ,נגד אהיה אדני שבב' הנ"ל ,שבתוכן סתרי
דאורייתא ,הנסתרות לה' אלקינו )&( ,ב' גניזין כמש"ל ריש תיקון כ"ב )&( ע"ש .והן היכלין
לי"ה ,וזהו וטהרו וקדשו ,כמש"ל סוף תיקון מ"ז )&( הדחה ושטיפה ,דאיהו וטהרו וקדשו טהר'
מסט' דכהנא כו' וקדשו כו' ,והן מסט' דחו"ב ,והכל דבינה ,חכם בבינה )ס"י פ"א מ"ד( ,3404ותוכו
הוא חכמה דבינה ,והן לא מתפרדין ,לכן מי שאין תוכו כו' :שריא תמן חכמה  -נקודה בהיכלי':
ה' קנני כו'  -ר"ל ,הקנקן אומרת כן השי"ת עשני קנקן לראשית והוא מאמר התורה שהוא קנקן
לחכמה וע"ל סוף תיקונים תיקון א' ואמר שם דרכו דרך ו' ר"ל שהוא ראשית לדרך ו' ודרך של
ו' הוא הדעת ששם דרכו וחכמה הוא ראשית לדעת ובינה קן לחכמה וכלולה עמו :קנני איהו
קנקן ודאי  -ר"ל ,קנני ודאי לשון קנקן :ונקה ואם לאו כו'  -כמ"ש )&( ונקה לשבים לא ינקה
לשאינם שבים ,ונקה לשון נקיות ,הדחה ושטיפה הנ"ל .ונקה ינקה הן בר"ת וס"ת הוי"ה,
ובאמצעיתא קנקן ,ו"ה מימינא זכרי ,י"ה משמאלא שמי ,ולכן כאן נאמר ונקה ושם ינקה )ונקה
לא ינקה הן ג' שמות דג' גלגולים ,פוקד כו' ,3405בג' אבהן ,אלא ששם אלקים נתמלא ברחמי"ם,
שכל הגלגולים הן ברחמים ,וכמש"ל תיקון ל"ב )&( אם חזר כו' ואם יאדימו כו' ,ולכן הוא בי"ג
מדות ,והוא מב' שמות התחלת הי"ג מדות( :כל הנוגע בה  -כמו שמפרש והולך ,וקנקן דב"נ
כו' ,שבה הגבורות ,יין כנ"ל ,ואיהי כלי ליסוד שלו ,סוד דיסוד:3406
וקנקן של אדם זו האשה ,והיא כוס.
ñåë éäéàå àúúà àã ùð øáã ï÷ð÷å
3407
ñåë àéä
כך צריכה שטיפה והדחה ,אם היא כוס íà äçãäå äôéèù äëéøö éëä
של ברכה .ועליה נאמר "להניח ברכה אל
çéðäì (ì ãî ìà÷æçé) øîúà äìòå äëøáã
ביתך" .ואם לאו נקראת כוס התרעלה,
ועל היין שלה נאמר "תנו שכר לאובד ñåë úàéø÷úà åàì íàå êúéá ìà äëøá
ויין למרי נפש וכו'" .השדים שלה הן åðú (&) øîúà äéìò äìéã ïééå äìòøúä
אשכולות מרורות .אבל היין של כוס של äìéã íéãù 'åëå ùôð éøîì ïééå ãáåàì øëù
ברכה ,עליו נאמר "ויין ישמח לבב אנוש" ñåëã ïéé ìáà úåøåøî úåìåëùà ïåðéà
ששם "פקודי יהו"ה ישרים משמחי לב"ááì çîùé ïééå (&) øîúà äéìò äëøáã ,
שהם האשכולות שלה.
áì éçîùî íéøùé 'ä éãå÷ô (&) ïîúã ùåðà
äìéã úåìåëùà ïåðéàã

ואיהי כוס הכי כו'  -ר"ל ,שגם היא צריכה שתהי' תוכו כברו כמו הגוף לנשמה כן האשה
לאיש והיא נק' אלהים כו"ס וקנקן כנ"ל ונמשלה לתורה קנקן החכמה כמ"ש )&( כמה טובה
 - ïå÷éúä øéàî 3402עי' תז"ח א ע"א :אלין )&( אלה מועדי ה' ומאי אנון מועדי ה' אלין אנון חג המצות וחג
השבועות וחג הסכות הרי תלת תלת אחרנין ראש השנה חנכה פורים תלתא מנהון איקרון מועדי
ה' ואינון מקראי קדש תלתא אחרנין אקרון אלה הם מועדי ולקבליהון אתמר )איוב לג &( הן כל
אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר
תרגום :אלו "אלה מועדי ה'" .ומי הם מועדי ה' ,אלו הם ,חג המצות וחג השבועות וחג הסוכות,
הרי שלשה .שלשת האחרים ,ראש השנה חנוכה ופורים ,שלשה מהם נקראים "מועדי ה'" ,והם
"מקראי קדש" .שלשת האחרים נקראים "אלה הם מועדי" ,וכנגדם נאמר "הן כל אלה יפעל אל
פעמים שלוש עם גבר".
3403

 3404כלומר כל מה שדיבר עד כאן הוא בחו"ב ולכן האהי"ה אדנ"י הם תבונה ויש"ס ואם כן
קצת מובן כל המהלך וצ"ע עוד##*.
3405

 3406עי' לעיל עח ע"ד.
.(à"øâ) æà 3407
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אשה טובה שהתורה נמשל בה וכמש"ל סוף תי"ד ואתתי' איהי בדיוקנהא הה"ד ראה חיים כו'
סוף סוף כו' וז"ש למטה אבל יין דכוס דברכה כו'* :אם היא כוס  -צ"ל אז היא כוס כו' ,ואם
לאו כו' .וכן הוא בגוף ,זכה נעשית לו עזר כו' )&( ,וכן בתורה זכה נעשית לו סם חיים כו' )יומא
עב ע"ב( צדיקים ילכו בם כו' :(&) 3408אבל יין דכוס דברכה  -ר"ל ,התורה בלבא נקייה ,דהוא
כוס דברכה ,נאמר על התורה ,ויין כו' ,וכמ"ש )&( זכה משמחו כו' .ועל המצות )&( פקודי כו',
דאינון כו' ,כמש"ל )ב ע"א ב ע"ב( ועוד אלין דעסקין באורייתא כו' כענבין באתכלא כו':
ïéúìú àðå÷ú

בראשית ברא אלהי"ם ,ב' נקודה
בהיכלו ,עליה נאמר "גן נעול אחותי כלה
גל נעול מעין חתום" .מי המעין החתום,
זו נקודה .מי הוא הנעול שלה ,זה ו',
שסתום להיכל ,ובו נעשית ם סתומה,
היא ם גדולה" ,מלםרבה המשרה" .ועל
הנקודה הזו נאמר "ונעלמה מעיני כל חי
ומעוף השמים נסתרה" .והנקודה הזו
מצד הימין נקראת אהבה ,ומצד השמאל
נקראת יראה ,ומצד העמוד האמצעי
נקראת תורה ,והיא מצוה ,שהעמוד
האמצעי כולל את שניהם ,משום שהו'
כולל את י"ה ,שהם לימין ולשמאל ,והו'
באמצע כולל את שניהם ,והשכינה
התחתונה ,מצוה הכלולה מארבע
אותיות.

היא נקראת י' מצד החכמה ,ה' מצד
האם העליונה ,ונקראת תורה מהצד של
העמוד האמצעי ,זהו שכתוב "יהו"ה קנני
ראשית דרכו" ,דרכו ,דרך ו'" .קנני" שהוא
הקן שלה .ומשום שהיא כלולה מכל
הארבע ,נקראת מצוה ,מ"ץ באותיות
א"ת ב"ש הוא י"ה ,י"ם ה"ץ ,ובה כלולים
מצוות עשה ולא תעשה .המצוות של לא
תעשה מצד הדין שהוא אלהי"ם ,ששם
י"ה ,ועליה נאמר "זה שמ"י" ,והרי
פרשוהו .מצוות עשה מצד הימין ,שהוא
רחמים ,שכלולים באברהם ,ועליהם
נאמר "ברגז רחם תזכר".

äãå÷ð 'á (&) í"éäìà àøá úéùàøá
äìë éúåçà ìåòð ïâ øîúà äéìò äéìëéäá
) íåúç ïéòî ìåòð ìâשיה"ש ד יב( ïéòî éàî
[à"ò âò] ìåòð åäéð éàî àãå÷ð àã íåúç
'í ãéáòúà äáå àìëéäì íéúñã 'å àã äìéã
äøùîä äáøíìî àúáø 'í éäéà àîéúñ
)ישעיה ט ו( áåéà) øîúà äìò äãå÷ð éàäå
íéîùä óåòîå éç ìë éðéòî äîìòðå (àë çë
àðéîéã àøèñî äãå÷ð éàäå äøúñð
àìàîùã àøèñîå äáäà úàéø÷úà
àãåîòã àøèñîå äàøé úàéø÷úà
äåöî éäéàå äøåú úàéø÷úà àúéòöîàã
ïéâá åäééåøú ìéìë àúéòöîàã àãåîòã
àìàîùå àðéîéì ïåðéàã ä"é ìéìë 'å åäéàã
àúðéëùå åäééåøú ìéìë àúéòöîàá 'å åäéàå
ïååúà òáøàî àìéìë äåöî äàúú
'ä äîëçã àøèñî 'é úàéø÷úà éäéà
äøåú úàéø÷úàå äàìò àîéàã àøèñî
éìùî) ã"ää àúéòöîàã àãåîòã àøèñî
'å êøã åëøã åëøã úéùàø éðð÷ 'ä (áë ç
÷àìéìë éäéàã ïéâáå äìéã ï÷ åäéàã éðð
õ"î äåöî úàéø÷úà òáøà åäìëî
äáå õ"ä í"é ä"é åäéà 3409ù"á ú"à úåéúåàá
àìã ïéãå÷ô äùòú àìå äùòã ïéãå÷ô ïìéìë
ïîúã í"éäìà åäéàã ïéãã àøèñî äùòú
åäåî÷åà àäå é"îù äæ (&) øîúà äìòå ä"é
éîçø åäéàã àðéîéã àøèñî äùòã ïéãå÷ô
æâøá (&) øîúà åäééìòå íäøáàá ïìéìëã
øåëæú íçø

 - ïå÷éúä øéàî 3408ז"ל הפסוק:
 3409עי' עי' אריז"ל טעמי המצות  -פרשת בראשית וז"ל ,מצוה היא אותיות הוי"ה רק שב'
אותיות ראשונות נתחלפו בא"ת ב"ש ,עכ"ל .ועי' לקמן קמא ע"ב ד"ה ובכל אבר איהו
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קם זקן אחד מאחר הצל )הכותל(
ואמר ,רבי רבי נר הקדוש ,קום הדלק נר
שהיא מצוה ,השכינה הקדושה ,שעליה
נאמר "אש תמיד תוקד על המזבח לא
תכבה" ,ועליה נאמר "להעלת נר תמיד",
נר יהו"ה נקראת ודאי האור שמאירה בו
נשמת אדם ,קום הדלק בה.

÷àìåè øúáî 3410ãç àáñ í
)àùéã÷ àðéöåá éáø éáø øîàå (àìúåëã
÷àúðéëù äåöî éäéàã àâøù ÷éìãà íå
÷ã÷åú ãéîú ùà (&) øîúà äìòã àùéã
) øîúà äìòå äáëú àì çáæîä ìòשמות כז
כ( éàãå úàéø÷úà 'ä øð ãéîú øð úåìòäì
äá ÷éìãà íå÷ íãà úîùð äéá øéäðã øåà
÷àòâø áéúéå éåìâø ìò ïåòîù éáø í
éøàî åäéà úðàã ïéîìò ïåáø øîàå àãç
àøãñì êìéã àåòø àäé ïéæø éìâå ïéëìî
(&) àø÷ éàä éá àîéé÷ì éàîåôá ïéìî
àôåñëá ìåòà àìã êéô íò äéäà éëðàå
÷êîã

פתח ואמר ,בראשית ,מי הראשית,
זו חכמה ,זו נקודה שבפנים ,שנאמר בה
"כל כבודה בת מלך פנימה" .וזו יראה,
שהיא מצוה ראשונה ,ועליה נאמר "יראת
יהו"ה ראשית דעת" ,והיא רמוזה במלת
בראשית) .ויש יראה רעה רצועה להלקות
את הרשעים( ,והנקודה הזו היא אות
שבת וימים טובים ,ואות של תפילין
ואות של ברית מילה ,אותה הרצועה היא
יראה רעה ,היא ערלה ,אשרי הוא מי
שמעביר אותה ממנו ,שאין רשות
לרצועה להלקות אותו .ועל הנקודה הזו
נאמר "מחלליה מות יומת" .מה זה
"מחלליה" ,אלא מי שמכניס רשות זרה
בחלל שלה ,שהיא רשות היחיד ,שעליה
נאמר "ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל
כי את מקדש יהו"ה טמא".

úéùàø ïàî úéùàøá3412 øîàå çúô
ìë äá øîúàã åàâìã äãå÷ð àã äîëç àã
) äîéðô êìî úá äãåáëתהלים מה יד( àãå
øîúà äìòå äàîã÷ àãå÷ô éäéàã äàøé
)&( àæéîø éäéàå úòã úéùàø 'ä úàøé
äòåöø äòø äàøé úéàå) úéùàøá úìîá
úåà åäéà äãå÷ð éàäå (àéáééçì äà÷ìàì
ïéìéôúã úåàå ïéáè ïéîåéå {à"ò àô} úáù
äàøé éäéà äòåöø àéää äìéî úéøáã úåàå
äì øáòàã ïàî åäéà äàëæ äìøò éäéà äòø
äéì äà÷ìàì äòåöøì åùø äì úéìã äéðî
úîåé úåî äéììçî øîúà äìò äãå÷ð éàäå
)שמות לא יד( ìéòàã ïàî àìà äéììçî éàî
úåùø éäéàã äìéã ììçá äàøëåð åùø
ùôðä äúøëðå (&) øîúà äìòã ãéçéä
àîè 'ä ùã÷î úà éë ìä÷ä êåúî àéää

קם רבי שמעון על רגליו וישב רגע
אחד ,ואמר רבון העולמים שאתה הוא
בעל המלכים ,ומגלה רזים ,יהי רצונך
לסדר דברים בפ,י לקיים בי את הפסוק
הזה "ואנכי אהיה עם פיך" ,שלא אכנס
בבושה לפניך.

3411

תיקון ל בראשית כו' ודא יראה  -שהוא חכמה דילה ,שעלה אמרו )&( אם אין חכמה אין
יראה אם אין כו' ,וכמ"ש }פא ע"א{ בפרשת בראשית )ז ע"ב( :3413ואיהי רמיזא כו'  -ר"ל,
שאותיות יראת שם ,וכמ"ש למטה ,וכלא אתרמיז בהאי תיבה יראת כו' :ואית יראה כו'  -ר"ל,
והארץ היתה כו' )&( כמ"ש בפרשת בראשית בפיקודין )&( :3414ואות דתפלין )לכאורה מיותר
אפשר לומר שהוא בחול במקום שבת ,וכמ"ש בז"ח שיה"ש וע"ל ב ע"א )&(( - 3415ור"ל דבהאי
נקודה כליל תלת פיקודין דתיקון כ"ט )&( וכמ"ש למטה וכלא אתרמיז כו' ,ואמר אות ,שאות
 - ïå÷éúä øéàî 3410עי' לעיל הערה .71
 3411עי' לעיל הערה .2154
ïùéá ïéúìú àðå÷ú 3412
 3413ז"ל:
תרגום:
 3414ז"ל
תרגום:
 3415צ"ע של מי הידבורים האלה*##עי' כת"י.
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הוא י' ,עטרת הברית ,כמ"ש בכ"מ .והוא נקודה )והם ג' יודין דכלילן ביו"ד ,ג' נקודין
חש"ח ,3416דכלילן בנקודה דילה( :ההיא רצועה כו' איהי ערלה  -וכן בשבת ל"ט מלאכות ,והוא
ל"ט מלקות של יראה רעה ,ל"ט קללות ,דארבעה נתקללו ,3417והן ד' מיתות ב"ד ,כמ"ש בפרשת
בראשית )&( ,וכמ"ש בפרשת פנחס )&( נחית וסליק נחית לד' כו' ,וז"ש רצועה ,ועמש"ל תיקון
ל"ו )&(:
3418
והכל נרמז בתבה הזו ,ירא"ה ברי"ת
ä"àøé äáéú éàäá æéîøúà àìëå
שב"ת ,כדוגמא זה ,ירא"ת בראשי"תú"éùàøá ú"àøé àã àðååâë ú"áù ú"éøá ,
ברי"ת בראשית ,שב"ת בראשי"ת.
éàäå ú"éùàøá ú"áù ú"éùàøá ú"éøá
והנקודה הזו היא ראשית ,יהו"ה קנני
ראשית דרכו .כדוגמא זה ,בראשית ,הכל éðð÷ 'ä (áë ç éìùî) úéùàø éäéà äãå÷ð
היא נקודה אחת ,היא ראשית ,והיא אות àìë úéùàøá àã àðååâë åëøã úéùàø
ברית ,והיא אות שבת ,והיא יראת יהו"הúåà éäéàå úéùàø éäéà àãç äãå÷ð éäéà .
'ä úàøé éäéàå úáù úåà éäéàå úéøá

*וכלא אתרמיז כו' יראת כו'  -כצ"ל :כגוונא דא בראשית כלא כו' ) -ר"ל שבב' לבדה נרמז
נקודה בהיכליה ,3419הדגש שבתוכו .וז"ש למעלה בראש התיקון ,דא נקודה דלגו ,ר"ל שבתוך
הב' .ואמר שלזה רומז כל התיבה ג"כ ראשית ,ההיא נקודה ,וב' בהיכליה( ,שכל תיבה בראשית
רומז על ההיא נקודה ,ראשית על הנקודה עצמה ,וב' על חלל דילה .ו' אותיות של בראשית הוא
ו' כמו שמפרש והולך ,ואמר כגוונא דא כו' ,שלמעלה אמר שמרומז באותיות יראת שבתוכו ,וכן
באותיות ברית ,ברית שבתוכו ,וכן באותיות שבת שבתוכו ,ועכשיו אמר שכל התיבה מורה עלה
)והוא כללא דיו"ד(:
בו
,
בעלה
הוא
'
ו
.
'
ב
,
שלה
מי החלל
äéá äìòá åäéà 'å 'á äìéã ììç ïàî
היא שמורה ונסתרת בגלות .זהו שכתוב ã"ää àúåìâá àîéúñå àøéèð éäéà
"יהיה סגור ששת ימי המעשה" .כדוגמא
)äùòîä éîé úùù øåâñ äéäé (à åî ìà÷æçé
זה ם סתומה ,והרי נתבאר .והנקודה היא
השביעית ,כתר על ראשו .וכתר של ספר äãå÷ðå øîúà àäå àîéúñ 'í àã àðååâë
תורה ,העטרה על הברית .ז' ,שהיא היום øôñã àâú äéùéø ìò àâú äàòéáù éäéà
השביעי ,יום השבת ,שביעי ודאי .ועליו éòéáù íåé éäéàã 'æ úéøá ìò äøèò äøåú
נאמר "וביום השבת יפתח" .אבל בימות íåéáå øîúà äéìòå éàãå éòéáù úáùä íåé
החול" ,גן נעול אחותי כלה" ,נקראת ) çúôé úáùäשם( ïâ ìåçã ïéîåéá ìáà
סתומה באות ו'.
והערלה והפריעה הזו הן כמוץ ותבן
של החטה .בימות החול נקראת ה"א,
שהוא הב"ל ,לה"ב המזבח ,להדליק מוץ
ותבן .והיא נשארת סולת נקיה .אבל
בימים של שבת וימים טובים ,נקראת י',
עטרה על הכל .והבית )והכסא( שלה
שלשים ושנים אלהי"ם של מעשה
בראשית .והיא ב' ,כלולה מעשר אמירות.
בכל צד הי' הזו נקראת יראה ,בין בשבת

3416

) äìë éúåçà ìåòðשיה"ש ד יב( ][á"ò âò
'å úåàá àîéúñ úàéø÷úà
ïáúå õåîë ïåðéà äòéøôå äìøò éàäå
åäéàã à"ä úàéø÷úà ìåçã ïéîåéá äèçã
ïáúå õåî à÷ìãàì çáæîä á"äì ì"áä
ïéîåéá ìáà äé÷ð úìñ éäéà úøàúùàå
ìò äøèò 'é úàéø÷úà ïéáè ïéîåéå úáùã
í"éäìà á"ì (àñëå à"ð) äìéã àúéáå àìë
øùòî àìéìë 'á éäéàå úéùàøáã àãáåòã
äàøé úàéø÷úà 'é éàä àøèñ ìëá ïøéîà

- ïå÷éúä øéàî -

 3417אדם חוה נחש אדמה?
.(à"øâ) úàøé 3418
 3419עי' לעיל כ ע"א והערה  ,603והערה .1161
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בין בברית מילה ובין בדין ,וכך בכל àðéãá ïéá äìéî úéøáá ïéá úáùá ïéá
מצוה.
àãå÷ô ìëá éëäå

3420

ביה איהו נטירא כו' ששת כו'  -שמאיר לה בדעתה שכנגד יסודו ,ה"ג ,כמ"ש )&( והיה
האוכל כו' ,ושם יינא ,ה"ג סתומים כו' ,כמ"ש בתיקון כ"ט )&( .וכשהדעת סתום ,הוא נקרא מ"ם
סתימא .משא"כ כשמתפשט ,שנק' ב' פתיחא ,כמ"ש בתיקון ה' )&( ,והוא בעת הזיווג .וכן הוא
ביסודה ,בחול היא בתולה ,ובשבת נפתחת ,והכל אחד ,כשזה נפתח זה נפתח ,ודעת ויסוד הוא
א' ,וידע אדם כו' )בראשית ד כה( .ובששת ימים שהוא הנהגת ו"ק ,והיא נכללת בו ,היא חתימא
בוא"ו .אבל בשבת הנהגתה ,3421ואז הוא"ו נכלל בה ,ועייל הוא בגווה ,וכמ"ש בז"ח שיה"ש )נה
ע"ב &( 3422ובא אליה מלך גדול כו' והאי אע"ג כו' ואיהי את זעירא כו' ,ונעשה היוד תג על ראש
ו' ונעשית ז' שהיא שביעית .וזהו ז' ,בששה ימים ו' ,ובשביעי ז' .וכן עטרה על ברית הוא צורת
ז' ,והוא שביעי .וענין הסתימה בחול שמאיר לה מבחוץ דרך דופן היסוד ,3423וכן הוא בה ג"כ
 - ïå÷éúä øéàî.(à"øâ) åìéçãá 3420
? 3421
 3422ז"ל בשלימות:
תרגום:
 3423עי' גר"א ספד"צ יב ע"ב :החילוק שבין הסירוס לבין הריגה ,כי אע"פ שאין יוצא החסד הזה
ע"י פי היסוד ,מ"מ נהנין ממנו ,כידוע בסוד 3423נהיר לנוק' דרך דופן ,והוא החסד שמנהיג את כל
הדורות וזן בחסדו כל בשר מקרני ראמים ועד ביצי כנים ,אלא שהוא בהסתר פנים ,ואין נסים
נגלים עד לעתיד ,שאז יתגלה בפום אמה,
ועי' ע"ח הארת המוחין ט' :ונבאר בחי' אחרת שיש ביסוד של ז"א הוא בחי' אפרים בן יוסף.
הנה נודע ,כי ביסוד יש ב' עורות זעג"ז} ,לט ע"ד{ וכשמוהלין כורתין הערלה והוא עור הראשון
העליון והחיצון ,ואז לא יש שם מחיצה מפסקת רק עור אחד לבד ,ואז 3423מתגלה עטרת היסוד
לבדה ,אבל היסוד עצמה עם האורות שבתוכה עדיין הם סתומים ואין אורם יוצא לחוץ ,כי ב'
עורות אשר עליו מונעין יציאתן להאיר ,אבל בעטרת היסוד שנגלית כנ"ל ,אז יכולין האורות
שבתוכו לבקוע מחיצות העטרה עצמה ולהאיר לחוץ דרך צדדי דופני העטרה ,לפי שאין שם ב'
3423
מחיצות כמו שיש ביסוד עצמו .והנה הארה זו איננה הארה היוצאת מפי היסוד ,רק הארה זו
דרך צדדי דופני כלי העטרה עצמה .וזו ההארה היא בחי' אפרים בן יוסף ,כי היסוד עצמו דז"א הוא
יוסף ,ואפרים בנו הוא ההארה היוצאת מדופני צדדי העטרה שבו .ושכחתי מה ששמעתי ממורי
זלה"ה אם הוא מהארה היוצאת מצדדי העטרה דרך פנים או אחור.
ועי' ע"ח שער לה פרק ב :כי אורות אלו הנמשכין מז"א לנוקבא אינן יוצאין ממש ,ומאירין
ועוברין דרך דופני המחיצות דז"א כולם אל הנוק' ,דא"כ ברגע אחת היו ניתנין בה כל המוחין ,אך
הם ממש דוגמת מוחין דז"א.
ועי' זהר תרומה קסו ע"ב וקסז ע"א )לש"ו בגליונות על הגר"א בספד"צ(.
וז"ל הזהר :י"ש אלין תלת מאה ועשר עולמות גניזין תחות עלמא דאתי )ועל( אינון מאתן ושבע
דאינון מסטרא דימינא אקרון אור קדמאה בגין דאפילו אור שמאלא אקרי אור אבל אור קדמאה
איהו זמין למעבד תולדין לעלמא דאתי ואי תימא לעלמא דאתי ולא יתיר אלא אפילו בכל יומא
ויומא דאי לא הוה האי אור עלמא לא יכיל למיקם דכתיב )תהלים פט ג( אמרתי עולם חסד יבנה
האי אור זרע ליה קודשא בריך הוא בגנתא דעדנוי ועביד ליה שורין שורין על ידוי דהאי צדיק
דאיהו גננא דגנתא ונטיל להאי אור וזרע ליה זרועא דקשוט ועביד ליה שורין שורין בגנתא ואוליד
ואצמח ועביד פרין ומנייהו אתזן עלמא הדא הוא דכתיב )שם צז יא( אור זרוע לצדיק וגו
וכתיב )ישעיה סא יא( וכגנה זרועיה תצמיח מאן זרועיה אלין זרועי דאור קדמאה דאיהו זרוע
תדיר השתא אוליד ועביד איבין והשתא זרוע איהו בקדמיתא עד לא ייכול עלמא איבא דא אוליד
זרועא דא ויהיב איבא ולא שכיך ועל דא כל עלמין אתזנו בספוקא דההוא גננא דאקרי צדיק דלא
שכיך ולא פסיק לעלמין
בר בזמנא דישראל בגלותא ואי תימא בזמנא דגלותא כתיב )איוב יד יא( אזלו מים מני ים ונהר
יחרב ויבש היך עביד תולדין אלא כתיב )תהלים צז יא( זרוע זרוע איהו תדיר ומיומא דאפסיק
ההוא נהר גנתא )ס"א בגנתא( לא עאל ביה ההוא גננא וההוא אור דאיהו זרוע תדיר עביד איבין
ומניה ומגרמיה אזדרע כקדמיתא ולא שכיך תדיר כגנתא דעביד תולדין ומההוא זרוע נפיל ביה
באתריה ומגרמיה עביד תולדין כדבקדמיתא ואי תימא דאינון תולדין ואיבין הוו כמה דהוה בזמנא
דגננא תמן לאו הכי אבל לא אתמנע זרוע דא לעלמין
תרגום :י"ש אלה שלש מאות ועשרה עולמות שגנוזים תחת העולם הבא )ועל( אותם מאתים
ושבעה שהם מצד הימין נקראים אור ראשון משום שאפילו אור השמאל נקרא אור אבל האור

