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  1  הקדמה
  88  בראשית

  350  נח
  451  לך לך

  569  וירא
  702  חיי שרה
  774  תולדות

 

  à/à  

   úîã÷ä øôñøäæä  
 בין כשושנה" כתוב ,פתח חזקיה רבי

 ישראל כנסת זוהי ,שושנה מהי ,"החוחים
 כמו .)שושנה ויש שושנה שיש משום(

] גווני [בה ויש הקוצים בין היאש השושנה
 דין בה יש ישראל כנסת אף ,ולבן אדום

 ג"י בה יש השושנה כמו .רחמים בה ויש
 עשרה שלש בה יש ישראל כנסת אף ,עלים
 מכל אותה מקיפות שהן רחמים של מדות

 האלקים] בהזכרת [הענין הוא כן .צדדיה
 הראשונה בפעם [שהזכיר שמעת ,כאן של
 עד [תיבות ג"י הוציא] האלקים שם

 את להקיף כדי] השניה בפעם שהזכיר
  .ולשמרה ישראל כנסת

äé÷æç éáø1çúô 2 áéúë ) íéøéùä øéùáá  (
äðùåùë3àî íéçåçä ïéá é1 úñðë àã äðùåù 

ìàøùé4) äðùåù úéàå äðùåù úéàã ïéâá ( äî
äðùåù5çå ÷îåñ äá úéà íéçåçä ïéá éäéàã é øå

ìàøùé úñðë óåà6éîçøå ïéã äá úéà 7 äî 
ïéìò øñéìú äá úéà äðùåù8 ìàøùé úñðë óåà 

ìéëî øñéìú äá úéàï ìëî äì ïéøçñã éîçøã 
 íéäìà óåà àäøèñàëäã9 øëãàã àúòùî 

ïéáéú øñéìú ÷éôà10ìàøùé úñðëì àøçñì 11 
äì àøèðìå  

 .]אלקים שם [הפעם עוד הזכיר כך ואחר
 להוציא כדי ,נוספת פעם הזכיר ולמה

 את שמסבבים חזקים עלים חמשה
 ,ישועות נקראים החמשה ואלו ,השושנה

 àðîæ øëãà éàîà àøçà àðîæ øëãà øúáìå
 ïéøçñã ïéôé÷ú ïéìò ùîç à÷ôàì ïéâá àøçà

äðùåùì12 úåòåùé ïåø÷à ùîç ïåðéàå ]ïåðéàå [
)ïåø÷àå(àæø ìòå ïéòøú ùîç  áéúë àã ) íéìäú

                                                           

 ).הערת הזוהר (סחת ארץ ישראלוה בזהרי חמה ובנ"א רבי אלעזר וכ" נ1
  ).הדרת מלך(הצינור של מעלה  2
שושנה ) כ פורים"שעה(ל "כתב האריז). הערת הזוהר(ב "תשא קפט ע' ופ, ב"פנחס רלג ע). א"ד(רחל  3
והיא מסתתרת בראש , וסוד אסתר היא נקודת המלכות דאצילות בסוד לכי ומעטי את עצמך, אסתר' בגימ

 ).מ"מ(הבריאה ולכן נקרא אסתר 
 ).א"ד(לאה כלת משה מלגאו  4
י שיורדת בבריאה "גילופי אדנא ד"נוקבא מסוד תרע, ל"ע פתח כו וז"ש נתיב אבי"פת' עי). א"ד(רחל  5

 ,שהיא ראשית לנפרדים'  ובה התחילה התורה בראשית וגו,ש בהקדמת הזהר" כמ,שושנה בין החוחים
 . והוא התחלת אורייתא דבריאה, תתאהמהחכ

  ).א"ד(לאה  6
 ). א"ד(ולא גוון  7
ב "ה תתאין הרי יעלין עילאין ושש' ו] א"עט ע[ב "ב שבטים והוא הכוללן וכן בתיקונים סט ע"הם י 8

 ). א"ד(ב דידה והכוללים "ב דידיה וי"י). ו"רח(ג הם כמנין אחד "והשושנה י
 ).הערת הזוהר(א "שמות קפו ע, וקמז, ב"וקלח ע, ב"נשא דף קלא ע). א"ד(אימא ' פי 9

 ). א"נ( אספקלריא מאירה - ג תיבות "י' עד אלהים ב' ל מאלהים א"ר 10
 ).א"ד(לאה  11
ב כי עם היסוד הכוללם הוא שש הרי שית "כי יובן מתיקונים סט ע, ש"שית טרפי עובהאזינו רפו וב 12
' ה' עד אלהים ג' ל מאלהים ב"ר). א"ד(ך להושיעם מן הקליפות "גבורות מנצפ' אימא אפיק ה). ו"רח(טרפי 

 . א"ז פז סע"תיקו' ועי, )הערת הזוהר(א "ע בקז ע"פנחס רלג וצ). א"נ(תיבות 
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 כוס" כתוב זה סוד ועל .שערים חמשה והם
 של כוס .רכהב של כוס זה ,"אשא ישועות

 ולא אצבעות חמש על להיות צריכה ברכה
 חמשה על יושבת שהשושנה כמו ,יותר
   .אצבעות החמש דוגמת שהם חזקים עלים

âé æè÷ (àùà úåòåùé ñåë13 äëøá ìù ñåë àã 
 ïòáöà ùîç ìò éåäîì êéøèöà äëøá ìù ñåë
 ïéìò ùîç ìò àáúéã äðùåùã àðååâë øéúé àìå

ïéôé÷ú14 ïòáöà ùîçã àîâåã   

 .ברכה של כוס היא הזו והשושנה
 ישנן השלישי ם"אלהי עד השני ם"מאלהי

 אשנבר האור והלאה מכאן .תיבות חמש
 בשושנה שנכנס ההוא בברית ונכלל ונגנז

 עושה עץ" נקרא וזה ,זרע בה והוציא) זו(
 נמצא הזרע ואותו ".בו זרעו אשר פרי

 הברית דמות וכמו .ממש הברית באות
 הזרע) אותול ש (של זווגים ב"במ שנזרע
 ב"במ ומפורש החקוק השם נזרע כך ,ההוא

  .בראשית מעשה כאותיות

ìù ñåë åäéà àã äðùåùåäëøá 15 íéäìàî 
 ïàëî ïéáéú ùîç äàúéìú íéäìà ãò àðééðú

 æéðâúàå éøáúàã øåà äàìäìå]ìéìëúàå [
)ìéìëå(äðùåùá ìàòã àåää úéøáá > àã< 

àòøæ äá ÷éôàå16 éø÷à àãå )àé à úéùàøá ( õò
éøô äùåò17åá åòøæ øùà 18 àîéé÷ òøæ àåääå 

úåàá)å(ùîî úéøá 19 úéøáã àð÷åéãã äîëå 
å ïéòáøàá òøãæàïéâååæ ïéøú20 àåää ]ð" à

àåääã[ ùøôî àôéìâ àîù òøãæà êë àòøæ 
îá"ïååúà á21 )ëàãáåò (>àãáåòã<úéùàøáã 22  

 הנצנים" פתח שמעון רבי ."בראשית"
 מעשה זה ,"הנצנים" ".בארץ נראו

 ביום ,מתי ,"בארץ נראו" הם ,בראשית
 נראו" אז ,"הארץ ותוצא" שכתוב ,השלישי

 ,הרביעי יום הז "הגיע הזמיר עת" ".בארץ
 וקול" .חסר מארת ,עריצים זמיר בו שהיה
 ישרצו" דכתיב ,החמישי יום זה "התור
 זה ,"נשמע" .תולדות לעשות ,"' וגוהמים

 ,"אדם נעשה" בו שכתוב לפי ,הששי יום
, לשמיעה עשיה להקדים עתידשהוא 

çúô ïåòîù éáø úéùàøá23) éùä"ùáé á  (
ò àã íéðöðä õøàá åàøð íéðöðä àãáå

 éùéìùä íåéá éúîéà õøàá åàøð úéùàøáã
 áéúëã)áé à úéùàøá ( åàøð ïéãë õøàä àöåúå

õøàá24 äéá äåäã éòéáø íåé àã òéâä øéîæä úò 
øñç úøàî íéöéøò øéîæ25øåúä ìå÷å 26 àã ]íåé [

)íåéá( áéúëã éùéîç )ë íù (åâå íéîä åöøùé '
 áéúëã éùù íåé àã òîùð úåãìåú ãáòîì) íù

åë ( äùòð äéùò íã÷îì ãéúò äåäã íãà

                                                                                                                                                                                     

 ).ערת הזוהרה(א "תרומה קסט ע 13
 ).ו"רח(ב "פנחס רלג ע] פרשת[ענין העלין מובן על פי  14
 .ב"ל קלח ע"נדצ, )הערת הזוהר(שם קלא  15
אין ' ולנוק. שעד היסוד אין האור מתעבה כלל ונשאר במעלתו העליונה', ן פרק ה"ד ומ"ח מ"ע' עי 16

ב "ב(וא סוד סירס את הזכר וה) שער הארת המוחין ט' עי(נמשכת כי אם תמצית הארה דרך דופני העטרה 
תרומה קסז ' ועי. מקבלת מאותו האור העיקרי מאומה' שעיקר האור נשאר ביסוד שבו ואין הנוק, )ב"עט ע

 ).א"א פא ע"כללים ח(
 ).ו"רח(יסוד  17
 ).הערת הזוהר(ב "לקמן סב ע 18
 ).א"נ(ח " ז-כ ביסוד "נשאר ג' שהרוחני אינו כגשמי אלא אור הנשפע במ 19
ב "ג ח"ש ש"מבו' עי, ב אותיות"ה יש בו מ"היינו פשוט ומלא ומלא דמלא דשם מ) [ו"רח(ה " מה דהוי20

דרושי ' ועי). ו"לש(ד דרוש יד "ן ומ"ח דרוש מ"ע' עי). א"נ(מ " א- ד מאמרות "ב אלהים ויו"היינו ל]. ז"פי
, ב האותיות" בכהיינו הנשיקין ששרשם) א פתח טז"או(ש "פת' ועי. 'וד' ב' ן פרקים א"א וזו"הולדת או

  . ב"לכן פעמיים הם מ, וכל נשיקה היא בין שנים, א"עיקרם הוא רק כ, ומאחר שהראשון מביניהם נעלם
 ].ז ריש תיקון ד"תיקו' עי) [ו"רח(שם דאנא בכח נודע בפסוק זה כנודע מהצירוף  21
 .וביהל אור, ובזוהר הרקיע, י"אריכות בעניין זה שער מאמרי רשב' עי 22
 ).הערת הזוהר(ב לקמן ה "ב ויקרא ד ע" עא לט"צז ע 23
 ).ו"רח(שאז נתגלית המלכות מאחורוי  24
 ).ו"רח(שנתמעטה וירדה  25
 ).א"ד(ישרצו ' תור בגימ). ו"רח(א ביעא ימנית דתמן אתבשל זרעא "נצח דז 26
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  äòéîùì27 ]ã[áéúë  שכתוב
  à/á  

 נעשה "שם וכתוב" אדם נעשה "כאן
 אושה השבת יום זה ,"בארצנו "."ונשמע
שהוא עולם הבא עולם  (החיים ארץ דוגמת

  .)עולם הנחמות, הנשמות

 íúä áéúëå íãà äùòð àëä)æ ãë úåîù (
åðöøàá òîùðå äùòð28úáù íåé àã 29 åäéàã 

éçä õøà úîâåã íé)>ð"à < àáä íìåò àåäù
úåîùðä íìåò30úåîçðä íìåò 31(2  

 האבות הם אלו ,"הנצנים) "דבר אחר(
שעלו במחשבה וגם נכנסו לעולם הבא 

 ונסתרו ,בהסתר יצאו ומשם, שם ונגנזו
 ונגנזו יוסף נולד .אמת הנביאי) בהם (בתוך

 אותם ונטע הקודש ארץ ליוסף נכנס ,בו
 הם מתי ו.שם ונגלו" בארץ נראו "ואז ,שם

 כי ,בעולם הקשת התתגלהש בשעה, נראו
 .יםתגל הם מאז הקשת שנראית בשעה

 לקצץעת , "הגיע הזמיר עת "ההיא בשעהו
 לפי, ניצלו למה .העולם מן רשעיםאת ה

לא , א שנראול ואם ,"בארץ נראונצנים "ש
 היה לא העולםו, היו נשארים בעולם

 וגורם העולם את מקיים ומי .מתקיים
 תינוקות השל קול, תגלושי לאבות

 התינוקות אלה בזכות ,בתורה עוסקיםש
 תורי"עליהם כתוב , ניצל העולם ,בעולםש

 ילדים תינוקותאלו הם , "לך נעשה זהב
 כרובים שנים ועשית "בוכת ש,בחוריםו

>øçà øáã<ïäáà ïåðà ïéìà íéðöðä 32 åìàòã 
äáùçîá33éúàã àîìòá åìàòå 34åæéðâúàå 35 

÷ôð ïîúîå ïîúå36åøéîèàå åæéðâá 37åâ > ð" à
åäá<óñåé ãéìéúà èåù÷ éàéáð 38îèàå éøå 
äéá39óñåé ìàò 40 àòøàá àùéã÷ ïåì áéöðå 
ïîú41ïîú åìâúàå õøàá åàøð ïéãëå 42 éúîéàå 

úù÷ éìâúàã àúòùá ïåæçúà43 àäã àîìòá 
ïåðéà ïééìâúà ïéãë éæçúà úù÷ã àúòùá44 

 ïéáééç õö÷ì ïãò òéâä øéîæä úò àúòù àéääáå
îíéðöðã ïéâá åáéæúùà éàîà àîìò  õøàá åàøð

 àì àîìòå àîìòá ïåøàúùà àì åàøðã àìîìàå
 ïäáàì íéøâå àîìò íéé÷î ïàîå íéé÷úà
 ïåðéà ïéâáå àúééøåàá ïàòìã é÷åðé ì÷ ïééìâúàã

ïééáø45ïåäéìá÷ì áéæúùà àîìò àîìòã ) ää"ã( 
)àé à øéù (áäæ éøåú46 ïåðéà ïéìà êì äùòð 

îìåò ïééáø é÷åðé áéúëã ïé)ë úåîùçé ä ( úéùòå

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(מ " א- ולכן אמר נעשה לשון רבים לרמוז שלכך בראו ). ו"רח(מלכות דבינה  27
 ).ו"רח(ת עלתה עד בינה בקדושת מוסף ביום השב שאז 28
 .זהר הרקיע' עי 29
 ).ו"רח(בינה  30
 ).ו"רח(אבא  31
 .זוהר הרקיע' עי 32
 ).ו"רח(בסוד הטיפה בגו מוחא דאבא  33
 ).ו"רח(בסוד הריון  34
 ).ו"רח(ירחים ' ט 35
 ).ו"רח(ד "נעשו חב] ת"שמחג[שמחות  36
 ).ו"רח(ת "ה נעשה חג"שמנו 37
 ).ו"רח(ד תוספת ה עמו בסו"יסוד ונו 38
 ).ו"רח(' ה הנז"הנו 39
 ).ו"רח(א "יסוד ז 40
 ).ו"רח(ד שלה "בסוד חב 41
 ).ו"רח(בסוד מוחין שלה  42
 ).ו"רח(יסוד  43
 ).ו"רח(בעת שהקשת נראה להסית הרשעים כדי לרחם עליהם  44
 ).ו"רח(ה "נו 45
 ).ו"רח(א לביאורים "סתרי תורה קכב ע' עי. ה תרין ביעין"נו 46
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  áäæ íéáåøë íéðù47  ."זהב
 שאו", פתח אלעזר רבי". בראשית"

 שאו "."אלה ברא מי וראו עיניכם מרום
 שכל למקום ,מקום לאיזה, "עיניכם מרום

 ,עינים פתח ,הוא ומי , תלויות אליועיניםה
 עומד העתיק שסתום שאותו תדעו ושם

אותו , "מי ",הוא ומי .אלה ברא, הלשאל
 עומד כלהש ,למעלה השמים מקצה נקראש

 שעומד לשאלה והוא בדרך ולפי. ברשותו
 למעלה כי ,"מי "נקרא לכן, סתום ולא גלוי
 נקרא הזה השמים וקצה, אין שם שאלה

  ".מי"

 çúô øæòìà éáø úéùàøá)åë î äéòùé ( åàù
íåøî48 íåøî åàù äìà àøá éî åàøå íëéðéò 

éìú ïéðééò ìëã øúàì øúà ïàì íëéðéò äéì ïà
íéðéò çúô åäéà ïàîå49 éàäã ïåòãðú ïîúå 

íéúñ50äìàùì àîéé÷ã à÷éúò 51 äìà àøá 
î åäéà ïàîå"é52 íéîùä äö÷î éø÷àã àåää 

àìéòì53 àîéé÷ã ìòå äéúåùøá àîéé÷ àìëã 
íéúñ çøàá åäéàå äìàùì54 éø÷à àéìâúà àìå 

î"é55äìàù ïîú úéì àìéòì àäã 56 äö÷ éàäå 
î éø÷à íéîùä"é  

 בין מה ו."מה "נקרא שטהלמ אחר ויש
" מי "נקרא שהסתום הראשון אלא ,לזה זה

 ומפשפש אדם אלושש כיון ,הלשאל עומד
 כל סוף עד לדרגה מדרגה ולדעתלהתבונן 

 מה". ה"מ", םָש לגיעמש כיון, הדרגות
 הכל הרי, פשפשת מה, הסתכלת מה, ידעת
 מה "בוכת זה הסוד הועל .כבתחילה סתום

àåàúúì àøçà úé57î éø÷àå " éàä ïéá äî ä
î éø÷àã äàîéúñ äàîã÷ àìà éàäì" àîéé÷ é

äìàùì58 ùôùôîå ùð øá ìàùã ïåéë 
 ìë óåñ ãò àâøãì àâøãî òãðîìå àìëúñàì

î ïîú éèîã ïåéë ïéâøã"ä59úòãé äî 60 äî 
àúìëúñà61àúùôùô äî 62íéúñ àìë àä 63 

                                                                                                                                                                                     

 .ובזוהר הרקיע, י וביהל אור"אריכות במאמרי רשב' עי). ו"רח(ששם הזהב '  דאיה"סוד נו 47
ו סוד פשוט וריבוע דאלהים "רפ' ה ומרום גי"ת שוכן מרום שהוא שוכן ב"נקרא הנוקבא כי הת 48

 ).ו"רח(שבנוקבא 
' א ב"אחרי מות דף ע' פ' ה ב"פתח לעינים הם נצח והוד עיין פ] אמרה[עטרה ' פי). ו"רח(מלכות  49

  ).א"ד(
ומתגלים במלכות דאקרי , ק שבראה"י הו"בינה בעצמותה נקראת עתיקא סתימאה וקיימא לשאלה ע 50
 ).ו"רח(ששם מתחילים הקצוות , מקצה
) א"בראשית א ע(ש בזהר "מותר החקירה כמ] ת"בישסו[בהן , ל"א וז"י סוף ח ע"א על ס"בבהגר' עי 51

ס " הזאאל'  וכו)דברים ד לב" (שאל נא לימים ראשוניםכי " ,עצמה] בבינה[ ולא בה ,דקיימא לשאלא
הנמצאת " קיימא לשאילה"שכל הבחינה של , ג"ז כ ע"א על תיקו"בבהגר' וכן עי. ל"עכ, היוצאים ממנה

ו כללים "לש, ף טו"ש אח"פת' עי. כ בה עצמה אין שאילה בכלל"משא, ק"באימא היא אינה אלא על ידי ו
 .ג"א פג ע"ה ח"דעו, א"ש לח ע"הקדו, ב"ב נב ע"ח

ב "ה ח"דע(ר "י כולל את כל הג"שם מתבאר שבחינת מ). ו"לש(א "ג רד ע"ח' ע). ק"דפ(א " שמות קמ ע52
  ).ג"סו ע

 ).א"דפ(א "תרומה קח ע 53
 ).א"י ו ע"שער מאמרי רשב(ת "שהוא מלובש בת 54
 ).ו"רח(ק דבינה "ו' כך נקר 55
, דרישה וחקירה במציאות אורם אשר בהם גופאאין כוונתם לאסור את ה. 'ענף ה' ח שער א"ע' עי 56

אלא כוונתו רק , א"א ואו"א, ח בשערים עתיק"ל עצמו מבאר בחינות אלו בהרחבה בע"שכן האריז
שאין לעמוד עליהם " כבשי דרחמנא"והיינו , להתפשטות אורם הרי היא ההנהגה הנמשכת מהם למטה

ה וענין "ד ד"צ יג ע"א על ספד"בהגר(ונה בטישה מכיוון שזהו הזיווג שבחשאי המכ) ב"א כ ע"ביאורים ח(
 ).רצוא
 ).ו"רח(' ק דזעיר המתלבשים בנוק"ו 57
הערת (א "שמות קנז ע, א"קסז ע, טז, א"ולהלן ט ע, ב"בהעלותך קמח ע, ויקהל ריא, א"תרומה קלח ע 58
 ).הזוהר
ג שהוא "ח מא ע"זא על ת"בבהגר' ועי, שכאן כוונתו שהוא כינוי למלכות' ענף ה' ח שער א"ע' עי 59

 .כינוי למלכות דאצילות
 ).ו"רח(א "ק דבינה המתלבשת בז"כנגד ו 60
 ).ו"רח(ת שבמלכות "ק דת"כנגד ו 61
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áéúë àðã àæø ìòå àúéîã÷ãë)âé á äëéà ( äî   ."לך אדמה מה אעידך
êãéòàêì äîãà äî   

 ואמר קול יצא המקדש בית נחרב כאשר
" מה"באותו , ומה אדמה לך ("אעידך מה"

 מימים בך העידותי ויום יום בכל ,)אעידך
 את היום בכם העדתי "שכתוב ,קדמונים
" לך אדמה ומה "."הארץ ואת השמים
 בעטרות אותך עטרתי ממש אופן באותו

 ,העולם על לך שלטון עשיתי ,קדושות
 יפי כלילת שיאמרו העיר הזאת "בוכתש

 כעיר הבנויה ירושלים "עליך קראתי ,"'וגו
 שאתכמו , "לך אשוה מה". "לה ברהושח

 שלא כשם. למעלה כביכול הואך כ, יושבת
 בסדרים הקדוש עם עכשיו בך הנכנסים
כנס א שלא לך נשבע אני כך ,קדושים
 .למטה ךיהמוני בך שיבואו עד למעלה

 זו הדרגההש ילהוא, שלך הנחמה היווז
  .בכל לך אשוה

àùã÷î éá áéøçúà ãë64øîàå àì÷ ÷ôð  
)àã(êãéòà äî ] åëå êãéòà äî êì äîãà äîå '
ð" ìëá êì äîãà äîå àîåé àåääá êãéòà äî à

àîåé[65 >ð"î àåääá êì äîãà äîå à"êãéòà ä< 
àîåéå àîåé ìëá) àä( ïéîåéî êá úãéäñà 

ïéàîã÷66 áéúëã )èé ì íéøáã (íëá éúåãòä 
õøàä úàå íéîùä úà íåéä67 êì äîãà äîå 

êì úéøèò ùîî àðååâ àåääá68 ïéøèòá 
ïéùéã÷69 àîìò ìò åðèìù êì úéãáò70 áéúëã 

)åè á äëéà (úìéìë åøîàéù øéòä úàæä71 
>éôåé<åâå '72íìùåøé êì àðéø÷ 73 øéòë äéåðáä 

 äì äøáçù)á áë÷ íéìäú ( êì äåùà äî) äëéà
âé á (áúé úðàã àðååâëà74åä éëä  ìåëéáë à

 àîò êá àúùä ïéìàò àìã àðååâë àìéòì
àùéã÷ àðéîåà éëä ïéùéã÷ ïéøãñá ] àìã êì
ìåòéà) [ìéòà àìã äì( ïåìòéã ãò àìéòì àðà 

êñåìëà êá3êìéã äîçð åäéà àãå   ìéàåä
àìëá êì äåùà àã àâøãã  

 ואם". שברך כים גדול ",כאן שאת ועתה
 ירפא י"מ "-  ורפואה קיום לך שאין תאמר

 סתומה ההדרגה אותה שודאי ,"ךל
 קיםתו לך רפאת, בה נמצא שהכלהעליונה 

 -" מה ",למעלה השמים קצה -" מי ".ךאות

äåêøáù íéë ìåãâ àëä úðàã àúù75) íù( 
 úéìã àîéú éàå>ìê <)äéì(î àúååñàå àîéé÷ " é

êì àôøé76 äàîéúñ àâøã àåää éàãå äàìò 
î êì íé÷åéå êì àôøé äéá àîéé÷ àìëã" äö÷ é

àìéòì íéîùä> î"ä< àúúì íéîùä äö÷ ãòå 

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"רח(ק דמלכות עצמה "ו 62
 ).ו"רח(' כי מה מתלבש בזה וכו 63
 ).ו"רח(ק דדכורא ממקדש "שנסתלקו ו 64
  ).א"ד(א בההוא יומא ומה אדמה לך בכל יומא ויומא "נ 65
 ).ו"רח(ק " יגרמו הסתלקות אור הושלא 66
ולכך אמר , ן שאם יחטאו אינם משפיעים להם שפעם"ה על ישראל שמים וארץ שהם זו"העיד הקב 67

מפני שהוא עליון והזכיר , א"וטעם שלא הזכיר ז, כבר היעדתי אותה עליך, שהיא מלכות" מה"הנביא 
 ).מ"מ(ראל אבל כפי האמת שניהם עדים על יש, המלכות שהיא נגלית יותר

 ).מ"מ(וכאילו אמר למה שהיא מלכות אדמה לך , דמיתי אותך למה שהיא המלכות' פי 68
 ).מ"מ(' ועטרא דגבורות לנוק, א"עטרא דחסדים לז). ו"רח(עטרין היה מוריש לך בעלך ' שהם ב 69
 ).ו"רח(בסוד ומלכותו בכל משלה  70
 ).ו"רח(ק "כלולה מו 71
  ).א"ד(י "ת תרות"ס 72
 ).ו"רח(יה פגם בבינה כך לא היה פגם במלכות כשם שלא ה 73
 ).ו"רח(לנשמות ] א"ל או"אצ[א "שאין זיווג בגלות אין זיווג א 74
 ).ו"רח(שגלי הים הם קליפות אשר מתגעשים לצאת חוצה לגבול הקדושה  75
  ).הערת הזוהר(ב "שמות רלז ע). ו"רח(א הנקרא מה במה שהיא המלכות "וז, י בזעיר"שיתלבש מ 76



úéùàøá 

6 

 ירש זה ואת ,למטה השמים קצה ועד
 ,הקצה אל הקצה מן מבריח שהוא, יעקב

 קצה האל, "מי "אושה הראשון קצההמ
. באמצע שעומד לפי ,"מה "אושה האחרון

  ."אלה ברא מי "זה ועל

)>ð"à <àúúì íéîùä äö÷(á÷òé úéøé àãå 77 
 äö÷ä ìà äö÷ä ïî çéøáî åäéàã äö÷ä ïî

î åäéàã äàîã÷" åäéàã äàøúá äö÷ä ìà é
î" àøá éî àã ìòå àúéòöîàá íéà÷ã ïéâá ä

äìà78  
 קופס, בני אלעזר ,שמעון רבי אמר

 הסתומים עליונים סודות ויתגלו דבריך
 רבי שתק .העולם לבני ידועים שאינם
) שעה (רגע ועמד שמעון רבי בכה. אלעזר

, "להא "מאי, אלעזר, שמעון רבי אמר. אחד
 הםהרי , ומזלות כוכבים שהם תאמר אם

 כמו, נבראו" מה "ידי ועל ,תמיד שם נראים
 ואם". נעשו שמים ה"יהו דברב "שנאמר

 יכתוב לאש, סתומים אלו דברים אמרת
 לא זה הסוד אלא .נגלים הם כי, "אלה"
 חוף על כשהייתי אחד ביום אם כי תגלהה

ידעת , רבי, אותי ושאל אליהו ובא ,הים
 אלה, לו אמרתי". אלה ברא מי"ה  זמה

 לו שראוי ,ה"הקב מעשה וצבאם השמים
,  אותולברך כדי בהם להסתכל לאדם

  מעשה שמיך אראה כי "בוכתש

 êìéî ÷åñô éðá øæòìà ïåòîù éáø øîà
 àæøã àîéúñ éìâúéåäàìò ïéòãé àì àîìò éðáã 

 íéà÷å ïåòîù éáø äëá øæòìà éáø ÷éúù]àòâø 
ð"àúòù à[4) àâøã(ãç à à" ø]ïåòîù[øæòìà 5 

äìà éàî79áëë àîéú éà éà80 ïàæçúà àä éìæîå 
øéãú ïîú81îáå "ä82îë åàéøáúà ä øîà úàã 

)æ âì íéìäú (åäé øáãá"åùòð íéîù ä83 ìò éà 
 åäéà àéìâúà àäã äìà áåúëì àì ïéîéúñ ïéìî
 àðéåäã ãç àîåé øá àéìâúà àì àã àæø àìà

äéìà àúàå àîé óéë ìò"ãé éáø éì øîàå å úò
 àåä äî]éî[àéîù ïéìà äéì àðéîà äìà àøá 84 

á÷ã àãáåò ïåäéìéçå"ä85 ùð øáì äéì úéàã 
åäá àìëúñàì86 áéúëã äéì àëøáìå )ã ç íù (

äùòî êéîù äàøà éë  
  á/à  

 שמך אדיר מה נוינואד 'ה 'וגו אצבעתיך
  ".הארץ בכל

êéúåòáöà87åâå  'åäé"äî åðéðåãà ä88 øéãà 
õøàä ìëá êîù  

 לפני היה סתום דבר ,רבי ,לי אמר
של  בישיבה וגילהו הוא ברוך הקדוש
שסתום כל  בשעה .הוא וזה ,מעלה

à"á÷ éî÷ äåä àîéúñ äìî éáø ì" éìâå ä
 àúáéúîáäàìò àîéúñã àúòùá àåä àãå 

úñ ìëãïéîé89àééìâúàì àòá 90 àùéøá ãáò 

                                                                                                                                                                                     

ק "ושש קצוות שלו נשמה לו, וושש קצוות דבינה לו,  בזעיר-למלכות ] א"או[א "ים בין אדקא 77
י ששה "ת נה"חג' ונמצא ו] לכות['ת דמ"א בחג"י דז"ונה, א"י דז"נה] ת[ג"י דבינה בח"הרי נה. דמלכות

 ).ו"רח(ותשעה הרי יה וזהו שבטי יה עדות לישראל 
א ד "ה ח"דע(א "כלומר כל גילויה הוא רק על ידי ז. א"ק ה ע"ובשעה, י"אריכות במאמרי רשב' עי 78

 ).ד"א כה ע"ביאורים ח(ה "אל' קצות בגימ' ולכן ו' וכל קצה הוא בצורת ו, )ג"ע
 .בזוהר הרקיע' עי 79
 ).ו"רח(שהם רוחות ושמות שביסוד  80
 ).ו"רח(נהר דלא פסיק  81
 ).ו"רח(ועד  82
 ).ו"רח( מי ברא כ ואיך אמר"א). ו"רח(ת "י הקצוות דת"במלכות ע 83
 ).ו"רח(ק דבריאה "ו 84
 ).ו"רח(א דאצילות "נוקבא דז 85
 ).ו"רח(בסוד הסתכלות בכוס של ברכה  86
 ).ו"רח(סוד כוס של ברכה עומד על חמשה אצבעות  87
 ).ו"רח(שהבנין היה במה  88
 .א"ג שהיינו רדל"א ו ע"ה ח" דע'עי). ו"רח(א מוחא סתימא "חכמה דא 89
 ).מ"מ(רצה לגלות מלכותו ' פי). ו"רח(א " אוי התלבשות נקודה"ע 90
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בתחילה  עשה ,להתגלות רצה הסתומים
 .מחשבה להיות עלתה וזו ,אחת הודנק
 כל בה חקק ,הציורים כל בה ריצי

 סתוםה הקדושהנר  בתוך וחקק. החקוקים
 ,קדשים קדש ,וםסת אחד ציור של חקיקה

 ונקראת המחשבה מתוך שיצא קועמ בנין
 ולא עומד .לבנין )ראשית (תחלהה "מי"

 אלא בשם נקרא לא ,וסתום קועמ ,עומד
 ,)זהה( בשם ולהקרא להתגלות רצה ".מי"

 ,אלה וברא שמאיר מכובד בלבוש והתלבש
  .בשם "אלה" ועלה

ãå÷ð"àãç ä91àãå 92éåäîì ÷éìñ 93 øééö äáùçî 
ïéøåéö ìë äá94ïéôéìâ ìë äá ÷÷ç 95 åâ óéìâàå 

àðéöåá96 àùéã÷97îéúñ à98 àøåéö ãçã åôéìâ 
äàîéúñ99ã÷ ùã÷ ïéù100à÷éîò àðééðá 101 

 éø÷àå äáùçî åâî ÷ôðã]î"é[ àúåøéù )ð" à
àúéùàø (àîéé÷ àìå àîéé÷ àðéðáì102îò  ÷é

î àìà éø÷à àì àîùá íéúñå"é103 àòá 
 àééìâúàì]éø÷úàìå) [àìåé éø÷ú( àîùá )àã (

 ÷éìñå äìà àøáå øéäðã ø÷é ùåáìá ùáìúàå
äìà104 àîùá   

 ונשלמו באלו אלו האותיות התחברו
 עלה לא ,אלה שברא וטרם .אלהים בשם
 סוד ועל ,בעגל שחטאו והם .אלהים בשם

 וכמו". ישראל אלהיך אלה" אמרו זה
 משתתף השם כך ,"אלה"ב "מי" שמשתתף

 ופרח .העולם םיתקיה הזה ובסוד ,תמיד
 וממנו ידעתי ,אותו ראיתי ולא אליהו

 בא .ושל והסתר הסוד עלהדבר שעמדתי 
 .לפניו והשתטחו החברים וכל אלעזר רבי
 אלא לעולם באנו לא אלמלא ,ואמרו בכו

  .די ,זה את עולשמ

ïéìàá ïéìà ïååúà ïåøáçúà105ìúùàå  íé
íéäìà àîùá106 ÷éìñ àì äìà àøá àì ãòå 

àìâòá åáçã ïåðéàå íéäìà àîùá6 àðã àæø ìò 
 åøîà)ç áì úåîù (ìàøùé êéäìà äìà107 äîëå 

î óúúùàã"äìàá é108 àîù àåä éëä 
àîìò íéé÷úà àã àæøáå øéãú óúúùàã çøôå7 

 äìî àðòãé äéðîå äéì àðéîç àìå åäéìà
éáø àúà äìéã àøúñå àæø ìò àðîé÷åàã 
 åëá äéî÷ åçèúùàå àééøáç åäìëå øæòìà
 òîùîì àìà àîìòì àðéúà àì àìîìà åøîàå

                                                                                                                                                                                     

  ).מ"מ(הוא אבא ). הערת הזוהר(א "ב רכח ע"ב שמות רכו ע"א ט ע"א משפטים קה ע"להלן טו ע 91
 ).ו"רח(אבא  92
 ).ו"רח(ק הנקרא גליפין הרי כל פרצוף אבא "כ בבינה הציור ו"סוד שביל דקיק אבא אח 93
 ).מ"מ(ן "י אבא צייר אימא וזו"ע' פי 94
. כ אותם הציורים חקק בהם עד שנכנסה החקיקה תוך הלוח"ואח, תחילה צייר אותם בציור דק 95

נחקקו , כ לרוב שהייתם שם"ואח, ן רק ציורים בעלמא"והכוונה כי לרוב אור החכמה לא היו ניכרים זו
 ).מ"מ(ה "ס ב"שהוא דבר ממשיי יותר מן הציור והמצייר והחוקק הוא א

 ).ו"רח(ה פרצוף אבא חסד של אבא שנתלבש ב 96
וקראה , כי יש בחכמה קצת דין להיות שחכמה דאריך הלבישה לגבורה דעתיק, אבא נקרא בוצינא 97

 ).מ"מ(קדש ' קדישא כי החכמה נק
 ).מ"מ(ן "שהיא נעלמת תוך אימא וזו 98
 ).מ"מ(ן "היא בינה שגם היא סתומה תוך זו 99

 ).ו"רח(ק "היכל ק 100
 ).ו"רח(שה בחסד ראש הבנין לכן נקרא בנינא עמיקא מצד אבא הנקרא עמיקא ונתלב 101
 ).ו"רח(כי אין ניכר עמידתה בחסד מבינה  102
 @@@@@).ו"רח(' חסד נמשך מחכמה הנקרא י' י, בינה' מ 103
 ).ו"רח(ק "הם ו 104
 ).ו"רח(אלה מי  105
כ היה חסד ועתה אין חושבין "כי תחלה היינו חושבים הפנימים שהיא בינה ואח' קדם למ' והי 106

 ).ו"רח(בסוד הרבצה ' והכוונה להתגלות וסתימת המ' קודם לי' בהיפוך המ
פרשת ' עי). ו"רח(ים בסוד קליפת עשייה ' ק מבינה ולהורידם למלכות הנק"שרצה להפריד הו 107

 ).ו"לש(א "משפטים קה ע
י דאימא "כמו שבבריאת העולם נכנסו נה). ו"רח(כי אמא תמיד רובצת על הבנים , בשעת אצילות 108

ולכן נקרא הבינה אלהים , א"י דאימא בז"כך תמיד כל יום ויום נכנסים נה, ואז נעשה שם אלהים, א"בז
 ).מ"מ(
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éã àã  
 וצבאם השמים זה על ,שמעון רבי אמר
 שמיך אראה כי" שכתוב ,"מה"ב נבראו
ה אדיר "מ" וכתוב ,"' וגותיךואצבע מעשה

 על הודךשמך בכל הארץ אשר תנה 
 @היזכרל הוא "השמים על" ".השמים

 זה והתלבש ,לאורו אור ראשב משום ,בשם
 בראשית" זה ועל .עליון בשם ועלה בזה
 שהרי ,העליון אלהים זה ,"אלהים ברא

 בשעה ,אלא. נבנה ולא כך היה לא "מה"
 "אלה" )מאלו( הללו האותיות שנמשכו
 בגדיה לבת התלוה םוהֵא ,למטה מלמעלה

   .בתכשיטיה אותה שטהיוק
  

àã ìò ïåòîù éáø øîà109 ïåäéìéçå àéîù 
áî"åàéøáúà ä110 áéúëã )ã ç íéìäú ( éë

åâå êéúåòáöà äùòî êéîù äàøà'111 áéúëå 
)é íù (î"øéãà ä112 øùà õøàä ìëá êîù 

äðú113íéîùä ìò êãåä 114 ] åäéà íéîùä ìò
àîùá à÷ìñì[ äéøåäðì àøåäð àøáã ïéâá 

 àîùá ÷éìñå àãá àã ùáìúàå)ä àùéã÷' (
äàìòàã ìòå 115 íéäìà àøá úéùàøá 

)à à úéùàøá (àã116 íéäìà äàìòî àäã " ä
éëä éåä àì117 àúòùá àìà éðáúà àìå 

 ïéìà ïååúà ïëùîúàã>ïéìéàî<ìà " àìéòìî ä
àúúì118àîéàå  î àúøáì úôéæåàðàäà119 

 àäèåùé÷á äì àèéù÷å  
 ,כראוי בתכשיטיה אותה שטהיק ומתי

 אל" שכתוב ,זכר כל לפניה שנראו בשעה
 כמו ',אדון' נקרא וזה ".'ה האדון פני

 ".הארץ כל אדון הברית ארון הנה" שנאמר
 בכלים והתקשטה ,'י ונכנסה 'ה יצאה כך
. בישראל זכר כל של כנגדם זכר של

 מלמעלה אחרות אותיותישראל מושכים ו
 בפי אזכיר "אזכרה אלה" .הזה מקוםל

 להמשיך כדי נפשי ברצון( דמעותי ךוואשפ
 עד מלמעלה אדדם ואז ,)הללו האותיות

éæç à÷ãë àäèåùé÷á äì àèéù÷ éúîéàå120 
àøåëã ìë äî÷ ïåæçúàã àúòùá121 áéúëã 

)æé âë úåîù (>ìà <)úà(ïåãàä éðô 122åäé " àãå ä
ïåãà éø÷à123 øîà úàã äîë )àé â òùåäé ( äðä

ä ú÷ôð ïéãë õøàä ìë ïåãà úéøáä ïåøà'124 
é úìéòàå'125 úèéù÷úàå éðàîá126 àøåëã 

 ïéðøçà ïååúàå ìàøùéá øëã ìëã ïåäéìá÷ì
 äìà àã øúà éáâì àìéòî ìàøùé ïåì ïëùî

 äøëæà)ä áî íéìäú (àîåôá àðøëãà8 

                                                           

 @@@).ו"רח(כ מוכרח הוא דשמיא וחיליהון "א] לות[שסוד מי אלה באצי, אלה' שפי 109
 .זוהר הרקיע' עי 110
 ).ו"רח(סוד אצבעות הכוס  111
 ).ו"רח(נעשית הכלה ] ה"שבמ) [שבמה( 112
 ).ו"רח( בינה נקרא אשר שהוא באצילות כי 113
 ).א"ד(ה "ת מלכ"ס 114
 ).ו"רח(ק שהם אלה "בו 115
 ).ו"רח(בינה שנעשה בינה אלקים  116
ק להתבלש בהם בקישוט שנעשים "כי בינה אינה נקרא אלהים רק בעת התלבשות ומלכות אין לה ו 117

 ).ו"רח(ק אז "לה ו
 ).מ"מ(א אל המלכות "מן הז 118
ג "ב קד ע"ה ח"דע, ג"א קג ע"כללים ח' עי, )א"נ] (ב"רש[ומקשטת למלכות , )א"ד(מלוה מלבושיה  119

  .'פרק ח' ח שער מ"ע' עי. ג"וקכא ע
 ).ו"רח(שמסתיימים בזכר  120
 ).ו"רח(שאז נעשים זכר  121
 ).ו"רח(ונעשית אלהים כמו בינה  122
גם המלכות ' נק, ועתה שקיבלה קישוטי אימא הנקרא עלמא דדכורא, י לשון נקבה"אדנ' מתחילה נק 123

 ).מ"מ(לשון זכר , אדון
 ).ו"רח(ה "שהיא מ 124
 ).ו"רח(י "ֵא 125
 ).ו"רח(ביסוד הדכר  126
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 ,דוגמתוכ םאלהי שיהיה ,אלהים בית
  ".חוגג המון ותודה רנה בקול" ,ובמה

 éàòîã àðëéôùå)>ð"à < ïéâá éùôð úåòøá
ïéìà ïååúà àëùîàì(9 ãò àìéòî íããà ïéãëå 

äéìéã àðååâë íéäìà éåäîì íéäìà úéá127 
 éàîáå)íù (úå äðø ìå÷áââåç ïåîä äãå128  

 בנתה שלי השתיקה ,אלעזר רבי אמר
 ובודאי ,למטה מקדש ובנתה למעלה מקדש
 בסלע דיבור .בשתים שתיקהמ בסלעדיבור 

 שתיקה ,בו והתעוררתי שאמרתי מה -
 שני ונבנו שנבראו ששתקתי מה -  בשתים
  .יחד עולמות

à" ä÷éúù øæòìà ø>éìéã <)éìéãä( àðá 
àìéòì àùã÷î129ðáå à àùã÷î àúúì130 

 éàãåáå]äìî ïéøúá à÷åúùî òìñá äìî [
)äìîå íéúùá à÷åúùî( àðøîàã äî òìñá 

éúùã äî íéúùá à÷åúùî äéá àðøòúàåàð÷ 
]åøáàã) [åøáàå( >åðáéàå<àãçë ïéîìò ïéøú 131  

 שלמות והלאה מכאן ,שמעון רבי אמר
 ,"צבאם במספר המוציא" שכתוב ,הכתוב

 ותלהי כהצרי וכל אחת מהן, הן דרגות שתי
 ".מי" ואחת ,"מה" שנאמר זה אחת .רשומה

 ,רשומה העליונה זו .תחתונה וזו עליונה זו
 "המוציא" ,"צבאם במספר המוציא" ואומר

 זה דוגמתכ ,כמותו ואין נודעש אותו -
 ההוא -  "המוציא" .הארץ מן לחם המוציא
 .אחד והכל ,התחתונה הדרגה זו ,שנודע

 ,יחד שעומדים הם רבואששים  - "במספר"
 להם שאין למיניהם צבאות והוציאו
 אותם בין - "לםולכ" )זה גמתודכ. (חשבון

   ".יקרא בשם" צבאותם כל ביןו הששים
  

 àø÷ã åîéìù äàìäìå ïàëî ïåòîù éáø øîà
 áéúëã)åë î äéòùé (àéöåîä132øôñîá 133 

 íéùø éåäîì êéøèöàã ïåðéà ïéâøã ïéøú íàáö
î øîúàã àã ãç åäééðî ãç ìë"î ãçå ä"ã é à

äàìòäàúú àãå 134 àã äàìòøîàå íéùø 135 
 àåää àéöåîä íàáö øôñîá àéöåîä

òãåîúùàã136 àéöåîä àã àðååâë äéúååë úéìå 
õøàä ïî íçì137 àòãåîúùàã àåää àéöåîä 

ïéúù øôñîá ãç àìëå äàúú àâøã àã138 
éìéç å÷éôàå àãçë ïéîéé÷ã ïåðéà àåáø åäééðéæì ï

àðáùåç ïåì úéìã139 ]àã àðååâë[ïéá íìëì  
 àø÷é íùá ïåäìéã ïéìéç ìë ïéá ïéúù ïåðéà  

 אם תאמר שקרא ,"יקרא בשם" זה מה
 היה ןכ שאם , כך זה אינו,םלהם בשמות

 הזו שהדרגה בזמן אלא .בשמו להיות צריך

àî ïåì àø÷ã àîéú éà àø÷é íùá é
îùáàåä éëä åàì ïåäú140 >ã éòáî åîùá ïë íà

äéì<àã àâøãã àðîæá àìà 141 ÷éìñ àì 

                                                                                                                                                                                     

 .ו הובא בסוף הספר"הגהות רח' עי 127
 .אריכות ביהל אור' עי 128
מכאן דעיקר קדושת לימוד הקבלה ומעלתו הוא לדבר בבחינות ). ו"רח(' א בנוק"ק דבינה בז"ו 129

ב "ה ח"דע' ועי) ב"א נז ע"ה ח"דע(כדי לתקן ולעורר באורותיהם של מעלה , שלמעלה דווקא ולא של מטה
 .זוהר הרקיע' ועי, ד"קנה ע
 ).ו"רח(' א בנוק"ק דז"ו 130
 .י הוא בסוף הספר"שער מאמרי רשב'  עי131
 ).ו"רח(מלכות  132
 ).ו"רח(בינה  133
 , העליון נעלם.בל העליון להשפיע והתחתון לק, ראש הבנין העליון וסופו, אלותמדרגו'  הנה ב134

 ).י"שער מאמרי רשב ('והתחתון נגלה כו
  ).א"דפ(ב "פקודי רלא ע) הערת הזוהר(ב "ב וקלח ע"שמות קסח ע 135
 ).א"ד(פקודי ' ב ובגליון פ"עיין תרומה קסח ע, כל מילין דאינון באתגליא כתובין' פי 136
  ).א"ד(סוד המוציא לחם מן הארץ  137
 ).ו"רח(ק שנחשב שם "ו 138
 ).ו"רח(ע "ת ביבעולמו 139
 ).ו"רח(אחר שיצא אין שייך קריאת שם  140
 ).ו"רח(בינה  141
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 לא ,"מי" ונקראת )למעלה( בשם עולה לא
 אף ,למינה נסתרים מוציאה ולא מולידה

 שברא כיון .בה טמונים היו שכולם גב על
 אז ,אלהים ונקרא בשמו והתעלה "להא"

 ווזה .בשלמות אותם הוציא הזה השם בכח
 קרא שלו השם באותו ,"יקרא בשם"

 .בשלמותו ו שיתקיימומין מין כל והוציא
 הזכרתי ,"בשם קראתי ראה" זה גמתודכ

  .שלמותו קיום על בצלאל ם שיתקיישמי

>àîùá<) >ð"à <àìéòì142 (î éø÷àå"é143 àì 
äéðéæì ïéøéîè ÷éôà àìå ãéìåà144òà " åäìëã â

 ÷ìúñàå äìà àøáã ïåéë äéá ïéøéîè ååä
 àã àîùã àìéçá ïéãë íéäìà éø÷àå äéîùá

ïåì ÷éôà145àø÷é íùá àåä àãå åîéìùá 146 
ôàå àø÷ äéìéã íù àåääá÷é147 àðéæå àðéæ ìë 

 àã àðååâë äéúåîéìùá àîéé÷úàì) àì úåîù
á ( àîéé÷úàì éîù àðøëãà íùá éúàø÷ äàø

íåé÷ ìò ìàìöá148äéúåîìùà   
 זה ,"אונים מרב" זה מה ,"אונים במֹר"
 ,הרצונות כל בו שעולים ,הדרגות ראש

  בו ועליתם

 íéðåà áåøî)åë î äéòùé (íéðåà áåøî éàî149 
ïéâøã ùéø àã150éìñã ïéúåòø ìë äéá å÷151 

äéá å÷ìúñàå  
  á/á  

 סוד זה - "כח ואמיץ" .סתום בדרך
 כמו ,אלהים בשם שהתעלה העליון העולם

 ששים מאותם - "נעדר לא איש" .שאמרנו
 שאיש ומשום .השם בכח שהוציא רבוא

 ונענשו ישראל שמתו מקום בכל ,נעדר לא
 ששים מאותם נעדר ולא נמנו ,בחטאיהם

 צורה הכל להיות כדי ,אחד אפילו רבוא
 אף כאן ,למעלה נעדר לא שאיש כמו .אחת

  .למטה נעדר לא

ë õéîàå íéúñ çøàá"ç152 àîìòã àæø àã 
äàìò153 ùéà ïøîà÷ãë íéäìà íùá ÷ìúñàã 

 àìéçá ÷éôàã àåáø ïéúù ïåðéàî øãòð àì
 åúéîã øúà ìëá øãòð àì ùéàã ïéâáå àîùã
 øãòà àìå ïåðîúà åäééáåçá åùðòúàå ìàøùé

ðéàîïå154 àìë éåäîì ïéâá ãç åìéôà àåáø ïéúù 
 óåà àìéòì øãòð àì ùéàã äîë àãç àð÷åéã

àúúì øãòð àì éëä  
 ,אמר הזקן המנונא רב ".בראשית"

 בהתחלה ת"בי ,בהפוך אותיות מצאנו
 ,"בראשית" היינו בהתחלה 'ב .כך ואחר

 .כך ואחר בהתחלה ף"אל .מכן לאחר "ברא"

øîà àáñ àðåðîä áø úéùàøá155 ïçëùà 
àëåôäá ïååúà156éá "á øúáìå àúéîã÷á ú '

ìà øúáì àøá úéùàøá åðééä àúéîã÷á" ó
àúéîã÷áìà øúáìå " íéäìà åðééä àúéîã÷á ó

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"רח(חכמה  142
 ).ו"רח(א שהתלבש בו בינה "ק דז"קודם אצילות ו' פי 143
 ).א"נ(ב "הרש. פירוש לא הוציא האורות הטמונים בו למיניהם 144
 ).ו"רח(' עיבור ב 145
 ).ו"רח(והשם קאי אבינה עצמה לא על החילות  146
' ט ותי"ש בתיקונים תיקון מ" וכמ,קריאת השמות קשר אותן בשורשן העליון ויחד אותם למעלה י"ע 147

נבררו ויצאו מהרע ז "עי ו,ז נמשך עליהם אור וקדושה משורשם העליון שבקודש הקדשים" ועי.ש"ז ע"נ
 ).ד"ב לה ע"ה ח"דע (לגמרי

 ).ו"רח(שהמשיך לו שפע מאותיות השם  148
  ).זוהרהערת ה(ב "פקודי רלא ע 149
 ).ו"רח(אבא חכמה  150
 ).ו"רח(ן "דאימא וזו 151
 ).ו"רח(ומשם נמשך הטיפה להוציא הקצוות  152
 ).ו"רח(ה "ח מ"אימא כ 153
 ).ק"דפ(א "ב ושמות כב ע"קכג ע 154
 ).ו"רח(ב "הוקשה לו כפל והפוך הא 155
' וב', בפעמים ' ב, ואם כפול האותיות', קודם לא' אם היפוך האותיות כי הב, קושיות' הרגיש ב 156

ומשם נשתלשלו המדרגות , ק הנקרא עלמא"ה שהיא הבינה להוציא הו"זהל אמר שכשרצה הקב', פעמים א
 ).זהר הרקיע(' היו כל האותיות סתומות בבינה כי שם נצטיירו ונרשמו וכו, עד העולם הזה השפל



úéùàøá 

11 

 לאחר "את" ,"אלהים" היינו בהתחלה ף"אל
עשות ל הוא ברוך הקדוש כשרצה אלא .מכן

 ,סתומות כל האותיות היו ,את העולם
 היה העולם את שברא טרם שנה יםיואלפ

  .ןבה ומשתעשע הוא ברוך הקדוש מסתכל

á÷ àòá ãë àìà øúáì úà"ä157 ãáòîì 
àîìò158ïéîéúñ ååä ïååúà ìë 159 ïéôìà ïéøúå 

ïéðù160 ìëúñî äåä àîìò àøá àìã ãò 
á÷"ä161åäá òùòúùàå 162   

 לפניו באו ,העולם את לברוא כשרצה
 התחילה .לראשם מסופם האותיות כל

 רבון ,אמרה .בראש להכנס 'ת האות
 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,העולמים

 ואתה ,ת"אמ שלך חותם תשלום שאני
 באות להתחיל למלך ראוי ,ת"אמ נקראָת

 לה אמר .העולם את בילברוא ו ת"אמ
 אתו ראויהאת  ,הוא ברוך הקדוש
 לברוא כדאית שאינך אלא ,##*צדיק/זכאית

 להיות עתידה ואת הואיל ,העולם את בך
 יםהנאמנ האנשים מצחי על רשומה

 ,ו"תי ועד ף"מאל התורה את מוישקי
 חותם שאת ,ועוד .ימותו שלך שםוובר

 לברוא כדאית אינך ,כך ואת והואיל .המות
  .יצאה מיד .העולם את בך

åúà àîìò éøáîì àòá ãë163 ïååúà ìë 
äéî÷164àôåñî 165åäééùéøà 166 ú úà úàéøù 

 êî÷ àçéð ïéîìò ïåáø äøîà àùéøá ìòéîì
àîúåç àðàã àîìò éá éøáîìà÷ðôùåâã 167 

îà êìéã"îà úàéø÷úà úàå ú"ú168 úåàé 
îà úàá éøùîì àëìîì" àîìò éá éøáîìå ú

á÷ äì øîà" úéì àìà úðà äàëæå úðà úåàé ä
 àðéîæ úðàå ìéàåä àîìò êá éøáîì éàãë úðà

íéùø éåäîì169ïéçöî ìò 170 ïéðîéäî ïéøáåâã 
ìàî àúééøåà åîéé÷ã"éú ãòå ó" êìéã åîéùøáå å

úðàã ãåòå ïåúåîé úåîã àîúåç ìéàåä êë úðàå 
 úéì>úðà <)àðà( àîìò êá éøáîì éàãë ] ãéî

ú÷ôð[171  
 äéî÷ ù úà úìàò172 ïåáø äéî÷ äøîà ,לפניו אמרה .לפניו 'ש האות נכנסה

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"רח(בינה  157
 ). א"ו ונ"רח(ק "ו 158
 ).א"נ(ם " א–היינו בבינה ). ו"רח(ביסוד דידה  159
 ).ו"רח(א "ב דז"חו 160
 ).ו"רח(אמא  161
' ועי, )ו"לש(ש עוד בציונים "יט וע' ר ריש פ"ד ובמדרש ויק"ח רות ריש פ ע"א ובז"תרומה קסא ע' בפ 162

 .אריכות ביהל אור
 ).הערת הזוהר(ב "א ויגש רה ע"מקץ רד ע 163
כ "א מש"לקמן ג ע'  ועי).ש"א ע"ש סח ע"הקדו(ולכן נברא העולם בו ', כל האותיות נכללו באות ב 164

 @.'י על אות נ"בשם השער מאמרי רשב
והיא ] ל בבינה"אצ[א ואותיות גנוזות בבית "ימי בראשית דז' הענין כי העולם הנזכר בכאן הם סוד ז 165

תיקונים דף עד . ק אתוון הן בהיפוכו"ונכנסו בסדר תשר, ת ומלכות ותמן קיימי"הבורא אותיות של ת
 ).ו"רח(

שראש לכולם הבינה היא , לכך באו כך, ואותיות בה בהיפוך, יות בבינה שהיא נקבהלהיות האות 166
בתיקונים ' עי). ז' א סי"אור יקר ש(ואחר שגלגול זה היה בבינה לכך אתו מסופא ארישייהו , סופם בחמכה

, רכ כולם על הסד"תחילה ואח' א, ה"כי האותיות נבראו בבינ). א"ד(דף עד ותמצא טעם למה באים למפרע 
והמשכילים : א"ז יז ע"תיקו' עי). א"נ(ם " א–כ יצאה ראשונה "ע, אחרונה עומדת בפתח הבינה' ונמצאת ת

יזהירו אלין אינון אתוון דהוה לון שכל לאעלא קדם מלכא כל חד על תקונוי מסטרא דגבורה עאלו כלהו 
, מדת הדין אתברי עלמאי בגין דב"תשר' ת בא"י ודא איהו בראשי"למפרע בגין דאיהי דרועא שמאלא תשר

 . כ"ע
 ).א"דפ(חותם הטבעת  167
ת ודעת ובינה ליסוד "קוים דהיינו ת' ל המכריע בג"ת ר"ראשי אותיות וסופן ואמצען אמת והוא ת 168

 ).ו"רח(י מכריע אחרון דבינא יסוד "א ע"ואמר שיבא ז
 ).ו"רח(לשמא דעתו קצת ) חסר(כי הדינים גוברים ביסוד אמא ולא יתקיים העולם כי הם ' פי 169
 .א"שבת נה ע' ועי, )א"ד(' והתוית תו על מצחות וכו) ט ד(ביחזקאל ' פי 170
 .י"אריכות במאמרי רשב' עי 171
א כרוה נדיבי העם במחוקק דא יסוד "י יסוד כמד"אבות המתייחדים במלכות ע' מורה על ג' צורת ש 172

עשים לה נקודה זה כנגד יסוד כדי י האבות הנכנסים לה ביסוד ונ"והוא סוד נקודת ציון שבה הנעשים ע
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 את בי לברוא לפניך נוח ,העולמים רבון
 וראוי ,י"שד שמך נקראת שבי ,העולם