760

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
ההארה מבחוץ כדרך הנתינה .אבל בשבת ,בזיווגא דעייל בגוה ,ומכניס השפע דרך פי היסוד
דרך אות ברית ,וז"ש עטרה על ברית כו' ,והיא פתוחה ,שאין פחד בשבת ,שמאיר עלמא
דחירו ,3424סכת שלום .3425וכן הוא בזמן בהמ"ק אפי' בחול ,וז"ש בגלותא .ומ"מ אינה פתוחה
לגמרי עד ביאת המשיח ,שתתמלא אור הלבנה ,ולכן נאמר יהיה סגור ששת כו' ,3426וז"ש )&(
ביום ההוא לא תקראי לי בעלי כו' ,כי שתי בחי' באיש ואשה ,א' הזיווג והוא לפרקים ,ב' האחוה
שביניהם והקורבה והפרנסה .והראשון הוא נק' איש ,והוא מסט' דיסוד ,והוא אורח ,לפרקים.
אבל בחי' השנית ,נק' בעל ,שהוא היישוב דמתייתבא ,וכמ"ש בריש מ"ק )ב ע"א( 3427שנאמר כי
יבעל בחור בתולה יבעלוך בניך ,שעל ידם תתיישב .וכן הוא על ידי בעל .ולכן נאמר שֵ ם זה גם
על האדון לעבד ,והוא בעל הבית תמיד .וז"ש )&( בע"ה בוצע ואורח מברך ,כמ"ש בר"מ )ח"ג
רעב ע"א ,(3428אבל לעתיד לבא יהיה הזיווג תדיר ,ולא תקראי לי כו' ,לא יאמרו ארון ה' כו' )&(:
והאי מילה }פא ע"ב{ ופריעה כו'  -קאי למעלה ,ואית יראה כו' ההיא רצועה כו' ,ואחר
שהשילים ענין הנקודה ,חוזר לפרש ההיא ערלה ,ואינון ב' קליפין שמעבירין במילה ופריעה,
שהן זו"נ דס"א .וז"ש אינון כמוץ כו' ,דחטה ח"ט הן מוץ ותבן ,3429והה"א הוא הבל ,להב כו'
 - ïå÷éúä øéàîהראשון עתיד לעשות תולדות לעולם הבא ואם תאמר לעולם הבא ולא יותר אלא אפילו בכל יום
ויום שאם האור הזה לא היה העולם לא יוכל להתקיים שכתוב אמרתי עולם חסד יבנה.
האור הזה זרע אותו הקדוש ברוך הוא בגן עדנו ועשה אותו שורות שורות על ידי הצדיק הזה
שהוא הגנן של הגן ונטל את האור הזה וזרע אותו זרע אמת ועשה אותו שורות שורות בגן והוליד
והצמיח ועשה פרות ומהם נזון העולם זהו שכתוב אור זרע לצדיק וגו'.
וכתוב )ישעיה סא( וכגנה זרועיה תצמיח מי הם זרועיה אלה הם הזרעים של האור הראשון
שהוא תמיד זרוע ועכשיו מוליד ועושה פרות ועכשיו הוא זרוע בראשונה בטרם שיאכל העולם את
הפרי הזה הוליד הזרוע הזה ונותן פרי ולא שוכך ולכן כל העולמות נזונו בספוקו של אותו הגנן
שנקרא צדיק שאינו שוכך ולא פוסק לעולמים.
פרט לזמן שישראל בגלות ואם תאמר בזמן הגלות כתוב אזלו מים מני ים ונהר יחרב ויבש ואיך
עשה תולדות אלא כתוב זרע והוא תמיד זרוע ומיום שנפסק אותו נהר לא נכנס לגן )בגן( אותו
הגנן ואותו אור שהוא תמיד זרוע עושה פרות וממנו ומעצמו נזרע כבראשונה ולא שוכך תמיד כמו
גן שעושה תולדות ומאותו הזרוע נופל בו במקומו ומעצמו עושה תולדות כבראשונה ואם תאמר
שאותם תולדות ופרות היו כמו שהיה בזמן שהגנן שם לא כך אבל לא נמנע הזרוע הזה לעולמים.
 3424עי' זהר ח"ב קפו ע"א שזה בינה ,ועי’ לעיל הערה .1728
 3425עי' לעיל כד ע"א.
 3426היינו בו' אלפי שנין.
3427

) (7תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף ב/א
בתחילה ולא שנא מעיין שלא יצא בתחילה בית השלחין אין בית הבעל לא ומאי משמע דהאי
בית השלחין לישנא דצחותא היא דכתיב ואתה עיף ויגע ומתרגמינן ואת משלהי ולאי ומאי משמע
דהאי בית הבעל לישנא דמייתבותא היא דכתיב כי יבעל בחור בתולה ומתרגמינן ארי כמה
דמיתותב עולם עם בתולתא יתייתבון בגויך בנייך מאן תנא דפסידא אין הרווחה לא ואפילו
במקום פסידא מיטרח נמי לא טרחינן אמר רב הונא רבי אליעזר בן יעקב היא דתנן רבי אליעזר בן
יעקב אומר מושכין את המים מאילן לאילן ובלבד שלא ישקה את השדה כולה אימור דשמעת ליה
לרבי אליעזר הרווחה דלא
3428

) (2רעיא מהימנא ספר דברים פרשת עקב דף רעב/א
צדיק חי עלמין ובג"ד אורח מברך .אדהכי הא בוצינא קדישא אתא לגביה ואמר רעיא מהימנא
יומא חד אזילנא אנא וחברייא לאכסניא חדא והוה תמן ינוקא חדא קם ותקין לן מנרתא ופתורא
איהו מגרמיה כאילו הוה מעשרין שנין ולא הוה אלא מבן חמש שנין ותקין פתורא מכל מיני מאכל
ומשתה .אמר הא אוקמוה רבנן דבעל הבית בוצע ואורח מברך אבל צעיר אני לימים ואתם ישישים
על כן זחלתי ואירא מחוות דעי אתכם .עד דאטול רשות מכם .א"ל אימא ברי מלאכא דיי' אמר לן
אתון בעיתון לחם תפנוקי בלא קרבא או לחם בקרבא דהכי אוקמוה רבנן דמתני' שעת אכילה
שעת מלחמה .ואי בעיתו למהוי קרבא עליה .לית חד אכיל אלא מאן דנצח קרבא איהו אכיל ובוצע
לכלהו .א"ל חברייא ברי אנת זעיר ועדיין לא ידעת איך מגיחי גברין רברבין בחרבא בנענוע דחרבא.
ברומחא בקשתא בגירין דקשתא .בקירטא באבנין דקירטא א"ל אל יתהלל חוגר כמפתח .דהא ודאי
בק"ש אוקמוה .כל הקורא ק"ש על מטתו כאילו אוחז חרב פיפיות דכתיב רוממות אל בגרונם וחרב
פיפיות
 3429עי' לעיל לא ע"ב בתיקו"ז ובגר"א לח ע"ד ד"ה שן.
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כמו שמפרש והולך .וזהו בחול ,אבל בשבת שנתגלה ההיא נקודה יו"ד ,נק' לבי .והענין ה"א
הנ"ל הוא בינה ועם ל"ב אלהים דילה היא להב המזבח כו' ,והוא בינה דילה לשרפא מוץ ותבן
שסובבין זו"נ דילה ,ונשרפין בבינה כידוע .אבל בשבת הה"א נכלל ביו"ד ,בנקודה דשבת ,ושם
יוד ול"ב )דיליה ל"ב נתיבות של חכמה( אלקים הנ"ל ,והיא נקודה בהיכליה ,3430דגש בתוך הב',
ובי"ת הוא ביתא שהוא ההיכל בינה ,ששם ל"ב אלקים .וז"ש וביתא דילה ,ר"ל של הנקודה,
שהוא ב' דבראשית ,שכוללת ל"ב ,וכמו שמפרש והולך ,ואיהי ב' כלילא כו' ,ר"ל יו"ד ול' הם
ד"פ עשר מד' סטרין ,וכן הוא ג"כ לבי בחכמה עצמה ,יו"ד ול"ב נתיבות דידיה .אלא שאחד
נעלם שם ,שלכן נקרא יש ,שא' אין ,דבוק באין ,וכן נהירו דיליה ,אל גדול ,והוא שם ס"ג ,ל"א
ול"ב כידוע ייא"י .3431והנשאר והן בחו"ב ,אלי ולהב ,והן ימינא ושמאלא ,אור וחושך ,חו"ג.
ומהן תרי"ג מצות )מ"ע ול"ת ,ימינא ושמאלא( ,אור אלי ,והוא אוריא"ל ,להב עם חשך כמ"ש
3432
וחשך דא כו' ,והן נהירו דחו"ב .וז"ש אני ישנה ולב"י ע"ר )שיה"ש
בפרשת בראשית )יא ע"ב(
ה ב( ,ישנה בחול מסט' דגבורות ,לילה .ונק' אני ,כי בחול י' דילה מסתתרת בוא"ו ,והיא חוזרת
לנקודה א' ,וט' מסתלקין בו כידוע .והוא במלכות דילה לבד ,והיא נקראת בת שבע )&( ,הרי
ס"א אני .אבל בשבת שהיוד נעשה תג על ראש ו' ,ז' ,ואז היא שבעין ,וז"ס היין ,וע' תיבין
דקידוש ,וסוד המרגלא ,והוא ע' דער .ונשאר רמ"ח ,ולבי ער בשבת ,והוא בנהורא דימינא ,מ"ע.
וכל ששת ימי המעשה ,הוא המעשה לאעברא מוץ ותבן ,ח"ט דחטה ,בשביל האי ה' ,ואז שריא
בשבת יו"ד עלה ומתעשרת ,כמ"ש בר"מ פ' משפטים )&( ע"ש בארוכה :האי י' אתקריאת כו'
]בדינא צ"ל בדחילו[  -שהיא נקודה הפנימית המתפשטת בפיקודין ,ובשבת שהוא עיגולא
ורבועא ,3433יוד בתוכו ,ומקדשי תיראו )&( .וכן בברית שמתגלה היוד ,ושם ג"כ ומקדשי תיראו
כמש"ל בתיקון כ"ד )&( וכמש"ש .וכן בדחילו ,והם הג' פיקודין דלמעלה שכולל בראשית
כנ"ל ,וכאן נשלם מ"ש בתיקון כ"ט:
אלהי"ם זה הנתיב הראשון ,עליו
נאמר "נתיב לא ידעו עיט ולא שזפתו עין
איה" .מה זה "עין איה" ,אלא מאותם
מלאכים שאומרים )&( איה מקום כבודו
להעריצו .כשהיא בנתיב הזה ,אין להם
בה ידיעה ,שהיא נסתרת מחיות
המרכבה.
אלהים דא נתיב כו'  -ואיהו פקודא דיראה ,מ"ש למעלה ודא יראה דאיהו פקודא קדמאה,
קדמאה לשבילין ,אבל קדמאה למאמרות מפרש לקמן )עז ע"ב &( פקודא קדמאה כו' ,וע"ל
תיקון ל"ב ול"ג :עיט  -הן השרפים שנאמר בהם )ישעיה ו ב( ובשתים יעופף ועוף יעופף ,ואיה
הן החיות כמו שמפרש והולך ,מאן כו' איה כו' ,והן האומרים ברוך כבוד ה' ממקומו ,דלא ידעו
מקומו ,ואמרין ממקומו וכמו שמפרש והולך ,סתירא מחיוון דמרכבתא :כד איהו כו'  -דאז היא
סגירא כמש"ל בתיקון ל"ו )&( והאי נקודה איהי סתימא כו' וכד איהי סתימא כו' .והענין ,כי אז
היא נקודה א' בלבד ,והיא חכמה דבה ,שהיא נעלמה ,וכמש"ל סוף תיקון י"ח )לז ע"א לו ע"א(,
דהאי נקודה טמירא גניזא דאתמר בה כו' ,ועלה אתמר נתיב כו' ,אבל כד איהי בנתיב דאהבה
דאתפתחת לבעלה ,וההיא נקודה אתפשטת בעגולא ,אז משיגין לאתפשטותה וכן בשאר
נתיבות:
"והארץ היתה תהו ובהו" ,מה זה
) åäáå åäú äúéä õøàäåבראשית א ב(
øîúà äéìò äàîã÷ áéúð àã í"éäìà
)איוב כח ז( åúôæù àìå èéò åòãé àì áéúð
ïåðéàî àìà äéà ïéò éàî äéà 3434ïéò
åöéøòäì åãåáë íå÷î äéà ïéøîàã ïéëàìî
äá äòéãé ïåì úéì áéúð éàäá éäéà ãë
àúáëøîã ïååéçî àøéúñ éäéàã

 - ïå÷éúä øéàî 3430עי' לעיל כ ע"א והערה  ,603והערה .1161
 3431כלומר יו"ד ה"י ו"א ה"י ,שמילויו הוא בגי' ייא"י .עי' שעה"כ קר"ש דרוש ה ,ז"ל ,א"ל הוא
שם ייא"י שבהויה דס"ג ,והוא בחי' הה"ח דאבא שניתנו ביסוד דאימא .ועי' עוד בענין בבהגר"א על
תיקו"ז מז ע"ד ד"ה הולך סגולתא ,ועי' לקמן קח ע"א )בנ"א(.
 3432ז"ל:
תרגום:
3433

 3434מלה"פ )איוב כ ט( :עין שזפתו ולא תוסיף ולא עוד תשורנו מקומו:
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"והארץ היתה תהו ובהו" ,אלא מי
שמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים,
גורם לשכינה להיות תהו ובהו חשך
ותהום ,שמתלבשת באותן קליפות ,שהן
ארבע גליות .ולא עוד ,אלא שגורם לה
להיות יבשה תהו ,שמסתלקת הנקודה
מהחלל שלה ,שהיא ב' ונשארת יבשה.

}àìà åäáå åäú äúéä õøàäå éàî {á"ò àô
íéáøä úåùøì ãéçéä úåùøî ÷éôàã ïàî
êùç åäáå åäú éåäîì àúðéëùì íéøâ
ïåðéàã ïéôéì÷ ïåðéàá úùáìúàã íåäúå
äì íéøâã àìà ãåò àìå 3435úåéìâ òáøà
ììçî äãå÷ð ú÷ìúñàã åäú äùáé éåäîì
äùéáé úøàúùàå 'á éäéàã äìéã

והארץ כו'  -בהאי תיקון מפרש }פא ע"ג{ כל פרשת בראשית עד ויכלו ,בעשר אמירן ול"ב
שבילן ,אבל חסר כאן מיום שלישי והלאה :מאי והארץ כו'  -ר"ל ,מאי סמיכות הוא זה לנתיב
הראשון ,דעד אלקים שני הוא נתיב הראשון ,ומפרש והולך אלא מאן כו' ,דנתיב זה הוא אות
שבת כמ"ש למעלה :דאינון ארבע גליות  -שהן ד' קליפין דיחזקאל ואליהו ,ד' קליפין דאגוזא
וצלם דנבוכדנצר ,3436וז"ש דאינון ד' גליות שהן זו"ן :דאסתלקת כו'  -וכמ"ש בתיקון כ"ט )&(
דמעין חתום הוא הנקודה:
הנתיב השני "ורוח אלהי"ם מרחפת
úôçøî í"éäìà çåøå (&) àðééðú áéúð
על פני המים" .מה זה "ורוח" ,אלא àðîæá éàãåá àìà çåøå éàî íéîä éðô ìò
בודאי ,בזמן שהשכינה יורדת לגלות,
ìò áéùð çåø éàä àúåìâá úúçð àúðéëùã
הרוח הזו נושבת על אותם שעוסקים
בתורה ,משום שהשכינה נמצאת ביניהםàúðéëù ïéâá àúééøåàá é÷ñòúîã ïåðéà ,
והרוח הזו נעשית קול ,ותאמר כך ,אותם àì÷ ãéáòúà çåø éàäå åäééðéá úçëúùàã
ישנים ששינה בנחיריהם ,סתומי העיניםïåäéøåçá àúðéùã ïéëéîã ïåðéà éëä àîééå ,
ֵ
אל
והתעוררו
קומו
,
הלב
ואטומי
åøòúàå åîå÷ àáìã ïéîéèà ïéðééò ïéîéúñ
השכינה ,שיש לכם לב בלי השכל לדעת åðúìëñ àìá àáì ïåëì úéàã àúðéëù éáâì
אותה ,והיא ביניכם.
åëééðéá åäéàå äá òãðîì

נתיב כו' בזמנא דשכינתא כו'  -דע"כ מדבר בגלות ,עד נתיב השלישי ,ויהי אור )בראשית א

ג( ,כמ"ש בסוף תיקון ל"ז )&( ובתיקון ל"ח )&( אלא דרוח אלקי' כו' ,הוא תורה ,והוא סעד
לשכינתא ,וכמ"ש בתיקון ל"ו )&( דב' אלפים תהו ורוח כו' ,ב' אלפים תורה ,ואור כו' ימות
המשיח ,ע"ש והארץ היתה כו' ,הן דעבדין לאורייתא יבשה כמו שמפרש והולך .וכן בפקודין
כנ"ל מרה"י לרה"ר ,ורוח אלקים כו' ,הן דעסקין בחכמה לשמה ,נשיב עליהון ,וזהו על פני
המים :והאי רוח אתעביד קלא כו'  -ר"ל ,המאמר הראשון דכאן ,הוא כאן נרמז באותו קול ורוח
ודבור שהן חד ,והוא מ"ש )עז ע"א &( אדהכי הא קלא כו' ,והוא מאמר הראשון כמש"ש ,והוא
נתינת התורה :אינון דמיכין – שכתוב )&( אני ישנה ,בתורה שבע"פ בלא רזין דאורייתא ,וכמ"ש
בתז"ח )עג ע"ד &( קום ר"מ לאתערא לההיא דאתמר ביה אני ישנה ולבי ער ,וכמה אינון דמיכין
כו' דיתער לה בבעלה דאיהו רז אור כו' ,והיא ה' בתראה :ואמר דשינתא בחוריהון  -ר"ל,
בחוטם בב' נוקבין ,דתמן רוח חיים באפיו ,ותמן רוח ה' ,רוח חכמה ובינה ,כמ"ש באד"ר )קל
ע"ב( 3437ע"ש ,ושם הוא בעלה כידוע ,ו' של שם ,ואיהו כליל יה"ו ,ולכן נגד י"ה ,אמר סתימין
עיינין ,ביו"ד אטימין דלבא שהוא באזן ה' ,דלבא תליא ג"כ בה' בינה ,לב מבין )ברכות סא ע"א(,
וכמש"ל )קכט ע"א &( א"ל ר"א אבא מנ"ל דאימא כו' )ובז"ח עה ע"ג & שמיעה בשור גבורה
דתמן בינה כו' ,3438וע"ש ובז"ח ר"פ יתרו )&( באינון ד' תיקונין ,3439ובבהיר )ז ע"ב &( אמר
 - ïå÷éúä øéàî 3435עי' זו"ח יתרו מב ע"א:
תרגום:
##* 3436
 3437ז"ל:
תרגום:
 3438ז"ל בשלימות:
תרגום:
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כמ"ש )&( אשר לא תשמע לשונו( :לגבי שכינתא כו' בלא סוכלתנו למנדע בה  -ר"ל ,ב' דברים:
א' ,לעשות בשביל השכינה ,והוא למנדע בה .והשני ,לעסוק ברזין ,וזהו )&( השכל וידוע אותי.
ונגד שני אלו אמר )ישעיה מ ו( כל הבשר חציר ,א' .וכל חסדו כו' ,ב' .כמו שמפרש והולך :דאית
לכון לבא כו'  -ר"ל ,לבא בתורה בלא חכמה ,3440וזהו בלא סכלתנו .והשני ,למנדע בה כנ"ל,
והוא מ"ש )&( בכל דרכיך דעהו כו' (&) ,תנה בני לבך לי כו' .ואלו ב' דברים בשביל השכינה
הוא תיקון עצמה ,והב' ברזין הוא תיקון לאנהרא לה מבעלה ,תיקון זו"ן:
3441
וסוד הדבר "קול אומר קרא" ,כמו
øîåà ìå÷ ( å î äéòùé) äìîã àæøå
3442
מקדושים
"קרא נא היש עונך ואל מי
÷êðåò ùéä àð àø÷ ( à ä áåéà) ïåâë àø
תפנה" ,והיא אומרת "מה אקרא כל
äî úøîà àéäå äðôú íéùåã÷î éî ìàå
הבשר חציר" ,הכל הם כבהמות
שאוכלות חציר" .וכל חסדו כציץ השדה"ïøéòáë ïåðéà àìë øéöç øùáä ìë àø÷à ,
כל החסד שעושים ,עושים לעצמםìë äãùä õéöë åãñç ìëå øéöç ïéìëàã ,
ואפלו כל אלו שעוסקים בתורה ,כל חסד ìë åìéôàå ïéãáò åäééîøâì ïéãáòã ãñç
שעושים ,לעצמם עושים.
ãñç ìë àúééøåàá ïéìãúùîã ïåðéà
באותו זמן "ויזכר כי בשר המה רוח ïéãáò åäééîøâì ïéãáòã
הולך ולא ישוב" לעולם ,וזוהי רוחו של
éë øåëæéå (èì çò íéìäú) àðîæ àåääá
משיח .אוי להם מי שגורמים שילך לו מן
העולם ,ולא ישוב לעולם ,שאלו הם àãå àîìòì áåùé àìå êìåä çåø äîä øùá
שעושים את התורה יבשה ולא רוצים ìéæéã ïéîøâã ïàî ïåì éå çéùîã àçåø åäéà
לעסוק בחכמת הקבלה,
וגורמים ïåðéà ïéìàã àîìòì áåúé àìå àîìò ïî äéì
3443
ïàòá àìå
שמסתלק מעין החכמה ,שהיא י' ממנהäùáé àúééøåàì ïéãáòã ,
ונשארת ב' יבשה ,אוי להם שגורמים ïéîøâã äìá÷ã äîëçá àìãúùàì
עניות וחרב וביזה והרג ואבדן בעולם.
והרוח הזו שמסתלקת ,היא רוח המשיחäðéî 'é éäéàã äîëçã åòéáð ÷ìúñàã ,
כמו שנתבאר .והיא רוח הקודש ,והיא àúåéðò ïéîøâã ïåì éå äùéáé 'á úøàúùàå
"רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח çåø éàäå àîìòá ïãáàå âøäå äæéáå àáøçå
דעת ויראת יהו"ה".
øîúàã äîë çéùîã çåø åäéà ÷ìúñàã
äîëç çåø åäéàå ùã÷ä çåø (&) åäéàå
úàøéå úòã çåø äøåáâå äöò çåø äðéáå
3444
'ä

כגון קרא נא כו'  -ר"ל ,דאין }פא ע"ד{ עונה לה ,והוא בעקבות משיחא ,שכתוב )&(
ואביט ואין עוזר כו' ,וכמ"ש )&( בעקבות משיחא כו' :כלא אינון כו'  -תבנא דאורייתא :כל חסד
כו' ואפילו כל כו'  -והן ב' דברים הנ"ל :בההוא זמנא ויזכור כו'  -קאי על ענין הראשון ,כל
הבשר כו' ,וכמו שמפרש והולך ,וי לון כו' ולא בעאן כו' :ודא איהו כו'  -ר"ל ,בשביל זה הולך
רוחו דמשיח ולא בא הגאולה ,דרוחו הוא רוח חכמה ,כמ"ש בא"ר )קל ע"ב( ,3445וכשאין
 - ïå÷éúä øéàî 3439ז"ל:
תרגום:
 3440כן הוא נקל להבין עד"ז תוספת המעלה והקדושה אשר לעוסק באורות האצילות עצמו
אשר למעלה מהעולמות בי"ע ,והנה מתדבק בזה באור קדושתו עצמו בלתי התלבשות כלל ,ונעשה
הוא גופה מקום ומעון לשכינת עוזו ית"ש .וכמו שאמרנו לעיל פ"ז כי השכל והמשכיל והמושכל
אחד הוא ,וכן בעסקו בזה הנה הוא מקיים ומתקן את אותן הגילוים למעלה ,וכמ"ש בהקדמת זהר
בראשית )ב' ע"א וד' ע"ב( וכן בהקדמת תיקונים )ג' סע"ב( )הקדו"ש ז ע"ג(.
 3441ז"ל הפסוק :קוֹל אֹ מֵ ר ְק ָרא וְ אָמַ ר מָ ה אֶ ְק ָרא כָּל הַ בָּ ָשׂר חָ ִציר וְ כָל חַ ְסדּ ֹו כְּ ִציץ הַ ָשּׂדֶ ה.
 3442ז"ל הפסוקְ :ק ָרא נָא הֲ יֵשׁ ע ֹו ֶנ ָךּ וְ אֶ ל ִמי ִמ ְקּד ִֹשׁים ִתּפְ נֶה.
 3443עי' לעיל הערה .120
 3444עי’ ב"ע & חכם ומבין מדעתו
 3445ז"ל:
תרגום:
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לומדים בזאת החכמה הוא מתאחר ,וכמ"ש בר"מ פ' נשא )קכד ע"ב (3446והמשכילים כו' ובגין
דעתידין כו' )וע"ל מט ע"ב )&( ובגיניה וקראתם דרור( כו' ,ואמר זכאה אנת דמהאי חבורא כו',
ובגיניה ושבתם איש אל אחוזתו כו' ,וכמה מקומות :דאלין אינון כו'  -כנ"ל ,שיו"ד חכמה
שבתוכו ,הוא מעין חתום :וי לון דגרמין כו'  -שנאמר )&( ועתה נפשנו יבשה כו' ,ראיתי הארץ
והנה תהו .והן ד' דקרא ,תהו ובהו ,3447ובפרק ב' )&( דשבת אמרינן ,בעון ביטול תורה חרב
וביזה כו' :והאי רוח כו'  -כמ"ש )&( ורוח אלקים הוא רוחו של משיח ,וג"כ ורוח אלקים מרמז
על רוח הקודש )כפשטי'( ,וכמ"ש בס"י פ"א )מ"&( אחת רוח אלקים חיים כו' ,והוא רוח
הקודש :ואיהו רוח חכמה כו'  -שהוא רוחו של משיח ,והוא רוחא דכליל שיתא רוחין ,כמ"ש
בא"ר )קל ע"ב( ,3448והוא ו"ק בעלה ,דהוא רזין דאורייתא ,כנ"ל:
מצוה שניה "ויאמר אלהי"ם יהי אור
øåà éäé í"éäìà øîàéå àðééðú àãå÷ô
,
ויהי אור" ,וזו אהבה שהיא אהבת חסד ) øåà éäéåבראשית א ג( åäéàã äáäà àãå
זהו שכתוב "ואהבת עולם אהבתיך על כן
úáäàå (& àì äéîøé) ã"ää ãñç úáäà
משחתיך חסד" .ועליה נאמר "אם תעירו
ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ"äìòå ãñç êéúëùî ïë ìò êéúáäà íìåò .
יראה נקראת מצד השמאל ,ואהבה úà åøøåòú íàå åøéòú íà (&) øîúà
úàéø÷úà äàøé õôçúù ãò äáäàä
נקראת מצד הימין.
àìàîùã àøèñî
àðéîéã àøèñî

äáäàå

úàéø÷úà

פקודא תניינא כו' הה"ד כו'  -מביא ראיה שאהבה מסט' דחסד ,וזהו אור דהוא חסד כידוע
)&( .ועד כאן היה מדבר במים שהן גבורות גשמים ,והוא בפקודא דיראה ,וכמו שמפרש והולך
יראה אתקריאת כו' ואהבה כו' ,ומים הרו וילדו אפלה )&( ,וזהו )&( והארץ היתה כו' ,דנוריאל
מכריע בין אור ומים ,והכי סליק בחושבן :ועלה אתמר אם כו'  -ר"ל ,קץ הימין שהשיב אחור
ימינו )איכה ב ג( ,והוא אור דכאן כמש"ל סוף תיקון ל"ז )&( בזמנא דייתי פורקנא מיד ויאמר
כו' ,והוא תליא באהבה שלא על מנת לקבל פרס כמו שמפרש והולך ,דעל מנת לקבל פרס שלטא
עבד כמ"ש למטה ,והוא גלותא תחת עבד ,וז"ש אית יראה כו' אית כו' ,ומפרש ג"כ יראה ,משום
שר"ל למטה ושפחה כו':
ויש
אהבה
יש
,
יראה
יש יראה ויש
úéàå äáäà úéà äàøé úéàå äàøé úéà
אהבה .יראה שירא אדם מהקדוש ברוך êéøá àùãå÷ì ùð øá ìéçãã äàøé äáäà
הוא כדי שלא ירד מנכסיו ,או כדי שלא
àìã ïéâá åà éåñëðî úéçð àìã ïéâá àåä
ימותו בניו בחייו .נמצא שאם היה יורד
מנכסיו או אם ימותו בניו בחייו ,הוא לא úéçð äåä íàã çëúùà éåééçá éåðá ïåúåîé
היה ירא ממנו ,ולכן היה אוהב אותוäåä àìã éåééçá éåðá ïåúåîé íà åà éåñëðî .
היראה והאהבה הללו לא שׂם את יראת éàä äéì íéçø äåä àã ïéâáå äéì ìéçã
יהו"ה ואת האהבה שלו לעיקר ,אבל äáäàìå 'ä úàøéì éåù àì äáäàå äàøé
אהבה ויראה העיקר שלו ,בין טוב ובין àø÷éò åìéçãå åîéçø ìáà àø÷òì äéìéã
רע ,ולכן נקראות היראה והאהבה הללו
úàéø÷úà àã ïéâáå ùéá ïéáå áè ïéá äéìéã
על מנת לקבל פרס.
ñøô ìá÷ì úðî ìò äáäàå äàøé éàä

ובג"ד הוה כו'  -מפרש אהבה :האי יראה ואהבה כו'  -שאינו עושה אלא בשבילו ולא
בשביל ה' ,ואינו יראת ה' ואהבת ה' ,שהוא שכינתא:
ולכן אמר הקדוש ברוך הוא
(&) àåä êéøá àùãå÷ øîà àã ïéâáå
"השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאו"ת åà úåàáöá íéìùåøé úåðá íëúà éúòáùä
או באילות השדה אם תעירו ואם
 - ïå÷éúä øéàî 3446ז"ל בשלימות:
תרגום:
 3447חושך ו& עי' &.
 3448ז"ל:
תרגום:

765

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
תעוררו את האהבה עד שתחפץ" ,שהיא
אהבה )שהיא רחמים( בלי פרס )עד
שהוא יחפץ( ולא על מנת לקבל פרס.
שיראה ואהבה על מנת לקבל פרס היא
של שפחה" ,ותחת שלוש רגזה ארץ וגו'
תחת עבד כי ימלוך ושפחה כי תירש
גברתה".

úà åøøåòú íàå åøéòú íà äãùä úåìéàá
à"ð) åîéçø åäéàã õôçúù ãò äáäàä
(õôçé åäéàã ãò) ñøô åàìá (éîçø åäéàã
ìò äáäàå äàøéã ñøô ìá÷ì úðî ìò àìå
ìù éäéà [à"ò ãò] ñøô ìá÷ì úðî
ùìù úçúå (âë-àë ì éìùî) 3449äçôù
äçôùå êåìîé éë ãáò úçú 'åâå õøà äæâø
äúøéáâ ùøéú éë

ובג"ד אמר כו'  -כנ"ל ,וגם כפשטיה שלא לעשות כן ,וכנ"ל ,קרא ואמר מה אקרא כו' )&(,
וכמאמר התנא )&( אל תהיו כו'* :איהי שפחה ועבד ותחת כו'  -כצ"ל ,והוא מסט' דעבד מט"ט,
ושפחה דיליה ,ומסטריה אם כעבדים )&( ,וכמ"ש בתז"ח )פ ע"ג & (3450ובג"ד אמר אל תהיו
כעבדים כו' ע"ש בארוכה:
"אלהי"ם" ,זה מן "ויאמר אלהי"ם
øåà éäé í"éäìà øîàéå ïî àã í"éäìà
יהי אור" ,הוא הנתיב השלישי .יהי אור) ,בראשית א ג( äàúéìú áéúð {à"ò áô} åäéà
י"ה אוי"ר ,או"ר י' .וכשהנקודה הזו
äãå÷ð éàä ãëå 'é ø"åà ø"éåà ä"é øåà éäé
מתעטפת )מתפשטת( באור הזה ,ונעשית
3451
øåà éàäá (úèùôúà à"ð) úôèòúà
אויר ,מכאן נמשכו כל ההויות.
ìë åëùîúà àëäî øéåà úãéáòúàå
úåéåää

אלקים דא כו'  -שע"כ פי' מאמר ב' ,וכאן על הנתיב ,אבל לא }פב ע"א{ אתפרש עד לקמן
)עז ע"ב &( ,וכאן מפרש הפרשה פירושו עד יום א' ,וחוזר לפרש מאמר הראשון ,אדהכי כו',
ואח"כ הנתיבות .וקלא תניינא מאמר ב' והנתיבות ,וכמ"ש שם* :יהי אור י"ה אויר אור י' וכד
כו'  -כצ"ל ,ור"ל דיו"ד הוא דחילו ,וכנ"ל )עמוד א( האי י' אתקריאת יראה כו' ,ואור הוא אהבה,
ושניהם הם אויר ,והם י"ה ,דחילו ורחימו ,כמ"ש בהרבה מקימות ,ובחיבורם שהן חיבור או"א,
נתהוו הכל ,וז"ש מהכא אתמשכו כו':
3452
קם זקן אחד פתח ואמר "יהי אור
øåà éäé øîàå çúô
÷ãç àáñ í
ויהי אור" ,יהי אור ,זה הימין ,ויהי אור àã øåà éäéå àðéîé àã øåà éäé øåà éäéå
זה השמאל .שבכל מקום ויהי הוא לשון
øòö ïåùì åäéà éäéå øúà ìëáã àìàîù
צער ,ולכן "ויהי היום" ,שזהו ראש השנה,
שהוא שמאל ,שהוא דן את דין כל ùàø åäéà àãã íåéä éäéå (&) àã ïéâáå
העולם ,ובגללה נאמר "ויהי אור וירא ìëã àðéã ïã åäéàã àìàîù åäéàã äðùä
אלהי"ם את האור כי טוב" ,זה העמוד ) øîúà äðéâáå àîìòבראשית א ד( øåà éäéå
האמצעי ,שהוא טוב.
àãåîò àã áåè éë øåàä úà í"éäìà àøéå
"ויבדל אלהי"ם בין האור ובין
החשך"" ,בין האור" ,זה אהרן הכהן" ,ובין
החשך" ,זה קרח .אמר משה ,לי ראוי
להפריד המחלקת ,שאני הוא דמות של
הטוב של מעלה ,ראה שנדבק קרח
בחשכה של הצד האחר והכחיש את
מעשה בראשית ,שלא רצה להדבק

áåè åäéàã àúéòöîàã
êùçä ïéáå øåàä ïéá í"éäìà ìãáéå
êùçä ïéáå àðäë ïøäà àã (&) øåàä ïéá
àùøôàì éæçúà éì äùî øîà çø÷ àã
àìéòìã áåèã àð÷åéã åäéà àðàã ú÷ìçî
àøçà àøèñã àëåùçá çø÷ ÷áãúàã àæç
àòá àìã úéùàøáã àãáåò ùéçëàå

 - ïå÷éúä øéàî.ãáòå äçôù àúéà åîå÷îáå T"øâá ÷çîð äçôù ìù 3449
 3450ז"ל:
תרגום:
 3451מאיר אויר )לש"ו(
 3452עי' לעיל הערה .71
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בשמאל שהוא לוי ,אמר "הבדלו מתוך (&) øîà éåì åäéàã àìàîùá à÷áãúàì
העדה הזאת".
úàæä äãòä êåúî åìãáä
דאיהו טוב – דבחו"ג לבדם אי אפשר להשתמש ,כמ"ש )&( השפעת עליהם כו' ,וכמ"ש )&(

בתחלה כו' ,3453ובדרגיה ,ותרא אותו כי טוב הוא )&( ,ועי' בפרשת בראשית )טז ע"ב(:3454
וסוד הדבר "ויבדל אלהי"ם בין האור
ìãáéå (ä-ã à úéùàøá) äìîã àæøå
יום
ובין החשך ,ויקרא אלהי"ם לאור
àø÷éå êùçä ïéáå øåàä ïéá í"éäìà
ולחשך קרא לילה" .שוק הימין שהוא
à÷åù äìéì àø÷ êùçìå íåé øåàì í"éäìà
,
אור ,שנאמר "ויבדל אלהי"ם בין האור"
הוא שוק ימין ,הכהן ,שנאמר בו "נעימות ìãáéå øîúàã øåà àåäã 3455àðéîéã
בימינך נצח" .וכמו שנצח נקשר בימין ,כך àðéîé à÷åù åäéà øåàä ïéá í"éäìà
הוד נקשר בשמאל" ,ויהי ערב ויהי בקר (àé æè íéìäú) äéá øîúàã 3456àðäë
יום אחד" .ערב ,זה הערב של יצחקøù÷úà çöðã äîëå çöð êðéîéá úåîéòð ,
בוקר ,זה הבוקר של אברהם .יום אחדéäéå 3457àìàîùá øù÷úà ãåä éëä àðéîéá ,
העמוד האמצעי וצדיק שנחשבים כאחד,
áøò (ä à úéùàøá) ãçà íåé ø÷á éäéå áøò
ואין יום בלי לילה שהיא השכינה.
íåé íäøáàã ø÷á àã ø÷á ÷çöéã áøò àã
ïðéáùçã ÷éãöå àúéòöîàã àãåîò ãçà
àúðéëù éäéàã äìéì àìá íåé úéìå ãç

ויבדל כו' ורזא דמלה ויבדל  -דשני מיני הבדלה ומחלוקת הן :א' ,בקדושה ,לאסכמא
ביניהון ליחדם ,וזה מחלוקת הלל ושמאי לשם שמים ,דשמים ביניהן .3458וב' ,שלא לשם שמים,
קרח כו' ,ובזו צריך הבדלה לגמרי .וכן הוא כאן ,ויבדל כו' ויהי ערב כו' ,כמש"ל )עח ע"א &(
יהי רקיע כו' ויעש כו' ,ע"ש .וכאן הכל בעמודא דאמצעיתא ,דאיהו אסכים ואבדיל ,וכמ"ש
בתז"ח )עג ע"ג &( וכמה דאפריש כו' הכי מייחד כו' ,וע' כ"ז בפרשת בראשית )יז ע"&(
בארוכה .3459ואע"ג דמחלוקת והבדלה בשני הוה ,מ"מ כלא בימינא ג"כ הוה ,דהוא כליל כלא,
כל הו' ימים ,וכלא ביה הוה ,וכמש"ש ,ובג"כ בימינא כתיב כלא דהא כו'* :ויקרא אלקים כו'
לילה כהנא דהוא אור דאתמר ויבדל אלקים בין האור אתקשר ביה שוקא ימינא דאתמר ביה
נעימות כו'  -כצ"ל ,ור"ל דפסוק זה על נו"ה מדבר ,שהן נק' יום ולילה ,דבהון זו"נ כידוע .והן
אתקשרו באור וחושך ,חו"ג ,וזהו הקריאה .ואמר דהוא אור דאתמר כו' ,ר"ל אע"ג דשמאלא נק'
 - ïå÷éúä øéàî 3453עלה במחשבה לברא &
 3454ז"ל:
תרגום:
.àðäë àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð àðéîéã à÷åù 3455
.à"øâá ÷çîð 3456
 3457עי' כללים ח"א ע ע"ב :כתב על זה הרמ"ק ז"ל )שער ירך יעקב בסוף פרק ד( כי הלשון הזה
הוא מורה באצבע שנקשר אח"כ משום מעשה שהיה מה דלא הוה הכי מקדמת דנא וכו' ולענ"ד
אין שום ראיה גם מהם כלל ,דהרי בתיקונים שם תיקון ל' ,הרי אמר שם כ"ז בדרש הפסוק
)בראשית א ה( ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ,כי נצח והוד הם יום ולילה )איהו בנצח
ואיהי בהוד 3457שהם זו"ן יום ולילה כנודע( ,וחסד וגבורה הם אור וחשך ,ואמר הכתוב ויקרא
אלהים לאור יום כו' ,ור"ל כי אתקשר נצח בחסד והוד בגבורה ע"ש בביאור הגר"א .3457וא"כ הרי
אדרבה הוא ,כי משם ראיה להיפך ,כי הרי הכתוב בששת ימי בראשית מדבר ,ואמר שמתחלת
אצילותם אתקשר נצח בחסד והוד בגבורה ,וכן משמע ג"כ בתיקונים שם סוף תיקון כ"ב שאמר
שם )עו ע"ב( קם סבא ושאיל ואמאי אתקשר נצח עם חסד כו' וכן הוד עם גבורה כו'.
 3458ע'י אבות )פ"ה מי"ז( :כל מחלוקת שהיא לשם שמים ,סופה להתקים .ושאינה לשם שמים,
אין סופה להתקים .איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים ,זו מחלוקת הלל ושמאי .ושאינה לשם
שמים ,זו מחלוקת קרח וכל עדתו.
 3459ז"ל:
תרגום:
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ג"כ אור ,קאמר לאור בקמץ ,3460אותו האור שלמעלה מדבר ממנו .והענין ,דשמאלא הוא חשך
כמ"ש כאן ,והוא "הים" ,זה הים גדול ,כמש"ש בפרשת בראשית )יז ע"ב( 3461ע"ש ,אלא
דאתכליל בימינא ,ואור נהיר בו "אל" ,וזהו אלהים .ומים הוא חשך .והוא אור במים ,וע"ש )טז
ע"ב( 3462יהי אור כו' ויהי אור דחשך כו' אתכליל ימינא בשמאלא ושמאלא בימינא וירא כו' ,ר"ל
דעמודא דאמצעיתא הוא מהתכללות כפול ,ולכן הוא אסכים להכא ולהכא .דלעולם הוא ממוצע,
אלא שפעם מכריע לימין מצד התכללות הראשון ימינא בשמאלא ,ור"ל ששמאל נכלל בו ,ופעם
לשמאל ,מצד התכללות השני )וכמ"ש )&( שני כתובים כו'( ,ולכן נק' ישראל וישרון ,ששניהם
ישר ,אלא שמעט הוא הכרעתו לשמאל שהוא מדת הרחמים ולכן נק' ישראל בכ"מ ,ומעט
שנקרא ישרון ,וכן הלכה כב"ה בכ"מ כו' )&( :3463ויהי ערב 3464כו' יום א' כו'  -כאן הוא
האסכמיתא ,וכמו דב' הקוים ימינא ושמאלא אתקשרו כא' ,כן עמודא דאמצעיתא וצדיק כחד,
ומכריעין ביניהן ,ומייחדים אותם .וכאן א"צ התקשרות בין }פב ע"ב{ עמודא דאמצעיתא
וצדיק ,דאין הפרש ביניהם ,כמו בין יד לרגל .וז"ש דחשבינן ]חד[ ,ויום ידוע שהוא בצדיק,
ולילה שכינה ,אלא דיום בכאן ,יום שלם ,הוא יום ולילה ,ולכן נכלל השכינה ג"כ כאן ,וז"ש
ולית יום כו' ,ואתקשר כאן הכל:
ומתפוצץ
עולה
בין כך ,הרי קול
éîåøá õöåôúîå ÷éìñ àì÷ àä éëäãà
ברומי הרקיעים ,והיה אומר "מחנות ïàùéã÷ ïééøùî øîà äåäå ïéòé÷ø
קדושים של ישיבת הרקיע של מעלה
åæøãæà àúúå àìéòìã àòé÷øã àúáéúîã
ומטה ,הזדרזו והתתקנו לפני המלכה,
שבאה להכנס לפני המלך בכמה קשוטים àéúà à÷ã àúéðåøèî úåîã÷ì åð÷úàå
של מצוות עשה ,קומו מחנות לקראתה"ïéãå÷ôã ïéèåù÷ äîëá àëìî íã÷ ìàòéîì .
בינתים ,הרי קול שני היה מתעורר אל àä éëäãà äúåîã÷ì ïééøùî åîå÷ äùòã
בעלי המפתחות ,הרי השכינה באה ÷éøàî éáâì àøòúî äåä àðééðú àì
להכנס להיכל שלה" ,אדנ"י שפתי ìàòéîì àéúà à÷ àúðéëù àä ïçúôî
תפתח".
íéìäú) çúôú éúôù é"ðãà äìéã àìëéäì
(æé àð

אדהכי הא כו'  -אחר שהשלים לפרש הפרשה ,ופירש ב' נתיבות הראשונות שכלולין
במאמר הראשון ,ופי' שאר הפרשה ,שהוא הקדמה לנתיבות האחרות כמ"ש לקמן ,מפרש עתה
מאמר הראשון ,קלא קדמאה ,והוא מאמר .וקלא תניינא ,והוא מאמר שני .כלל כל נתיבות שבו.
וז"ש אדהכי כו' אדהכי כו' .וקלא תניינא מפרש לקמן )עמוד ב( אדהכי הא קלא כו' והוא קלא
תניינא דכאן ועמש"ש :סליק כו' אזדרזו כו'  -שמאמר הראשון הוא פקודא קדמאה ,אנכי )שמות
כ ב( ,שכולל כל מ"ע ,כמ"ש בפ' יתרו )צא ע"א( 3465אלין אינון כו' ברזא דאנכי כללא דזכור,
ולפיכך ההוא קלא לקבלא למטרוניתא לבעלה לאתקנא לה ברזא דזכור ,ולכן אמר משריין כו'
דלעילא ותתא ,שהן ו"ק דלעילא ,הן חג"ת ,ודלתתא נה"י ,כמ"ש בתז"ח )&( .וקלא תניינא הוא
ברזא דנבואה כמש"ל ,והוא מטרוניתא בהיכלין דילה ,בעולימתין דילה .וז"ש לגבי כו' להיכלא
דילה כו' .והראשון הוא בסוד ק"ש ,ישראל בעלה .והשני בסוד תפילה ,וז"ש )תהלים נא יז( אדנ"י
שפתי תפתח ,שהיא בסוד אדני וכמש"ל תיקון י"ח )כח ע"ב &( כד סליקת לגבי מלכא כמה כו'
וכד איהי בהיכלהא כלהו נביאיא סלקין תמן ודפקין לתרעא ואמרין אדני שפתי תפתח ,תלת
קדמאין דצלותא כו' ,עש"ב .ואמר ברומי רקיעין ,שהן היכלות דז"א .וכן בקלא תניינא אמר
 - ïå÷éúä øéàîַחשָׁ ק ָרא ָל ְילָה ַוי ְִהי עֶ ֶרב וַ י ְִהי ב ֶֹקר יוֹם אֶ חָ ד .למאי נ"מ? אולי
הים לָאוֹר יוֹם וְ ל ֶ
 3460וַ יּ ְִק ָרא אֱ ִ
קמץ בכתר ולכן בימין?*##
 3461ז"ל:
תרגום:
 3462ז"ל
תרגום:
3463

 3464כללים ח"א ע ע"ג תחתון.
 3465ז"ל בשלימות:
תרגום:
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לקמן ג"כ ברומי רקיעין ,והן היכלות דנוק' ,וכמש"ל בפ' פקודי )רמה ע"א (3466באינון רקיעין
עילאין ובאינון כו' .ואמר ברומי לאפוקי רקיעין דילן ,וכמ"ש )תפילת עלינו לשבח( ושכינת עוזו
בגבהי מרומים:
באותו זמן המלכה העליונה יורדת
à÷ äàìò àúéðåøèî àðîæ àåääá
אליה לקבלה במצוה הראשונה בכמה äàîã÷ àãå÷ôá äì àìá÷ì äáâì úúçð
קולות ושופרות ,ושתיהן עולות למלך,
éáâì åäééåøú ïé÷ìñå úåøôåùå ïéì÷ äîëá
וכולם היו שואלים "מי זאת עולה מן
המדבר" .מ"י ,שהיא האם העליונה) ïéìàù ååä åäìëå àëìî ,שיה"ש ג ו( úàæ éî
ב"זאת עולה" .וכשעולה למעלה נעשית äàìò àîéà éäéàã é"î øáãîä ïî äìåò
3467
כסא למלך העליון ,ובה פותח "אנכ"י"àìéòì ú÷éìñ ãëå äìåò ú"àæá ,
שכך עולה לחשבון כס"א .וכששניהם çúô äáå äàìò àëìîì àñë úãéáòúà
התחברו ,נאמר בהם "אנכי יהו"ה אלהי"ך ãëå à"ñë ïáùåçì ÷éìñ éëäã é"ëðà
אשר הוצאתיך מארץ מצרים"" ,אשר"
(á ë úåîù) åäá øîúà åäééåøú åøáçúà
מרומז הוא במלת בראשית" ,אשר" זו
õøàî êéúàöåä øùà ê"é÷ìà 'ä éëðà
האם שהיא אשר אהי"ה.
úéùàøá úìîá æéîø åäéà øùà íéøöî
ä"éäà 3468øùà éäéàã àîéà àã øùà

בההוא זמנא כו'  -קאי אקלא קדמאה וכן כלם :מטרוניתא עלאה  -שכינה עלאה ,שהוא
וידבר אלקים את כו' ,והשכינה עלאה נחית תחלה לקראת ישראל ,שבהן כנסת ישראל ,וכמ"ש
)שמות יט טז (3469ויהי ביום כו' ואח"כ )שם יז (3470ויוצא משה כו' ,ואח"כ )שם כ (3471וירד ה' על כו',
דהוא מלכא .וז"ש וסלקין תרווייהו כו' :בכמה קלין כו'  -כמש"ש )שם טז( ויהי קולות וברקים
כו' ,והן ז' קולות דילה הידועין ,3472וכן שופרות :ובה פתח אנכי כו'  -כמו שמפרש והולך ,דהכי
סליק כו' ,ואנכי הוא רזא דחבורא דתרווייהו ,כמ"ש בפרשת יתרו )צא ע"א (3473אנכי רזא דתרין
כרסוון אני כ' כו' :אשר רמיז כו'  -כאן מפרש האיך פקודא דא רמיז במאמר הראשון:
 - ïå÷éúä øéàî 3466ז"ל:
תרגום:
 3467עי' פח ע"ב ד"ה ובההוא.
 3468עי' לקמן ע"ב ראש ואשר .ועי' ע"ח שער טז פרק ב :ונחזור לענין ,כי כבר ביארנו מציאות
המ"ב שיורד מהחיך לגרון בזווג פה העליון של א"א להוציא זו"ן .והנה אותיות גיכ"ק הם בחיך,
והם רומזים אל הג' יה"ו העולין חק"ל ,כי גיכ"ק עם הד' אותיות ועם המלה הכל גי' חק"ל ,והרי
כאן טפת מ"ד שעולה מ"ב .3468וכבר ידעת )תענית כה ע"ב( שאין טפה }עט ע"ב{ יורדת מלמעלה
שאין טפיים עולה מלמטה )למעלה( 3468כנגדה ,והם סוד מ"נ של הגרון .3468והענין כי כבר ידעת
)זווגים ב ג( כי מגרון א"א נעשה כתר לראש או"א ,והגרון כבר ידעת שהוא בינה דא"א ,והנה הוא
מוכרח שיהיו ב' בחי' ,א' לאבא ואחד לאימא ,ושניהן ב' שמות של אהי"ה המורים על היותן מבינה
דא"א ,וז"ס )שמות ג יד( אהי"ה אשר אהי"ה ,כי כל מה שאמר הקב"ה למשה הוא שהודיעו ענין
יצירה דז"א מתחלתו ועד סופה כמבואר בזוהר )ויקרא דף יא ע"א( ,וזהו הענין כי האהי"ה הא'
בסוד אבא ,ואהי"ה הב' בסוד אמא ,ואשר )הם( אותיות ראש באמצע ב' שמות אהי"ה ,להורות כי
גרון זה נעשה ראש לב' אהי"ה הנ"ל שהוא או"א ,ולכן הושם מלת אשר באמצע הב' אהי"ה ,כי
אשר אותיות ראש.
ישׁי בִּ ְהיֹת הַ בּ ֶֹקר וַ י ְִהי קֹ ת וּבְ ָר ִקים וְ עָ נָן כָּבֵ ד עַ ל הָ הָ ר וְ קֹ ל שֹׁפָ ר חָ זָק ְמאֹ ד
 3469וַ י ְִהי בַ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
וַ יֶּחֱ ַרד כָּל הָ עָ ם אֲ ֶשׁר בַּ מַּ חֲ נֶה:
הים ִמן הַ מַּ חֲ נֶה ַויּ ְִתיַצְּ בוּ בְּ ַת ְח ִתּית הָ הָ ר:
משׁה אֶ ת הָ עָ ם לִ ְק ַראת הָ אֱ ִ
 3470וַ יּוֹצֵ א ֶ
משׁה:
משׁה אֶ ל רֹאשׁ הָ הָ ר וַ יַּעַ ל ֶ
 3471וַ יּ ֵֶרד ה' עַ ל הַ ר ִסינַי אֶ ל רֹאשׁ הָ הָ ר וַ יּ ְִק ָרא ה' לְ ֶ
 3472עי' זהר חדש )ג ע"א( :תאני ר' שמעון ,על שבעה עמודים הארץ עומדת ,שנאמר חצבה
עמודיה שבעה ,והם תלויים על המים ,וכנגדם אמר דהמע"ה שבעה קולות ,דכתיב קול ה' על
המים .ועי' בהיר )אות כח( כתוב אחד אומר )שמות כ' טו( וכל העם רואים את הקולות ,וכתוב
אחד אומר )דברים ד' יב( קול דברים אתם שומעים ,הא כיצד ,בתחילה רואים את הקולות .ומה
ראו שבע קולות שאמר דוד .ולבסוף שמעו הדיבור היוצא מבין כולם.
 3473ז"ל בשלימות:
תרגום:
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"אשר קדשנו במצותיו"" ,אשר קדש
ידיד מבטן" )ברכת המילה( ,שהיא הבטן
שנאמר בה "מבטן מי יצא הקרח".
"הקרח הנורא" ,מה זה נורא ,זה העמוד
האמצעי .מה זה "קדש ידיד מבטן" ,הבטן
שנאמר בו "זה צדיק" ,אשר שהיא האם
העליונה" .קדשנו" בעמוד האמצעי.
"וצונו" בצדיק .על כל מצוה ומצוה
משום ,שאחד הוא מצווה ,ואחד עושה.
אחד מצווה על המצוה שהיא שכינה,
"מצות יהו"ה ברה מאירת עינים" .ואחד
עושה ,עשיתה שהיא מעשה של מצוה.
שכך פרשוהו בעלי המשנה )&( "גדול
המצוה ועושה ממי שאינו מצוה ועושה".

ãéãé ùã÷ øùà åéúåöîá åðùã÷ øùà
çì áåéà) äéá øîúàã ïèá éäéàã 3474ïèáî
(áë à ìà÷æçé) çø÷ä àöé éî ïèáî (èë
àãåîò àã àøåð éàî àøåðä çø÷ä
ïèá ïèáî ãéãé ùã÷ éàî àúéòöîàã
éäéàã øùà 3476÷éãö àã 3475äéá øîúàã
àúéòöîàã àãåîòá åðùã÷ äàìò àîéà
ïéâá àãå÷ôå àãå÷ô ìë ìò 3477÷éãöá åðåöå
ìò äååöî ãç äùåò ãçå äååöî åäéà ãçã
äøá 'ä úåöî àúðéëù éäéàã äåöîä
äùåò ãçå (è èé íéìäú) íéðéò úøéàî
àãå÷ôã äùòî {á"ò áô} åäéàã äúééùò
äååöîä ìåãâ ïéúéðúî éøàî åäåî÷åà éëäã
äùåòå äååöî åðéàù éîî äùåòå

*מאי קדש ידיד ידיד דא צדיק  -כצ'ל ,וכן אמר לקמן בריש תיקון ל"ט )פח ע"ב( בצדיק
דאיהו קדש ידיד כו'* :קדשנו בצדיק וצונו בעמודא דאמצעיתא  -כצ"ל ,דעמודא דאמצעיתא
בעל הבית ,מצוה וצדיק אורח .3478עושה פרי בה ,ומעשה דפקודא הוא קדשנו ,והוא בצדיק,
כמש"ל קדש ידיד ,וכן }פב ע"ג{ אמר בריש תיקון ל"ט ע"ש:
ועוד מצוה זה העמוד האמצעי,
àúéòöîàã àãåîò àã äååöî ãåòå
שהוא מצוה מצד האב ,שהוא רא"שù"àø åäéàã àáàã àøèñî äååöî åäéàã .
ומצד האם שהיא אש"ר .וכך צדיק מצווה
éëäå ø"ùà éäéàã 3479àîéàã àøèñîå
ועושה משניהם .ולכן נאמר על שניהם,
אשר קדשנו ,האם קדשנו ,והאב צונו .על àã ïéâáå åäééåøúî äùåòå äååöî ÷éãö
מי ,על השכינה התחתונה ,שהיא "פטר åðùã÷ àîà åðùã÷ øùà åäééåøú ìò øîúà
כל רחם" .פתיחת הרחם שהוא מאתים äàúú àúðéëù ìò ïàî ìò åðåö àáàå
ארבעים ושמונה מצוות ,היא מצות íçøã åçéúô íçø ìë øèô (&) éäéàã
יהו"ה בכל איבר ואיבר של המלך ,היא ìëá 'ä úåöî éäéà ïéãå÷ô ç"îø åäéàã
מצוה .ועוד "אשר קדשנו" ,מצד האב
øùà ãåòå äåöî éäéà àëìîã øáàå øáà
והאם ,זהו שכתוב "ויאמר אלהי"ם יהי
אור ויהי אור"" .ויאמר" מצד האב ,שהוא ÷àîéàå [á"ò ãò] àáàã àøèñî 3480åðùã
י'" ,יהי" מצד האם ,שהיא ה' .אמירה øåà éäéå øåà éäé í"éäìà øîàéå ã"ää
אחת והויה אחת ,עשיתה של שניהם )בראשית א ג( 'é åäéàã àáàã àøèñî øîàéå
"יהי אור".
äøéîà ãç 'ä éäéàã 3481àîéàã àøèñî éäé
øåà éäé åäééåøúã 3482äúééùò äéåä ãçå

 - ïå÷éúä øéàî 3474עי' לקמן פח ע"ב :אשר קדש ידיד מבטן ודא אימא דאתמר בה מבטן מי יצא הקרח.
."ãéãé" àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð "äéá øîúàã ïèá ïèáî" 3475
 3476עי' ביאורים ח"א עד ע"ג שמצדיק את הגרסא בטן דא צדיק.
åðåöå ÷éãöá åðùã÷ àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð ÷éãöá åðåöå àúéòöîàã àãåîòá åðùã÷ 3477
àúéòöîàã àãåîòá
 3478עי’ לעיל סוף פא ע"א וכן תיקון כא מו ע"א :ואין בית עתה ,אבל היא מלון אורחים ,מצות
בחו"ל ומצות התלויות בבית המקדש הוא בית:
.(à"øâá óñåð) åðùã÷ øùà 3479
.à"øâá óñåð åðåöå 3480
 3481ביאורים ח"א עב ע"ד אמצע

770

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
ועוד אשר על שם "באשרי כי
אשרוני בנות"" .אשר הוצאתיך מארץ
מצרים" .וכי עבד שהוא בבית אסורי
המלך ,והבטיח לו המלך להוציאו מבית
האסורים ,יש לו למלך לשבח את עצמו,
"אשר הוצאתיך מארץ מצרים" כמה
פעמים .אלא חמשים פעמים הזכיר
בתורה יציאת מצרים ,כנגד חמשים
שערי בינה ,להודיע להם מאיזה מקום
הוציאם מן הגלות.