 ,לה אמר .קדוש בשם העולם אתלברוא 
 אבל ,אמת אתו טובה אתו ראויהאת 

 אותך נוטלים הזיוף לש והאותיות הואיל
 את בך לברוא רוצה איני ,עמהם להיות
שהרי השקר לא יתקיים אלא אם  ,העולם

 לומר שרוצה שמי ,מכאן. יטלו אותך' ר' ק
 כך ואחר בהתחלה אמת של יסוד קחי שקר

 אות היא 'ש האות שהרי ,יקיים את השקר
 'ק .האבות בה שהתיחדו אמתה אות ,אמת

 וכדי ,הרע צדה על שנראו האותיותהם  'ר
 ונהיה ,בתוכן 'ש האות את לקחוהתקיים ל

  .מלפניו יצאה ,כך שראתה כיון .קשר

 éø÷úà éáã àîìò éá éøáîì êî÷ àçéð ïéîìò
ãù êîù" àîùá àîìò éøáîì úåàéå éàùéã÷ 

úðà èåù÷å úðà áèå úðà úåàé äì øîà173 ìáà 
àôåéæã ïååúàå ìéàåä174 ïéìèð  ïåäîò éåäîì êì

 íéé÷úà àìã ïéâáã àîìò êá éøáîì àðéòá àì
÷ êì ïåìèé éà àìà àø÷ù" éòáã ïàî ïàëî ø

àø÷ù øîéîì175 àúéîã÷á èåù÷ã àãåñé ìåèé 
àäã àø÷ù äéì íé÷åé øúáìå176ù úà  ' úà

÷ äá åãçééúàã ïúäáàã èåù÷ úà åäéà èåù÷' 
ø'177 ïåðéà àùéá àøèñ ìò åàéæçúàã ïååúà 

éé÷úàì ïéâáåù úà éìèð àî ' øù÷ éåä åäééååâá
äéî÷î ú÷ôð éëä úàîçã ïåéë178  

 רבונו של ,לפניו אמרה .'צ האות נכנסה
 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
 ואתה ,הצדיקים חתומיםבי  )שבי( שאני

 צדיק כי" שכתוב ,בי רשום צדיק שנקראָת
 את לברוא ראוי ובי ,"אהב צדקות 'ה

 ,את וצדיק את דיצ ,צדי ,לה אמר .העולם
 צריכה אינך ,טמונה להיות צריכה את אבל

 פה פתחון לתת שלא כדי כך כל להתגלות
 'י] אותה[ באהו ,היא  ,מה הטעם .לעולם

 עליה ורוכב הקדוש הברית של השם של
 הקדוש כשברא ,הסוד וזה .עמה ונאחז
 'בב אותו ברא ,הראשון אדם את הוא ברוך

 לאחור חוזר ד"יו של הפניםלכן ו ,פרצופים
 זה כמו בפנים פנים חוזרים ולא ,ö זה כמו

 מסתכל , זה כמו למעלה מסתכל ,

ö úà úìàò179ð àîìò ïåáø äéî÷ äøîà  àçé
éá éøáîì êî÷ àîìò )àðàãéá ( >éáã< ïéîéúç 

 áéúëã íéùø éá ÷éãö úàéø÷úàã úðàå íé÷éãö
)æ àé íéìäú (åäé ÷éãö éë" éáå áäà úå÷ãö ä

 ÷éãöå úðà éãö éãö äì øîà àîìò éøáîì úåàé
úðà180 úðà úéì àøéîè éåäîì êéøö úðà ìáà 

êéøö ïåçúô áäéîì àìã ïéâá êë ìë àééìâúàì 
 àîòè éàî àîìòì äô à éäéàé àéú ' àîùã

]úéøáã[ àùéã÷ äãäá ãçàúàå äìò áéëøå 
á÷ àøá ãë àã àæøå"ïåùàøä íãàì ä181 åã 

åéã éåôðà êë ïéâáå åàøá ïéôåöøô" øãäî ã
 àã àðååâë àøåçàìö

182 ïéôðà åøãäúà àìå 
 àã àðååâë ïéôðàá àã àðååâë àìéòì ìëúñà 

 àã àðååâë àúúì úìëúñà á÷ äì øîà " ä

                                                                                                                                                                                     

שיכנוס בה היסוד הקודש בסוד בתולה שפתחה סתום ובעלה עושה אותה כלי וזה באר חפרוה שרים 
 ).זוהר הרקיע(נקרא שדי המורה על היסוד כנודע ' חפרוה ממש כרוה נדיבי העם כרוה ממש ולפי

 ).זהר הרקיע(ת "נגד תכ" וקשוט אנת. "כנגד גבורה" וטב אנת. "כנגד חסד" יאות אנת" 173
 ).זהר הרקיע(מזוייפת ' דוגמת ד' ור. כקוף בפני אדם, מזוייפת' דוגמת ה' כי ק, ר"אתוון דזיופא הם ק 174
  ).הערת הזוהר(ב "ויקהל רטו ע 175
 ).א"ד(א "א תרומה קנב ע"ב מקץ רד ע"ע] ק" דפ–כז [בראשית נג  176
 ).הערת הזוהר(ב "א תרומה קמח ע"פקודי רסד ע 177
 .י" אריכות במאמרי רשב'עי 178
אפילו יקיימו , כי אם אינם שלימין בו, הצדיקים חתומין באות ברית קודש הרומז לצדיק יסוד עולם 179

שהרי עלמא דאתי אסתיים , וגם בינה שהוא רבון דעלמא בסוד רשום. כל התורה אינם נקראים צדיקים
ה "שהם נו, צדקות אהב' תיב כי צדיק הדכ, ש דאנת אתקריאת צדיק בי רשום"וז, בדכורא שהוא יסוד צדיק

 ).זהר הרקיע(וזהו צדקות אהב וראוי שיברא העולם במדתו , ובינה נתפשט עד הוד, הנקרא צדקות
ס "א וגם ז"ס וחכם באחור ישבחנה כי חכם שהיא חכמה השביח את הבינה והאיר בה בסוד אב" ז180
ב "צ ב ע"א בספד"בהגר' וכן עי', כללים פרק אח שער ה"ע (ן"ד ונו"א יו"שהם או'  בצורת אות צכאןהנזכר 

 .דצלם' ביחס לצ' ח שער כה פרק א"ע' ועי, )ה לא הוו"ד
ן בינה ובקדמיתא לא הוו משגיחין אפין "ד דרכיב על נו"ב והיינו יו"אמור פח ע' ר חכמה עיין פ"אדה 181

 ).א"ד(ב "ב והאזינו רצב ע"בספרא דצניעותא קעו ע' באפין ע
 .כה שהוא בצורת צ' סיח "י או"ב' עי 182
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 הוא ברוך הקדוש לה אמר . זה כמו למטה
 אותך ולעשות אותך לנסר עתיד שאני ,עוד

 .תתעלי אחר במקום אבל ,בפנים פנים
  .והלכה מלפניו יצאה

åú10ïéîæ àðàã 183ðì  ïéôà êì ãáòîìå êì àøñ
 ú÷ôð ÷ìúñú àøçà àøúàá ìáà ïéôàá

úìæàå äéî÷î184  

 רבון ,לפניו אמרה .'פ האות נכנסה
 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,העולמים

 בעולם לעשות עתיד שאתה הישועה שהרי
 לברוא ראוי ובי ,פדות היא וזו ,בי רשומה

 בך אבל ,את ראויה ,לה אמר .העולם את
 שהנחש ומכ .וםסת דרךב פשע רשום
 מי כך ,גופו בין ראשו ומכניס שמכה

 'ע וכן .ידיו ומוציא ראשו כופף שחוטא
 אמר ,ענוה יב שיש שאמרה גב על אף ,ןועו
 את בך אברא לא ,הוא ברוך הקדוש לה

  .מלפניו יצאה .העולם

ô úà úìàò185  àçéð ïéîìò ïåáø äéî÷ äøîà
 ïéîæ úðàã àð÷øåô àäã àîìò éá éøáîì êî÷

úåãô àåä àãå íéùø éá àîìòá ãáòîì186 éáå 
 êá ìáà úðà úåàé äì øîà àîìò éøáîì úåàé

àéåéçã àðååâë åøéîèá òùô íéùøúà187 éçîã 
 óéôë áçã ïàî éëä äéôåâ ïéá äéùéø ìéòàå

ò ïëå éåãé ÷éôàå äéùéø) òùô(òà ïåò " äøîàã â
éá úéàã11á÷ äì øîà äåðò " êá éøáà àì ä

äéî÷î ú÷ôð àîìò188  

  ïåáø äéî÷ äøîà ñ úà úìàò  רבון ,לפניו אמרה .'ס האות סהנכנ
  â/à  

 ,העולם את בי לברוא לך נוח ,העולמים
 'ה סומך" שכתוב ,לנופלים סמיכה בי שיש
 צריכה תַא כן על ,לה אמר ".הנופלים לכל

 יוצאת את אם .ממנו תזוזי ואל מקומך תֶא
 ,נופליםה אותם על יהיה מה ,ממקומך

 יצאה מיד .עליך יםסומכ והם הואיל
  .מלפניו

 éá úéàã àîìò éá éøáîì êî÷ àçéð ïéîìò
 áéúëã ïéìôðì àëéîñ)ãé äî÷ íéìäú ( êîåñ

åäé" êéøö úðà àã ìò äì øîà íéìôåðä ìëì ä
 äî êøúàî ÷éôð úà éà äéðî æåæú àìå êøúàì

 àäú]åäééìò[189ôð ïåðéàã é ïåðéàå ìéàåä ïéì
 ú÷ôð ãéî êìò ïéëéîñ]äéî÷î[190  

 רבונו של ,לפניו אמרה .'נ האות סהנכנ
 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
 ותהלה ,"תוליתה נורא" כתוב שבי

 שובי ן"נו ,לה אמר .תהלה נאוה לצדיקים

 àçéð àîìò ïåáø äéî÷ äøîà ð úà úìàò
êî÷ áéúë éáã àîìò éá éøáîì )àé åè úåîù (

äìäú äåàð íé÷éãöã äìäúå úåìäú àøåð191 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(א "ע] א"ק ודפ" דפ–כח [בראשית כא  183
 .י"אריכות במאמרי רשב' עי 184
ושני '  שני פעמים א, ועוד כפל האותיות,'קודם א'  בת הנה הרגיש שתי קושיות אחת היפוך האותיו185

משם  ו, כנודעא להוציא שש קצוות הנקראת עלמ, שהוא הבינה,ה"א שכשרצה הקב" ולז.'פעמים ב
 כי שם נצטיירו ונרשמו , היו כל האותיות סתומות בבינה,נשתלשלו המדרגות עד עולם הזה השפל

 ).זוהר הרקיע' ועי, ש אריכות"עיי, י"שער מאמרי רשב ( ולא יצאו לחוץ עדין,האותיות
 .טוב'  שהוא יסוד הנק, אם יגאלך טוב יגאל, כי גאולה בעלמא דדכורא, יש הפרש בין גאולה לפדיון186

זו ' ופ, ה"פ' וזהו סוד פ,  ונמשך פדיון זה מפה שבמלכות, נפש דדוד, ונתן פדיון נפשו,ופדיון בעלמא דנוקבא
א פדעהו מרדת " כד,א" כי אין פדיון אלא על ידי דבר אחר שיכנס במקומו לפייס סט,יש בה מסטרא אחרא

 .)י"שער מאמרי רשב (ולפיכך אתרשים בה פשע בטמירו'  וכושחת מצאתי כופר
כנחש שנושך וחוזר למקומו ומרמה שלא עשה כלום כך אתה מראה סימני טהרה שאתה פודה ' פי 187

 ).ו"רח(ואינך פודה אלא בתמורה וכופר 
 .י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי 188
 ).ק"דפ(א "ו ע 189
הנה בינה יש לה שתי : י"ל השער מאמרי רשב"וז. וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי 190

 ואם . ואז מתפשט עד הוד,)א"ב קכז ע"ח' עי ( והיא כד יתבא רביעה על בנין,סתומה' ם'  אם בחי,נותבחי
 מסתלקת האם , ובזמן הגלות. ואז לא יתבא על בנין,בהעלותה בחכמה ונגנזת החכמה בתוכה' בחינת ס

נים וסומכת  משם משפעת אור לב,' ובעלותה למעלה בחכמה בסוד ס. והבנים נופלים,ה"מעל הבנים בעו
 םו לבני" לא היה תקומה ח, להתעלות להיות היכל לחכמה, ואלו לא היה לבינה בחינה זו.אותם בגלות

 .' וכו ולא היה להם סמך, בנופלם בגלותניםהעליו
 .י"שער מאמרי רשב' עי 191
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 ך"סמ שבה בשבילך שהרי ,למקומך
 שבה מיד .עליה סמוכה ותהיי למקומה
  .מלפניו ויצאה למקומה

åð äì øîà" àäã êøúàì áåú ï]êðéâá) [êë ïéâá( 
îñ úáú"ìò êéîñ éåäå äøúàì êé úáú ãéî ä

äéî÷î ú÷ôðå äøúàì192  
 רבונו של ,לפניו אמרה .'מ האות נכנסה

 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
 ,ודאי הוא כך ,לה אמר .מלך נקראָת שבי
 משום ,העולם את בך אברא לא אבל

 'ול תַא למקומך שובי .מלך צריך שהעולם
  .מלך בלי לעמוד לעולם ראוי לא שהרי ,'כו

 àçéð àîìò ïåáø äéî÷ äøîà î úà úìàò
êìî úàéø÷úà éáã àîìò éá éøáîì êî÷193 

 àîìò êá éøáà àì ìáà éàãå àåä éëä äì øîà
öà àîìòã ïéâá ìå úðà êøúàì áåú êìîì êéøè

åëêìî àìá í÷éîì àîìòì úåàé àì àäã 194  
 מעל 'כ האות מלפניו ירדה שעה באותה

 רבונו ,לפניו ואמרה הזדעזעה .כבודו כסא
 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,של עולם

 ,כבודו כסא מעל 'כ וכשירדה .כבודך שאני
 והזדעזע ,עולמות אלף םימאתי הזדעזעו

 אמר .ליפול הזדעזעו העולמות וכל ,הכסא
 את מה ,ף"כ ף"כ ,הוא ברוך הקדוש לה

 .העולם את בך אברא שלא ,כאן עושה
 כלה" ,כליה בך שהרי ,למקומך שובי

 .שם ותהיי לכסאך שובי ,נשמע "ונחרצה
  .למקומה ושבה מלפניו יצאה שעה באותה

úçð àúòù àéääá ìòî ë úà éäåîã÷ ïî 
éø÷é éñøåëä195äøîàå úòæòãæà  ïåáø äéî÷ 

 êãåáë àðàã àîìò éá éøáîì êî÷ àçéð àîìò
ïúàî åòæòãæà äéø÷é éñøåë ìòî ë úúçð ãëå196 

 ïéîìò åäìëå àééñøåë òæòãæàå ïéîìò óìà
á÷ äì øîà ìôðîì åòæòãæà"ë ä"ë ó" úà äî ó

 êøúàì áåú àîìò êá éøáà àìã àëä ãéáò
 äéìë êá àäã)âë é äéòùé (äöøçðå äìë197 

ñøëì áåú òîúùà àúòù àéääá ïîú éåäå êéé
äúëåãì úáúå äéî÷î ú÷ôð198  

 רבונו של ,לפניו אמרה .'י האות נכנסה
 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
 לך וראוי ,הקדוש השם ראשית שאני

 שאת לך די ,לה אמר .העולם את בילברוא 
 עולה רצוני וכל ,בי רשומה ואת בי חקוקה

  .משמי להעקר ראויה אינך ,בך

ìàò àçéð àîìò ïåáø äéî÷ äøîà é úà ú
úåøéù àðàã àîìò éá éøáîì êî÷à àîùã 

àùéã÷àîìò éá éøáîì êì úåàéå 199à " êì éã ì
 éìéã àúåòø ìëå éá íéùø úðàå éá ÷é÷ç úðàã

éîù ïî àø÷òúàì úåàé úðà úéì ÷éìñ êá200  
 è úà úìàò201 àçéð àîìò ïåáø äéî÷ äøîà רבונו של ,לפניו אמרה .'ט האות נכנסה

                                                                                                                                                                                     

 ,האותיות אורות מבהיקין מאירים ומזהירים: י"ל השער מאמרי רשב"וז. אריכות בזוהר הרקיע' עי 192
ן "ואלו היה אור נו. וכונת כל אחת באומרה שיברא בה העולם הוא התפשטות אורה והתגלותה בתחתונים

 ולהיות כי היא לית לה מגרמה כלום .ך" היתה מתרחקת מאד מאור סמ,מתפשט ויורד למטה בתחתונים
ולכן  , ברדתה למטה לא תוכל לעמוד מפני ריחוקה מאור סמך הסומכת אותה,אלא מאי דנקטא מלעילא

 .ך סמך ועזר בימי נפלה בגלות"אמר לה שתשוב למקומה ויהיה לה מאור סמ
 ).י"שער מאמרי רשב ( ואז מולכת בתחתונים, בהתפשט אור בינה בתוכה,פתוחה סוד מלכות' מ 193
 .וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי 194
  ).א"ד(בריאה  195
 ).ק"דפ(ב "ח ע 196
ש לקמן דף כג כד דאין דינא עלאת העילות אתמר ביה ואין "ר וידעת מהוא כת' כי נודע דאות ך' פי 197

 ).ו"רח(מידי מציל 
 . י ובזוהר הרקיע"אריכות בשער מאמרי רשב' עי 198
 ורצתה .ד שבשם" והיא היו, ולפיכך נקראת שירותא, שירותא ממאי דאתגלייא הוי,א" חכמה שבז199

 ואין ראוי שיתגלה אורה ,י היא נעלמת מאד והשיבה כ, ושיברא בה העולם,שיתגלה אורה בתחתונים
 ואין ראוי , ודי שנגלה בו לבד, כי אף בשם בן ארבע לא היה ראוי שתתגלה בו לרוב העלמה,בתחתונים

 .)י"שער מאמרי רשב ( כי אין העולם כדאי להשתמש באור הזה,לגלותה יותר
 יורה על "את חקיק בי: "י"שבל השער מאמרי ר"וז. וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי 200

ד דתלייא ממזלא " יו, יורה על מוחא דאבא, כעין רשימא בעלמא, יותר דק"אנת רשים ביו" .א"חכמה דבז
 . אשר שם הרצון העליון, כנגד מוחא סתימא"וכל רעותא דילי בך סליק" .קדישא
א אמרו צדיק כי " כדשהוא תשיעי מלמעלה למטה ונקרא טוב: י"שער מאמרי רשב' ועי). א"ד(יסוד  201

 ).הערת הזוהר(א "תרומה קנב ע. טוב
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 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
 לא ,לה אמר .וישר טוב בי נקראָת נישא

 סתום טובך שהרי ,העולם את בך אברא
 רב מה" שכתוב זהו ,בתוכך וצפון בתוכך
 וגנוז הואיל ".ליראיך צפנת אשר טובך

 רוצה שאני הזה לעולם חלק בו אין ,בתוכך
 שטובך על ,ועוד .הבא בעולם אלאלברוא 

 שכתוב זהו ,ההיכל שערי יטבעו בתוכך גנוז
 ,כנגדך 'שח ,ועוד ".שעריה בארץ בעוט"

 כן ועל ,ט"ח הנה יחד וכשתתחברו
 בשבטים רשומות לא הללו האותיות
  .מלפניו יצאה מיד .הקדושים

ðàã àîìò éá éøáîì êî÷à áåè úàéø÷úà éá 
 êáåè àäã àîìò êá éøáà àì äì øîà øùéå

ää êååâá ïåôöå êååâá íéúñ" ã)ë àì íéìäú ( äî
ðâå ìéàåä êéàøéì úðôö øùà êáåè áøå êååâá æ

 éøáîì éòá àðàã àã àîìòì à÷ìåç äéá úéì
éúàã àîìòá àìà202ðâ êáåèã ìòã åúå å êååâá æ

éòøú ïåòáèé> íéúôù<ää àìëéäã " ã) á äëéà
è (äéøòù õøàá åòáè203êìá÷ì çã åúå 204 ãëå 

ç àä àãçë ïåøáçúú" ïéìà ïååúà àã ìòå è àì
äéî÷î ú÷ôð ãéî ïéùéã÷ ïéèáùá ïéîéùø205  

 רבונו של ,לו אמרה .'ז האות נכנסה
 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
 שכתוב ,השבת את בניך שומרים שבי

 לא ,לה אמר ".לקדשו השבת יום את זכור"
 וחרב קרב יש שבך ,העולם את בך אברא
 יצאה מיד .ן"שלנו כמו קרב של מחוור חדה

  .מלפניו

 êî÷ àçéð àîìò ïåáø äéì äøîà æ úà úìàò
 áéúëã úáù êéðá ïéøèð éáã àîìò éá éøáîì

)ç ë úåîù ( äì øîà åùã÷ì úáùä íåé úà øåëæ
àáø÷ êá úéà úðàã àîìò êá éøáà àì12 

åðã àðååâë àáø÷ã àçîåøå àððùã àáøçå"ï13 
]ãéî[äéî÷î ú÷ôð 206  

 רבונו של ,לפניו אמרה .'ו האות נכנסה
 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
 'וה את ,ו"וא ,לה אמר .משמך אות שאני

 םשאת ,שמי של אותיות םשאת לכם יַד
 ,בשמי וגלופות וחקוקות ,שמי של בסוד
  .העולם את ןבכ אברא ולא

 àçéð àîìò ïåáø äéî÷ äøîà å úà úìàò
 äì øîà êîùî úà àðàã àîìò éá éøáîì êî÷

ã ïååúà ïåúàã ïåëì éã äå úðà å ïåúàã éîù
 éøáà àìå éîùá ïéôéìâå ïé÷é÷çå éîùã àæøá

àîìò åëá207  
 .כך אף אמרו .'ג והאות 'ד האות נכנסה

 שהרי ,זו עם זו להיות לכן יַד ,להן אף אמר
 וצריכים ,העולם מן יתבטלו לא העניים

 ל"גימ ,העני הוא ת"דל .חסד עמהם לולגמ
 ןלכ ודי ,מזו זו תפרדו אל .חסד לה גומלת

  .זו את זו לזון

â úàå ã úà úìàò208 øîà éëä óåà åøîà 
 ïéðëñî àäã àã íò àã éåäîì ïåëì éã ïåì óåà
 åáéè ïåäîò ìåîâì ïéëéøöå àîìò ïî ïåìèáúé àì

ìã"äéà úåîéâ àðëñî "â ìåî àì åáéè äì ì
ãì àã ïæéîì ïåëì éãå àã ïî àã ïåùøôúúïé209  

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(א "שמות קנב ע 202
 .י"שער מאמרי רשב' עי 203
 האחד :האבר הקדוש העליון יש לו שתי צנורות: י"שער מאמרי רשב' עי). א"ד(צינור המותרות  204

ונות ו הכפרש בס" וכמ,ים הדינש ומותרות אלו הם שור. והצינור השני דוחה המותרות,מזריע זרע קודש
 , כי אין ביניהם אלא כקליפת השום, האלו הם סמוכין זה לזהתושתי הצנורו' וכו ,בדרוש יפנה ויטול

 ובדבר מועט אפשר , כי הם סמוכין זה לזה,"ךללקב' דהא ח"ש " וזמ, זה קדש וזה חול,'וט' וכנגדם ח
 . זו' ולפיכך אין ראוי לברא העולם בבחי,ו"להתערב קדש בחול ח

 .וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי 205
 תמורה על היות המלכו' ז: י"ל השער מאמרי רשב"וז. וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי 206

 ולקדשו , להעלותו לעולם הזכר, וזהו זכור את יום השבת).ב"ז יז ע"תיקו (כנודע' על ו'  בסוד י,עטרת בעלה
 . בעולם הזכר, שהיא נקבה,"את" להעלות 'וכו,  הקדשרונ בצ,להיות עטרת בעלה

 .וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי 207
 ).א"ד(תרי פלגי  208
 . וזוהר הרקיע, י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי 209



úéùàøá 

16 

 רבונו של ,לו אמרה .'ב האות נכנסה
 ,העולם את בי לברוא לפניך נוח ,עולם
 אמר .ולמטה למעלה אותך מברכים שבי
 אברא שבך ודאי הרי ,הוא ברוך הקדוש לה
 את לברוא הראשית תהיי תוַא ,העולם את

  .העולם

á úà úìàò210 àçéð àîìò ïåáø äéì äøîà 
 àìéòì êì ïàëøáî éáã àîìò éá éøáîì êî÷

á÷ äì øîà àúúå" àîìò éøáà êá éàãå àä ä
åøéù àäú úàåàîìò éøáîì àú211  

 לה אמר .נכנסה ולא 'א האות עמדה
 אינך למה ,ף"אל ף"אל ,הוא ברוך הקדוש
 ,ו לאמרה .האותיות כל כשאר לפני נכנסת

 שכל שראיתי משום ,רבונו של עולם
 אני מה ,תועלת בלי מלפניך יצאו האותיות

  שהרי ,ועוד .שם אעשה

á÷ äì øîà úìàò àì à úà àîéé÷"ìà ä" ó
ìà"éì äîì óàî÷ úìàò úðà úï ìë øàùë 

ïååúà212 äøîà )ìäé (>äéî÷< ] ïéâá àîìò ïåáø
àðéîçã[ àúìòåú àìá êî÷ ïî å÷ôð ïååúà ìë 

àäã åúå ïîú ãéáòà àðà äî  
  â/á  

 ראוי ולא ,זה גדול אוצר 'ב לאות נתת
 לעבדו שנתן אוצר להעביר עליון למלך

 ,הוא ברוך הקדוש לה אמר .לאחר נותיול
 העולם את שאברא גב על אף ,ף"אל ף"אל

 .האותיות לכל הראש תהיי תַא ,ת"בי באות
 כל יתחילו בך .בך אלא יחוד בי אין

 לא יחוד וכל ,העולם מעשי וכל החשבונות
  .ף"אל באות אלא יהיה

éá úàì úáéäé" àìå àã àáøáø àæáæáð ú
 àëìîì úåàéäàìò áäéã àæáæáð àøáòàì 

åãáòìéá÷ äì øîà àøçàì áäéîìå "ìà ä" ó
ìà"òà ó"éá úàã â" àäú úà àîìò éøáà äá ú

ïååúà ìëì ùéø213êá àìà àãåçé éá úéì 214 êá 
éãáåò ìëå ïéðáùåç ìë ïåøùéï ìëå àîìòã 

ìà úàá àìà éåä àì àãåçé" ó  
 אותיות הוא ברוך הקדוש ועשה
 תחתונות ואותיות ,גדולות עליונות
 ,"ברא בראשית" ת"בי ת"בילכן ו .קטנות

 מלמעלה אותיות ".את אלהים" ף"אל ף"אל
 מהעולם ןה יחד לןווכ ,מלמטה ואותיות

  .התחתון ומהעולם העליון

]á÷ ãáòå"ä) [á÷ ãéúòå"ãáòîì ä(ïååúà  
]ïååúà[215 ïéøéòæ ïéàúú ïååúàå ïáøáø ïéàìò216 

êë ïéâáå217éá "éá ú"ìà àøá úéùàøá ú" ó
ìà" àúúî ïååúàå àìéòìî ïååúà úà íéäìà ó

 àîìòî ååä àãçë åäìëåäàìòäàúú àîìòîå   
 זה מה ,אמר יודאי רבי ".בראשית"

 שהעולם ה"החכמ זו .ה"בחכמ ,ת"בראשי
éùàøá éàî øîà éàãåé éáø úéùàøá" ú

îëçá"îëç àã ä" àîéé÷ àîìòã ä]äìò[ 

                                                           

וזה נותן קיום , ה אלוקים"י הוי"ה אדנ"באר תחתון הוי, ן"א ב"באר עליון קנ, נתיב לא ידעו 210
 .ש יא"ח ק"פע' עי, )א"ד(ב "אורות ח' הלעולמות שהם 

  . א השערים"א שהיינו רל"ש סח ע"הקדו' ועי, י וזוהר הרקיע"אריכות בשער מאמרי רשב' עי 211
המעלה '  כי איך תכנס אחר שניתנה לב, לאלף לא ניתנה ליכתב'ית'  באמת נראית שאלה זו ששאל ה212

 אבל ,תהיה שירותא לבד למברי עלמא'  אמר שב'ית' ש יתורץ כי ה" אבל עם מ', וכולהבראות בה העולם
 , כי לא נתמעטו כי אם להיותם שירותא למברי עלמא לבד,כ אפשר שהאותיות יברא בהם עניני העולם"אח

 ).י"שער מאמרי רשב ( כדי שיבראו בה שאר עניני העולם,כ"ואם כן יצדק לשאול אותה למה לא נכנסה אח
 , לפעול פעולתהת אלא שהיא מתלבשת בכל האותיו,לבדה אינה ,'י שנברא העולם באות ב" אעפ213

 אבל לא שתהיה לבדה , לומר שהיא תהיה ההתחלה לבד,וזהו פירוש את תהא שירותא למברי עלמא
כי גם '  וכולבדה אלא על ידי אור אלף המתעלם בתוכה ומאיר בה' ומכל מקום לא תאיר אות ב',  וכופועלת

 ).י"שער מאמרי רשב (ם בתוכהלף המתע"י אור אל"לם אלא עבית לא תקבל שפע להאיר בבריאת העו
 ואמר ,ב"חודהיינו  ,'בסוד בוכי בתחלה היה בלא מתקלא ה "ד בהגה"צ א ע"א על ספד"בבהגר' עי 214

וכן הוא .  פלא אלף אדרין ואכסדרין, הכתר שהוא הדעתיינו וה. כל ייחודי לא יהיה אלא בך,ף"ה לאל"הקב
 .א"ב עו ע"ה ח"דע' יע. א"י ד ע"א על ס"בבהגר
ב "א ופקודי רכח ע"א ופנחס רכ ע"ב ויקרא ב ע"א ותצוה קפ ע"א ושם קעד ע"קנט ותרומה קלב ע 215

  ). א"דפ(ב "בראשית ט ע, )א"ד(ב "ב ויקהל רה ע"ויחי רלד ע
 ).י"שער מאמרי רשב ( אלו מעולם העליון בינה ואלו מעולם התחתון מלכות216
 ).ו"רח(' ולהכי התחיל בב' עאלת קודם הא' ק נמצא שב"תשרד "כי לפי שנכנסו האותיות ע 217
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 יםסתומ סודות לתוך להכנס עליה עומד
 גדולים צדדים ששה נחקקו וכאן .עליונים
 נעשו שמהם ,יוצא הכל שמהם עליונים

 הים לתוך להכנס ונחלים מקורות ששה
 מי .נבראו מכאן ,שית ברא והיינו .הגדול

 הנסתר ההוא ,נזכר שלא ההוא ,אותם אבר
  .ידוע שאינו

ïéàìò ïéîéúñ ïéæø åâ àìòàì218 àëäå 
ôéìâàé14219ïéáøáø ïéøèñ úéù 220 ïåäðîã ïéàìò 

ïéøå÷î úéù åãéáòúà ïåäðîã àìë ÷éôð221 
àáø àîé åâ àìòàì ïéìçðå222 åðééäå ]áúéù àø [

)úéùàøá( àåää ïåì àøá ïàî åàéøáúà àëäî 
òéãé àìã íéúñ àåää øëãà àìã223  

 .בדרך הולכים היו יוסי ורבי חייא רבי
 לרבי חייא רביאמר  ,אחד פרדסל כשהגיעו

 ,כך זה ודאי שית ברא שאמרתם זה ,יוסי
 אצל ]ישנם[ עליונים ימים שששה משום

. יםומסת הם האחרים ,יותר ולא התורה
 .כך שאמר בראשית צדדי בתוך ראינו לאב

 מעיו בתוך ותקיחק חקק הקדוש הסתום
 ההוא .שנעץנקודה ב שנקוד אחד סתר של

 הכל שגונז מימו כ ,בו ונסתר חקוקים חקק
 הכל גונז המפתח ואותו ,אחד מפתח תחת

 בהיכל גנוז שהכל גב על ואף .אחד בהיכל
 .המפתח באותו הוא הכל של קריהע ,ההוא

  .ופותח סוגר פתחהמ אותוו

 ãë àçøàá éìæà ååä éñåé éáøå àééç éáø] åèî
ãçì) [éèîîì åòá( àééç éáø äéì øîà ì÷ç éá 

 åúéøîàã àä éñåé éáøì]úéù àøá) [úéùàøá( 
 éáâ ïéàìò ïéîåé úéùã ïéâá àåä éëä éàãå
 ìáà ïåðéà ïéîéúñ ïéðøçà øéúé àìå àúééøåà

åâ ïðéîç éøèñ15224ôéìâ éëä øîàã úéùàøá é16 
 äàîéúñ àåää óéìâààùéã÷225 ãçã éåòî åâ 

åøéîè226é÷ðã ã17ää õéòðã äãå÷ðá éôéìâ àé227 
 úåçú àìë æéðâã ïàîë äéá øéîèå óéìâà

àãç àçúôî228 àìë æéðâ àçúôî àåääå 
òàå àãç àìëéäá" àìëéä àåääá æéðâ àìëã â

 àçúôî àåää éåä àçúôî àåääá àìëã àø÷ò
çúôå øéâñ229   

 סתומים נזיםג נם בויש ההיכל באותו
 יש ההיכל באותו .אלו על אלו רבים

 נחקקו .חמשים והם ,וםסת מעשה שערים
 ).ותשעה( לארבעים והיו צדדים לארבעה

 הוא אם ידוע לאו ,צד אין אחד לשער
 הוא למעלה הוא( למטה הוא אם למעלה
  .סתום השער אותולכן ו ,)למטה

 ïéàéâñ ïéîéúñ ïéæéðâ äéá úéà àìëéä àåääá
 ìò ïéìà ãáåò ïéòøú úéà àìëéä àåääá ïéìà

 ååäå ïéøèñ òáøàì åôéìâà ïéùîç ïåðéàå åîéúñ
 ïéòáøà]òùúå[18230 àøèñ äéì úéì àòøú ãç 

 àúúì àåä éà àìéòì àåä éà òéãé àì> åäéà
äéà àìéòìåàúúì < àòøú àåää êë ïéâáå 

                                                                                                                                                                                     

א נפיק "ק דז"א ומן ו"ק של ז"ק דאריך שמנהון נפקי ו"הכא בחכמה הניחו חקיקתם ו' פי). א"ד(ק "ע 218
  ).הערת הזוהר(ב "בראשית מ ע). א"נ(ב "הרש. כולא

 ).א"דפ(ב "בראשית מ ע 219
  ).א"ד(אצילות  220
 ).א"ד(בריאה  221
  ).א"ד(אה מלכות דברי 222
 .י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי 223
 . י"שער מאמרי רשב' עי). א"ד(א סתרי "נ 224
 ).יהל אור(סתימאה ' חכמה אבא נק). י"שער מאמרי רשב(אימא עלאה  225
  ).א"ד(יסוד אימא  226
 וההיא "דנקיד בנקודה" וזהו ,ד" ממנו נקודה שהוא יוההוא המוח הסתום שנתגל). א"ד(יסוד אבא  227

 כי ,והענין הוא 'ש בנקודה דנעוץ כו" וזמ, כי הוא נעוץ בה והיא נעוצה בו,נעוצה בו ולא תפרד ממנו הנקוד
 שהוא מלגאו דמליין , כי מעוי הם סוד הדעת,אימא עלאה נחקקה תחילה בתוך הדעת שבחד טמירא

 ).י"שער מאמרי רשב(לאדרין ואכסדראין 
 ).ה אתא מפתחא"ד ד"צ טז ע"א על ספד"בהגר(הדעת ' כלומר שהיא נפתחת בבחי 228
אז סתים לאמא , ובהיותו בעיבור במעי אמא בדעת, )ב"ז כט ע"תיקו(ת כידוע "כי הדעת הוא הת 229

כ כשנולד "ואח. וזהו סגיר, סתומה' ונעשה מ' ו מתחבר בב"שהוא, כזה בו' ו' שהוא ב, סתומה' בסוד מ
 ).יהל אור(אז אתפתחת וזהו ופתח , א לחוץ"ז' ויוצא הו

 .י"שער מאמרי רשב' עי 230
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íéúñ231  
 ,אחד מנעול יש השערים אותם בתוך
 ,בו המפתח אותו להכניס קטן אחד ומקום
 אין .המפתח של שםובר אלא נרשם ואינו

 )הפתח של( המפתח אותו אלא בו יודעים
 ברא בראשית" הסוד זה ועל .לבדו

 שהכל המפתח זה - "בראשית". "אלהים
 שערים וששה ,ופותח סוגר והוא ,בו סתום

 .ופותח שסוגר המפתח באותו בו כלולים
 אותם וכולל השערים אותם את כשסוגר

 כתוב ודאי אז ,)תוכוב כלהו( בתוכו
 .סתום דבר בכלל גלוי דבר ,"בראשית"

 סוגר ,סתום דבר זה - א"בר מקום ובכל
 ,כך זה ודאי ,יוסי רבי אמר. פותח ולא

 שהוא ,כך שאומר הקדוש רנה את ושמעתי
 ובעוד .חותפ ולא רוגס ,@סתום דבר ברא

 העולם היה לא ,"ברא" לתיבמ רוסג שהיה
 הכל על סהמכ והיה ,התקייםיכל ל ולא
לא היה  עולםה ,הזה התהו וכששולט .ותה
  .תקייםיכול לה ולא

 øúà ãçå àãç àìåòðî úéà ïéòøú ïåðéà åâ
÷é÷ã232 àìå äéá àçúôî àåää àìòàì 

úôîã åîéùøá àìà íéùøúà äéá ïéòãé àì àç
 àçúôî àåää àìà>àçúôã< àæø ìòå éåãåçìá 

 àçúôî àã úéùàøá íéäìà àøá úéùàøá àðã
íéúñ àìëã ïéòøú úéùå çúôå øéâñ àåäå äéá 

àçúôî àåääá äéá ïìéìë233 ãë çúôå øéâñã 
 äéåâá ïåì ìéìëå ïéòøú ïåðéà øéâñ]ð" äìëå à

äéåâá[àéìâ äìî úéùàøá áéúë éàãå ïéãë 234 
øá øúà ìëáå äàîéúñ äìî ììëá" äìî à

çúô àìå øéâñ åäéà äàîéúñ235à " éàãå éñåé ø
 àðéöåáì àðòîùå àåä éëäàùéã÷236àã  éëä øî

 ãåòáå çúô àìå øéâñ àøá åäéà äàîéúñ äìîã
øéâñ äåäã237äåä àì àîìò àøáã äìîá 238 àìå 

 éôç äåäå íéé÷úà]ìò[äú àìë "å239  àèìù ãëå
äú éàä"íéé÷úà àìå äåä àì àîìò å  

 ומזדמן שערים פותח המפתח אותו מתי
 ,אברהם כשבא .תולדות ולעשות לשמוש
 והארץ השמים תולדות אלה" שכתוב

 שהכל ומה .באברהם ושנינו ,"בראםבה
 האותיות חזרו "ברא" במלת סתום היה
 ,אבר ,תולדות שעשה עמוד ויצא ,מושלש

. עליו עומד שהעולם ,הקדוש היסוד
 רשם אז ,"ברא" במלת נרשם הזה כשהאבר

ïéòøú çúô àçúôî àåää éúîéà240 ïîãæàå 
ïéãìåú ãáòîìå àùåîùì241 íäøáà àúà ãë242 

 áéúëã) á úéùàøáã ( íéîùä úåãìåú äìà
 äåäã äîå íäøáàá ïðéðúå íàøáäá õøàäå

àøá úìîá íéúñ àìë243 ïååúà åøãäúà 
 àãåñé øáà ïéãìåú ãáòã àãåîò ÷ôðå àùåîùì

àùéã÷øáà éàä ãë äéìò àîéé÷ àîìòã 244 

                                                                                                                                                                                     

צ ריש טו "א על ספד"בהגר' ועי, ב"ז לו ע"תיקו' ועי, י וביהל אור"אריכות בשער מאמרי רשב' עי 231
 . ד"ע

ב "בלק קצג ע' וכן עי, השורה באימא עלאה תמיד, הרי הוא מלכות דידיה, עטרת היסוד דאבא 232
 ).ב"א סב ע"ביאורים ח(

 ).א"ד(סגיר ופתח ' ענין הטעמי 233
ק "כי ו, "שית"היא מלת " מלה גלייא"' ופי. א"ק דז"א את הו"ברא א, שהוא יסוד אבא, הבחכמ 234

 ).מ"מ(א "שהוא א, כי לא הזכיר מי הוא הבורא, "מלה סתימאה"היא " ברא"ומלת , נודעים הם
כי הוא , אמר סגיר ולא פתח, א"וכאן שמדבר בא, אמר סגיר ופתח, לעיל במפתח שהוא יסוד אבא 235

 ).מ"מ(נעלם מאד 
 ).א"ג רצא ע"ח(וש ד קרל נ" ר,י קראו בוצינא קדישא" לרשב236
 ).מ"מ(שעדיין לא תיקנם , א"כל זמן שהיו כל הפרצופים כלולים בא' פי 237
 ).מ"מ(עולם האצילות לא נתקן ' פי 238
 ).מ"מ(כמו עולם התהו שעדיין לא היה תיקון בפרצופים ' פי 239
 ).מ"מ(אבא  240
 ).מ"מ(בכח אבא הוא , ן" שעושים זוכל התולדות). א"ד(א "צד ע 241
א שהוא סוד החסד הראשון מזה נתקן אבר היסוד " על ידי השפע שנשפע באברהם שהוא חכמת ז242

ה לכן נקרא אברהם אבר "א עם המלכות הנקראת מ"ולהיות כי על ידי היסוד הזה מזדווג ז. א"ונתגלה בז
 .)א" עי נה"שער מאמרי רשב (ה שהוא גורם חיבור יסוד במלכות"מ

 ).מ"מ(שנקרא ברא , א"ג דא"קודם הארת מזל הי, א"יסוד דז', פי 243
 ).ב"ב ד ע"ה ח"דע(ה "ללא בחינת שם מ" ר"אב"עולם הנקודות נברא ב', פי 244
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 אחר ושםר )לגלות ,הקדוש( העליון סתוםה
 וגם ".אלה ברא י"מ" וזהו .ולכבודו לשמו

 "מה" שהוא ברךשמת הקדוש השם כן
 רשום והוא ,אבר ,ברא מן והוציא ,נרשםש

 הסתום ,זה מצד ואבר זה מצד באלה
 כשנשלם ,עומד אבר ,עומד אלה .הקדוש

 וחוקק ,'ה הזה לאבר חוקק .זה נשלם ,זה
  .'י הזה "אלה"ל

  

àîéúñ íéùø ïéãë àøá úìîá íéùøúà245 
> äàìéòàùéã÷<åîéùø äàìâì 246 àøçà 

î åäéà àãå äéø÷éìå äéîùì"å é ïë íâå äìà àøá
 àîùàùéã÷î åäéàã àëøáúàã "ä247 íéùøúà 

øáà àøá ïî ÷éôàå248äìàá íéùø àåäå 249 
øáàå àã àøèñî250 äàîéúñ àã àøèñî 

àùéã÷ àã íéìúùà ãë àîéé÷ øáà àîéé÷ äìà 
ä øáà éàäì óéìâ àã íéìúùà ' äìà éàäì óéìâ

é'251   
 הצד את להשלים מתעוררות האותיות

 נוטל .ם"מ ציאמו ואז ,הזה הצד ואת הזה
 השם נשלם .הזה לצד ואחד הזה לצד אחד

   גם כן השם,הקדוש ונעשה אלהים

 àøèñ éàäì àîìùàì ïååúà åøòúà] éàäìå
î ÷éôà ïéãë àøèñ" ãçå àøèñ éàäì ãç ìéèð í

àøèñ éàäì[ àîù íéìúùà àùéã÷252  ãéáòúàå
àîù ïë íâ íéäìà  

  ã/à  
 ויש. זה נשלם זה כשנשלם ,אברהם של

 וזרק י"מ הוא ברוך הקדושלקח ש אומרים
 ברוך הקדושלקח ו .אלהים ונעשה ה"באל
 .אברהם ונעשה ר"באב וזרק ה"מ הוא

 ויש .בינה שערי לחמשים רומזת י"מ ומלת(
   .הקדוש השם של הראשונה האות ,ד"יו בה

 ùéå àã íéìúùà àã íéìúùà ãë íäøáàã
á÷ ìèðã íéøîåà" ãéáòúàå äìàá éãùå éî ä
á÷ ìèðå íéäìà" ãéáòúàå øáàá éãùå äî ä

íäøáà253) î úìîå" äðéá éøòù íéùîçì æîåø é
åé äá úéàå" äàîã÷ úåà ã> àîùãàùéã÷254 <

)àîùã àùéã÷(   
 ,הקדוש השם למנין רומזת ה"מ ומלת

 הקדוש השם של השניה האות בה ויש
 לו שככה העם אשרי" שנאמר כמו ,ה"יהו
 ואז ,"ה"מ בלי על ארץ תולה" ,"'וגו

 הבא העולם ד"ביו ,עולמות ישנהתקיימו 
 את ברא י"במ כלומר .הזה העולם א"ובה

î úìîå" æîåø ä> àîùã àðéðîìàùéã÷ <
)åàåìîáå åéúåéúåàá ùåã÷ä íùä ïåáùçì( úéàå 

 úåà äéáäéðù àîùã àùéã÷åäé " úàã äîë ä
 øîà)ãî÷ íéìäúåè  (éøùàäëëù íòä 255 åì 

åâå ')åë áåéàæ  ( ïéãëå äî éìá ìò õøà äìåú

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ל סתימאה קדישא "א הנז"א', פי 245
 ).מ"מ(א "ק דז"תיקון ו' פי, וברא אלה, י"תיקון הבינה תחלה הנקרא מ', פי 246
 .ה"לעיל בשם ספר הדע' עי, א"ו ה"א וא"ד ה"יו, ף"ה במילוי אל"יכלומר שם הו 247
 ).מ"מ(וזהו מן ברא אבר , א נקרא ברא"וא, א"ג דא"א ממזל הי"הוציא יסוד דז', פי 248
 ).ו"רח(פחד  249
 ).ו"רח(חסד  250
, י"דמ' ובאלה י, ה"דמ' ולכך גליף באבר ה, ה לחבר יסוד עם מלכות הנקראת מה"רצה המאציל ב' פי 251

 ).מ"מ(ונשלם אברהם ואלהים , י באלהים"דמ' ומ, ה באברהם"דמ' כך מו
 ).א"נ(ב "הרש. ל וכד ברא אלה ברא שמים"וז, א"משפטים קה ע' ש פ"כמ' פי 252
בעולם הנקודות היה רק האבר לבד ללא . 'ח שער הנסירה פרק ח"ע' עי). ו"לש(א "לקמן יז ע' ע 253

ה "בבחינת שם מ' שגילוי שמו ית, כלומר). ב"ב ד ע"ה ח"עד(ה הוא בסוד עטרת היסוד "והמ, ה"בחינת מ
וזהו מה , )א"א נז ע"כללים ח(והוא החסד שנתגלה בפומיה דאמה , נמשך ביסוד בסדר אור מים רקיע

א שארכיה "ר קמב ע"אד' ועי). א"א קב ע"כללים ח(שנתגלה ביום הראשון של מעשה בראשית ומיד נגנז 
היסוד נעשה על ידי התפשטות ). א"ב נא ע"כללים ח(אברהם כאן ' ימוהוא ג, ח עלמין"דההוא אמה רמ

 ).ב"ב עא ע"ביאורים ח" (ה"מ- אבר"והיינו , ה"שפעת אור החסד דהשם מ
' דמרמז על י) ה עניין עטרה דיסוד"ה(ד שבפומה דאמה "ג מבאר את עניין היו"ב נז ע"כללים ח' עי 254

וכמו כן מביא כאסמכתא לדבריו את דברי , יעקב ודישראלי וד"דשד' י וי"דאדנ' ה וכן על י"ה ב"דשם הוי
 .א"ז קה ע"א על תיקו"עוד בבהגר' ועי, הזהר כאן

 ).ו"רח(ה לחלקו "ל אשרי מי שמדת מ"ר, ה"מ' ככה בגימ 255
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 ,הזה העולם את ברא ה"ובמ ,הבא העולם
  ). ומטה מעלה רמז וזהו
  

åéá ïéîìò ïéøú åîéé÷úà"éúàã àîìò ãäáå "à 
îá øîåìë àã àîìò"àøá éàøá äìà 19 íìåò 

îáå àáä" àìéò æîø àåä ïéãå äæä íìåò àøá ä
àúúå(256   

 מה שלם םֵש ויצא תולדות עשה ואז
 אלה" שכתוב זהו .לכן דםומק היה שלא

 כולם ,"בהבראם והארץ השמים תולדות
 .אברהם של שמו שנברא עד תלוים היו
 נשלם ,אברהם של הזה השם שנשלם כיון

 'ה עשות ביום" שכתוב זהו .הקדוש השם
  ".ושמים ארץ אלהים

åïéãë íéìù àîù ÷ôðå úåãìåú ãáò ]äî [
)ïàî( äåä àìã >àðã íã÷ <]íãå÷) [íéã÷(ää " ã
)ã á úéùàøá (å íéîùä úåãìåú äìà õøàä

 äéîù éøáúàã ãò ïééìú ååä åäìë íàøáäá
]ã[ àã àîù íéìúùàã ïåéë íäøáà]íäøáàã[ 

 àîùàùéã÷ää íéìúùà " ã)íù ( úåùò íåéá
åäé"íéîùå õøà íéäìà ä  

 את שקיונ בארץ חייא רבי השתטח
 אתה כמה ,עפר עפר ,ואמר ובכה ,העפר
 שכל ,צפהוחב אתה כמה ,רףוע קשה

 אורות עמודי כל ,בך ירקבו העין מחמדי
 ,חצוף אתה כמה .פוררות תאכל העולם

 ,העולם את מאיר שהיה הקדוש רנה
 מעמידה שזכותו ,הממונה הגדול השליט

 ,נרה אור שמעון רבי .בך ירקב ,העולם את
 ואתה ,בעפר נרקב אתה ,העולמות אור

 רגע השתומם .העולם את ומנהיגמקיים 
 שלא ,תתגאה אל ,עפר עפר ,ואמר אחד

 שמעון רבי שהרי ,העולם עמודי בך ימסרו
  .בך ירקב לא

 àøôòì ÷ùðå àòøàá àééç éáø çèúùà
]äëáå[ìã÷ éù÷ úà äîë àøôò àøôò øîàå 257 

 úà äîë>åôéöçá <)åôöçá( àðéò éãîçî ìëã 
 ìåëéú àîìòã ïéøåäð éãåîò ìë êá ïåìáúé

 àðéöåá àôéöç úà äîë ÷åãéúåàùéã÷ äåäã 
àîìò øéäð258æã àðîî àáøáø àèéìù  äéúåë

àîìò íéé÷î259 åøéäð ïåòîù éáø êá éìáúà 
 åøéäð àðéöåáãìïéîìò20 úðàå àøôòá éìá úðà 

 øîàå àãç àòâø íîåúùà àîìò âäðå íéé÷
 êá ïåøñîúé àìã éàâúú àì àøôò àøôò

êá éìáúà àì ïåòîù éáø àäã àîìòã ïéãåîò  
 יוסי ורבי הלך .בוכה והיה חייא רבי קם

 ימים עיםארב התענה היום מאותו .עמו
 ].בחלום [שמעון רבי את לראות] כדי[

 והתענה בכה .לראותו רשאי אינך ,לו אמרו
 את במחזה לו הראו .אחרים ימים ארבעים

 עוסקים שהיו בנו אלעזר ורבי שמעון רבי
 כמה והיו ,יוסי רבי שאמר הזה בדבר

 ראה בינתיים .בורוילד שומעים אלפים
 ,יםעליונ יםגדולכנפיים ] בעלי[ כמה

 רבי ואת שמעון רבי את עליהם מעליםו

 äéîò éñåé éáøå ìæà éëá äåäå àééç éáø í÷
ïéîåé ïéòáøà éðòúà àîåé àåääî260 éîçîì 

ì åøîà ïåòîù éáøì éîçîì éàùø úðà úéì äé
 åàéæçà ïéðøçà ïéîåé ïéòáøà éðòúàå äëá äéì

àååæçá äéì261 äéøá øæòìà éáøå ïåòîù éáøì 
 äîë ååäå éñåé éáø øîàã àã äìîá ïàòì ååäã
 äîë àîç éëäãà äéìåìîì ïéúééö ïéôìà

ïéôãâ262 éáø åäééìò å÷éìñå ïéàìò ïéáøáø 
 àúáéúîì å÷éìñå äéøá øæòìà éáøå ïåòîù

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(א שהוא גליון "י 256
  ).א"ד(קשה עורף  257
 ).טו' א סי"אור יקר ש(בתורתו  258
 .א"מן רנה סעלק' עי). ו"רח(שלא נראה קשת בימיו  259
אימא רביעא על , וטעם המספר הזה הוא בסוד התשובה שהיא בינה מרובעת, ממשה רבינו למד 260

 ).אור יקר(שהיא ם מרובעת , בנין
, אלא שלא נתן רשות לעין לראות וחזיון זה נקרא גילוי עיניים, בסוד הנפשות בעולם הזה על הקבר 261

 ).אור יקר(פקח את עיני הנער ) ב ו יו"מ(ש "כמ
 ).אור יקר(ואפשר שלא השיג מהם אלא הכנפים , מלאכים בעלי כנפיים 262
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 וכל .הרקיע לישיבת ועולים ,בנו אלעזר
 ראה .להם יםמחכ היוכנפיים ה] בעלי[ אלו

 יותר ומאירים , בזיוומתחדשים שחוזרים
  .השמש זיו של מהאור

øãàòé÷263ïéìà ìëå  ïéôãâ264 åäì ïàëçî ååä 
 ïøãäúîã àîç]ïùãçúîå) [ïùãçúîã( ïååéæá 

àùîùã àåéæã àøåäðî øéúé åøéäðå  

 חייא רבי יכנס ,ואמר שמעון רבי פתח
 ברוך הקדוש עתיד] אורות[ מהכב ויראה

 .אולב לעתיד הצדיקים פני את לחדש הוא
 ,בושה בלי לכאן שנכנס מיהוא  אשרי

 כעמוד העולם באותו ומדשע מי ואשרי
 רבי עומדהיה ו נכנס השהי וראה .בכל חזק

 .שם שיושבים העמודים ושאר ,אלעזר
 ,עצמו אתצניע וה ,ישימתב היה והוא

 קול יצא. שמעון רבי לרגלי וישב ונכנס
 ואל ראשך תרים אל ,עיניך הנמך ,ואמר

היה ש אור וראה עיניו הנמיך .תסתכל
   .למרחוק מאיר

ïåòîù éáø çúô éîçéìå àééç éáø ìåòéé øîàå 
ïéîæã äîëá265á÷ "÷éãö éôðà àúãçì äé àé

 àìá àëä ìàòã ïàî åäéà äàëæ éúàã àðîæì
 àîìò àåääá íéà÷ã ïàî äàëæå àôåñë

óé÷ú àãåîòë266 äåäå ìàò äåäã àîçå àìëá 
øæòìà éáø í÷267ïîú ïéáúéã ïéãåîò øàùå 268 
óéñë äåä àåäå269 áéúéå ìàòå äéîøâ èéîùàå 

 éåìâøì êéàî øîàå ÷ôð àì÷ ïåòîù éáøã
êðéò270 éåðéò êéàî ìëúñú àìå êùéø óå÷æú àì 

 ÷åçøîì øéäð äåäã àøåäð àîçå  
 עליונים ,ואמר דםוכמק הקול חזר

 אותם ,העין פקוחיסתומים  נסתרים
 ,וראו הסתכלו ,העולם בכל שמשוטטים

 סתומים ניםיֵש )תנאים( תחתונים
 שהופכים מכם מי. התעוררו בחוריכם

 בואם טרם מתוקל מר עםוט לאורחושך 
 לאור יום בכל שמחכים מכם מי .לכאן

 ,האילה את פוקד שהמלך בשעה שמאיר

ã÷ìîë øãäà àì÷ïéøéîè ïéàìò øîàå ïéî271 
ïéîéúñ272÷ô ìëá ïèèùîã ïåðéà àðéò éç àîìò 

 åîçå åìëúñà]ïéàúú) [ïðéðú( >ïéàðú< 
ïéëéîã273åøòúà ïåëéøåçá ïéîéúñ 274 ïåëðî ïàî 

àøåäðì ïëôäî àëåùç éã275 àøéøî ïéîòèå 
 ïàëçîã ïåëðî ïàî àëä ïåúéé àì ãò à÷úîì

àëìîã àúòùá øéäðã àøåäðì àîåé ìëá276 

                                                                                                                                                                                     

ה ובכל אתר "ן ומתיבתא עילאה דקב" בגין דתרין מתיבתין אית לעילא מתיבתא דההוא נער מטטרו263
מן עדן שלמעלה מושב ). א"ח לו ע"זו (ן"ה מתיבתא דרקיע דא מטטרו"דתנינן מתיבתא עילאה דא הוא דקב

 ).ו"רח(חתון הוא מושב הרוחות ולזה פרחין הרוחין ומתחברין עם הנשמות ע ת"הנשמה כי ג
א בנו שירכבו עליהם בחזרתם ממתיבתא "י ור"מלאכים בעלי כנפים הוו ממתינים לרשב' פי 264

 ).א"נ(ב "הרש. דרקיעא
 ).ו"רח(דיבר כנגד כל היושב בעולם הזה  265
 ).ו"רח) (חסר(שמגין על דורו  266
 ).ו"רח(לכבודו  267
 ).ו"רח(ש שהיה יורד "כבוד רל 268
 ).א"ד(היה מתבייש בפני הגדולים  269
 ).ו"רח(בפניו ) חסר(י והלך למרחוק ולא נסתכל מגו "השפיל עיניו מלהסתכל בזיו פני רשב 270
 ).ו"רח(היינו שבעה עינים  271
וטח , החומר שלהם מונע השגתם, שהחיים, ע פקחי עינא"והם גנוזים בג, הם הצדיקים שכבר מתו 272

נשמות הצדיקים אחר המיתה מושטטים בעולם הזה ' פי, אבל אלו פיקחי עינא דמשטטן, ראות עיניהםמ
 ).מ"מ(

 ).ו"רח(במילת ישנים בשינת התענוגים והחומר ' כנז 273
  ).א"ד(אותן שהשינה סתום בנחיריהם הקיצו משינתכם  274
 הם ,קטנות יורדים מה שהמוחין דכל, ל"א לח וז"ש ז"פת' ע). ו"רח(לקום באשמורת בבוקר  275