éðåøùà éë éøùàá íù ìò øùà ãåòå
õøàî êéúàöåä øùà (âé ì úéùàøá) úåðá
éøéñà éáá åäéàã ãáò éëå (&) íéøöî
éáî äéì à÷ôàì àëìî äéì çèáàå àëìîã
äéîøâ àçáùì àëìîì äéì úéà éøéñà
ïéðîæ äîë íéøöî õøàî êéúàöåä øùà
úàéöé àúééøåàá øéëãà ïéðîæ ïéùîç àìà
äðéáã ïéòøú ïéùîç ìá÷ì íéøöî
ïî ïåì ÷éôà øúà ïàî ïåì àòãåîúùàì
àúåìâ

שמצַ וֶ ה על כל דבר* :ומסט' דאימא אשר קדשנו  -כצ"ל,
דאיהו ראש  -ר"ל ,כמו הראש ְ
ור'"ל עושה כנ"ל :על מאן על כו'  -ר"ל ,הוא סיום הברכה ,על נטילת לולב ,שהוא המצוה
עצמה ,הוא במלכות ,וכן בכל מצוה :בכל ]אבר[ ואבר דמלכא איהי מצוה  -ר"ל ,דז"א הוא
התורה ברמ"ח מ"ע שבתורה ,רמ"ח אברים ,והיא כלולה בו ,בכל מצוה בעשית המצוה* :ועוד
אשר קדשנו וצונו מסט' דאו"א  -כצ"ל ,ור"ל בין קדשנו בין צונו ,שניהם מסט' דתרווייהו .וכמו
שמפרש והולך ,דבתחלה מפרש קדשנו וצונו ,חד בעמודא דאמצעיתא וחד בצדיק ,ואח"כ
מפרש שניהם בשניהם ,אלא קדשנו מסט' דאימא ,וצונו מסט' דאבא ,ועתה מפרש שניהם
בשניהם :הה"ד ויאמר כו'  -ר"ל ,האמירה הוא צונו ,ויהי הוא מעשה .ומפרש והולך ויאמר
מסט' דאבא ,יהי מסט' דאימא ,והן תרווייהו בצווי* :עשיה דתרווייהו ויהי אור  -כצ"ל ,ור"ל
כולל שניהם ,שלכן נתוסף וא"ו :ע"ש באשרי כו'  -כמ"ש בפ' ויחי )רמו ע"א( 3483מאשר שמנה
לחמו דא הוא אתר דכלא מאשרין לי' ,ומאן איהו ,עלמא דאתי ,דעלאי ותתאי מאשרין לי'
ומכספן ליה כו' :וכי עבד כו'  -להורות דמיירי ביובלא ,ועמ"ש בתיקון ל"ב )&(:
וכשירדה אליהם ,ירדה לגאול אותם
ïåì ÷øôîì úúçð åäééáâì úúçð ãëå
בכמה קולות וברקים ,זהו שכתוב "ויהי éäéå (& èé úåîù) ã"ää ïé÷øáå ïéì÷ äîëá
ביום השלישי בהיות הבקר ויהי קולות
úåìå÷ éäéå ø÷áä úåéäá éùéìùä íåéá
וברקים וגו'" .ועליהם נאמר "וכל העם
ראים את הקולות"" .את" זו השכינה íòä ìëå (&) øîúà åäééìòå 'åâå íé÷øáå
התחתונה ,שהיתה עולה בכל קול וקול àúðéëù àã úà úìå÷ä úà íéàåø
מאותם שבע קולות ,והיא היתה בת קול àì÷å àì÷ ìëá à÷ìñ úåäã 34853484äàúú
 - ïå÷éúä øéàî.(à"øâ) äéùò 3482
 3483ז"ל בשלימות:
תרגום:
 3484עי' כללים ח"ב ח ע"ב :כל מה שנאמר בהם ראיה ,הנה היה כ"ז ג"כ רק ע"י אספקלריא
שאינה מאירה ,וכמו שמבואר בתיקונים )תיקון ל פב ע"ב( ,כי מ"ש וכל העם רואים את הקולות,
את דא שכינתא תתאה כו' דאתמר בה ותמונת ה' יביט ,ע"ש .3484והרי היה הראיה רק על
אספקלריא שאינה מאירה ,ובפרט הקולות עצמן אשר ראו ,הנה אמרו בתיקונים שם )תיקון כב דף
עב ע"א( וכל העם רואים את הקולות אינון הוו מלאכים דכל חד הוה אתעביד קול ,ואמר הרב
בדרושי מ"ן ומ"ד )דרוש ד'( כי הוא ע"פ מאמרם ז"ל )חגיגה יד ע"א( כי כל דיבור ודיבור שיוצא מפי
הקב"ה נברא ממנו מלאך ,וכן הוא ג"כ בתיקונים שם )תיקון לח דף פז ע"א( .והרי היה ראיית
הקולות אשר נאמר וכל העם רואים את הקולות רק על המלאכים שנבראו מהם .וכו' והרי לנו כי
הנה הגם דעיקר גילויו ית"ש אשר במתן תורה הנה היה באספקלריא המאירה ,אך כל מה שנאמר
בו ראיה הנה היה כ"ז רק ע"י התלבשות באספקלריא שאינה מאירה ,כי אספקלריא המאירה עצמה
אינו שולט בו ראיית כל בריה .וכו' אך מדברי הרע"מ פ' תצא הנ"ל )דף רפ ע"ב( שאמר כי גם כל
המראות דאספקלריא שאינה מאירה וכל החזיונות והדמיונות אשר כתוב עליהם וביד הנביאים
אדמה ,הנה הם אינם בדמיון דעינא אלא רק בשכל דליבא ,שנראה לו בהבנת השכל ,שהוא ע"ד
הדמיון ,אבל לא שהוא רואה שום דמות תמונה כלל ,וכל מה שנאמר בזה ראיה ,הוא רק בראיית
השכל ,שכן היה מדמה לו בראיית שכלו ,והוא אור דנהיר בבת עינא ,נהורא דנהיר בה מלגו שאמר
ברע"מ שם ע"ש ,שהוא אור הפנימי דהעינים המיוחד באור השכלי ,הנה שם היה מראה לו
האספקלריא שאינה מאירה את הבנת הדבר שהוא ע"ד דמות ודמיון ,והוא ג"כ ע"י בחי' כח הציור
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ìå÷ úá úåä éäéàå 3486ïéì÷ òáù ïåðéàî
íéòîåù íúà íéøáã ìå÷ ãçå ãç ìëã
úìúî àìéìë äàìò àì÷ àã (áé ã íéøáã)
ìòå ïéàìò ïøéôñ úìú ïåðéàã ïéàìò ïéì÷
íëðéà äðåîúå (&) 3488øîúà äàìò àîéà
øîúà äìò ìå÷ úá ìáà ìå÷ éúìåæ íéàåø
3489
úàå úìå÷ä úà íéàåø íòä ìëå (&)
(ç áé øáãîá) äá øîúàã éàãå 3490úàå
àøèñî ïåðéà úåìå÷ 3491èéáé 'ä úðåîúå
øôåùä ìå÷ åäéà àúéòöîàã àãåîòã
úéù àúúìå 3492äàìò àîéàá äàòéáù
ïéì÷

 "קול דברים אתם.של כל אחד ואחד
 זה הקול העליון הכלול,"שומעים
 שהם שלש,משלשה קולות עליונים
 ועל האם העליונה.הספירות העליונות
."נאמר "ותמונה אינכם רואים זולתי קול
אבל על בת קול נאמר "וכל העם רואים
 שנאמר, "ואת" ודאי."את הקולות ואת
 קולות הם."בה "ותמונת יהו"ה יביט
 הוא קול,מצדו של העמוד האמצעי
 ולמטה,השופר השביעי באם העליונה
.ששה קולות

- ïå÷éúä øéàî  כי הרי, ולכן אמר הכתוב היטיב כי לא ראיתם כל תמונה. אבל לא בציור בפועל ח"ו,אשר בהמוח
 והנה כ"ז הנה הוא מבחי' אצילות. אשר לזה שהוא בראיית השכל,לא ראו כלל אלא בהשכלת הכח
. כי בבחי' הבי"ע הנה שם הוא היציאה מן הכח אל הפועל, אבל לא בבחי' הבי"ע שבו,שבהאדם
äâùä ïéà éë - 'åë àéøì÷ôñà àøäéñ øéäðà àìã ,ì"æ ,à"ò çé ç"æú ìò à"øâäáá 'éò ò"öå 3485
.ì"ëò ,àøäðã àéøì÷ôñà äì ãéáòå äéâøãá äì øéäðà ä"òøîù ÷ø òåãéë äðéëùá ÷ø äéøá íåùì
íðùé íà íðîà .ãáìá úåëìîä úãéîî àìà äîåàî âéùäì äìåëé äðéà äìåë äàéøáä ìëù åðééäã
úãîåò úåëìîä íà øîåìë ,åàì íà äøéàî úåëìîä íàá éåìú øáãä íéàåøáä ïéá úåâøãî é÷åìéç
ïéøâñå ïéçúôã àðéò éáåøë :äæ ãåñéì òééñîã àðú ,â"ò ãì ç"æúá 'éòå .åàì íà à"æ íò âååéæá
àðéò íéúñ ãëå àøäðã àéøì÷ôñà äøèñî úàéø÷úàå àðéò úáá àúéòöîàã àãåîò øéäð ïåäáã
íà àåä "àøäð àì" ïéáì "àøäð" ïéá ìãáääù ,àøîéîì .ë"ò ,àøäð àìã àéøì÷ôñà úàéø÷úà
ãëå ,àøäðã àéøì÷ôñà úàéø÷úà ä"åäéã àøèñî :á"ò èô æ"ú 'éòå .åàì íà à"æ íò âååéæá '÷åðä
äàøî àø÷ð ä"éåä ìù åãéöî :íåâøú] àøäð àìã àéøì÷ôñà úàéø÷úà ,äìòá àìá é"ðãà éäéà
.[äøéàî äðéàù äàøî úàø÷ð ,äìòá àìá é"ðãà àéä øùàëå ,äøéàîä
'éò ,äàåáð ìù äâùä äéäé àì äîìù ò"öå ,íéàåø äìéîä ìò à÷ååãá êìåä åðéáø éøáã éìåà ìáà
øîà àìå úåìå÷ä úà íéàåø íòä ìëå øîàðù éðéñ øä ãîòîá åàøù ìå÷äå :àì ÷øô ã"ç ÷"äáò
øáãéå åáø÷á àáú àåää çåøä àìà ìå÷ òîùé àì ùã÷ä çåøá øáãîä éë ùã÷ä çåø åäæå ,íéòîåù
àéáðä éðæàá úå÷å÷ç åéä ïîöò úåéúåàä éë åéìàî
 אלו הז' הויות הם הז' הויו"ת: ובתוך דבריו, עי' ביאורים ח"א עב ע"ב אריכות בענין3486
 וכמ"ש בהקדמת תיקונים )דף טז סע"ב( ז' זמנין, והנה הם הז' הויו"ת שבמלכות,דההבלים
.אתקריאת הוי"ה כו' ובאלין ז' שמהן אתקריאת היא בת שבע
( יש בהם בחי' אור חוזר שהיא בת קול וכמ"ש בתיקון ל' )פב ע"ב: עי' ביאורים ח"א עב ע"ג3487
 ועליה אתמר וכל העם רואים את הקולות דאינון,והיא מלכות שהיא אור חוזר והיא כלילא מכלהו
.ההבלים
úìú ïåðéàã ïéàìò ïéì÷ úìúî àìéìë äàìò àì÷ àã (áé ã íéøáã) íéòîåù íúà íéøáã ìå÷ 3488
åäééìòå ,ïéàìéò ïéøéôñ úìú :àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð øîúà äàìò àîéà ìòå ïéàìò ïøéôñ
.íéòîåù íúà íéøáã ìå÷ øîúà
.( היינו אספקלריא המאירה )כללים ח"ב ח ע"ב3489
."úà úà" àúéà åîå÷îáå à"øâá ÷çîð úàå úàå 3490
 כללים ח"ב ח ע”ב עליון ושם ע"ג מספר פעמים3491
לא ברור שזה המקום הנכון
.909  עי' לעיל הערה, היינו דעת המתפשט שהוא פנימיות הו"ק3492
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מאינון שבע קלין – הידועין :קול ה' בכח כו' ,והן קלות וברקים דיצחק כליל באברהם,3493
אחת ושתים ,וקל שפר ,קול השפר ,יעננו בקול ,רואים את הקולות ,ג"כ כלילן כחדא ,וכמ"ש
בפרשת בראשית )יז ע"א( 3494וכמה דחשך כו' ,הכי לילה כו' .ומ"ש בגמ' )ברכות ו ע"ב( ה'
קולות ,3495ורואים את הקולות ,קולות דמעיקרא שפיר הוא ,דאינן אלא ה"ח וה"ג ,ובהנך ב' הוא
כלילותם .ולפי מ"ש במ"א )&( דקול השביעי הוא באימא ,וכ"מ כאן ,לא חשיב ,שהוא שרשם.
ויסוד כלילותם .ובמ"א )&( כתבתי ענין הז' קולות :א' ,הוא קול פנימי ,קול גדול ולא יסף .ג',
חג"ת הוא הקול בפה .ג' ,נה"י הוא היוצא לחוץ ,עד מקום גבולו .ומשם חוזר לאחור ,והוא בת
קול .וז"ש ואיהי הות כו' בת הי' כו' :קול דברים כו' – ]נ"ב בכי"ק :כן הוא בבהיר )ג ע"ב &(
ע"ש בארוכה .3496אבל שם אמר ז' קולות עם מלכות ,ועל כולן רואין הקולות לבד ,עלאין קול
דברים כו' .ואמר שם דקול א' מז' קולות היה בארץ ,שנא' מן השמים השמיעך כו' ועל הארץ
כו' ,ודבריו }פב ע"ד{ שמעת מתוך האש ,זהו קול האחרון ,ע"ש) [.הרבה צ"ע ,דהא חשב שם
בפסוק שבעה קולות לבד זה ,וכבר אמר מאינון שבע קלין ,והוא עם אימא כמ"ש למטה,
שביעאה באימא כו' .ועוד מ"ש ,ועל אימא עלאה כו' ,הא כל ז' קלין ,כן לבד בת קול וכמו
שמפרש והולך ,אבל בת כו' .ועוד ,מאי על אימא עילאה ,הל"ל ועלה כו' .ועוד קול דברים איננו
באותה פרשה ,ונראה שט"ס וכצ"ל ,דכל חד וחד קלא עלאה כו' ספירן עילאין( ט"ס כאן וכצ"ל,
תלת ספירין עילאין ,ועלייהו אתמר קול דברים אתם שומעים ותמונה אינכם כו' ,ור"ל על הז'
קלין דלמעלה* :הקולות את את ודאי  -כצ"ל:
ברקים מצד הצדיק ,שנאמר בו
äéá øîúàã ÷éãöã àøèñî íé÷øá
"ויצא כברק חצו".
åöç ÷øáë àöéå
ענן זו השכינה ,הכלולה משבעה ענני
éððò äòáùî àìéìë àúðéëù àã ïðò
כבוד ,שבו מתכסים קולות וברקים.
ומצד הימין נקראת "ענן" ,ומצד השמאל àøèñîå ïé÷øáå ïéì÷ ïéñëúî äáã ãåáë
"ערפל" .זהו שכתוב "ומשה נגש אל àìàîùã àøèñîå àððò úàéø÷úà àðéîéã
 - ïå÷éúä øéàî 3493זוהר חלק ג דף רלא/א
בכל זמנא תרין יומין אינון ,מאי טעמא ,בגין דלהוי יצחק כליל דינא ורחמי ,תרין יומין ולא חד,
דאלמלא ישתכח יחידאי ,יחריב עלמא ,ועל דא כתיב תרין זמנין) ,איוב א ו( ויהי היום) ,מ"ב ד ח(
ויהי היום???:
 3494ז"ל:
תרגום:
 3495ז"ל:
 3496ז"ל :כה .אמר מר מאי דכתיב )שמות כ' י"ח( וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים,
וכי נראים קולות ,אלא וכל העם רואים את הקולות אותן קולות שאמר דוד )תהלים כ"ט ג( קול ה'
על המים אל הכבוד הרעים ה' גו' קול ה' בכח ואומר )ישעיה י' יג( בכח ידי עשיתי ,ואומר )שם
מ"ח יג( אף ידי יסדה ארץ ,קול ה' בהדר ואמר קרא )תהלים קי"א ג( הוד והדר פעלו וצדקתו
עומדת לעד ,קול ה' שובר ארזים )שם כ"ט ה( זה קשת שמשברת עצי ברושים ועצי ארזים ,קול ה'
חוצב להבות אש )שם ד( זה שעושה שלום בין המים ובין האש ,שחוצב כח האש ומונע אותו
מללחוך המים וגם מונען מלכבותו ,קול ה' יחיל מדבר )שם ח( שנאמר )שם י"ח נ"א( ועושה חסד
למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם ,יותר מן המדבר ,קול ה' יחולל אילות ויחשוף יערות ובהיכלו כולו
אומר כבוד )שם כ' ט( ,וכתיב )שה"ש ב' ז( השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות
השדה ,הא למדת שבשבע קולות ניתנה תורה ,ובכלם נגלה אדון העולם עליהם וראוהו והיינו
דכתיב וכל העם רואים את הקולות:
כו .כתוב אחד אומר )שמואל ב כ"ב( ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו ,וכתוב אחד אומר
)שמות י"ט כ( וירד ה' על הר סיני אל ראש ההר ,וכתוב אחד אומר )שם כ' כ"ב( כי מן השמים
דברתי עמכם ,הא כיצד .אשו הגדולה היתה בארץ שהוא קול אחד ושאר הקולות היו בשמים
דכתיב )דברים ד' לו( מן השמים השמיעך את קולו ליסרך ועל הארץ הראך את אשו הגדולה ודבריו
שמעת מתוך האש ,ומאי היא הגדולה ,ומאין היה יוצא הדיבור מתוך האש שנאמר )שם( ודבריו
שמעת מתוך האש:
כז .ומאי ותמונה אינכם רואים זולתי קול )דברים ד' יב( ההוא כדאמר להם משה לישראל )שם
ט"ו( כי לא ראיתם כל תמונה ,תמונה ולא כל תמונה .משל למה"ד למלך שעומד על עבדיו מעוטף
כסות לבנה לא די לאימת מלכות שיסתכלו במלבושיו ,ועוד רחוק היה המלך ושמעו את קולו,
יכולים לראות גרונו ,אמרת לא ,הא למדת שראו תמונה ולא כל תמונה .והיינו דכתיב )שם(
ותמונה אינכם רואים זולתי קול ,וכתיב )שם( קול דברים אתם שומעים:
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הערפל אשר שם האלהי"ם".
ועוד "אנכי" זו שכינה התחתונה,
וסוד הדבר" ,אנכי אנכי הוא מנחמכם".
האם העליונה אנכי למעלה ,אנכי האם
התחתונה למטה .על שתיהן נאמר "ראו
עתה כי אני אני הוא"" ,כשמך אלהי"ם כן
תהלתך על קצוי ארץ".

ìà ùâð äùîå (& ë úåîù) ã"ää ìôøò
í"éäìàä íù øùà ìôøòä
àæøå äàúú àúðéëù àã éëðà ãåòå
àîéà íëîçðî àåä éëðà éëðà (&) äìîã
äàúú àîéà éëðà àìéòì éëðà äàìò
éë äúò åàø (&) øîúà åäééåøú ìòå àúúì
êúìäú ïë í"éäìà êîùë (&) àåä éðà éðà
õøà éåö÷ ìò

ברקים מסט' כו'  -ג"כ כלילא משבעה ,דכמו דכלילין כלהו בעמודא דאמצעיתא ,כן כלילין
בצדיק ,וכן בשכינה ,וע"ל )ב ע"ב &( וש"מ :כברק חצו  -חצו ידוע שהוא בצדיק ,כמש"ל )מב
ע"א &( והא קשת לגבך כו' תלת ו'ו'ו' כו' ,ר"ל שכתוב )שמואל א' כ כ( שלשת החצים צדה כו',
תלת טפין )&( ,יורה כחץ .3497וע"ל סוף תיקון י"ד )כה ע"ב &( תלת יודין דאינון כו' ,פתח ר"ש
כו' חד ב"נ צדיק שמי' כו' ,עש"ב :הה"ד ומשה כו'  -האלהים דייקא :כשמך כו'  -תהלה הוא
בבינה ,כמ"ש )&( ותהלתי אחטם לך:3498
הרי כאן מצוה ראשונה ,ואין מצוה
àãå÷ô úéìå äàîã÷ àãå÷ô àëä àä
וזה
שלא נתנה ביראה ואהבה ,שהוא ב',
àãå 'á åäéàã åîéçøå åìéçãá áéäééúà àìã
ב' מבראשית .הפחד של היראה ואהבה,
åîéçøå 3499äàøéã åìéçã úéùàøá ïî 'á
שהן ב' עליונה ,וב' תחתונה .ב' העליונה,
הרי נתבאר ,שהיא יראה ואהבה .ב' àä äàìò 'á äàúú 'á äàìò 'á 3500ïåðéàã
אחרונה )תחתונה( תורה ומצוה ,והיא ב' à"ð) äàøúá 'á åîéçøå åìéçã åäéàã øîúà
מבר"א ,בהפוך אותיות אב"ר ,היא מצוה à"øáî 'á éäéàå äåöîå äøåú (äàúú
בכל )של כל( איבר ואיבר .המצוה à"ð) ìëá äåöî éäéà ø"áà ïååúà êåôäá
הראשונה היא "אנכי יהו"ה אלהי"ך"(&) åäéà äàîã÷ àãå÷ô øáàå øáà (ìëã ,
והוא ב' ,יראה ואהבה" ,איש אמו ואביו
åîéçøå åìéçã 'á åäéàå 3501êé÷ìà 'ä éëðà
תיראו" ,מצד של היראה" .כבד את אביך
ואת אמך" ,מצד של האהבה ,ושניהם הם )&( åìéçãã àøèñî åàøéú åéáàå åîà ùéà
)&( àøèñî êîà úàå êéáà úà ãáë
זכור ושמור.
øåîùå øåëæ ïåðéà åäééåøúå åîéçøã
 - ïå÷éúä øéàî 3497עי' גמ' חגיגה טו ע"א שזה לשון של הזרעת זרע.
 3498נראה שכוונתו לג"ר בכללות ,וצ"ע :זוהר חלק ב דף קכב/ב
הניחוח .שאני חוטמא דעתיקא דלא אצטריך ,דחוטמא דעתיקא ארך אפים בכלא אקרי ,וההוא
נהירו דחכמתא סתימאה אקרי חוטמא דיליה ,והיינו תהלה ,דכתיב )תהלה לדוד )תהלים קמה א(,
וכתיב( )ישעיה מח ט( ותהלתי אחטם לך ,ועל דא אתער דוד מלכא תהלה לדוד וגו' .אודניןשער
מאמרי רשב"י  -מאמרי ספר הזוהר מהרב הגדול זלה"ה  -פרשת בראשית
וגרון לבינה שבבינה הנה על עשר ספירות שבכללות הפה רומזים נעשר שבבינה עצמה ומה
שלמעלה מן הפה בחכמה כי החוטם במלכות שבה תהלה עליונה ותהלתי תהלת י' עליונה אחטם
לך והעינים נצח הוד שבה והאזנים חסד גבורה והמצח בינה שבה ובין העינים ת"ת בסוד
הדעתשער מאמרי רשב"י  -פירוש ספרא דצניעותא פרק ב
קרומא כו' ולפי פירוש הראשון זהו ענין ויצר יוד עלאה יוד תתאה עתיקא קדישא וז"א וכמ"ש
באדרא רבא בדף קמ"ה ע"ב וה' שבין י' לי' רומז לרוח חיים היוצא מהחוטם א"א לז"א וזהו נשבא
דפרדשקא דקתני לקמן ויוצא מבינה שבכתר כי היא רוח חיים חיי המלך ונקרא תהילה ותהלתי
אחטם לך וכמבואר באדרא בדף קל"ב ונמצא שיהי הוא כללא דשלימו חכמה קדומה ובינה שבכתר
וז"א ולפי שאינו מזכיר נוקבא דז"א אינו שלם לגמרי וזמ"ש שלים ולא לכל סטר וכשנאמר תדשא
עדין לא נתגלה ז"א כלל ולפיכך לא נאמר יהי ואח"ך נעקר ויצא לחוץ ז"א עם נקבתו שהיו
.à"øâá ÷çîð 3499
.(à"øâ) ïåðéàå 3500
 3501נראה שכוונתו לאנכי בב' עשרת הדברות ,וכבד ויראה וזכור ושמור כל א' מצדו.
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ולית פיקודא כו'  -ר"ל ,לכן כל הפקודין כלולין בבראשית* :מן בראשית דחילו ורחימו -
כצ"ל ,ר"ל אלו הן ב'* :דאינון  -צ"ל ואינון :איהי מצוה כו'  -וזהו ב' בכל אבר ,דתורה היא
מצוה שם ,3502וכנ"ל :איש כו'  -דחו"ב כלילין זה בזה ,הבן כו' )&( כנ"ל :ותרווייהו אינון זכור
ושמור  -ר"ל ,או"א ,וכמו שמפרש והולך ,תפלין דראש כו' ,וכמו שזו"נ שהן תפלין דילן נק'
זכור ושמור ,כן הוא באו"א:
תפילין של ראש ותפילין של יד ,האב
ïéìôú àáà ãéã ïéìôúå ùàøã ïéìôú
תפילין של ראש )על הראש( ,שהוא àãåîò (&) úîà êøáã ùàø åäéàã àùéøã
"ראש דברך אמת" ,העמוד האמצעי.
éäéàã ãéã ïéìôú àîéà àúéòöîàã
והאם תפילין של יד ,שהיא השכינה
התחתונה .האב ואם תפילין של רבונו éøàîã ïéìôú àîéàå àáà äàúú àúðéëù
של עולם ,הקדוש ברוך הוא ושכינתוäéúðéëùå àåä êéøá àùãå÷ 3503àîìò ,
ïìéã ïéìôú ïåðéà àúøáå àøá ïåðéàã
שהם בן ובת ,הם התפילין שלנו.
דאיהו ראש כו'  -ר"ל ,דעמודא דאמצעיתא נק' ראש דברך אמת ,שהוא אמת ליעקב ,ואבא
תפלין דיליה שנק' ג"כ ראש ,ונוטל החסדים ממנו ,וכן אימא בנוק' :דיד דאיהי כו'  -ר"ל ,יד נק'
שכינה ,יד ה' עלי )&(:
ועוד נתי"ב השליש"י ,בו המצוה
àãå÷ô äéá ä"àúéìú á"éúð ãåòå
השלישית ,שהיא נבוא"ה .זהו שכתוב øîàéå (&) ã"ää ä"àåáð åäéàã äàúéìú
"ויאמר אלהי"ם יהי אור ויהי אור".
ïåðéà øåà ùîç øåà éäéå øåà éäé í"éäìà
חמשה אור הם ,ועליהם נאמר "נפתחו
השמים ואראה מראות אלהי"ם" .האם äàøàå íéîùä åçúôð øîúà åäééìòå
העליונה המראה הנסתר שאין בו דמיון) í"éäìà úåàøî ,יחזקאל א א( äàìò àîéà
האם התחתונה מראה בגלוי שיש בה äàúú àîéà ïåéîã äá úéìã àîéúñ äàøî
דמיון .ועליה נאמר "וביד הנביאים ïåéîã äá úéàã àéìâúàá {à"ò âô} äàøî
אדמה" .אדמה היא דמיון לכל הנביאיםíéàéáðä ãéáå (àé áé òùåä) øîúà äìòå ,
ולכל אחד כפי כחו .ומשום שהיא
ìëìå àéàéáð ìëì ïåéîã éäéà äîãà äîãà
שולטת על כל המרכבות שלמטה ,ועל כל
כוכבים ומזלות ואילנות ודשאים ,ועל כל ìë ìò àèìù éäéàã ïéâáå äéìéç íåôë ãç
עופות השמים וחיות הארץ ודגי היםéìæîå àéáëåë ìë ìòå àúúìã úåáëøî ,
לכן נקראת בשם של כולם .מצד החיות ïååéçå àéîù éôåò ìë ìòå ïéàùãå ïéðìàå
היא נקראת חיה ,ומצד העופות נשר יונה àîùá úàéø÷úà àã ïéâá àîé éðåðå àòøàå
צפור ,ומצד הדגים הדג צד )שפחה( הרע äéç úàéø÷úà ïååéçã àøèñî åäìëã
בהפוך דגה ,ומצד העשבים נקראת
àøèñîå øåôö äðåé øùð ïéôåòã àøèñîå
שכינה שושנה.

הנתיב הרביעי "ויבדל אלהי"ם בין
האור ובין החשך" ,זכר ונקבה הם .חשך
לילה ,זהו שכתוב "ולחשך קרא לילה",
ויש חשך מצד הטהרה ,ולילה מצד
הטהרה ,זהו שכתוב "גם חשך לא יחשיך

àùéá (äçôù à"ð) àøèñ âãä ïéðåðã
úàéø÷úà ïéáùòã àøèñîå äâã àëåôäá
[à"ò äò] 3504äðùåù àúðéëù
ïéá í"éäìà ìãáéå 3505äàòéáø áéúð
êùåç ïåðéà àá÷åðå øëã êùçä ïéáå øåàä
) ã"ää äìéìבראשית א ה( äìéì àø÷ êùçìå
àøèñî äìéìå åéëãã àøèñî êùç úéàå

 - ïå÷éúä øéàî? 3502
 3503עי' ברכות ו ע"א:
.(àø"â) ïéáî ïáì ãò àì÷ éëäãà ìù åîå÷î ïàë 3504
éøàî ïéìà ,áåè éë íé÷ìà àøéå , :ì"ö ïëå ,äæá øçà çñåð äðùåù ä"ã à"ò âô ïî÷ì 'éò 3505
÷úéæ äðùî éøàîå äìéúô ïåðéà àø÷î éøàîã àø÷î éøàî ïéìà íåé øåàì í"éäìà àø÷éå .äìá
.øåà éðéñî äùîì äìá÷ åäéàã ãåîìú éøàîå
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ממך"" ,ולילה כיום יאיר" "כחשכה
כאורה" .והחשך היא נקבה שמקבלת
מהאור שהוא אור זכר כמו שהלבנה
שמקבלת מן השמש .ושניהם הם
האספקלריה המאירה והאספקלריה
שאינה מאירה .ויש חשך של הצד האחר,
שיש בו הבדלה ולא חבור ,ואותו האור
הוא כמח באגוז.

àì êùç íâ (áé èì÷ íéìäú) ã"ää åéëãã
(&) øéàé íåéë äìéìå (&) êîî êéùçé
ìá÷îã àá÷åð éäéà êùåçå äøåàë äëùçë
àøäéñã àðååâë øëã øåà åäéàã àøåäðî
ïåðéà åäééåøúå àùîù ïî úìá÷îã
àìã äàééøì÷ôñàå àøäðã äàééøì÷ôñà
äá úéàã àøçà àøèñã êùç úéàå àøäð
åäéà øåà àåääå àøåáç åàìå äìãáä
àæåâàá àçåîë

ועוד נתיב כו'  -כאן מפרש פקודא דנתיב ג' :ועלייהו אתמר נפתחו כו'  -מראות הן אור
וכמש"ל )ד ע"ב &( ואראה מראות אלקים חמש כו' ,עמש"ש :אימא עילאה מראה כו' -
דבאימא עילאה הן ה' אור וכמש"ל )טו ע"א &( ,ושם בסתימו דלית גוונין ,ובה' תתאה הן גוונין
כמש"ש ,ור"ל לכן לא }פג ע"א{ כתב מה הן המראות וסתם :וביד כו'  -דאיהי יד כנ"ל :היה -
ח"י עלמין עם ה' דילה :נשר כו'  -ג' דרגין בי"ע :מארי מקרא משנה קבלה כמ"ש בתז"ח )עד
ע"א &( ע"ש :סט' בישא כו' ) -דה"א היא סימן הנקבה ,ודג יסוד ,והיא טפלה לו (.דבקדושה
היא טפלה ונכללת בו ,אבל בס"א להיפך דהיא שלטא על דכורא ,כמ"ש בפרשת פנחס )&(.3506
לכן נק' על שמה לשון נקבה ,וע"ל )מו ע"א &( בארוכה :ומסט' דעשבין כו'  -ע"ל )סט ע"ב ע
ע"א &( ולקמן ריש תיקון ל"ח :שושנה  -כאן צ"ל אדהכי הא קלא אשתמע כו' עד דאתמר ביה
לב מבין .ואח"כ צ"ל הכא ,רזא דנתיב רביעאה ,וירא אלקים כי טוב ,אלין מארי קבלה .3507ושם
צ"ל דמארי מקרא אינון פתילה כו' עד מסיני נר )ט"ס וצ"ל אור( .ואח"כ נתיב חמישאה ,ויבדל
אלקים בין האור ובין החושך ,ושם צ"ל מאי הבדלה הכא בנבואה כו' עד ובין החושך ,ואחר כך
נתיב שתיתאה ,ויקרא אלקים לאור יום ,אור וחושך דכר ונוק' אינון ,הה"ד לאור יום ולחושך
קרא לילה ,אית חשך מסט' דדכיו כו' ,עד באגוזא ,ואח"כ פקורא רביעאה כו':
 - ïå÷éúä øéàî 3506רלא ע"א* :##כתיב )&( היותרת מן הכבד וכתיב )&( ואת היותרת על הכבד )בתר דעבידת
ניאופא אסתליק עליה( יותרת מן הכבד דא אשת זנונים דאזלא ונפקא מן הכבד לאסטאה בני
עלמא ולאסטנא עלייהו ושבקת לדכורא למעבד זנונים ובג"ד היותרת מן הכבד יותרת על הכבד
בתר דעבדת ניאופא אסתלקת עליה מצח אשה זונה אתגברת על בעלה דאיהו כבד בכעס דמרה
אשת מדנים וכעס דשלטא איהי על דכורא דילה מצח אשה זונה שלטא על הכבד אשת מדנים
וכעס יותרת מן הכבד מן הכבד נפקא לאבאשא לכל עלמא ולמעבד ניאופין עם כלא לבתר איהי
סלקא לגבי דכורא מצח אשה זונה בעזותא דאנפין וכדין איהי על הכבד ועוד יותרת מן הכבד
אתקריאת מסטרא אחרא בתר דנפקת לנאפא עם כלא יהיבת שיורין לבעלה והאי איהי יותרת מן
הכבד מגו כבד ויותרת דילה נפקת מרה ואיהי חרבא דמלאך המות דנפקו מנה טפין מרירן לקטלא
בני נשא הה"ד )&( ואחריתה מרה כלענה ואיהי תליא בכבד כל מרעין ומותא ביה תליין וההוא
יומא דר"ה )משטנא( ומשטטא בעלמא למכנש כל חובי עלמא וכדין כל אברין דאינון ישראל אינון
בעאקו דאינון אברי דמטרוניתא )&( נר יי' נשמת אדם שכינתא קדישא וכדין כל ישראל בעאקו
ונטלי שופר לאתערא ביה ההוא תקיעה ושבירם ותרועה :
תרגום :כתוב "היותרת מן הכבד" וכתוב "ואת היותרת על הכבד" )אחר שעשתה נאוף עולה
עליו(" .יותרת מן הכבד" זו אשת זנונים שהולכת ויוצאת מן הכבד 3506להסטות/לפתות/להטעות
בני העולם 3506ולהשטין/לקטרג עליהם ,ועוזבת את הזכר לעשות זנונים .ומשום זה היותרת מן
הכבד ,יותרת על הכבד ,אחר שעשתה נאוף עולה עליו" .מצח אשה זונה" מתגברת על בעלה ,שהוא
כבד בכעס של המרה ,אשת מדנים וכעס ששולטת על הזכר שלה" .מצח אשה זונה" ,שולטת על
הכבד ,אשת מדנים וכעס .יותרת מן הכבד ,מן הכבד יוצאת להרע לכל העולם ,ולעשות נאופים עם
הכל .לבסוף היא עולה לגבי הזכר" .מצח אשה זונה" בעזות פנים ,ואז היא על הכבד .ועוד יותרת
מן הכבד נקראת מהצד האחר ,אחר שיוצאת לנאף עם כולם ,נותנת שיורים לבעלה ,וזוהי יותרת
מן הכבד .מתוך הכבד והיותרת שלה ,יוצאת מרה והיא חרב של מלאך המות שיוצאות ממנה
טיפות מרות להרוג לבני אדם ,זהו שכתוב "ואחריתה מרה כלענה" ,והיא תלויה בכבד ,וכל החלאים
והמיתות תלויות בו ,ואותו יום של ראש השנה )המשטין( משוטט בעולם לאסוף את כל חובות
העולם ,ואז כל האיברים שהם ישראל הם בצרה ,שהם איברים של המלכה" ,נר ה' נשמת אדם",
השכינה הקדושה .ואז כל ישראל בצרה ,ולוקחים שופר לעורר בו אותה תקיעה ושברים ותרועה.
 3507לא מצאתי כזה נוסח בתיקונים*.##
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בינתים הנה קול נשמע ברוּמי
הרקיעים ,בעלי האוצרות בעלי ההיכלות,
פִ תחו את ההיכלות ,הרי המלכה רוצה
להכנס להיכלו .באותו זמן "אדנ"י שפתי
תפתח" .ההיכל כלול משבעה היכלות,
באותו זמן כמה נביאים עולים עמה
ומתכנסים עמה ,שיש נביאים ויש
נביאים .יש נביאים שהם בעלי הבית של
המלכה ,ויש נביאים שהם בעלי הבית
של המלך .אלו מהאספקלריה המאירה
ואלו מהאספקלריה שאיננה מאירה.
הנביאים של האספקלריה המאירה ,הם
מצד של יהו"ה .והנביאים של
האספקלריה שאינה מאירה ,הם מצד של
אדנ"י .והם שקולים/מקבילים לתורה
שבכתב ולתורה שבעל פה .הנביאים
מצדו של אדנ"י מצד היראה ,והנביאים
שהם מצדו של יהו"ה הם מצד של
האהבה.

ïéòé÷ø éîåøá òîúùà àì÷ àä éëäãà
åçúôà ïéìëéäã éøàî ïéøöåàã éøàî
àìòàì àéòá à÷ àúéðåøèî àä ïéìëéä
é"ðãà (æé àð íéìäú) àðîæ àåääá äéìëéäá
ïéìëéä äòáùî àìéìë àìëéä çúôú éúôù
äîò ïé÷ìñ íéàéáð äîë àðîæ àåääá
íéàéáð úéàå íéàéáð úéàã äîò íéñðëúîå
àúéáã éøàî ïåðéàã íéàéáð úéà
éøàî ïåðéàã íéàéáð úéàå àúéðåøèîã
äàééøì÷ôñàî ïéìà àëìîã àúéáã
àøäð àìã äàééøì÷ôñàî ïéìàå 3508àøäðã
ïåðéà àøäðã äàééøì÷ôñàã íéàéáð
äàééøì÷ôñàã íéàéáðå ä"åäéã àøèñî
ïåðéàå é"ðãàã àøèñî ïåðéà àøäð àìã
ìòáã àúééøåàå áúëáã àúééøåàì ïéìé÷ù
äàøéã àøèñî é"ðãàã àøèñî íéàéáð äô
ïåðéà ä"åäéã àøèñî ïåðéàã íéàéáðå
äáäàã àøèñî

אדהכי הא קלא כו'  -הוא קלא תניינא דנבואה כנ"ל ,והל"ל בתר קלא קדמאה ,אלא
שהתחיל לפרש הנבואה בנתיבות :מארי דהיכלין  -כנ"ל שהוא בהיכלין דידה :אדנ"י שפתי כו'
 ר"ל ,אדני כמנין היכל וכמש"ל בתיקון י"ח )כח ע"א &( איהי היכלא דכל אבר ואבר ,מצוה,דכל אבר ואבר אדני איהי כחושבן היכל ,ובג"ד איתמר אדני שפתי תפתח כו' ,ע"ש .ושם )כט
ע"ב &( אדהכי הא כו' :כלילא כו'  -דאיהי בת שבע ,ור"ל דכולן כלילן בפסוק זה ,אדני שפתי
כו' עד תהלתך ,שהוא בבינה :אית נביאים כו'  -ר"ל ,דזה שנאמר "יהי אור ויהי אור" )&( ימינא
ושמאלא כמש"ל )עו ע"ב &( ,והן אספקלרוא דנהרא ודלא נהרא ,והן יראה ואהבה כמו שמפרש
והולך ,וכמש"ל .שם יראה אתקריאת מסט' דשמאלא ,ואהבה כו':
באותו זמן ,כמה בעלי שערים
ïéòøú éøàî äîë àðîæ àåääá
מזדעזעים ומזדמנים להיכל ,וכמה בעלי éøàî äîëå àìëéäì ïéðîãæîå ïéòæòãæî
חותמות וכמה בעלי שאלות וכמה בעלי
éøàî äîëå ïéúìàù éøàî äîëå úåîúåç
תשובות ,שבהם נביא שואל ומשיב,
וכמה בעלי עתידות ,מה שהיה ומה äîëå áéùîå ìàåù àéáð ïåäáã úåáåùú
שעתיד להיות ,וכמה בעלי עינים שהם éåäîì ãéúòã äîå äåäã äî úåãéúò éøàî
מראות וחוזים של נביאים ,וכמה בעלי ïéæåçå úåàøî ïåðéàã ïéðééòã éøàî äîëå
אזנים שהם בעלי כנפים ,שנאמר בהם éøàî ïåðéàã ïéðãåàã éøàî äîëå íéàéáðã
"ואשמע את קול כנפיהם" .וכמה בעלי ìå÷ úà òîùàå (&) ïåäá øîúàã ïéôãâã
חוטם ,ששם ריח ,שנאמר בהם "אשה
çéø ïîúã àîèåçã éøàî äîëå íäéôðë
ריח ניחוח" .וכמה בעלי פנים ,שנאמר
בהם "וארבעה פנים לאחת" .וכמה בעלי äîëå ççéð çéø äùà (&) ïåäá øîúàã
קולות ובעלי דבורים ובעלי הבלים ,שהם íéðô äòáøàå ïåäá øîúàã ïéôðàã éøàî
להבות אש ,זהו שכתוב "קול יהו"ה חוצב ) úçàìיחזקאל א ו( éøàîå ïéì÷ã éøàî äîëå
להבות אש" .וכמה בעלי ידים ,שנאמר ùà úåáäì ïåðéàã íéìáäã éøàîå ïéøåáãã
בהם "וידי אדם מתחת כנפיהם" .וכמה äîëå ùà úåáäì áöç 'ä ìå÷ (&) ã"ää
 - ïå÷éúä øéàî 3508עי' בהגר"א בתז"ח יח ע"א וז"ל דלא אנהיר סיהרא אספקלריא כו'  -כי אין השגה לשום
בריה רק בשכינה כידוע רק שמרע"ה אנהיר לה בדרגיה ועביד לה אספקלריא דנהרא ,עכ"ל ,דהיינו
שכולם רק משיגים מהמלכות אבל ההפרש היא אם זה המלכות מאירה או לא
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בעלי קומה ,והם שעור הקומה של éãéå (ç à ìà÷æçé) ïåäá øîúàã ïéãéã éøàî
הכסא .וכמה בעלי אות ברית ,שנאמר äîå÷ã éøàî äîëå íäéôðë úçúî íãà
בהם "וזה לך האות" .וכמה בעלי רגלים
éøàî äîëå àéñøåëã äîå÷ øåòù ïåðéàå
שנאמר בהם "והחיות רצוא ושוב"
úåàä êì äæå (&) ïåäá øîúàã úéøá úåàã
) ïåäá øîúàã ïéìâøã éøàî äîëåיחזקאל א
יד( áåùå àåöø úåéçäå

כמה מארי תרעין כו'  -כמ"ש שפתי תפתח ,וכמש"ל תיקון י"ח )&( .וכן חותמות על תרעין,
וכלהו בפה .תרעין הן השפתים ,שנאמר שפתי תפתח ,וכמש"ל )ל ע"א לג ע"ב( וזכאין שפוון
דאינון תרעין דהיכלא כו'} ,פג ע"ב{ וחותמות הן פתוחי חותם ,והוא פתיחו דפומא .וכן שואל
ומשיב הוא בפה ,והן ה' מוצאות שהן ד' ,וכמ"ש בסוף תיקון י"ח )&( עמש"ש .והן כמ"ש בריש
3510
פרשת ויקרא )&( 3509תשורי מראש אמנה ,מראש שניר כו' .ובפרשת משפטים )קכג ע"א(
אמר שם ג"כ ד' תיקונים בפה ,ע"ש .והן שבכאן .וכולן הן דעת שהוא בפומא ,והוא במקום
כתר .3511ובמקום חו"ב אמר ,וכמה מארי עתידות מה כו' ,וכמש"ל בתיקון מ' )&( ובההוא זמנא
כו' ממה דהוו מסט' כו' ,ועמש"ש :וכמה מארי כו'  -חשיב כל תיקונין דגופא ,וע"ל תיקון י"ח
)&( בארוכה :דאינון מראות כו'  -שהן נו"ה ,אספקלריא דנהרא ודלא נהרא ,והן פתחון וסגרון
בפתיחו דעיינין ובסגירו כמש"ל )כז ע"ב &( :מארי דקומ'  -דכתיב בהו )&( וגויתו כתרשיש
בתיקון י"ח )כח ע"ב &(:
כל תקוני הנביאים מבחוץ )מבפנים(
(åàâìî à"ð) øáìî àéàéáðã ïéðå÷ú ìë
בגוף באיברי הגוף .בעלי החכמה הם ïåðéà äîëçã éøàî àôåâã íéøáàá àôåâá
מבפנים במח ,ולכן חכם עדיף מנביא
àéáðî óéãò íëç àã ïéâáå àçåîá åàâìî
)ב"ב יב ע"א( .ומן המח תלויים ל"ב
נתיבות ,וזה ל"ב שנאמר לב מבין )ברכות á"ì àãå úåáéúð á"ì ïééìú àçåîîå
סא ע"א(" .ויבדל אלהי"ם בין האור ובין ïéá í"éäìà ìãáéå 3512ïéáî áì øîúàã
החשך" ,כאן הסוד של הנתיב הרביעיáéúðã àæø àëä (&) êùçä ïéáå øåàä ,
מה ההבדלה כאן בנבואה ,אלא כמה àìà äàåáðá àëä äìãáä éàî äàòéáø
נביאי שקר הם מצד החשך ,שהולכים êùçã àøèñî ïåðéà àø÷ù éàéáð äîë
באויר להטעות בני אדם ,באותו זמן àåääá àùð éðá äàòèàì àøéåàá ïéìæàã
שיהיה הקדוש ברוך הוא עם שכינתו,
ìãáéå äéúðéëùá êéøá àùãå÷ àäéã àðîæ
"ויבדל אלהי"ם בין האור ובין החשך".
êùçä ïéáå øåàä ïéá í"éäìà

ודא לב דאתמר כו'  -דבבינה ג"כ ל"ב אלקים* :לב מבין  -כאן צ"ל הכא נתיב רביעאה
וירא אלקים את האור כי טוב ) (ã à úéùàøáואלין מארי קבלה דמארי מקרא כו' למשה מסיני נר,
והוא אור ,וזהו האור כי טוב ,דרגא דמשה רבינו ע"ה כי טוב הוא ,והוא קבלה למשה ,ואח"ז
צ"ל נתיב חמישאה ויבדל אלקים בין האור ובין החושך ,מאי הבדלה הכא בנבואה כו' עד
החושך .ואח"ז נתיב שתיתאה ,ויקרא אלקים לאור יום ,אור וחשך דכר ונוק' אינון ,הה"ד לאור
יום ולחשך קרא לילה ואית חושך מסט' דרכיו כו' ,למעלה )עז ע"ב &( ,ור"ל ויבדל הוא הבדלה
בין סט' דקדושה ובין ס"א" ,ויקרא אלקים" ,הוא חיבור אור וחשך דקדושה ,וכמש"ל דעמודא
דאמצעיתא מפריש בין הקדושה לס"א ,ומחבר ימינא ושמאלא דקדושה ,וז"ש כאן ואית כו'
ואית כו' ,וכאן הוא סיום יום ראשון:
 - ïå÷éúä øéàî 3509ז"ל בשלימות:
תרגום:
 3510ז"ל:
תרגום:
 3511עי' ע"ח &
.3504 äøòä ìéòì' éò 3512
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øåàì í"éäìà àø÷éå 3513äàùîç áéúð
àø÷î éøàîã àø÷î éøàî ïéìà (&) íåé
éøàîå úéæ äðùî éøàîå äìéúô ïåðéà
3514
øð éðéñî äùîì äìá÷ åäéàã ãåîìú
àúééøåàá à÷ñòúàì äàòéáø àãå÷ô
ïéâøã úéùá äá àùøôàìå äô ìòáã
âô} ìåñôå øùë äøäèå äàîåè øúäå øåñàá
êåúá òé÷ø éäé í"éäìà øîàéå ã"ää {á"ò
úéùàøá) íéîì íéî ïéá ìéãáî éäéå íéîä
øùë øúä äøäèã åéëãã 3516íéî ïéá (å à
ìåñô àîè øåñà ïåðéàã åáàñîã íéî ïéáå
íéî (âé á äéîøé) íéøáùð úåøåá éî ïåðéàã
úåîù) øîúà åäééìòå ïéôðåèî íéî íéçåøñ
éàäå éðô ìò íéøçà íéäìà êì äéäé àì (â ë
éùéø ìòã òé÷ø àã åäééðéá ùéøôàã òé÷ø
øîúà 3517äéìòã àøèñî àãå ïååéç
[á"ò äò] éùàø ìò úåîãå (áë à ìà÷æçé)
í"éäìà ùòéå (&) øîúà äéìòå òé÷ø äéçä
òé÷ø úéàå 3518äàúéúù áéúð àãå 'åâå
ïééî ïéá ùéøôàã ÷éãö àãå òé÷øî àìéòì
äéá àòãåîúùàì ïéøåëã ïééîì ïéá÷åð

הנתיב החמישי "ויקרא אלהי"ם
 שבעלי,לאור יום" אלו בעלי מקרא
. זית, ובעלי המשנה.מקרא הם פתילה
, שהוא קבלה למשה מסיני,ובעלי תלמוד
.נר
 לעסוק בתורה שבעל,מצוה רביעית
 באסור: ולהפריד בהם בשש דרגות,פה
 זהו. כשר ופסול, טומאה וטהרה,והיתר
שכתוב "ויאמר אלהי"ם יהי רקיע בתוך
 בין,"המים ויהי מבדיל בין מים למים
 ובין מים של,מים של טהרה היתר כשר
 שהם מי, שהם אסור טמא פסול,טומאה
 מים, מים סרוחים,""בורות נשברים
מטונפים ועליהם נאמר "לא יהיה לך
 והרקיע הזה."אלהים אחרים על פני
 זה הרקיע שעל ראשי,שמבדיל ביניהם
 וזה מצד שעליו נאמר "ודמות על,החיות
 ועליו נאמר "ויעש,"ראשי החיה רקיע
 ויש. וזה הנתיב הששי,"'אלהי"ם וגו
 וזה הצדיק שמפריד,רקיע מעל לרקיע
3515
 להודע,בין מים נקביים למים זכריים
 ועליו נאמר "ויעש אלהי"ם את.בו
הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת
 וזה,"לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע
. צדיק,הנתיב השביעי

- ïå÷éúä øéàî êùåçä ïéáå øåàä ïéá íé÷ìà ìãáéå :ì"ö ïëå ,äæá øçà çñåð äðùåù ä"ã à"ò âô ìéòì 'éò 3513
äîë àìà äàåáðá àëä äìãáä éàî äàòéáø áéúðã àæø àëä êùçä ïéáå øåàä ïéá í"éäìà ìãáéå
êéøá àùãå÷ àäéã àðîæ àåääá àùð éðá äàòèàì àøéåàá ïéìæàã êùçã àøèñî ïåðéà àø÷ù éàéáð
êùçä ïéáå øåàä ïéá í"éäìà ìãáéå äéúðéëùá
øåàì ã"ää ,ïåðéà '÷åðå øëã êùåçå øåà ,íåé øåàì íé÷ìà àø÷éå ,äàúéúù áéúð .(à"øâ) øåà 3514
(&) êîî êéùçé àì êùç íâ (áé èì÷ íéìäú) ã"ää åéëãã àøèñî äìéìå ,äìéì àø÷ êùåçìå íåé
àðååâë øëã øåà åäéàã àøåäðî ìá÷îã àá÷åð éäéà êùåçå äøåàë äëùçë (&) øéàé íåéë äìéìå
úéàå àøäð àìã äàééøì÷ôñàå àøäðã äàééøì÷ôñà ïåðéà åäééåøúå àùîù ïî úìá÷îã àøäéñã
àøå÷ô ë"çàå ,àæåâàá àçåîë åäéà øåà àåääå àøåáç åàìå äìãáä äá úéàã àøçà àøèñã êùç
.(à"øâ) 'åë äàòéáø
? @להכיר3515
 והוא מה שבירר את כל, אחד הוא ענין התיקון:' ג' עניינים נעשה ע"י ספי' הגבורה דיום ב3516
. ונברר הטוב שבהם בפנ"ע והרע נדחה למטה,המציאויות דיום א' מחלאת הרע והתוהו שבהם
 וכמ"ש בזוה"ק, כי אז נפרד ונבדל הטוב בפנ"ע והרע בפנ"ע,'והוא סוד ההבדלה הנאמר ביום ב
( וע' תרומה )קמט ע"ב,' בין קב"ה כו' ובין עבו"ז כו,)ויקרא יב ע"א( ויהי מבדיל בין מים למים
 בין, בסוף תיקון ל' )פג ע"ב( ויהי מבדיל בין מים למים, וכן הוא בתיקונים בכ"מ,(וויקהל )קצח ע"ב
 וכן,' ועלייהו אתמר לא יהיה לך אלהים אחרים כו,'מים דדכיו דטהרה כו' ובין מים דמסאבו כו
 וכן בסוף תיקון ס"ז )קיד ע"א( בין מי,בתיקון מ' )צ ע"א( בין מיין מתיקין לבין מיין מרירן כו' ע"ש
. ע"ש ובהגר"א,' וכן בתיקון ע' )קמ ע"א( סמוך לתחילתו היכלא תניינא כו,דכיא למי נדה ע"ש
.()דע"ה ח"ב סה ע"ד
.äéøèñîã ñøåâ åîå÷îáå à"øâá ÷çîð äéìòã àøèñî àãå 3517
.(à"øâ) äàòéáù 3518
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í"éäìà ùòéå (æ à úéùàøá) øîúà äéìòå
úçúî øùà íéîä ïéá ìãáéå òé÷øä úà
àãå 3519òé÷øì ìòî øùà íéîä ïéáå òé÷øì
÷éãö äàòéáù áéúð