 שהדינים עצמם כמה מדרגות , והיינו,כאשר מתחילים לירד אז מתמעטים'  וכומתמעטים ונשקעים יותר
שהדברים עצמם שגורמים '  וכו שכל מדרגה היותר עליונה שבהם יכולה בעצמה להתהפך לרחמים,יש בהם

 התחתון ישות הדינים רק של אז לא נשאר במדרג, ולכן בעת שירדו אל הגרון,עונשים הם ישמשו הטוב
שזה מעלת הכלים ' שם נקודות י' ועי, שלישי העליונים הם עצמם יצאו מן החושך אל האור'  וב,שלהם

  .שדווקא מהקלקול בא התיקון
 ).ו"רח(ת "ת 276
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 מי .העולם מלכימכל  מלך ונקרא ,ומתכבד
 ,העולם באותו יום בכל לזה מצפה שלא
  .חלק כאן לו אין

ãé÷ô àúìéàì277 >ø÷ééúàå< àëìî éø÷úàå 
äôöî àìã ïàî àîìòã ïéëìî ìëî ìëá àã 

àîåé278àëä à÷ìåç äéì úéì àîìò àåääá   
 ,סביבו החברים מן כמה ראהבינתיים 

 וראה ,יםעומד שהעמודים אותם כל
 עולים אלו .הרקיע לישיבת אותם שמעלים

 בעלאת  ראה כולם ומעל .יורדים ואלו
 שבועה נשבע והוא ,בא שהיהכנפיים ה

 בכל פוקד שהמלך ,הפרגוד מאחורי ששמע
 ,עפרב ששוכבת האילה תא וזוכר יום

 מאות בשלש שעה באותה בעיטות ובועט
  ורועדים מפחדים וכולם ,רקיעים ותשעים

 ìë äéðøçñ àééøáç ïî äîë àîç éëäãà
ïéãåîò ïåðéà279 ïåì å÷éìñã àîçå ïéîéé÷ã 

ïéúçð ïéìàå ïé÷ìñ ïéìà àòé÷øã àúáéúîì280 
 åäìåëã àìéòå>àîç<éôãâã éøàî 281 éúà äåäã 

åäåàäàîåà éîåà 282 àãåâøô éøåçàî òîùã 
àîåé ìëá ã÷ôî àëìîã283 éã àúìéàì øéëãå 

àøôòì úáéëù284ääá ïéèéòá èòáå å àúòù à
úìúá285ïéòé÷ø ïéòùúå äàî 286 ïéúúøî åäìëå 

ïéòæå  
  ã/á  

 ונופלות ,דמעות זה על ומוריד .לפניו
 הים לתוך כאש הרותחות הדמעות אותן

 אותועומד  הדמעות ומאותן .הגדול
 את ומקדש, ומתקיים םהי לע נהוהממ
 עולבל עליו ומקבל ,הקדוש המלך של שמו
 ,לתוכו אותם וכונס בראשית מימי כל את

 העם על העמים כל שיתקבצו בשעה

ïéòîã ãéøåàå äéî÷287 ïåðéà éìôðå àã ìò 
çéúø ïéòîãï288àáø àîé åâì àùàë 289 ïåðéàîå 

îéã àðîî àåää íéà÷ ïéòîãà290 íéé÷úàå 
 àëìîã äéîù ùéã÷åàùéã÷291 äéìò ìéá÷å 

 äéåâì åäì ùåðëéå úéùàøáã éåîéî ìë òìáîì
 àîò ìò àéîîò ìë ïåùðëúéã àúòùáàùéã÷ 

                                                                                                                                                                                     

הערת (א "ויקהל קצו ע). ו"רח(מלכות ). אור יקר(והמלכות נקראת אילת השחר , בסוד היחוד 277
 ).הזוהר
 ).ז"רמ(סוד עשיה ביצירה , ד לילה ביוםשאינו מיח 278
 ).ז"רמ(הם הצדיקים שזכו להיות ראשים ומלמדים את בני דורם שהם מסוד היסודות  279
 .זוהר הרקיע' עי 280
 ).מ"ו ומ"רח(ט "מט 281
  ).א"ד(נשבע שבועה  282
 ).ו"רח(בסוד שבוע לסעוד ולסמוך סוכת דוד הנופלת  283
מלכות שבה שהיא ' א דאצילות דקדושה רק בחי"וקבא דזלא נשאר בנ: פרק ג' ח שער הקלי"ע' עי 284

א "ס הראשונים שבו דז" שבאו לה מט,ספירות העליונים שבה'  ושאר הט.עשירית תחתונה שבה' בחי
 כי , אשר היא שכיבת לעפרא,ס ראשונים נקרא רישא" ואלו הט. אלו ירדו למטה בנוקבא דקליפה,כנודע

, הבריאה היא עפר אשר יהיה בקרקע המשכן: מ"ל המ"וז. כ"ע, שכן בסוד עפר המ,היא נתונה בין הקליפות
  .ועפר הם המלכים שנפלו שם, והבריאה נקרא קרקע המשכן, כי מלכות דאצילות נקרא משכן

  ).הערת הזוהר(שמות מב  285
ויקהל ' עי). א"נ(ם ” א- כמנין שמים ). מ"מ(ה "ו בהגהותיו שהוא מנין שמים או שכינה ע"הרח'  פי286
 ). ו"לש(ב "קצה ע
, א שהם מתלבשים בתוך המלכות דאצלות להמתק שם"ה דז"הם נו). ו"רח(גבורה ומלכות  287

וכשהם בתוך המלכות נעשו , ה חמה מנרתיקה"בסוד הוציא הקב, כשיוצאים מהמלכות הם דינים גמורים
 כ"מאמהד "א עהו). א"ד(א "א ויקהל קצו ע"ב ושמות יט ע"בראשית כו ע). מ"מ(מוחין אליה ואז מתמתקים 

 מיתוק הדינין שכן ,ס ושם הם נמתקין"דינין למה'  שעולין ב,כי האי ירידה עלייה הוא" אל גינת אגוז ירדתי"
  ). ב"ב צג ע"ה ח"דע(ן שרשלי עלייתן " ענעשה

 ).ו"רח(מסוד הדין  288
 ).ו"לש(הוא חכמה דבריאה  289
עין אלו מחי לאותו ממונה וקם הרג לשר של ים ובתבונתו מחץ רהב וכל יום בעת נפילת דמ' ה 290

ומודה ומשבח כי סיבת מיתתו על שלא רצה לבלוע מימי בראשית ולכן עתה קיבל בתשובתו לקבל כולם 
 ).ו וזהר הרקיע"רח(בתוכו ולבלעם בעת ביאת המשיח 

 ).טו' א סי"אור יקר ח(מלכא משיחא הוא נשמה דשאר נשמות הצדיקים שעמדו בעולם הזה  291
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   àéî ïåáâðéå292åáéâðá ïåøáòéå  .הביבש ויעברו ,המים ויתיבשו ,הקדוש
 פנו מקום פנו ,שאומר קול שמע כך בין
 רבי לישיבת בא המשיח מלך שהנה ,מקום

 ראשי ששם הצדיקים שכל היות ,שמעון
 ,רשומות הן ששם ישיבות ואותן ,ישיבהה

 עולים ישיבה שבכל חברים אותם וכל
 והמשיח ,הרקיע לישיבת כאן של מהישיבה

 תורהאת ה חותםו הישיבות אותן בכל בא
 ,המשיח בא השעה ובאותה .החכמים מפי

. עליונות בעטרות הישיבות ימראש מתעטר
 וקם ,החברים אותם כל קמו שעה באותה

ה עולה אורו עד רום  והי,בי שמעוןר
   .הרקיע

 øúà ïåðô øúà ïåðô øîàã àì÷ òîù éëäãà
 ïåòîù éáøã àúáéúîì éúà àçéùî àëìî àäã

ìëã ïéâá293 ïåðéàå àúáéúî éùéø ïîúã àéé÷éãö 
ïåðéà ïéîéùø ïîúã éúáéúî294 ïéøáç ïåðéà ìëå 

é÷ìñ àúáéúî ìëá éãï àëäã àúáéúîî 
 ïåðéà ìëá éúà çéùîå àòé÷øã àúáéúîì

úîíéúçå éúáé295àúééøåà 296 åäééîåôî 
ïðáøã297øèòúî çéùî éúà àúòù àéääáå 298 

éùéø ïî21ääá ïéàìò ïéøèòá éúáéúî å àúòù à
 ÷éìñ äåäå ïåòîù éáø í÷å àééøáç ïåðéà ìë åî÷

òé÷ø íåø ãò äéøåäðà   
 עולה שתורתך אשריך ,רבי ,לו אמר
 ואור אור וכל ,אורות ושבעים מאות בשלש
 טעמים עשר שהושל מאות לשש נפרד

 .טהור אפרסמון בנהרות ורוחצים שעולים
 תורהאת ה חותם הוא ברוך והקדוש

 יהודה מלך חזקיהו של ומישיבתו מישיבתך
 לא ואני .ניוהשיל אחיה של ישיבתו ומתוך
כנפיים ה בעל אלא ,מישיבתךחתום ל באתי

 לתוך יכנס שלא ידעתי שהרי ,לכאן בא
 הבאות. לישיבתך אלא האחרות הישיבות

 אותהעל  שמעון רבי לו פריס שעה
 הזדעזע אז .כנפייםה בעל שנשבע השבועה
 ,הרקיעים והזדעזעו ,קולו והרים המשיח

 ,הלויתן והזדעזע ,הגדול הים והזדעזע
   .להתהפך העולם וחשב

 à÷ìñ êúééøåàã úðà äàëæ éáø äéì øîà
äàî úìúá299ïéøåäð ïéòáùå 300 àøåäð ìëå 

éìúå äàî úéùì úùøôúà àøåäðå ïéîòè øñ
àéëã àðåîñøôà éøäðá ïééçúñàå ïé÷ìñ301 

á÷å" êúáéúîî àúééøåà íéúç åäéà ä
äãåäé êìî äé÷æçã àúáéúîîå302 àúáéúî åâîå 

íúçîì àðéúà àì àðàå éðåìùä äéçàã303 
àìà êúáéúîî ïéôãâã éøàî304 ]éúà) [ìàò( 

 àðòãé àäã àëä>ã< éúáéúî åâ ìåòéé àì
 çñ àúòù àéääá êúáéúîá àìà éúéøçà äéì

 ïéôãâã éøàî éîåàã äàîåà àåää ïåòîù éáø
 ïéòé÷ø åòæòãæàå äéì÷ íéøàå çéùî òæòãæà ïéãë
 àîìò áéùçå ïúéåì òæòãæàå àáø àîé òæòãæàå

àëôäúàì305   
 רבי לרגלי חייא רבי את ראה כך בין
 בגדי שלבוש אדם כאן נתן מי ,אמר .שמעון

 ïåòîù éáøã éåìâøì àééç éáøì àîç éëäãà
 àåääã àãî ùéáì ùð øá àëä áéäé ïàî øîà
                                                                                                                                                                                     

 ).א"דפ(ויעברו ביבשה  292
 ).ו"רח] (לביאת המשיח[חייא שנותן טעם '  דברי ר 293
 ).ו"רח(בשם כל אחד  294
 .א שם נראה כי הוא לשון של השלמה"צו דף לה ע' עי 295
 ).ו"רח(מכריע ביניהם  296
 ).אור יקר(מכריע ביניהם לראות מי הטיב לדקדק ולפרש מה ששמע מלמעלה  297
 . ל מזדווג"כל מקום בזהר רב" מתעטר"ב ש"ג קמט ע"ו ח"הגהות הרח' עי 298
 ).ו"רח(ר "ג 299
 ).א"נ(ם ”ת כי למעלה המספר יותר גדול א"כנגד ז' ר וע"כנגד ג' היינו ש 300
ב הוא בבחינת "העוה, א"ע קלה ע"ב' עי. א"שזה המזל התחתון בדיקנא דא) ב"יט ע(ב "צ פ"ספד' עי 301

 ].ד"ג ת"יות הארה היפנימ[ג נביעין דמשח רבות "ג נהרי דאפרסמונא דכייא דהיינו י"י
 ).ו"רח(ישיבות הם סמוכים זה לזה ' אלו הג 302
 ).ו"רח(ה חותם "שהרי הקב 303
  ).א"נ(ו משמאל "ו מימן ול"שיש לו ל). א"וד, ו"רח(בעל הכנפים והוא מטטרון שר הפנים  304
 ).ו"רח(שחשבו שבא משיח והגיע הקץ  305
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 הוא זה ,שמעון רבי לו אמר .העולם אותו
 ,לו אמר .התורה רנ של האור ,חייא רבי

 אמר .שלך מהישיבה ויהיו ובניו הוא כנסי
 ויצא ,זמן לו נתנו .לו ינתן זמן ,שמעון רבי

 הזדעזע .דמעות זולגות ועיניו עזעומז משם
 של חלקם אשרי ,ואמר ,ובכה חייא רבי

 של חלקו ואשרי ,העולם באותו הצדיקים
 להנחיל" כתוב עליו .לכך שזכה יוחאי בר

  ".אמלא תיהםוצרווא יש אהבי

àîìò306 àééç éáø åäéà àã ïåòîù éáø øîà 
äðåøé307 ùðëúé äéì øîà àúééøåàã àðéöåáã 

à êìéã àúáéúîî ïååäéìå éåðáå àåä" ïåòîù ø
 ïîúî ÷ôðå àðîæ äéì åáäé äéì áäééúé àðîæ

æî àééç éáø òæòãæà ïéòîã éåðéò ïéâìæå òæòã
ëáåà àåääá àéé÷éãöã ïåä÷ìåç äàëæ øîàå 

 äéìò êëì äëæã éàçåé øáã äé÷ìåç äàëæå àîìò
 áéúë)àë ç éìùî ( ùé éáäåà ìéçðäì

àìîà íäéúåøöåàå  
 םיואש" פתח שמעון רבי ".בראשית"
 עסוקל לאדםלו  יש כמה ".בפיך דברי

 ברוך שהקדוש משום ,ולילה יומם בתורה
 סקיםושע אותם לקולות מקשיב הוא

 ידי על בתורה שמתחדש דבר ובכל .בתורה
  .אחד רקיע עושה ,בתורה עוסקש אותו

úéùàøá  çúô ïåòîù éáø)æè àð äéòùé (
 ùð øáì äéì úéà äîë êéôá éøáã íéùàå

àúééøåàá àìãúùàì308 ïéâá àéìéìå àîîé 
á÷ã"ïåäì÷ì úééö ä309 é÷ñòúîã ïåðéàã 

éøåàáàúééøåàá ùãçúàã äìî ìëáå àúé310 ìò 
 àòé÷ø ãéáò àúééøåàá ìãúùàã àåääã àãé

àãç311  
 תורה שדבר שעהאותה הב ,שנינו
 עולה ההוא הדבר ,אדם מפי מתחדש
 והקדוש ,הוא ברוך הקדוש לפני ומזדמן

 ומנשק הוא נוטל את אותו הדבר ברוך
 עטרות בשבעים אותו ומעטר ,אותו

 ,שהתחדש החכמ ודבר .וחקוקות גלופות
 ,העולמים חי הצדיק ראש על ויושב עולה
 עולמות אלף בשבעים ומשוטט משם וטס

 àúééøåàã äìîã àúòù àéääá ïðú
ùð øáã äéîåôî úùãçúà312 à÷ìñ äìî àéää 

á÷ã äéî÷ úãúòúàå"ä313á÷å " àéääì ìéèð ä
äìî314äì ÷éùðå 315øèòå )ïé( ïéòáùá äì 

ïéøèò316ïéôéìâ 317ï÷÷çîå 318àúîëçã äìîå 319 
àùãçúàã320 éç ÷éãöã àùéø ìò àáúéå à÷ìñ 

ïéîìò321 óìà ïéòáùá àèùå ïîúî àñèå 

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"רח(שמראה זה היה בהקיץ  306
 ).ו"רח(זים עליו שהיה יודעו בשם שמכרי 307
  ).ו"רח(לחדש חידושי תורה  308
 .א"ב וקנא ע"לקמן נ ע' עי 309
 ).א"נ(משמע דוקא כשמחדש בה ולא כשעוסק בשכבר נתחדש  310
ועיקר . ע"ד מתקן בי"פר, סוד מתקן אצילות. ע"ס מתקן אבי"נודע כי פרד. לשון רבים" דברי" 311

הוא סוד ' ועלמא דנוק, עולם הפירוד, ע"נקראים ביו. ק"סוד מלכות דא, פנימיות עולם האצילות הוא עתיק
, ומכל שאר מלין דאורייתא. ולכן בענין הסוד אמר שנעשה ממנו רקיע אחד, א המתפשטת בהם"מלכות ז
 ).ז"רמ" (דברי"בחינות אלו אמר ' וכנגד ב, )א"לקמן ה ע(אמר שנעשו ארצות , ד"שהם פר

 ).ו"רח(שצריך להוציא מהפה ולא די בהרהור ' פי 312
, ן למלכות"שעולה זה החידוש בסוד מ' ופי, המלכות' הוא בחי' לפני ה). ו"רח(ת "מלכות לפני ת 313

 ).מ"מ(' א נטיל ההיא וכו"ה שהוא ז"וקב
 ).ו"רח(פסוק ' פי 314
 ).מ"מ(ר שנקראים נשיקין "מאיר לה מן ג' ממשיך עליה הארה מזווג נשיקין וכו 315
 ).מ"מ(ספירות כולם ' בלת הארה מינמצא שמק' וכו, א"ת דז"מאירים לה מז 316
 ).מ"מ(מצד אבא  317
 ).מ"מ(מצד אמא  318
 ).ו"רח(דרוש והקדמה בחכמה ' פי 319
 ).מ"מ, א"נ(ם " א-כשמחדש על דרך הסוד ' פי 320
אבל חידוש של הסוד סלקא ויתבא ברישא . ה שהיא המלכות"עולה קמי קב, החידוש של הפשט' פי 321
 ).מ"מ(א "שהיא עטרת היסוד דז, דצדיק
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 של הדברים וכל .הימים עתיק אל ועולה
 בסודות הם חכמה דברי ,הימים עתיק
 של סתוםה הדבר ואותו. עליונים יםסתומ
 ,עולה כשהוא ,כאן שהתחדש חכמה

 עתיק של הדברים אותם עם מתחבר
 בשמונה ונכנס עמהם רדויו ועולה ,הימים

 ראתה לא עין"ש גנוזים עולמות עשר
 ומשוטטים משם יוצאים ".זולתך אלהים

 לפני ומזדמנים ושלמים מלאים והולכים
  .הימים עתיק

ïéîìò322ú÷éìñå 323ïéîåé ÷éúò éáâì 324 ïéìî ìëå 
 ïéîéúñ ïéæøá ïåðéà àúîëçã ïéìî ïéîåé ÷éúòã

ïéàìò325 àúîëçã àîéúñ äìî àéääå 
úà à÷ìñ ãë àëä úùãçúàã ïåðéàá úøáç

ïéîåé ÷éúòã ïéìî326 åäééãäá àúçðå à÷ìñå 
ïéæéðâ ïéîìò øñéðîúá úìàòå327 äúàø àì ïéòã 

êúìåæ íéäìà328 )â ãñ íù ( ïèàùå ïîúî é÷ôð
ïéîìùå ïàéìî ïééúàå329åãúòúàå 330 ÷éúò éî÷ 

ïéîåé331   
 את הימים עתיק מריח השעה באותה

 נוטל .הכל מן לפניו נוח וזה ,הדבר@ אותו
 מאות בשלש אותו ומעטר ,דברה אותו את

 טס הדבר אותו .עטרות אלף ושבעים
 דבר כל וכן .אחד רקיע ונעשה ,ויורד ועולה
 יםעומד רקיעים נעשים חכמה של ודבר

 קורא והוא .הימים עתיק לפני שלם בקיום
 ,דשיםומח שמים ,חדשים שמים להם

  .עליונהה חכמה סודות שלסתומים 

çøà àúòù àéääá332äá ïéîåé ÷éúò äéà22 
 äìî àéääì ìéèð àìëî äéî÷ àçéðå äìî

äì øèòàå333äàî úìúá 334 óìà ïéòáùå 
ïéøèò335àúçðå à÷ìñå úñè äìî àéää 336 

÷ø àãéáòúàå äìîå äìî ìë ïëå àãç àòé
 àúîëçãïéãáòúà  íéìù àîåé÷á ïéîéé÷ ïéòé÷ø

íéîù ïåì éø÷ àåäå ïéîåé ÷éúò éî÷337 íéùãç 
 àúîëçã ïéæøã ïéîéúñ íéùãåçî íéîù

àìòä338  
 התורה דברייתר  אותם וכל

  לפני עומדים ,שמתחדשים
 ìëå>ïåðéà <)ïéìà(ïéìî øàù 339 àúééøåàã 

éî÷ ïéîéé÷ ïéùãçúîã  
  ä/à  

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(א "קצוות דא' הם ז). ו"רח(קצוות הנקראים שבעים ' הם ז 322
 ).מ"מ(ן "מעלה מ 323
 ).'א פרק ז"ח שער א"ע(א "ג דא"ת' ת דעתיק והמה ז"ז' עתיק יומין הוא בחי). ו"רח(בינה עילאה  324
 ).מ"מ(א "היינו סודות גדולים ונעלמים יותר מדרושי א 325
 ).מ"מ(ם מתחברת עמהם ונוטלת הארה מה' פי 326
י "ח' נכנסה ביסוד דאימא שנק' פי). ז"רמ(הוא סוד פנימיות יסוד עתיק ). ו"רח(י עולמות שבבינה "ח 327

 ). מ"מ(ן "לעורר מ
 ).ז"רמ(המתוארת בשם אלהים , ס המלבשת לגבורה דעתיק"הוא סוד מו 328
 ).ו"רח(בסוד אור היחוד  329
 ).ו"רח(בחכמה  330
 ).מ"מ(ה משלימו "הקב, אם חסר איזה דבר לאותו חידוש' פי. )ו"רח(כתר שישפיע עליהם שפע אור  331
ודרך בו עולים האורות , ג כמספרו"ידוע שסוד החוטם הוא שם ס). מ"מ(התעוררות העולה אליו ' פי 332

 ).ז"רמ(עד הדעת שהוא סוד המצח 
  ).הערת הזוהר(שמות יד  333
 ).ו"רח(ר "ג 334
ק שאינם מתלבשים "ר דע"הם כנגד ג) ן"שי(ות  המא'ג: ע עולמות מתחלקים כך"הש). ו"רח(ת "ז 335

א "ק המתלבשים באו"ת דע"הם כנגד ז) ן"עי( העשרות 'וז ,בשום פרצוף ולכן הם בחשבון גדול דהיינו מאות
 ).ב"ע ל ע"ה חויא דרהיט וב"ב ד"צ לו ע"א על ספד"בהגר(נ "וזו

 ).ו"רח(י עליה וירידה "כי אין מציאות כלי נעשים אם לא ע 336
 ).ו"רח(שטים שבמלכות הם הפ 337
דהיינו שעל ידי לימודו הוא מקיים ומתקן את אותן הגילויים למעלה ולכן גדול הוא החיוב לעסוק  338

 ).ג"ש ז ע"הקדו(בחכמת האמת 
 .של נגלה 339
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 ונעשים ועולים ,הוא ברוך הקדוש
 לארץ ומתעטרים ויורדים ,החיים ארצות

 חדשה ארץ הכל ונעשה ומתחדש ,אחת
 זה ועל. בתורה שהתחדש הדבר מאותו
 והארץ החדשים השמים כאשר כי" כתוב

 ."' וגולפני מדיםוע שהוע אני אשר החדשה
 שעושה ,"עושה" אלא ,כתוב לא עשיתי
 של והסודות החדושים מאותם תמיד

 בפיך דברי םיואש" כתוב זה ועל .התורה
 דווליס שמים עולנט כסיתיך ידי ובצל
  ".שמים" אלא כתוב לא השמים ,"ארץ

á÷" íééçä úåöøà åãéáòúàå ïé÷ìñå ä ïéúçðå
 ãéáòúàå ùãçúàå ãç õøà éáâì ïéøèòúîå

äùãç õøà àìë340 ùãçúàã äìî àéääî 
>àúééøåàá <)àúééøåàã( áéúë àã ìòå ) äéòùé

áë åñ ( õøàäå íéùãçä íéîùä øùàë éë
åâå éðôì íéãîåò äùåò éðà øùà äùãçä ' éúéùò

 ïåðéàî øéãú ãéáòã äùåò àìà áéúë àì
ïéùåãç341 àã ìòå àúééøåàã ïéæøå  áéúë) àð íù

æè ( òåèðì êéúéñë éãé ìöáå êéôá éøáã íéùàå
 àìà áéúë àì íéîùä õøà ãåñéìå íéîù

íéîù342  
 ידי ובצל" זה מה ,אלעזר רבי אמר
 התורה שנמסרה בשעה ,לו אמר ".כסיתיך
 מלאכים של רבואות כמה באו ,למשה

 עד ,פיהם בשלהבת אותו ףולשר עליונים
 תוכע .הוא ברוך הקדוש עליו שכסה

 לפני ועומד ומתעטר עולה הזה רובישהד
 אותו על מכסה הוא ,הוא ברוך הקדוש

 כרּוי שלא האדם אותו על ומכסה ,רוביהד
 יקנאו ולא ,הוא ברוך הקדוש אלא אליהם

 שמים ההוא רובימהד שנעשה עד ,לו
 ידי ובצל" שכתוב זהו .חדשה וארץ חדשים
 מכאן ".ד ארץווליס שמים עולנט כסיתיך
 לתועלת עולה העין מן סתום שרובישכל ד
  ".כסיתיך ידי ובצל" שכתוב זהו .עליונה

 øîà êéúéñë éãé ìöáå åäî øæòìà éáø øîà
 åúà äùîì àúééøåà øñîúàã àúòùá äéì
 äéì àã÷åàì ïéàìò éëàìîã àåáø äîë

á÷ äéìò àôçã ãò ïåäîåôã àáåäìùá"ä343 
 à÷ìñ äìî éàäã àúùäå]àøèòúàå) [÷øòúàå( 

á÷ éî÷ àîéé÷å" éñëå äìî àéää ìò éôç åäéà ä
 àìã ùð øá àåää ìò]òãåîúùé) [òãåîúùà( 

 åäééáâì>á÷ àìà"ä<äéáâì ïåàð÷é àìå 344 ãò 
ãéáòúàã345 õøàå íéùãç íéîù äìî àéääî 

ää äùãç" ã)íù ( òåèðì êéúéñë éãé ìöáå
 íéúñã äìî ìëã ïàëî õøà ãåñéìå íéîù

 àúìòåúì à÷ìñ àðéòîäàìòää " éãé ìöáå ã
úéñëêé346  

 בשביל ,העין מןונעלם  מתכסה ולמה
 שמים עולנט" שכתוב זהו .עליונה תועלת

 לציון ולאמר. "שאמרנו כמו "ארץ דווליס
 השערים לאותם ,"ולאמר" ,"אתה עמי

 עמי" .אלו על אלו יניםויהמצ והדברים
 ,אתה מיִע אלא  אתהמיַע תקרי אל, "אתה

 שלי בוריבד אני מה .עמי תףוש להיות

>éàîàå <)ïàî( ïéâá àðéòî éñëúàå éôçúà 
 àúìòåúìäàìòää " õøà ãåñéìå íéîù òåèðì ã

 øîàìå äúà éîò ïåéöì øîàìå øîúàã äîë
ïéðééåöîã ïéìîå ïéòøú ïåðéàì347 ïéìà ìò ïéìà 

éø÷ú ìà äúà éîò348 úà éîòÄò àìà ä äúà éî
 éìéã àìåìîá àðà äî éîò àôúåù éåäîì

                                                           

 ).ו"רח(ולא הרבה ארצות כמו בסודות  340
 .א למעלי באורייתא"לקמן ח ע' עי 341
, שאם לא מפני תורתי ששמתי בפיך, לנטוע שמים, השמים לא כתיב משום דאפשר לפרש קרא הכי 342

 ).טז' א סי"אור יקר ח(לא הייתי נוטע שמים מתחילה 
). א"סוכה ה ע ( ואמר רבי תנחום מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו, פרשז עליו עננו,ש"כמ 343

 ).יהל אור" ('כסי על כו"ו, "'חפי על כו"דברים אמר ' ונגד אלו ב
שלא , ח המחדשו"הוכן אור מקיף האמור לחפות על החידוש ועל הת, ה"שה רבינו עשאז מימי מ 344

 ).ז"רמ(יתקנאו בו 
 ).ו"רח(ה מכסה עליו "בעוד שהדבר עולה שלא יקטרגו ולא יבלבלו השמחה וימנעו השמים הקב' פי 345
 .יהל אור' עי 346
הם " מלין דמצויינין"ו. שהם כמו שערים לפתוח בהם הענין, הקדמות שמקדים החכם' פי" תרעין" 347

 ).יהל אור(שערים המצויינין בהלכה , שערי ציון' אוהב ה) א"ברכות ח ע(ש "כמ, )מ"מ(החידושים עצמם 
 ).הערת הזוהר(ב "בתיקון יח דף לה ע 348
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 'ה בדבר" שנאמר כמו ,וארץ יםשמ עשיתי
 אותם אשרי .אתהגם  כך ,"נעשו שמים

  . בתורהעוסקיםש

õøàå íéîù úéãáò349 ] øîà úàã äîë) íéìäú
å âì (åäé øáãá"éëä óåà åùòð íéîù ä[ úà 

àúééøåàá éìãúùîã ïåðéà ïéàëæ  
 שלא אדם כל של רוביואם תאמר שד

 דרכו שאין אותו ,בא וראה, ךכ עושה יודע
 ודעי שאינו דברים ומחדש התורה בסודות

 ויוצא ,עולה רוביהד אותו ,כראוי ריםוב על
 לשון תהפוכות איש רוביהד אותופי לכ

 חמש ומדלג ,הגדול תהוםה נקב מתוך שקר
 .רוביהד אותו את לקבל פרסאות מאות
 לתוך רוביהד אותו עם והולך ,אותו ונוטל
 שוא של רקיע בו ועושה ,שלו הנקב

 איש אותו הרקיע באותו וטס .תהו שנקרא
 בפעם פרסאות אלפים ששת כותתהפו
  .אחת

 ãéáò òãé àìã ùð øá ìëã äìîã àîéú éàå
 åàìã àåää éæç àú àã]äéçøåà350 ïéæøá 

àúééøåàã) [àúééøåà éçøåà( àìã ïéìî ùãçå 
 à÷ìñ äìî àéää úåàé à÷ãë ïåäééøåá ìò òãé

 ÷éôðå]éáâì) [äáâì( äìî àéää ]äéá óúúùàå [
)çë æè éìùî (]ð"à [úåëåôäú ùéà351 ïåùì 

ø÷ù352àáø àîåäúã àá÷åð åâî 353 ùîç âìãå 
éñøô äàî354 äì ìéèðå äìî àéääì àìá÷ì 

 àòé÷ø äá ãéáòå äéá÷åð åâì äìî àéääá ìéæàå
àåùã355 àåää àòé÷ø àåääá ñèå åäú éø÷àã 

éñøô éôìà àúéù úåëåôäú ùéà356àãç àðîæá   
 מיד ,עומד שוא של הזה שהרקיע וכיון
 ותובא ומתחזקת זנונים אשת יוצאת
 ואיש א"נו ,היא א"נ( שוא של הרקיע

 יוצאת ומשם ,עמו ומשתתפת )תהפוכות
 משום ,ורבבות אלפים כמה והורגת
 לה יש ,ההוא ברקיע עומדת היא שכאשר

 העולם כל את טסה להיות לתוויכ רשות
 וןוהע שכיומ הוי" כתוב זה ועל. אחד ברגע

ø éàäã ïåéëàåùã àòé÷357 ú÷ôð íéà÷ 
ãéî358íéðåðæ úùà 359é÷úàå ó360 àòé÷ø àåääá 

àåùã23 >úåëåôäú ùéàå< úôúúùàå >äéá <
)äá(361 ïååáøå ïéôìà äîë úìè÷å ú÷ôð ïîúîå 

äì úéà àòé÷ø àåääá úîéé÷ ãëã ïéâáå åùø 
àãç àòâøá àîìò ìë ñè éåäîì àúìëéå362 ìòå 

 áéúë àã)çé ä äéòùé ( éìáçá ïåòä éëùåî éåä

                                                                                                                                                                                     

 כחות המוחין של כל עולם ובזה הם דהשמות הם סו: ל"ז, ש פנימיות וחיצוניות פרק טז"פת' עי 349
ז לקשר החצוניות עם " השמות ומקשר כל המדרגות המלאך או המאור הממונה ע והאדם כשמזכיר,נפעלים

ל " ר,וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו) ב יט”בראשית ע(ש " וכמ,הפנימיות שבו שהוא שמו
, ז נעשה כל פעולה"ה ועי"יכ מקשר אותו השם בשרשו בשם הו" ואח,שהשם הוא נפש חיים של אותו דבר

  .א"וכן בס'  וכודקדושה' מים וארץ בין בסטשמכל הבל נעשה , ל"א ז"ח מח ע"א על תז"גרבבה' ועי. ל"עכ
 ).הערת הזוהר(א ”יתרו פז ע 350
 ).ו"רח(' זכר דקלי 351
 ).יהל אור(היפך של לשון למודים שהוא דרגא דיסוד  352
 הארה וכח ומקבל, מ"מתגבר ס, י החידוש שאינו אמיתי"ע' וכו' בינה דבריאה דקלי, הנקבה העליונה 353

 ). מ"מ(מבינה דבריאה דקליפה שהיא קליפה גדולה יותר מכולם 
זהר אילנא דא , א"פרשת שמות א ע' עי). מ"מ(ק "גבורות שם ת' אפשר לפי שיונק מפסולת של ה 354

 ).יהל אור(' וכן זה לעומת זה וכו' וכו
זוהר ' עי). א"נ(ם " א.ת לשוא"ח היינו רמז לנטוע שמים וליסוד ארץ ר"בע' כ). ו"רח(יסוד טמא  355
 .שדבר זה נעשה גם בלימוד חכמות חיצוניות', ש נתיב הקליפות והמרכבה הטמאה פרק ב"פת' ועי, הרקיע
ק אלא שבחטא "מ עיקרו הם ו"כי ס, ק שלו"נגד ו). ו"רח(ס טמאות כלולות ביסוד טמא "הם ה' פי 356

 ).יהל אור(זעירא ' נגד הרקיע דקדושה שהוא ו). מ"מ(ר נשלמו לו עשרה כלים "אדה
 ).ו"רח(יסוד טמא מתעורר לזיווג  357
  ).הערת הזוהר] (ק" דפ–רמ [ה "פקודי ער 358
 ).ו"רח(לילית  359
 ).ו"רח(מקבלת שפע מיסוד הטמא ' פי 360
ק "ת, א הוא חמשה חומשי תורה"נגד ז. נ"נגד היסוד דקדושה שהוא מחבר זו). ו"רח(ומזדווגת עמה  361
 ).יהל אור(שבה שיתא אלפי פרסה הוי עלמא , פי פרסהס שיתא אל"ש' ונגד נוק. פרסה

תנא מיכאל באחת גבריאל בשתים אליהו בארבע : ב"ברכות ד ע' עי). ו"רח(בשעת המגפה באחת  362
 .כ"ע, ומלאך המות בשמנה ובשעת המגפה באחת
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 וכעבות" .הזכר זה "העון" ,"השוא בחבלי
 הנקבה זו, "חטאה"הי ה מי,"חטאה העגלה

 אותו את מושך הוא ".חטאה" שנקראת
 ואחר כך ,השוא חבלי באותם עון שנקרא

 הנקבה אותה את ,"חטאה הכעבות העגל"
 להיות התגברה ששם ,חטאה שנקראת

 רבים כי" זה ועל .אדם בני גולהר טסה
 אותה זו ,הפילה מי ,"הפילה חללים

  .אדם בני שהורגת החטאה
  

åùäà363 äàèç äìâòä úåáòëå àøåëã àã ïåòä 
 äàèç éø÷àã àá÷åð àã äàèç ïàî] êéùî åäéà

 éìáç ïåðéàá ïåò éø÷àã àåää>ä< øúáìå àåù
]å[ éø÷àã àá÷åð àéääì äàèç äìâòä úåáòë

äàèç[à ïîúã ú éðá àìè÷ì ñè éåäîì úô÷ú
]àùð) [àåù( àã ìòå )åë æ éìùî ( íéììç íéáø éë

äìéôä364ä àã äìéôä ïàî  úìè÷ã äàèç àéä
 àùð éðá  

 הגיע שלא החכם תלמיד ,זה את גרם מי
 רבי אמר. יצילנו הרחמן ,ומורה להוראה
 תוציאו שלא מכם בבקשה ,לחברים שמעון
 ולא ידעתם שלא תורה דבר מפיכם

 תהיו שלא כדי ,כראוי גדול מעץ שמעתם
 בני המוני גולהר החטאה לאותה גורמים

 הרחמן ,ואמרו לםוכ פתחו .נםילח אדם
  .יצילנו הרחמן ,יצילנו

 äàøåäì éèî àìã íëç ãéîìú àã íéøâ ïàî
à ïáæùì àðîçø äøåîå"àééøáçì ïåòîù ø365 

 äìî åëééîåôî ïå÷ôú àìã åëééðî àúåèîá
àúééøåàã366úòãé àìã éúòîù àìå ïéàî ï àðì
 àáøáø]úåàé à÷ãë[ ïéîøâ ïååäú àìã ïéâá 

àðâîì àùð éðáã ïéñåìëà àìè÷ì äàèç àåääì 
 ïåäìë åçúô>åøîàå <)ïðéøîàå( ïáæùì àðîçø 
ïáæùì àðîçø367  

ה ברא את העולם "הקב ,בא וראה
 אצלו ואהיה" שכתוב ארוהיב והנה ,בתורה

 והוא ".יום יום שעשועים ואהיה אמון
 וארבע ושלש ושתים פעם בה הסתכל
 כך ואחר ,אותם אמר כך ואחר ,פעמים

 שלא אדם בני את ללמד ,מעשה בה עשה
 ראה אז" שנאמר כמו ,בה לטעות יבאו

 ".לאדם ויאמר חקרה וגם הכינה ויספרה
 "ראה אז" שכתוב ההם פעמים ארבע וכנגד

 ברא ,"חקרה וגם" "הכינה" "ויספרה"
 וטרם .שברא מה את הוא ברוך הקדוש

 בראשונה הכניס ,שלו המעשה את שהוציא
 רא'ב ראשית'ב" שכתוב ,בותית ארבע

 כך חרוא ,ארבע הנה ,"ת'א להים'א
 הפעמים ארבע כנגד הם ,"השמים"

 טרם בתורה הוא ברוך הקדוש שהסתכל
  .למלאכתו מעשהו את יוציא

àúééøåàá éæç àú368á÷ àøá " àäå àîìò ä
äåî÷åà369 áéúëã )ì ç íù ( ïåîà åìöà äéäàå

 àðîæ äá ìëúñà åäéàå íåé íåé íéòåùòù äéäàå
 øúáìå ïéðîæ òáøàå àúìúå ïéøúå] ïåì øîà

øúáìå[éáò  ã>äá <)äéá( àôìåàì àúãéáò 
 øîà úàã äîë äá éòèîì ïåúéé àìã àùð éðáì

)æë çë áåéà ( äø÷ç íâå äðéëä äøôñéå äàø æà
 áéúëã ïåðéà ïéðîæ òáøà ìéá÷ìå íãàì øîàéå

á÷ àøá äø÷ç íâå äðéëä äøôñéå äàø æà" äî ä
 ïéáú òáøà ìéòà äéúãéáò ÷éôà àì ãòå àøáã

 áéúëã àúéîã÷á)à à úéùàøá (á' úéùàø
á'à àø'à íéäì'íéîùä øúáìå òáøà àä ú370 

á÷ ìëúñàã ïéðîæ òáøà ìéá÷ì ïåðéà" ä
äéúåðîåàì äéúãéáò ÷éôé àì ãò àúééøåàá  

                                                                                                                                                                                     

ה הטמאים תרין ביעין דטומאה שמסבבין חשך השוא לנקבה הנקרא חטאה "חבלי השוא הם נו 363
 . )ו"רח(

 ).יהל אור (זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה): א"סוטה כב ע(ש "כמ 364
 .זוהר הרקיע' עי 365
  ).הערת הזוהר(א "יתרו פז ע 366
 .אריכות ביהל אור' עי 367
 ). ו"רח(חכמה  368
 ).ו"לש(ב "א וע"תולדות קלד ע' א ופ"ב קסא ע"ח 369
 שתים רוח מרוח) י"מ. ('וכו, אחת רוח אלקים חיים, עשר ספירות בלימה) ט"א מ"פ(י "ש בס"כמ 370

שקודם הכל , ק"כ ו"ואח. ב ודעת"והוא כח. 'וכו ,ארבע אש ממים) ב"ימ (', וכו מים מרוח,שלש) א"מי( ,'וכו
כ לבנות בדבורו "ואח, פעמים במחשבתו' כן האדם צריך להתבונן ד. ק והנגלות"במחשבה עד השמים ו

 ).יהל אור(השמים 
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 רבי את לראות הולך היה אלעזר רבי
  ,חמיו לקוניא בן שמעון ברבי יוסי

 éáøá éñåé éáøì éîçîì ìéæà äåä øæòìà éáø
éåîç àéðå÷ì ïá ïåòîù  

  ä/á  
 היה אחד ואיש ,עמו  היהאבא יורב
 נפתח ,אבא רבי אמר .אחריהם מחמר

 שהרי השעה והזמן הוא ,ורהת של פתחים
 את" ,ואמר אלעזר רבי פתח. בדרכנולתקן 
 ימים בששה , בא וראה,"רוותשמ תיושבת
 יום וכל ,העולם את הוא ברוך הקדושברא 
 ביום כחו ונתן ,וימעש את להיג ויום

 ביום ,כחו ונתן ויעשמ את להיג מתי .ההוא
 הימים שלשת שאותם משום ,הרביעי

 .התגלו ולא יםומסת כולם היו הראשונים
 המעשה את הוציא ,הרביעי היום שבא כיון

 אף ,ורוח ומים אש שהרי ,לםוכ של והכח
 כולם ,עליונים יסודות שלשה שהם גב על

 עד שלהם המעשה התגלה ולא ,תלויים
 מנותואה נודעה ואז ,אותם לתהיג שהארץ

  . מהם אחד כל של

 àøáâ ãç ïéòè äåäå äéãäá àáà éáøå
 åäééøúáà)å(à" àúééøåàã ïéçúô çúôð àáà ø

 àåä àðãòå àúòù àäã]àð÷úúàì) [àð÷úàì( 
 øîàå øæòìà éáø çúô ïçøàá)ì èé àø÷éå ( úà

ïéîåé úéùá éæç àú åøåîùú éúåúáù371 àøá 
á÷"äéúãéáò éìâ àîåéå àîåé ìëå àîìò ä372 

ç áäéå äéúãéáò éìâ éúîéà àîåé àåääá äéìé
äàòéáø àîåéá äéìéç áäéå373 úìú ïåðéàã ïéâá 

 ïåéë åìâúà àìå ïéîéúñ ååä åäìåë ïéàîã÷ ïéîåé
 àìéçå àúãéáò ÷éôà äàòéáø àîåé àúàã

ëãåàçåøå àéîå àùà àäã åäì374òà " ïåðéàã â
ïéàìò ïéãåñé úìú375 éìâúà àìå ïééìú åäìë 

â àòøàã ãò ïåäìã àúãéáò òãéúà ïéãë ïåì éì
åäééðî ãç ìëã úåðîåà  

 ,היה השלישי ביום הרי ,תאמר ואם
 וכתוב ,"דשא הארץ תדשא" שכתוב

 שכתוב גב על אף זה אלא ".הארץ ותוצא"
 ביום ונכלל ,רביעיב היה ,השלישי ביום

 ואחר .רודיפ בלי אחד שיהיו] כדי[ ,השלישי
 להוציא מעשהו התגלה הרביעי היום כך
 משום ,ואחד אחד כל של ותומנולא מןוא

 של הרביעית הרגל הוא הרביעי שהיום
 בין ,לםוכ של מעשיהם וכל. העליון הכסא
 ,האחרונים הימים ובין הראשונים הימים

 ויכל" שכתוב זהו .השבת ביום תלויים היו
 היא וזו ,השבת זו ,"השביעי ביום אלהים

 אם ,תאמר ואם .הכסא של הרביעית הרגל
 ,םפעמיי "רוותשמ תיותשב את" זה מה כך

 היום של והשבת שבת ערב של שבת אלא

 áéúëã äåä äàúéìú àîåéá àä àîéú éàå
)àé à úéùàøá ( áéúëå àùã õøàä àùãú)íù 

áé (òà éàä àìà õøàä àöåúå" àîåéá áéúëã â
 äàúéìú àîåéá ìéìëúàå äåä äàòéáø äàúéìú

àãåøô àìá ãç éåäîì376ø àîåé øúáìå  äàòéá
éìâúà377 äéúåðîåàì àðîåà à÷ôàì äéúãéáò 

 åäéà äàòéáø àîåéã ïéâá ãçå ãç ìëã]àìâø [
)àìë( àéñøëã äàòéáø äàìò378 ìëå 

éúãéáòä)å( )ã( ïéîåé ïéáå ïéàîã÷ ïéîåé ïéá åäìë
ää àúáùã àîåéá ïééìú ååä ïéàøúá" ã

)á á úéùàøá ( àã éòéáùä íåéá íéäìà ìëéå
àòéáø àìâø àåä àãå úáùéñøëã äé éàå à

åäî éëä éà àîéú) ì èé àø÷éå( éúåúáù úà 

                                                           

 ). ו"רח(ק ממש "ו 371
 .ב בענין אמירת אנא בכח"כ יג ע"שעה' עי). ו"רח(רה של היום שלה כל ספי 372
 ). ו"רח(ת "תחת חג' מדריגה ד' הוא המלכות הנקרא אדריכל והיא יום ד' פי 373
 .יהל אור' עי 374
 ).יהל אור(י "ש בס"כמ, י הן תלת יסודין תתאין"שנה 375
ת היא "שהיא עומדת אחורי התהמלכות ' פי, ואיהי רביעאה ושביעאה) א"ה ע(ז "ש בתיקו"נודע מ 376

מה , ולפי שהיא כלולה עמו. ת"והיא רביעית אליהם אחורי הת, מדות' כשמתחילים מהחסד הם ג, רביעאה
 ).מ"מ(כאילו הוה כתוב בה ', שכתוב ביום ג

 ). יהל אור(ימים האחרונים ' ל בג"ר 377
 ).יהל אור(ד "ח לא ע"זו' ועי, ב"ז א ע"ש בתיקו"כמ, י הוא מרכבתא תתאה"שנה, ת"ל דחג"ר 378
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 úáù àìà ïéøú åøåîùú379àúáù éìòîã 380  .פרוד להם אין ממש
àîåéã àúáùå381ùîî 382àãåøô ïåì úéì   

 מחמר שהיה סוחר אותו ]הםל[ אמר
 אמר ".תיראו ומקדשי" זה ומה ,אחריהם

 זה ומה ,לו אמר .שבתה קדושת זה ,לו
 ההקדוש זה ,לו אמר .שבתה תקדוש
 ,כך אם ,לו אמר .מלמעלהליו ע כתשנמש
 הקדוש אלא ,דשוק אינה שהשבת עשית

 וכך ,אבא רבי אמר. מלמעלה עליו ששורה
 'ה לקדוש נגוע לשבת וקראת] "שכתוב[ ,זה
  .לבד 'ה וקדוש לבד שבת הזכיר ".בדומכ

åäééøúá ïéòè äåäã àòééè àåää øîà383 
 àùåã÷ àã äéì øîà åàøéú éùã÷îå åäîå

 úáùã]à"ì[ã÷ åäîå úáùã àùå384à " àã ì
ùåã÷ààìéòìî àëùîúàã 385 ]à"ì[ éëä éà 

áòéùåã÷ àìà ùã÷ åäéà åàìã úáùì úãà 
 àåä éëäå àáà éáø øîà àìéòìî éåìò àéøùã

)âé çð äéòùé(åäé ùåã÷ì âðåò úáùì úàø÷å " ä
ëîåäé ùåã÷å ãåçì úáù øëãà ãá"ãåçì ä  

 אמר ,'ה קדוש זה המ ,כך אם ,לו אמר
 .עליו ושורה מלמעלה שיורדת שהוהקד ,לו

 מלמעלה שנמשכת שהוהקד אם ,לו אמר
 ,בדומכ אינו ששבת נראה ,בדומכ נקראת
 לרבי אלעזר רבי אמר". וכבדתו" וכתוב
 של ]חדש [שדבר ,הזה לאיש לו הנח ,אבא

 ,לו אמרו .בו יודעיםנו לא שא בו יש חכמה
  .אתה רואמ

åäé ùåã÷ ïàî éëä éà äéì øîà"à ä" ì
ùåã÷àòìî àúçðã  äéì øîà äéìò àéøùå àìé

 ãáåëî éø÷à àìéòìî àëùîúàã àùåã÷ éà
 áéúëå ãáåëî åäéà åàì úáùã éæçúà)íù (

 éàäì çðà àáà éáøì øæòìà éáø øîà åúãáëå
 äìîã àøáâ)àúãç (>àúîëçã< ïðàã äéá úéà 

úðà àîéà äéì åøîà äá àðòãé àì  
 לרבות "את" ," שבתותיאת" ,ואמר פתח

 , לכל עבראמות יםיאלפ שהוא שבת תחום
 שבת )זו( ,"שבתותי" ,"את" בהירלכן ו

 שתים שהן ,התחתונה ושבת העליונה
 שבת נשארה. יחד ותומוסת יחד כלולות
 אמרה .בבושה והיתה נזכרה שלא אחרת
 אותי שעשית מיום , רבונו של עולם,לפניו

 אמר .לילה בלי אינו והיום ,שבת נקראתי
 אבל ,לך קראתי ושבת ,שבת תַא ,יִתיִב ,לה

 øîàå çúô)ì èé àø÷éå ( úà éúåúáù úà
 åäéàã úáù íåçú äàâñàì) ïéîà ïéôìà ìëá

ïéøèñ386âáå "ë úà éâñà  úáù àã éúåúáù
äàìò úáù àãå( ] àøèñ ìëì ïéîà ïéôìà ïéøú

 úáù àãäàìò387úáùå [äàúú 388 ïéøú ïåðéàã 
àãçë ïìéìë389àãçë ïéîéúñå 390 úáù øàúùà 

àøçà391øëãà àìã 392åäå ä äøîà àôåñëá 
 úáù éì úãáòã àîåéî àîìòã éøàî äéî÷

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(ב "תרומה קלה ע 379
 ).ו"רח(מלכות  380
 ).ו"רח(ת "ת 381
ושניהם נקראים , ועיקר עליית הדכורא הוא ביום שבת, הוא בליל שבת' כי עיקר עליית הנוק' פי 382
 ).מ"מ(שבת 

  ).א"ד(סוחר שהיה נוסע אחריהם ' פי 383
 ).ו"רח(שבת ' מלכות שבבחי' פי 384
ן "הם המוחין הנמשכים לזו). ו"רח(ן וכתיב וכבדתו משמע דמשבת עצמו קאי "שכין לזוהמוחין הנמ 385

, ל חכמה עלאה"ר). מ"מ(א שעלו מעלה מעלה גם הם "כי גם שם נמשכים להם מוחין מאו, בעלותם למעלה
 ).יהל אור(כ בחכמה "שכבוד ג" מכובד' לקדוש ה"ש למטה "וז, שהוא קדוש

 .יהל אור' עי). הערת הזוהר(א "ויקהל רז ע 386
 ).ו"רח(בינה  387
 .יהל אור' עי). ו"רח(ת "ת 388
 ).ו"רח(' שתוך הה' בסוד הד' פי 389
 ).ו"רח(מלכות  390
יהל (ל "כ שבת כנ"מלכות שהיא ג). הערת הזוהר(מ "א בר"יתרו צב ע). א"ד(שכינה ' פי). ו"רח(מלכות  391

  ).אור
יהל (ביום שבת שלא נאמר רק ביום השביעי כ "משא, ויהי ערב ויהי בקר, ימי המעשה נאמר' שבכל ו 392

 ).אור
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 .עליונה יותר בעטרה אותך מעטר הריני
 וזו". תיראו מקדשי" ואמר כרוז העביר
 בה ושורה ,יראה שהיא שבת ערב של שבת
כללו  הוא ברוך שהקדוש הוא ומי .יראה
  .'ה אני ואמר

 äì øîà àéìéì àìá åäéà åàì àîåéå àðéø÷úà
éø÷ úáùå úðà úáù éúøá àðà àä ìáà êì àð

 àøèòá êì øèòîäàìòøéúé 393 àæåøë øáòà 
àúáù éìòîã úáù àãå åàøéú éùã÷î øîàå394 

äàøé éäéàã395àéøùå 24äàøé äá 396 åäéà ïàîå 
á÷ã"ä397åäé éðà øîàå ìéìëà "ä398  

 קיודי ,כך שאמר מאבא שמעתי ואני
 זה "שבתותי" .שבת תחום לרבות "את"

 כנגדו ,שנים והם ,שבפנים בועיוהר גוליהע
 לנו שיש ושותקד שתי יש השנים אותם

 לווויכ. דושיק ואחד לווויכ אחד ,להזכיר
 דושיובק ,בותית וחמש שלשים בו יש

 ,בותית וחמש שלשים יש מקדשים שאנו
 ברוך שהקדוש שמות לשבעים עולה והכל
 ומשום .בהם מתעטרים ישראל וכנסת הוא

 שניהם , שבתותיהם הזה והרבוע שהעגול
 שהרי ".רוותשמ" שכתוב ,רבשמו כלולים
 "שמור"ב נכללה לא כאן העליונה השבת

÷ééãå éëä øîàã àáàî àðòîù àðàå399 úà 
äàâñàì400ìåâò àã éúåúáù úáù íåçú à 

òåáøåàåâìã 401à ìéá÷ìå ïéøú ïåðéàå  ïéøú ïåðé
ðì úéàã éúùåã÷ éøú úéàà ãç àøëãàì 

åìëéå402ùåã÷ ãçå 403  ïéúìú äéá úéà åìëéå
ùîçå404ùåã÷áå ïéáú à ïéúìú ïéùã÷î ïðàã 
ùîçå405 ïäîù ïéòáùì àìë ÷éìñå ïéáú 

á÷ã"ä406 ïéâáå åäá øèòúà ìàøùé úñðëå 
àòåáøå àìåâòã407éúåúáù ïåðéà àã 408 ïìéìë 
øåîùá åäééåøú409 åøåîùú áéúëã ]àäã) [àã( 

 úáùäàìò410 àìà øåîùá ìéìëúà àì àëä 

                                                                                                                                                                                     

כי בחכמה יסד , ואנא אעטר לך בעטרין דאבא שהוא קדש, שמשם השבת, ששבת הוא בעטרא דבינה 393
 ).יהל אור(וזהו ומקדשי , ארץ ושמים בתבונה

 ).ו"רח(מלכות  394
 ).יהל אור(שהמלכות נקראת יראה  395
, ן"יודי' שהן ב, אם אין יראה אין חכמה) &אבות (ד בסו, שהיא יראה, ל נקודת חכמה שבמלכות"ר 396

 ).יהל אור(השמות חכמה שלמעלה וחכמת שלמה ' דשילוב ב
 ).ו"רח(ת "ת 397
 ).יהל אור(שמלכות נקראת אני ). ו"רח(ת "מלכות ת 398
  ).א"ד(ב "ויקהל רד ע 399
ושה ואין אלפים אמה לכל סטר כי גם בהם צריך לנהוג קד' מרכבת המשנה וחיותיה ואופניה ב 400

כ בשם "מביא ג] ק" דפ–נד [ד "א ובמנחת יהודה דף כ"שם רז ע). ו"רח(וחול חלילה וחס ' להכניס בימי הקלי
  ).א"ד(מאמר זה ' ש ותמצא פי"ה ע"ג וכ"התקונים תקון כ

  . יהל אור' ועי, )הערת הזוהר(א ”א ויקהל רה ע”א תצוה קפ ע”רכט ע). א"ד(א "ויקהל רד ע 401
  ).א"ד(ד "ונים תקון כתק). ו"רח(ת "ת 402
, וקדושה דאנן מקדשין וממשיכין היא תבונה, ויכולו נגד בינה). א"ד(ב ”בראשית מז ע). ו"רח(מלכות  403

 ).יהל אור(שהיא נותנת מוחין וינקא לבנין 
 ).א"ד(בנוסח הקידוש שלנו כי בנו בחרת טעות ' ה תיבין וכו"כ ל"ובקדושא ג 404
 –רמה [פנחס ערה ' מ בפ"ב ובר”א וגם בויקהל רז ע" דף פו עז"א ותיקון מ"ד דף סח ע"תקון כ 405

  ).א"ד(ו "ת וה"ת ויכלו השמים והארץ ר"ב ותמצא ר"ע] ק"דפ
שמהן שהם האורות היורדים בשעת ' ג עולים ע"א קמ"א קנ"ן קס"ג ב"ה ס"ב מ"אותיות דע' הם ע 406

 ).יהל אור(הן כללם ' שמות וב' ב שמות הן ע"שע, ב שמות עם יום הששי"שהן ע). ו"רח(ן "קידוש לזו
ירכין ' דרועין וב' רוחות שבו ב' ת עם קצוותיו ריבוע רוכב על עיגוליא והם ד"מלכות אות סמך ות 407

 ).ו"רח(ג "ת עילאה ויסוד תתאה הרי י"ות
 ).ו"רח(ת "ת 408
אבל , וכאן הן שבתות דשמור, נ"שזכור ושמור הן זו). ו"רח(הנקרא שמור ' ת נוק"כי יסוד שלו בת 409

 ).יהל אור(בינה דלעילא נכלל בזכור את יום השבת שהוא יסוד 
 ).ו"רח(בינה  410
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 םוסת העליון המלך שהרי ,"זכור"ב אלא
 .שלו שהשלום מלך נקרא זה ועל ,"זכור"ב

   ".זכור" הוא שלו והשלום
  

øåëæá411 àëìî àäã äàìò412 íééúñà øåëæá 
àëìî éø÷à àã ìòå413 àîìùå äéìéã àîìùã 

 åäéà øåëæ äéìéã  

 משום, למעלה מחלוקת אין כן ועל
 ואחד ב"יעק אחד ,למטה שלומות ששני

 שלום שלום" םיפעמי כתובלכן ו .ף"יוס
  ,קביע זה "לרחוק" ,"ולקרוב לרחוק

àìéòì ú÷åìçî úéì àã ìòå414 ïéøúã ïéâá 
÷òé ãç àúúì úåîåìù"á415ñåé ãçå "ó416 ïéâáå 

 éðîæ éøú áéúë êë)èé æð äéòùé ( íåìù íåìù
á÷òé àã ÷åçøì áåø÷ìå ÷åçøì  

  å/à  
 שנאמר כמו לרחוק .יוסף זה "ולקרוב"

 תוואח ותתצב" ,"לי נראה 'ה מרחוק"
 חדשים" שנאמר כמו ,ולקרוב ".מרחוק

 העליונה הנקודה זו מרחוק ".באו רובמק
 ,"רוותשמ" כתוב זה ועל. בהיכלו שעומדת

 זו ,"תיראו ומקדשי" .בשמור נכלל] והוא[
 ממנה לירא שיש באמצע שעומדתהנקודה 

 מה והיינו .מיתה שענשו הכל מן יותר
 @הומ ,"יומת מות מחלליה" שכתוב

 של החלל לתוך שנכנס מי ,"מחלליה"
 הנקודה שאותה וםלמק ,והרבוע העגול
 כתוב זה ועל ".יומת מות" ,בו ופוגם שורה

 ,אני נקראת ההיאהנקודה ו ".תיראו"
 שלא העליון סתוםה אותו שורה ועליה

  .אחד והכל ,'ה והיינו ,התגלה

óñåé àã áåø÷ìå417 øîà úàã äîë ÷åçøì 
) àì äéîøéá (åäé ÷åçøî"éì äàøð ä418)  á úåîù

ã (áåø÷ìå ÷åçøî åúåçà áöúúå419îë  úàã ä
 øîà)æé áì íéøáã (åàá áåø÷î íéùãç420 

ãå÷ð àã ÷åçøîà äàìòäéìëéäá àîéé÷ã 421 
 áéúë àã ìòå)ì èé àø÷éå ( ìéìëúà åøåîùú

øåîùá422éùã÷îå 423 àãå÷ð àã åàøéú ] àîéé÷ã
àúéòöîàá) [àúéòöîàã( àìçãì úéàã ]äðéî[ 

äúéî äéùðòã àìëî øéúé424 áéúëã åðééäå 
)ãé àì úåîù (îåé úåî äéììçîú425àî é25 

åâì ìàòã ïàî äéììçî426  àòåáøå àìåâòã ììç
ãå÷ð àåääã øúàìà26 úåî äéá íéâôå àéøù 

úîåé427 éø÷à äãå÷ð àéääå åàøéú áéúë àã ìòå 

                                                                                                                                                                                     

 ). ו"רח(א הנקרא זכור "ת ז"שיסוד דידה אסתיים בת 411
 .יהל אור' עי 412
 ).יהל אור(שלמא יסוד , ל מלכא בינה"ר). ו"רח(בינה  413
, י"מתיבתא תתאה נגד נהת ו"מתביתא עלאה נגד חג, בתרין מתיבתין, דרגא דבינה, ל בעולם הבא"ר 414

 ).יהל אור(ובמתיבתא עלאה יעקב עשה שלום ובתתאה יוסף , )ג"ז ע(ח "ש בתז"כמ
ת נקרא יעקב "ת כללות הפרצוף ות"הנקרא יסוד דישראל זוטא מסתיים בת, יסוד עליון של הפרצוף 415

 ). ו"רח(
 ).ו"רח(יסוד התחתון  416
 ). ו"רח(נקרא מטה אהרן יסוד דישראל זוטא שם מתגלים אורות יסוד אבא ה 417
 .יהל אור' עי 418
 ).ו"רח(יסוד אבא הנקרא קרוב  419
 ).יהל אור(ש חדתותא דסהרא "נער ע' שהיסוד נק 420
א שהוא מכיוון "זהר שמות יב ע' ועי). א"ד(ש "נקודה דקיימא גו היכליה ע' א תמצא פי"תצוה קפ ע 421

 ).ד"לב עא "ביאורים ח(הרי הוא אור החיה נעשו הכלים , י החכמה"שע
 ).יהל אור(ל שהכל במלכות "ר). הערת הזוהר] (א" דפ–ג "רס[ואתחנן רס  422
 ).יהל אור(בינה , ן"בת שי, בת שלש, בת עין, ל חכמת שלמה"ר 423
 ).יהל אור(סוד החיה , והחכמה תחיה בעליה, שכאן סוד החיים 424
 ).יהל אור(שבתות ' שהן ב, כמו שמפרש והולך, נגד עגולא ורבועא 425
 ).א"ד(יותר מבואר ' תמצא פי' ה ובתקון ל"ד וכ"ג כ"תקונים תקון כ, וה קפתצ 426
, כ בתחומין שאין מיתה עליהן"משא, ויש לירא ממנה, לפי ששם שורה ההיא נקודה. זוהר הרקיע' עי 427
 ).יהל אור(ד תחומין דאורייתא "אף למ
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éðà428 íéúñã àåää àéøù äìòå äàìò429 àìã 
åäé åðééäå àéìâúà"ãç àìëå ä430  

 .אותו ונשקו אבא ורבי אלעזר רבי ירדו
 ידך תחת יש הזו החכמה כל ומה ,אמרו
 .אתה מי ,לו אמרו .אחרינו מחמר ואתה
 אני אלא ,אני מי תשאלו אל ,להם אמר

 יאמר אחד וכל ,בתורה ונתעסק נלך ואתם
 מי ,לו אמרו .הדרך את להאיר חכמה דברי
  .בחמורים מחמר ולהיות כאן ללכת לך נתן

 åøîà åäå÷ùðå àáà éáøå øæòìà éáø åúçð
òè úàå êãé úåçú úéà àã àúîëç ìë äîå ïé

ïéøúáà431 ïåì øîà úðà ïàî äéì åøîà ]àì[ 
ð ïåúàå àðà àìà àðà ïàî ïåìàùúæ ÷ñòúðå ìé

 àøäðàì àúîëçã ïéìî àîéé ãç ìëå àúééøåàá
 àëä ìæéîì êì áäé ïàî äéì åøîà àçøåà

åòè éåäîìåéøîçá ï  
 שתי עם קרב עשתה ד"יו ,להם אמר
 יעמ קשרהתל ,ך"וסמ ף"כ עם ,אותיות

 קשרתולה להסתלק תהרצ לא ף"כ ).יחד(
 אחד רגע להיות יכלה שלא )במקום( מאחר

 כדי ,להסתלק רצתה לא ך"סמ .עמו אלא
 ך"סמ בלי שהרי ,הנופלים לאותם רולעז
 ,יחידה אלי באה ד"יו. להיות יכולים לא

 ואמרה עמי בכתה ,אותי וחבקה לי נשקה
 אני הרי אבל ,לך אעשה מה ,בני ,לי

 תטובו מכמה מתמלאת ואני מסתלקת
 לאחר .ונכבדות עליונות נסתרות ואותיות

 לך ואתן ,אותך ואסעד אליך אואב מכן
 מאלו יותר עליונות אותיות שתי של נחלה

 ן"ושי עליונה ד"יו .ש"י שהם ,שהסתלקו
 .מכל מלאים אוצרות לך שיהיו ,עליונה

 כן ועל .חמורים מחמר ותהיה ךֵל ,יִנְב ,לכןו
  .בכך הולך אני

]åé ïåì øîà"ã432ãáò  ïååúà ïéøúá àáø÷ 
ëá"îñå ó"ê433 éàãäá àøù÷úàì àìàãçë [ 

ë" àøù÷úàìå à÷ìúñàì àòá àì ó]øúá[ 
)øúàá (àìà àãç àòâø éåäîì àìëé àìã27 
]äéá) [äá(îñ " à÷ìúñàì àòá àì ê] ïéâá

àãòñì) [ïéãòñì(îñ éìá àäã ïéìôðã ïåðéàì " ê
åé éåäîì ïéìëé àì" àúà ã]äàãéçé éàáâì [

)éàãçé éáâì(ð éì óéôâå éì ÷éù434 éîò äëá 
 àðà àä ìáà êì ãéáòà äî éøá éì øîàå

ïéáè äîëî éìîúà àðàå ÷ìúñà435ïååúàå 436 
ïéøé÷é ïéàìò ïéøéîè437 àðàå êáâì éúéà ïë øúá 

 ïååúà ïéøúã àúðñçà êì ïúàå êì ãéòñ éåäà
 ïåðéàã å÷ìúñàã ïéìàî øéúé ïéàìò]ùé[åé " ã

äàìòéùå " ïäàìòéìî ïéøöåà êì éåäîì éïìëî à 
éøîç ïéòè éåäå ìéæ éøá êë ïéâáå438 àðà àã ìòå 

êëá ìéæà  
 ובכו ,אבא ורבי אלעזר רבי שמחו

 אמר .אחריך נחמר ואנו רכב ךֵל ,ואמרו
 היא המלך שמצות לכם אמרתי ולא ,להם

 אמרו ,החמורים על מחמר אותו שיבא עד

 ìéæ åøîàå åëáå àáà éáøå øæòìà éáø åãç
 àìå ïåì øîà êøúáà ïéòèð ïðàå áéëø) úøîà

ìîã àãå÷ôã ïåìúäéà àéã éúééã ãò  àéä à

                                                                                                                                                                                     

בזה בספר ' א ועי"כג עמ פנחס ר"ש ברע"י כמ"א והוא אני מן אדנ"ב קנו ע"א וח"לקמן רכא ע 428
א עב "ביאורים ח, ב"ש יג ע"יהל אור והקדו' עי). ו"לש] ('ה[' סימן יב אות מו סעיף ב' הכללים כלל יח ענף י

 .'א פתח א"דז' ש נתיב נוק"ופת, א"ע
 ).יהל אור(ל כתר דילה שלא נתגלה כלל "ר 429
 .י וכן ביהל אור"אריכות בשער מאמרי רשב' עי 430
 עוסק בתורה כראוי לשמה זוכה להשיג שיתגלה אליו איזה צדיק מאותם שהם  דע כי כאשר האדם431

משורש נשמתו ויבא ויתלבש דוגמת מלאכי אברהם אבינו ומגלה לו רזי תורה בהיותו מתלבש בההוא 
 ).י"שער מאמרי רשב('  וכוחלוקא דרבנן אשר לו כנודע 

 ).יהל אור(יסוד  432
 ).יהל אור(א בינה עלאה הו' וס, הוא כורסייא' כ, מלכות ובינה 433
 ).א"ד(והיה מחבק אותי  434
 ).יהל אור(מוחין דחכמה , מחכמה 435
 ).יהל אור(מבינה  436
 .ג"ב וע"י ז ע"א בס"בהגר' ועי, )יהל אור) (ב"סו ע(ח "ש בזו"כמ, ך"שהם מנצפ 437
 ).פרק ל' ש נתיב הקלי"פת(כלומר נשמות הצדיקים המתלבשים בחומר  438
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 בית מקום ,לנו אמרת לא שמך הרי ,לו
 בית וםמק ,להם אמר .הוא מה מושבך
 מגדל והוא ,אצלי ומעלה טוב הוא מושבי

 ואותם .ונכבד גדול ,באויר שפורח אחד
 הוא ברוך הקדוש ,הזה במגדל בו הדרים

 וגליתי .מושבי בית מקום וזהו ,אחד ועני
 .חמורים על מחמר ואני ,משם )ועליתי(

 והטעים בו הסתכלו אלעזר ורבי אבא רבי
 ןָמ כמו מתוקים שהיו ,דבריו את להם

   .ודבש
  

ïéòè] (ïåëì úéøîà  ãò åäéà àëìîã àãå÷ôã
ïòèã àåää éúééã[éøîç 439 êîù àä äéì åøîà 

 øîà àåä éàî êáúåî úéá øúà ïì úøîà àì
éáúåî úéá øúà ïåìåäéà 28áè 440 éàáâì àìééòå 

ãç ìãâî åäéàå) åäéàå(àøéåàá çøôã 441 áø 
á÷ àìãâî éàäá äéá ïéøééãã ïåðéàå àøé÷éå" ä

àðëñî ãçå442 éáúåî úéá øúà àåä àãå 
]àðéìâå[) àðéìòå ( åçâùà éøîç ïéòè àðàå ïîúî

 ååäã éåìî ïåì íéòèàå äéá øæòìà éáøå àáà éáø
 àùáåãå àðîë ïé÷éúî  

 ננשק ,אביך שם תאמר םא ,לו אמרו
 דרכי אין ,ולמה ,להם אמר .רגליך עפר את
 היתה אבי אבל. בתורה להתגאות בכך

 שהיה אחד דג היה והוא ,הגדול בים דירתו
 והיה ,זה לצד זה מצד הגדול הים את סובב
 בולע שהיה עד, ןמיוי ועתיק ונכבד גדול
 כך ואחר ,הים של הדגים שאר כל את

 מכל ומלאים מיםייוק חיים אותם מוציא
 ברגע הים את ושט ,העולם של הטובות

 איש ביד כחץ אותי והוציא ,בכחו אחד
 שאמרתי מקוםה באותו אותי והטמין ,גבור
. הים באותו ונגנז למקומו שב והוא ,לכם

 אתה ,לו אמר ,בדבריו אלעזר רבי הבחין
 של בנו הוא אתה ,הנר הקדוש של בנו הוא
 אור של בנו הוא אתה ,הזקן המנונא רב

 ,יחד בכו .אחרינו מחמר ואתה ,התורה
  .והלכו לו ונשקו

 ÷éùðð àîéú éà êåáàã àîù äéì åøîà
 éìéã çøåà åàì éàîàå ïåì øîà êìâøã àøôò

 êëá]äàâúàì) [àéìâúàì( ìáà àúééøåàá 
 ãç äåä åäéàå àáø àîéá äéøåéã äåä éìéã àáà

àðåð443äåäã 444 àáø àîé øçñà445 àã àøèñî 
àã àøèñì446åäå áø ä447àøé÷éå 448 ÷éúòå 

ïéîåé449àîéã ïéðåð øàù ìë òìá äåäã ãò 450 
 ïééìî ïéîéé÷å ïééç ïåì ÷éôà øúáìå] ïéáè ìëî

àîìòã) [àîìòì ïéáè ìë( àòâøá àîé èàùå 
 éì ÷éôàå äéô÷åúá àãç]àøéâë) [àøéá( àãéá 

 åëì úéøîàã øúà àåääá éì øéîèå óé÷ú øáâã
âùà àîé àåääá æéðâàå äéøúàì áú àåäå éáø ç

äéøá àåä úðà äéì øîà éåìîá øæòìà  àðéöåáã
àùéã÷451äéøá àåä úðà 452  àáñ àðåðîä áøã

>àåä úðà<éòè úðàå àúééøåàã åøéäðã äéøá )ï( 
 àãçë åëá ïøúáà>åäå÷ùðå <)äé÷ùðå(åìæàå 453  

 להודיע מורנו לפני נוח האם ,לו אמרו
 בן ובניהו" ,ואמר פתח. שמו את לנו

 éî÷ àçéð éà äéì åøîà>îààðø <)éøàî( 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(ב "הרש. עד שיבא משיח רוכב על חמור ומנהיגו ושולט עליו' פי). א"ד(ל קלים וחמורים "ר 439
 ).יהל אור(בינה כידוע ', ש מגדל חד דפרח וכו"וז, עולם שכולו טוב 440
  ).הערת הזוהר(ב "ע] ק" דפ–לז [ב ובראשית לו "א דף נ"ריש תיקון כ 441
 ).יהל אור) (א"לקמן נא ע(נער נערה , בסוד יחודה, ת"דל, וזהו מסכנא, ד"ושם בסוד ו, נ"זו 442
 ).יהל אור(כידוע , דג, ל יסוד"ר 443
 ).הערת הזוהר(ב "ובראשית לו ע] ק" דפ–נד , א" דפ–ב "כ[ב "תקונים נ 444
 ).יהל אור] (ב"לקמן טו ע[' משם נטיל זרעא דתלת נקודין וכו, חכמה 445
 .יהל אור' עי 446
 ).יהל אור(מחכמה  447
 ).יהל אור(מבינה  448
 ).יהל אור(י "עטרין דע' א וב"חין דזוהוא מו, מכתר 449
 .א"ז סוף מב ע"א בתיקו"יהל אור ובהגר' עי 450
 ).א"ד(ניצוץ קדוש  451
 ).א"ד(ב שהיה נמצא עם החסידים "בלק קפו ע' א ובפ”א נב ע" ובתקון כב”כ דף סז ע"בתיקון ג 452
 .י"אריכות ביהל אור וכן בשער מאמרי רשב' עי 453
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 ,יפה והוא ארוהוב הזה הפסוק ,"יהוידע
 סודות להראות בא הזה הפסוק אבל

 על "יהוידע בן ובניהו" .התורה של עליונים
 ,ההוא הסתום הדבר בא החכמה סוד

 חי צדיק זה ,"חי איש בן" .גורם והשם
 המעשים כל בעל "פעלים רב. "העולמים

 שכולם משום ,העליונים הכחות וכל
 הוא אות ,צבאות 'ה הוא ,ממנו יוצאים

 רב" .הכל מן וגדול הוא רשום ,באיוצ בכל
 הגדול האילן ,"מקבצאל" הוא "פעלים
 ,יצא מקום מאיזה .מהכל גדול והנכבד
 ואמר הכתוב חזר ,בא דרגה מאיזו

  הסתומה העליונה הדרגה "מקבצאל"

 øîàå çúô äéîù ïì àòãåàì)ùá ìàåî'ë âë  (
òãéåäé ïá åäéðáå454àä  øéôùå äåî÷åà àø÷ é

 ïéàìò ïéæø äàæçàì àø÷ éàä ìáà åäéà
 òãéåäé ïá åäéðáå àúàã àåä àúééøåàã]ìò[ àæø 

 àîùå åäéà àîéúñ äìî àúà à÷ àúîëçã
íéøâ455éç ùéà ïá 456 áø ïéîìò éç ÷éãö àã 

ïéãáåò ìëã éøàî íéìòô457ïéàìò ïéìéç ìëå 458 
åäé äéðî ïé÷ôð åäìëã ïéâá"úåàáö ä459 åäéà 

àåä úåà áøå àåä íéùø äéãéã ïéìééç ìëá 
 íéìòô áø àìëî]åäéà[ áø àðìéà éàä ìàöá÷î 

 àúà àâøã ïàî ÷ôð øúà ïàî àìëî áø àøé÷éå
 øãäà]àø÷[öá÷î øîàå éìà46029 àâøã äàìò 

äàîéúñ461  
  å/á  
 ,בה שהכל הדרגה ,"' וגוראתה לא עין"ש

 וממנה ,העליון האורתוך וכונסת לתוכה מ
 שכל סתום קדוש היכל והוא .הכל יוצא

 ובגוף .בתוכו ותסתומו בצותומק הדרגות
 ,העולמות כל ימיםיק הזה )אילן (ההיכל

 נזונים ממנו ,הקדושים הצבאות וכל
 שני את הכה הוא. "קיומם על ועומדים

 עומדים היו מקדשים שני ,"מואב אליאר
 ומקדש ראשון מקדש .ממנו ונזונו בגללו

   .שני
  

 äúàø àì ïéòã>åâå'<ã àâøã ìåëääéá 462 
 àøåäð åâî äéåâá ùéðëåäàìò463 ÷éôð äéðîå 

 àìëéä åäéàå àìëàùéã÷àîéúñ 464 ïéâøã ìëã 
àôåâáå äéåâá ïéîéúñå ïéùéðë465 éàäã ]àìëéä[ 

)àðìéà ( ïéùéã÷ ïéìééç ìëå ïéîìò ìë ïéîéé÷
îé úà äëä àåä ïåäéîåé÷ ìò éîéé÷å åðæúà äéð

ìàéøà éðù466 áàåî )á ìàåîù 'ë âë ( ïéøú
éùã÷îï467äéðéâá ïéîéé÷ ååä 468 äéðî åðæúàå 

 éðù ùã÷îå ïåùàø ùã÷î  

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(ל שהוא שרש נשמתו "ר 454
 ).ו"רח(ן "ן שעולים על ידי היסוד והוא בן חי בסוד ציור הווי"ו שהם סוד המ"בניהו בן יה 455
  . )א"כד ע(ק "שער רוה' עי). הערת הזוהר(א "ויצא קסד ע). ו"רח(א "יסוד ז 456
 ). ו"רח(נשמות של התחתונים  457
 ).ו"רח(נשמת המלאכים  458
 ).א"ד(א ”ב ושמות יג ע” עא ויח”ב ולהלן יז ע"א ופקודי רל”האזינו רצו ע 459
 ).ו"רח(א שמשם מושך השפע "יסודות או' סוד ב, א"ב קס"ע, ג"רל' ל גימ"קבציא 460
 ).יהל אור(בינה מלכא דשלמא דיליה  461
  ).ו"רח(בינה  462
 ).ו"רח(אבא  463
 ).מ"ומ, ו"רח(יסוד אמא  464
 ).ו"רח(ומן החיצוניות דבינה נמשך כל העולמות  465
בפרשת פקודי ושם הוא בית המקדש ראשון ושני וההכאה ' ות המלכות הנזהיכל' מז' סוד היכל הג 466
ת החריבן "ות, מקדשים הם בינה ומלכות' ועוד אפשר כי ב. י מניעת השפע כביכול הוא הכה אותן"הוא ע

כי גברו העוונות ולא היו עולים שפע ממלכות ובזה נחרב מקדש הראשון ואז נמנע שפע הברכה למטה 
 ).ו"רח(מלכות ונחרב מקדש שני 

 ).ו"רח(לאה ורחל  467
 ).יהל אור(מקדשין והכל בגיניה ' והן ב, עולמות' ב, והוא חי עולמים, שהוא חי וקים בתרין עלמין 468
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 שהיה השפע נמנעו ,הסתלק שהוא כיון
 אותם הכה הוא כביכול ,מלמעלה שופע

 והכסא ,אותם והשמיד אותם והחריב
 בתוך ואני" זהו שכתוב .נפל הקדוש
 היא ,"אני" שנקראת ההיא הדרגה ".הגולה

 על ,"כבר נהר על" ,למה ".הגולה בתוך"
 מימיו שהפסיק ויוצא ששופע נהר

 זהו. כבראשונה משפיע ולא נותיויומעי
 בבית "יחרב" ,"ויבש יחרב ונהר" שכתוב
 הכה הוא"לכן ו .שני בבית "ויבש" ,ראשון

 ,)בראשונה שהרי( ".מואב אליאר שני את
 ונחרבו ,שבשמים מאב וא שהמואב

 מאירים שהיו האורות וכל ,בגללו שמדוווה
  .נחשכו  כולם,לישראל

 ÷ìúñà åäéàã ïåéë]ååãéâð[30 ãéâð äåäã 
àìéòìî469 áéøçå ïåì äëä àåä ìåëéáë òðîúà 

ñøëå ïåì éöùå ïåìé àéàùéã÷470ää úìôð " ã
)à à ìà÷æçé ( àâøã àåää äìåâä êåúá éðàå

 øáë øäð ìò éàîà äìåâä êåúá àåä éðà éø÷àã
 àìå éåòåáîå éåîéî ÷éñôã ÷éôðå ãéâðã øäð ìò

ãéâðà471 ãë÷áàúéîã31ää " ã)ä èé äéòùé ,
à ãé áåéà (øäðå472ùáéå áøçé 473 úéáá áøçé 

 úà äëä àåä êë ïéâáå éðù úéáá ùáéå ïåùàø
 áàåî ìàéøà éðù>ð"àúéîã÷á àäã à<  áàåî

àåäã åàéöúùàå åáøçúàå àéîùáã áàî 
 ååäã ïéøåäð ìëå äéðéâá>ïéøéäð <)ïéøäð( 

åëùçúà åäìë ìàøùéì  
 ".הארי את והכה ירד הוא" ,ועוד
 מושך היה הזה כשהנהר הראשונים בזמנים

 עומדים ישראל היו ,למטה מימיו את
 וקרבנות זבחים זובחיםהיו ש ,בשלמות

 מלמעלה יורד היה ואז ,נפשם על לכפר
 על אותו רואים והיו ,אחד אריה של דמות

 קרבנות אוכל ,טרפו על רובץ המזבח גבי
 מתחבאים היו הכלבים וכל ,חזק גיבור כמו

 שגרמו כיון. החוצה יוצאים ולא לפניומ
 ,שלמטה הדרגות לתוך ירד הוא ,החטאים

 לו לתת רצה שלא האריה אותו את והרג
 .אותו הרג כביכול .כבראשונה טרפו את
  .ודאי הארי את הכה הוא

 ïéàîã÷ ïéðîæá éøàä úà äëäå ãøé àåä åúå
 ïéîéé÷ ååä àúúì éåîéî êéùî äåä øäð éàä ãë

ã åîéìùá ìàøùé àøôëì ïéðáø÷å ïéçáã ïéçáã
åäééùôð ìò474 àð÷åéã àìéòìî úéçð äåä ïéãëå 
äéøà ãçã475 ïàîç ååäå ]ò äéì"àçáãî â) [ò" â

ïçáãî(ë ïéðáø÷ ìéëà äéôøè ìò õéáø  øáâ
óé÷ú476 ïéøîèúî ååä ïéáìë ìëå  é÷ôð àìå äéî÷

 ïéâøã åâì úéçð åäéà ïéáåç åîøâã ïåéë øáì
äéøà àåääì ìéè÷å àúúìã477àìã  áäéîì àòá 

äéôøè äéì478 äéì ìéè÷ ìåëéáë àúéîã÷áãë 
éàãå éøàä úà äëä àåä  

 .הרע האחר הצד לעיני ,"הבור לתוך"
 התגברה ,האחר הצד אותו כך שראתה כיון

 .הקרבנות את לולאכ אחד כלבל ושלחה

øåáä êåúì479 àùéá àøçà àøèñã àäðéòì 
 àøçà àøèñ àåää éëä úàîçã ïåéë

úô÷úúà480 ìëéîì àáìë ãçì úøãùå 

                                                           

 ).ו"רח(שפע דאבא ואמא  469
 ). ו"רח(רחל דבריאה  470
א "ף פה עלך לך ד' ועתה נפסק וכן בפ' כבר הי' כבר פי). א"נ(ב " הרש- ב "ב ויתרו פב ע"לך לך קמט ע 471

 ).א"ד(
 ).ו"רח(א "יסוד דז 472
 ).ו"רח(שנשאר לחלוחית  473
  ).א"ד(זבחים וקרבנות לכפר על נפשותיהם ' שזובחי 474
 ).ו"רח(אוריאל  475
 .א"ר קלט ע"אד' עי 476
 ).מ"מ(ש דלא בעי למיהב ליה טרפיה "אלא שלא נתן לו כח ושפע למזונו וז, ולא שהרגו ממש 477
  ).א"ד(לתת לו טרף שלו מהקרבנות  478
, באר מים חיים' כי הקדושה נק). ו"רח(סוד השפחה בישא הגר שפחת שרה , הגר כמו חשבון בור 479

 ).מ"מ(בור ' א נק"אבל סט
 ).הערת הזוהר] (ק" דפ–א "קי ע[א "בהר קי' מ פ"בר 480
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 ל"אוריא ,ה"הארי אותו של שמו ומה
 ,כלב אותו שם ומה .אריה פני שפניו
 אלא ,אדם של ללבכ שאינו ,שמו בלאדן

 שגרמו ביום ,"השלג ביום. "כלבכ וופני כלב
 הדין בית מעם למעלה נדון והדין החטאים

 לביתה תירא לא" כתוב זה ועל ,העליון
 כל"ש משום ,למהו .העליון הדין זה ".משלג
 .חזקה אש לולסב ויכול ,"שנים שולב ביתה

  .הכתוב סוד כאן עד

ïéðáø÷481 éøà àåääã äéîù äîå"àéøåà ä" ì
äéøà éôðà éåôðàã482 àáìë àåääã äéîù äîå 

ïãàìá483íãà ììëá åäéà åàìã äéîù 484 àìà 
 åîøâã àîåéá âìùä íåéá àáìë éôðàå àáìë

 àðéã éá íòî àìéòì ïãúà àðéãå ïéáåçäàìò 
ë àã ìòå áéú)àì éìùîàë  (] äúéáì àøéú àì

 àðéã àã âìùîäàìò äúéá ìëã ïéâá éàîà 
íéðù ùåáì485ëéå éò àôé÷ú àùà ìáñîì ì" ë
 àø÷ã àæø  

 איש את הכה והוא" ,אחריו כתוב מה
 בא הכתוב סוד כאן ".מראה איש מצרי

 הוא ,חטאו שישראל פעם שבכל ,להודיע
 וכל הטובות כל מהם ומנע סתלקה

 את הכה הוא" .להם מאירים שהיו האורות
 ההוא האור של האור זה ,"מצרי איש

 ,משה ,הוא ומי .לישראל מאיר שהיה
 ,"' וגוהצילנו מצרי איש ותאמרנה"שכתוב 

 לאור התעלה ושם ,התגדל ושם ,נולד ושם
 ומראה" שנאמר כמו "מראה איש. "עליון
 איש" שנאמר כמו "איש" ".בחידות ולא

 מראה אותו של בעלה כביכול ".האלהים
 בכל הזו הדרגה את להנהיג שזכה ,'ה כבוד
  .אחר איש זכה שלא מה בארץ רצונו

áéúë äî[ äéøúá )ùá ìàåî'ë âë  ( àåäå
 àø÷ã àæø àëä äàøî ùéà éøöî ùéà úà äëä
 åäéà åáç ìàøùéã àðîæ ìëá éã àòãåàì àúà
 ååäã ïéøåäð ìëå ïéáè ìë åäééðî òðîå ÷ìúñà

 úà äëä àåä ïåì ïéøéäð àøåäð àã éøöî ùéà
 àøåäð àåääã)ã( ïàîå ìàøùéì ïåì øéäð äåä

 áéúëã äùî åäéà)èé á úåîù ( ùéà äðøîàúå
åâå åðìéöä éøöî 'ãéìéúà ïîúå486 éáøúà ïîúå 

 àøåäðì ÷éìúñà ïîúåäàìò äîë äàøî ùéà 
 øîà úàã)ç áé øáãîá ( úåãéçá àìå äàøîå

 øîà úàã äîë ùéà)à âì íéøáã ( íéäìàä ùéà
éáë ìåë]äìòá) [àìëá( ãåáë äàøî àåääã ä '

)æé ãë úåîù(àã àâøã àâäðàì äëæã 487 ìëá 
àòøàá äéúåòø488àøçà ùð øá éëæ àìã äî 489  

 האלהים מטה זה "חנית המצרי וביד"
 האלהים ומטה" שנאמר כמו ,בידו שנמסר

 בין שבת ערב שנברא המטה ווזה ".בידי

úéðç éøöîä ãéáå490 )á ìàåîù 'àë âë ( àã
îë äéãéá øñîúà àåäã íéäìàä äèîä úàã 

 øîà)ç æé úåîù (éãéá íéäìàä äèîå491 àãå 

                                                                                                                                                                                     

כלב הוא ). א"ד(ב ”ב ויקהל ריד ע”ונשא קמג ע' ב עלה ב דף ב”א ולהלן ריג ע”בלק ריא ע' ב פ"צו נ 481
 ).מ"מ(ן דעשיה "ב' חיב

 ).ו"רח(שיניקתו מן החסדים  482
, אדם] ל בל"נדצ[כל ). ו"רח(ן דקליפה "ה וכל נבלה וטריפה אל כלב חיצון תשליכון סוד ב"נבל' גימ 483

שאינו בכלל הקדושה ). א"ד(' ד וכו"ב ג"ן מתחלפין באותיות א"ם והנו"שאינו אדם ולא בצורת אדם והמ
 ).מ"מ(שנקראת אדם 

  ).א"ד(דם כל א 484
 ).מ"מ(א "ק דז"שהם ו, שנים קדמוניות' פי 485
 ).ו"רח] (הקטנות[שבמצרים זכה לעיבור ויניקה ומוחין כידוע בשער החשמל  486
', וכו) א"ז כט ע"תיקו(כי משה מלגאו , כי משה גרם שיזדווג עלה עמה בסוד זווגא דרוחא ברוחא' פי 487

 ).מ"מ(א גופא בגופא "ומשה גרם זווגא או
  ).מ"מ(כי בעודו בעולם הזה זכה לגרום זווגא רוחא ברוחא וזהו בארעא ). הערת הזוהר(ב "כא ע 488
 ).מ"מ(ו "שאף יעקב לא זכה לגרום זווג רוחא ברוחא רק בשעת מיתתו בסוד בשכמל 489
מטטרון שנהפך ממטה  ,החנית שהוא מטה משה). יהל אור] (רומח[ל ממקום המצר זכה לחנית "ר 490

עמק המלך  (ט כי הוא היה שר הצבא"ובזמן בניהו קראו חנית למט. ץ הדעת טוב ורעע, לנחש ומנחש למטה
 ).ה"ה פס"ש

ן וסלע השכינה ונתן אחיזה למטה יותר מן הראוי או שהיה ראוי להבין "ד שהמטה הוא מטטרו"נלע 491
ם ה ע"הוי' פי). ו"רח(ז באו דיני התלמיד והתורה במחלוקת "דברים פשוטים בלי מחלוקת והוא שעי
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 קוהחק הקדוש השם בו וחקוק השמשות
 ויך" כמו שנאמר ,בסלע חטא זהוב ,הקדוש

 לו אמר ".םיפעמי במטהו הסלע את
 לך נתתי לזה לא ,משה ,הוא ברוך הקדוש

 מכאן בידך יהיה לא חייך ,שלי המטה את
 בדין "בשבט אליו וירד" "מיד. "והלאה
 "המצרי מיד החנית את לוויגז" .הקשה

 בידו היה ולא ,ממנו נמנע ההיא שמהשעה
 אותו על "יתובחנ ויהרגהו" .לעולמים

 נכנס ולא מת ההוא במטה שהכה החטא
  . מישראל הזה האור ונמנע הקדושה לארץ

 úåùîùä ïéá úáù áøò éøáúàã äèî åäéà
 àîù äéá ÷å÷çåàùéã÷492 àôéìâ ã÷àùé493 

 øîà úàã äîë òìñá áç éàäáå)âé ë øáãîá (
à íéîòô åäèîá òìñä úà êéå"á÷ ì" àì äùî ä

 êãéá àäé àì êééç éàäì éìéã äèî êì úéáäé
ãéî äàìäìå ïàëî494 àðéãá èáùá åéìà ãøéå 

 àéù÷)ùá ìàåî'ë âë à ( ãéî úéðçä úà ìåæâéå
 äåä àìå äéðî òðîúà àúòù àéääîã éøöîä

éå ïéîìòì äéãéá àáåç àåää ìò åúéðçá åäâøä
 àòøàì ìàò àìå úî äèî àåääá àçîã

>àùéã÷òðîúàå  <)òðîàå( ìàøùéî àã àøåäð   
 שלשים אלו ,נכבד הכי "השלשים מן"
 ,למטה והשפיע מהם שנטל עליונים שנה

 ואל. "ומתקרב לוקח היה הוא ומהם
 אליו באים היו הם "בא לא השלשה
 בא היה לא והוא ,הלב ברצון לו ונותנים
 במנין נכנס שלא גב על ואף .אליהם

 אל דוד וישמהו" ,שלהם והחשבון
  לבו מלוח נפרד שלא ,"משמעתו

íéùìùä ïî495) ùíâë (  ïéìà ãáëð éëä
ïéàìò äðù íéùìù496ïåäðî ìéèð åäéàã 497 

àúúì ãéâðàå498 åäééðîå )åäéà( ]äåä[ ìéèð 
 ïééúà ååä ïåðéà àá àì äùìùä ìàå áø÷úàå

äéáâì499 ]áäéåé [)áéäéå( àáìã àúåòøá äéì 
 ìàò àìã áâ ìò óàå ïåäéáâì éúà äåä àì åäéàå

àðáùåçå àðééðîá500ïåäìã 501) íù ( ãåã åäîéùéå
äéáìã àçåìî ùøôúà àìã åúòîùî ìà  

  æ/à  
 דוד .לעולמים פרוד להם אין ,לעולמים

 משום ,לדוד לא והוא ,אליו לבו שם
ïéîìòì ïåäì àãåøô úéì ïéîìòì502 íù ãåã 

äéáì äéì503 ïçáùåúã ïéâá ãåãì åàì åäéàå 

                                                                                                                                                                                     

ל וחקוק בה שם "ד הנ"ע)] א"לקמן ט ע(מטה עם הכולל ' אותיות גימ' ה עם י"שם מ[ה "מט' האותיות גימ
 ).א"ד(א "בראשית מז ע). ו"רח(ה "הוי

 ).ו"רח(ה "הוי 492
הרי הוא בחינת , רזא דמתקלא, החקיקה הוא בסוד הארחא עלאה דפלגותא דשערי). ו"רח(ה "אהי 493

והוא בסוד עץ החיים כמו הסלע דכאן , שמת משה רבינו שהוא בסוד הדעתה שורש נ"ה" לויתן נחש בריח"
וירדו , )א"ב קלג ע"ה ח"דע(ר "עץ הדעת טו' ועל ידי ההכאה בו השתנה להיות בבחי). א"ב קלב ע"ה ח"דע(

  ).ב"שם ע(קטנות ' ן להיות בבחי"זו
 ).הערת הזוהר(ב "כח ע 494
  ).הערת הזוהר(ג "קה ע 495
כ " ואח,ע" לומר שמשה היה מושך משלשים שנים עליונים שבא בסוד צל, מן השלשים הכי נכבד496

). א"י ד ע"שער מאמרי רשב (ע חסירה כל השלשים"כאשר חטא אפילו אל השלשה לא בא כי נשארה סל
 ).מ"מ(שהם סוד המוחין כי משם נמשכת טיפת הזרע אל היסוד , א"ד דז"חב). יהל אור(ת "חג). ו"רח(ר "ג

 ).ו"רח(ת מושך טפה הזרעי 497
 ).מ"מ(' לנוק 498
 ).מ"מ(ק אינו צריך לעלות אצלם רק הטיפה באה מאליה ”ל שאחר שנמשכה הטיפה עד הו"ר 499
 ).ו"רח(י "ש בס"כי משה סוד הדעת שאינו מן המנין כמ 500
 ).יהל אור(רק במנין חיות תתאין ] והיא[' וכו, חיה רביעית, שמלכות היא רגל רביעי 501
לפעמים שאינן מתפרשין לעולם גם ' י ובעלה או"הנה גם כ). ו"רח(בנוקבא יסוד בסוד הדעת דבוק  502

ב דלא ”ב ע"וישב קפ' ובפ. א דהא קול מדיבור לא מתפרש לעלמין"ע] ק" דפ–נו [בדף שאחר זה ובדף לו 
ב "ב וירא קי”ב אחרי מות עז ע”ב פקודי רל ע”א קלד ע”תרומה קלא ע' מתפרשין לעלמין צדיק וצדק ובפ

ש וכן "א נראה דמאי דאמר דלא מתפרשן היינו בזמנא דלאו איהי בגלותא ע”ב חיי שרה קכג ע”ב קכ ע”ע
  ).א"ד(ב ”ט ע"תרומה קס' א וכן בפ”ע' בפרשת שמות ט
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 שהלבנה והאהבים והשירים שהתשבחות
 אליה אותו מושכת היא ,לשמש עושה
 אל דוד וישמהו" וזהו ,עמה דיורו שיהיה

  ".משמעתו

 éäéà àùîùì ãéáò àøäéñã ïéîçøå ïéøéùå
 åäéà àãå äãäá äéøåéã éåäîì äáâì äéì úëéùî

)á ìåàîù 'íù (åúòîùî ìà ãåã åäîéùéå  

 כך בין .לפניו אבא ורבי אלעזר רבי נפלו
 לכל והסתכלו קמו .אותו ראו לא וכך

 ולא ובכו ישבו .אותו ראו ולא הצדדים
 רבי אמר שעה יאחר .זה עם זה לדבר יכלו
 צדיקיםבכל דרך הש ששנינו זה ודאי ,אבא

 שאותם ,ביניהם תורה ודברי הולכים
 .אליהם באים העולם אותו של צדיקים

 אלינו שבא הזקן המנונא רב ואה זה ודאי
 הדברים את לנו לגלות ההוא העולם מן

 והתכסה לו הלך הכרנוהו וטרם ,הללו
 על הטעיןל רוצים והיו ,קמו .מעמנו

 ,הלכו ולא לרכב רצו ,הלכו ולא החמורים
 היו היום ועד ,החמורים את והניחו פחדו

  .החמורים מקום המקום לאותו קוראים

à éáøå øæòìà éáø åìôð éëäãà äéî÷ àá
 àìå ïéøèñ ìëì åìëúñàå åî÷ äéì åîç àì éëäå

äéì åîç504 àãì àã àììîì åìéëé àìå åëáå åáúé 
 ïðéðúã àä éàãå àáà éáø øîà àúòù øúáì

é÷éãöã àçøà ìëáãé àúééøåàã éìéîå ïéìæà à
éúà àîìò àåääã ïéàëæ ïåðéàã åäééðéáà ï

ïåäéáâì505àáñ àðåðîä áø àåä àã éàãå 506 
âì àúàã ïéìà ïéìî ïì äàìâì àîìò àåääî ïá

 ïðéî éñëúàå äéì ìæà äéá òãåîúùð àì ãòå
éøîçì ïòèîì åòá ååäå åî÷507 åòá åìæà àìå 

 ãòå éøîçì ïåì åçðàå åìéçã åìæà àìå ïòèîì
éøîçã êåã øúà àåääì ïàø÷ ååä àîåé  

 טובך רב מה" ,פתח רבי אלעזר ואמר
 הטוב הוא כמה ,"' וגוליראיך צפנת אשר

 הוא ברוך הקדוש שעתיד והנכבד עליוןה
 עליונים צדיקים לאותם ,אדם לבני לעשות

 כשנכנסים ,בתורה יםשעוסק חטא יראי
 רב" אלא טובך כתוב לא .העולם לאותו
 וזהו ,"יביעו טובך רב זכר" ,הוא ומי". טובך

 לחי הבא מהעולם נמשכיםש החיים נגוע
 הוא ודאי ,"טובך רב זכר" שהוא ,העולמים

øæòìà éáø çúô508 øîàå )ë àì íéìäú ( äî
åâå êéàøéì úðôö øùà êáåè áø ' àáè àåä äîë

äàìòá÷ ïéîæã àøé÷éå " àùð éðá éáâ ãáòîì ä
 éìãúùîã äàèç éìçã ïéàìò ïéàëæ ïåðéàì

àúééøåàá àì êáåè àîìò àåääì ïéìàò ãë 
áéúë509êáåè áø àìà 510 åäéà ïàîå ) äî÷ íù

æ (ïééçã àâåðò åäéà àãå åòéáé êáåè áø øëæ511 
éúàã àîìòî ïéãâðã512ïéîìò éç éáâì 513 åäéàã 

                                                                                                                                                                                     

ואין היסוד מתעורר מעצמו אל , ן אשר בה"הם המ, י קישוטיה"המלכות היא המעוררת היסוד ע 503
 ).מ"מ" (ואיהו לא לדוד"ש "וז, רק על ידה, הזווג

 ).מ"מ(ואז בכו מרוב השמחה והבינו למפרע חידותיו , שבא מאותו עולם] הבינו[ 504
ובעת היות הצדיקים עוסקים , ונמצא התורה לבוש אל הנשמה, ת"והתורה מת, הנשמה היא מבינה 505

ע ”אותם הקולות מתהוים מהם אותיות רוחניות משתלשלות ממטה למעלה בסוד אבי, בעולם הזה בתורה
וכשמוע הצדיקים ענין הם מתלבשים ' ה עם הנשמות וכו"ע מקום קב"רגה עד עלייתם לגממדרגה למד

ובסולם מדרגות עליית הקולות רוכבים הם ויורדים למטה ' בסוד אותיות התורה שהתחתונים עוסקים וכו
 'ה בשלימות הוא על ידי נשמות עולם זה ועולם עליון וכו"והטעם כי סוד היחוד להקב, ומזדווגים עמהם

הצדיקים שהם בעולם עליון יורדין לעולם תחתון להשתתף עם הצדיקים שהם למטה כדי שיהיה היחוד 
 ).אור יקר(שלם 

ושרש ההוא רוחא הוא מיסוד , ששרשו מההוא רוחא דשבק בה בעלה, רב המנונא היה ניצוץ בניהו 506
 ).מ"מ(א "דז

הצדיקים בחייהם שיש : ד" מא עז"א בתיקו"בהגר' עי. י"א בשם השער מאמרי רשב"לעיל ו ע' עי 507
 שלא נשארה להם כאן אלא , אבל לאחר מותן.דרגין והיא פרצוף' ס מג"ן מתקינין אותה בכל ע"להם נר

 כי אין רוחן ונשמתן , והן עולימין דילה,ט נפשו שנשאר כאן מקננת בהם כשאין צדיק בדור" וכן מט,נפשא
 .דבהמה אלף הרים' ן נפש הבהמית מסט ולכן הם מחמרים אחר בעירן לקבל נפשן שה,יורדין

  ).הערת הזוהר(א ”א יח ע”ב מו ע”לא ע 508
 ). ו"רח(א "יסוד דז 509
 ).מ"מ(הוא האור הנמשך מהבינה אל היסוד בלתי עיבוי ). ו"רח(יסוד בינה  510
הוא האור הנמשך מהחסדים שביסוד דאימא ). אור יקר(ב "ן שהם כח"ר ג"ן נה"עונג הוא סוד עד 511

 ).מ"מ(א "ש קצוות דזומתפשט בחמ
 ).אור יקר(בינה ). ו"רח(מיסוד בינה  512
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 רב מה" עוד. "' וגוישראל לבית טוב ורב"
 וכל ,החכמה סוד נחקק כאן ,"טובך

 "רב" שאמר כמו ,ה"מ .כאן נכללו הסודות
 אחר אילן שיש משום ,וחזק גדול העץ זה

 לרום ומכניסו גדול הוא וזה ,ממנו קטן
 ביום שנברא האור זה "ך"טוב" .הרקיעים
 שגנז משום" ליראיך צפנת אשר" .הראשון

 זה "פעלת. "העולם באותו יםלצדיק אותו
 לשבתך מכון" שכתוב ,העליון העדן גן

  ".בך לחוסים פעלת" וזהו ,"'ה פעלת

êáåè áø øëæ514 åäéà éàãå )æ âñ äéòùé ( áåè áøå
åâå ìàøùé úéáì ' óéìâà àëä êáåè áø äî åú

àúîëçã àæø515ïéæø ìëå 516à  àëä åìéìëú
î"ä517øîúàã äîë 518 ]áø[àðìéà àã 519ø " á

óé÷úå520äéðî àèåæ àøçà àðìéà úéàã ïéâá 521 
äéì ìéòàå áø àåä àãå522íåøá 523áåè ïéòé÷ø " ê

øåà àã524äàîã÷ àîåéá éøáúàã 525 øùà 
àéé÷éãöì äéì æéðâã ïéâá êéàøéì úðôö526 

àîìò àåääá527ïãò ïâ àã úìòô 528 äàìò 
 áéúëã)æé åè úåîù (úáùì ïåëîåäé úìòô ê" ä

]åäéà àãå) [åäéà àãå úìòô(êá íéñåçì 529 
)ë àì íéìäú(  

 שכל שלמטה העדן גן זה "אדם בני נגד"
 שנתלבשה ברוח שם עומדים הצדיקים

 העולם של מותוד כצורה ,מכובד בלבוש
 של צורה באותה ,"אדם בני נגד" וזהו ,הזה
 שם ונמצאים .הזה שבעולם אדם בני

 ישיבת לתוך ועולים באויר ופורחים
 ופורחים ,שלמעלה העדן גן באותו ,הרקיע

 ,טהור אפרסמון נהרות בטלי ורוחצים

ãà éðá ãâðàúúìã ïãò ïâ àã í530 ìëã 
 àçåøá éîéé÷ ïîú àéé÷éãö>ùáìúàã <

)ùáìúéã( éàäã àð÷åéãå àðååâë ø÷é ùåáìá 
àãå àîìò)é( íãà éðá ãâð åäéà ] àð÷åéã àåääá
íãà éðáã[ éçøôå ïîú éîéé÷å àîìò éàäã 

 àøéåàá]àúáéúî åâì å÷ìñå531) [ ïåì ÷éìñå
àúáéúîì(â àåääá àòé÷øã " éçøôå àìéòìã ò

                                                                                                                                                                                     

 ). ו"רח(א "יסוד דז 513
 ).ו"רח(השפע יסוד בינה  514
 ).ו"רח(סוד יסוד אבא  515
 ).ו"רח(רזין ' ן הנק"א וזו"כל היסודות דאו 516
, ה"מ ח"כ, מה שמו). אור יקר(ה מורה על החכמה בסוד שם מלא הכולל כל בחינותיה "מילת מ 517
 ).ו"רח(ה "עת הטיפת אבא שם מהמזר

  ).מ"מ" (מה אעידך"' ש בדף א"כמ, היא מלכות' פי 518
 ).אור יקר(ת "ת 519
 ).מ"מ(ותקיף מצד הגבורות , רב מצד החסדים, ג"שיש בו חו, א"הוא יסוד דז). ו"רח(יסוד דאבא  520
 ).ו"אור יקר ורח(יסוד  521
 ).מ"מ(א "אעיל לגרמיה עד הדעת דז' פי 522
 ).אור יקר(ה נ חכמ"בינה א 523
 ).ו"רח(החסדים יסוד  524
, אור יקר(הכולל כולם ' חסדים הנרמזים בחמש אור דיומא קדמאה שהוא החסד הא' הוא אור ה 525

 ).מ"מ
 ).ו"רח(א "ביסוד ז 526
ומתלבשים החסדים , י דאימא"יוצא עמו לבוש דק מן העט, בצאתו מהיסוד דאמא, אור החסדים 527

 ).מ"מ(ז לצדיקייא וזהו דגני, ונגנזים, בלבוש ההוא
 ).ו"רח(יסוד בינה  528
  ).הערת הזוהר(ב "ע] א" דפ–מז [בראשית מו  529
שהיא בעולם ). ו"רח(' יסוד דנוק). אור יקר(כאשר הם מתהפכים מבני אדם אל העולם ההוא ' פי 530

 ).מ"מ(רק שהיא נעלמת מבני אדם , הזה
ולכן פרחין רוחין להתחבר לעילא , ע תחתון הן רוחין"ע עליון וג"מקום מושב הנשמות שהוא ג 531

 ).ו"רח(כ פרחין אותן הרוחין "בנשמתין למתיבתא וע
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 נראים ולפעמים .למטה ושורים ויורדים
 כמו נסים להם לעשות אדם בני נגד

 עכשיו שראינו דוגמהכ ,עליונים מלאכים
 להסתכל זכינו ולא ,העליון נרה אור את

  .יותר חכמה של בסודות ולדעת

úñàåàéëã àðåîñøôà éøäð éìèá ïééç532 éúçðå 
àúúì ïàøùå533 íãà éðá ãâð ïåæçúà ïéðîæìå 

ïéàìò ïéëàìîë ïéñð ïåì ãáòîì534 àðååâë 
 àðéöåáã åøéäð àúùä àðéæçãäàìò àðéëæ àìå 

øéúé àúîëçã ïéæø òãðîìå àìëúñàì  
 אל מנוח ויאמר" ,ואמר אבא רבי פתח

 על אף ".ראינו אלהים כי נמות מות אשתו
 ,אמר ,מעשהו מה יודע היה לא שמנוח גב

 ,"וחי האדם יראני לא כי" וכתוב הואיל
 ואנו .נמות מותלכן ו ,ראינו אנו ודאי

 עמנו הולך שהיה הזה לאור וזכינו ראינו
 הוא ברוך הקדוש שהרי ,בעולם יםיונתק
 של סודות להודיענו אלינו אותו שלח

 הגיעו ,הלכו. חלקנו אשרי ,להישג החכמה
 התחילו ,נוטה השמש והיתה דאח להר
 זה עם זה להקיש ההר של האילן ענפי

 קול שמעו ,הולכים בעודם .שירה ואמרו
 ,קדושים אלהים בני ,אומר שהיה חזק אחד

 העולם של החיים בין שהתפזרו אותם
 התקבצו ,הישיבה בני נרות אותם ,הזה

  .בתורה רבונכם עם להשתעשע למקומם

 øîàå àáà éáø çúô)âé íéèôåùáë  ( øîàéå
òà åðéàø íéäìà éë úåîð úåî åúùà ìà çåðî" â

 éàî òãé äåä àì çåðîã]äéúãéáò) [äéúòã( 
 áéúëå ìéàåä øîà)ë âì úåîù ( éðàøé àì éë

 úåîð úåî êë ïéâáå ïðéæç ïðà éàãå éçå íãàä
 ïãäá ìéæà äåäã àã àøåäðì ïðéëæå ïðéîç ïðàå

]íéé÷úðå) [íéé÷úàå(á÷ àäã àîìòá "éøãù ä ä
 äàëæ éìâã àúîëçã ïéæø ïì àòãåàì ïáâì
 àùîù éèð äåäå àøåè ãçì åèî åìæà àð÷ìåç
 àãá àã àù÷àì àøåèã àðìéàã ïéôðò åøù
 àì÷ ãç åòîù éìæà ååäã ãò àúøéù éøîàå

ïéäìà éðá øîà äåäã àôé÷ú535 ïåðéà ïéùéã÷ 
éðéöåá ïåðéà àîìò éàäã àééç éðéá åøãáúàãï 

éúëåãì åùðëúà àúáéúî éðá àòùòúùàì åëé
àúééøåàá ïåëéøàîá  

 .וישבו במקומם ועמדו אלו פחדו
 ,ואמר דםומק כמו קול יצאבינתיים 

 בעל הנה ,רמים פטישים חזקים סלעים
 ,העמוד על עומד בציורים קםומרצבעים ה

 את שמעו ,ההיא בשעה. והתקבצו הכנסו
 והיו אומרים ,חזקגדול ו האילנות ענפי קול

 ורבי אלעזר רבי ".ארזים שובר 'ה קול"
 ,עליהם נפל רב ופחד פניהם על נפלו אבא
 יצאו .דבר שמעו ולא ,והלכו בחפזון קמו

 בן יוסי רבי לבית כשהגיעו. והלכו ההר מן
 רבי את שם ראו ,לקוניא בן שמעון רבי

 éëäãà åáúéå åäééúëåãá åîéà÷å ïéìà åìéçã
÷ú ïéøðè øîàå ïéîã÷ìîë àì÷ ÷ôðïéôé536 

ïéùéèô537ïéðååâã éøàî àä ïéàîø 538 àî÷øî 
àðååèöà ìò íéà÷ ïéøåéöá539åùðëúàå åìåò 540 

òîù àúòù àéääá>å< áø ïéðìéàã éôðò ì÷ 
 éøîà ååäå óé÷úå)ä èë íéìäú (åäé ìå÷" øáåù ä

íéæøà541 àáà éáøå øæòìà éáø åäééôðà ìò åìôð 
÷ åäééìò ìôð àéâñ åìéçãåà åìæàå åìéäáá åî

î åòîù àìå éáì åèî ãë åìæàå àøåè ïî å÷ôð éãé
 éáøì åîç àéðå÷ì ïá ïåòîù éáøá éñåé éáø
                                                                                                                                                                                     

ע "סוד ג ).אור יקר(אפרסמונא בסוד הבינה דכיא בסוד הכתר , ל עליון"היינו ט, קבלת שפע העונג 532
 .ב"לעיל ד ע' עי). ו"רח(עליון של האמא 

 ).ו"רח(ע התחתון "בג 533
 ).אור יקר(היינו במדרגת נפש שהיא בעשיה  534
אור (שהם מפלפלים והם הרים גדולים וכפטיש יפוצץ סלע בעסק לימודם , ראשי הישיבות ממש 535

 ).מ"מ(ן "נשמות הצדיקים הם בני זו' פי). יקר
  ).מ"מ(הם הצדיקים ). א"ד(סלעים חזקים  536
ח גדולי הדור שמתו "ב ורמז אל הת"וכן משפטים קט ע)] א"דפ(פטישים חזקים [רמים ' פי 537

  ).א"ד(ת מפיהם "משתעשעים בין החיים לשמוע דו
 ).מ"מ(בסוד אשר בך אתפאר , שיש בו כמה גוונים, הוא פרצוף יעקב 538
 ).מ"מ(והוא פרצוף לאה , כסא). א"ד(כסא והוא מושב גבוה לישב עליו השלטון  539
 ).מ"מ(ג לקבל האור מתוך הדעת "התקבצו יחד חו 540
 ).ו"רח(לשבר קליפות דהיא קרוב ללילא  541
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  åãç ïîú éàçåé ïá ïåòîù  .שמחוו יוחאי בן שמעון
  æ/á  

 דרך ודאי ,להם ואמר שמעון רבי שמח
 שאני ,עברתם עליונים ואותות נסים של

 בן בניהו ואת אתכם וראיתי ,כאן ישנתי
 ידי על עטרות שתי לכם ששולח יהוידע

 ברוך שהקדוש ודאי .כם אתלעטר אחד זקן
 את שראיתי ,ועוד .הזו בדרך היה הוא

 יפה ,יוסי רבי אמר .נותומש פניכם
 רבי בא. מנביא עדיף שחכם ,אמרתם
פר ים את ראשו בין ברכי אביו וס וֹשאלעזר

 'ה" ,אמר ,ובכה שמעון רבי פחד .המעשה
הזה  הפסוק את ,"יראתי שמעך שמעתי
 ,מיתתו שראה בשעהאמר  חבקוק

 למה נקרא .אלישע ידי עליים התקו
 כעת הזה למועד" משום שכתוב ,חבקוק

 של בנה היה וזה ,"בן בקתוח את חיה
 אמו של אחד ,היו חבוקים ושני .השונמית

 על פיו וישם" שכתוב ,אלישע של ואחד
  ".פיו

ãçà ïéñðã àçøà éàãå ïåì øîà ïåòîù éáø 
 àúùä àðëéîã àðàã ïåúøáò à÷ ïéàìò ïéúàå

ëì àðéîçå åëì øãùî à÷ã òãéåäé ïá åäéðáìå å
ïéøèò ïéøú542 åëì àøèòàì àáñ ãçã àãé ìò 

á÷ àã àçøàá éàãå" åëééôðà àðéîçã åú äåä ä
à ïééðùî" óéãò íëçã ïåúøîà úåàé éñåé ø

 éåëøá ïéá äéùéø éåùå øæòìà éáø àúà àéáðî
çñå éåáàã32 øîà äëáå ïåòîù éáø ìéçã àãáåò 

)á â ÷å÷áç (åäé" éúòîù ä éàä éúàøé êòîù
÷å÷áç àø÷543 >øîà<]å[ àîçã àúòùá 

 éø÷à éàîà òùéìàã àãé ìò íéé÷úàå äéúúéî
 ïéâá ÷å÷áç]áéúëã[) î"æè ã á ( äæä ãòåîì

 äåä úéîðåùã äéøá àãå ïá ú÷áåç úà äéç úòë
ïéøúå544 òùéìàã ãçå äéîéàã ãç ååä ïé÷åáç 