פקודא רביעאה כו'  -הוא מאמר ג' דיום השני ,ולפי שמאמר השני בו ב' פקודין ,א' במאמר
וא' בנתיבות כנ"ל ,הוא רביעי :בשית דרגין באיסור כו'  -והרקיע הזה הוא מטטרו"ן ,בשית
אתוון דיליה ,ו"ק דיצירה ,שבהן מקנן ז"א בו"ק )לעיל כד ע"ב( ,ולכן הוא בשית דרגין .והנה הוא
עץ הדעת טוב ורע ,חציו טוב וחציו רע ,החסדים שבו טוב .והנה בו"ק ג' חסדים וג' גבורות ,והן
ג' טוב :היתר ,טהרה ,כשר .וג' להיפך .והוא המבדיל בין מים ,והוא הרקיע שנברא ביום שני
כמ"ש בזו"ח )יא ע"א &( 3520ר"א שאל לריב"ז וא"ל האי רקיע דאתברי בשני מאי הוא א"ל רזא
עילאה הוא }פג ע"ג{ דברא קב"ה ממנא תחת ידיה ובחר ביה ושלטי' על כל חילי שמיא כו'
אריב"ז הוא דכתיב בי' כבוד אל והוא מטטרון שר הפנים כו' .והוא עץ הדעת טוב ורע כידוע
בכ"מ ,וז"ש והאי רקיע דאפריש בינייהו כו' :ועלייהו איתמר לא י"ל אלהים אחרים על פני -
דהוא מארי דאפיא ,ועליו נאמר )&( ופני לא יראו ,כמש"ש בז"ח .ועוד אריב"ז ,כמה נצטער
ההוא גברא דכתיב ביה לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא ,למחזי חד שמשא דמשמשא
קמיה ולא אתייהבת ליה רשותא ,דכתיב הראני נא את כבודך ,אמר ריב"ז הוא דכתיב ביה כבוד
אל והוא מט"ט שר הפנים כו' כנ"ל* :.ודא מסטרא  -צ"ל דמסטריה אתמר ודמות כו' כמש"ש
בז"ח ,אר"ה האי רקיע כו' הוא הרקיע הידוע למעלה שעל ראשי החיות דכתיב ודמות על ראשו
החי' רקיע כעין הקרח הנורא ,אמר ר' יצחק האי חיות חיה כתיב חדא למה נאמר ראשי אר"ה
אית חיה חד רבא ושליטא כו'* :ועליה אתמר ויעש אלקים  -ל"ג כ"ז :ודא נתיב שתיתאה  -צ'"ל
שביעאה וכן בכולם :ואית רקיע כו'  -הוא כמו ביום ראשון שהבדל דשם ,ויבדל בין הקדושה
לס"א ,ואח"כ ויקרא אלקים כו' ,שניהם דקדושה ,ואח"כ ויהי ערב כו' .וכן כאן ,דרקיע דכאן
הוא באצילות ,צדיק ,ושניהם בקדושה ,וההפרש דכאן לפסוק ראשון ,דכאן אמר בין המים כו'
מעל לרקיע ,דמשמע שהן מ"ד ומ"נ .וע"ל תיקון י"ח )לז ע"א &( צדיק אפריש כו' ,ובתיקון ה'
)טו ע"ב &( רקיע באמצעית כג"ד א' ועלה כו':
הנתיב השמיני "ויקרא אלהי"ם
í"éäìà àø÷éå (&) äàðéîú áéúð
לרקיע שמים"" .ויקרא אלהי"ם" זו האם àîéà àã í"éäìà àø÷éå íéîù òé÷øì
העליונה" .לרקיע" ,זה העמוד האמצעי,
åäéàã àúéòöîàã àãåîò àã òé÷øì äàìò
שהוא בין ימין ושמאל וכולל את שניהם,
זהו שכתוב "ויהי ערב ויהי בקר יום ã"ää åäééåøú ìéìëå àìàîùå àðéîé ïéá
3521
אחד" ,והם הערב של יצחק והבקר של )בראשית א ה( ãçà íåé ø÷á éäéå áøò éäéå
íäøáàã ø÷áå ÷çöéã áøò ïåðéàå
אברהם.
*הה"ד ויהי כו' יום אחד  -ל"ג יום אחד ,וכלהו הוו ביום ראשון ,אלא דכאן הכל בגברות
וביום א' בחסדים:
ãçå ïéúìú àðå÷ú

בראשית ,בר"א שת"י ,ועליהן נאמר
"ותלכנה שתיהם וגו'" ,והן שתי תורות,
תורה שבכתב ותורה שבעל פה .ועוד שני
לוחות .הלכו להר סיני ,מיד "ותהם כל
העיר עליהן" הזדעזע כל העולם ,זהו

øîúà åäééìòå é"úù à"øá úéùàøá
)éøú ïåðéàå 'åâå íäéúù äðëìúå (èé à úåø
ìòáã àúééøåàå áúëáã àúééøåà úåøåú
ãéî éðéñã àøåèì åìæà úåçåì éøú ãåòå äô

 - ïå÷éúä øéàî– òé÷øì ìòî øùà íéîä ïéáå òé÷øì úçúî øùà íéîä ïéá ìãáéå òé÷øä úà í"éäìà ùòéå 3519
##*à"øâá ç÷îð
@ 3520לוודאות שמש"כ בד"ה הבאה וכן אחרי זה מובא כאן
ז"ל:
תרגום:
.à"øâá ÷çîð ãçà íåé 3521
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שכתוב "וכל העם ראים את הקלת וכו'",
"וירא העם וינועו" .ואמרו "הזאת נעמי",
זוהי הנעימות של התורה .מיד נאמר
"וישבר אותם תחת ההר" .פרחה התורה
משם ואמרה "אני מלאה הלכתי" להר
סיני ,וכעת "וריקם השיבני יהו"ה".
מליא"ה ,מלא י"ה ,וכעת פרח ממני מל"א
י"ה ,שהוא יה"ו ,ונשארה ה' יחידה,
אל"ם" ,נאלמתי דומי"ה" ,דו"ם י"ה,
החשיתי מטוב שהוא ו'.

)ìë òæòãæà ïäéìò øéòä ìë íäúå (íù
úà íéàø íòä ìëå (& ë úåîù) ã"ää àîìò
úåø) åøîàå åòåðéå íòä àøéå (&) 'åë úìå÷ä
àúééøåàã åîéòð åäéà àã éîòð úàæä (íù
øää úçú íúåà øáùéå (&) øîúà ãéî
(àë à úåø) úøîàå ïîúî àúééøåà úçøô
(íù) ïòëå éðéñã àøåèì éúëìä äàìî éðà
ïòëå ä"é à"ìî ä"àéìî 'ä éðáéùä í÷éøå
úøàúùàå å"÷é åäéàã ä"é à"ìî éðî çøô
éúîìàð (â èì íéìäú) í"ìà äãéçé 'ä
áåèî éúùçä (íù) 3522ä"é í"åã ä"éîåã
'å åäéàã

תיקון ל"א בראשית ברא שתי ועלייהו כו'  -כמ"ש בז"ח רות )סה ע"ב &( 3523בזמנא דבעא
הקב"ה למיהב אורייתא לישראל נטל תורה שבכתב ותורה שבע"פ ואזל הוא לשאר עמין ולא
בעו כו' הה"ד ותלכנה שתיהם עד בואנה בית לחם לאן הלכו לשאר עמין עד דקיימו לישראל על
טורא דסיני כיון דנתתו תורה שבכתב ותורה שבע"פ מיד ותהום כו' אזדעזע כו' וכל העם רואים
כו' :דאיהו יה"ו  -דמלא הוא וא"ו כמ"ש בתיקון ל"ח )&( ו' מלא שרביט ,וכמש"ש דאלהים
הוא אותיות הוי"ה י"ה ,הן הן בעצמן ,אלא דשם מסט' דנוק' ,נוק' על דכורא ,ובהוי"ה מסט'
דדכורא ,דכורא על נוק' ,וכמ"ש בתיקון נ"ב )צ ע"א &( ומלא הוא ו' ,וה' אותיות דאלקים הוא
ה' בתראה ,דל"ל }פג ע"ד{ מגרמה כלום )זהר ח"א קפ"א ע"א( ,רק שבאין בתוכה י"ה ומלא,3524
והיא מלאה דומיא דוא"ו שהוא מלא .ועכשיו שהלכו מלא עם י"ה ,נשארת אלם ,והוא אותיות
דידיה רשימו דיליה ,וכמ"ש שימני כחותם כו' )שיה"ש ח ו( ,כהאי חותם אע"ג דאזיל הכא והכא
מ"מ נשאר רשימו דחותם בה ,אלא שהוא בהיפוכא אלם ,כמו שהוא מרושם ,והיא אלם בלא
קול ו' ,וזהו נאלמתי על ה"א בתראה ,דומיה על י"ה ,החשיתי על ו' כמו שמפרש והולך .ושם
אלקים כולל כל השמות ,כולל אהי"ה אדני כמש"ל ,כולל הוי"ה כנ"ל עם ה' אותיות ,וכן כולל
עם ה' אותיות הוי"ה אדנ"י ,מנין אמן .וז"ס )&( האלקים הרועה אותי כו' ,וכולל מ"ם ה"א
דשמא מפרש ,כמש"ל בתיקון כ"ו )&( וכן שם הוי"ה כולל הכל ,כידוע כי )&( ה' הוא אלקים:
דבר אחר "ותלכנה שתיהן" הגוף
ùôðå óåâ (&) ïäéúù äðìëúå øçà øáã
והנפש לאיזה מקום הלכו ,לבית ïãúà óåâ àøá÷ éáì éìæà øúà ïàì
הקברות ,הגוף נדון ונרקב ,ובנפש נאמר
ìâúå (æ â úåø) äá øîúà ùôð á÷øúàå
"ותגל מרגלותיו ותשכב".
áëùúå åéúåìâøî

ותגל מרגלותיו  -ר"ל ,ותגל דאזלת נע ונד ,ואזלת בגלגולא:
קם זקן אחד ואמר ,נר הקדוש ,חזור
àùéã÷ àðéöåá øîàå
÷ãç àáñ í
בך .ערפה היא הגוף ,רות היא הנפשùôð éäéà úåø óåâ éäéà äôøò êá øåæç ,
השותף שלה .נעמי נשמת חיים .מחלון
àçåø ïåìçî íééç úîùð éîòð äìéã åôúåù
הרוח .הגוף שהיא ערפה ,החזירה עורף
3525

 - ïå÷éúä øéàî 3522עיקר הדיבור הוא רק מהגילוי דאותיות י"ה כשמתגלים בו הם ג"כ .אמנם גילויים הוא רק
ע"י הדעת ,כי האותיות י"ה הם המוחין חו"ב דז"א ,אשר באים בו ע"י הנצח הוד דאו"א
שמתלבשים בו .אך נצח הוד הרי הם קוין סתומים ,וכל גילויים הוא רק ע"י היסוד דאו"א ,שבו
הוא המוח דעת דז"א ,ועל ידו מתגלים הב' מוחין דחו"ב ג"כ ,ולכן בעיבור שאין בו אז עדיין דעת
כלל ,כי הדעת הוא אינו מתחיל לבוא אלא רק ע"י היניקה ,הנה אינו מתגלה בו אז החו"ב ג"כ ,ואין
לו אז שום דיבור כלל )ביאורים ח"א נה ע"ד(.
 3523ז"ל בשלימות:
תרגום:
? 3524
 3525עי' לעיל הערה .71
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אל הנשמה )השכינה( .הנפש נדבקה äîùð éáâì óøåò äøæç äôøò éäéàã àôåâ
בנשמה ,זהו שכתוב "באשר תלכי אלך"àúîùðá äá ÷áãúà ùôð (àúðéëù à"ð) ,
במצוות עשה" .ובאשר תליני אלין"
äùòã ïéãå÷ôá êìà éëìú øùàá (&) ã"ää
במצוות לא תעשה.
äùòú àìã ïéãå÷ôá ïéìà éðéìú øùàáå

חזור בך  -דלית כאן גופא אלא נפשא ונשמתא ,כמו שמפרש והולך:
דבר אחר "באשר תלכי אלך" ,בגלות,
שנאמר בה "ובפשעיכם שלחה אמכם".
"ובאשר תליני אלין" ,שמשכבך בגלות,
זהו שכתוב "על משכבי בלילות"" .עמך
עמי" ,אלו ישראל" .ואלהי"ך אלה"י" ,זה
הקדוש ברוך הוא .אלימלך זה י' ,נעמי זו
ה' ,מחלון ו' ,רות ,בה נדבקה ה' ,ונעשתה
תורה ,ועליה נאמר "וקול התור נשמע
בארצנו".
ערפה היא האם של הערב רב,
שנאמר בהם "כי עם קשה עורף הוא",
שחזרה לסרחונה ,והחזירה עורף
לחמותה .כליון ,בעלה של ערפה ,יצר
הרע ,שממנו באה כליה לעולם ,והוא
כליון ,ואשתו לילית ,כליה.

êìà éëìú øùàá (&) øçà øáã
(à ð äéòùé) äá øîúàã àúåìâá
éðéìú øùàáå íëîà äçìù íëéòùôáå
(&) ã"ää àúåìâá êìéã 3526äáëùîã ïéìà
ìàøùé ïéìà éîò êîò úåìéìá éáëùî ìò
àåä êéøá àùãå÷ àã é"÷ìà ê"é÷ìàå
äá úåø 'å ïåìçî 'ä àã éîòð 'é àã êìîéìà
øîúà äìòå äøåú úãéáòúàå 'ä ú÷áãúà
)&( åðöøàá òîùð øåúä ìå÷å
ïåäá øîúàã áø áøòã àîéà äôøò
)úøæçã àåä óøåò äù÷ íò éë (è áì úåîù
ïåéìë äúåîç éáâì óøò úøæçå äðçøñì
äéðî äééìë àéúàã òøä øöé äôøòã äìòá
äééìë úéìéì äéúúàå ïåéìë åäéàå àîìòì

נעמי כו'  -נעם עילאה ,ואלימלך יו"ד כמ"ש למטה ,נשמתא לנשמתא .וכליון יצה"ר ,בעלה
דגופא ומנהיגו ,כמש"ל :חזרה ערף  -שזהו ערפה ,וכתיב )&( ותשק ערפה ,שחזרה ממנה ,ורות
דבקה בה ,וז"ש )&( נפש אתדבק כו' :בפקודין כו' באשר תליני כו'  -שהם מסט' דיום ולילה,
ההליכה ביום ולינה בלילה ,וכן רוח ונפש ,דור הולך כו' והארץ לעולם )&( .3527וזהו בקום עשה,
וזהו בשב ואל תעשה ,לשבת בית )&(  :ד"א באשר כו' דמשכבא דילך  -צ"ל במשכבא דילך
כו' .והן מסט' דבנים דמנדדין עמה כמש"ל )א ע"ב &( .ואמר שם אבל אפרוחי לית כו' פקודי
דעשה כו' ואינון במשכבא כו' :עמך עמי כו'  -שהן ב' ההי"ן ,וישראל הן ו' ,וקב"ה יו"ד ,אלקי
ישראל ,3528ומפרש והולך אלימלך כו' :וקול התור  -ג"כ בה"א ,ונאמר בארצנו :ערפה אימא כו'
 דריש כאן רות ,השכינה ,אימא דישראל ,והיא התורה .וערפה אימא דע"ר כו' :כי עם כו' -דנאמר על הע"ר כידוע )&( :וחזרת עורף כו'  -ר"ל ,לגבי תשובה שהוא נעמי ,אחר שהיתה
עמה ,חזרת לסורחנה :כליון כו'  -שהיא זונה ,מפתה ,והוא רוצח כו' וע"ל תיקון ל"ז )&(
ומש"ש :ואתתיה כליה  -מפרש האיך אתיא כליה מיניה ,והיא הכלולה בו:
נשמה ונפש כשאדם מתחייב/נכשל
áééåçî åäéà ùð øá ãë ùôðå äîùð
בחטאים ,והם מתגברים על האיבריםíééç úîùð íéøáà ìò ïéøáâúîå ïéáåçá ,
נשמת חיים מסתלקת מהגוף ,והנפש
ïîú úøàúùà ùôðå àôåâ ïî ú÷ìúñà
נשארת שם ,ונאמר בה "ותגל מרגלותיו"
למי ,לצדיק ,וזו ברית מילה שהוא בוע"זéáâì åéúåìâøî ìâúå (æ â úåø) äá øîúàå ,
ב"ו ע"ז ,תקיף על יצרו" .וימד שש äìéî úéøá {à"ò ãô} àãå ÷éãö éáâì ïàî
שעורים וישת עליה"" ,שוקיו עמודי שש" ãîéå äéøöé ìò óé÷ú æ"ò å"á æòåá åäéàã
ֹ
שמה אותם עליה להגן עליה ,ופרשוה åé÷åù (åè íù) äéìò úùéå íéøåòù ùù
"ותלכנה שתיהם" עם השכינה העליונה àäìò ïåì úéàåù (åè ä ù"äéù) ùù éãåîò
והתחתונה ,ועליהם נאמר "ותקראנה לו
úåø) íäéúù äðëìúå äåî÷åàå äìò àðâàì

 - ïå÷éúä øéàî.(à"øâ) àáëùîá 3526
 3527ז"ל הפסוק:
 3528היינו שורש כלל ישראל כמו שעה"כ )&( בענין אלקי אברהם.
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השכנות שם לאמר ילד בן לנעמי" זה
העמוד האמצעי שנאמר בו "בני בכרי
ישראל" .כשחטאו ישראל וגרמו
להסתלקות השכינה ,על השכינה
התחתונה נאמר "ותגל מרגלותיו".

3529

åäééìòå äàúúå äàìò àúðéëùá (èé à
íù úåðëùä åì äðàø÷úå (æé ã úåø) øîúà
àãåîò àã éîòðì ïá ãìé øîàì
éøåëá éðá (&) äéá øîúàã àúéòîöîàã
à÷ìúñàì åîøâå ìàøùé åáàç ãë ìàøùé
äàúú àúðéëùá øîúà 3530äìò àúðéëù
(&) åéúåìâøî ìâúå

נשמה ונפש כד ב"נ איהו כו'  -עתה מפרש על הנשמה ,ולמטה מפרש על השכינה :ותגל
מרגלותיו  -דגולה ממקומה אל הרגלין ,ומפרש למה לרגלין ,וקאמר לגבי מאן לגבי צדיק כו',
דאף דכל האברים מלוכלכין בחובין ,מ"מ חותם הברית מילה קיימת ,ובשבילה אברהם אבינו
3531
אינו מניחו ליכנס לגיהנם  ,ולכן היא נסתרת שם ,וכמש"ל }פד ע"א{ ריש תיקון כ"ב )מב
ע"א( דשם אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק ,קוצו של ד' ,לבד המכניס ]ברית[ בבת אל אחר,
דהוא עקרב ,דפוסק ,אז מסתלקת השכינה והנפש ,וכמ"ש )עירובין יט ע"א( לבד מי שבא על
הכותית כו' .וכן בקרא מרגלותיו דבועז ,שהוא דרגא דצדיק ,כמ"ש בז"ח רות )&( ,וכמו שמפרש
והולך ,בו עז כו' ,דשם צריך זריזות גדול להשמר ,כמ"ש )תהלים מה ד( חגור חרבך כו'.3532
וקאמר מרגלותיו כמו שמפרש והולך ,וימד שש כו' לאגנא כו' ,שהיא נקודה סתימא בו' כמ"ש
בתיקון ל"ו )&( וש"מ ,בששת ימי המעשה שהן לה ,מקיפות משית סטרין לאגנא עלה ,והיא
נקודה האמצעית שבתוכן .וצ"ל סתימא מפני הנחש ,יין נסך כו' ,והן שית פרקין דרגלין :ותלכנה
כו'  -עכשיו דריש בשכינה ג"כ :לו השכנות  -ר"ל ,השכינות* :וגרמו לאסתלקא שכינתא עלה -
עלה ט"ס ,וצ"ל עלאה :אתמר בשכינתא כו'  -ג"כ כמו בנשמה דנסתרת בישראל בזכות המילה,
וז"ש הפייטנים הבט לברית ואל תפן ליצר ,והיא מקננת אז במט"ט ,דהוא צדיק דלתתא ,ומסתיר
אותה בו"ק דיליה ,וכמ"ש בתיקון ל"ו )&( ע"ש:
דבר אחר "ותלכנה שתיהם" ,הוא
åäéà (&) íäéúù äðëìúå øçà øáã
3534
ãë àôåâã åîéçøîå àùôðå
מדבר בגוף ונפש ,ומאהבת הגוף .כשהוא àôåâá ììîî
בעל תשובה תאמר הנפש אליו "באשר
à úåø) äáâì àùôð àîéé äáåùú ìòá åäéà
תמותי אמות ושם אקבר" ,ולא תזוז
הנפש בקבר ממנו .ועליו נאמר æåæú àìå øá÷à íùå úåîà éúåîú øùàá (æé
"בהתהלכך תנחה אותך" בעולם הזה(&) øîúà äìòå äéðî àøá÷á àùôð ,
"בשכבך תשמר עליך" בקבר" ,והקיצות"ïéã àîìòá êúåà äçðú [à"ò åò] êëìäúäá ,
לתחית המתים )לעולם
 3533הבא(" ,היא úåöé÷äå àøá÷á êéìò øåîùú êáëùá
תשיחך" זו הנפש לגוף  .ונר הקדוש êçéùú àéä (á"äåòì à"ð) íéúîä úééçúì
 - ïå÷éúä øéàî 3529הקדו,ש מו ע"ב אמצע
.(à"øâ) äàìò 3530
 3531עי' עירובין יט ע"א :פושעי ישראל שמליאין מצות כרמון שנאמר כפלח הרמון רקתך ואמר
רבי שמעון בן לקיש אל תיקרי רקתך אלא ריקתיך שאפילו ריקנין שבך מליאין מצות כרמון על
אחת כמה וכמה אלא הא דכתיב עברי בעמק הבכא ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם ואתי
אברהם אבינו ומסיק להו ומקבל להו בר מישראל שבא על בת עובד כוכבים דמשכה ערלתו ולא
מבשקר ליה
 3532עי' זהר
) (8זוהר חלק ב דף סא/א
)שמות לד יד( כי לא תשתחוה לאל אחר ,ושמרת כל חקיו דא הוד ,לאסתמרא מן זונה .ואזלא
הא כמה דתנינן ,אמר רבי יהודה ,מאי דכתיב )תהלים מה ד( חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך,
אלא כל מאן דמזרז גרמיה ושוי דחילו דחרבא שננא תקיפא לקבליה ,על ירך ,מאי על ירך ,דא
רשימא קדישא ,כמה דאת אמר )בראשית כד ב( שים נא ידך תחת ירכי ,דבר אחר ,חגור חרבך,
כלומר זרז ואתקיף יצרך
 ##* 3533פיסוק
.(à"øâ) àôåâ ìò 3534
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אם הגוף לא חוזר בתשובה ,והחזיר עורף íà àùéã÷ àðéöåáå àôåâ éáâì àùôð àã
לתשובה ,הנפש נפרדת ממנו ונקראת éáâì óøåò øæçå àúáåéúá øæç àì àôåâ
ערפ"ה ,והגוף הזה נאבד משני העולמות.
ä"ôøò éø÷úàå äéðî ùøôúà ùôð àúáåéú
ïéîìò ïéøúî ãéáàúà àã àôåâå

*ד"א כו' ממלל עם  -צ"ל על גופא כו' ,ולא קשה דלמעלה אמר לרשב"י חזור בך ,דשם
מפרש ברשע ,רות ונעמי ,אבל כאן מפרש בבעל תשובה )ונעמי הגוף( וכמו שמפרש והולך :כד
איהו בעל כו'  -וזהו אמירתה לנעמי ,שהיא תשובה :ועלה אתמר בהתהלכך כו'  -וז"ש ,באשר
תלכי בעוה"ז ,ותליני בקבר ,באשר תמותי כו' ושם כו' ,בשעת מיתה וקבורה ,דהן יומי דדינא
רבא ,מ"מ שם תהיה ותשמרהו :דא נפשא לגבי גופא  -ר"ל ,מ"ש היא תשיחך ,וכן כל הפסוק
תנחה כו' ,הכל עלה :לא חזר בתיובתא נפש אתפרש מיני' ואתקרי ערפה  -ר"ל ,הנפש ,אבל
הגוף נקרא כליון ,וז"ש וגופא דא כו':
אמר לו זקן זקן ,והרי כמה קברים
ïéøá÷ äîë àäå àáñ àáñ äéì øîà
לחינם .והרי אם הגוף נאבד ,על מה íå÷ú äî ìò ãéáàúà àôåâ íà àäå àðâîì
תקום הנפש לתחית המתים ,שהרי ודאי
àôåâ éàãå àäã íéúîä úééçúì àùôð
הגוף נאבד ,ונתבאר שנאבד משני
עולמות .והרי ירד לנשיה ,ששם נשכח ïéîìò ïéøúî ãéáàúàã øîúàå ãéáàúà
לדורי דורות ,אם כן כמה קברים לחינםïéøã éøãì éùðúà ïîúã äééùðì úéçð àäå .
àðâîì ïéøá÷ äîë ïë íà

אלא ודאי שהקדוש ברוך הוא לא
ישנה את מעשי ידיו ,שודאי העולם הזה
והעולם הבא שהם שמים וארץ הם של
הקדוש ברוך הוא ,ועליהם אמר דוד
"השמים שמים ליהו"ה" .הארץ "אתהלך
לפני יהו"ה בארצות החיים" .עליהם
נאמר ,העולם הזה והעולם הבא בשם
יהו"ה )מאירים( ,זהו שכתוב "י'שמחו
ה'שמים ו'תגל ה'ארץ" מתי ,בזמן שנאמר
לשמים והארץ של סמא"ל ונחש" ,כי
שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה".
ואחר שימחה אותם ,וישמיד את אותם
הממונים שעליהם ,מיד יחדש הקדוש
ברוך הוא את השמים ואת הארץ שימחו
בגלל הממונים הרעים הללו .זהו שכתוב
"כי כאשר השמים החדשים והארץ
החדשה אשר אני עשה וגו'" ,והכל כדי
שלא יכלו מעשי ידיו ,שהם הנשמות
והגופות שנאבדו משני העולמות .ואלו
העשירים שבגלות ,בגלל שהעולם הזה
הוא שלהם.