 áéúëã)ãì íù (åéô ìò åéô íùéå  

 םֵש המלך שלמה של בספרו מצאנו
 עליו חקוקים שמות ושנים ששבעים ,חקוק

 בו שחקק ב"הא שאותיות משום ,בותיבת
 וכעת .ממנו פרחו ,כשמת ,בראשונה אביו

 אותן כל בו חקק ,אותו חבק שאלישע
 ,השמות ושנים שבעים של האותיות

 הללו השמות ושנים שבעים של והאותיות
 ,אותיות עשרה ושש מאתים הם החקוקים

 )בוריבד( ברוחו חקק תיותהאו כל ואת
 שבעים של באותיות להעמידו כדי ,אלישע
 השם ,חבקוק לו וקרא .שמות ושנים

 àôéìâ àîù àëìî äîìùã àøôñá àðçëùà
ïäîù ïéøúå ïéòáùã545 ïéáéúá éåìò óéìâà 

)å( ïååúàã ïéâá>àôìàã <)àôìàá( àúéá 
 óéìâàã>äéá <)äá( úéî ãë àúéîã÷á éåáà 

àúùäå äéðî åçøô óéìâà äéì ÷áç òùéìàã 
ïåðéà ìë äéá546 ïäîù ïéøúå ïéòáùã ïååúà 

 ïåðéà ïôéìâ ïäîù ïéøúå ïéòáù ïéìàã ïååúàå
 óéìâà ïååúà åäìåëå ïååúà øñúéùå ïúàî

 äéçåøá>ð"àøåáéãá à< )ã( àîéé÷ì ïéâá òùéìà
äéì àø÷å ïäîù ïéøúå ïéòáùã ïååúàá äéì 

                                                           

 ).ו"רח(על בניהו ' פסוקים שפי' הם ב 542
ו "ו שהם רי"רי' ק גימ"ו אתוון דבהון הם כי חבקו"וברי, ב שמהאן"ו שהחייהו בסוד ע"רי' שגימ' פי 543

 ).ו"רח(ב "אותיות בשם ע
  ).הערת הזוהר(א "בשלח מה ע 544
 הם בדעת העליון ו ואלו"ב הם רי"ב ע"ב ע"ן ע"ה דמילוי יודי"שמות הוי' ו הם ג"רי'  דע כי בחי545

ו אז הם "ש שעל המטה וכשנותן בה בחינת אלו הרי"דדיקנא עלאה דאריך אפין כמבואר אצלנו בכוונת ק
בחינת מיין נוקבין והם סוד ההוא רוחא דיהיב בה בעלה בביאה ראשונה כנודע אבל כאשר נותן בה המיין 

ואז הוא סוד . ב" מילוי יודין העולה עדכורין בסוד טיפה מזרעת להוליד ולהתקיים אז הוא סוד שם אחד של
ו אתוון נוקבין וכשמת "ב תיבין ואינון אתוון והנה אביו של חבקוק לא גליף ויהיב ביה אלא אותם רי"ע

ך "ו של מיין נוקבין ואח"פרחו ממנו וכשבא אלישע הוצרך להחזירם ולאגלפא ביה זמנא תנינא אותו הרי
ו אותיות "ב תיבין ובהם רי"ב הוא ע"שם ע). י"שער מאמרי רשב (םב תיבין דכורין כדי שתתקיי"יהיב ביה ע

וסוד ענין זה הוא כי , ב תבין עצמן"כ גליף עליה ע"ואח, ו אותיות שהם כמנין חבקוק"ותחלה גליף עלוי רי
גבורה ' ו הם גימ"חסד שבאבא אך הרי' והוא בחי, חסד' ב הוא גימ"ו כי ע"ב רי"ח ניצוצין הם ע"הנה הרפ
, ולכן הם גבורות, ח ניצוצין והם מן הבינה ולמטה"ב כמבאור אצלנו בענין הרפ"מהם ע' ב שכל א"שהם סמ

' ועי, )זוהר הרקיע(ח ניצוצין "ב ואלו הם כללות כל הרפ"ע' בבחי' ב כל א"שמות עסמ' נמצא שגליף עלויה ד
 .ן י"ד ומ"שער מ
 ).הערת הזוהר(ב "שם נא ע 546
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 את משלים ,הצדדים כל את שמשלים
 של לסוד והשלים @,רנאמ ,החבוקים

 השם של האותיות עשרה ושש מאתים
 את להחזיר התקיים ,בותיבת .הקדוש

 ,קיומו על גופו כל התקיים ובאותיות ,רוחו
 'ה" אמר והוא. חבקוק נקרא כן לוע

 שהיה מה "שמעתי" ,"יראתי שמעך שמעתי
  .ופחדתי ההוא מהעולם שטעמתי ,לי

÷å÷áç547ã àîù  íéìùà ïéøèñ ìëì íéìùà
áçì ïé÷åøîúà33 ïúàîã àæøì íéìùàå 

øñúéùå548 àîùã ïååúà àùéã÷ ïéáéúá 
éé÷úààî ìë íéé÷úà ïååúàáå äéçåø àøãäàì 

äéîåé÷ ìò äéôåâ549 åäéàå ÷å÷áç éø÷à àã ìòå 
 øîà)á â ÷å÷áç (åäé" éúàøé êòîù éúòîù ä

 àîìò àåääî àðîéòèàã éì äåäã äî àðòîù
àðìéçãå  

 ,ואמר נפשו על רחמים לבקש תחילה
 יהיו ,"שנים בקרב" לי שעשית "פעלך 'ה"
 באותן שנקשר מי וכל .חייו כמו "חייהו"

 .בו נקשרים החיים ,הקדמוניות השנים
 שאין הדרגה לאותה "תודיע שנים בקרב"

 אני אף ,ואמר שמעון רבי בכה. כלל חיים
 .הוא ברוך מהקדוש פחדתי ששמעתי ממה
 המנונא רב ומה ,ואמר ראשו על וייד הרים
 לראות זכיתם אתם ,התורה אור ,ןהזק

 פניו על נפל .בו זכיתי ולא ,בפנים פנים
 בהיכל נרות מאיר הרים עוקר אותו וראה
 העולם באותו ,רבי ,לו אמר .המשיח מלך

 הקדוש לפני הוראה בעלי שכנים תהיו
 לרבי קורא היה ההוא מהיום .הוא ברוך

 שנאמר כמו ,ל"פניא אבא ולרבי בנו אלעזר
  ".פנים אל פנים אלהים ראיתי כי"

øîàå äéùôð ìò ïéîçø òáúîì àøù550 
åäé"ïåäé íéðù áø÷á éì úãáòã êìòô ä551 åäééç 

 íéðù ïåðéàá øù÷úàã ïàî ìëå åééç åîë
úåéðåîã÷552áø÷á äéá åøù÷úà ïééç  íéðù 

àâøã àåääì òéãåú553úéìã 34ììë ïééç 554 äëá 
 àðòîùã äîî àðà óåà øîàå ïåòîù éáø

á÷ì àðìéçã" óé÷æ ä äîå øîàå äéùéø ìò éåãé
 ïåúà ïåúéëæ àúééøåàã åøéäð àáñ àðåðîä áø
 ìò ìôð äéá àðéëæ àìå ïéôàá ïéôà éîçîì

éåôðà555ïéøåè ø÷òî äéì àîçå 556øéäðî 35 
àçéùî àëìîã àìëéäá ïéâøù557à " éáø ì

ïéááù ïåäú àîìò àåääá36558 ïéðôìåà éøàî 
á÷ éî÷" øæòìà éáøì éø÷ äåä àîåé àåääî ä

áøìå äéøáàáà é559àéðô " øîà úàã äîë ì
)àì áì úéùàøá ( ìà íéðô íéäìà éúéàø éë

íéðô  
 ראשית" פתח חייא רבי ".בראשית"

 שיהםוע לכל טוב שכל 'ה יראת חכמה
 çúô àééç éáø úéùàøá)é àé÷ íéìäú (

åäé úàøé äîëç úéùàø" ìëì áåè ìëù ä
                                                                                                                                                                                     

  ). א"נ(ב "הרש. ו אותיות"ב תיבות שבהם רי"שם עחקק עליו ' פי). א"ד(ו "רי' גי 547
  ).הערת הזוהר(ב "פקודי רמו ע 548
והרוח , והנפש הוא רק לקיום הגוף. ונפשא שהוא שיתופא דגופא מאמא, נודע כי רוחא הוא מאבא 549

 ).יהל אור(האותיות ' התיבין ובנפש בחי' ששם בחי, ש בתיבין אתקיימא לאהדרא רוחיה"וז', להחיות וכו
 ).הערת הזוהר(ב "נשא קלח ע 550
 ).ו"רח(שנים ' א הנק"זעיר ואו' בתוך ספיר 551
 ).יהל אור(ס כימי עולם וכשנים קדמויות "וז. קדמוניות, א"ודא. ימי עולם, א"דז 552
 מלכות 553
 ). ו"רח(ומשם יחיה גם הוא  554
 ). אור יקר(לדבק הנפש במקום הנרצה , זהו ענין ההתבודדות 555
בנגלה ). ו"רח(הרי הדינים ). אור יקר(סוד יחוד הר לעמלה שהוא הר המוריה והוא , בסוד הפלפול 556

 ).יהל אור(
 ).ו"רח(סוד שמן החסדים ). יהל אור, אור יקר(בנסתר  557
אתיישר בלבאי דוכתאי בר עם אחיה ) א"יט ע(ח "י הוא ניצוץ מאחיה השלוני ולכן אמר בז"רשב 558

והוא היה רבו ' טער בצער מערה לכפר על חטא ירבעם וכוש ולכן נצ"ע', וכוהשילוני וברירנא דוכתאי 
תהיו שכנים ). הדרת מלך(וצער מערה היה לו לכפרה גדולה , ונעשה תלמיד שאינו הגון' שלמדו תורה וכו

  ).א"נ(ב "הרש. תהיו בעלי הוראה). א"ד(ב "וחברים בעוה
  ).הערת הזוהר(א "ט ע 559
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 ,"חכמה ראשית" ".לעד מדתוע תהלתו
 חכמה סוף ,בולכת צריך כך היה זה פסוק
 .חכמה סוף היא 'ה שיראת בגלל ,'ה יראת

 של הדרגה לתוך נסלהכ )ראשית היא אלא(
 שערי לי פתחו" שכתוב זהו .עליונה חכמה

נס יכ לא שאם .ודאי ,"'לה השער זה" ,"צדק
 ].עליונים[ות  לא יכנס לעולמ,בשער זה

 ,וגנוז נסתר עליון שהוא עליון למלך ]משל[
 כל ובסוף ,אלה על אלה שערים לו ועשה

 ,מנעולים בכמה אחד שער עשה השערים
 ,אלה על אלה כלותהי בכמה ,פתחים בכמה
 זה שער ,אלי להכנס שרוצה מי כל ,ואמר
 ,זה בשער שיכנס מי ,ילגִב ראשון יהיה
 ,עליונה לחכמה ראשון שער כך גם .יכנס
  . ראשית וזוהי .היא 'ה יראת

àä äîëç úéùàø ãòì úãîåò åúìäú íäéùåò é
åäé úàøé äîëç óåñ äéì éòáî éëä àø÷" ïéâá ä

åäé úàøéã"éäéà äîëç óåñ ä37 åâì àìòàì 
 àúîëçã àâøãäàìò560ää " ã) çé÷ íùèé-ë (
ö éøòù éì åçúôåäéì øòùä äæ ÷ã" éàã éàãå ä

é àì ïéîìòì ìåòé àì àòøú éàäá ìåò)ì( àëìî
äàìò561 éäéàã äàìò562æéðâå øéîèå 563 ãéáòå 

à ìò ïéìà ïéòøú äéìïéì564 ãáò ïéòøú ìë óåñìå 
ãç àòøú565 äîëá ïéìåòðî566ïéçúô äîëá 567 

ïéìëéä äîëá568ïéìà ìò ïéìà 569 ïàî ìë øîà 
éáâì ìòéîì éòáãáâì äàîã÷ àäé àã àòøú  é

ìåòé àòøú éàäá ìåòéã ïàî570 àòøú éëä óåà 
 äîëçì äàîã÷äàìòåäé úàøé "ä571 àãå éäéà 

éäéà572 úéùàø   
 יםשמתחבר הם שנים ]של בראשית[' ב

 וטמון גנוז אחד , נקודותשתי ואלה ,כאחד
 רודיפ להם שאין ובגלל .גלויב עומד ואחד

 שנוטל מי .שנים ולא אחד ,ראשית נקראים
 )שמו (הוא שהרי ,אחד והכל ,זה נוטל זה

' ה שמך אתה כי וידעו" שכתוב ,אחד ושמו
 שהוא בגלל ,"'ה יראת" נקרא למה ".לבדך

 ,טוב ההנ זכהאם האדם  ,ורע טוב של עץ

 ïéøú ïåðéàå àãçë ïéøáçúîã ïåðéà ïéøú á
ïéãå÷ð573àøéîèå àæéðâ ãç 574 àîéé÷ ãçå 

àéìâúàá575 ïåø÷à àãåøô åäì úéìã ïéâáå 
 éàä ìéèð éàä ìéèðã ïàî ïéøú àìå ãç úéùàø

ãç àìëå576 àåä àäã )äéîù ( áéúëã ãç äéîùå
)èé âô íù ( éë åòãéåäúà577êîù 578åäé " ä

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(ה לאפוקי מלכות שהיא חכמה תתא). ו"רח(חכמה  560
 ).יהל אור(ל חכמה עלאה "ר). ו"רח(אבא  561
 ).ו"רח(על אימא  562
ז א "א בתיקו"בהגר ( במפולא ממך ובמכוסה ממך וזה טמיר וגניז,מדריגות'  ובו ב, כתר- טמיר וגניז 563

 ).א"שם קלח ע(ס "אוירא ומו, )א"ע
 ). ו"רח(חמישים שערי בינה  564
שערי ' א כי עד הוד אתפשטת ויסוד נקרא כל כולל הנ"וד דזשערים בתוך יס' כי הבינה נשלמים נ 565

 ). ו"רח(א "בינה ונמצא ששם עביד תרעא חד שהיא המלכות הנקרא תרע
 ).ו"רח(שבעשיה  566
 ).ו"רח(שביצירה  567
 ).יהל אור(עולמות ' נגד ג). ו"רח(שבבריאה  568
 ).ו"רח(שהיא מתלבשת בכל זה טרם התגלותה  569
 ).ו"רח(ש דהיינו חכמה  בזאת יבא אהרן אל הקוד 570
 . )יהל אור (אין חכמה, יראהאם אין ) ז"ג מי"אבות פ(ס "וז 571
ל "ר' נקודין כו' ראשית ב' לאורויי על ב' ל והכ"הנ' דריש מלת בראשית ראשית קאי על יראת ה 572

ד אחרונה "ד ראשונה חכמה יו"י יו"שמות יאהדונה' נקודות בהצטרף ב' שם ב' תתאה מ' חכמה עלאה וח
  ).א"נ(ם ”א. מלכות
ן בשילוב "יודי' ב, נקודות' והן ב, חכמת המלכות, יראה, י"דאדנ' י, היא היראה] חכמה תתאה[ 573

  ).יהל אור(י "יאהדונה
 ).ו"רח(אבא  574
 ).ו"רח(מלכות  575
  ).א"ד(ב "ע] ק" דפ–קפא [א "א ותרומה קס"ח ע"בראשית י 576
 ).ו"רח(אבא  577
 ).ו"רח(מלכות  578
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êãáìåäé úàøé éø÷à éàîà " åäéàã ïéâá ä  ,רע הנה זכה לא ואם
òøå áåèã àðìéà579 àì éàå áåè àä ùð øá éëæ 

òø àä éëæ  
  ç/à  

 שער וזה ,יראה זה במקום שורה ולכן
 אלה "טוב שכל" .שבעולם טוב לכל להכנס

  . כאחד שהם שערים שני

 àòøú àãå äàøé øúà éàäá éøù àã ìòå
àìòàì38ìëì 580 ïéìà áåè ìëù àîìòã àáåè 
ú ïéøúàãçë ïåðéàã ïéòø581   

 ,החיים עץ זה "טוב לֶכֶשֹ" ,אמר יוסי רבי
 שלא ועל ,כלל רע בלי טוב שכל שהוא
 לכל" .רע בלא טוב שכל הוא רע בו שורה

 ןתומכיש הנאמנים דוד חסדי אלו "שיהםוע
 הם כביכול התורה תומכי ואותם .תורה

 בהם אין בתורה שעוסקים אלו כל .עושים
 שתומכים אותם .בה שעוסקים בעוד עשיה
 כתוב זה ובכח ,עשיה בהם יש בהם

 על הכסא ועומד ,"לעד מדתוע תהלתו"
  .כראוי עמדו

ééçã àðìéà àã áåè ìëù øîà éñåé éáø582 
áåè ìëù åäéàã583ììë òø àìá 584àìã ìòå  

)àã( ìëì òø àìá áåè ìëù åäéà òø äéá àéøù 
ãåã éãñç ïéìà íäéùåò585 ïéëîú íéðîàðä 

îúã ïåðéàå àúééøåà ïåðéà ìåëéáë àúééøåà ïéë
ïéãáò586 >ìë< åäá úéì àúééøåàá ïàòìã ïåðéà 

äá ïàòìã ãåòá äéùò587 úéà ïåì ïéëîúã ïåðéà 
àã àìéçáå äéùò åäá588 )ã( áéúë) àé÷ íéìäú

é (åúìäú589ãòì úãîåò 590 ìò àééñøåë àîéé÷å 
úåàé à÷ãë äéîåé÷  

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

591 àúééøåàá éòìå áéúé äåä ïåòîù éáø
äìëã àéìéìá592äìòáá úøáçúà 593 ìë ïðéðúã 

                                                                                                                                                                                     

כבר ידעת כי המלכות תחלתה בבינה מטיבור ולתתא והנה נודע ). יהל אור(וב ורע ט, יראות' שהן ב 579
ן מחציו ולמעלה הוא טוב וממתניו ולמטה רע כי שם מהחזה ולמטה "כי החשמל היוצא מאמא להלביש לזו

 ).ו"רח(אילנא דטוב ורע ' מתחיל הרע בנוגה ולכן גם היא נק
 ).ו"רח(להכנס ביסוד  580
ונכללין , יסוד, "טוב"' וכו, מלכות, "שכל. "שהן תמיד כחדא, יסוד ומלכות, ל"ר). ו"רח(חכמה ומלכות  581
 ).יהל אור(כאחד 
 ).ו"רח(ת "ת 582
 ).ו"רח(כי מן החזה ולמעלה אין אחיזה לחיצונים ורק שכל טוב  583
 .)יהל אור(כולו טוב , וכאן עץ החיים, ל"עץ הדעת טוב ורע כנ, שיראה. שכל טוב כולו קאי על יסוד 584
וכן הוא בפרדס רמונים , א שזה כינוי ליסוד"ג כא ע"ח' עי). הערת הזוהר(א ”ויחי ריט ע). ו"רח(ה "נו 585

  .ה"שזה נו, כ דרושי העמידה דרוש ג ודרוש ד"וכן בשעה, ח שער אונאה פרק א"ע' ועי. שער כג פרק ח
ותו שעה אינו מ לעשות אבל בא"שכל ענייניהם מעשה בפועל כי הלומדים אמת הוא שלומדים ע 586

תהלה כי היא ' נקרא מעשה אבל התומכים תמיד עושים מעשיות בעין ומקיימים תמיד המלכות הנק
 ).ו"רח(הנתקנת תמיד על ידי מעשה 

מעבירין ממנו על מלכות , כל המקבל עליו על תורה,  רבי נחוניא בן הקנה אומר:ה"ג מ"אבות פ' עי 587
 ):ד"ג ה"ת פ"ת(ם "רמב' ועי. ותנין עליו על מלכות ועל דרך ארץנ, וכל הפורק ממנו על תורה. ועל דרך ארץ

י אחרים לא יפסיק תלמודו ואם לאו "היה לפניו עשיית מצוה ותלמוד תורה אם אפשר למצוה להעשות ע
חברים שהיו עוסקין : א"שבת יא ע' ועי). ז"ג ה"פ(ומקורו בירושלמי פסחים . יעשה המצוה ויחזור לתלמודו

לקריאת שמע ואין מפסיקין לתפלה אמר רבי יוחנן לא שנו אלא כגון רבי שמעון בן יוחי בתורה מפסיקין 
 @.וחביריו שתורתן אומנותן

 ).יהל אור" (עומדת"ש "וז, שעומדת על רגלין 588
 ).ו"רח(מלכות  589
 ).א"ז שמות סח ע"רמ ('ת דנוק"א ששם חג"ל הארתו הגדולה היוצאת מפי היסוד דז" ר590
 ).א"ד(תקדש חג השבועות שייך לקרות ליל ה 591
 ).ו"רח(ליל שבועות  592
, )הערת הזוהר(א "אמור דף צח ע). מ"מ(ן "כי בליל שבועות אין זווג לזו, מכינים אותה להזדווג למחר 593

 .שזה ליל שבועות
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 ,הכלה היכל בני החברים אותם כל ,ששנינו
 להיות עתידה שהכלה לילה באותו הצטרכו

 להיות בעלה עם החופה בתוך ליום אחר
 עמה חוולשמ ,הלילה אותו כל עמה

 ,בתורה קועסל תקנתמ שהיא בתקוניה
 ,לכתובים ומנביאים ,לנביאים מתורה

 ,החכמה ובסודות ,הפסוקים ובדרשות
 והיא ,ותכשיטיה קוניהת הם שאלו בגלל

 ראשיהם על תוועומד תונכנס ונערותיה
 ,על ידיהם תותקנמו ,]של הלומדים[

  .הלילה אותו כל בהם הַחֵמוְש

 åëéøèöà äìëã àìëéä éðáã àééøáç ïåðéà
úðîãæà äìëã àéìéì àéääá594éì éåäîì  àîå

àøçà595äôåç åâ 596 ìë äîò éåäîì äìòáá 
 éäéàã äðå÷úá äîò éãçîìå àéìéì àåää

éòìîì úð÷úúà597 íéàéáðì äøåúî àúééøåàá 
å íéáåúëì íéàéáðîåáúåùøã39 éæøáå éàø÷ã 

àúîëçã598 äìéã ïéðå÷éú ïåðéà ïéìàã ïéâá 
àäèéùëúå599ìò àäúîìåòå éäéàå à úîéé÷å ú

ë åäá úãçå åäá úð÷úúàå ïåäéùéø ìò àåää ì
àéìéì 

 יחד אלא לחופה נכנסת לא ולמחרת
 וכיון . החופהבני נקראים ואלה ,תםיא

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

 ומחדשים ,התורה ברנת מרננים החברים
 ורבי ,מהם ואחד אחד כל תורה דברי

 אמר . היו שמחיםהחברים שאר וכל שמעון
 בגלל ,חלקכם אשרי ,יַנַב ,שמעון רבי להם

 יחד אלא לחופה הכלה תכנס לא שמחר
 תקוניה שמתקנים שכולם בגלל ,אתכם
 יהיו כולם ,בה ושמחים הזה בלילה

 והקדוש ,הזכרונות בספר וכתובים רשומים
 ועטרות ברכות בשבעים מברכם הוא ברוך
  .העליון עולם של

åéìå àìà äôåçì úìàò àì àøçà àî
åäééãäá600úôåç éðá ïåø÷à ïéìàå à ïåéëå 

úôåçì úìàòãàá÷ "åäééìò ìéàù ä601 êøáîå 
ïåì602 ïåä÷ìåç äàëæ äìëã àäøèòá ïåì øèòîå 

 äðøá ïéððøî àééøáç åäìëå ïåòîù éáø äåäå
 ãçå ãç ìë àúééøåàã ïéìî ïùãçîå àúééøåàã

áç øàù ìëå ïåòîù éáø éãç äåäå åäééðî àééø
 ïéâá ïåë÷ìåç äàëæ éðá ïåòîù éáø ïåì øîà
 ïéâá åëééãäá àìà äôåçì äìë ìåòú àì øçîìã
 äá ïàãçå àéìéì éàäá àäðå÷ú ïéð÷úîã åäìëã

ïéîéùø ïåäé åäìë603 àøôñá ïéáéúëå 
àéðøëãã604á÷å "ïàëøá ïéòáùá ïåì êøáî ä605 

 àîìòã ïéøèòåäàìò  
) øîàå ïåòîù éáø çúô606) á èé íéìäú השמים" ,ואמר שמעון רבי פתח

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"רח(בסוד האכילה בליל שבועות וההכנה לזיווג  594
ים בתורה כל השנה אלא עמהם כ עוסק"ולא אחרים עם היותם ג' ביום השבועות הם שושביני 595

  ).ב' ב סי"אור יקר ש(ביום השבועות ). ו"רח(
ה אל מקומה "ת והמלכות והיא נכנסת לפנים מנו"החופה הוא אור מתאצל מלמעלה להעתיר הת 596

ה ודרך בם עולה המלכות עליהם להתיחד "ופתח החופה הם נו' ספירות מאירות עליהם וכו' הרמתה ואז ו
 ).אור יקר(' וכותלי החופה הם גדולה וגבורה וכו, י היסוד"ת ע"עם הת
 ).ג"ז יח ע"א בתיקו"בהגר(ל לחדש "ר 597
ך וירבה "שהם קישוטי הכלה ולזה צריך שימעט בתנ, אמור משמע שהעיקר הוא תורה שבעל פה' בפ 598

 ).אור יקר(בשאר כפי כח ידיעתו 
 ).ז"רמ(י "ד צרופי אדנ" כס הארות מבחוץ שהם"תכשיטין ה, ס איבריה המתתקנים" תיקונין ה599
 ).אור יקר(עיקר תיקוניה וסוד התעוררותה במיין תתאין הוא על ידי נשמתם  600
ת שאיל עליהם משגיח בתיקון שתיקנו לה ובודק במעשיהם "היא אומרת תן לי בשביל בני והת 601

 )אור יקר(ומריח בריח מעשיהם 
 ).אור יקר(היינו שפע להנות לעולם הבא  602
 ).אור יקר(ותם ונשמתם בדיוקן דק למעלה היינו מציא 603
 ).ו"רח(ביסוד דבינה ). אור יקר(יסוד  604
ש "בזה בספר הקדו' עי). ו"רח(ח וכוללם ביסוד "ה). אור יקר(שבעין מדצ הבינה , ספירות כלולות' מז 605

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

  ).הערת הזוהר(ב ”תרומה קלו ע 606
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 הרי זה פסוק ,"' וגולא כבוד מספרים
 מתעוררת שהכלה זהה בזמן אבל .בארנוהו

 ומאירה תקנתמ למחרת , לחופהלהכנס
 עמה ששמחו החברים עם יחד בקשוטיה

 .תםיא שמחה והיא ,הלילה אותו כל
 ומחנות, צבאות ,אוכלוסים כמה ולמחרת

 לכל מחכים וכולם והיא ,נכנסים איתה
 כיון .הזה בלילה אותה שתקנו ואחד אחד

 ,בעלה את רואה והיא כאחד שמתחברים
 ".אל כבוד מספרים השמים" ,כתוב מה

 . לחופהשנכנס החתן זה "השמים"
 שמאיר הספיר רַהכֹז מאירים "מספרים"

  .העולם סוף ועד העולם מסוף רֶהוזֹו

åâå ìà ãåáë íéøôñî íéîùä ' àä àã àø÷
 àðîæá ìáà äéì àðîé÷åàøòúà äìëã àãà 

 úøéäðúàå úð÷úúà øçîã àîåéá äôåçì ìòéîì
 àéää ìë äîò ïàãçã àééøáç éãäá àäèåùé÷á
 äîë øçîã àîåéáå ïåäîò úàãç éäéàå àéìéì

 ïéñåìëåà>ïéìééç< äãäá ïéùðëúî ïééøùîå 
 äì åðé÷úã ãçå ãç ìëì ïàëçî åäìëå éäéàå

ïøáçúîã ïåéë àéìéì éàäá607 éäéàå àãçë 
 äìòáì úàîç äî>áéúë< íéøôñî íéîùä 

]íéîùä ìà ãåáë[ äôåçì ìàòã ïúç àã 
 íéøôñî>ïéøäðî <)ïéøäðúîå( øéôñã àøäåæë 

øéäðã608àîìò éôééñî øéäæå 609 éôééñ ãòå 
àîìò610  

 ,"אל" שנקרא כלה כבוד זה "אל כבוד"
 השנה ימי בכל ".יום בכל זועם אל" שכתוב

 נכנסתהיא  שהרי וכעת ,"אל" נקרא
 על כבוד ".אל" ונקרא "כבוד" נקרא ,לחופה

 ואז .שלטון על שלטון ,אור על אור ,כבוד
 ובא לחופה נכנס שהשמים שעהה באותה
 שהתקינו החברים אותם כל ,לה ומאיר
 וזהו .םַׁש כולם מתפרשים בשמותם ,אותה

 מעשה" ".הרקיע מגיד ידיו ומעשה" שכתוב
 עם יחד בריתה בעלי אותם אלה "ידיו

 בריתברית ו@וםקי בעלי ואותם .הכלה
 שנאמר כמו ,"ידיו מעשה" נקראים

ìà ãåáë611äìë ãåáë àã 612 ìà éø÷àã 
>áéúëã<) áé æ íéìäú ( ìëá íåé ìëá íòåæ ìà

àúùäå ìà éø÷à àúù éîåé613 úìàò àäã 
ìà éø÷àå ãåáë éø÷à äôåçì614 ]ìò ø÷é[ ø÷é 

ùå åøéäð ìò åøéäðåðèìù ìò åðèì)àú(615 ïéãë 
 øéäðå éúàå äôåçì ìàò íéîùã àúòù àéääá
 åäìë äì åðé÷úàã àééøáç ïåðéà ìë äì

ùøôúàåää ïîú ïäîùá " ã)á èé íù ( äùòîå
åéãé äùòî òé÷øä ãéâî åéãé616ïåðéà ïéìà 40 

]àîéé÷ éøàî617ïåðéàå äìë éãäá úéøáã [ éøàî 
 àîéé÷)åúéøá41( úàã äîë åéãé äùòî ïåø÷à 

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"רח(ן בשעת מוסף "זו 607
, והשמים הוא חתן, והוא הנקרא ספיר והוא מאיר מסוף העולם ועד סופו, הוא סוד חכמה עליונה 608

גוון ] ספיר[' אז גם הוא מספיר ומנהיר לחכמה תתאה הנק)וס "מן הי] (מההיא ספיר[ת מקבל נהירו "ת
תכלת או אפשר כי הוא בסוד היסוד כי גם הוא נקרא ספיר בסוד לבנת הספיר והוא מזהיר מקצה השמים 

 ).ו"זהר הרקיע ורח(ועד קצה השמים 
 ).ו"רח(בינה  609
 ).מ"מ (א עד סופו שהיא מלכות"המוחין שקיבל הם מאירים מראש ז). ו"רח(מלכות  610
  ).א"ד(א ”א ע"ב ובלך לך צ”ע] ק" דפ–קעז [ז "קרח קמ' ב קורא לכלה אל ובפ”ט ע"במדבר קי 611
יום שבועות דעת הפנימי כמו בשבת לכן כל יומא שבת כבוד ' ג שכן נק"ס' ל גימ"ד א"שכבו 612

 ).ו"רח(ובשבועות כבוד אל 
 .זוהר הרקיע' עי 613
 השתא יש לה דעת פנימי מנם א. בלבדכות אלא שם אלכל השנה אין למל' ח שער מד פרק ז"ע' עי 614
  ".כבוד אל" שהוא גימטריא ,ג" שהוא שם ס,כנודע

נ "א. כולם נגדלו ונתקנו, ן שלה"שיש בהם נר, חיצון אמצעי פנימי, כלים שלה' לשונות לרמוז לג' ג 615
 ).מ"מ(א "ד דז"שהמוחין דמלכות נגדלו מחב, ושולטנו מצד הדעת, נהירו מצד הבינה, יקר מצד החכמה

 ).ו"רח(הידים ולכן ברית נקרא מעשה ידיו ' ג שהם סוד ב"ח וה"נודע כי היסוד עיקרו מה 616
וסוד הענין כי הולד . בניו ובנותיו, איזה מעשה ידיו של אדם) ב"שבת לב ע(ש "וכמ, שהן יצאו ממנו 617

 ).יהל אור(דשתי ידים , אצבעות' ה, שהן מעשה ידיו, ג"הוא מחו
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 שחתומה ברית זו ,"כוננהו ידינו ומעשה"
  .אדםהבן  בבשר

îà ø)æé ö íù (åðéãé äùòîå618 úéøá àã åäððåë 
ùð øáã àøùáá íéúçã àîéé÷619  

 את תתן אל", כך אמר הזקן המנונא רב
 אדם בן יתן שלא ,"בשרך את לחטיא פיך
 להחטיא םוויגר רע להרהור להביא פיו את

 ,דשקו ברית בו שחתום דשוק בשר אותו
 .לגיהנם אותו מושכים כך עושה שאם

 ,ה"דומ שמו יהנםהג על נהוממ ואותו
 ,תויא יחד חבלה מלאכי של רבואות וכמה

 ששמרו אותם וכל ,הגיהנם פתח על ועומד
 לקרב רשות לו אין הזה בעולם דשוק ברית

 אותו לו שקרה בשעה ,המלך דוד. אליהם
 ה"דומ להוע שעה באותה .פחד ,מעשה

 רבונו של ,לו ואמר ,הוא ברוך הקדוש לפני
  ,עולם

 øîà àáñ àðåðîä áø]éëä[) ä ä úìä÷ ( ìà
 øá áéäé àìã êøùá úà àéèçì êéô úà ïúú
 íéøâ àäéå àùéá àøåäøäì éúéîì äéîåô ùð

ääì éèçîìé úéøá äéá íéúçã ùã÷ øùá à
àùéã÷620éâì äéì ïéëùî ïë ãéáò åìéàã ä íð

îîã àåääååîåã íðäéâ ìò àð" äîëå äéîù ä
äìáç éëàìîã àåáø621 àçúô ìò íéà÷å äéãäá 

 ìëå íðäéâã>àïåðé< úéøá åøèðã àùéã÷ éàäá 
 àëìî ãåã åäá áø÷îì åùø äéì úéì àîìò

àãáåò àåää äéì òøéàã àúòùá622 ìéçã 
îåã ÷éìñ àúòù àéääá"á÷ éî÷ ä" äéì øîàå ä

àîìòã éøàî  
  ç/á  

 אשת את ינאף אשר ואיש" בתורה כתוב
 דוד ,"' וגועמיתך אשת ואל" וכתוב ,"איש

 קדושה לו אמר .שקלקל ברית בערוה מהו
 דשוהק וברית ,הוא צדיק דוד ,הוא ברוך

 מנתושמז גלוי יַנלַפ שהרי ,תקונו עלעומד 
  .העולם שנברא מיום שבע בת לו

 äøåúá áéúë)é ë àø÷éå ( óàðé øùà ùéàå
 úùà úà>áéúëå ùéà<) çé íù ( ìàå úùà
åâå êúéîò'623äåøòá úéøá ì÷ì÷ã ãåã 624 åäî 

á÷ äéì øîà" úéøáå àåä äàëæ ãåã äàùéã÷ ìò 
 úá äéì úðîãæàã éîã÷ éìâ àäã àîéé÷ äéðå÷ú

àîìò éøáúàã àîåéî òáù625  
 .גלוי לא לפניו ,גלוי לפניך אם ,לו אמר

 שהרי ,שהיה מה היה תריבה ועוד ,לו אמר
 אחד יוצא לא ,למלחמה יםיוצאש אלו כל

 אם ,לו אמר .בגט אשתו שפוטר עד מהם
 ולא ,חדשים שלשה לחכות לו היה ,כך
 במקום ,הדבר נעמיד במה ,לו אמר .כהיח

 יַנלַפ וגלוי ,ברתומע שהיא שחוששים

 äéì øîà éìâ àì äéî÷ éìâ êî÷ éà äéì øîà
ìàòã ïåðéà ìë àäã äåäã äî äåä àøúéäá åúå å

 èâá øèôàã ãò åäééðî ãç ìàò àì àáø÷ì
äéúúðàì626 àëøåàì äéì äåä éëä éà äéì øîà 

 íé÷åà éàîá äéì øîà êéøåà àìå éçøé úìú
 éîã÷ éìâå úøáåòî àéäã ïðéùééçã øúàá äìî

                                                                                                                                                                                     

ם ”א. ו"שה ידינו שהוא אותו ברית החתום בבשרנו כוננהו שלא יבא לידי נסיון עבירה חאותו מע 618
 ).א"נ(

 .י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי). א"ד(כ ללילי שבועות "ע 619
שברית המעור נפגם בפגם ברית , ומטמא בריתו, ויבוא לו הרהור, שלא יוציא מפיו נבלות הפה 620
 @.א היינו פגם בברית הלשון מביא לידי פגם בברית מילה"ו עצ ט"א בספד"בהגר' עי). מ"מ(הלשון 
 .א שזה היפך של מלאכי דקדושה"ח כא ע"זו' עי 621
 ).א"ד(מעשה דבת שבע  622
 ).מ"מ(לעונש ' וא, לאזהרה' א, פסוקים' הביא ב 623
, וזה גרע מהמביא עצמו לידי הרהור, הוא גרם שאור ברית העליון יושפע בחיצונים הנקרא ערוה', פי 624

משום דסוף , או דילמא זה קיל מניה. ולא עביד מעשה ממש, כ נטמא בקרי הוא גרמא בעלמא"שאם אח
אבל לא עלה על דעתו , ושאל בלשון בעיא מה דינו, ולכן נסתפק בדינו, סוף בשעת מעשה לא הזריע לבטלה

 ).ז"רמ(לפוטרו בלא כלום 
 ). ז"רמ(ריאת העולם נשמות דוד ובת שבע היו ניצוצות אדם וחוה שנזדווגו בב 625
ל שאינו יודע רק מה שנוגע לדבר עבירה או מחשבות "דאיך לא ידע זה דודאי ניתן בפומבי י'  וק626

ש "שמחת הרגל ומ' ועי(ח "ש ז"בזוהר וירא ע' והרהורים רעים וראיה ממלאכים ששאלו איה שרה כדאי
ד בעי אמנם האיכא סופר "גיטא בג אטו "ט כתבו דמגרשין בצינעא ובערכין כ"בכתובות ד' בפומבי התוס

   ).א"נ(ל "מהרב יוסף אזולאי ז. ן"מאי. נ לא ידע דהוא מקור השכחה כידוע"א. ועדים
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 שמי שהרי ,מעולם אליה קרב לא שאוריה
 וכתוב "אוריה" כתוב .לעדות בתוכו חתום

 משיש שלא @םעמ חתום שמי ,"אוריהו"
  .לעולמים בה

 äéøåàã>áéø÷ àì627 <)áéø÷àì( ïéîìòì äá 
 äéøåà áéúë àúåãäñì äéåâá íéúç éîù àäã

éãäá íåúç éîù åäéøåà áéúëåéäå ùîù àìã 
ïéîìòì äá  

 מה זה , רבונו של עולם,לו אמר
 שכב לא שאוריה גלוי לפניך אם ,שאמרת

 לה לחכות לו היה, לפניו גלוי האם ,עמה
 לא שמעולם ידע אם ,ועוד .חדשים שלשה

 עליו וצוה דוד לו שלח למה אז ,עמה שכב
 ורחץ לביתך רד" שכתוב ,אשתו עם לשמש
 חכה אבל ,דעי לא ודאי ,לו אמר". רגליך
 ארבעה שהרי ,חדשים משלשה יותר

 וחמשה בעשרים ,למדנו שכך ,היו חדשים
 והיו ,ישראל בכל כרוז דוד העביר בניסן

 והלכו ,שבסיון ימים בשבעה יואב עם
 סיון שם הּוַש .עמון בני ארץ והשחיתו

 באלול וארבעה ובעשרים ,ואלול אב תמוז
 וביום ,שבע בת עם שהיה מה היה

 אותו הוא ברוך הקדוש לו חלמ הכפורים
  .חטא

 éà úéøîàã äî àä àîìòã éøàî äéì øîà
 éìâ éî äéî÷ äéøåà äãäá áéëù àìã éìâ êî÷

ì àëøåàì äéì äåäé àìã òãé éà åúå éçøé úìú ä
 éàîà ïéîìòì äãäá áéëù>øãù <)øãñ( äéì 

 áéúëã äéúúðàá àùîùì äéìò ãé÷ôå ãåã
)ùá ìàåî'ç àé  (éìâø õçøå êúéáì ãø øîà ê

 êéøåà éçøé úìúî øéúé ìáà òãé àì éàãå äéì
 äùîçá ïðéðú éëäã ååä éçøé òáøà àäã

 øáòà ïñéðã íéøùòå)ãåãã àæåøë (]àæåøë ãåã[ 
 ìòìë> ìëá<  ìàøùé)åäåä( äòáùá áàåé íò 

 ïåéñ ïåîò éðáã àòøà åìáçå åìæàå ïåéñã ïéîåé
 íéøùòå äòáøàáå íù åäúùà ìåìàå áàå æåîúå

åä ìåìàá éøåôëã àîåéáå òáù úáî äåäã äî ä
á÷ äéì ìçî"äáåç àåää ä  

 ,כרוז ריהעב באדר בשבעה אומרים ויש
 ובחמשה ,ריבאי עשר בחמשה והתכנסו

 ,שבע בתעם  שהיה מה היה באלול עשר
 העביר 'ה גם" התבשר הכפורים וביום

 לא ,"תמות לא" זה מה ".תמות לא חטאתך
ל  רבונו ש,דומה אמר. דומה ביד תמות
 שהוא ,אליו לי יש אחד דבר הרי ,עולם

 האיש מות בן כי 'ה חי" ואמר פיו תחַפ
 לי יש .נפשו את דן והוא ,"זאת שהוהע

 שהרי ,רשות לך אין ,לו אמר .טרוניא עליו
 פי על אףו ,'לה חטאתי ואמר לפני הודה
 נשוע ,באוריה שחטא במה אבל ,חטא שלא

 למקומו דומה חזר .מיד וקבל עליו כתבתי
 'ה לולי" דוד אמר זה ועל .נפש פחיב

 לולי" ,"נפשי דומה שכנה כמעט לי עזרתה
 ,שלי אפוטרופוס שהיה "לי עזרתה 'ה

æá éøîàã úéàå ' àæåøë øáòà øãàá
çá åùðëúàå äåä ìåìàá øñéîçáå øééàã øñéî

øåôëã àîåéáå òáù úáî äåäã äîà øùáúà 
)ù"âé áé á (åäé íâ" úåîú àì êúàèç øéáòä ä

äîåãã àãéá úåîú àì úåîú àì éàî628 øîà 
 äéáâ éì úéà àãç äìî àä àîìòã éøàî äîåã

 øîàå äéîåô çúôà åäéàã)ä íù (åäé éç" éë ä
úåî ïá] àåäúàæ äùåòä ùéàä ) [àåä(  ïã åäéàå

ééðåøè äéùôðìà êì úéì äéì øîà äéìò éì úéà 
 øîàå éàáâì éãåà àäã åùø)âé íù ( éúàèç

)åäéì"ä(òàå " àèçã äîá ìáà áç àìã â
äéìò úéáúë àùðåò äéøåàá629 øãäà ãéî ìá÷å 

îåã"ùôð éçôá äéøúàì ä630 ãåã øîà àã ìòå 
)æé ãö íéìäú (åäé éìåì"éì äúøæò ä631 èòîë 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(יש לזה סמך מן הכתוב ותהי לו כבת מה בתו לא נגע בה אף זו לא נגע בה  627
 .ונתמנה לשרו של גהנם, א שדומה היה שר מצרים"ב יח ע"ח' עי 628
 ).אור יקר(אחר שלא חטא באות ברית אינו עונש גיהנם  629
היתה לו להתנוצץ ' כי מה, שראה שמלכות הקדושה התחילה להתבונן במה שזכה דוד בבת זוגו 630

 ).ז"רמ(מלכות ישראל 
 שר , דומהנתוכח. @שם איתא שבזכות שמירת הברית אין נופלים ליד דומה, )הערת הזוהר(א "צד ע 631

עד שבאחר . והצילו מידו, ה עזרו בטענותיו"והקב, וי ליכנס לגיהנםעל דוד שהיה רא, ה" עם הקב,של גיהנם
הנה הוא בפיו , שדוד פטור מגיהנם, כי אף אם תמצא לומר, נשאר לו טענה אחת והיא זאת, כל טענותיו

, ואמרו שם, ה גם על טענה זאת"ואז השיב לו הקב.  זאתעושהכי בן מות האיש ה' אמר לנתן הנביא חי ה
, ואפשר שנסיים עם זה הפסוק שלאחריו. עט שכנה דומה נפשי בגיהנםמעזרתה לי כ' י הש לול"כי זהו מ

כי אני אמרתי בפירוש , ועל הטענה האחרונה, פירוש. יסעדני' אם אמרתי מטה רגלי חסדך ה, והוא אומרו
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 חוט כמו ,כמעט זה מה ."' וגושכנה כמעט"
 ,האחר הצד ובין ביני שיש השעור כמו ,דק

  .נפשי דומה שכנה שלא היה שיעור כאותו

 éùôð äîåã äðëùåäé éìåì" äåäã éì äúøæò ä
åâå äðëù èòîë éìéã àôåøèôà ' èòîë åäî

÷é÷ã àèåçë632 >ÀkÄLeòéÈøà633 <)àøåòùë( úéàã 
àøçà àøèñ ïéáå éðéá634 úåä àøåòéù àåääë 
éùôð äîåã äðëù àìã  

 יאמר שלא להשמרבן אדם  צריך ולכן
 כי" לדומה לומר יוכל שלא בגלל ,דודכ דבר

 צחינה "הקבו ודלד שהיה כמו ,"היא שגגה
 "קולך על האלהים יקצף למה" .בדין אותו

 את וחבל" ,אמר שהוא קול אותו על
 דשוק ברית דשוק בשר זה "ידיך מעשה
 ובגלל .דומה ידי על בגיהנם ונמשך שפגם

 אותם אלו ,"הרקיע מגיד ידיו ומעשה" זה
 ובעלי הזו הכלה עם שהתחברו החברים

 הומי .ואחד אחד כל ורושם מגיד ,בריתה
 ולבנה חמה שבו הרקיע זהו ,"הרקיע"

 מגיד הוא ,זכרון ספר וזהו ,ומזלות וכוכבים
 בני להיות אותם וכותב אותם ורושם
  . תמיד רצונם ולעשות ההיכל

  

 àîéé àìã ùð øá àøîúñàì éòá êë ïéâáå
 äîåãì øîéîì ìéëé àìã ïéâá ãåãë äìî) úìä÷

ä ä (àéä äââù éë635ãåãì äåäã äîë 636 çöðå 
÷ äéìá"êìå÷ ìò íéäìàä óåö÷é äîì àðéãá ä 

)íù( äùòî úà ìáçå øîà åäéàã ìå÷ àåää ìò 
 úéøá ùã÷ øùá àã êéãéàùéã÷ íéâôã 

 êë ïéâáå äîåãã àãé ìò íðäéâá êùîúàå
)á èé íéìäú (åéãé äùòîå637 ïéìà òé÷øä ãéâî 

 àîéé÷ éøàîå àã äìëá åøáçúàã àééøáç ïåðéà
 ïàî ãçå ãç ìë íéùøå ãéâî äìéã àã òé÷øä

åäéà638é÷øä ò639äîç äéáã 640äðáìå 641 
àéáëëå642éìæîå 643ïåøëæ øôñ åäéà àãå 644 åäéà 

 àìëéä éðá éåäîì åäì áéúëå åäì íéùøå ãéâî
ïåäúåòø ãáòîìå42øéãú 645   

                                                                                                                                                                                     

צילני ולה, להשיב גם על טענה זו, יסעדני' הנה חסדך ה, כי בן מות'  חי השאמרתי, כי מטה רגלי לגיהנם
  ). פ תהלים"שעה (מידו

וחוט שער מפסיק בין מדרגות הקדושה אשר למלכות , אפשר שכוון אל המלכות שדוד מרכבה לה 632
שלא היה בין עוונו לעוון גמור לשכון דומה אלא שיעוט מועט , ואפשר דעל עוון שלו אמר. ובין החצונים

 .א" לד עח"זו' ועי. א כחוט השערה"ז סוף לו ע"תיקו' עי). אור יקר(
ל שבין מעבר השתן "הדברים הוא סוד אותו קליפת שום הנזכר בדברי חז' ב ופי"פקודי סב ע' פ' עי 633

 ).ו"רח(למעבר הזרע 
ואין שיעור מרחק ביניהם אלא כחוטא דקיק מלה , ורגליה יורדות מות, המלכות' דוד היא בחי 634

 ).מ"מ(
 ְּבָׂשֶר ְוַאל ֹּתאַמר ִלְפֵני ַהַּמְלָא ִּכי ְׁשָגָגה ִהיא ָלָּמה ִיְקֹצף ַאל ִּתֵּתן ֶאת ִּפי ַלֲחִטיא ֶאת: ל הפסוק"ז 635

ְוִחֵּבל ֶאת ַמֲעֵׂשה ָיֶדי ִהים ַעל קֹוֶלוכפי , א שפסוק זה מדבר על שבועת שוא"שבועות לט ע' עי. ָהֱא
ששאול אמר ליו ,  כ לא'שמואל א' ויתכן שהרי עי, ע איך ניצל מזה"וצ, ל הוא חטאו של דוד"פ הנ"השעה

 @.שנה מחייו' ר נתן לו ע"ואדה, א שדוד היה צריך להיות נפל"לעיל נה ע' וכן עי, שהוא בן מות
 ).מ"מ(ובשגגה אמר כי בן מות הוא , ה שלא חטא" כי דוד הליץ עליו הקב636
ח "ו מהנודע כי היסוד עיקר). אור יקר(מכאן ראיה מדברי רב המנונא שמעשה ידים נקרא אות ברית  637

 ).ו"רח(ידים ולכן ברית בין מעשה ידיו ' ג שהם סוד ב"ומה
 ).הערת הזוהר(א "ע] ק" דפ–צד [לד  638
 ).ו"רח(יסוד בינה  639
 ).ו"רח(ת "ת 640
 ).ו"רח(מלכות  641
 ).ו"רח(חסדים  642
שבו חמה , א"רקיע הוא יסוד ז). ו"רח(גבורות ). אור יקר(ככביא שאר הנשמות , ב שבטים"מזלות י 643
והגבורות מגדילים המלכות , א שהוא חמה"ומגדילים ז, שעולים החסדים בסוד אור חוזר, ג"הם חו, ולבנה

 ).מ"מ(שהיא לבנה 
  ).הערת הזוהר(יתרו דף עא  644
שהוא מלכות , כענין שהם חושבי ומתקני שמו, פי משפיעים לעולם במלכות, היינו ולחושבי שמו 645

 ).אור יקר(
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 מאותם קדוש יום "אמר יביע ליום יום"
 אותם משבחים ,המלך של עליונים ימים

 כל שאמר דבר אותו ואומרים חבריםל
 "אמר" אותו "יביע ליום יום" .רוילחב אחד

 דרגה כל "ללילה ולילה" ,ומשבחו
 לזה זה משבח בלילה )ששולטת( שמשלמת

 ובשלמות ,רוימחב אחד כלל אותו דעת ש
 חברים להם נעשים רבה )ובאהבה(

 בשאר ,"דברים ואין מרוא אין. "ואוהבים
 המלך לפני נשמעים שלא ,העולם דברי

 יםהדבר אבל .לשמעם צריך ולא הקדוש
  עושים ,"םָוַק יצא הארץ בכל" ,הללו

 øîåà òéáé íåéì íåé)â íù ( àîåéàùéã÷646 
 ïåì ïéçáùî àëìîã ïéàìò ïéîåé ïåðéàî

àééøáçì647 ãç ìë øîàã äìî àéää ïéøîàå 
àîåéì àîåé äéøáçì648 çáùîå øîåà àåää òéáé 

íéìùàã àâøã ìë äìéìì äìéìå äéì64943 àéìéìá 
î ãç ìëã úòã àåää àãì àã çáùî àéøáç

åîéìùáå44ïéîéçøå ïéøéáç ïåì åãéáòúà éâñ 650 
íéøáã ïéàå øîåà ïéà) ã èé íéìäú( ïéìéî øàùá 

 àëìî éî÷ åòîúùà àìã àîìòãàùéã÷ àìå 
 õøàä ìëá éìéî éðä ìáà ïåì òîùîì éòá

àöé651éãáò íå÷   
  è/à  

 עליונים מדורים דברים אותם ,מדידה
 רקיעים נעשים מאלה ,תחתונים ומדורים

 תאמר ואם .השבח מאותו ,הארץ הומאל
 משוטטים אחד במקום דברים שאותם
   ".מליהם תבל בקצה" ,בעולם

àçéùî652éàìò éøåãî ïéìî ïåðéà 653 éøåãîå 
ïéìàî éàúú654õøà ïéìàîå ïéòé÷ø åãéáòúà 655 

áàéää45 ïéìî ïåðéàã àîéú éàå àúçáùåú 
èèùî ãç øúàáàìáú äö÷á àîìòá 656 

 íäéìî)ä èé íéìäú (  
 שורה מי ,רקיעים מהם עשיםשנ וכיון

 ,"בהם אהל שם לשמש" ואמר חזר. בהם
 בהם ומשכנו מדורו םֹש קדוש שמש אותו

 באותם ששורה כיון. בהם ומתעטר
 כחתן והוא" אזי ,בהם ומתעטר רקיעיםה

 ,רקיעים באותם ורץ שמח ,"מחפתו יצא
 אחר אחד מגדל לתוך ורץונכנס  מהם יוצא

 ודאי "מוצאו השמים מקצה" .אחר במקום

ãéáòúàã ïåéëåà àéøù ïàî ïåäðî ïéòé÷ø 
ìäà íù ùîùì øîàå øãä ïåäá657 àåää íäá 

 àùîùàùéã÷ åäá äéðëùîå äéøåãî éåù 
éøùã ïåéë åäá øèòúàå658 ïéòé÷ø ïåðéàá 

úôåçî àöåé ïúçë àåäå ïéãë åäá øèòúàåå)  íù
å( )å(éãç659åäééðî ÷ôð ïéòé÷ø ïåðéàá èéäøå 660 

àãç àìãâî åâ èéäøå ìàòå661 øúàá àøçà 

                                                           

 ).אור יקר(ספירות  646
 ).ו"רח(יום ' ת הנק"י תהם מלאכ 647
כל ספירה אומרת לחבירתה כל חידוש שאומר חכם לחבירו , שנקרא יום, א"הם עשר ספירות ז 648

 ).מ"מ(ומשבחו 
 ). ו"רח(הם מלאכי השכינה  649
 ).ו"רח(שאז נעשים חברים למלאכי השרת  650
  ).א"ד(דורש קום לשון קו המדה '  פי651
  ).א"ד, ו"רח(מדה וקו ' פי 652
מדורי עילאה ומפשטים הפשוטים מדורי תתאה ארץ החדשה ' לה השמים החדשים ונקמפשטי הקב 653

 ).ו"רח(
 ).א"ד(ממילי דחכמה ' פי). הערת הזוהר(ב "לעיל דף ה ע 654
  ).א"ד(משאר מילי דאורייתא דמחדשין ' פי, ומאילין ארץ 655
 ).אור יקר(דהיינו שכוללים כל המציאויות , לשון תבלין 656
, גג החופה, כ מהם בחינה אוהל"ו אלא להורות ואתעטר בהו שג"רת עראי חאינו להורות על די 657

 ).אור יקר(דהיינו אתעטר בהו בסוד כילת חתנים 
הוא , ומתעורר על ידי מציאות אור הנשפע עליהם מלמעלה, היינו שהוא מתקשט בדברי תורה 658

 ).אור יקר(מזדכך להסתלק למעלה 
 ).אור יקר(היינו שפע הבינה  659
 ).אור יקר(נתעטר באורם הוא מסתלק אחר ש 660
 ).ו"רח(בינה ). אור יקר(מגדל הפורח באויר ' שהיא הנק, מה שהוא מתעלה במדרגות הבינה, היינו 661
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 קצה שהוא ,ובא יוצא עליון מעולם
 ,תקופתו זה מי "ותקופתו" .למעלה השמים

פת תקו שהיא ,למטה השמים קצה זה
 קשרתת ומ,סופותהשנה שסובבת את כל 

 נסתר ואין" .זה רקיע עד השמים מן
 השמש ותקופת זו תקופה שאותה "מחמתו

 מי אין "נסתר ואין. "צד בכל שמסובב
 ,העליונות רגותהד מכל ממנו שמתכסה

 אחד וכל ,אליו ובאות מקיפות כולם שהיו
  .ממנו שמתכסה מי אין ואחד

åàöåî íéîùä äö÷î àøçà662 )æ íù ( éàãå
 àîìòîäàìòéúàå ÷éôð à íéîùä äö÷ åäéàã 

àìéòì663 åúôå÷úå )íù ( äö÷ àã åúôå÷ú ïàî
àúúì íéîùä664äðùä úôå÷ú éäéàã 665 

àøçñàã666 ìëì ñïéôéé667 ïî úøù÷úàå  íéîùä
àã àòé÷ø ãò668åúîçî øúñð ïéàå 669 àéääã 

àã äôå÷ú670àùîùã äôå÷úå 671 ìëá øçñàã 
 øúñð ïéàå àøèñ)å( ìëî äéðî éñëúàã úéì

 äéáâì ïééúàå ïøçñî åäìë ååäã ïéàìò ïéâøã
äéðéî éñëúéã ïàî úéì ãçå ãç ìëå  

 אליהם ושב שמתחמם בשעה "מחמתו"
 לוייהע וכל הזה השבח כל ,שלמה הבבתשו

 'ה תורת" שכתוב ,הוא התורה בגלל ההז
 ששהו ,'ה כאן כתוב פעמים שש ".תמימה
 תורת" עד "מספרים השמים" מן פסוקים

 ,"בראשית" כתוב זה סוד ועל ."תמימה 'ה
 השמים את אלהים ברא" .אותיות שש הרי
 פסוקים .בותית שש הרי ,"הארץ ואת

 פסוקים ששה .'ה פעמים שש כנגד אחרים
 שמות ששה .כאן של אותיות שש בגלל
  .כאן של בותית שש בגלל

 åäééáâì áúå íîçúàã àúòùá åúîçî
éúáà àã àéåìò ìëå àã àçáù ìë íéìù àúáå

 áéúëã àåä àúééøåà ïéâá)íùç  (åäé úøåú" ä
ïéðîæ úéù äîéîú672 ä àëä áéúë'673 úéùå 

 ïî éàø÷)á íù (íéøôñî íéîùä674 úøåú ãò 
åäé"áéúë àã àæø ìòå äîéîú ä) úéùàøáà à ( 

úéùàøá675 úà íéäìà àøá ïååúà úéù àä 
ïéáú úéù àä õøàä úàå íéîùä676éàø÷ 46 

ä ïéðîæ úéù ìá÷ì ïéðøçà ' úéù ïéâá éàø÷ úéù
àëäã ïååúà677 ïéáú úéù ïéâá ïäîù úéù 

àëäã  
 בנו אלעזר רבי נכנסו ,יושבים בעודם

 השכינה פני ודאי ,להם אמר .אבא ורבי
 éáøå äéøá øæòìà éáø åìàò éáúé ååäã ãò

àúðéëù éôðà éàãå ïåì øîà àáà678 ïééúà 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ואיהו תקופת השנה . א"הוא יסוד אימא שמשם יצא הז 662
 ).הערת הזוהר(ב "א ע”לעיל ע 663
 ).ו"רח(מלכות  664
 ).מ"מ(שנה הוא זעיר  665
 ).מ"מ(א ומתלבשת אותו "ת הזהמלכות מקפ 666
 ).מ"מ(א "ק דז" הם ו667
 ).מ"מ(א עד יסודו "ת דז"מת, מבניינה' פ 668
  ).אור יקר(כנודע שהיא המנהגת התחתונים , המלכות כח הדין ואין מי שיסתר בעולם הזה מדיניה 669

 ).מ"מ(אין שום ספירה מספירות העליונים מסתרת אורה מהמלכות בשעה שמתחממת לצורך הזווג 
 ).מ"מ(והם כלולים בתוכה , ע"המלכות שמקפת על בי' פי 670
 ).מ"מ(א "שגם מקפת על הז 671
 ).אור יקר(ק "ו 672
 ).אור יקר(מהם ' ושמו בכל א, ק"ת בעל ו"בלי ספק הוא בת' שם בן ד 673
 ).יהל אור(והראשון בסוד הדעת , ב"והוא סוד שם מ 674
 ).הל אורי(ז "ש בתיקו"שבו נברא העולם כמ, ב"הוא סוד שם מ 675
 ).ו"רח(ג הנקבה "ג הזכר וי"והם י 676
כי , ק דמלכות"והם ו, אתוון דברשית' תמימה הם כנגד ו' פסוקים שבמזמור עד תורת ה' ו' פי 677

 ).מ"מ(האותיות במלכות 
כי הם עושים קישוטים נאים לשכינה , ו כתב הטעם שנקראים הצדיקים אנפי שכינתא"בהגהות רח 678
 ). מ"מ(והם פנים הנגלים , י השכינה מסתתרת בקרב הצדיקיםכ, ועוד טעם אחר, בפניה
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 הריש ,ל"פניא לכם קראנו ולכן ,באו
 .בפנים פנים השכינהפני  את ראיתם

 של הכתוב לכם להוִג שידעתםעכשיו ו
של עתיקא  שדבר ודאי ,"יהוידע בן ובניהו"

 ואותו ,שלאחריו והפסוק ,הוא קדישא
 במקום הוא זה פסוקו. אמרו מהכל הסתום

 הכה והוא" ואמר פתח .זה גמתודכ ,אחר
 ,"באמה חמש מדה איש המצרי האיש את

  .הוא דאח סוד והכל

ìòå679éðô àã à" éôðà ïåúéîç àäã åëì àðéø÷ ì
 éìâå ïåúòãé à÷ã àúùäå ïéôàá ïéôà àúðéëù
 à÷éúòã äìîã éàãå òãéåäé ïá åäéðáåã àø÷ åëì

àùéã÷680 íéúñã àåääå äéøúáàã àø÷å åäéà 
éàäå åøîà àìëîàøçà øúàá åäéà àø÷ 681 

 øîàå çúô àã àðååâë)ã"âë àé à ä ( äëä àåäå
 àìëå äîàá ùîç äãî ùéà éøöîä ùéàä úà

 åäéà àãç àæø  
 מאד גדול" הידוע אותו ,המצרי )זה(זה מ

 ונכבד גדול ,"' וגועבדי בעיני מצרים בארץ
 מתבאר זה ופסוק. זקן אותו להישג כמו

 ,"חדא הכל מדה איש" .של מעלה בישיבה
 בגלל ,אחד הכל מדה ואיש מראה איש

 מחוץ ומדתם" שכתוב ,ותחום שבת שהוא
 במשפט לעֶו תעשו לא" וכתוב ,"לעיר

 ממש והוא ,הוא מדה איש זה ועל ,"במדה
 סוף ועד העולם מסוף ארכו .הוא מדה איש

 תאמר ואם .היה כך הראשון אדם ,העולם
 חמש אותם ,"באמה חמש" כתוב הרי

  .העולם סוף ועד העולם מסוף היו באמה

 ]îäéà[) éàä (òãåîúùàã àåää éøöî682 
)â àé úåîù ( éðéòá íéøöî õøàá ãàî ìåãâ

åâå éãáò 'àáñ àåää éìâã äîë àøé÷éå áø683 
 àúáéúîá àø÷ éàäåäàìò684 äãî ùéà øîúà 

ãç àìë47) ùá ìàåî'àë âë  (äàøî ùéà685 
]ùéàå) [îå"è(úáù åäéàã ïéâá ãç àìë äãî 686 

îåçúåà687éúëã  á)ä äì øáãîá ( õåçî íúåãîå
øéòì688 áéúëå )åè èé àø÷éå ( ìåò åùòú àì

èôùîá689äãîá 690 åäéà äãî ùéà àã ìòå 
äãî ùéà ùîî åäéàå691 éôééñî äéëøà åäéà 

àîìò692àîìò éôééñ ãòå 693 éëä ïåùàøä íãà 
 áéúë àä àîéú éàå äåä)à íéëìî 'å å ( ùîç

äîàá694 ]äîàá ùîç ïåðéà[àîìò éôééñî 695 
éôééñ ãòäåä àîìò 696  

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(ב "ז ע 679
 .'א פרק ג"ח שער א"ע' ועי, דעתיק' הרי היא נוק 680
 ).ג' ב סי"אור יקר ש(בדברי הימים  681
כאן מתבאר שמשה רבינו הוא ). א"ד(ה "הידיעה והוא משרע' אותו הידוע ולכן נאמר המצרי בה 682

 ).ש יעקב ולאה פתח ט"פת(בחינת בעל לאה 
לעיל ' עי). אור יקר(ת בארץ מצרים "היינו שעלה למדרגתו בסוד הנבואה כי נעשה מרכבה בסוף הת 683

 .י"א בשם השער מאמרי רשב"בדף ו ע
 ).מ"מ(ט "ומתיבתא דרקיעא היא של מט, ה"היא ישיבה של הקב 684
 ).יהל אור (תובחידומראה ולא ) במדבר יב ח(ש "כמ). אור יקר(בעלה דמטרוניתא  685
 אור יקר ).הערת הזוהר(ב "לעיל ה ע 686
 ).מ"מ(א "להבדין בין המלכות ובין הסט, כ תחום"ואח, שהיא סוף הקדושה, שבת היא המלכות 687
  ).מ"מ(הנקרא עיר , כי תחום שבת הוא חוץ למלכות 688
 ).ו"רח(ת "ת 689
 ).הל אורי] (הדעת[והוא ראיה על המדה , א"ומשפט הוא עד). ו"רח(מלכות  690
 ).מ"מ(ר היה כן "ולכן אמר שגם אדה, וארבע אותיות השורש, ה"מ,  שם מדה691
 ).ו"רח(בסוד נשמה , מבינה 692
שמתחיל מסוף אימא ומתפשט עד , הוא איש שיש לו קומה גבוהה, א"ז). ו"רח( מלכות בסוד נפש 693

 ).מ"מ(הוא סוף המלכות , עד סייפי עלמא, ש מסייפי עלמא עלאה"וז, סוף המלכות
 ).מ"מ(א "כנגד גופו של ז] רק[שבגדלותו הוא , שהוא בסוד יעקב, נראה 694
ל "אפשר שדורש אמה בהפוך מאה וכן כתבו ז' באמה מסייפי עלמא וגו] ק"נמחק בדפ' ה[' ה' גי 695

אינון חמש , ותירץ). א"ד(' א אמה באותיות מאה אינון וכו”קרח קעט ע' וכן בפ' והפוכא דמאה אמה וכו
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 כמנור" שנאמר כמו ,"חנית המצרי וביד"
 בידו שהיה האלהים מטה זה "רגיםוא

 צרופי של באור רשומפ חקוק בשם חקוק
 וישיבתו בצלאל חוקק שהיה אותיות
 חרש 'וגו אתם מלא" שכתוב ,אורג שנקרא
 מאיר היה מטה ואותו ."' וגוקםוור וחשב

 שהחכמים באור ,הצדדים בכל חקוק םֶׁש
 בארבעים רשוהמפ שם חוקקים והיש

 כמו והלאה מכאן והפסוק ,פניםוא ושנים
 בּוַש נכבדים בּוַש ,חלקו אשרי ,שאמר
 מי שכל .הזה בלילה הכלה תיקון ונחדש

 יהיה ,הזה בלילה תהיא יחד שמשתתף
 ,ההיא השנה כל ולמטה למעלה שמור
 חונה" כתוב עליהם .בשלום שנתו ויוציא
 וראו טעמו לצםויח ליראיו סביב 'ה מלאך

  ".'ה טוב כי

 úéðç éøöîä ãéáå)ã"âë àé à ä ( úàã äîë
 øîà)à ìàåîù 'æ æé(  äèî àã íéâøåà øåðîë

 ùøôî àôéìâ àîùá ÷é÷ç äéãéá äåäã íéäìàä
 ìàìöá óéìâ äåäã ïååúà éôåøöã åøéäðá

 áéúëã âøåà éø÷àã äéìéã àúáéúîå) äì úåîù
äì (]åâå íúåà àìî'[âå í÷åøå áùçå ùøç å '

 ïéøèñ ìëá àôéìâ àîù øéäð äåä äèî àåääå
ùøôî àîù ïéôìâî ååäã ïéîéëçã åøéäðá697 

éðååâ ïéøúå ïéòáøàá698 äàìäìå ïàëî àø÷å 
 åáéú ïéøé÷é åáéú äé÷ìåç äàëæ øîàã äîë
 ïàî ìëã àéìéì éàäá äìëã ïå÷ú ùãçðå

àéìéì éàäá äãäá óúúùàã  àìéò øéèð àäé
ùá àúù ÷éôéå àúù àéää ìë àúúå åäééìò íì

 áéúë)ç ãì íéìäú (åäé êàìî äðåç" áéáñ ä
åäé áåè éë åàøå åîòè íöìçéå åéàøéì"ä  

 ברא בראשית" ,ואמר שמעון רבי פתח
 מי שכל ,להסתכל יש זה בפסוק ,"אלהים
 ,מהעולמות שמדמו ,אחר אלוה יש שאומר

 אלהיא להום תאמרון הכדנ" שנאמר כמו
 מארעא יאבדו עבדו לא וארקא שמיא די

 ,להם תאמרו כך[ "אלה שמיא תחות ומן
 ,עשו לא והארקא השמיםשאת  םאלהיה

 ,]אלהה השמים ומתחת מהארץ יאבדו
 ברוך הקדוש מן חוץ אחר אלוה שאין בגלל
  ופסוק זה. בלבדו הוא

 íéäìà àøá úéùàøá øîàå ïåòîù éáø çúô
äá àìëúñàì úéà àø÷ éàä699 øîàã ïàî ìëã 

ë ïéîìòî éöúùà àøçà àäìà úéà øîúàã äî
)àé é äéîøé ( éã àéäìà íåäì ïåøîàú àðãë

 úåçú ïîå àòøàî åãáàé åãáò àì à÷øàå àéîù
á÷ øá àøçà àäìà úéìã ïéâá äìà àéîù" ä

éàäå éåãåçìá  

  è/á  
"] אלה[" המלהמ חוץ ,תרגום הוא

 שמלאכים בגלל תאמר אם .הפסוק סוףשב
 מכירים ולא לתרגום נזקקים לא קדושים

åäéà àø÷700 éà àø÷ óåñã äìîî øá íåâøú 
 ïé÷÷æð àì ïéùéã÷ ïéëàìîã ïéâá àîéú

íåâøúì701äéá ïòãåîúùà àìå 702 úåàé àã äìî 

                                                                                                                                                                                     

מסוף , א בכל קומתו"שעולים עד למעלה ואז משתלם ז, והיינו בסוד הגדלת החסדים, פי עלמאבאמה מסיי
  ).מ"מ(חסדים מתגדלים בעלייתם עד המוחין ' שה, ועד סופו, העולם
 ).ו"רח(לבד ' ה תרי פלגי דגופא הם הרי ה"י ונ"ת נה"הם חג 696
פ "י אע"וכן דעת רשב, ה עם הכולל"מט' אותיות המילוי גימ' שהוא עם י, ן"ה דאלפי"הוא סוד שם מ 697

' ה הנז"י הכא רק לבאר שאותו הוי"נראה דלא נחית רשב, ה"ה ואהי"דרב המנונא ביאר לעיל שהוא הוי
 ). הערת הזוהר(א "פקודי רס ע). זהר הרקיע(ואפילו לא ביאר מילואו , ן"בדברי רב המנונא הוא במילוי אלפי

ה וכן דעת "מטה ע' אותיות גי' ה עם הי"וי דמילוי שהוא מן במיל"ה דאלפי"מבאר שהיא סוד שם הוי 698
י הכא רק לבאר שאותו "ה נראה דלא נחית רשב"ה ואהי"ג דרב המנונא ביאר לעיל הוי"ל ואע"י ז"הרשב

 ).ו"רח(ה לא ביאר מלואו "ואהי, ה הניזכר בדברי רב המנונא שהיא דאלפין"הוי
ה כתיב בראשית אבל השרים " כדמסיק בקבותירץ, מה ענין תהו ובהו לבראשית, דקשה ליה 699

 ).מ"מ(מעשיהם תהו ובהו 
 ).ק"דפ(ב "נח עה ע 700
כלומר כשהם שומעים שמדבר האדם בלשון , אמנם אינם נזקקים, מזה יראה שהם מבינים בו 701
ולא "והיינו דקאמר , או מה שאל, ואינם יודעים מה דבר, בענין שאינם מזדקקין לו, מאוס בעיניהם, תרגום
והכרה גמור שהזור נתקן בלשון , אבל אם ירצו לשמוע ידעו, מפני שהם מואסים בלשון', וכו" מודעןאשת

והטעם כי מאחר שידוע שהיה ', והיו המלאכים באים לשמוע שם וכו, י"ובתרגום היה מדבר הרשב, תרגום
 דהיינו להכניע ,י לטובה"ומה גם שהיה כוונת רשב, באו לשמוע, מדבר סודות אף אם הלשון מאוס בעיניהם
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לשון ב להאמר היא ראויה זו מלה אז ,אותו
 קדושים מלאכים שישמעו כדיהקודש 

 לכן ודאי אלא .זה על להודות זקוקים ויהיו
 המלאכים לו נזקקים שלא ,תרגום כתוב

 ,לו להזיק אדם בבן יקנאו לאו ,הקדושים
 מלאכים הם בכלל זה שבפסוק בגלל

 והם ,אלהים נקראים הם שהרי ,קדושים
 שמים עשו לא והם ,אלהים םש בכלל
 ,אוארע בולכת צריך היה, "וארקא" .ץואר
 שבע מאותן אחת היא שארקא בגלל אלא

 בני ישנם מקום ובאותו ,שלמטה ארצות
  .קין של בניו

 àðùéìá øîéîì àéäàùéã÷á  ïåòîùéã ïéâ
 àã ìò äàãåàì ïé÷÷æð ïåäéå ïéùéã÷ ïéëàìî
 äéá ïé÷÷æð àìã íåâøú áéúë êë ïéâá éàãå àìà

 ïéùéã÷ ïéëàìîå àùàáàì ùð øáá ïåàð÷é àì
äéì703 ïéëàìî ïåðéà àììëá àø÷ éàäáã ïéâá 

 àììëáå ïåø÷à íéäìà ïåðéà àäã ïéùéã÷
 à÷øàå àéîù åãáò àì ïåðéàå ååä íéäìàã

òøàå à÷øàåïéâá àìà äéì éòáî à704 à÷øàã 
òáù ïåðéàî àãç éäéà705 àúúìã ïéòøà 

ïé÷ã éåðá éðá úéà øúà àåääáå706   
 שם ירד הארץ פני מעל רשושג לאחר

 ידע שלא שם והשתבש ,תולדות ועשה
 מחושך שנכפלה כפולה ארץ והיא .כלום
 שליטים ממונים שני שםיש ו. ואור

 ושם ,באור וזה בחושך זה ,ששולטים
 ,קין לשם שירד ובשעה .בזה זה וגקטר

 והכל ,כאחד מוישלהו זה עם זה השתתפו
 בשני הם זה ועל .קין תולדות שהם רואים

 אותור שאכמ חוץ ,חיות שתי כמו ראשים
  .האחר על ומנצח שלו מנצח ,שולט אור

àòøà éôà ìòî êøúúàã øúáì707 ]úéçð 
ãéáòå ïîúì) [éúçð ïîúì éãáòå(úåãìåú 708 

é àìã ïîú ùáúùàåíåìë òã709 àòøà åäéàå 
àìéôë710àøåäðå àëåùçî ìôëúàã 711 úéàå 

 àëåùçá àã ïéèìù éã ïéèéìù ïðîî ïéøú ïîú
àãá àã àâåøè÷ ïîúå àøåäðá àãå712 àúòùå 

 åîéìúùàå àãá àã åôúúùà ïé÷ ïîúì úéçðã
 àã ìòå ïé÷ã úåãìåú ïåðéàã éæç àìëå àãçë

ïéùàø ïéøúá ïåðéà713 øá ïååéç ïéøúë ] ãëã
àåää) [ãàåää(àøåäð 714 çöðå äéìéã çöð èéìù 

àøçà ìò  
 ונהיים אורשל ב שךוחשל ועל זה נכללו 

 ,וקסטימון עפרירא , ממוניםשני הם .אחד
ושים בשש קד מלאכים כדמות ודמותם

 דמותו ואחד ,ר כמו שוו אחד דמות.כנפים

 ååäå àøåäðá àëåùçá éã åìéìëúà àã ìòå
àøéøôò ïðîî ïéøú ïåðéà ãç715 ïåîéèñ÷å716 

 úéùá ïéùéã÷ ïéëàìîã àð÷åéãë ïåäìã àð÷åéãå
ð÷åéã ãç ïéôãâäéøåúë "åéã ãçå à÷ðäé 

                                                                                                                                                                                     

ב "ח קא סקי"א א"גר' עי, )מ"מ(אינו חשוב בעיניהם וכאלו אינם מכירים אותו , )אור יקר(בלשונם ' הקלי
  . ב"הובא לקמן קא ע

 ).א"נ(ם ”כל הפסוק א' פי 702
 ).אור יקר(שלא יקטרגו על עוונם  703
 ).הערת הזוהר(א "ע] ק" דפ–קנו [קכו  704
  ).א"ד(ב "בראשית כד ע 705
 ).לו' ג הק"שעה (קין יצאו מתולדת קין בארקא כנזכר בזוהר כל המזי706
  ).הערת הזוהר(ב "ע] ק" דפ–נד [כד  707
 ). אור יקר(אפשר שנתגרשה תאומתו עמו  708
 ).מ"מ(מהרוחות ' שסר ממנו השכל ונעשה כא 709
 ).אור יקר(דכתיב ארץ עיפתא ומתרגמינן כפול עיף  710
 ).מ"מ(ושניהם משמשים בלילה , חושך ואור ביום 711
 ).אור יקר(אין להם ייחוד , מדת יום במדת לילה 712
 ).מ"מ(שאז שליט ממונה של חושך על של אור  713
 ).אור יקר(יום על לילה  714
 ).ו"רח(שולט בלילה  715
רוחות מפסולת יסוד העפר ' הרי הם ב). יהל אור(לשון עפר וקטם שהוא אפר ). ו"רח(שולט ביום  716

 ).א"ב פט ע"ה ח"דע(
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 דמות נעשים וכשמתחברים ,נשר כמו
 של לדמות מתהפכים , בחושךכשהם. אדם
 וטסים ,כנחש והולכים ,ראשים בשני נחש
 .הגדול בים ורוחצים ,התהום לתוך

 ,ל"ועזא א"עזשל  לשלשלת כשמגיעים
 והם ,אותם ומעוררים אותם מרגיזים
 וחושבים , החושךהרי לתוך מדלגים

אותם  לתבוע רוצה הוא ברוך שהקדוש
  .לדין

øùðë"à717ïøáçúî ãëå 718 àð÷åéã åãéáòúà 
íãàã719 àð÷åéãì ïéëôäúî àëåùçá ïåðéà ãë 
ùçðã720 åâ ïéñàèå àéåçë ïéìæàå ïéùàø ïéøúá 

àîåäú721ïééçúñàå 722àáø àîéá 723 ïàèî ãë 
àìùìùì724æòã "àæòå à"ì725 éøòúîå ïåì ïéæéâøî 

á÷ã éáùçå ïëåùç éøåè åâ ïéâìãî ïåðéàå ïåì" ä
àðéã ïåì òáúîì éòá  

 הגדול בים שטים אלו ממונים ושני
 םֵא ַנֲעָמהל בלילה והולכים משם ופורחים
 ראשוניםה יראים אחריה שטעו ,השדים
 ששים מדלגת והיא .אליה להתקרב וחשבו

 גביל ציורים בכמה ונעשית ,פרסאות אלף
 ושני. אדם בני אחריה שיטעו כדי ,אדם בני

 בכל ומשוטטים פורחים אלהממונים 
 מעוררים והם .למקומם וחוזרים העולם
 יצרים של ברוח קין של בניו בני לאותם

 הם ששם השמים .תולדות לעשות רעים
 והארץ לא מולידה .כאלה אינם ,שולטים

 ולא .אלה כמו וקציר זרעשלהם בכח 
 והם ,וזמנים שנים מהבכ אלא חוזרים

  .ארקא עשו ולא השמים אלהי

 ïéçøôå àáø àîéá ïéèàù ïðîî ïéøú ïéìàå
éáâì àéìéìá ïéìæàå ïîúî726 ïåäîà äîòð 

àäøúáà åòèã ïéãùã727 ïéáùçå ïéàîã÷ ïìçã 
 ïéñøô ïéôìà ïéúù úâéìã éäéàå äáâì áø÷îì

ïéøåéö äîëá úãéáòúàå728 ïéâá àùð éðá éáâì 
øúáà àùð éðá ïåòèéã ïéçøô ïðîî ïéøú ïéìàå ä

 ïåðéàå åäééøúàì ïøãäàå àîìò ìëá ïèèùîå
éåðá éðá ïåðéàì ïéøòúî729 ïéøöéã àçåøá ïé÷ã 

 åàì ïîú ïéèìùã àéîù úåãìåú ãáòîì ïéùéá
ïåäìã àìéçá àòøà úãéìåà àìå éðäë730 àòåøæ 

àãöçå731ïøãäà àìå éðäë 732  ïéðù äîëá àìà
äìà ïåðéàå ïéðîæåà733à÷øàå àéîù éã 734  àì

 åãáò  
 שלא ,תבל של עליונה מארץ יאבדו

 לבני יגרמו ולא ,בה ישוטטו ולא בה ישלטו
ò àòøàî åãáàéé äá ïåèìùé àìã ìáúã äàì

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(ל נשר במערב והם ממש דומין לעליון שור מהשמא 717
 ).אור יקר(נ שמם אדם "זו 718
 ).מ"מ(כשמתגבר הממונה של אור על של חושך  719
 ).אור יקר(ן כקדושה ממש "היינו שנא,פנים שור נשר אדם נחש' נמצאו להם ד 720
 ).מ"מ (]לאה ורחל של יצירה ועשיה' היינו בחי[תהומא סתם ' שיונקים מאותם הנקבות הנק 721
 ).א"נ(ב "הרש. ורוחצים גופם בים הגדול ופורחים תוך התהום). א"ד(ומתכבסים  722
 ).מ"מ(שהכל יונקים ממנה , שיונקים מהמלכות 723
  ).א"ד(א "ו ע"א וחיי שרה קכ"א ונח ע"ז ע"ב ול"ה ע"ב וכ"ט ע"בראשית י 724
'  הררי קדם אלו הם בחיג"י מא ע"שער מאמרי רשב' ועי, הררי קדם' א שהם בחי"לקמן קכו ע' עי 725

 .חכמת כל בני קדם יען קדמו למלכי ישראל' הנקר] היינו מלכין קדמאין[אלו המלכים 

 
 ).הערת הזוהר(ב "ב נה ע"יט ע 726
  ).א"ד(' שטעו אחריה המלאכים הראשונים שעליהם נאמר ויראו בני האלוקים את בנות האדם וגו 727
וחמום נפש הבהמית היא ,  להוליד מאותה התאוההיינו סוד דמיון בחלום לבוא לידי קרי כדי 728

 ).אור יקר(מתעברת שדים מהם 
 ).אור יקר(מחמום תאותם לעבירה  729
 ).יהל אור(וכל תאובתא דלהון באסתאבות בר נש  730
ואי נפיק , לא יצא לחם, ]חוץ מארקא[בשאר ארעא ). הערת הזוהר(א ”שלח קעב ע). א"ד(זרע וקציר  731
 ).מ"מ(שאין שם רק קטניות משמע , המינים' לאו מז
 ).אור יקר(אין גלגולם באלו ממש  732
 ).אור יקר(הם אומרים אדמה לעליון בכל ענינם  733
 ).אור יקר(הם שמים וארץ שלהם  734
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 יאבדו זה ועל .לילה ממקרה להטמא אדם
 של בשם שנעשו ,השמים ומתחת מהארץ

 הוא זה פסוק ולכן .שנתבאר כמו ,אלה
 עליונים מלאכים יחשבו שלא ,תרגום

 זה ועל .לנו יקטרגו ולא ,אומרים שעליהם
 דבר הוא ,שנתבאר כמו "אלה" לש הסוד
  .בתרגום מתחלף שלא קדוש

 àùð éðáì ïéîøâ ïåäé àìå äá ïåèèùé àìå
 åãáàé àã ìòå àéìéì äø÷îî àáàúñàì

àéîù úåçú ïîå àòøàî735åãéáòúàã 736 àîùá 
äìàã)à(øîúàã äîë 737 àø÷ éàä àã ìòå 

éàìò éëàìî ïåáùçé àìã íåâøú ïéøîà åäééìòã 
äìàã àæø àã ìòå ïì åâøè÷é àìå)à( äîë 

 äìî åäéà øîúàãàùéã÷íåâøúá óìçúà àìã   
 שכתוב זה פסוק ,אלעזר רבי לו אמר

 ,"יאתה לך כי הגוים מלך יראך לא מי"
 פסוק ,בני אלעזר ,לו אמר .הוא שבח איזה

 אבל ודאי הוא לא ,מקומות בכמה נאמר זה
 ובכל הגוים חכמי בכל כי" כתובש ]כך[

 הרשעים פה חולפת בא שהרי ,"מלכותם
 יודע לא הוא ברוך שהקדוש שחושבים
 להודיע יש ולכן ,ומחשבותיהם הרהוריהם

   .שטותם את

 äéì øîà)éáø( áéúëã àø÷ éàä øæòìà 
)æ é äéîøé (éî738 êì éë íéåâä êìî êàøéé àì 

åäéà àçáù éàî äúàé739äéì øîà ) ø'(øæòìà 48 
úëåã äîëá àø÷ éàä åàì éàãå ìáà øîúà é

åäéà49740áéúëã 741) æ é äéîøé ( éîëç ìëá éë
 àîåô çúôîì àúà àäã íúåëìî ìëáå íéåâä

á÷ã ïéáùçã ïéáééçã"ïéøåäøä òãé àì ä742 
 àúåèù àòãåàì úéà êë ïéâáå ïåäìéã ïéáùçîå

 ïåäìã  
 אחד פילוסוף אלי בא אחת שפעם

 אומרים אתם ,לי אמר ,העולם מותומא
 כל ,השמים רומי כלב שולט שאלהיכם
 יודעים ולא משיגים לא המחנותו הצבאות

 כבודו את מגדיל לא זה פסוק ,מקומו את
 ובכל הגוים חכמי בכל כי" שכתוב ,כך כל

 לבני זה קוליש איזה ,"כמוך מאין מלכותם
  שאין אדם

àôåñåìéô àúà àãç àðîæã743 úåîåàã àãç 
 ïåëäìàã ïéøîà ïåúà éì øîà éàáâì íìåòä

 ìëá èéìùàéîù éîåø744 ïéìééç ïåäìåë 
ïééøùîå745 éàä äéìéã øúà éòãé àìå ï÷áãà àì 

 ìëá éë áéúëã êë ìë äéø÷é éâñà àì àø÷
 êåîë ïéàî íúåëìî ìëáå íéåâä éîëç>éàî< 

àìå÷ù746úéì éã àùð éðáì àã    
  é/à  

 ולא" אומרים שאתם ,ועוד. קיום להם
 לא בישראל ,"כמשה בישראל עוד נביא קם

 ïéøîà ïåúàã åúå àîåé÷ ïåì)é ãì íéøáã (
 àì ìàøùéá äùîë ìàøùéá ãåò àéáð í÷ àìå

                                                                                                                                                                                     

 ). אור יקר(והם באים משם לה , שבה היא נעמה, היינו שמים אלו שלנו 735
  ).הערת הזוהר(' ד' לעיל דף ג 736
" אלה"ן שהם "וזו, ן"ק דזו"י שהוא הבינה ברא אלה הם ו"עיל אמר מל' פי). הערת הזוהר(א "עב  737

' ועי' שנאמר הן כל אלה יפעל וכו, טפין קדישין דמוחא' שהן ג). מ"מ(ע "בראו שמים וארץ שלנו בכלל בי
  .ב"ח עו ע"בתז

  ).הערת הזוהר(ב "שמות צה ע 738
 ).מ"מ(מלך ישראל ' שאין שבח אלא כשנקרא ה 739
  ).א"ד(א ”בא אל פרעה לח ע 740
 ).הערת הזוהר(א "שמות צה ע 741
ואחר שהכתוב לא העלה האלוה אלא על בני , אין ידיעת ענין זה נמסר אלא למתעלה על המחשבות 742

 ).אור יקר(הם אומרים שאינו יודע מחשבות בני אדם , אדם לבד
 בדרך או בדרך נבואה או,  אי אפשר להתבונן במה שאינו מוחש לעין כי אם באחד משני דרכים743
 ).ב"ג קנז ע"ז ח"רמ (וכיון שהפילוסופים לא זכו לשום אחד מהם אין להם ידיעה כלל, קבלה

ואחר שהוא . שהרי העליונים הם המנהיגים התחתונים, וממנה בתחתונים, היינו ההשגחה בעליונים 744
 ).אור יקר(שולט בהנהגת המזלות הוא גוזר שהמזל יגזור על פלוני כך וכך 

וזה רוממותו משגיח בהם אינו , אינו מושג מהם, שעם היות השגחתו בתחתונים, והיינו להעלות 745
 .)ג"ב קלב ע"ה ח"דע ( הם האופנים וחיות הקודש).אור יקר(מושג מהם 

  ).ו"לש(א "משפטים צו ע' פ' ע 746
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 כמו כן כך .קםמות העולם אוב אבל ,קם
 ,כמוהו אין הגוים חכמי בכל ,אומר אני

 שיש אלוה ,ןכ אם .יש ישראל בחכמי אבל
 אלוה אינו הוא, כמוהו ישראל בחכמי
 קתיישדי ותמצא בפסוק תסתכל .השליט
  .כראוי

åàá ìáà í÷ àîéà àðà éëä óåà í÷ íìåòä úåî
 ìàøùé éîëçá ìáà åäåîë ïéà íéåâä éîëç ìëá

]úéà) [ïéà( ìàøùé éîëçá úéàã àäìà éëä éà 
 åäéà åàì äéúååëàäìà50 àø÷á ìëúñà àèéìù 

çëùúå747úåàé à÷ãë àð÷ééãã   
 מחיה מי. אמרת יפה ודאי לו אמרתי

 בא .לבדו הוא ברוך הקדוש אלא ,מתים
 מוריד מי .מתים והחיו ואלישע אליהו
 בא ,לבדו הוא ברוך הקדוש אלא ,גשמים
 מי .בתפלתו והורידם ,אותם ומנע אליהו
 הוא ברוך הקדוש אלא ,וארץ שמים עשה
 .בגללו בעמדםהתקיימו ו אברהם בא ,לבדו

 ברוך הקדוש אלא ,השמש את מנהיג מי
 דושיעמ וצוהו והשתיקו יהושע בא ,הוא
 וירח השמש םוויד" וכתוב ,ושקט עמדו על

כמו  ,דין גזר גוזר הוא ברוך הקדוש ".עמד
 ,ועוד .התקייםו דין גזר גזר משה כן

 וצדיקי ,גזרות גוזר הוא ברוך שהקדוש
 צדיק" שכתוב ,אותם מבטלים ישראל
 מצוה שהוא ,ועוד ".אלהים יראת מושל
 לו להתדמות ממש בדרכיו ללכת אותם

   .בכל
  

 ïàî úøîà à÷ øéôù éàãå äéì àðéîà äéçî
íéúî748á÷ àìà " åäéìà àúà éåãåçìá ä

 àìà íéîùâ ãéøåî ïàî àéúî åéçàå òùéìàå
á÷" ïåì úéçðå ïåì òðîå åäéìà àúà éåãåçìá ä

á÷ àìà àòøàå àéîù ãáò ïàî äéúåìöá" ä
 íäøáà àúà éåãåçìáååîéé÷úà749 )éäåîåé÷á (

]åäééîåé÷á[ àìà àùîù âéäðî ïàî äéðéâá 
á÷"òùåäé àúà ä750äéì êéëùå  äéì ãé÷ôå 

 áéúëå êëúùàå äéîåé÷ ìò íå÷éã)âé é òùåäé (
á÷ ãîò çøéå ùîùä íåãéå" óåà ïéã øæâ øæåâ ä

á÷ã åúå åîéé÷úàå ïéã øæâ øéæâ äùî éëä" øæåâ ä
 áéúëã ïåì ïéìèáî ìàøùéã àé÷éãöå ïéøæâ

)á ìàåîù'â âë  (éäìà úàøé ìùåî ÷éãöí751 åúå 
 ùîî éåçøåàá êäîì ïåì ãé÷ô åäéàã]úàìàîã [

)àîøàì(àìëá äéì 752   

 בכפר יריוהתג פילוסוף אותו הלך
 מדיול ,קטינאה יוסי לו וקראו ,שחלים
 אותו וצדיקי חכמי בין והוא ,תורה הרבה

  .מקוםה

 íéìçù øôëá øééâúàå àôåñåìéô àåää ìæà
 àéâñ àúééøåà óéìåàå äàðéè÷ éñåé äéì ïåø÷å

øúà àåääã ïéàëæå ïéîéëç ïéá åäéàå  

 כתוב והרי ,בפסוק הסתכלל יש כעת
 אלא .כאן בוייהר מה ,"נגדו כאין הגוים כל"
 הגוים מלך וכי ,"הגוים מלך יראך לא מי"

 מקום בכל אלא .ישראל מלך ולא הוא
 ,בישראל להשתבח רצה הוא ברוך הקדוש

 שכתוב ,לבדם ישראל על רק נקרא ולא
 כה" וכתוב ,"העברים אלהי ישראל אלהי"

 áéúë àäå àø÷á àìëúñàì úéà àúùä
)æé î äéòùé ( àéåáø éàî åãâð ïéàë íéåâä ìë

ìî éëå íéåâä êìî êàøéé àì éî àìà àëä ê
 øúà ìëá àìà ìàøùé êìî åàìå åäéà íéåâä

á÷" éø÷úà àìå ìàøùéá àçáúùàì àòá ä
 áéúëã éåãåçìá ìàøùé ìò àìà) ä úåîùà (

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(עיין בפסוק ותמצא  747
כח הצדיקים מהדברים אמנם הכריח . ולא כסדר הענין, לא כסדר הזמן, טענות אלו אינם סדורות 748

 ).אור יקר(שהם תחית המתים וגשמים , ולא ביד המזל, שלא נתנו ביד השרים
 ).אור יקר(הסבה המעמדת גדול מהסבה המהוה  749
השתיקן מלומר שירה ואז אינו יכול לילך והוכרח לעמוד לכן לא אמר עמוד אלא דום שכיך מלשורר  750

  ).א"נ(ב "הרש. וממילא עמד בהכרח
ים ועל ידי עלייתה למעלה הצדיק יסוד הוא מושל במלכות מצד הדין הנקרא אל. 'של וכו צדיק מו751

אם . )ה"ח פ"פרדס רמונים שי (נהפכה לרחמים ובידו להעמידה במקומה להפך דין לרחמים על ידי הזווג
 ועליו נאמר, בעלה דמטרוניתא, יהיה נקרא איש האלהים, יזכה האדם להיות בו רוח מן היסוד דאצילות

 .) יח' הקג"השע (צדיק מושל יראת אלהים
ק הביא זה "בש). מ"מ(אלא לדיוקא שחכמי ישראל דומים לו , ו"והשתא אין כוונת הכתוב להעריכו ח 752

ן "מאי. ק"ולפי נוסחתינו יפה כתב ש' ג השיגו דאינו בהקדמה וכו"כ ע"מהקדמת הזהר וסדר הדורות דק
  ). א"נ(
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 .בודאי ישראל מלך ,"ישראל מלך 'ה אמר
 לנו אחר אדון ,העולם מותוא אמרו

 אלא שולט לא םכמלכ שהרי ,בשמים
 בא. שולט אינו ועלינו ,לבדכם עליכם
  ".הגוים מלך יראך לא מי" ואמר הפסוק

 ìàøùé éäìà)â íù(  áéúëå íéøáòä éäìà
)å ãî äéòùé (åäé øîà äë" êìî ìàøùé êìî ä

ïåøèô íìåòä úåîåà åøîà éàãå ìàøùé753 ïøçà 
 àì ïåëéëìî àäã àéîùá ïì úéà àìà èéìù

 àø÷ àúà èéìù àì àðìòå ïåëéãåçìá åëééìò
íéåâä êìî êàøéé àì éî øîàå51   

 ,עליהם ניםוהממ גדולים שליטים אלה
 ,שלמעלה ההיא במלכות "מלכותם ובכל"

 ,למעלה יש שולטות מלכיות ארבע שהרי
 ועם ,העמים שאר כל על ברצונו ושולטות

 קטן דבר אפילו שיעשה בהם אין זה כל
 שכתוב כמו ,אותם שצוה כמו אלא

 "ארעא רייודיד בחיל שמיא יוכמצביה עב"
 ירייובד השמים בצבא עושה וכרצונו[

 הממונים אותם "הגוים חכמי" .]הארץ
 .מהם היא שחכמתם שלמעלה והגדולים

 כמו ,לטתוהש המלכות "מלכותם ובכל"
  .כפשוטו המקרא ווזה .שנאמר

 ìëáå åäééìò ïðîî éã ïáøáø ïéèéìù ïéìà
ìî òáøà àäã àìéòìã åëìî àåääá íúåë

ïéèéìù ïååëìî754 äéúåòøá ïéèìùå àìéòì úéà 
 ãéáòéã åäá úéì àã ìë íòå ïéîò øàù ìë ìò
 áéúëã ïåì ãé÷ôã äîë àìà àøéòæ äìî åìéôà

)ãì ã ìàéðã ( éøééãå àéîù ìéçá ãéáò äéáöîëå
 àìéòìã ïáøáøå ïðîî ïåðéà íéåâä éîëç àòøà

åäééðî ïåäìéã àúîëçã äåä å íúåëìî ìëá
 àø÷ àåä àãå øîúàã äîë èéìùã àúåëìî

äéèùôë  
 ,"מלכותם ובכל הגוים חכמי בכל" אבל

 שאותן ,הראשונים בספרי מצאנו זה את
 יענינ על שנתמנו גב על אף וצבאות מחנות
 ,לתוופע לעשות אחד לכל נהיומ ,העולם

 שיעשה )כרצונו ולא קדוש וםסת( אהו מי
 רשום שאתה ללבג ,כמוך מהם אחד אף
 וזהו . מכולםךיבמעש רשום ואתה ,לוייבע

 קדוש סתום אהו מי .'ה "כמוך מאין"
 ויהיה ,ולמטה למעלה כמוך ויהיה שיעשה

 שמים ,הקדוש המלך מעשה ,בכל לך דומה
 ".יועילו בל וחמודיהם תהו" הם אבל .וארץ

 ברא בראשית" הוא ברוך בקדושכתוב 
 ץוהאר" כתוב במלכותם ,"' וגואלהים
  ".ובהו תהו היתה

 éàä íúåëìî ìëáå íéåâä éîëç ìëá ìáà
 ïéìééçå ïééøùî ïåðéàã éàîã÷ éøôñá àðçëùà

òà"ã÷ôúàã âåàîìòã ïéìî ìò 755 ìëì ãé÷ôå 
 àåä ïàî àúãéáò ãáòîì ãç) àîéúñàùéã÷756 

äéúåòøë àìå ( ïéâá êåîë åäééðî ãç íåù ãéáòéã
àéåìòá íéùø úðàã757êãáåòá íéùø úàå 758 

å åäìëîåäé êåîë ïéàî àåä àã"àåä ïàî ä759 
àîéúñä àùéã÷760 àìéò êåîë éåäìå ãéáòéã 

 àëìîã àãáåò ìëá êì éîã àäéå àúúåàùéã÷ 
 ïåðéà ìáà õøàå íéîù)è ãî äéòùé (åäú761 
á÷á åìéòåé ìá íäéãåîçå" áéúë ä) à úéùàøá

à (éäìà àøá úéùàøá"åâå í ' áéúë íúåëìîá
)á à úéùàøá (äáå åäú äúéä õøàäåå  

 ,זו הלולא בני ,לחברים שמעון רבי אמר
 .לכלה אחד שוטיק יקשט מכם אחד כל

à"ïåòîù ø762 ìë àã àìåìä éðá àééøáçì 
 éáøì øîà äìëì ãç àèåù÷ èù÷é ïåëðî ãç

                                                                                                                                                                                     

 ).ל"אה(פטרא  753
 ).אור יקר(' שרים על ע' ד 754
 ). אור יקר(ואלו הם השרים בהנהגת העולם  755
 ).אור יקר(אין נעלם וסתום כמוך  756
 ).אור יקר(עילה לכל  757
 ).אור יקר(שהוא המוציא הכל  758
 ).ו"רח(לא רצה '  כמו מאן בלעם ופי-ֵמֵאן הוא   759
 ).ו"רח(שיעשה מהם דבר מה בלי רשות כמוך שאינך צריך לשאול רשות מן זולתך  760
כי נודע שכולם נבראו מן בירורי מלכים ). אור יקר(שלא בידם טובם אלא כפי הנשפע מלמעלה  761

 ).ו"רח(אומין ' מאנין ע' מלכים שהם ז' ל על ז"דמתו ונמצא שמעשיהם תוהו שדרשו חז
  ).א"ד(שייך לליל התקדש חג השבועות  762
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 מתנה תן ,אלעזר ,בנו אלעזר לרבי אמר
 ]בה[ יסתכל מחר שהרי ,לכלה אחת

 ושבחים שירים באותם לחופה כשיכנס
 פתח. לפניו דולעמ ההיכל בני לה שנותנים

 המדבר מן להוע זאת מי" ,ואמר אלעזר רבי
 של דושיםיק שני של הכלל "אתז מי" ,"'וגו

 להוע ,אחד וקשר אחד בוריבח עולמות שני
 דשוק שהרי ,קדשים דשוק להיות ממש

 להיות כדי ת"זא עם ומתחבר ,י"מ קדשים
 "המדבר מן" .קדשים דשוק שהיא ,עולה
 ולהכנס כלה להיות ירשה המדבר מן שהרי

 כמו ,עולה היא המדבר מן ,ועוד .לחופה
  מדבר באותו ,"נאוה ומדברך" שנאמר

àæáæáð áä øæòìà äéøá øæòìà763 äìëì ãç 
ìëúñà øçîì àäã52 ïåðéàá äôåçì ìåòé ãë 

 ïéçáùå ïéøéù> åáäéãäì <)åáäéã ïåäì( ]åáäéã [
 øîàå øæòìà éáø çúô äéî÷ àîéé÷ì àìëéä éðá

)å â øéù (îé764åâå øáãîä ïî äìåò úàæ  ' úàæ éî
ã÷ ïéøúã àììëåïéîìò ïéøúã ïéù765 àøåáçá 

 ùã÷ éåäîì ùîî äìåò àãç àøåù÷å àãç
ïéùã÷766î ïéùã÷ ùã÷ àäã "é767 àøáçúàå 

àæá"ú768äìåò éåäîì ïéâá 769 ïéùã÷ ùã÷ éäéàã 
àúøé øáãîä ïî àäã øáãîä ïî770 äìë éåäîì 

äôåçì ìòéîìå771äîë äìåò éäéà øáãîä ïî åú  
 øîà úàã)â ã íù (øáãî àåääá äåàð êøáãîå  

  é/á  
 ושנינו. עולה היא םיבשפתי לחש של

 אלה האלההאדירים  האלהים" שכתוב מהו
 מכה בכל מצרים את המכים האלהים הם

 הקדוש להם שעשה מה כל וכי ,"במדבר
 .היה בישוב והרי ,היה במדבר הוא ברוך
 ומדברך" שנאמר כמו ,בוריבד במדבר אלא
 להוע" כך גם ".הרים ממדבר" וכתוב ,"הנאו
 דבר באותו ,ודאי ,רֵבַּדהְמ מן "רַבְּדהִמ מן
 כנפי בין ונכנסת עולה היא הפה של

 על ושורה יורדת בוריבד כך ואחר ,האמא
  .הקדוש העם ראשי

ïååôùá åùéçìã772 éàî ïðéðúå äìåò éäéà 
 áéúëã)à ìàåîù'ç ã  (éäìàä" íéøéãàä í
 äìàä]íä äìà) [ àìääæ(éäìàä " í]íéëîä [

)äëîä( ìë éëå øáãîá äëî ìëá íéøöî úà 
á÷ ïåì ãáòã"ä  äåä àáåùéá àäå äåä øáãîá

 øîà úàã äîë àøåáãá øáãîá àìà)â ã øéù (
 áéúëå äåàð êøáãîå)æ äò íéìäú ( øáãîî

íéøä773 øáãîä ïî øáãîä ïî äìåò éëä óåà 
÷ìñ éäéà àîåôã äìî àéääá éàãåà ïéá úìàòå 

ã éôãâ ìò àéøùå àúçð àøåáãá øúáìå àîéà
 àîòã åäééùéøàùéã÷  

 בהתחלה שהרי ,בוריבד עולה איך
 לרבונו לברך לו יש ,קרובב קם כשאדם
 חסידים ,כך מברך איך .עיניו שפקח בשעה

 øá ãë àúåøéùá àäã àøåáãá à÷ìñ êéä
 äéøàîì àëøáì äéì úéà àøôöá íéà÷ ùð

éëä êøáî êéä éåðéò ç÷ôã àúòùá774 éãáò ååä 

                                                                                                                                                                                     

 .א ענין נבזנזא"לקמן עא ע' עי 763
  ).הערת הזוהר(ב "קכו ע 764
, קדשי קדשים' הב. היא מלכות, ש סתם"קד' הא: מיני קדושים' הם ב.  מלכות–ת "זא.  בינה–י "מ 765

 ).אור יקר(והיא בינה 
 ).אור יקר(לגבי בינה  766
 ).ו"רח(ק "ע דאקרי ק"בינה דאיהו סליקו עד כ 767
 ).מ"מ(ונכנסים במלכות ובונים אותה ומחזירים אותה פנים בפנים , א"י דאימא מז"שננסרים נה' פי 768
 ).אור יקר(שתעלה המלכות למעלה בבינה אל מקום קדש קדשים שתהיה קדש קדשים כמוה  769
  ).אור יקר(כל תיקוני הכלה היו במדבר תורה ומצות ומשכן וקרבנות  770
 ).מ"מ(בכח התורה ומצות שקיבלו במדבר על ידם עושים תיקון זה למלכות ' פי

 ).אור יקר(ה " ופתח החופה היא נוהחופה היא סוד האור החופה עליהם מן הבינה 771
בסוד תורה בלילה ). אור יקר(היא מדבר על ידי התחתונים שמדברי םלה והיא מתעוררת לעלות  772

 ).ו"רח(ן "באמצעית הדיבור שאנו מעלין מ). אור יקר(שאז היא עולה , וברכות ראשונות כדמסיק
 ).אור יקר(לשון רוממות על ידי הדבור מתרוממת  773
 ).אור יקר(זוהמות בידים מ 774
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 היוו מים של נטלה עושים היו ראשוניםה
 ,בלילה שמתעוררים ובזמן ,לפניהם נותנים
 בתורה ועוסקים ועומדים ,ידיהם רוחצים

 התרנגולוכאשר  .קריאתה על ומברכים
 הקדוש ואז ,ממש הלילה חצות אז ,קורא
 .עדן בגן הצדיקים עם נמצא הוא ברוך
 וכך .המותוור לברך בידים טמאות ומזואס
 רוחו ,ישן אדם שבן שבשעה בגלל. שעה כל

 ,ממנו פורחת שרוחו ובשעה ,ממנו פורחת
 ושורה על ידיו מוכנהרוח טומאה 

 ללא בהם לברך ואסור ,ותםא תומטמא
   .נטילה
  

àééîã àìèð éàîã÷ éãéñç775 ååä >éáäé <)éáúé( 
åäééî÷776ã àðîæáå àøòúé åäééãé ïçñà àéìéìá 

ìò éëøáîå àúééøåàá ïàòìå éîéé÷å äúàéø÷ 
éø÷ àìåâðøú777 ïéãëå ùîî àéìéì úåâìô ïéãë 

á÷"ä778àé÷éãö íò çëúùà 779 ïãòã àúðâá 
úåáàåñî ïéãéá àëøáì øéñàå780úåîäåæîå 781 

ïéëøáîå782àúòù ìë ïëå 783àúòùáã ïéâá 784 
 àúòùáå äéðî àçøô äéçåø íéàð ùð øáã

ïéîæ àáàñî àçåø äéðî àçøô äéçåøã785 
éåãé ìò àéøùå786áì øéñàå ïåì áàñîå  åäá àëø

äìéèð àìá  
 כשאיננו ביום הרי ,כך אם ,תאמר ואם

 עליו שורה ולא ממנו פורחת לא ורוחו ישן
 לא הכסא לבית וכשנכנס ,רוח טומאה

 עד אחד דבר אפילו בתורה יקרא ולא יברך
 שהם בגלל תאמר ואם .ידיו שירחץ

 ,התלכלכו במה ,הוא כך לא ,כלכיםומל
 לאו משגיחים שלא העולם לבני אוי אלא

 מה על יודעים ולא ,רבונם כבודב יודעים
 כסא בית בכל אחד רוח יש .העולם עומד

 לכלוך מאותו ונהנה שורה ששם ,שבעולם
מיד שורה על אותן אצבעות ידי ו ,פתוניוט
  .אדםה

 àìå íéàð àìã àîîéá àä éëä éà àîéú éàå
 àáàñî àçåø äéìò àéøù àìå äéðî äéçåø çøô

]ãëå[é àì àñëä úéáì ìàò  àø÷é àìå êøá
 éàå éåãé éçñéã ãò àãç äìî åìéôà äøåúá
 äîá àåä éëä åàì ïåðéà íéëìëåìîã ïéâá àîéú

]åëìëìúà) [åëìëìúé( àìã àîìò éðáì éåå àìà 
 éòãé àìå ïåäéøàîã àø÷éá ïéòãé àìå ïéçéâùî

 àîéé÷ äî ìò)á( ìëá úéà àãç àçåø àîìò
àîìòã àñëä úéá787 éðäúàå ïîú àéøùã 

ìëì àåääîàôåðèå àëå788 ïåðéà ìò éøù ãéîå 
ùð øáã éåãéã ïòáöà  

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(ש שנוטל ידיו ממנו נקרא הכלי נטלא "כלי של מים וע 775
 ).אור יקר(אמות בטומאה השורה על הידים ' כדי שלא ילכו ד 776
מברכים על קריאת התרנגול יותר משאר דברי העולם שהרי אין קריאת התרנגול מצורכי האדם  777

מר שהו אצורך לאדם דהא בשעתא דתרנגולא קארי כדין כענין מלביש ערומים זוקף כפופים וכיוצא ולזה א
ואם כן , והשכינה עם הצדיקים מקשיבים לקול התורה' ה אשתכח וכו"הוא פלגות ליליא ממש וכדין קב

ה להיות חבר עם הצדיקים "כדי שיקום להודות להקב, צורך גדול לאדם אל התרנגול להודיעו חצות לילה
 ).אור יקר(שבגן עדן 

 ).הערת הזוהר(ב "ס ע). מ"מ(ב פרצוף יעק 778
 ).מ"מ(ן "והצדיקים עולים בה בסוד מ, שזווג יעקב ולאה הוא בחצות, פרצוף לאה 779
 ).אור יקר(רוח רעה , בטומאה 780
 ).אור יקר(ומכניסם לסתרי הגוף בשעת השינה , שסתם ידים עסקניות 781
 ).מ"מ(שאר ברכות חוץ מברכת התורה  782
  ).א"ד(ע "י והפוסקים כתבו שמותר וצ"ננראה מכאן שאסור לברך בלי  783
 ).א"ד(ב "ד ע"ב וישב קפ"ט ע"ב וישלח קס"ע] ק" דפ- נג [ג "בראשית כ 784
 ).אור יקר(רוח הטומאה רודף אחר הקדושה ובהסתלק משם הקדושה מיד טומאה שורה עליו  785
אותם וב, כ כשמתעורר נשאר בידים מפני הצפרנים שהם שם"אמנם אח' על כל הגוף שורה וכו 786

 ).אור יקר(הקצוות יש לו אחיזה כענין ישמעאל מצד ימין ועשו מצד שמאל 
מלובש בקליפות הנקראים , ועשו אדמוני כולו כאדרת שער). מ"מ(הקליפה היונקת מאותם השמרים  787

 ).ספר הליקוטים תולדות(שאין למטה מהם , שהם בעלי שער מהשעירים של בית הכסא, שעירים
שם יסוד , נקודת היסוד, שם יסוד אימא, נקודין כי נקודת הטבור' ג', ין פרק השער הארת המוח' עי 788

דקליפה ולכך ' שם יסוד דנוק, שמשם יוצאים השמרים לחיצונים בסוד צא תאמר לו, ונקודת האחור', דנוק
קום יניקתה הוא מסוף האצבעות מקום מהקליפה ). מ"מ(היו עובדים לפעור כדי לינק מהקליפה זו 

 כי מן הידים בוקע אור לצאת ולכנס ,פ בוקע ויוצא בין בצפרני ידיו בין בצפרני רגליו" כי משם או,הצפרנים
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 ששמח מי כל ,ואמר שמעון רבי פתח
 לקדוש חלק נותן ולא המועדים באותם

אותו  שונא שטןה, אותו רע עין ,הוא ברוך
 צרות וכמה ,מהעולם ומסלקו עליו ומקטרג

 הוא ברוך הקדוש חלק .לו מסובב צרות על
, עשותשיכול ל כפי ענייםאת ה לשמח הוא

 בא אלו בימים הוא ברוך שהקדוש בגלל
 ונכנס ,שלו שבוריםה ליםֵכּ אותם לראות
 ובוכה ,חלשֹמ להם שאין ורואה ,עליהם
. העולם את להחריב למעלה עולהו ,עליהם
 רבונו ,ואומרים לפניו הישיבה בני באים

 יתגלגלו ,נקראת וחנון רחום ,של עולם
 לא העולם וכי ,להם אמר .בניך על רחמיך

 אמרתי" שכתוב ,חסד על אלא עשיתיהו
  .זה על יםיק והעולם ,"יבנה חסד עולם

 ïåðéàá éãçã ïàî ìë øîàå ïåòîù éáø çúô
àéãòåî789á÷ì äé÷ìåç áäé àìå "ä790 òø àåää 

ïéò791 ÷éìñå äéì âøè÷î à÷å åúåà àðåù ïèù 
 äéì ááñî å÷ò ìò å÷ò äîëå àîìòî äéì

á÷ã äé÷ìåç"ëéã äî íåôë éðëñîì éãçîì ä ìé
á÷ã ïéâá ãáòîì" éîçîì éúà ïéìà àééîåéá ä

äéìéã ïéøéáú ïéðàî ïåðéàì792 éîçå åäééìò ìàòå 
 àìãìúé53åäééìò éëáå éãçîì ïåäì 793 ÷éìñ 

àîìò àáøçì àìéòì794àúáéúî éðá ïàúà 795 
 úàéø÷úà ïåðçå íåçø àîìò ïåáø éøîàå äéî÷
 àì àîìò éëå ïåì øîà êðá ìò êîçø ïåìâìâúé

ò àìà äéì úéãáòñç ì"ã796 áéúëã ) èô íéìäú
â (àîéé÷ àã ìò àîìòå äðáé ãñç íìåò éúøîà  

 ,העליונים המלאכים לפניו אומרים
 ושתה שאכל פלוני הרי ,רבונו של עולם

 נתן ולא העניים עם חסד לעשות ויכול
 ,רשות ומבקש מקטרג אותו בא .דבר להם

 גדול בעולם לנו מי. איש אותו אחר ורודף
 ביום .הבריות כלל חסד שעשה מאברהם

 ויגמל הילד ויגדל", כתוב מה משתה שעשה
 את הגמל ביום גדול משתה אברהם ויעש
 לכל וקרא משתה אברהם עשה ,"יצחק
 בכל ,ולמדנו .סעודה לאותה הדור גדולי

 ,ורואה הולך מקטרג אותו שמחה סעודת
 ,לעניים חסד קדיםה אדם אותו אם

 מאותו נפרד מקטרג אותו ,בבית והעניים
 לשם נכנס ,לא ואם .שם נכנס ולא תבי

àîìò ïåáø éàìò éëàìî äéî÷ éøîà797 àä 
ìéëàã àéðìô798 íò åáéè ãáòîì ìéëéå éåøå 

 àâøè÷î àåää éúà éãéî ïåì áéäé àìå éðëñî
ð øá àåääã äéøúáà óãøå åùø òáúå ïì ïàî ù

 ïééøá ìëì åáéè ãáòã íäøáàî ìåãâ àîìòá
 áéúë äî àéúùî ãáòã àîåéá)ç àë úéùàøá (

 ìåãâ äúùî íäøáà ùòéå ìîâéå ãìéä ìãâéå
÷çöé úà ìîâä íåéá799 àééúùî íäøáà ãáò 

 ïðéðúå àúãåòñ àéääì àøã éáøáø ìëì àø÷å
 éîçå ìéæà àâøè÷î àåää äåãçã àúãåòñ ìëá

ùð øá àåää éà800ã÷à éðëñîì åáéè íé801 
àúéáá éðëñîå802 ùøôúà àâøè÷î àåää 

                                                                                                                                                                                     