àì àåä êéøá àùãå÷ éàãå àìà
àîìòå ïéã àîìò éàãåã éåãé éãáåò 3535éðùé
êéøá àùãå÷ã àòøàå àéîù ïåðéàã éúàã
(æè åè÷ íéìäú) ãåã øîà åäééìòå ïåðéà àåä
(è æè÷ íéìäú) àòøà 'äì íéîù íéîùä
åäééìò íééçä úåöøàá 'ä éðôì êìäúà
àîùá éúàã àîìòå ïéã àîìò øîúà
(àé åö íéìäú) ã"ää (ïøäðúà) ä"åäéã
éúîéà õøà"ä ìâú"å íéîù"ä åçîù"é
ì"àîñã õøàäå íéîù éáâì øîúàã àðîæá
ãâáë õøàäå åçìîð ïùòë íéîù éë ùçðå
éöùéå ïåì éçîéã øúáìå (å àð äéòùé) äìáú
àùãå÷ ïåì ùãçé ãéî åäééìòã ïðîî ïéìàì
ïéâá ïåçîúéã àòøàå àéîùì àåä êéøá
øùàë éë (&) ã"ää ïéùéá ïðîî ïéìà
éðà øùà äùãçä õøàäå íéùãçä íéîùä
éåãé éãáåò ïåöúùé àìã ïéâá àìëå 'åâå äùò
ïéøúî åãéáàúàã ïéôåâå ïéúîùð ïåðéàã
éàäã ïéâá àúåìâáã ïéøéúò ïéìàå ïéîìò
ïåäìéã åäéà àîìò

*~לא ישני  -צ"ל לא ישצי :דודאי עלמא דין כו'  -שהן ו"ה של שם ,כמ"ש בריש תיקון
כ"ב )&( ,ובהן זוכות גוף ונפש של צדיקים ,אבל של רשעים ,וכבודי לאחר כו' )&( ,כמ"ש בז"ח
}פד ע"ב{ רות )נט ע"א &( שנאמר כל הנקרא כו' וכדוגמא כו' ולסט' דמסאבו כו' אני רמז
 - ïå÷éúä øéàî3535

.(à"øâ) éöùé

784

תיקוני זהר עם ביאור הגר"א
כו' ,3536והן תרין עלמין הנ"ל ,ולכן אתאביד מתרין עלמין .וכן נפשא אזלא נע ונד ותגל כו':
הה"ד ישמחו כו'  -בר"ת :ולבתר דימחי כו' מיד כו'  -ר"ל ,שאז יחדש לאלין גופין ונפשין,
שתבלה הרע שבהן ,וכל הרע יכלה :ואלין עתירין כו'  -מפרש למה אתאבידו מתרין עלמין,
ואמר משום דהאי עלמא כו' ,שהן מסט' דס"ם ונחש ,שהן שמים וארץ דנחש ,שהן ימלחו ויבלו.
אבל צדיקים לית להון כלום בהאי עלמא ,ושמים וארץ שהן דילהון ,הן גן ועדן ,גן הוא ארץ
ועדן שמים כמו שמפרש והולך ,והן נגד תורה שבכתב ובע"פ ,כמו שמפרש והולך:
אבל העניים שהם צדיקים ,הטוב
àáåè àé÷éãö ïåðéàã éðëñî ìáà
שלהם לאותם העולמות )שהם עובדים( (ïéãáåò ïåðéàã à"ð) ïéîìò ïåðéàì ïåäìéã
הטובים ,שבהם נבראו שתי תורות ,תורה
àúééøåà úåøåú éøú åàéøáúà ïåäá éã ïéáè
שבכתב ותורה שבעל פה ,ששכרם שם.
ולפי שלמטה של ארץ החיים ,שם ïåäìã àøâàã äô ìòáã àúééøåàå áúëáã
הגופות לנשמות קדושות שנבראו בשם ïéôåâ ïîú íééçä õøàã àúúìã ïéâáå ïîú
ה' .והגוף של משה ,שנאמר בו "לא 'äã àîùá åàéøáúàã ïéùéã÷ ïéúîùðì
כהתה עינו ולא נס ליחה" ,משם היהäúäë àì (&) äéá øîúàã äùîã àôåâå ,
ובשבילו הוא היה מבקש רחמים שלא äåä äéðéâáå äåä ïîúî äçì ñð àìå åðéò
ימות ויצא ממנו ,ולא על הגוף של
àìå äéðî ÷åôéå úåîé àìã éîçø àòá åäéà
העולם הזה ,שנקרא אצלו סנדל ,שעליו
äéáâì ìãðñ éø÷úàã àîìò éàäã àôåâ ìò
נאמר לו "של נעליך מעל רגליך".
êìòð ìù äéì (ä â úåîù) øîúà äéìòã
êìâø ìòî

וגופא דמשה כו' י  -דהוא זכה בחיים מה שזוכין הצדיקים לאחר מיתה לגוף של גן עדן:
ולא על גופא כו'  -דכבר הסיר ממנה בסנה ,כמו שמפרש והולך:
ואדם וחיות ובהמות ועופות של
ïåðéà ïîúã ïéôåòå ïøéòáå ïååéçå íãàå
שם ,הם מעשי בראשית ,והם בדמות äàìò àð÷åéãá ïåðéàå úéùàøáã àãáåò
עליון של אלה שנאמר בהם במרכבה
à ìà÷æçé) àúáëøîá ïåäá øîúàã ïéìàã
"ודמות פניהם פני אדם וגו'" ,שהם בעדן
העליון ,עליהן נאמר "יעשה למחכה לו"ïãòá ïåðéàã 'åâå íãà éðô íäéðô úåîãå (é .
ושם עץ החיים ,שמי שאוכל ממנו ,נאמר åì äëçîì äùòé (&) øîúà åäééìò äàìò
øîúà äéðéî ìéëàã ïàîã íééç õò ïîúå
בו "ואכל וחי לעולם".
íìåòì éçå ìëàå (áë â úéùàøá) äéá

ואדם כו'  -הן ד' חיות וכמו שמפרש והולך :עליה אתמר יעשה כו'  -ר"ל ,בעדן כמ"ש
בסוף פרק ה' דברכות )&( ובזוהר )&(:
ואבנים
ושם כסאות של זהב וכסף
ïéðáàå àôñëå àáäã éã àéñøåë ïîúå
יקרות ומטות של זהב וכסף ,ורמ"ח ïéãå÷ô ç"îøå àáäãå àôñëã ïéñøòå ïéøé÷é
מצוות שצוה אותן משה לישראל בעולם
äàëãì àîìò éàäá ìàøùéì äùî ïåì éðîã
הזה ,לטהר את מאתים ארבעים ושמונה
איברים של אותו הגוף .והגוף של העולם éàäã àôåâå àôåâ àåääã íéøáà ç"îø
השפל הזה הוא סנדל לנשמה ,שמתטנף óðèúàã àúîùðì ìãðñ åäéà àìôù àîìò
)àîìò éàäã àîäåæá (óðèúàå à"ð
)ומתטנפת( בזהמת העולם הזה.
לדכאה כו'  -וז"ש דנעשה לו שם לבוש מן המצות ,והוא גוף הנ"ל ,וז"ש לעבדה ולשמרה:
ïéøúå ïéúìú àðå÷ú

הרי כאן שלשים ואחת פעמים
ùøôúàã ïéðîæ ãçå ïéúìú àëä àä
,
שהתפרש בראשית ,ועשר אמירות ïéìéáù ïéøúå ïéúìúå ïøéîà øùòå úéùàøá
ושלשים ושנים שבילים ,הרי שבעים
çúô ïåì àùøôì êéøöå ïéøúå ïéòáù àä
ושתים ,וצריך לפרש אותם פתח ,ואמר

 - ïå÷éúä øéàî 3536ז"ל:
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בראשית .בראשית המאמר הראשון לכל,
והוא כולל שני דבורים ,אנכי ולא יהיה
לך שנאמרו בדבור אחד ,ושניהם רמוזים
במלת בראשית ,לכן ,בראשי"ת א"ב
רשי"ת ,א"ב ,א' אנכי ,ב' לא יהיה לך,
והכל באות אחת ,ב' ,והיא ב' מבראשית.

äàîã÷ øîàî úéùàøá úéùàøá øîàå
àìå éëðà ïéøåáã ïéøú ìéìë éäéàå 3537àìëì
àãç àøåáãá {á"ò ãô} åøîúàã êì äéäé
ïéâá úéùàøá úìîá ïéæéîø ïåðéà åäééåøúå
àì 'á éëðà 'à á"à úéùø á"à úéùàøá àã
'á éäéàå 'á ãçà úàá àìëå êì äéäé
3538
úéùàøáî

תיקון ל"ב בראשית כו' הא הכא כו' ] -מ"ש בבאורי הגר"א בזה נדפס בסוף הקדמה
הראשונה )יח ע"ב( וע"ש שהגי' הנכונה הוא[ הא הכא כ"ח זמנין דאתפרש בראשית ועשר כו'
הא שבעין וצריך לפרשא לון[} :יח ע"ג{ הא הכא כו'  -בגירסא דידן ע"כ ל"א תיקונין ,אבל
התיקונין הם מהופכים ויתרים ,ועוד חסרים הרבה תיקונין ,אבל הגירסא הנכונה הוא "הא הכא
כ"ח זמנין דאתפריש בראשית ועשר כו' הא שבעין וצריך לפרשא לון" .וכ"ח דמשלים לשבעין,
הוא כ"ח עובדא דבראשית דפ' ראשון ודמתן תורה )והן כ"ח פרקין דכלילן בעשר אצבעאן ,כ"ח
מ"ה ,כמש"ל )לט ע"א ע"ב &( והן עשר אמירן( ,כ"ח נקודין שע"י ג"כ נשלמין נ' ש"ב ,וכידוע
שעם כ"ב הוא נו"ן ,ועם מ"ב הוא ע"ב ,והכל א' .והוא ענין נפלא ,שמפרש התיקונין בתיבת
בראשית מכאן עד סוף התיקונין ,הכל על ספר הראשון ,שהוא עד )&( זה ספר ,שהוא סיום
ספרא הראשון ,והוא עד קכ ע"א )&( ,שם סיום התיקונין .ואגב שמסיים ,מתחיל לפרש רק
התחלת ספר השני ,תיבות ד"זה ספר" עד קלד ע"ב )&( ד"א זה ספר כו' ,ומשם ואילך אינו שייך
לכאן כלל ,רק ליקוטים מזו"ח ,ואפשר לומר דגם שם הוא אגב .אבל הנכון ,שאינו מהספר.
ומפרש בתיקון זה מאמר הראשון מעשרה מאמרות ,וכאן שייך מ"ש בתיקון ל' )&( אלקים דא
נתיב קדמאה כו' ,ואינו מפרש שם רק נתיבות ומאמרות דשני ימים הראשונים שם ,שהן ח'
נתיבות וג' מאמרות ,והשאר חסר שם ,וכאן מפרש בפרטות .ומ"מ 3539חסרון כמה נתיבות
באמצע .והעשרה מאמרות מפרש הכל בפקודין ,והן א' אנכי ולא יהיה לך דבדיבור א' נאמרו,
כמו שמפרש והולך כאן) .אע"ג דבריש תיקון ל' )&( קאמר דיראה הוא מאמר ראשון ,וכן הוא
בפרשת בראשית )יא ע"ב( ,כאן כולל יראה בנתיב הראשון בתיקון ל"ג )&( ,והכל בתיבת
בראשית ,וכן כולן ב' אהבה ,כמ"ש בתיקון ל' )&( ופרשת בראשית )&(( .ומאמר ב' ,פקודא
דנבואה ,ר"ל הראשון להאמין בה' ית' ,הב' להאמין בתורה ,ג' להתעסקא באורייתא דבע"פ ,ד'
יחודא ,ה' פרו ורבו ,ו' צדקה ,ז' למלעי באורייתא ,ר"ל לחדש ,וכמש"ש בפרשת בראשית ג"כ.
ח' תוצא אמר דאלין עמי הארץ כו' ,ר"ל פקודא לעסוק בדרך ארץ ,שטוב עם התורה .במאמר ט',
נעשה ,אמר למגזר גיורא ,ולהניח תפלין ,עשה עיקר הפקודא .אבל בפרשת בראשית אמר זה
במאמר ח' ,ובמאמר ט' הוא להניח תפילין ,שכולל שם ושם שני פקודין .ומאמר יו"ד אמר )הנה
נתתי כו' )&( היא צלותא ,מצמיח חציר כו' )&( ועשב לעבודת כו' ועבתיקון נ"א )&(( .בפרשת
בראשית אמר ליתן מעשר ,ששם הוא מאמר העשירי ,אלא דהזהר ס"ל בפרשת ויקרא כמ"ד לא
טוב היות כו' ,הוא מאמר העשירי ,ואין להאריך כאן וסדרן של התיקונין אחר תיקון ל"ג תיקון
ל"ז על פסוק )&( והארץ כו' ,והוא הכל תיקון א' ,וזש"ש ברית ודאי כו' ,דחילו כו' ,ואח"ז
תיקון כ"ה כ"ו ,שהוא תיקון א' ,ורוח כו' ,ומסיים ,בזמנא דייתא פורקנא כו' .ותיקון ל"ח פתח
ואמר כשושנה כו' ,בזמנא דיהא פורקנא כו' ,ואח"ז בהקדמה ט' ע"ב )&( ,בפיקודא במלת
בראשית דאיהי אהבה ,והוא מאמר ב' ,ואח"כ תיקון ל"ו ,ואח"כ תיקון ל"ט ותיקון מ' ,וכמ"ש
בתיקון ל' ,והוא על נתיב ד' וה' ,ושם מפרש ג"כ מאמר ג' )חוזר וכולל בתיקון מ"א בבראשית(,
ושם שייך מ"ש בדף ה' ע"א )&( אר"א יומא חד הוינן כו' ,עד סוף תיקון ס"ז )&( ,ואח"כ תיקון
מ"א ותיקון מ"ב ,ואח"כ תיקון מ"ט ,לכלול יחודא בבראשית ,ואח"כ תיקון מ"ד עד סוף תיקון
 - ïå÷éúä øéàî 3537הגר"א השייך לכאן לקמן ,וצ"ע להעבירו למקומו*##
êì äéäé àì 'á éëðà 'à á"à úéùø á"à úéùàøá àã ïéâá úéùàøá úìîá ïéæéîø ïåðéà åäééåøúå" 3538
àì 'á éëðà 'à 'á åäééååøúå" ñøåâ åîå÷îáå à"øâá ÷çîð "úéùàøáî 'á éäéàå 'á ãçà úàá àìëå
."úéùàøáî 'á éäéàå ãç úà àìëå ì"é
##* 3539
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מ"ח ,שהוא מפרש עד סוף ויכולו ,וחסר מהתיקונים נתיבות הרבה ,ואח"כ תיקון נ' פתח כו',
ועלייהו אתמר ,אלה תולדות כו' )&( ,ומסדר והולך כל התיקונים על הסדר בתיבת בראשית ,כל
הפסוקים עד תיקון ע' ,עד זה ספר .לבד תיקון ס"ו ,שהוא שלא במקומו כנ"ל ,והן ע' תיקונין,
ל"ב נתיבות ועשרה מאמרות ,שהן נכללים ג"כ באלקים .ואח"כ עד כ"ח כנ"ל ,והן כ"ח אלקים
מויכלו ,עד זה ספר ,והן ע' תיקונין ,שע"ז סידר רשב"י זה הספר .ומפרש והולך על כל שם תיקון
3540
א' .תיקון נ' ע"פ אלה כו' ביום כו' ,תיקון נ"ב ע"פ וכל שיח כו' כי לא המטיר כו' ,תיקון נ"ב
ואד יעלה כו' ויצר כו' .תיקון נ"ג )&( ויטע כו' .תיקון נ"ד ויצמח כו' ,וכל הנהרות כולל שם.
ואח"כ בפסוק ויקח כו' ,שמגיע לשם ,חוזר ומתחיל תיקון אחר ,תיקון נ"ה ,והוא על סוף תיקון
נ"ד ויקח ה' אלקים לעבדה בפקודין כו' ,ודא זכרונות כו' .ואח"כ תיקון נ"ו על ויצו כו' ,כמו
שמפרש והולך ,דאתמר בהון ויצו כו' ,ושם צ"ג ע"ב )&( אבל לתתא אתמר ביה ,ומעץ הדעת
כו' .ושם צ"ד )&( מפרש ויאמר ה' אלקים לא טוב כו' ,וחסר שם תיקון על זה ,ושם צ"ל תיקון
ל"ד ,ב' נוק' פתיחא כו' ע"ז ,ואח"כ תיקון נ"ז על וייצר כו'} ,יח ע"ד{ ותיקון נ"ח ויפל כו',
ושם מפרש ג"כ פסוק ויבן כו' ,וחסר ג"כ תיקון א' ,ואח"כ תיקון נ"ח על והנחש כו' )כולל
בתוכו ג"כ ה' תיקונים ,ואח"כ תיקון נ"ט( ,ומפרש בתוכו פסוקים ויאמר אל האשה כו' ,שהן ד'
תיקונין ,וכללן בתיקון ס' .ואח"כ תיקון ס"א על וישמעו כו' ,וכולל ג"כ תיקון ויתחבא כו',
ואח"כ תיקון ס"ח וישלחהו כו' ,וגם תיקון ס"ט נכלל בו לתיקון א' עד סופו ,עד שמגיע כי שת
לי כו' ,והוא תיקון ע' .ויש עוד י"א תיקונין ,וכמה תיקונין בז"ח ,ועוד תיקונין הרבה ,אבל הכלל
שהן ע' תיקונין ,על ע' שמות הנ"ל עם המאמרות כנ"ל ,והן שבעין שנין ,דאזיל נ' שנין ת"ק
פרסה ,מה' ספירות ,ושנים נטיל מאו"א ,שהן דיליה ומשלים לע' ,ולכן עשרים מהם הוא עם שם
הוי"ה ,שהם דאו"א .אבל מ"מ ,הן דאלקים ,והם יין ,ע' אנפין ,נ' וכ' .ועוד ל' הויו"ת ,כ' עם
אלקים דאו"א ,ויו"ד לבדן דא"א ,דשם ואין אלקים עמדי )דברים לב לט( ,דשם כולו רחמים
פשוטים .וע' בפרשת משפטים )קכג ע"א( ע' נהירו דע' אנפין כו' ,מא' נהיר כו' ,ק' כמה דע'
שבעין כו' ,וע"כ הוא ספר הראשון )שכולל כל התורה( ,ונכלל הכל בתיבת בראשית .וידוע
שכלל הכל הוא שבעה ,והן עשר שג"ר נכללין כא' ,שאו"א לא מתפרדין לעלמין ,וכ"ע הוא אַ ִין,
ואין נגלה אלא באו"א ,וכלל הכל הוא בג' ,בין למעלה בין למטה ,שי"ק א' ,3541והן ג' שמות
הידועים ,3542וכן בי"ע ,ג' דמקננן בהן כו' )לקמן כד ע"&( ,וכן האדם ג' נר"נ ,וכן המשכן,3543
והעולם שנה נפש ,3544וכן כולם .ובכל התורה נכלל כל מה דהוי ויהוי כו' ,והכל נכלל בז' ימים
הראשונים ,וכולו נכלל בפסוק ראשון בז' תיבות ,ונכלל ג"כ בתיבה הראשונה בו' אותיות,
ונקודה היא היא השביעית כמ"ש כאן בכמה מקומות .3545והן ג' כללים ,בראשית ,באו"א ,נקודה
בהיכליה ,3546ושם מתחיל הגילוי דז"ת ,ד"ו פרצופין כידוע .וכ"ע נעלם בתוכן ,ולכן מתחיל בב',
שאלף אַ ִין .ואח"כ בפ' ראשון ,והוא בו"ק ,ז' תיקונים דז"א .ואח"כ )&( והארץ כו' עד סוף
ויכלו ,הכל בנוק' ,וכמ"ש בס"ד )&( והארץ תנינא לאו בחושבן ,ומההוא דאתלטיא כו' ,ושם
מתחיל י"ג תיקונין דילה .וכל מעשה בראשית ,הוא בארץ הלזו ,וכמ"ש בפרשת בראשית )&(
וכמ"ש בריש פ"ג דחגיגה )&( .ואח"כ מתחיל )&( אלה כו' ,ג"כ בג' דרגין דבי"ע אלה .ספר
הראשון הכל בבריאה ,ושם עה"ד ,וקין והבל ,הכל שם כידוע ,והוא ספר א' עם בראשית דלא
מתפרדין .ואח"כ זה ספר ד' ספרים עד משנה תורה ,והן נגד יצירה ,שמקנן ז"א בתוכו ,והוא ד'
אותיות הויה ,ד' פרשיות שבתפילין ,וכתר דיצירה הוא בריאה כידוע ,והוא קוצו של יוד ,ולכן
 - ïå÷éúä øéàî##* 3540
 3541נדצל שהם י"ה א'?*##כת"H
 3542עי' לקמן קמב ע"ב :אשכחנא תקונא כגוונא דא ,אקי"ק כתר עלאה ,יקו"ק עמודא
דאמצעיתא ,אדנ"י שכינתא תתאה.
 3543היינו קה"ק ,היכל ועזרה )&(.
 3544עי' ספר יצירה )פ"ג מ"ג( שלש אמות אמ"ש ,חקקן חצבן צרפן שקלן והמירן וצר בהם,
שלש אמות אמ"ש בעולם ,ושלש אמות אמ"ש בשנה ,ושלש אמות אמ"ש בנפש זכר ונקבה.
 3545עי' ספד"צ לד ע"א כל זה נכלל כלו בפרשת בראשית עד נח כמ"ש כאן בס"ד ,וכללו נכלל
בפרשה הראשונה עד ברא אלקים לעשות כנ"ל ,וכלל כללי הכללים בפסוק ראשון* בז' תיבות ז'
אלפי שנה ועייש בהגה"ה :הגהה  -ובמקום אחר כתב עוד שמקור כלל הכללים הוא בתיבת
בראשית ו' אותיות ודגש של הב' ]והוא כאן בתיקו"ז[.
 3546עי' לעיל כ ע"א והערה  ,603והערה .1161
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ספר בראשית מונין אנו ספר א' עם זה ספר ,שהוא י' בכללו .ואח"כ משנה תורה ,שמשה מפי
עצמו אמרן )&( ,במלכות שמקנן בעשיה ,אדנ"י ,תש"י ,שהוא בית החמישי ,כמש"ל )ט ע"א
&( ,וזהו אלה הדברים ,שהיא בה ,והיא משנה תורה ,ויש בה עשר סדרים בעשר ספירות שלה,
דברים הוא כתר מלכות ,סוף במדבר אלה מסעי מלכות של ה' ,כתר שלה ,כמו שהוא בכל עולם,
והוא שרש לכל הספר .ואתחנן הקדמה למצות ,ושם התחלת התורה כמ"ש בס"י )&( ,ושם יו"ד
עשרת הדברים ,עקב ,שכר התורה ,ראה ,התחלת המצות ,עולם חסד יבנה )תהלים פט ג(,
שופטים ,אלקים שופטים בארץ ,ושם מבית דין תצא כל גופי תורה .א' מג' פרשיות שכולל רוב
גופי תורה ,ובאלו שלשה ,הכל מצות .תבא ,ברכות וקללות נצח ישראל נצבים ג"כ ,אבל
הבטחות בסופן ,וגם מלכות בה ,כידוע שמלכות בהוד ,3547הוד מלכות )&( ,וע' בפרשת בראשית
)כא ע"ב( ואתעכב עד שמואל כו' ,וע"ד כל מילוי הוה כו' ,לבתר בהוד אימתי כו' .3548שירת
האזינו ידוע ,ויהי שירו חמשה ואלף )מלכים א' ה יב( ,אין אומ' שירה כו' ,3549יצא סוד ,3550סוד
ה' ליראיו )תהלים כה יד( ,וזאת הברכה )&( ,ידוע .ושם נתברכו י"ב בקר דילה ,וזאת כללותם,
אשריך ישראל כו' )&( ,ואתה על במותימו תדרוך )&( ,אבן דאתגזרת כו' )&( ,מלכות דעשיה.
ונראה שמכאן ואילך צ"ל ע' תיקונין ,וחוזר ג"כ מ"ש ברמז ובקיצור ,והסופרים השמיטו שסברו
שהם יתרים ,לכך יש הרבה על ע' תיקונים וגם חסרים עוד:
פתח כו' תרין דבורין  -שהמאמרות הן על פקודין ,והוא מאמר הראשון של עשרת הדברות,
שנאמר בדבור א' .וכן כאן נבראו שנים במאמר א' ,שמים וארץ ,והן זו"נ ,אנכי ולא יהיה לך,
כמ"ש בפרשת יתרו )צא ע"א (3551אנכי ולא יהיה לך אתמר ברזא דאורייתא ,ודא איהו זכור
ושמור ,שהן ג"כ בדבור א' ,והן כללא דמ"ע ומל"ת ,והן ראשית מ"ע ומל"ת וכוללן ,וכמש"ש
אלין אינון תריסר פקודין עלאין ,דכלילין רל"ו פקודין אחרנין ,דאינון ברזא דאנכי ,כללא דזכור
}פד ע"ג{ כו' .לא יהיה לך ברזא דשמור בשס"ה פקודי אורייתא כו'* :ותרווייהו ב' א' אנכי ב'
לא י"ל וכלא את חד ואיהי ב' מבראשית  -ור"ל ,ושניהם כלילין במאמר אחד כנ"ל ,וכן שניהם
כלולין באת חד ,ב' דבראשית ,שהוא שנים ,ולכך התחיל התורה בב' ,לפי ששנים נאמרו בדבור
ומאמר א':
אמר רבי אלעזר ,וכי מי שיש לו עבד
äéì úéàã ïàî éëå øæòìà éáø øîà
והוציא אותו לחרות משעבודו ,יש úéà äéãåáòùî åøéçì äéì ÷éôàå àãáò
לרבונו לשבח את עצמו בהוצאה לחרות
àúåð÷ôîá äéîøâ àçáùì äéðåáøì äéì
של עבדו .וכי הקדוש ברוך הוא שאמר
לאברהם "כי גר יהיה זרעך וכו'" ,יש לו øîàã àåä êéøá àùãå÷ éëå äéãáòì åøéçì
לשבח את עצמו כמה פעמים "אשר úéà 'åëå êòøæ äéäé øâ éë (&) íäøáàì
הוצאתיך מארץ מצרים" .אמר לו רבי øùà ïéðîæ [á"ò åò] äîë äéîøâ àçáùì
שמעון ,ודאי כך הוא ,אבל כאן הקב"ה éáø äéì øîà íéøöî õøàî êéúàöåä
לא משבח את עצמו שהוציא אותם מן çáùî àì àëä ìáà éàãå àåä éëä ïåòîù
הגלות ,אלא חמשים פעם הזכיר בתורה
÷ïî ïåì ÷éôàã äéîøâ àåä êéøá àùãå
יציאת מצרים ,להודיע הדרגה שהוציאה
 - ïå÷éúä øéàî 3547עי' ג' עדרי צאן הוא לעיל הערה .824
 3548ז"ל בשלימות:
תרגום:
3549

) (62מדרש תהילים מזמור יח
ליה) ,שם כב ,א( וידבר דוד לה' את דברי השירה הזאת .כך כשיבוא משיח במהרה בימינו ,אין
אומרים שירה עד שיתחרף המשיח ,שנאמר )תהלים פט ,נב( אשר חרפו עקבות משיחך .ועד
שיפלו*##
 3550ה
) (8תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לח/א
חייא רבי אל ירע בעיניך יין ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן בשבעים אותיות נכנס יין יצא סוד
אמר(@@*##
 3551ז"ל בשלימות:
תרגום:
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אותם ,שהיא היובל ,שנאמר בה "יובל
היא שנת החמשים שנה" ,והם חמשים
שערי בינה שנמסרו למשה בסיני פרט
לאחד שלא נמסר לו )ר"ה &( ,ולכן הזכיר
חמשים פעם בתורה יציאת מצרים ,אמר
הרי ודאי התישבה דעתי.