כי הידים עסקניות ) א"שבת יד ע(ל "ס שארז" וז. ואז יונקים משם בעודו מגולה שם,ל"בראשי הירכיים כנ
קר ממטתו בלילה כבר  גם בקום האדם בבו,לחולין קודם אכילה'  וצריכין נטילה אפי,הן ושניות לטומאה

 , כי לעולם החצונים כל יניקתן הוא מן הקצוות ומסיומן.כנודע י שחרית"שרתה עליהן רוח רעה וצריכין נט
 ).ן ב"ח שער פרצופי זו"ע ( אבל יונקים ממקום סיומא,לעלות אל מקום הקדושה כי אין להם רשות

  ).א"ד(ב "ביתרו פח ע' כ בשבת ע"מועדיא דייקא משא 789
 ).אור יקר(כ כדמסיק "לק הצדקה לעניים כדמסיק או לקרבנות גהוא ח 790
 ).אור יקר(א השטן "כילי ל 791
 ).אור יקר(העניים שנולדו בחסרון הלבנה  792
 ).אור יקר(שלא לקו על עוונם אלא שנולדו בשעת החסרון  793
  ).אור יקר(ואלו העשירים יפלו בשעת חסרון , להחזירם למעלה ואפשר שיבואו בשעת מזון 794

 ).א"נ(היינו נשמות הצדיקים 
 ).אור יקר(צדיקים שבגן עדן  795
 ).אור יקר(וכיון שהם אינם פועלים חסד אסלק מדת החסד ויהיה העולם חרב  796
 ).א"נ(ם ”א. 'ל כמו האיש אחד יחטא וכו"ר 797
 ).אור יקר(והשאר ינצלו , והוא לבדו בעונו ימות 798
 ).אור יקר(היינו סעודת מילתו  799
  ).א"נ(ח "ברים צריך לעשות לשלוח לעניים צנועים וגם להיות עניים על שולחנו זד' היינו ב 800
 ).אור יקר(בביתם לצנועים  801
 ).אור יקר(אותם שהם באים לסעודה ממש כגוונא דמסכינא להענישם להכעיס  802
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 ובלי עניים בלי שמחה של ערבוביה ורואה
 למעלה עולה ,לעניים שהקדים חסד

  .עליו ומקטרג

 åàì éàå ïîú ìàò àìå àúéá àåääî]ìàò) [ìò( 
 àìáå éðëñî àìá äåãçã àéáåáøò éîçå ïîú
 àâøè÷îå àìéòì ÷éìñ éðëñîì íéã÷àã åáéè

äéìò  
 ,הדור גדולי את שהזמין כיון, אברהם

 ,עני דוגמתכ הפתח על ועמד המקטרג ירד
 היה אברהם .בו גיחשיש מי היה ולא

 הַרֹשַ ,והגדולים המלכים אותם את משמש
 מאמינים היו שלא ,לםולכ בנים היניקה

 והביאו ,הוא אסופי ,אמרו אלא ,כשהולידה
 בניהם את הביאו לכן ,השוק מן אותו
 אותם והיניקה שרה אותם ונטלה ,עמם

  מלל מי" שכתוב זהו .לפניהם

 úçð àøã éáøáøì ïéîæã ïåéë íäøáà
øè÷îðëñîã àðååâë àçúô ìò í÷å àâé äåä àìå 

ùîùî äåä íäøáà äéá çâùàã ïàî803 ïåðéàì 
>ïéëìî <)ïéëàìî( ïéðá ú÷éðåà äøù ïéáøáøå 

 åäìëì>ã< úãéìåà éäéà ãë ïéðîéäî ååä àì
 äéì åàéúééà à÷åù ïîå àåä éôåñà åøîà àìà
 äøù ïåì úìèðå åäééãäá åäééðá ïééúà êë ïéâá

 åäééî÷ ïåì ú÷éðåàåää" ã)æ íù (ììî éî  
  àé/à  

 בנים ,"שרה בנים היניקה לאברהם
 אמרה ,הפתח על ההוא והמקטרג .ודאי

 עלה מיד, "אלהים לי עשה קוצח] "שרה[
 הוא ברוך הקדוש לפני ההוא המקטרג

 אמרת אתה , רבונו של עולם,לו ואמר
 ולא סעודה עשה ]ואברהם[, אוהבי אברהם

 לפניך יבהקר ולא ,לעניים ולא דבר יל נתן
 שצחקת שרה אמרה ועוד .אחת יונהאפילו 

 בעולם מי ,הוא ברוך הקדוש לו אמר .בה
 אותה כל שבלבל עד משם זז ולא ,כאברהם

 את להקריב הוא ברוך הקדוש וצוה ,שמחה
 צער על שתמות שרה על ונגזר ,קרבן יצחק
 דבר נתן שלא גרם הצער אותו כל .בנה

  .לעניים

ðá äøù íéðá ä÷éðä íäøáàì àåääå éàãå íé
éäìà éì äùò ÷åçö äøîà àçúô ìò àâøè÷î" í

á÷ éî÷ àâøè÷î àåää ÷éìñ ãéî" äéì øîàå ä
 éáäåà íäøáà úøîà úà àîìò ïåáø) äéòùé

ç àî( ì áäé àìå àúãåòñ ãáòé80454 åàìå éãéî 
 åúå ãç äðåé åìéôà êîã÷ áéø÷ àìå éðëñîì

á÷ äéì øîà äá úëééçã äøù úøîà" ïàî ä
íäøáàë àîìòá ìë ìáìáã ãò ïîúî ææ àìå 

á÷ ãé÷ôå äåãç àéää" àðáø÷ ÷çöéì áø÷îì ä
 ìë äøáã àøòö ìò úåîúã äøù ìò øæâúàå

éðëñîì éãéî áéäé àìã íéøâ àøòö àåää  

 שכתוב מהו ,ואמר שמעון רבי פתח
 אל ויתפלל הקיר אל פניו חזקיהו ויסב"
 של החזק הכח הוא כמה ראהו בא ,"'ה

 מי שכל .הכל על עליון הוא וכמה התורה
 מעליונים פוחד לא בתורה עוסקש

 של רעים מחלאים פוחד ולא ,ותחתונים
 ,החיים בעץ אחוז שהוא משום ,העולם
 מלמדת התורה שהרי. יום בכל ממנו ולומד

 ïåòîù éáø çúô]øîàå[ áéúëã éàî ) äéòùé
á çì ( åäé÷æç áñéå ìà ììôúéå øé÷ä ìà åéðô

åäé"éæç àú ä805 àôé÷ú àìéç àåä äîë 
àúééøåàã806 àåä äîëå äàìò ïàî ìëã àìë ìò 

òî ìéçã àì àúééøåàá ìãúùàãééàì807 
éàúúîå808 ïéâá àîìòã ïéùéá ïéòøîî ìéçã àìå 

ééçã àðìéàá ãéçà åäéàã809 ìëá äéðéî óéìé 
                                                           

כדי לקטרג גם על שרה המתין כי ', מיד וכו', אמרה צחוק וכו, טעם למה לא הוה מאן דאשגח ביה 803
וכן בשעה שלמד קטגוריא לא למד על שרה אלא , אשה אינה חייבת בהכנסת עניים דלא אורח ארעאה

 ).אור יקר(שאמרה צחקו עשה לי לבד 
 ).אור יקר(שהייתי בדמות עני בפתחו  804
 . א"וכן הוא בזוהר ואתחנן רס ע 805
ת הגבורות שנוטל, תורה שבעל פה מצד המלכות, חילא תקיפא, כפול לשון ירמוז לשתי תורות 806

ג רס "ו ח"הגהות רח(ת הנוטה כלפי חסדים הנקרא עלאה על כלא "ת' תורה שבכתב בחי, עלאה על כלא
 ).א"ע

 ).מ"מ(מקטרגים עליונים  807
 ).מ"מ( האומות 808
 ).מ"מ(עץ החיים ' ת הנק"נקרא בעל תורה שהוא ת 809
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 עצה אותו תלמדמ ,אמת בדרך ללכת אדם
 אותה את לבטל רבונו לפני ישוב איך

 תתבטל שלא עליו נגזר אםאפילו ש .הגזרה
 ,ממנו ומסתלקת מתבטלת מיד ,הזו רההגז
לכן ו .הזה בעולם האדם על שורה ולא

 ,ולילות ימים בתורה עסוקל האדם צריך
 בו והגית" שכתוב זהו .ממנה יסור ולא

 נפרד או התורה מן סר ואם ,"ולילה יומם
  .החיים מעץ נפרד כאלו ,ממנה

àîåé810 ìæéîì ùð øáì óéìåú àúééøåà àäã 
èåù÷ çøàá811 úàèéò äéì óéìå812 áåúé êéä 

äøæâ àéää àìèáì äéøàî éî÷813 åìéôàã 
 àìã äéìò øæâúàà ãéî äøæâ éàä ìèáú

ìèáúà814 øáã äéìò àéøù àìå äéðî ÷ìúñàå 
àîìò éàäá ùð815 ùð øáì äéì éòá êë ïéâáå 

àîîé àúééøåàá àìãúùàì816éìéìå 817 àìå 
ää äðéî éãòúé" ã)ç à òùåäé ( íîåé åá úéâäå

äìéìå818úà éàå àúééøåàã äðéî éãò819 åà 
äðéî ùøôúà820ééçã àðìéàî ùøôúà åìàë   

 עולה כשהוא ,לאדם עצהבא וראה 
 את עליו לקבל צריך ,מטתו על בלילה

 ולהקדים ,שלם בלב שלמעלה המלכות
 נצול ומיד ,נפשו פקדון את לפניו רולמס
 הרוחות ומכל הרעות המחלות מכל

 קם ,קרוובב .עליו שולטים ולא ,הרעות
 ,לביתו ולהכנס ,לרבונו לברך צריך ,וממטת

 ואחר ,רבה ביראה היכלו לפני ולהשתחוות
 מאותם עצה ויקח .תפלתו יתפלל כך

 בובר ואני" שכתוב ,הקדושים האבות
 קדשך היכל אל אשתחוה ביתך אבוא חסדך

àèéò éæç àú àéìéìá ÷éìñ åäéà ãë ùð øáì 
àúåëìî äéìò àìá÷ì éòá äéñøò ìò821 àìéòìã 

 àðåã÷ô äéî÷ øñîîì àîã÷àìå íéìù àáìá
äéùôðã822 ïéùéá ïéòøî ìëî áéæúùà ãéîå 

äéìò ïéèìù àìå ïéùéá ïéçåø ìëîå823 àøôöáå 
 ìòéîìå äéøàîì àëøáì éòá äéñøòî í÷

àéâñ åìéçãá äéìëéä éî÷ ãâñîìå äéúéáì824 
 øúáå ïäáà ïåðéàî àèéò áñéå äéúåìö éìöé ïë

 áéúëã ïéùéã÷)ç ä íéìäú ( êãñç áåøá éðàå

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(כי הוא מחדש לו מוחין הנקרא חיי המלך  810
כד בר נש אזיל בארח קשוט הוא אזיל לימינא : א"לקמן נד ע' עי). מ"מ(ת נקרא אמת "כי הת 811

  .ואמשיך עליה רוחא קדישא עלאה מעילא
, והעצה היינו רצון, כי העצות הוא מן הדעת, ת זו"דהיינו דעת שבת,  עיטא).א"ד(מלמדו עצה טובה  812

ראיה לדבר ) [ג"א פי" שיעמק המלך (כלומר בין לרעים בין לטובים, וכיון שמתגלה הרצון הוא בא לכלא
 ].'אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה: ב"ברכות יט ע

אור (ולא יענש ואם חטא מלמדתו לשוב ולבטל הגזרה כענין חזקיה , ראשונה מלמדתו שלא לחטוא 813
 ).יקר

 .א צדיק מושל"לעיל י ע' ועי). אור יקר(יש לו כח לבטלה מפני התורה , י התפילה"ע 814
 ).אור יקר(ז העון צריך מירוק "מבטלים ממנו הגזרה עכעם היות ש 815
 ).מ"מ(ת "ת 816
 ).מ"מ(מלכות  817
אבל עדיין יש לו , יש למי שמבטל עליו הגזרה עכשיו, הגנות שהתורה מגינה' כפל לשון לרמוז לג 818

, שמסתלקת גזרתו מכל וכל', בחינה ב". אפילו אתגזר עליה אתבטל"לנגד זה אמר , י יסורין"למרק ע
יש לו פחד ממנו עד שיתנו לו , שכל זמן שלא פייס למקטרג', בחינה ג". ואסתלק מניה"עומת זה אמר ול

 ).מ"מ(אלא על אחר " ולא שרייא עלוי"תרומתו לנגד זה אמר 
 ).מ"מ(סר לגמרי מהתורה  819
 ).מ"מ(זמן מה  820
 ).מ"מ(ש על המטה "י ק"ע 821
שיש חשש שלא יקטרגו , קודם שיישן,  רוחיבפסוק בידך אפקיד). הערת הזוהר(ב "ט ע"בראשית י 822

ו "ל הרח"עכ, ו"ה מועל בו ח"אין הקב, בפקדון, אבל עכשיו, עליו מחמת עונותיו ולא תשוב נפשו אליו
 ).מ"מ(

ד סקילה "מיתות ב' י ויכוין בד"ולכן צריך לכוין במלת אחד בשם יאהדונה: ש דרוש ה"כ ק"שעה' עי 823
 . הכתוב כי עליך הורגנו כל היוםס" וז,ד שידעת"שריפה הרג וחנק ע

כתב הרב ). ו"רח(ל בפסוק בבית אלהים נהלך ברגש דהיינו רגשא בגופא ודחילו סגיא "ש האריז"כמ 824
 ).מ"מ(בכניסתו לבית הכנסת אומר בבית אלהים נהלך בהרגשה ופחד , )ג"כ ג ע"שעה(בספר הכוונות 
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אדם צריך שלא ש ,פרשוה כך". ביראתך
 נמלך אם אלא הכנסת לבית להכנס

 משום ,ויעקב יצחק באברהם תחילהב
 .הוא ברוך הקדוש לפני התפלה תקנו שהם

 "ביתך אבוא חסדך בובר ואני" שכתוב זהו
 זה "קדשך היכל אל אשתחוה" ,אברהם זה

 להכלילם וצריך .יעקב זה "ביראתך" ,יצחק
 ויתפלל הכנסת לבית יכנס כך ואחר ,בראש

 אתה עבדי לי ויאמר" כתוב אז .תפלתו
  ".אתפאר בך אשר ישראל

 êúàøéá êùã÷ ìëéä ìà äåçúùà êúéá àáà
 éáì àìòàì ùð øáì äéì éòáì àì äåî÷åà éëä
 íäøáàá àúéîã÷á êéìîà éà àìà àúùéðë

 ÷çöé)á÷òéå( éî÷ì àúåìö åðé÷ú ïåðéàã ïéâá 
á÷"ää ä"à êãñç áåøá éðàå ã àã êúéá àá

íäøáà825 êùã÷ ìëéä ìà äåçúùà > ÷çöé àã
á÷òé àã êúàøéá826 <)÷çöé àã êúàøéá(827 

àùéøá ïåì àììëàì éòáå828 éáì ìåòéé ïë øúáå 
àúùéðë829 áéúë ïéãë äéúåìö éìöéå ) èî äéòùé

â (øàôúà êá øùà ìàøùé äúà éãáò éì øîàéå  
 רחומאי רבי לפני מצוי היה פינחס רבי
 ימים וקשיש גדול אדםו ,נרתיכ ים בחוף
 לרבי אמר .מלראות פסקו ועיניו ,היה

 חברנו ליוחאייש ש שמעתי ודאי ,פינחס
 באור והסתכלתי ,טובה אבן מרגלית

 השמש @אורב שיוצא ההיא המרגלית
 ואותו ,העולם כל את והאירה ,מנרתיקה

 כל את והאיר לארץ השמים מן עמד האור
 על וישב הימים עתיק שישב עד ,העולם

 הכל כלל ההוא והאור .כראוי סאהכ
 דק אור יצא בביתך שנכלל ומהאור ,בביתך
  .העולם כל את והאיר החוצה ויצא ,וקטן

éàîåçø éáøã äéî÷ çéëù äåä ñçðéô éáø830 
øñåðâã àîé óéëá831 àùéù÷å áø ùð øáå 

ïéîåéã832 å÷ìúñà éåðéòå äåä î øîà éîçîì
 úéà àðøáç éàçåéã àðòîù éàãå ñçðéô éáøì

âøî äéìàáè ïáà úéì833úéìëúñàå 834 àøåäðá 
 à÷ôð úéìâøî àéääãáåøéäð55 àùîùã 

 íéà÷ àøåäð àåääå àîìò ìë àøäðå ä÷úøðî
àòøàì àéîùî835àîìò ìë øéäðå 836 áéúéã ãò 

éñøë ìò áéúéå ïéîåé ÷éúòéà837 úåàé à÷ãë 
êúéáá àìë ìéìë àøåäð àåääå838 àøåäðîå 

øéòæå ÷é÷ã åøéäð ÷ôð êúéáá ìéìëúàã839 ÷éôðå 
øáì840àîìò ìë øéäðå 841  

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"רח (יומא דאזיל עם כולהו והוא רב החסדים והגדול שבכולם 825
 ).ו"רח(גבורה משם יראה ממדת הדין  826
ודוק ' ל ובעא עוד וכו"ז צ"ל שיכלול מדת אברהם ויצחק ביעקב שממזגם וזהו בכפיפת ראשו ולפ"ר 827

  ).א"נ(ם "א. ל מקודם"שצ' ה שמכאן נראה בפי"זה כשנכנס בב' פ' ח כי טעות הוא בידינו לו"הז' וכ
 ).ו"רח(ביעקב הכולל שניהם  828
 ).ו"רח (מלכות 829
 ).ד' ב סי"אור יקר ש(מבעלי ספר הבהיר ' הוא א 830
  ).א"ד(בשפת ים כנרת  831
  ).א"ד(זקן ושבע ימים  832
 ).אור יקר(בן תלמיד חכם  833
 ).אור יקר(י שיצא מהמערה "השיג מעלת רשב, עתה ראית שכל 834
  ).וכן הוא באור יקר, א"נ(ת ומאיר למלכות "י נעשה היחוד ת"י הרשב"שע' פי 835
  ).וכן הוא באור יקר, א"נ(ששה ספירותיו יודעי בינה ' פי 836
הם שמות אלהים שמתחילים , יתיב על כרסייא דשביבין לאכפייא לון, כ באדרא"ל על מש"האריז' פי 837

א כאן שבכח "וז. ל"הוא יושב עליהם לכפותם עכ, כן לפעמים' א הנק"ועתיק יומין שהוא א, מאבא ולמטה
י תורתו היו נכפים כל הדינים "שע, סייא שהוא שמות אלהים לכפותםא על כר"ישב א, י"תורת הרשב
 ). מ"מ(ומתמתקים 

י ישפיע "שרשב' פי). אור יקר(שלא נשא אשר אחרת " כולא"ואמר , פנחס' י חתנו של ר"שהיה הרשב 838
 ).ו"רח(פנחס ' אותו באשתו ברתא דר

שמעון ' שאפילו כשמת ר,  בתלמודאכדוכח' בן ז, והיה צעיר לימים, פנחס' אלעזר בן בתו של ר' ר 839
 ).אור יקר(אלעזר בחור ' היה ר
 ).אור יקר(יוסי בן לקוניא ' שנשא בתו של ר 840
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 אחר לך ,צא בני צא .חלקך אשרי
 ,העולם כל את שמאירה ההיא המרגלית

 מלפניו יצא. הםל עומדת השעה שהרי
 גברים ושני ,ההיא ניהולא להכנס ועמד
 וטסות באות שהיו ריםופיצ שתי ראה .עמו
 ציפורים ,ואמר קול להם ריםֵה .הים על

 הראיתם ,הים על טסות םשאת ,ציפורים
 .מעט השתהה ,יוחאי בר ששם המקום את

 .אותי והשיבו לכו , ציפורים ציפורים,אמר
 עד ,להן והלכו ,לים נכנסו והלכו פרחו
 ובפי ,באות ציפורים אותן הנה ,שיצא

 בתוכה וכתוב ,אחת האחת מהן פתק
 ורבי המערה מן יצא יוחאי בר שהנה
 נהומש אותו ומצא ,אליו הלך .בנו אלעזר
  בכה .דיםוחל מלא וגופו

 äéøúáà ìéæ ÷åô éøá ÷åô ê÷ìåç äàëæ
 àîéé÷ àúòù àäã àîìò øéäðã úéìâøî àéääã

ìï56 ÷ôð ]î[àáøà àéääá ìòéîì íéà÷å äéî÷842 
 ååäã ïéøôö ïéøú àîç äéãäá ïéøáåâ ïéøúå
 ïéøôö øîàå àì÷ ïåì àîø àîé ìò ïéñèå ïééúà
 øáã êåã ïåúéîç àîé ìò ïéñàè ïåúàã ïéøôö

éàçåé843éäúùà ïîú øîà àúøåô )é( ïéøôö 
æàå åçøô éì åáéúàå åìéæ ïéøôöé àîéá åìàò åì

 ïééúà ïéøôö ïåðéà àä ÷ôðã ãò ïåäì éìæàå
 äååâá áéúëå àãç à÷úô åäééðî àãçã àîåôáå
 øæòìà éáøå àúøòî ïî ÷ôð éàçåé øá àäã

äéøá844 äéôåâå àéðùî äéì çëùàå äéáâì ìæà 
ïéãåìç àéìî845äëá   

  àé/á  
 ,אמר .בכך שראיתיך יוא ,ואמר עמו
 שאלמלא ,י שראית אותי בכךחלק אשרי

  .בכך הייתי לא בכך אותילא ראית 

úéîçã éåå øîàå äéãäá>êé< äàëæ øîà êëá 
 àì àìîìàã êëá éì úéîçã é÷ìåç]úéîçéì  [

úéîçêëá àðéåä àì êëá à846  
 ,ואמר התורה במצוות שמעון רבי פתח
 הוא ברוך הקדוש שנתן התורה מצוות
. כלל בדרך בתורה כתובות כולן ,ללישרא

 המצוה זוהי ,"אלהים ברא בראשית"
 יראת זו מצוה ונקראת ,הכל של הראשונה

 ראשית" שכתוב ,ראשית שנקראת ,'ה
 ".דעת ראשית 'ה יראת" ,"'ה יראת חכמה
 השער וזה ,ראשית נקרא זה שדבר משום
 הזו המצוה ועל ,האמונה לתוך להכנס

  . העולם כלמתקיים 
  

ø çúô øîàå àúééøåà éãå÷ôá ïåòîù éá
á÷ áäéã àúééøåà éãå÷ô" åäìë ìàøùéì ä

àúééøåàá àøá úéùàøá éáéúë ììë çøàá 
éäìà í)à à úéùàøá ( àãå÷ô àéä àãä

àîã÷"ä847åäé úàøé àã àãå÷ô éø÷àå àìëã " ä
 áéúëã úéùàø éø÷àã)é àé÷ íéìäú ( úéùàø

äîëç848åäé úàøé "ä849) æ à éìùî (åäé úàøé" ä
 úéùàøàã äìîã ïéâá úòã850 éø÷à úéùàø 

 ìòå àúåðîéäî åâ àìòàì àòøú éäéà àãå
 íéé÷úà àã àãå÷ô]àîìò ìë[851   

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"רח(ועתה כי בגין המערה נהיר  841
  ).א"ד(באותה ספינה  842
 ).אור יקר(או שמא הכיר בהם שלא היו ממש צפרין , לשר שלהם דבר 843
ב דאימה ”בלק דף ע' שמעון ופ' פנחס חתניה דר' אמר דרג שם "שבת פרק במה מדליקין דף ל' במס 844

ל שמע בחתניה נפק לאפיה כי "שם צ). א"ד(ב "ב ובפנחס רמ ע"פנחס ובנשא קמד ע' אלעזר ברתיה דר' דר
  ).א"נ(ב "פ הרש"י חתניה דר"האמת שרשב

 ).אור יקר(בקעים ונגעים מישיבת המערה שהיה בחול  845
 ).אור יקר(בהמעלה גדולה כזו ). ערת הזוהרה(בסוף הספר מה שחסר כאן ' עי 846
 .ג"ז יח ע"א בתיקו"בהגר' ועי 847
 ).ו"רח(מ שגם החכמה נקראת יראה "ב ברע"בנשא קכב ע' עי 848
 ).ק"דפ(ב "יא ע). ו"רח(מלכות  849
 ).יהל אור(כמו שמפרש והולך ' זה השער לה, ל מלכות"ר, ל מדת היראה"ר 850
וידוע שבשיל זה המדה נברא , ז קיימים"וע, א שמים וארץבר, בשביל היראה, ש בראשית ברא"וז 851
 ).יהל אור(סוף מעשה במחשבה ותחלת המחשבה , העולם
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 שנים ,צדדים לשלשה נפרדת היראה
 של קריע ואחד ,כראוי קריע בהם אין מהם
 הוא ברוך מהקדוש שירא אדם יש .יראה

 שירא או ,ימותו ולא בניו שיחיו כדי
 ירא כן ועל ,ממונו של או גופו של נשומע

 מן ירא שהוא היראה נמצאת .תמיד ממנו
 יש .קרילע אותה שם לא הוא ברוך הקדוש

 משום הוא ברוך הקדוש מן שפוחד אדם
מעונש ו העולם אותו מעונש שפוחד
 שלושורש  קריע אינם אלה שני .הגיהנם

 יירא שאדם ,קריע שהיא היראה. יראהה
 קריע ,לטווש גדול שהוא משום מרבונו

 אְכ לפניו והכל ,העולמות כל של רשווש
 הארץ ירייד וכל" שנאמר כמו ,חשובים

 באותו רצונו את ולשים ,חשובים אְכ
  .יראה)ב( שנקרא המקום

 úéì åäééðî ïéøú ïéøèñ úìúì ùøôúà äàøé
úåàé à÷ãë àø÷ò åäá852 úéà äàøéã àø÷ò ãçå 

á÷î ìéçãã ùð øá" àìå éäåðá ïåçééã ïéâá ä
ïåúåîé853åòî ìéçã åà  äéðåîîã åà äéôåâã àùð

 åäéàã äàøé çëúùà øéãú äéì ìéçã àã ìòå
ìéçãåá÷ì " ä]àì[ ùð øá úéà àø÷òì éåù 

á÷ ïî ìéçãã" àåääã àùðåòî ìéçãã ïéâá ä
íðäéâã àùðåòå àîìò854 àø÷éò åàì ïéìà ïéøú 

àøé äéìéã àùøùå ïåðéà äàøéã" àø÷ò éäéàã ä
èéìùå áø åäéàã ïéâá äéøàîì ùð øá ìçãîì855 

àùøùå àø÷ò856äéî÷ àìëå ïéîìò ìëã 857 àìë 
]éáéùç[îë à øîúàã )áì ã ìàéðã ( éøééã ìëå

ïéáéùç àìë àòøà858äéúåòø äàåùìå 859 
 éø÷àã øúà àåääá>á<äàøé860  

 ,אומר אוי אם ,ואמר שמעון רבי בכה
 ידעו ,אומר אם .אומר לא אם ואוי

 לא אם ,רבונם את יעבדו איך הרשעים
 .הזה ברהד אתהחברים  יאבדו אומר

מתחיל  ,קדושה יראה ששורה במקום
 ומכה שמלקה רעה יראה מלמטה

 את להלקות הרצועה והיא ,ומקטרגת
 המלקות נשוע בגלל שפוחד ומי ,הרשעים

 àì éà éåå àîéà éà éåå øîàå ïåòîù éáø äëá
ïéáééç ïåòãðé àîéà éà àîéà861 ïåçìôé êéä 

ïåäéøàîì862 ] àîéà àì éà]îåãá [>ïåãáàé< 
àã äìî àééøáç[øúàá   äàøéãàùéã÷éøù 863 

äòø äàøé úéà òøìî864 âøè÷îå éçîå é÷ìã 
àéáééç äà÷ìàì äòåöø éäéàå865 ìéçãã ïàîå 

 àì øîúàã äîë àâåøè÷å àúåé÷ìîã ùðåò ïéâá

                                                           

בשביל ', ב". 'בגין דייחון כו"כמו שמפרש והולך , בשביל עונש עולם הזה' א, ל שנים שאינן עקרים"ר 852
 ).יהל אור" ('בגין דדחיל כו"כמו שמפרש והולך , עונש עולם הבא

  ).א"ד(ט "ים עתקונ 853
 ).יהל אור(רק שמפרש שהוא עונש עולם הבא שהוא יראה השנית , הכל דבר אחד 854
שהיא כוללתם כידוע בהרבה מקומות , רגלי המרכבה' חשיב כל ד, לפי שהיא שער לכל מהימנותא 855

היכלא א "בפרשת פקודי דף רנא ע' ועי, ושליט מצד הגבורה', כו' גדול ה, והן רב מצד החסד, רבו מלספור
 ).יהל אור(רביעא 
 ).יהל אור(לכן נקרא בשם העצם , כידוע שהוא עקרא ושרשו דאילנא, ת"מצד הת 856
ואלו , ומלכותו בכל משלה, שכל הדרים ברשותה" וכל דיירי ארעא"ולפיכך אמר , נגד המלכות עצמה 857

 ).יהל אור(נ "א וזו"פרצופים או' שהם כוללים ד, אותיות' הם ד' ד
  ).א"נ(יראה ' כ לכוין במצוה שעושה שתהיה מרכבה למקום הנק"יך גבא לומר שצר 858
 ).יהל אור(א "א', נגד קוצו של י 859
ל במדת מלכותו בכל משלה שעיקר היראה "ור, ל מלכות ושם לתקוע מחשבתו ורצונו ולדבוק בה"ר 860

' עי). יהל אור ('ג וכו"ח עו ע"בתז' ועי, י שהיא אבן מאסו הבונים אבן בוחן"דאדנ' במלכות שבמלכות י
 ומצד יראה זו בא האדם לידי , קודם להשגת החכמה עליונהאיראת העונש הו): יעקב ולאה פרק יד(ש "פת

 ומשם יבוא לידי יראה ,חכמה שילמוד תורה וממנה ישיג החכמה של יוצר בראשית וגודל רוממותו
  .העליונה

ו בידים דמוטב שיהיו שוגגין "ילו חכשהם יודעים ואינם עושים הוא עבירה יותר גדולה והוא כמכש 861
 ).ו"רח(ואל יהיו מזידים 

אמרן או לא ) ב"ב פט ע"ב(ש "ולבסוף אמר כמ, דלא לעבדון מאימה ומיראה) ב"מגילה כה ע(ש "כמ 862
 ).יהל אור(' פ כי ישרים כו"ומה' אמרן כו

  ).א"ד(ג "יש יראה רעה והוא מבואר בתיקונים ריש תקון ל' למטה בקליפו 863
 ).ו"רח(ו קלא אילן במקום תכלת היינ 864
  .שכאשר יש גילוי של מידת המלכות אין יראה רעה, ה ירא שבת"ב ד"ז יג ע"א בתיקו"בהגר' עי 865
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 עליו שורה לא ,שנתבאר כמו והקטרוג
 ,לחיים 'ה יראת שנקראת 'ה יראת אותה
 ,ההיא הרעה היראה ,עליו שורה מי אלא

 יראה ,ההיא הרצועה עליו ששורה ונמצא
 שנקרא המקוםלכן ו. 'ה יראת ולא רעה

 נכללת כן ועל ,דעת ראשית נקרא 'ה יראת
 לכל והיסוד קריהע וזה ,הזו המצוה כאן

  .התורה של המצוות שאר

åäé úàøé àéää äéìò àéøù" ä]ã[ éø÷à) éìùî
âë èé (åäé úàøé" äéìò àéøù ïàî àìà íééçì ä

 çëúùàå äòø äàøé àéää àéää äéìò àéøùã
åäé úàøé àìå äòø äàøé äòåöø"ä866 êë ïéâáå 

åäé úàøé éø÷àã øúà" úéùàø ä>úòã< éø÷à 
 àø÷ò àãå àã àãå÷ô àëä ìéìëúà àã ìòå

àúééøåàã ïéãå÷ô øàù ìëì àãåñéå  
 לא .הכל שומר ,היראה ששומר מי
 .התורה מצוות את שומר לא ,יראה שומר
 כתובלכן ו .הכל של השער זה שהרי

 את אלהים ברא" ,יראה שהיא ,"בראשית"
 ,זה על שעובר שמי ,"הארץ ואת השמים

 מי של נשוווע ,התורה מצוות על עובר
 מלקה הזו הרעה הרצועה ,זה על שעובר

  .אותו

 äàøé øéèð àì àìë øéèð äàøé øéèðã ïàî
 àìëã àòøú àã àäã àúééøåà éãå÷ô øéèð àì

 êë ïéâáå àøá äàøé éäéàã úéùàøá áéúë
éäìà õøàä úàå íéîùä úà í]ã[ïàî] ð" à

ïàîã àùðåòå[ àã ìò øáòã ] ìò øáò>éãå÷ô <
àã àãå÷éô ìò øáòã ïàîã àùðåòå àúééøåàã 

àã[ äòø äòåöø éàä >äéì é÷ìà<867  
 וחושך ובהו תהו היתה והארץ"והיינו 

 אלו הנה ,"אלהים ורוח תהום פני על
. הרשעים את בהם להעניש נשיםוע ארבעה

 חבל" ,"תהו קו" שכתוב ,חנק זה "תהו"
 קעותוהמש אבנים .סקילה זו "בהו" ".מדה
 .הרשעים את שיענהל הגדול התהום בתוך

 כשמעכם ויהי" שכתוב ,פהישר זו "וחושך"
 באש ערוב וההר", "שךוהח מתוך הקול את
 החזקה האש וזו ,"' וגו חושךהשמים לב עד

 ףולשר מתחילה הרשעים ראשי שעל
 ,סערה רוח ,יףיבס רגה זה "ורוח" .אותם

 ואת" שנאמר כמו ,בו מלהטת חדה חרב
 .רוח ונקראת ,"המתהפכת החרב להט
 .התורה מצוות על עברלמי שהזה  נשוהע

 של הכלל שהיא ,ראשית יראה כתוב ואחר
  .התורה מצוות שאר והלאה מכאן .הכל

äúéä õøàäå åðééäå868 éðô ìò êùçå åäáå åäú 
 íéäìà çåøå íåäú)á à úéùàøá ( ïéìà àä

 àã åäú àéáééç ïåäá àùðòàì ïéùðåò òáøà
 áéúëã ÷ðç)àé ãì äéòùé ( åäú å÷)ä á äéøëæ (

 åäá äãî ìáç>äìé÷ñ àã<ïéò÷åùîã ïéðáà 869 
 àã êùçå àéáééçã àùðåòì àáø àîåäú åâ

 áéúëã äôéøù)âë ä íéøáã ( úà íëòîùë éäéå
 êùçä êåúî ìå÷ä)àé ã íù ( ùàá øòåá øääå
ç íéîùä áì ãò êù>ëå'< àôé÷ú àùà àãå 

 ïåäéùéø ìòã]àéáééçã) [áééçãà( àã÷åàì éøù 
ïåì870äøòñ çåø óééñá âøä àã çåøå 871 àáøç 

 øîà úàã äîë äéá àèäìî àéä àððùî
)ãë â úéùàøá ( úëôäúîä áøçä èäì úàå

ã ïàîì àùðåò éàä çåø éø÷àåé éãå÷ô ìò øáò
áéúëå àúééøåà872 éäéàã úéùàø äàøé øúáì 

                                                                                                                                                                                     

ואדם צריך לירא יראה . ויש יראה רעה מסטרא רעה, מלכות קדישא' שהוא בחי' הנה יש יראת ה 866
הריאה מיראה זו ממשיך עליו ל כי "שהוא סמא, ולא חרב רעה, קדישא שהוא שכינתא חרבא קדישא

נאמן ליפרע למי שתולה קלא עילן ' ל אני ה"ז ארז"וע', ז וכו"והרי זה עובד ע, הטומא הההוא והיראה הזו
' שמות מרגלאין הן כולם גימ' והוא מענין הז, בבגדו ואומר שהו אתכלת כי תכלת הוא מלכות קדישא

 )זהר הרקיע(' ל וכו"סמא' א אילן גימ,ת וקל"תכל
 .אריכות ביהל אור' עי 867
 ).ו"רח(היינו מלכות דן יפה  868
 .ד"ח ג ע"מדרש הנעלם בזו' עי 869
כ במקום שהרוח "שההורג את חבירו בביתא דשישא מצי להיות הדר בריא משא' ל כדאיתא בגמ"ר 870

  ).א"נ(נושב משמע שהרוח ממית 
  ).א"ב פט ע"ה ח"דע(והוא מהפסולת דיסוד דרוח  871
ל נמצא על האי יראה קאי "ובים אחר יראה ראשית שהוא מלת בראשית כנל שהנהו מיתות כת"ר 872

  ).א"נ(ם "א. וכדאמרן
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àìëã àììë873 ïéãå÷ô øàù äàìäìå ïàëî 
àúééøåàã874  

 יראה תשמצו מצוה זוהי :שניה מצוה
 ,לעולמים ממנה יוצאת ולא בה הנאחז

 אהבה רבונו את יאהב שאדם .הוהיא אהב
 אהבה זו ,מהישל אהבה היא ומה .מהישל

 ,"תמים והיה לפני התהלך" שכתוב ,רבה
 אלהים ויאמר" שכתוב וזהו .באהבה שלם

 אהבה שנקראת ,מהישל בהאה זו ,"אור יהי
 את יאהב שאדם המצוה היא וכאן .רבה

  .כראוי רבונו

 àãå÷ôã àãå÷ô éäéà àã àðééðú àãå÷ô
äàøéã875äá úãçàúà 876 äðéî à÷ôð àìå 

áäà éäéàå ïéîìòì" äéøàîì ùð øá íçøîì ä
íéìù åîéçø877 àã íéìù åîéçø åäéà ïàîå 

äáø äáäà878 áéúëã )à æé íù ( éðôì êìäúä
ù íéîú äéäå áéúëã àåä àãå àúåîéçøá íéì

)â à úéùàøá (éäìà øîàéå åîéçø àã øåà éäé í
äáø äáäà éø÷àã àúåîéìù879 åäéà àëäå 

úåàé à÷ãë äéøàîì ùð øá íçøîì àãå÷ô  
 אהבה ,יִבַאשמעתי ְב ,אלעזר רבי אמר

 רבי לפני בני רואמ ,לו אמר .בשלמות
 אמר .הזו בדרגה עומד הוא שהרי ,פינחס

 מהישל אהבה היינו רבה הבהא ,אלעזר רבי
 נכללת אין ואם ,צדדים שני של מותיבשל
  אינה ,צדדים בשני

 àðà åîéìùá àúîéçø àáà øæòìà éáø øîà
 éáøã äéî÷ éøá àîéà äéì øîà äéá àðòîù

à íéà÷ àâøã éàäá åäéà àäã ñçðéô" øæòìà ø
àúîéìù äáäà åðééä äáø äáäà880 åîéìùá 

ïéøèñ ïéøúã881øúá ìéìëúà àì éàå  ïéøèñ ïé
åàì  

  áé/à  
 ,זה למדנו ועל. מותיבשל כראוי אהבה

 אהבת ,האהבה מתפרשתלשני צדדים 
 אותו שאוהב מי יש .הוא ברוך הקדוש

 בנים ,ימים אריכות ,שרוע לו שיש מתוך
 קנותומת דרכיו ,שונאיו על שולט ,סביבו

 יתהפך לזה ואם .אותו אוהב כך ומתוך ,לו
 דין של גלגול הוא ברוך הקדוש עליו ויחזיר
 לכן .כלל אותו יאהב ולא אותו ישנא ,קשה

 אהבה. קריע לה שיש אהבה אינה זו אהבה
 בשני שהיה ההוא ,מהישל שנקראת
 דרכו קוןיות .בטוב בין בדין בין הצדדים

áäà åäéààã ìòå åîéìùá úåàé à÷ãë ä882 
 åîéçø äáäà ùøôúà ïéøèñ ïéøúá ïðéðú

á÷ã" äéì úéàã åâî äéì íéçøã ïàî úéà ä
 ìò èéìù äéðøçñ ïéðá ïéîåéã àëøåà àøúåò
 éàå äéì íéçø êë åâîå äéì ïð÷úúî éåçøà éåàðù

]àäì) [àì(á÷ äéìò øãäéå àëåôäá àäé " ä
é àìå äéì àéðù àäé àéù÷ àðéãã àìåâìâ íçø

 äáäà åäéà åàì àã åîéçø êë ïéâáå ììë äéì
àø÷ò äéì úéàã883 àåää íéìù éø÷àã åîéçø 

 àðå÷úå åáéèá ïéá àðéãá ïéá ïéøèñ ïéøúá éåäã

                                                                                                                                                                                     

שהם תהו ובהו חשך ורוח כתובים אחר מלת בראשית שרמוז , ד"מיתות ב' עונש הנזכר שהם ד' פי 873
 ).מ"מ(בה יראה 

 .אריכות ביהל אור' עי 874
 ).אור יקר(חכמה  875
 ).ו"רח(דכחדא נפקין ). יהל אור(' א ויראה בנוק"ל שאהבה הוא בז"ר 876
 ).יהל אור(שלא יהיה אהבה תלויה בדבר , בכל לבבו ונפשו ומאודו, שיאהוב אותו בכל ענין 877
אהבה בינה דאקרי אהבה רבה ויש ). יהל אור(ויש אהבה זוטא במלכות , ל"כמש, ל חסד שהוא רב"ר 878

 ).ו"רח(אהבה זוטא במלכות 
  ).הערת הזוהר(ב "פקודי רנד ע 879
 ).ו"רח(מלכות  880
 ).ו"רח(הזרועות ' נכללת בב 881
ג "הנקרא ה' פ מים דיום ב"ה ביסוד דאימא שהם ה"ח שגנזם הקב"פ אור דיום הנקרא ה"שהם ה 882

 ).ו"רח(כ נכנסו גם החסדים ביסוד דידה ואתכלילו תרין סטרין "ביסוד דאימא ואח
 ).יהל אור(שתלויה בדבר  883
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 ,)&ברכות  (ששנינו כמו ,רבונו את שאוהב
 היא זו .ממך נשמתך את שנוטל לויאפ

  .צדדים בשני מהישל אהבה

íéçøã éåçøàã57äéøàîì äéì 884 ïðéðúã äîë 
 åîéçø åäéà àã êðéî êúîùð ìéèð àåä åìéôà

ïéøèñ ïéøúá éåäã íéìù885  
 יצא בראשית מעשה של האור כן ועל
 ונכללו ,קשה דין יצא כשנגנז .נגנז כך ואחר

 האהבה שלמות שתהיה ,יחד הצדדים שני
 רבי בא .ונשקו שמעון רבי נטלו. כראוי
 הקדוש בודאי ,ואמר ,וברכו ונשקו פינחס

 קטן אור הוא זה .לכאן שלחני הוא ברוך
 מאיר כך ואחר ,בביתי שנכלל לי שאמרו

   .העולם לכל

 úéùàøá äùòîã øåà àã ìòå øúáìå ÷ôð
àéù÷ àðéã ÷ôð æéðâà ãë æéðâà886 åìéìëúàå 

àãçë ïéøèñ ïéøú887 äáäà àã åîéìù éåäîì 
 éáø àúà äé÷ùðå ïåòîù éáø äéìèð úåàé à÷ãë

á÷ éàãåá øîàå äéëøáå äé÷ùðå ñçðô" éðøãù ä
àåä àã àëä888 ìéìëúàã éì åøîàã ÷é÷ã åøéäð 

 àîìò ìë øéäð øúáìå éàúéáá  
ח ולשכ צריך לא בודאי ,אלעזר רבי אמר

 הזו במצוה שכן כל ,המצוות בכל הירא
 ,מתדבק איך .בזה להתדבק יראה צריך

 שנתבאר כמו ,טוב אחד בצד היא האהבה
 בנים חיים של רךוא וטוב שרוע שנותן

 שלא ולפחד יראה לעורר צריך אז ,ומזונות
 אדם אשרי" כתוב זה ועל ,החטא םויגר

 ה"ירא כולל שזה משום ,"תמיד מפחד
 הדין של האחר בצד צריך וכך. ה"הבבא

 שהדין כשרואה .יראה בו לעורר הקשה
 ויפחד יראה יעורר אז ,עליו שורה הקשה
 זה ועל .לבו יקשה ולא ,כראוי מרבונו

 באותו ,"ברעה יפול לבו ומקשה" כתוב
 שיראה נמצאת .רעה שנקרא האחר הצד

 וזוהי ,מהם ונכללת צדדים בשני שנאחזה
  .כראוי מהישל אהבה

à" øæòìà ø>éàãå< éùðúàì êéøèöà àì 
àøé" êéøèöà àã àãå÷ôá ïëù ìë ïéãå÷ô ìëá ä

 äáäà à÷áãúà êéä éàäá à÷áãúàì äàøé
 àøúåò áäéã øîúàã äîë áè ãç àøèñá éäéà
 êéøèöà ïéãë éðåæî éðá ééçã àëøåà áèå
 ìòå àáåç íåøâé àìã ìçãîìå äàøé àøòúàì

 áéúë àã)ãé çë éìùî (ãçôî íãà éøùà ãéîú 
àøé ìéìë àäã ïéâá"áäàá ä" êéøèöà éëäå ä

 äàøé äéá àøòúàì àéù÷ àðéãã àøçà àøèñá
 øòúé ïéãë éåìò àéøù àéù÷ àðéãã éîç ãë
 äù÷é àìå úåàé à÷ãë äéøàîì ìçãéå äàøé

 áéúë àã ìòå äéáì)íù ( ìåôé åáì äù÷îå
äòøá889 äòø éø÷àã àøçà àøèñ àåääá 

éøèñ ïéøúá úãçàúàã äàøé çëúùà ï
äéà àãå åäééðî úìéìëúàåå àúîéìù äáäà 

úåàé à÷ãë890  
 גדול אלוה שיש לדעת :שלישית מצוה

 יחוד יום בכל אותו יחדיול ,בעולם ושליט
 àáøáø àäìà úéàã òãðîì äàúéìú àãå÷ô

àèéìùåä891äéì àãçééìå àîìòá 892 àîåé ìëá 

                                                                                                                                                                                     

 .יהל אור' עי 884
 ).זוהרהערת ה(ב "יז ע 885
 ).יהל אור(גבורות גשמים , והוא מדת הגבורה, שהוא מדת הגבורה, הוא המים ביום שני 886
 .יהל אור' עי 887
 ).הערת הזוהר (א" לעיל יא ע888
לא מיבעי , ומקשה הוא היפוכו. ל אפילו בשעת טובה"ר, שהוא היפוך של אשרי אדם מפחד תמיד 889

כיון שאינו דבוק , יפול ברעתו, דוגמת פרעה, לבואלא אפילו ברעתו מקשה , שבשעת הטובה אין מפחד
ז הכל כלילת יראה "וכ, ל"ובה יפול כמש, רצועה בישא דלקי, שהוא היראה רעה, אז נדבק ברעה', ביראת ה

 ).יהל אור(ש ודא איהו אהבה שלימתא "וז, שהוא מעשה האור ביום הראשון, באהבה
 .אריכות ביהל אור' עי 890
אין רק , אבל כאן. ושם הוא העיקר בפרטות, הוא האלקים' למנדע דה, אש למטה בפקודא רביע"כמ 891

 ).יהל אור(אחד ושמו אחד ' ה
ש "וז. שהוא אחד, אחד' כ ה"ואח. אלקים בעולם' לידע שיש ה, אלקינו' שיחודא הוא בתחילה ה 892

תיבות ' והוא בו, ז"ש בהקדמה שניה של התיקו"וכמ, ק"ס בו"ל לייחד א"ר). יהל אור(' ולייחדא כו' למנדע כו
 ).יהל אור(של שמע ישראל 
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 ,העליונים הצדדים ששת באותם כראוי
 בותיהת בשש אחד יחוד אותם ולעשות

 רצוןאת ה ןוולכו ,ישראל שמע של
 האריךל צריך זה ועל .עמהם למעלהש
 שכתוב וזהו .בותיתבשש  "חדא] "מילת[
 מקום אל השמים מתחת המים יקוו"

 השמים שתחת הדרגות יתכנסוש ,"אחד
 לששה בשלמות להיות )יראה( בהן שתאחז
 היחוד באותו זה כל ועם .כראוי צדדים

 להאריך שצריך ,יראה בו לקשר צריך
 .גדולה אחד של ת"שדל ,אחד של ת"בדל

 אהשתר ,"היבשה ותראה" שכתובוהיינו 
  . היחוד באותו יבשה שהיא ,ת"דל ותתקשר

  

ïéàìò ïéøèñ úéù ïåðéàá úåàé à÷ãë àãåçé893 
àãç àãåçé ïåì ãáòîìå894 òîùã ïéáú úéùá 
àúåòø àðååëìå ìàøùé895 ìòå åäééãäá àìéòì 

äéì àëøàì êéøèöà ãçà àã896ùá úé58 ïéáú 
 áéúëã àåä àãå)è à úéùàøá ( íéîä åå÷é

ãçà íå÷î ìà íéîùä úçúî897 ïéâøã ïåùðëúé 
 äéá àãçàúàì àéîù úåçúã>äàøé< éåäîì 
úåàé à÷ãë ïéøèñ úéùì åîéìùá898 àã ìë íòå 

äàøé äéá àøù÷ì êéøèöà àãåçé àåääá899 
ìãá àëøàì êéøèöàã"ãçàã ú900ìãã " ú

äìåãâ ãçàã901 áéúëã åðééäå )íù ( äàøúå
 äùáéä)éæçúúã] (éæçúã[ìã øù÷úúå "äéàã úå 

 àãåçé àåääá äùáé  
 לקשר צריך ,למעלה שם שנקשרה ואחר

 צדדים בששה אוכלוסיה עם למטה אותה
 מלכותו כבוד שם ברוך' ,שלמטה האחרים

 אחרות בותית שש בו שיש ',ועד לעולם
 נעשתה ,יבשה שהיתה מה ,ואז ,היחוד של

 .אילנות עוולנט יםביוא רותיפ לעשות ארץ
 ליבשה אלהים ויקרא" שכתוב מהוהיינו 

 רצון ,ארץ שלמטה היחוד באותו ,"ארץ
 "טוב כי" "טוב כי" כן ועל .כראוי שלם
 אחד ויחוד עליון אחד יחוד ,םיפעמי

àã øúáìåøù÷úú êéøèöéà àìéòì ïîú 
 ïéøèñ úéùá àäñåìëàá àúúì äì àøù÷ì

àúúìã ïéðøçà902ìîëùá "å903 úéù äéá úéàã 
 äùáé úåäã äî ïéãë àãåçéã ïéðøçà ïéáú

]úãéáòúà) [úãáòúà( ïéøéô ãáòîì õøà 
 àòèðìå ïéáéàå]ïéðìéà) [ïðìéà(904 áéúëã åðééäå 

)é à úéùàøá (éäìà àø÷éåõøà äùáéì í905 
åçé àåääáàåòø àòøà àúúìã àã906 íéìù 

áåè éë àã ìòå úåàé à÷ãë907 éðîæ éøú áåè éë 
                                                                                                                                                                                     

רקיעין ' שהן ו, )יהל אור, מ"מ(' ק דנוק"שהם עילאין יותר מו, א"ק דז"הם ו ).א"נ(י "ת נה"חג 893
 ).יהל אור(ש בפרשת תרומה ובפרשת ויקהל וכמה מקומות "כמ, ש"ושם הייחוד דק, דאצילות

 ).יהל אור(יסוד ששם מתקשרים כולם כידוע שהוא נגד ה, והוא בתיבת אחד, ק ביחד"כל הו, ל"ר 894
ושם רק , לקשר עמהם, א"לכוון באו, ל"ר). א"נ(ר בהדייהו "ל צריך לכוין השורש שלהם דהיינו ג"ר 895

, רק הרצון לבד', כי שאל כו, מלעסוק בהם, שלח תשלח את האם, כי שם אין יד אדם שולטת, רצון בלבד
  ).יהל אור(והוא באחד , ק"לדבקם בו

ולמעבד לון "ש "ל על מ"ר, )א"נ(ם "רוחות א' והיינו כנגד שמים וארץ וד' ל בכל תיבה כנגד רוח א"ר 896
ל "ר). יהל אור(ל ולעשות לון קשר חד "ל להאריך כשיעור שית תיבין הנ"ור. ל"כנ, ולכוונא הכל באחד', כו

' ובא, ]א"ק ואו"ו[' בח' דזהו התקשרות , א"מה שקבל מאו, ולקבל לה ברכאן ממנו, ק"מלכות בו', ד, לקשרא
  ).יהל אור(טיבו דעתיקא 

 ).יהל אור(שהיא יבשה ממים , ת"שלכן נקראת דלי 897
ש ושם מתקשרין "אחד דק, אל מקום אחד ביסוד, ס"לאתאחדא בא, ל"ק הנ"הן ו, ל יתכנשון דרגין"ר 898

 ).יהל אור(
 ).יהל אור(ו "כמש, תל מלכו"ור', א לא אצטריך לאתנשי יראה כו"אר, ל בפקודא תניינא"כנ 899
 ].ש ה"כ ק"שעה' עי[, )ו"רח" (מדת"אלפין ד' דאחד קשר של תפילין לאה שנכנסו בו ד' והוא כוונת ד 900
 ).יהל אור(שאז היא גדולה , ל הוא רמז וסימן התקשרות בדרגין דלעילא"ר 901
 ).יהל אור(ק דילה "בו, כידוע, בשית היכלין דלתתא 902
 ).א"ד(ב "ב ובראשית יח ע"ט ע"תרומה קלג וזוהר "י' במנחת יהודה ד 903
היינו ', ח שער העיבורים פרק ה"ע' ועי, )יהל אור(ק דילה ונעשית פרצוף שלה "הוא התפשטות ו 904

 .@ונעשית פרצוף שלימה', כלילן בג' ג' יציאה מבחי
 ).ג"א ס ע"ביאורים ח(הוא כינוי למידת המלכות " ארץ" 905
 ).יהל אור(ל שזהו לשון ארץ "ר 906
 ).יהל אור(שסמך גאולה לתפילה , והטוב בעיניך עשיתי) ב"ברכות י ע(ש "כמ 907
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 מכאן .צדדים בשני שנאחז כיוןמ ,תחתון
 תתקנהנ ,"דשא הארץ תדשא" והלאה
  .כראוי ביםיוא רותיפ לעשות

 àãåçé ãçäàìò908äàúú àãåçé ãçå 909 ïåéë 
 äàìäìå ïàëî ïéøèñ ïéøúá ãéçàúàã)àé íù (

àùã õøàä àùãú910 ïéøéô ãáòîì úð÷úúà 
úåàé à÷ãë ïéáéàå911  

 ,האלהים הוא 'שה לדעת :רביעית מצוה
ת אל  והשבוהיום וידעת" שנאמר כמו
 השם ושיכלל ,"האלהים הוא 'ה כי ךלבב
 שהם לדעת ,ה"הוי של בשם אלהים של

 הכתוב סוד והיינו .פרוד בהם ואין אחד
 על להאיר השמים ברקיע מארת יהי"

 רודיפ בלי אחד השמות שני שיהיו ,"הארץ
 שמים של בשם חסר מארת שיכלל ,כלל

 אור .פרוד בהם ואין ,אחד שהם )םשּוָרְש(
] דבר[ והכל , לבן אין בהם פרודבאורשחור 

  ,אחד

ãå÷ôåäéã òãðîì äàòéáø à" àåä ä
éäìàäí912 øîà úàã äîë )èì ã íéøáã ( úòãéå

åäé éë êááì ìà úåáùäå íåéä" àåä ä
íéäìàä913éäìàã àîù àììëúàìå " àîùá í

åäéã"ïåðéàã òãðîì ä914 àãåøô åäá úéìå ãç 
 áéúëã àæø åðééäå)æé à úéùàøá ( úøàî éäé

òé÷øá915 ïéøú éåäîì õøàä ìò øéàäì íéîùä 
àììëúàì ììë àãåøô àìá ãç ïäîù916 úøàî 

øñç917 àîùá ]íéîùã918) [àîùã( >ð" à
íéùøã<åäá úéìå ãç ïåðéàã 59àãåøô 919 àøåäð 
àîëåà920 >àøåäðá <)àéääá(ç éàøåå921 úéì 

ãç àìëå àãåøô åäá  
  áé/á  
 אש של וענן היום של הלבן ענן הווז

 זה ויתתקנו .להלי ומדת יום מדת ,בלילה
 על להאיר" שנאמר כמו ,להאיר זה עם

 הנחשאותו  של החטא וזהו". הארץ

àøååç àððò àåä àãå] àîîéã) [àîéã( àððòå 
àéìéìá àúùàã) æçàù äî"ì( úãîå íåé úãî 

÷úúàìå äìéìïàã àãá 922àøäðàì 923 äîë 
 øîúàã)åè à úéùàøá (õøàä ìò øéàäì924 

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"רח(ק "א בו"דז 908
 ).ו"רח(ק שלה "במלכות בו 909
 ).יהל אור(ששם הייחוד גמור , והוא בתפילה, עכשיו אתתקנת למיעבד 910
 .אריכות ביהל אור' עי 911
ה "דע' עי). א"ד(א " האלקים שעולה צאותיות שיש בתיבת' ל ו"א וזהו רמז בראשית ר"צ' גליון בגי 912

 ).יהל אור(' ואלקים נוק, א"הוא ז' ה. זוהר הרקיע' ועי. א"א ח ע"ח
 ).ו"רח(מלכות  913
ה "אהי' ו ששניהם יחד הוא יחוד הק"ף וי"אלקים כזה כ' ו והמילוי שלו בגי"ה עולה כ"ל כי שם הוי"ר 914

  ).א"נ(ם "א. ם"י וליחד ולשלב שניהם יחד כזה יאהלוההי"ה אדנ"הוי
 ).ו"רח(ת "ת 915
  ).א"ד(ב "בראשית יט ע 916
ל כי אלו היה כתוב מלא היה פירושו שני המאורות ועכשיו שהוא חסר הוא כאלו כתוב יהי מאור "ר 917