àúééøåàá øéëãà ïéðîæ ïéùîç àìà àúåìâ
÷éôàã àâøãá àòãåîúùàì íéøöî úàéöé
àéä ìáåé (&) äéá øîúàã àìáåé åäéàã ïåì
ïéùîç ïåðéàå äðù íéùîçä 3552úðùá
øá éðéñî äùîì åøñîúàã äðéáã ïéòøú
øéëãà àã ïéâáå äéì øñîúà àìã ãç
øîà íéøöî úàéöé àúééøåàá ïéðîæ ïéùîç
éàúòã áùéúà éàãå àä

)3553מאמר קדמאה לכולהו  -ר"ל ,לפי דרומז ג"כ על דברות הראשונות ,וז"ש בראשית,
במאמר הראשון ברא כו' .וכן ז"ש ,ב' ראשית ,שב' נכללו במאמר הראשון ,בין כאן בין שם(:
אר"א וכי מאן כו'  -כתב זה כאן ,להודיעך שאנכי ברזא דשמים ,ולא יהיה לך ,ברזא דארץ .כי
ידוע שיש מ"ט פנים וע' פנים ,והן שם מ"ב ושם ע"ב כידוע .ושם מ"ב הוא בדכורא ,וע"ב
בנוק' .ועי' בפרשת תרומה )קלג ע"ב( 3554ושער הנו"ן לא נמסר למשה ,וזהו מ"ע"ט מאלקים,
והוא יי"ן המשומר בענביו ,ע"נ"ב .וז"ש כאן אשר הוצאתיך ברזא דנ' שערי בינה ,ולא יהיה לך
ברזא דע' ,כמ"ש למטה דאית בה ע' אנפין לשזבא כו' ,ובחושן ואפוד בהיפוכא ,ועי' בפרשת
פקודי )רלא ע"ב( :3555אלא חמשין זמנין כו'  -והנה יש תשעים פעמים לשון הוצאה ,אבל לא
חשיב כי אם אותן שאמר הקב"ה לאמרן לישראל ,וז"ש ובג"ד אדכיר חמשין כו' ,ואלו הן א' ב':
והוצאתי אתכם )שמות ו ו( המוציא אתכם )שם ז() ,שמות ו ו ,ז( .י"ג :3556הוצאתי את צבאותי
)שמות ז ד( י"ב .3557ד' ה' ו' ז' ח' ט' י' :זכור את )&( ,הוציא )&( ,היום )&( ,עשה )&( ,כי ביד
)&( ,בחזק )&( ,כי בחזק )&( .י"א י"ב :וידעתם )&( ,בהוציאי אתכם )&( ט"ז .3558י"ג :אשר
הוצאתיך )&( כ' .3559י"ד :כי בו )כג טו( .ט"ו :אשר הוצאתי )כט מו( .ט"ז :כי בחודש )לד &(.
י"ז :אשר הוצאתי )ויקרא יט לו( .י"ח :המוציא )שם כב לג( .י"ט :בהוציאי אותם )שם כג מג( .כ'
כ"א כ"ב כ"ג כ"ד :אשר הוצאתי )שם כה ג' פעמים & & & כו ב' פעמים & &( .כ"ה :אשר
הוצאתי )במדבר טו &( .כ"ו כ"ז :בנבואת בלעם שנאמר :וכה תדבר )&( ,וחזר משה כו' :3560אל
מוציאם )&( אל מוציאו )&( .כ"ח כ"ט :ויוציא אתכם ,ויוציאך )דברים ד & &( .למ"ד ל"א:
אשר הוצאתיך ,ויוציאך )שם ה & &( .ל"ב ל"ג ל"ד :אשר הוציאך )&( ,ויוציאנו )&( ,ואותנו
)שם ו &( .ל"ה ל"ו :הוציא ,אשר הוציאך )שם ז &( .ל"ז :המוציאך )שם ח &( .ל"ח :אשר יצאת
)שם ט &( .ל"ט :אשר יצאתם )שם יא &( .מ' מ"א :המוציא )&( ,המוציאך )&( .מ"ב מ"ג מ"ד
מ"ה :הוציאך )&( ,יצאת )&( ,את יום צאתך )&( ,מועד צאתך )&( .מ"ו מ"ז מ"ח :בדרך
בצאתכם ממצרים )כ"ג & ,כ"ד & ,כ"ה &(.מ"ט :ויוציאנו )שם כו &( .נו"ן :בהוציאו אותם
)שם כט &( .והן כ"ה בדברי הש"י ,וכ"ה בדברי משה במשנה תורה וספר בלעם ,שנאמר )&(
כאמרן מפי עצמו ,3561וכמ"ש )&( משה מפי עצמו כו' .3562וזהו שאמר כ"ה 3563וכ"ה ,דשחרית
 - ïå÷éúä øéàî.(à"øâ) úðù 3552
 3553מקומו לעיל.
 3554ז"ל בשלימות:
תרגום:
 3555ז"ל:
תרגום:
 3556נדצ"ל ג'
##* 3557
##* 3558
##* 3559
##* 3560
##* 3561
 3562תלמוד בבלי מסכת מגילה דף לא/ב
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וערבית .ונזכר עוד חמשים פעמים עם לשון העלאה כו' ,ועי' בפ' תצוה בסתרי אותיות )&(
שאמר שם והן ברזא דמאה* :בשנת החמשים  -ט"ס ,וצ"ל שנת החמשים שנה .וכתיב )ויקרא כה
י( וקראתם דרור ,עלמא דחירו )&(:
הממונים
אלו
מי זה אלהים אחרים,
ïéòáùã ïðîî ïéìà íéøçà íéäìà ïàî
של שבעים אומות ,וסמא"ל ונח"ש ,הרי áéäé àã ïéâá á"ò àä ù"çðå ì"àîñå ïéîåà
שבעים ושנים .לכן נתן הקדוש ברוך הוא
÷àðéîéî àúééøåà àåä êéøá àùãå
תורה מימין שהוא חסד ,ומשמאל שהוא
גבורה ,שיש בה שבעים פנים להנצל äøåáâ 3565åäéàã àìàîùîå ãñç 3564åäéàã
משבעים אמות ,והתורה נתנה ממים ïéòáùî àáæùì ïéôðà ïéòáù äá 3566úéàã
ואש ,שהם שנים ,להציל את ישראל àùàå àéîî úáéäééúà àúééøåàå ïéîåà
מסמא"ל ונחש ,שהם ממים ואש .ובגללם ùçðå ì"àîñî ìàøùéì àáæùì ïéøú ïåðéàã
נאמר "לא יהיה לך אלהים אחרים על úåîù) øîúà åäééðéâáå àùàå àéîî ïåðéàã
פני" .וכנגד שבעים אומות שבעים נפש,
éðô ìò íéøçà íéäìà êì äéäé àì (â ë
ומי שעובר על שבעים פנים של התורה,
שנאמר "לא יהיה לך אלהים אחרים על øáòã ïàîå ùôð ïéòáù ïéîåà ïéòáù ìá÷ìå
פני" ,שולטים שבעים ממונים ואומות äéäé àì øîúàã àúéøåàã ïéôðà ïéòáù ìò
של יצר הרע על שבעים נפש.
ïéòáù ïéèìù éðô ìò íéøçà íéäìà êì
ùôð ïéòáù ìò òøä øöéã ïéîåàå ïðîî

*אלין ממנן כו' מימינא דאיהי חסד ומשמאלא דאיהי גבורה ואית בה שבעין כו'  -כצ"ל,
ור"ל בתורה ,שע' אנפין שהוא עמודא דאמצעיתא ,והוא ע"ב .וכן הוא יעקב ובניו ,ע' נפש,
וכמ"ש המפרש )&( דיעקב אשלים לשבעין ,ואברהם ויצחק מימינא ושמאלא ,הן ע"ב .וכן הוא
בע"ב שמות ,שהן ע' עם אנ"י וה"ו .3567והן בראשי השמות .וכן בקידוש ,עם י"ום ה"ששי .וכן
הוא בסטרא אחרא ,ע' אומין מסט' דאמצעיתא ,וס"ם ונחש ,והן ע"ב .אומין ,ע' אומין שנפלגו,
וב' אומין שהבטיח השי"ת לאברהם ויצחק ,והן ישמעאל ועשו )פי' עמלק( ,ושרים דלהון ס"ם
ונחש ,כידוע מן ההוא זונה דמפתי לב"נ ,וההיא דמרגיז וקטיל .3568ר"ל ,והם שלא רצו בלא
תרצח ולא תנאף .3569וכן במזלות }פד ע"ד{ דילהון ,חמה באמצעיתא ממונה על ע' אומין פלחי
כוכביא כידוע ,ולכן הם עובדים ומונין לחמה ,3570ולפני חמה מאדים ,מזלו של עשו ,ולאחריה
נוגה ,מזלו של ישמעאל ,וכמ"ש )&( האי מאן דבנוגה כו' .3571וכן בסט' דקדושה ,על החמה
חקוקין ע' שמות ,ומאדים ונוגה נגד אברהם ויצחק .וכן הוא באדם ע' ערקין דכבד ,ומרה וטחול.
ונראה שהע' ערקין ,כולם משמשין למרה ,דכבד וטחול הן מקומן של עשו וישמעאל כידוע )&(.
והן שנבראו בב"ד ,3572היא נבראת מארת ,חסר ,והוא בשני ,ביומא דזוגות ,שאין מתחילין בב"ד
)&( .והן שנצטוינו דלא לחרוש בשור וחמור )&( ,חמור מימינא )זהר ח"ג רז ע"א( ,חמור
 - ïå÷éúä øéàîכהנים אבל קללות שבמשנה תורה פוסק מאי טעמא הללו בלשון רבים אמורות ומשה מפי
הגבורה אמרן והללו בלשון יחיד אמורות ומשה מפי עצמו אמרן לוי בר בוטי הוה קרי וקא מגמגם
קמיה דרב הונא בארורי אמר לו אכנפשך לא שנו אלא קללות שבתורת כהנים אבל שבמשנה
תורהרש"י על דברים פרק כח פסוק כג
)כג( והיו שמיך אשר על ראשך נחשת  -קללות הללו משה מפי עצמו אמרן ושבהר סיני מפי
הקב"ה אמרן כמשמעו .וכן נאמר ואם לא תשמעו לי ואם תלכו עמי קרי וכאן הוא אומר
 3563אותיות דק"ש
.(à"øâ) éäéàã 3564
.(à"øâ) éäéàã 3565
.(à"øâ) úéàå 3566
 3567עי' יהל אור ח"ג יט ע"א ולעיל עא ע"ד ד"ה ואתפליג
 3568עי' אריכות בבהגר"א בספד"צ לא ע"א ד"ה וענין.
 3569עי' מדרש
3570

 3571ז"ל בשלימות:
##* 3572
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דאברהם ,פה עם החמור )&( .ושור המועד .וסיומא דילהון ,נחש בשמאלא ,ועקרב בימינא,
ושלא לזווגן .לכן במזלות עקרב בדרום ,התחלת הדרומים ,כי טלה ומאזנים הם אמצעים ,ושור
בצפון .וע"ז אמרו ,עגלה בצפון ועקרב בדרום )&( ,דלא כהמפרשים .וכן הוא בפרק בתרא
דברכות )&( רישא דעגלה .ולכן חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא ליה )&( ,כי מזלות הדרומים
הן קרים ,כידוע שהקב"ה המזיג אותןְ .שמַ ִים הן בדרום ,ואש בצפון .ושור הוא להיפך ,דאמרינן
בריש פרק ב' דסנהדרין )&( אם תור כו' ידמוך ישלח משכיה .שלא מצינו כן בכל בריה שבאדר
ישלח משכיה מחמת החום ,שאף שבבוקר הוא קר מאד ,שגם החמור נתחמם מחמת המשא ,רק
שחוזר ונתקרר כמש"ש ברש"י .וכן הוא בנחש ועקרב ,כמ"ש בפרק ב' דע"ג )&( חמימי
לעקרבא וקרירי לזיבורא ,וחילופא סכנתא .וז"ש בסוף ברכות )&( וגמירי אי לאו עוקצא
דעקרבא דמנח בנהר דינור ,לפי שהוא מצונן הרבה .וכן מצאתי למהרש"א שפי' כן שם ,והוא
מזל כימה .וכ"כ שם הרש"א ,דלא כרש"י .ולהכי נטלין מכימה ,לפי שנידונו ברותחין .וכן
נידונין בגיהנם נגד ב' הנ"ל ,חצי השנה באש וחצי בשלג )&( ,והוא נגד ו"ק דדכורא ונוק'.
)וז"ש )&( שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות ,והן ב' עונשין גיהנם ושעבוד מלכיות .שעבוד
מלכיות נגד ע' אומין פלחי כוכביא ,וגיהנם נגד ב' הנ"ל .והן נגד תורה ומצות ,כמ"ש למטה.
ואע"ג דאמרינן )&( שאברהם בירר לו המלכיות ,היינו בביטול תורה ,וכמ"ש )&( כל המקבל
עליו עול תורה כו' וכל הפורק כו' וז"ש הראה לו ד' כו'( וכן הוא בקדושה ,שלכן הם ששה
חדשים ימות החמה וששה ימות הגשמים ,והן רישי דרגין למעלה למעלה ,התחלת חו"ג,
שראשי נמלא טל קווצותי כו' )שיה"ש ה ב( מליא טלא כו' בוצינא כו':
דאורייתא אתייהיבת כו'  -כמ"ש )&( מימינו אש ,והיא בעצמה שבעין ,והיא דת למו,
דשרשן ע' נפש ,ע' משפחות )וזהו למו ,ודת עם ע' הוא דעת ,ת"ת ,כמש"ל בתיקון כ'(:
ובגינייהו כו'  -ר"ל ,ע"ב הנ"ל :ומאן דעבר על כו'  -ר"ל ,על מ"ע ול"ת ,הן ס"ם ונחש ,ימינא
ושמאלא ,וכמש"ל בתיקון מ"א .וכמה דאברהם דאיהו ימינא ,יומא כו' ,ה"נ מיצחק דאיהו כו'.
ועל לימוד התורה שהוא דרגא דאמצעיתא ,ואית בה ע' אנפין ,עבר על אלהים אחרים דע' אומין,
והן ג' דרגין שנתן לנו הש"י ,תורה ומ"ע ומל"ת ,והן ע"ב כנ"ל :על שבעין נפש  -ר"ל ,אם רובן
של ישראל ,אז שלטין כו' ,דבישראל אית בהו ע' בחי' של ע' נפש ,וב' של אברהם ויצחק ,שאלו
ג' אבהן הן כלל נשמות ישראל ,וכן הן כלל התורה .וכן באדם על מ"ע ול"ת שלטין בנפשא
ונשמתא ,כבד וטחול ,ועל התורה ע' ערקין כנ"ל:
וכמה גלגולים יבאו לאדם על
ïéáåç ìò ùð øáì ïåúé ïéìåâìâ äîëå
האדם
החטאים הללו ,ואם לא חוזר
ïéìàá {à"ò äô} àúáåéúá øæç àì íàå ïéìà
בתשובה בגלגולים הללו ,אותו הגוף יורד
àìåâìâ ïåãáàá úéçð àôåâ àåää ïéìåâìâ
לאבדון .הגלגול הראשון נצבע בצבע לבן,
ורוכבת הנפש על סוס לבן ,שהיא הגוףàùôð áéëøå øååç ïååâá òáèöà äàîã÷ .
ואם חוזר בתשובה ,נאמר בו "אם יהיו øæç íà àôåâ åäéàã àøååç àéñåñá
חטאיכם כשנים כשלג ילבינו" .ואם לא) äéá øîúà àúáåéúá ,ישעיה א יח( åéäé íà
יבא בגלגול שני ,ורוכב על סוס אדוםïéúéé åàì íàå åðéáìé âìùë íéðùë íëéàèç .
ואם חוזר בתשובה ,נאמר על חטאו "אם íàå à÷îåñ àéñåñá áéëøå àðééðú àìåâìâá
יאדימו כתולע כצמר יהיו" .ואם לא
íà äéìéã àáåçá øîúà àúáåéúá øæç
חוזר ,ומתגלגל בגלגול שלישי ,ורוכב על
øæçúà àì íàå åéäé øîöë òìåúë åîéãàé
סוס ירוק וזה הגוף.
àéñåñá áéëøå äàúéìú àìåâìâá ìâìâúà
àôåâ àãå à÷åøé

וכמה גלגולין כו' גלגולא קדמאה כו' ועל ארבעה כו'  -ור"ל שז"ש שם באותו הדיבור ,כי
}פה ע"א{ אני כו' פוקד כו' )&( ,והן הן גלגוליו ,וכמ"ש בפ' יתרו )צא ע"ב( 3573פוקד כו' אילנא
חדא דאינציב חדא כו' .ומ"ש למטה )&( ועל ארבעה לא כו' ,ר"ל אם בא בגלגול רביעי ,לא
יחזור עוד .וכן הוא בפשטא דקרא ,על עון הרביעי לא אשיבנו )&( ,ור"ל בגלגול הרביעי,
 - ïå÷éúä øéàî 3573ז"ל בשלימות:
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ועמש"ל )&( .וכ"כ בזוהר שם )עמוד א'( ,3574ורזא דא )משלי ל כא( תחת שלש רגזה ארץ ותחת
ארבע כו' ,שאז לא תוכל שאת ,והן ד' קליפין רוח סערה כו' ,שבראשונה אדם הוא בטו"ר דנוגה,
ואח"כ נכנס בג' האחרים .וכיון שנכנס בכל ד' אבות נזיקין ויצא מד' מדרגות שבקדושה ,אין לו
תקנה ,ועמש"ל .ור"ל בזה כאן ,שהן מ"ש פסל וכל תמונה )&( ,3575א' .אשר כו' ,ב' .ואשר כו',
ג' .ואשר כו' ,ד' .וט"ס מ"ש בזוהר שם ,לא תעשה לך חד כו' ,והן ד' מזלות ,פסל הוא )&( אדם
אשר בשמים ,דרך הנשר בשמים ,ואשר בארץ הנה נא בהמות אשר עשיתי עמך כו' ,ואשר במים
כו' ,הוא אריה שבמרכבה ,הוא אריה דמיא מכב"י ,כידוע .3576ופי' לא תעשה לך ,שלא תעשה
לעצמך ,וכמש"ש בזוהר שפסל ,ר"ל פסולת שהוא ס"א .וכן הם ד' לאוין שבאותו הדבור ,לא
יהיה לך ,ולא תעשה ,ולא תשתחוה ,ולא תעבדם:
והם :מזל אריה ,מזל שור ,מזל נשר,
øùð ìæî øåù ìæî äéøà ìæî ïåðéàå
שעליהם נאמר "הן כל אלה יפעל א"ל äìà ìë ïä (èë âì áåéà) øîúà åäééìòã
פעמים שלש עם גבר"" .ואם שלש אלה
ùìù íàå øáâ íò ùìù íéîòô ì"à ìòôé
לא יעשה לה" לנפש ,בשלשה גלגולים
שעושה לה ,שאר ,כסות ,ועונה" ,ויצאה àùôðì (àé àë úåîù) äì äùòé àì äìà
חנם אין כסף"" .ועל שלשה פשעי ישראל äðåòå úåñë øàù äì ãéáòã ïéìåâìâ úìúá
ועל ארבעה לא אשיבנו" .ועל ארבעה ìòå (àé àë úåîù) óñë ïéà íðç äàöéå
שהוא מזל אדם" ,לא אשיבנו" ,שלא àì äòáøà ìòå ìàøùé éòùô äùìù
יקלקלו אותו.
àì íãà ìæî åäéàã äòáøà ìòå åðáéùà
äéì åì÷ì÷é àìã åðáéùà

ואינון מזל כו'  -והן תלת גלגולים מצד ג' אבהן ,וגלגול הרביעי הוא דאדם ,והוא מזל אדם.
וג' גלגולין הוא דרוח ,יה"ו ,אבהן .אבל רביעי דנפש ,ה' אחרונה ,דלא אזלא בגלגולא ,והארץ
לעולם עומדת )&( ,לשבת בית )&( ,עיגולא כו' )&( :3577אין כסף  -ר"ל ,אין לה בעלמין
דכסופין ,3578וכמ"ש למטה דאינון דכסופין :דלא יקלקל לצדיקיא  -שהנפש כיון שנתקלקלה,
נכנסה כולה בקליפות ,ואין לה תקנה ,ורק תקלקל הדור .וכן כל אבדון וכרת ,הכל בנפש,
והאבדתי את כו' )&(:
אבל לצדיקים" ,ועושה חסד
íéôìàì ãñç äùòå àé÷éãöì ìáà
,
לאלפים" ,אלפים ודאי .שלשה גלגולים åäéà ïåäá ïéìåâìâ úìú éàãå (&) íéôìà
בהם הוא מרויח שלשת אלפים ,שהם
ïéôåñëã ïéîìò ïåðéàã ïéôìà úìú çååø
עולמות של כסופים ,ולמי" ,לאוהביו
ולשומרי מצותיו" .לרשעים ,שהם לא àéáééçì åéúåöî éøîùìå åéáäàì ïàîìå
יחזרו בתשובה בשלשת הגלגולים הללוïéìåâìâ úìúá àúáåéúá ïåøæçé àì åäðéàã ,
נאמר בהם "והאבדתי את הנפש ההיא ùôðä úà éúãáàäå (&) äéá øîúà ïéìà
מקרב עמה" .אמר רבי ,אם כן אני יורדäðà ïë íà éáø øîà äîò áø÷î àéää .
אלא שבע ארצות הן ,ועולים לשבעים ïéòáùì ïé÷ìñå ïåðéà ïéòøà òáù àìà úéçð
כנגד שבעים נפש .ושבע ארצות הן :ארץ,
õøà ïåðéà ïéòøà òáùå ùôð íéòáù ìá÷ì
אדמה ,ארקא ,גיא ,ציה ,נשיה ,תבל .והם
ïåðéàå ìáú äéùð äéö àéâ à÷øà äîãà

 - ïå÷éúä øéàî 3574ז"ל בשלימות:
תרגום:
 3575ז"ל הפסוק בשלימות:
 3576ספר הליקוטים  -ספר ישעיה  -פרק ט
כי ילד יולד לנו בן וכו' .ר"ת בגימטריא מכב"י ,שהוא לממשלה .בניקוד מקורו מי כמוך באלים
ידוד ,ולהכניע אריה ,בניקוד ר"ת אלו כרע רבץ כארי' וכלביא .והנה מכב"י במ"ק כמו אריה במ"ק,
וכן מכב"י בגי' ע"ב ,הוא כללות השמות שאותיותיהם אהי"ה כנודע .כ"י יל"ד ,בגימטריא אכדט"ם.
"יולד חסר ו' בגי' ד"ם ,רבוע אהי"ה .לנ"ו ,בגימטריא אלהי"ם .יל"ד לנ"ו ,בגימטריא ק"ל ,שהוא
ריבוע מ"ה ,והוא מספר המש הוי"ות .ב"ן ,כמשמעו .נת"ן ,בגימטריא צבאו"ת ע"ה .והוא מלוי
שד"י" .נתן "לנו "ותהיה "המשרה ,ר"ת בגימטריא אמ"ן:
 3577ז"ל בלשימות:
 3578ע'י אד"ר & לגבי עלמא דכסופין
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שבעה מדורי גיהנם .אותה נפש שלא äøæç àìã àùôð àéää íðäéâã ïéøåãî òáù
חזרה בתשובה בשלשת אלה ,מוריד àùãå÷ äì úéçð úìú ïéìàá àúáåéúá
אותה הקדוש ברוך הוא למדורי הגיהנם
ïîúå ïéìà íðäéâã ïéøåãîá àåä êéøá
הללו ,ושם נשכחת לדורי דורות.
ïéøã éøãì éùðúà

אלפים ודאי תלת כו'  -ר"ל ,שלשה אלפין שבשם מ"ה ,הן שלשה מזלות .ודמות אדם,
הרביעי שם מ"ה כולו .והוא מש"ה ,ש' דאבהן ,ומ"ה .ובתז"ח )&( אמר לאלפים ממש,
שגלגולא דאדם הוא עד אלף ,וכמ"ש )&( דבר צוה כו' ,דבר ידוע )&( .וז"ש ועושה חסד לזכאה,
אפי' לאלפים ,שהוא גלגולא הרביעי ,ומצרפו עד אלף פעמים :דאינון דכסופין  -ר"ל ,למה קורא
לכל גלגול אֶ ֶלף ,לפי שמרויח בכל גלגול אלף עלמין דכסופין :3579ולמאן לאוהביו כו'  -וז"ש
למעלה ,שדורש קרא דפוקד כו' ועושה כו' :בתלת גלגולין  -ר"ל ,שלשה פעמים שנתגלגל }פה
ע"ב{ וכנ"ל :והאבדתי כו'  -כמו שמפרש והולך ,שבע ארעין כו' ותמן כו' ,וההוא דנחית
לאבדון לא סליק לעלמין ,שלכן נקרא אבדון ,והיא ארץ ,תחתית דנוק' דס"א ,נגד הנפש .שלכן
נאמר את הנפש ,והיא ס"מ דסמא"ל כמש"ל בריש תיקון כ"ד )&( סם דאל אחר כו' נחש .והכל
יתוקן לבד הנחש )ב"ר פ"כ סי' ה' ,(3580וזהו שחיטתו לע"ל ,3581וישאר חלק דקדושה לבד ,וד"ל.
ואף שבשאול נאמר ג"כ יורד שאול לא יעלה) ,איוב ז ט( עכ"ז נאמר )שמואל א' ב ו( מוריד שאול
ויעל .והענין ,כי בזה"ז ,יורד שאול לא יעלה ,אבל בזמן ממית ומחיה ,אז מוריד שאול ויעל.
ומוריד ,כמ"ש )&( שיוריד הצדיקים לשם להעלותן .לכן קרח וסייעתו שירדו לשאול ,מצפין על
ביאת המשיח ,ושואלין אותו אימתי יעלה אותן כו' .ופשטא דקרא על הקבר .וכן הוא בזמן אחד,
בתחיית המתים יעלו עם הגופים מקברם:3582
ואם הוא צדיק ,נאמר בו "כי שבע
òáù éë (&) äéá øîúà ÷éãö àåä íàå
,
יפול צדיק וקם" .אמר לו רבי אלעזר íàå øæòìà éáø äéì øîà í÷å ÷éãö ìåôé
ואם הוא צדיק למה ירד לשם ,אלא כדי
ïéâá àìà ïîú úéçð éàîà ÷éãö àåä
להוציא משם כל נפש ונפש שהרהרו
תשובה ומתו בקצור שנים ,והוא טורח ïéìàî àùôðå àùôð ìë ïîúî à÷ôàì
בשבילו .זהו מאמר ראשון ,שהוא ïéðù úåøö÷á åúîå àúáåéúá åøäøäã
äàîã÷ øîàî åäéà àã äéðéâá çøè åäéàå
בראשית.
úéùàøá åäéàã

אלא בגין לאפקא כו'  -ר"ל ,שלא הספיקו לעשות מחמת זה ,וכמ"ש )&( חשב לעשות
ונאנס כו' :מתמן כו'  -אע"ג דאמר דבאבדון לא סליק ,היינו אם לא עביד תיובתא ,כמש"ל )&(
ההיא נפשא דלא כו' ,דתשובה ,תשוב ה':3583
 - ïå÷éúä øéàî 3579עי' & לגבי עלמי דכסופין
 3580ז"ל:
 3581סוכה נב ע”א ומכות יב ע”א ורע"מ ריש שופטים )לש"ו( .ז"ל סוכה :דרש רבי יהודה לעתיד
לבא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים .וז"ל מכות :אמר
ריש לקיש שלש טעיות עתיד שרו של רומי לטעות דכתיב מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה
טועה שאינה קולטת אלא בצר והוא גולה לבצרה טועה שאינה קולטת אלא שוגג והוא מזיד היה
טועה שאינה קולטת אלא אדם והוא מלאך הוא .והרע"מ מדבר בכללות על זה של א' מהד' מיתות
ב"ד הם ליצר הרע ,ע"כ .עי' דע"ה ח"ב )מא ע"ד( :אמרו בזוה"ק )יתרו סט ע"א( דבכל סטרא אחרא
אית נהירו דקיק חד דנהיר סחרניה ,והנה הוא נמשך מהגבורות דהאחוריים דהנוק' ,ואותו הנהירו
דקיק הוא קודש והוא שורש להרע ,ולכן עומד הוא בבחי' עץ הדעת טו"ר וכנ"ל .והנה ע"י אותו
אור הנהירו דקיק שמאיר להם מסביב ונכנס הארתו בתוכם ,הנה מזה נמצא בהם איזה תכונות
טובות ג"כ ,והוא הטוב שבהם ,כי בלתי זה לא היה אפשר להם להתקיים כלל .והנה זהו סוד
שחיטת היצר הרע לעתיד לבוא ,שאמרו רז"ל בסוכה )נב ע"א( והכוונה הוא שיכרת אותו משורשו,
שהוא מאותו הנהירו דקיק שמאיר עליו ,ויופסק חיותו ממנו ויכלה ויתבטל.
 3582נוסח *##
 3583עי' לעיל הערה .2853
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תיקוני זהר עם ביאור הגר"א

úìúå ïéúìú àðå÷ú

בראשית ,זו מצוה ראשונה שנרמזה
בשלשים ושנים שבילים ,שהם שלשים
ושנים אלהי"ם של מעשה בראשית.
עשרים ושתים אותיות ועשר אמירות,
שנכללו בהם התקון הראשון ,יראה.
ועליה נאמר "ראשית חכמה יראת
יהו"ה" ,שיש יראה ויש יראה .יראת
יהו"ה זו השכינה ,המלכות הקדושה.
יראה רעה ,זו רצועה להלקות את
הרשעים .ומי הוא ,סם המות של סמא"ל,
הנקבה שלו.
יראת יהו"ה ,היא שכר למי ששומר
מצוות לא תעשה ,יראה רעה היא רצועה
להלקות את מי שעובר עליהן.

æéîøúàã äàîã÷ àãå÷ô àã úéùàøá
í"éäìà á"ì ïåðéàã 3584ïéìéáù á"ìá
ïøéîà øùòå ïååúà á"ë úéùàøáã àãáåòã
äìòå äàøé äàîã÷ àðå÷ú åäá ïìéìëúàã
) 'ä úàøé äîëç úéùàø øîúàתהלים קיא י(
'ä úàøé [à"ò æò] åìéçã úéàå åìéçã úéàã
àã äòø äàøé àùéã÷ úåëìî àúðéëù àã
íñ åäéð éàîå àéáééçì äà÷ìàì äòåöø
äéìéã àá÷åð ì"àîñã úåîä
øéèðã ïàîì àøâà éäéà 'ä úàøé
äòåöø éäéà äòø äàøé äùòú àìã ïéãå÷ô
åäééìò øáòàã ïàîì äà÷ìàì
תיקון ל"ג בראשית דא כו'  -ר"ל ,שתיקון שלפני זה הוא במאמר הראשון ,וכאן הוא שביל
הראשון ,שהוא אלקים ,והוא היראה ,דהוא תרעא קדמאה דכולא ,כמ"ש בפרשת בראשית )&( ,ובשבילה
נבראו שמים וארץ ,וז"ש את כו'@ :ועשר אמירן  -ר"ל ,עשר אלקים דעשר אמירן ואינהו ע"ס בלימה
וכ"ב יסוד וכמ"ש )&( בס"י ואמירן עצמן הן הנשמה וטעמים כמש"ש :דאית דחילו כו'  -ר"ל ,ז"ש יראת
ה' נוק' קדישא דאית נוק' דס"א כמו שמפרש והולך :יראה רעה כו'  -ר"ל ,ז"ש והארץ היתה כו':

 - ïå÷éúä øéàî 3584ע'י ס"י )פ"א מ"א( בשלשים ושתים נתיבות 3584פליאות חכמה חקק י"ה יהו"ה צבאות
אלקי ישראל אלקים חיים ומלך עולם אל שדי רחום וחנון רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו מרום
וקדוש הוא ,וברא את עולמו בשלשה ספרים בספר וספר וספור.
3584
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