' שהוא ד', חסר ו, שהוא מלכות). ו"רח(החסרון לטוב ' ל מלכות בלבד כי תרווייהו כחדא אתכלילו ויהי"ור
 ).יהל אור(שבתוכו ' חסר ו
 ).יהל אור(' והוא השמים לה 918
 ).יהל אור(' וזהו ברקיע עם ב). א" דפ–הערת הזוהר (א "שם נא ע 919
 ).ו"רח(מלכות  920
 ).ו"רח(ת "ת 921
 ).יהל אור(כדי לכלול מדת לילה ביום ומדת יום בלילה ) ב"ברכות יא ע(ש "כמ 922
 ).יהל אור(שאחד בלא חבירו אין מאיר  923
וזהו , להאיר שניהם על הארץ, כ מדת יום בלילה"ואח, רקיע השמיםבתחלה נכלל מדת לילה ביום ב 924

ועיקר הענין ברקיע . ובלילה נכלל מדת היום, שביום נכלל מדת הלילה ביום, הלבדיל בין היום ובין הלילה
 ).יהל אור(ששם שניהם אחד ביחוד גמור , השמים ששם נכללין שניהם כאחד בסוד הדעת
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 ,למעלה והפריד למטה בריחש ,הקדמוני
 שצריך משום ,לעולם שגרם מה גרםלכן ו

 רושח ואור .למעלה ולחבר למטה להפריד
 ולהאחז ,אחד בוריבח למעלה להאחז צריך
 ולהפריד יחודה@ של ההמוניב כך אחר

 לדעת צריך ,זה כל ועם .הרע הצד מן אותה
 הוא 'ה .פרוד בלי אחד הכל 'ה שאלהים
 ולא אחד שהכל אדם וכשידע .האלהים

 האחר הצד אותו לויאפ ,רודיפ ישים
  . למטה ימשך ולא העולם מן יסתלק

àáåç àãå925øáç äàîã÷ ùçð àåääã 926 àúúì 
 íøâã äî íøâ êë ïéâáå àìéòì ùøôúàå

àîìòì927àúúì àùøôàì êéøèöàã ïéâá 928 
àìéòì àøáçìå929 êéøèöà àîëåà àøåäðå 

 àãçàúàìå àãç àøåáçá àìéòì àãçàúàì
 àäñåìëåàá øúáìãàäãåçé60 àùøôàìå  äì

àùéá àøèñî930àã ìë íòå 931 òãðîì êéøèöà 
éäìàã"åäé í"åäé àãåøô àìá ãç àìë ä" àåä ä
éäìàä" éåùé àìå ãç àìëã ùð øá òãðé ãëå í

ää åìéôà àãåøôéàøçà àøèñ à932 ìòî ÷ìúñé 
 àúúì êùîúà àìå àîìò  

 ".רותולמא והיו" הכתוב סוד ינויוה
 ,אור המח ,המח אחר עולה פהיהקל שהנה

 ,אותיות של בוריבח אור .מות האחר הצד
 , משםמסתלק הזה וכשהאור .בפרוד מות

 .פרוד של מות באותיות מתחבר אז
 רע וגרמה חוה התחילה הללו מהאותיות

 ,"טוב כי האשה ותרא" ככתוב ,העולם על
 והם ,ו"מ ונשאר למפרע האותיות החזירה

 מות וגרמה ,עמם ו"תי האות ונטלו הלכו
 רבי אמר ".ותרא" שכתוב כמו ,עולםל

 נשארה ם"מ למדנו הרי ,אבא ,אלעזר
 מתהפכת תמיד ,חיים שהיא ו"וא ,יחידה

 áéúëã àæø åðééäå)íù (úåøåàîì åéäå933 àä 
î à÷ìñ àçåî øúá äôéì÷ àøèñ øåà àçå

úåî àøçà934 àãåøôá úåî ïååúàã øåáçá øåà 
 ïååúàá àøáçúî ïîúî ÷ìúñà øåà éàä ãëå

)úåî(àãåøôã ] úåî[ äåç úàéøù ïååúà ïéìàî 
 áéúëã äîë àîìò ìò àùéá úîøâå) â úéùàøá

ä (òøôîì ïååúà úøãäà áåè éë äùàä àøúå935 
î øàúùà"å936éú úåà åìèðå åìæà ïåðéàå "å937 
âå åäééãäá áéúëã äîë àîìò ìò àúåî úîø

)å â úéùàøá ( àä àáà øæòìà éáø øîà àøúå
î àðôéìåà"àå äàãéçé úøàúùà í" ïééç åäéàã å

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(בר אותה למטה בסטרא בישא וח, דאפריד אלוף ממנה, ל"ר 925
ל שפיתה לאדם וחוה להתחבר קודם שבת ואז גרם פירוד לעילא שהוצרך עד שבת להיות אחור "ר 926

 ).ו"רח(פ "ן תמיד פב"כ אם היה מזדווגת בשבת שאז היו עומדים הדו"באחור המלכות משא
 ).יהל אור(שהפריש אור ונתחבר מות כמו שמפרש והולך , ש למטה"שגרם מות כמ 927
 ).ו"רח(' מ ונוק"ס 928
כ לחבר אותה עם אוכלוסהא בברוך שם כבוד "ואח', ח עם ד"ל להתחבר א"כנ). ו"רח(' א ונוק"ז 929

 ).יהל אור(מלכותו לעולם ועד 
 ).יהל אור(ו בחשאי "שלכן אומרים בשכמל 930
 ). אוריהל(ל פרודא לעילא "ז צריך לידע דל"עכ, פ שמחברים אותה עם אוכלוסהא"ל אע"ר 931
, ב שסוד היראה הוא בפסוקי דזמרא"ויקהל דף רב ע' ש בפ"וכל הפקודין עד הנה סוד התפלה כמ 932

כ "ואח, ל"ו כנ"שמע ובשכמל, אחד ושמו אחד' ש ושם הוא היחוד ה"ויחוד בק, ואהבה הוא באהבה רבה
 ).יהל אור(ו כאן ושמו אחד והוא בעלינ, הוא האלקים' כ למנדע דה"ואח, תדשא בתפלה וקדושה דסדרא

אותיות , אור שהיא הקדושה, מתיבת למאורות', מביא ראיה שצריך לחבר הקדושה ויפריד הקלי 933
 ).מ"מ(בסופה ' בראש תיבת ות' מפורדים מ' שהיא הקלי, מחוברים מות

ו המוקדמת "ג מות בפירודא שנכנסה הוא"אור אותיותיו הם על סדר אב' אינו מהרב פי' זה הפי 934
ג דמאורות "ר על הסדר ומות בפירודא ואע"ר מות או"כ שבמאורות איכא או"ו א"ם והתי"מוהפרידה בין ה

דהיינו מאורות ' אשתאר מות כו' א ותרא כו"מ יש אם למסורת והיינו דקאמר לקמיה כד"דקרא חסר הוא מ
  ).א"ד(ו "ן ואם תסיר אותיות ותרא ממאורות ישאר מ"שלם בתרין ווי

 ).מ"מ(א של מאורות "כ ר"ת ואח"אורות והם למפרע שמתחילים וותרא הם אותיות ארות של מ 935
 ).מ"מ" (למאורות"מתיבת  936
 ).מ"מ" (ותרא"של  937
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 "ותקח" שכתוב ,ו"תי ונוטלת והולכת
 והתחברו הזו התיבה ונשלמה ".ותתן"

 והרי ,בני אתה ברוך ,לו אמר .האותיות
  .הזה הדבר בארנו

úìæàå úëôäúà øéãú938éú úìèðå " áéúëã å
 ïååúà åøáçúàå àã äáéú íéìúùàå ïúúå ç÷úå
 äìî àðîé÷åà àäå éøá úðà êéøá äéì øîà

àã939  
 המים ישרצו" כתוב :חמישית מצוה

 שלש יש הזה בפסוק ,"חיה נפש שרץ
 קולעס ואחת ,בתורה קולעס אחת ,מצוות
 ימים לשמונה למול ואחת ,ורביה בפריה

 בתורה לעמול .הערלה משם ולהעביר
 את לתקן יום בכל ולהגדילה בה עסוקול

 ,בתורה סקועשכיון שאדם . ורוחו נפשו
 שכתוב ,קדושה אחרת בנשמה נתקן הוא

 הקדושה החיה לש הנפש ,"חיה נפש שרץ"
 אין ,בתורה סקוע אדם אין שכאשר .ההיא

 אינה שלמעלה שהווהקד ,קדושה נפש לו
 באותו ,בתורה עוסק וכאשר ,עליו שורה

 לנפש זוכה הוא ,בה ברדמ שהואהדיבור 
 מלאכים כמו וחוזר להיות ,ההיא החיה

 אלו ,"מלאכיו' ברכו ה" שכתוב ,קדושים
 מלאכיו' שנקראים בתורה סקיםעוהם ש
  .'בארץ

áéúë äàùéîç àãå÷ô940) ë à úéùàøá (
äéç ùôð õøù íéîä åöøùé941 úéà àø÷ éàäá 

ïéãå÷ô úìú942éòìîì ãç 943 ãçå àúééøåàá 
 àééðîúì øæâîì ãçå äéáøå äéøôá à÷ñòúàì

 ïéîåé]àøáòàìå) [àøáòúàìå( àúìøò ïîúî 
äá àìãúùàìå àúééøåàá éòìîìåàùôàìå 944 

ã äéçåøå äéùôð àð÷úì àîåé ìëá äì øáã ïåéë
àúééøåàá ÷ñòúà ùð945ï÷úúà 946 àúîùðá 

 àøçààùéã÷áéúëã   ùôð äéç ùôð õøù
 äéç àéääãàùéã÷ ÷ñòúà àì ùð øá ãëã 

 àùôð äéì úéì àúééøåàáàùéã÷ àùåã÷ 
 àúééøåàá ìãúùà ãëå éåìò àéøù àì àìéòìã
 äéç ùôð àéääì éëæ äá ùéçøã åùéçø àåääá

)å( áéúëã ïéùéã÷ ïéëàìîë øãäîì)ìäú â÷ íé
ë (åäé åëøá" ïé÷ñòúîã ïåðéà ïéìà åéëàìî ä

àòøàá åéëàìî ïåø÷àã àúééøåàá  
 זה ,"הארץ על יעופף ועוף" שכתוב וזהו
 שעתיד ,ולמדנ העולם ובאותו ,הזה בעולם
 כנפים להם לעשות הוא ברוך הקדוש
 שכתוב ,העולם בכל ושישוטו כנשרים

 ".כנשרים אבר יעלו כח יחליפו 'ה וקוי"
 "הארץ על יעופף ועוף" שכתוב מה והיינו

 ויוציאו ישרצו ,מים שנקראת התורה זו
 החיה של מהמקום חיה נפש של שרץ

 .שנתבאר כמו ,למטה אותה ימשכו ההיא

 áéúëã àåä àãå)ë à úéùàøá ( óôåòé óåòå
àä õøàä ìò àîìò àåääá àîìò éàäá é

ïðéðú947á÷ ïéîæã " ïéøùðë ïéôãâ ïåì ãáòîì ä
 áéúëã àîìò ìëá àèùàìå)àì î äéòùé ( éå÷å

åäé" åðééäå íéøùðë øáà åìòé çë åôéìçé ä
àúééøåà àã õøàä ìò óôåòé óåòå áéúëã948 

 äéç ùôðã àùçø ïå÷ôéå ïåöøùé íéî éø÷àã
äéç àéääã øúàî949 äîë àúúì äì ïåëùîé 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א "ע] א" דפ–רלז [פנחס רלו  938
 .אריכות ביהל אור' עי 939
  ).הערת הזוהר(ב "בראשית מו ע 940
 ).ו"רח(נפש מלכות  941
ש למטה בההוא רחישו דרחיש בה "כמ, שרץ בתורה, יןפקוד' נגד ג" שרץ נפש חיה"ל שלכן נאמר "ר 942

ל בגין "חיה למגזר כמש. 'ונשמתין חדתין כו', ו כו"ש למטה דכל מאי דאתעסק בפ"כמ, בפרו ורבו, נפש. 'כו
 ).יהל אור(' כו' דההיא חי

 ).ג"ז יח ע"א בתיקו"בהגר(ל לחדש "ר 943
 ).יהל אור(ל שזה נפש "ר 944
  ). הזוהרהערת] (א"א דפ"ע[ב "נח סב ע 945
 ).יהל אור(ו "כמש' ל זהו נפש חיה כו"ר 946
 ).יהל אור(פ רקיע השמים "ל זהו ע"ר 947
 ).יהל אור(ז יעשה התורה "כ, זהו ישרצו המים, ל"ר 948
 ).יהל אור(משכינה קדישא  949
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 "אלהים לי ברא טהור לב" דוד אמר זה ועל
 חדש נכון ורוח" ואז ,בתורה קולעס

  ".בקרבי

úàããåã øîà àã ìòå øî950) áé àð íéìäú ( áì
éäìà éì àøá øåäè" ïéãëå àúééøåàá éòìîì í

éáø÷á ùãç ïåëð çåøå951  
 שכל .ורביה בפריה קולעס :ששית מצוה

 ההוא לנהר גורם ורביה בפריה סקושע מי
 והים .מימיו יפסקו ולא תמיד נובע להיות

 חדשות ונשמות ,הצדדים בכל מתמלא
 וצבאות ,האילן תומאו ויוצאות מתחדשות

 .הנשמות אותם עם למעלה מתגדלים רבים
 ,"חיה נפש שרץ המים ישרצו" שכתוב זהו
 ,ויוצא ששופע הנהר ,דשוקה ברית זו

 שרץ ושורצים מתרבים שלו והמים
 ובאותן. ההיא לחיה ותנשמ והתרבות של

 יוצאים ,ההיא לחיה שנכנסות הנשמות
 ,העולם בכל וטסים שפורחים עופות כמה
 ,הזה העולם אל יוצאת הנשמה שרוכא

 ,הזו הנשמה עם ויוצא שפורח ההוא העוף
 כל עם יוצאים כמה .עמו יוצא העץ מאותו
 ואחד מימין אחד ,שנים ,ונשמה נשמה

 ,אותו שומרים הם ,זוכה הוא אם .משמאל
 הם לא ואם ,"לך יצוה מלאכיו כי" שכתוב

  .עליו מקטרגים

äéáøå äéøôá à÷ñòúàì äàúéúù àãå÷ô952 
]ìëã) [ìëå(íéøâ äéáøå äéøôá ÷ñòúàã ïàî 953 

 éåîéî ïå÷ñôé àìå øéãú òéáð éåäîì øäð àåääì
àîéå954ïéøèñ ìëá àéìîúà 955 ïéúãç ïéúîùðå 

ïéàéâñ ïéìéçå àðìéà àåääî ïé÷ôðå ïùãçúî956 
åàéáøúà957ïéúîùð ïåðéà éãäá àìéòì 958ää " ã

)ë à úéùàøá ( àã äéç ùôð õøù íéîä åöøùé
 àîéé÷ úéøáùéã÷à959÷éôðå ãéâðã øäð 960 àéîå 

 àéåáøå àùçø ïéùçøå åàéáøúà äéìéã
éúîùðãääéç àéääì 961 ïéúîùð ïåðéàáå 

éôåò äîë é÷ôð äéç àéääá ïéìàòã962 ïçøôã 
ïñàèå963 éàäì à÷ôð àúîùð ãëå àîìò ìë 

 ÷ôðå çøôã àôåò àåää àîìò>éàä éãäá <
)éà äéãäá( äéîò ÷ôð àðìéà àåääî àúîùð 

úîùð ìëá ï÷ôð äîëàúîùðå à964 ãç ïéøú 
 äéì ïéøèð ïåðéà éëæ éà àìàîùî ãçå àðéîéî

 áéúëã)àé àö íéìäú ( éàå êì äåöé åéëàìî éë
äéìò éâøè÷î ïåðéà àì965  

  ñçðéô éáø øîà  ,פינחס רבי אמר
                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(ב "וישב קיב ע 950
 .אריכות ביהל אור' עי 951
 ).יהל אור(ולאפשא לה , ל"כנ 952
  ).הערת הזוהר(ב "וישב קפו ע 953
 ).ו"רח(מלוכת  954
  ).הערת הזוהר(א "קנב ע 955
956  
 ).ו"רח(הם נשמת המלאכים  957
 ).ו"רח(י "מלאכים לדעת הרשב' שעם כל נשמה יוצאים ה 958
ישרצו , ל זהו המים"ר). א"ד) (ת"ב בס"א ויצא קנא ע"ח ע"אחרי מות ס). (ו"רח(מימי החסדים שבו  959
' ומשום שיש בו בחי, שכן בו מתערבים כל הכחות כולם, "מערב"מידת היסוד נקרא ). יהל אור(' להחי

ואז המלכות היא אכן , כ כאן"וכמש" מזרח"לכן קראו בשם . והם שרשים לכל מה שלמטה, כ"פשוטות ג
 ).ב"א פד ע"ביאורים ח(במערב 

 לתתא ה והוא באתפשטותי,דחכמה'  הוא מסט"דנגיד", )א"קצז ע(ע "ב 'ועי, ב"ר קלח ע"אד' עי 960
 ".נפיק" ובבינה שם הוא .לבינה

 ).ו"רח(' נוק 961
שהכוונה כאן הוא ' ן דרוש ד"ד ומ"ח שער מ"ע' ועי). א"ד(א "ח ע"ב ובראשית נ"ט ע"ויגש ר 962

במיכאל נאמר . גבריאל, יעופף. מיכאל, ועוף) א"ב רלט ע"זהר ח(ואמרו . זהו ועוף יעופף, ל"ר. למלאכים
  ).יהל אור(" מועף ביעף"ובגבריאל נאמר , "ויעף"

  ).א"ד(מלאכים הפורחים ומשוטטים  963
 ).הערת הזוהר(ב ”א מא ע"ב כ”קסא ע 964
ת ונשמ' הם בחיהרי  ,עופין' א יוצאין כמה בחי"נ מאו"כאשר יצאו זוש' ל פרק ד"ח שער ט"ע' עי 965

  .ש"עיי, מלאכיםהאדם וה
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   âé/à  
 על אפוטרופוסים שעומדים הם שלשה

 עליו יש אם" שכתוב ,זוכה כשהוא האדם
 לאדם להגיד אלף ניימ אחד מליץ מלאך
 .אחד הנה ,"מלאך עליו יש אם" ".ישרו

 לאדם להגיד אלף מני אחד" .שנים ,"מליץ"
 ,שמעון רבי אמר .שלשה הנה ,"ישרו

 ,"ויאמר ויחננו" ,עוד שכתוב ,חמשה
 לא ,לו אמר .שנים "ויאמר" ,אחד "ויחננו"

 הוא ברוך הקדוש זה "ויחננו" אלא ,ככה
  . לו אלא לאחר רשות אין שהרי ,לבדו
  

ìúïéñôåøèåôà éîéé÷ã ïåðéà àú966 äéìò 
 áéúëã éëæ ãë ùð øáã)âë âì áåéà ( åéìò ùé íà

 åøùé íãàì ãéâäì óìà éðî ãçà õéìî êàìî
 éðî ãçà éøú õéìî ãç àä êàìî åéìò ùé íà
 éáø øîà úìú àä åøùé íãàì ãéâäì óìà

ùîç ïåòîù967 øéúé áéúëã )ãë íù ( åððçéå
à ïéøú øîàéå ãç åððçéå øîàéå"ì àìà éëä åàì 

á÷ àã åððçéå" àøçàì åùø úéì àäã éåãåçìá ä
 äéì àìà  

 מפריה שנמנע ומי ,אמרת יפה ,לו אמר
 שכוללת הדמות את ממעיט יכולבכ ,ורביה

 שאין הנהר לאותו וגורם ,דמויותה כל את
 הקדוש הברית את ופוגם ,מימיו שופעים

 וראו ויצאו" כתוב ועליו ,הצדדים בכל
 זה ודאי "בי" ,"בי שעיםוהפ האנשים בפגרי
 ,כלל לפרגוד נכנסת נשמתו ואין ,לגוף
  .העולם מאותו נטרד והוא

à" äéøôî òðîúàã ïàîå úøîà à÷ øéôù ì
 ìë ìéìëã àð÷åéã øéòæà ìåëéáë äéáøå

ïéð÷åéã968øäð àåääì íéøâå 969 éåîéî ïéãâð àìã 
 àîéé÷ íéâôåàùéã÷970 áéúë äéìòå ïéøèñ ìëá 

)ãë åñ äéòùé (øå åàöéå íéùðàä éøâôá åà
 éá íéòùåôä>éá< àì äéúîùðå àôåâì àã éàãå 

àãåâøôì ìééò971àîìò àåääî ãéøèàå ììë   
 ימים לשמנה למול :שביעית מצוה
 שהחיה משום ,הערלה המתוז את ולהעביר

 .הדרגות לכל השמינית הדרגה היא ההיא
 צריכה ממנה שפורחת ההיא והנפש

 שהיא כמו ימים לשמנה לפניה להראות
 נפש שהיא נראה ודאי ואז ,שמינית רגהד

 ולא ,הקדושה ההיא החיה של הנפש ,חיה
 בספרו ".המים ישרצו" וזהו .האחר הצד מן
 שםור דשוק זרע של המים ירשמו חנוך של

 ïéîåé àéðîúì øæâîì äàòéáù àãå÷ô
 éäéà äéç àéääã ïéâá àúìøòã àîäåæ àøáòàìå

äàðéîú àâøã972 àçøôã ùôð àéääå ïéâøã ìëì 
éøèöà äðéî ïéîåé àéðîúì äî÷ äàæçúàì àë
éäéàã äîë973ïéãëå äàðéîú àâøã 974 éæçúà 

 äéç àéääã ùôð äéç ùôð éäéàã éàãåàùéã÷ 
 íéîä åöøùé åäéà àãå àøçà àøèñî àìå

àéî ïåîùøúé êåðçã àøôñá975 àòøæã àùéã÷ 

                                                           

 ).פרדס שער לא פרק ג(היינו יצר טוב ויצר הרע  966
דכתיב ויחננו , לימא חמש, "'אם יש עליו מלאך וכו" תלתא אינון מכח פסוק לפי דבריך שאמרת' פי 967

 ).מ"מ(י שאינם רק שנים כדלעיל "אבל לפי האמת דעת רשב', ויאמר וכו
 ).אור יקר(ממעט אורה , )מ"מ, אור יקר(שכל הספירות מתראים בה , היא המלכות 968
 ).אור יקר(יסוד  969
 ).מ"מ(פוגם בכל היסודות שבכל הפרצופים  970
לא עאל למעלה , וזה לא עאל מפני שלא המשיך נשמות למטה, נגד הבינה' הפרגוד הוא בהיכל ז 971

ז "א וישב קפ"א ע"למחיצת שלפני העולם הבא לך לך צ). אור יקר(והיינו ממש פגם הנמשך למעלה בבינה 
  ).א"ד(א "ה ע"ב מ”ח ע"א ויחי רכ"ו ע"וירא קט' ה ב"ב לך לך פ"ע

 ).ו"רח(ר נכללים בבינה "מצאתי הטעם כי גשמינית מבינה  972
 ).הערת הזוהר(א "בראשית לג ע 973
ר "ד כי הנה ג"היכלות אינון דמלכות ולעילא מינייהו יסוד ומיהו בדרגא תמינאה גם נלע' כי הז 974

 ).ו"רח(נמצא כי שנים הם דרגא תשיעאה ' תחתונים הם ז' כי שלשתם נכללים בבינה וז' חשובות כא
שיצא הזרע הקדוש , ויהיה נרשם בחותם הברית, שהזרע הוא מים, אי על זרע ישראלל המים ק"ר 975

 ).יהל אור(דרך החותם קדוש 
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 ד"יו האות של שםוהר וזה ,חיה נפש של
 הרשומים שאר מכל הקדש בבשר שנרשם

 זה ,"הארץ על יעופף ועוף. "העולם של
ת טיסו בארבע העולם כל את שטס אליהו

 .דשוקלהיות שם באותה המילה של ברית 
זה "סא ולהזכיר בפיו כ לו לסדר וצריך

 שורה אינו ,לא ואם ."והכסא של אליה
   .שם

  

äéç ùôðã åîéùø976åé úàã åîéùø àãå "ã977 
 àøùáá íéùøúàãàùéã÷978 ïéîåùø øàù ìëî 

åòå àîìòã ñàèã åäéìà àã õøàä ìò óôåòé ó
 àåääá ïîú éåäîì ïéñàè òáøàá àîìò ìë

 àîéé÷ã åøéæâàùéã÷êéøèöàå 979 äéì àð÷úì 
 àééñøë àã äéîåôá àøëãàìå àééñøåë

äéìàã"å980ïîú éøàù àì åàì éàå 981   

 ,"ליםוהגד התנינם את אלהים ויברא"
מילת הערלה  ,ופריעה ערלה אלה שני

 ואת" .ונקבה רזכ והם ,ואחר כך הפריעה
שם של והר זה ,"משתוהר החיה נפש כל

 חיה הנפש שהיא ,דשוקאות ברית 
 ,"המים שרצו אשר" .שאמרנו כפי הקדושה

 אות של אליה שנמשכו העליונים המים
 ישראל נרשמו זה ובגלל. הזו שםוהר
 אותםדוגמת כ ,למטה וטהור קדוש שםובר

 לצד שהוהקד בין כירלה ,קדושים רשומים
 ישראל אף ,טומאה של] ואשה[ האחר

 שהוהקד צד בין נודע להיות רשומים
] שהוא[ האחר מצד שבאים ,ם"עכו לעמים

 שרושם וכמו .שנתבאר כמו טומאה של
 שלהם והעופות הבהמות רושם כך ,אותם

 אשרי .ם"עכו העמים של ועופות לבהמות
  .ישראל של חלקם

éäìà àøáéå"íéìåãâä íéðéðúä úà í 
)àë à úéùàøá(ïéøú  åøéæâ äòéøôå äìøò ïéìà 

øúáì äòéøôå äìøòã982àá÷åðå øëã ïåðéàå 983 
åîéùø àã úùîåøä äéçä ùôð ìë úàå984àã " ú

 àîéé÷àùéã÷ äéç ùôð éäéàã àùéã÷ 
ïéàìò ïééî íéîä åöøù øùà ïøîà÷ãë985 

>ã< äáâì åëùîúà>åîéùø úàã <)úàãåîéùø( 
 åîéùøá ìàøùé åîéùøúà àã ïéâáå àãàùéã÷ 

âë àúúì åéëãå ïéùéã÷ ïéîéùø ïåðéàã àðåå
àòãåîúùàì986 øèñ ïéá àùéã÷ àøçà àøèñì 

åáàñîã ]óåà) [ìëå( ïéîéùø ìàøùé 
ùåã÷ ïéá àòãåîúùàìàåëò ïéîòì " ïééúàã í

ã àøçà àøèñîàáàñî äîëå øîúàã äîë 
 ïåäìéã éôåòå éøéòá íéùø éëä ïåì íéùøã

åëò ïéîòã éôåòå éøéòáì"í987 ïåäé÷ìåç äàëæ 
ìàøùéã  

                                                                                                                                                                                     

ודא רשימא , שהיא בינה' שהם נפש חיה וכו, ירצה יורו ברשימתם, יורשמו שהם נפש חיה,  ישרצו976
חכמה שמשם משך זרע אל ולהורות על ה' רושם הבינה והיינו שרושם זה אליה מצד החכמה וכו' כי י, ד"דיו

 ).אור יקר(הבינה להתהוות בה הנשמה 
זעירא היא המלכות והיא רמוזה ' ונודע כי י. זעירא' שהוא י, י המילה מתגלה עטרת היסוד"ע 977

הרי רמזנו שנפש הבאה לו היא מחיה , שהיא רומזת למלכות, הנזכר' וכשנרשם באדם י, בעטרת היסוד
 ).מ"מ(שהיא מלכות 

 ).ו"רח(עטרה  978
 ).יהל אור" ('ועוף וכו"זהו הציווי , ל"ר 979
 ).הערת הזוהר(א "ג ע"לך לך צ 980
 לא נשארו תמן בההוא כסא אבל נמצאו באותו בית' פי 981
 .ב"ב מ ע"ח' עי, )א"נ(ב "ב פריעה ביסוד מילה במלכות הרש”אמור צא ע 982
חד חוטא דקיק דקדושה יותר כי הדכורא יש בו , היא הערלה' ונוק, דכר הפריעה). ו"רח(יסוד ועטרה  983

 ).מ"מ(מהנוקבא כנזכר בפרשת פנחס 
 ).מ"מ(עטרת היסוד שרומזת למלכות ' פי 984
י חותם "ל שע"ר). אור יקר(בבינה דהיינו נקודה בהיכליה ' הם מימי החכמה שהם ציירו צירו אות י 985

 ).הל אורי" ('ובגין דא וכו"ש "וז, הברית אתמשך קדושה עילאה לההוא זרע שיוצא דרך שם
 ).ו"רח(מלאכים ' י ב"ע 986
ה ודבהמות "ונשין דאו, נוגה' נפש הבהמית דישראל ונפשות דבהמות ועופות טהורות הם מקלי 987

 ).מ"מ(האחרות ' קלי' ועופות טמאות הם מג
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 שנכנס הגר את בולאה :שמינית מצוה
 כנפי תחת ולהכנס עצמו את למול

 כנפיה תחת אותם מכניסה והיא ,השכינה
 מאהוטשל  האחר מצד שנפרדים לאותם

 הארץ תוצא" שכתוב ,אליה ומתקרבים
 החיה שנפש תאמר ואם ".למינה חיה נפש
 חזר, לכל מוכנת היא בישראל שכלולה הזו

 זה חדריםו אכסדראות כמה ".למינה" ואמר
 תחת חיה שהיא הזו לארץ יש מזה לפנים
 ,אכסדראות שתי לה יש ,ימין כנף. כנפיה

 אחרות מותוא לשתי נפרדים הזו ומהכנף
 להכניסם ,לישראל ביחוד קרובות שהן

 שמאל כנף ותחת .הללו האכסדראות לתוך
 לשתי ונפרדים ,אחרות אכסדראות שתי יש
 לםווכ .ומואב עמון שהם ,אחרות מותוא
  .חיה נפש קראיםנ

 øæâîì ìàòã àøåéâ íçøîì äàðéîú àãå÷ô
äéîøâ988 éäéàå àúðéëùã éåôãâ úåçú àìòàìå 

>ìéòàà <)úìéòà(àäôãâ úåçú ïåì 989 ïåðéàì 
 ïéáø÷úîå àáàñî àøçà àøèñî ïùøôúîã

äáâì990 áéúëã )ãë à úéùàøá ( õøàä àöåú
 äéç ùôð éàäã àîéú éàå äðéîì äéç ùôð

éä àìëì ìàøùéá àìéìëã øîàå øãä úðîãæà à
äðéîì991 àã ïî åâì àã ïéøãàå ïéøãñëà äîë 

 àäôãâ úåçú äéç éäéàã õøà éàäì äì úéà
 éàäîå ïéøãñëà ïéøú äì úéà àðéîé àôãâ

ïéîåà ïéøúì ïùøôúà àôãâ992 ïåðéàã ïéðøçà 
ïéáéø÷993 åâì ïåì àìòàì ìàøùéì àãåçéá 

 ïéøú úéà àìàîù àôãâ úåçúå ïéìà ïéøãñëà
øçà ïéøãñëà ïéðøçà ïéîåà ïéøúì ïùøôúîå ïéð

åäìëå áàåîå ïåîò ïåðéàãïäéç ùôð ïåø÷à   
 והיכלות אחרים סתומים חדרים וכמה
 רוחות יוצאות ומהם ,וכנף כנף בכל אחרים
 ,ריםישמתגי הגרים אותם לכל להפריד

 לםווכ .למינה אבל ,חיה נפש ונקראים
 אבל. יותר ולא השכינה כנפי תחת נכנסים
 האילן של הגוף מתוך יוצאת ישראל נשמת
 הארץ לתוך הנשמות פורחות ומשם ,ההוא

 כי" והסוד .ולפנים לפני מעיה לתוך הזו
 בן ישראל זה ועל ".חפץ ארץ אתם תהיו
 ונקראים ,עליו מעיה שהמו יקיר

, החוצה מהכנפים ולא "בטן מני סיםוהעמ"
  ,ועוד

 ïéðøçà ïéìëéäå ïéðøçà ïéîéúñ ïéøãà äîëå
ãâå àôãâ ìëá ïéçåø é÷ôð åäééðîå àô

àùøôàì994 ïåø÷àå ïéøééâúîã ïéøåéâ ïåðéà ìëì 
 éåôãâ úåçú ïéìàò åäìëå äðéîì ìáà äéç ùôð
 ìàøùéã àúîùð ìáà øéúé àìå àúðéëùã

 åâî à÷ôð>àôåâ <)àôåð(àðìéà àåääã 995 
õøà éàä åâì ïéúîùð ïéçøô ïîúîå996 àäòî åâ 

 àæøå åâì åâì)áé â éëàìî (õøà íúà åéäú éë 
àäòî åîäã øé÷é ïá ìàøùé àã ìòå õôç997 

 ïåø÷àå äéìò)â åî äéòùé (ïèá éðî íéñåîòä998 
åúå øáì ïéôãâî àìå  

                                                           

 ).הערת הזוהר(א "יתרו ע ע 988
 ).אור יקר(הם באים ליטהר והיא מסייעת אותם  989
והיא מכניסתן בעצם תחת כנפיה וזה בהמשך להם , לא מתקרביןשאינם מכניסים עצמם מכל וכל א 990

 ).אור יקר(נפש קדושה ממנה 
הנה לפי הדרשה הזאת ימצא עתה שאפילו בנפש לא ישתוו הגרים עם ישראל , מן אחר בפני עצמה 991

 ).אור יקר(
 ).הערת הזוהר(א "משפטים צה ע 992
 ).ו"רח(שהם עשו וישמעאל  993
 ).זוהרהערת ה(א "ח ע"שלח לך קס 994
 ).אור יקר(ת המסתלק דרך קו האמצעי מעלה מעלה עד שליש ראשונות "גופא דאילנא הוא הת 995
אלא , אמנם נפשות הגרים אינם מהזווג). ו"לש(ב "ב רמ רע"א קעד ע"א יט ע"ג ז ע"א ח"ב יב ע"ח 996

 המלכות ראשונה היותם ישראל פנימיות' מה שתמצא האור בה במלכות בעצמה תחות גדפין והנה זו בחי
  ).אור יקר(סוד רחם בסוד הרחמים דהיינו על כן המו מעי כי המעים סוד הרחמים הדעת 

 ).ו"רח(ז אמרו המו מעי לו "שהם דברי המלכות שנשמת הצדיקים היו בה וע 997
, ד"א ג ע"ה ח"דע(והוא שורש נשמת ישראל " גן עדן"שהוא מכונה , דהיינו בנקודת יסוד דמלכות 998

) ג"ב צא ע"ה ח"דע(ט "י מתגלה על ידי מט"ואילו שם אדנ. ה"ה ב"כלומר שם הוי, )ב"א עא פ"כללים ח' ועי
מכיוון " אדם דאצילות"מלכות דאצילות נקרא ). א"ב קלא ע"ה ח"דע(והוא המכונה גם רחל וכנסת ישראל 
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  âé/á  
 וכל ,העליון באילן חלקלהם  אין לגרים

 הוא שלהם החלק אבל .שלו בגוף שכן
 השכינה כנפי תחת והגר .יותר ולא בכנפים

 שם ששורים הם הצדק גרי .יותר ולא
 לכןו ,שנתבאר כמו לפנים ולא ,ונאחזים

 בהמה" ,ולמי .למינה חיה נפש הארץ תוצא
 שואבים כולם ,"למינה ארץ וחיתו ורמש
 למינה אחד כל אבל ,ההיא מהחיה נפש

  .לה כראוי

 àðìéàá à÷ìåç ïåì úéì ïéøåéâäàìò999 ìë 
á ïëùðàôå100061ìáà äéìéã 1001 ïåäìã à÷ìåç 

 éôãâ úåçú àøåéâå øéúé àìå åäéà ïéôãâá
 àúðéëùøéúé àìå1002÷ãöä éøéâ 1003 ïåðéà 

ïîúã1004 øîúàã äîë åâì àìå ïãçàúàå ïàøù 
 êë ïéâáå)ãë à úéùàøá(  äéç ùôð õøàä àöåú

 äðéîì õøà åúéçå ùîøå äîäá ïàîìå äðéîì
 ãç ìë ìáà äéç àéääî ùôð ïéáàù åäìë

äì éæç à÷ãë äðéîì  
 ולתת העניים את ןּולח :תשיעית מצוה

 בצלמנו אדם נעשה" שכתוב ,טרף להם
 של כלל ,תףומש ,אדם נעשה ,"כדמותנו

 ,"כדמותנו" ,עשירים ,"בצלמנו" .ונקבה זכר
 ומצד ,עשירים הזכר מצד שהרי .עניים

 אחת תפותובש שהם כמו .עניים הנקבה
 ,חסד לו וגומל לזה נותן וזה ,זה על חס וזה
 ועני עשיר שיהיו למטה אדם צריך כך
 זה חסד לוולגמ לזה זה ולתת ,אחד בוריבח
 שלנו הסוד ,"' וגוהים בדגת וירדו. "לזה

 מי שכל ,המלך שלמה של בספרו ראינו
 משתנה לא ,הלב ברצון העניים על שחס

 ïåì áäéîìå éðëñîì ïçéîì äàòéùú àãå÷ô
 áéúëã àôøè)åë à úéùàøá ( íãà äùòð

ãà äùòð åðúåîãë åðîìöá" íáàôúåù100562 
øëã ììëéøéúò åðîìöá àá÷åðå 1006 åðúåîãë 

)ã àæø(éðëñî100763 àøåëãã àøèñî àäã 
éøéúò1008éðëñî àá÷åðã àøèñîå 1009 äîë 

àã ìò àã ñçå àãç àôåúùá ïåðéàã1010 áéäéå 
àãì àã1011åáéè äéì ìéîâå 1012 øá êéøèöà éëä 

 àãç àøåáçá àðëñîå àøéúò éåäîì àúúì ùð
àãì àã áäéîìå1013àãì àã àáåè äàìîâìå 1014 

                                                                                                                                                                                     

מלכות שכן ה, )ב"ש סב ע"הקדו(ובה נוגעין מעשה בני אדם , שעיקר גילוי נשמת ישראל הוא בכנסת ישראל
 ).ג"א קח ע"כללים ח(א "כלומר על ידי הזדווגותה בז, )א"א ב ע"כללים ח(ס "עולה למעלה עד א

עוד אין להם חלק בזעיר שנקרא , ה מלבד שאינם מפנימיות המלכות כמו ישראל"שאו). ו"רח(ביסוד  999
 ).מ"מ(אילנא עילאה 

 ).ו"רח(ת "בת 1000
אפשר דהני מלבר והיינו ' בתקונים תקון ו' דאיג דמארי מקרא ומארי משנה אינון בגדפין כ" אע1001

  ). א"ד(' אחידן בגדפאה וכו' בויקרא כב א' דקאמר הכא מגדפין לבר וקאמר התם מגדפין וע
 ).הערת הזוהר(א "ו ע"לך לך צ 1002
 ).אור יקר(המלכות נקראת צדק  1003
 ).ו"רח(במלכות  1004
 ).ו"רח(נ "זו) אור יקר(ת ומלכות יחד יקרא אדם "ת 1005
 ).אור יקר(שהוא עשיר בשפע רב והוא משפיע למטה במלכות ' וכות "ת 1006
 ).אור יקר(שהיא עניה ודלה דלית לה מגרמה כלום ' מלכות וכו 1007
אור (ת במלכות מלואה של לבנה הם עתירי "ת בתגבורת אור הת"אותם שהם נולדים מצד הת' פי 1008

 ).יקר
אור (צה אז הנולד הוא מסכן ודאי ת מהמלכות והאור נחשך ולבנה פרו"דהיינו בעת הסתלק הת 1009

 ).יקר
', קוי הנוק' שמהם נבנו ג, א"י דז"לשונות אלו לרמוז לנה' ג). אור יקר(ת שהוא רחמים "מצד הת 1010

נגד הוד " ויהיב דא לדא"ומה שכתב , ן דמלכות"א שבונה חח"נגד נצח דז" וחס דא"ש "ומ, והם מוחין דילה
 ).מ"מ(י דמלכות "א שבונה דת"נגד יסוד דז" לה טיבווגמיל "ש "ומ, ה דמלכות"א שבונה בג"דז

 ).אור יקר(מצד הגבורה שבה העושר  1011
ת ומלכות בקו האמצעי "מצד החסד גומל חסדים למהוי עתירא ומסכינא בחבורא כנגד יחוד הת 1012

 ).אור יקר(
 ). אור יקר(כנגד הגבורה  1013
 ).אור יקר(כנגד החסד  1014
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ä úâãá åãøéååâå íé ')åë à úéùàøá ( ïðã àæø   .ל אדם הראשוןש מדמותו לעולם דמותו
ïðéîç64 ñçã ïàî ìëã àëìî äîìùã àøôñá 

éðëñî ìò1015 éðúùî àì àáìã àúåòøá 
ïåùàøä íãàã àð÷åéãî íìòì äéð÷åéã  

 הוא ,בו נרשמה םוכיון שדמותו של אד
 באותה העולם של הבריות כל על שולט

 תכםיוח ומוראכם" שכתוב זהו .הדמות
 זעים כולם ,"' וגוהארץ חית כל על יהיה

 ,בו שנרשמה הדמות מאותה ופוחדים
 בן שיתעלה להומע מצוה היא שזו משום
 שאר כל על אדם של בדמותו אדם

 גב על אף .מנבוכדנצר ,לנו מנין. המצוות
 שהיה זמן כל ,ההוא החלום את שחלם
 ,חלומו עליו שרה לא ,העניים על מרחם

 ,עניים על לרחם שלא רעה עין שהטיל כיון
" ' וגומלכא בפום מלתא עוד" ,כתוב מה

 השתנתה מיד ].'וגו המלך בפי הדבר עוד[
 נעשה"לכן ו .האדם מבני ונטרד דמותו

 שם" שם וכתוב ,עשיה כאן כתוב ,"אדם
  ".עזוב היום עמו עשיתי אשר האיש

ãàã àð÷åéãã ïåéëå" ìò èéìù äéá íéùøúà í
ää àð÷åéã àåääá àîìòã ïééøá ìë" ã

)á è úéùàøá ( íëàøåîå ìë ìò äéäé íëúçå
åâå õøàä úéç ' àð÷åéã àåääî ïéìçãå ïéòæ åäìë

 àéìòî àãå÷ô àåä àãã ïéâá äéá íéùøúàã
 øàù ìë ìò íãàã äéð÷åéãá ùð øá à÷ìúñàì

òà øöðãëåáðî ïì àðî ïéãå÷ô" àåää íìçã â
éðëñîì ïçéî äåäã àðîæ ìë àîìç1016 àøù àì 

 äéìò]äéîìç[ àùéá àðéò ìéèàã ïåéë ]àìã[ 
éîì áéúë äî éðëñîì ïç)ã ìàéðãçë  ( ãåò

åâå àëìî íåôá àúìî ' äéð÷åéã éðúùà ãéî
 íãà äùòð êë ïéâáå àùð éðá ïî ãéøèàå

)åë à úéùàøá (äéùò àëä áéúë1017 áéúëå 
 íúä)èé á úåø ( åîò éúéùò øùà ùéàä íù

æòåá íåéä  
 ולהשלים תפילין להניח :עשירית מצוה

 ויברא" שכתוב ,העליונה בדמות עצמו את
 ,ואמר פתח ".בצלמו האדם את אלהים

 בארנו הזה הפסוק ".ככרמל עליך ראשך"
 זה "ככרמל עליך ראשך" אבל ,ונתבאר
 של שמו ,ראש של תפילין ,העליון הראש
 באותיות ה"יהו הקדושהעליון  המלך

 השם ,אחת פרשה ואות אות כל ,רשומות
 .כראוי האותיות של דוריבס חקוק הקדוש
 ,"ממך ויראו עליך נקרא 'ה שם כי" ושנינו

 קדוש שם שהם ,ראש של תפילין אלו
  .אותיותיו של דוריבס

 àîìùàìå ïéìéôú àçðàì äàøéùò àãå÷ô
 àð÷åéãá äéîøâäàìò1018 áéúëã )à úéùàøá 

æë (åîìöá íãàä úà íéäìà àøáéå1019 çúô 
 øîàå)å æ øéù (àä ìîøëë êéìò êùàø>é< àø÷ 

ìîøëë êéìò êùàø ìáà øîúàå àðîé÷åà àã 
 àùéøäàìò )ã(àùéøã ïéìôú1020 àëìîã àîù 
äàìò àùéã÷åäé "ä1021 úà ìë ïéîéùø ïååúàá 

 àîù àãç àúùøô úàåàùéã÷ àøåãñá àôéìâ 
ïååúàã1022 ïðúå úåàé à÷ãë )é çë íéøáã ( éë
åäé íù" ïéìôú ïéìà êîî åàøéå êéìò àø÷ð ä

 àîù ïåðéàã àùéøãàùéã÷àøåãñá 1023éååúàã   

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(ח "ז. לאפוקי לשם יוהרא או מפני הבושה 1015
 ).אור יקר(בעצת דניאל  1016
משום דעיקר צדקה לא אדכר בקרא דריש ליה ממילת נעשה אדם שהעשיר עושה צדקה לעני והעני  1017

 ).אור יקר(עושה אדם אל העשיר 
 ).אור יקר(מה הו אמניח תפילין אף אתה  1018
 ).ו"רח(סוד מוחין דצלם בתי תפילין  1019
 ).מ"מ(א "מוחין דז' שהם ד, ל ראשרישא עילאה הם תפילין ש, פירושו 1020
 ).ו"רח(י "זהו תפילין דרש 1021
דהיינו , ]י"היינו תפילין דרש[מציאויות או סדר הפרשיות קדש והיה שמע והיה ' בתפילין נמצאו ב 1022

אמנם מורה על הגלות , שהוא שם קדוש] ת"היינו תפילין דר[ו "או הויות להדדי דהיינו יהה, ה כסדרן"יהו
מצד הבינה מצד הדין ועת האמר כי תפילין אלו כיון שהם האותיות מחכמה ראוי שיהיו והם , והפירוד
 .ואיהו עיקרא דתפיליןה "א שם ד"ד וגר"ח מו ע"תז' עי) אור יקר(כסדרן 
 ).א"נ(ל "י ז"היא סברת רש 1023
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 'י זו ,"בכור כל לי קדש" ראשונה פרשה
 שיםוהקד כל של הבכור ,שוקד שהיא

 הדק שבילְב ,"רחם כל פטר" .העליונים
 רחמה את פותח שהוא ,ד"מיו שיורד ההוא

  . עליון שוקד והוא ,כראוי פירות לעשות

 äàîã÷ àúùøô)á âé úåîù ( ìë éì ùã÷
 àã øåëá>é<ùã÷ éäéàã 1024 ìëã àøëåá 

ïéàìò ïéùãå÷1025 ìéáù àåääá íçø ìë øèô 
ã÷é÷1026åé ïî úçðã " àîçø çúôà åäéàã ã

ãáòîì1027úåàé à÷ãë ïéáéàå ïéøéô 1028 åäéàå 
 ùã÷äàìò  

 ,'ה זו ,"אךייב כי והיה" השניה פרשה
 בחמשים ד"יו מתוך רחמה שנפתח ההיכל
 .שבו הסתומים וחדרים אכסדראות פתחים
 הזה בהיכל ד"יו שעשה ההוא שהפטר

 ,הזה השופר מתוך שיוצא קול בה עולשמ
 בכל סתום הוא הזה שהשופר משום

 להוציא אותו ופתח ד"יו ובא ,הצדדים
 ול תקע ,ואות שפתח וכיון .קול ממנו

   .רותילח עבדים להוציא קול ממנו והוציא

 àðééðú àúùøô)ä íù ( ä àã êàéáé éë äéäå
àìëéä1029 ]çúôúàã) [çúôàã( åâî äìéã àîçø 

åé" ïéîéúñ ïéøãàå ïéàøãñëà ïéçúô ïéùîçá ã
ääã äéáãåé ãéáòã øèô àå"ã1030 éàäá 

àìëéä1031àì÷ äá òîùîì 1032 à÷ôð éã åâî 
àã øôåù1033åä àã øôåùã ïéâá à ìëá íéúñ 

åé àúàå ïéøèñ"ã1034 äéðî à÷ôàì äéì çúôå 
àì÷1035äéì çúôàã ïåéëå 1036 ÷éôàå äéì ò÷ú 

åøéçì ïéãáò à÷ôàì àì÷ äéðî1037   
 ישראל יצאו הזה השופר ובתקיעת

 בסוף אחרת בפעם עתיד וכך ,ממצרים
 .הזה השופר מן באה להוגא וכל .הימים

 שהרי ,הזו בפרשה מצרים יציאת ישלכן ו
 שפותח ד"יו של בכח בא הזה מהשופר

 וזו ,העבדים לתולגא קולו ומוציא רחמה
 פרשה. הקדוש השם של השניה האות ',ה
 זו ,"ישראל שמע" של היחוד סוד שלישיתה

 íéøöîî ìàøùé å÷ôð àã àøôåùã åòé÷úáå
 àð÷øåô ìëå àéîåé óåñì àøçà àðîéæ ïéîæ êëå
 úàéöé äá úéà êë ïéâáå àéúà øôåù éàäî
 éúà øôåù éàäî àäã àã àúùøôá íéøöî

åéã àìéçá"ã1038 äéì÷ ÷éôàå äìéã àîçø çúôã 
ôì àîùã àðééðú úà ä àãå ïéãáòã àð÷øå

àùéã÷ àãåçéã àæø äàúéìú àúùøô ) å íéøáã

                                                           

 ).ו"רח(חכמה  1024
' והמלכות נק, אקדש גם הו' א לפעמים נק"וז" כי יובל היא קדש"כי אימא נקראת קדש בסוד ' פי 1025

 ).מ"מ(אבל אבא הוא בוכרא דכל קודשין עילאין , קדש בכמה דוכתי בזהר
 ).מ"ו ומ"רח(יסוד דאבא  1026
ו פרצופין שהעתיקם סוד הדעת "דהיינו ד). אור יקר(דהיינו הנתיב המוליד בבינה ). ו"רח( דאמא 1027

ו וסוד זה הם סוד "בינה נעשו דד וכשהעתיקם ב"ד שהוא מילוי היו"היו ו' מחכמה ונתנם אל הבינה כי בח
, עטרת יסוד דאבא הרי הוא מלכות דידיה מצוי באימא עלאה תמיד). א"נ(ת "ז. 'ת ומ"ו פרצופין שהם ת"ד

  ).ב"א סב ע"ביאורים ח(ב "בלק קצג ע' ועי
 ).מ"מ(כדי להוציא הנשמות שנקראים פירין ואיבין , שפותח דלתות שערי יסוד אימא' פי 1028
 ).ו"רח(בינה  1029
 ).ו"רח(יסוד דחכמה  1030
 ).ו"רח(בבינה  1031
 ).מ"מ(ן שנקראים קולות מיסוד דאימא "להוציא זו' פי). ו"רח(א "ז 1032
 ).מ"ו מ"רח(יסוד אימא  1033
 ).ו"רח(יסוד אבא  1034
 ).ו"רח(ת "ת 1035
דלסוד זה אמרו גבי שופר שהוא חכמה ואינו מלאכה ' להוציא לחירות ונר' תוקע בבי' משמע ח 1036

  ).א"נ(ם "א
ולכך על ידה יצאו , כי אימא דוחה החיצונים, א"אתברו כל המנעולין דסט, י גילוי יסוד אימא" עכי 1037

 ).מ"מ(וכן על ידה יוצאים העבדים לחיות ביובל שרומז לבינה , ישראל ממצרים
 ).ו"רח(יסוד אבא  1038
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 ובו ,הכל של היחוד ובה הכל שכוללת ו"וא
 פרשה .הכל נוטל והוא ,םיחדיימת

 של שני כללות ,"שמוע אם והיה" הרביעית
  צדדים

ã (àå àã ìàøùé òîùã"å1039 äéáå àìë ìéìëã 
ïãçééúà äéáå àìëã àãåçé1040 ìéèð àåäå 

àìë1041 äàòéáø àúùøô )âé àé íù ( íà äéäå
òåîù1042ïéøèñ ïéøúã åìéìë 1043  

  ãé/à  
 הגבורה ,ישראל כנסת בהם שנאחזת

 אותם שנוטלת האחרונה 'ה וזו ,שלמטה
 אותיות ממש הם ליןיוהתפ .מהם ונכללת

 "ככרמל עליך ראשך" ,כן ועל .הקדוש השם
 "ראשך ודלת" ,ראש של תפילין אלו

 כלפי עניה שהיא ,יד של ההיא התפלה
 גמהודכ לה יש שלמות כמו כן כאן .מעלה

 קשור הוא "ברהטים אסור מלך. "שלמעלה
 הקדוש שםב להאחז הבתים באותם ואחוז
 הוא בהם תקןנש מי כן ועל .כראוי ההוא
כמו שהשם הקדוש מתייחד  .אלהים בצלם

 בו חדימתיכמו כן השם הקדוש  ,אלהיםב
 של ליןיתפ ,תםוא ברא ונקבה זכר .כראוי
  .אחד והכל ,יד של להיותפ ראש

 äøåáâ ìàøùé úñðë åäá úãçàúàã
àúúìã1044 ïåì àìèðã äàøúá ä àãå 

ìôúå ïåäðî úìéìëúàå àîùã ïååúà ïéàùéã÷ 
 àã ìòå ùîî ïåðéà)äéù"å æ ù ( êéìò êùàø

àùéøã ïéìôú ïéìà ìîøëë1045êùàø úìãå 1046 
àðëñî éäéàã ãé ìù äìôú àéää1047 àìéò éáâì 

åîéìù éëä óåà1048àìéòìã àðååâë äì úéà  
)íù(íéèäøá øåñà êìî 1049åäéà øéù÷ 1050 

 àîù àåääá àãçàúàì éúá ïåðéàá ãéçàå
àùéã÷1051òå úåàé à÷ãë  ï÷úúàã ïàî àã ì

áéäìà äî íéäìà íìöá éåä åäéà åäí1052 
 àîù äéá àãçéúààùéã÷ äéá ãçéúà àåä óà 

 àîùàùéã÷ íúåà àøá äá÷ðå øëæ úåàé à÷ãë 

                                                                                                                                                                                     

 שכתוב זה כמו). מ"מ(א "לכן ייחס פרשה זו לז, א נבנה מהחסדים כנודע"ומפני שז). ו"רח(חסד  1039
ב "א ע"ואתחנן רסט ע' אם שמוע במלכות ועיין פ' ת ופ"שמע בת' א שפר”ב ורנח ע”פנחס רצב ע' מ פ"בר

 ).א"ד(
 ).ו"רח(כי חסד המזווג  1040
, נגד מח חכמה" וביה יחודא דכולא"ש "ומ. שלוקח מוחין משניהם, א"י דאו"כליל כולא הם נה 1041

לפי שהמלכות . נגד מח דעת" והוא נטיל כולא"ש "ומ. נגד מוח בינה" ובה אתיחדן"כ "ומש. שכולל כולם
 ).מ"מ(ג "מחו, א יש לו דעת שלם"אבל ז, שהם הגבורות, ואין לה רק חצי הדעת, דעתה קלה

 ).ו"רח(גבורה  1042
ם "א. כ דין ועונש כלול שניהם"זו עד השמרו לכם ענייני חסד ושכר ואח' כ יש בפ"ה וע"ד וגבור"חס 1043

ולכן פרשה זו ', ונדוע כי אפילו הגבורות כלולים מחסדים וכו, עו הוא מח הגבורותוהיה אם שמ' פי). א"נ(
  ).מ"מ(ויש בה דין ועונש , שהיא רחמים, יש בה ונתתי מטר ארצכם

 ).מ"ומ, ו"רח(י גבורות "שהיא נבנית ע 1044
 פרשיות' דלת אף דכאן משמע שסוד ד' לפיכך נק). הערת הזוהר(א "ד ע"א ואתחנן רס”ג ע"בא מ 1045

כי רב חסד מטה כלפי חסד ונטיל ' ת הכל א"ל כי חסד ות"ג י"ואתחנן משמע שהם חבג' מ ובפ"הם חבת
ישעיה (ציון '  בשוב הוכי עין בעין ירא: ב"ז קסח ע"תיקו' עי). א"נ(ח "ז. א"ר וג"ג' הכל א' ומ' לימינא וכן גבו

] ב"קמד ע[דא תפלין ) ש ז ו"שיה (ד ראשך עליך ככרמל"בההוא זמנא קודשא בריך הוא משבח לה הה) נב ח
 ורצועין תליין מכאן ומכאן כזמורות דאינון ככרמל דתליין מגפן ודלת ראשך כארגמן דא תפילה דיד דרישא

 .תפילה לעני כי יעטוף)  אתהלים קב(ד "מה דהות דלת בגלותא עניה הה
ואינם מוחין ' וכו' דנוקשהם מוחין , א"שהם תפילין של יד דז, ודלת ראשך, כ"אומרים למלכות ג' פי 1046

 ).מ"מ(לשון מסכינא " ודלת"גמורים אלא הארת המוחין בלבד לכך אמר 
 ).ו"רח(נדרש דלת מלשון דלות  1047
מוחין שלימים ומאירים כמו של ' מ הם ד"מ, שהם הארת המוחין בלבד, פ שנקראים דלת"אע',  פי1048

 ).מ"מ(א "שהוא ז" בארגמן"ש "וז, א"ז
 @.י"ה אסור ברהטים שהם הבתים אדנ"ג שהמלך היא הוי"לד עז "א בתיקו"בהגר' עי 1049
כנודע שנכנסים , בתי דתפילין' שהם ד, י דאימא"שהם נה, אסור וקשור ברהטים, א"הוא ז, מלך' פי 1050

 ).מ"מ(בתוכו ונעשים עצם מעצמיו 
 ).מ"מ(ה "אותיות הוי' שרמוזים בד, א"מוחין דז' הם ד 1051
 ).מ"מ(רא אלהים א נק"שגם ז, ן נקראים אלהים"זו 1052
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)æë à úéùàøá ( ãé ìù äìôúå àùéøã ïéìôú
ãç àìëå  

 .הארץ מעשר רֶשַעְל :עשרה אחת מצוה
 של מעשר לעשר אחת ,מצוות שתי יש כאן

 .האילן רותיפ של וריםבכ ואחת ,הארץ
 רעוז עשב כל את לכם נתתי הנה" שכתוב

 כאן כתוב ,"הארץ כל פני על אשר זרע
 הנה לוי ולבני" שם וכתוב ,"נתתי הנה"

 וכל" וכתוב ,"בישראל מעשר כל נתתי
 'לה העץ מפרי הארץ מזרע הארץ מעשר

  .הוא

 àëä àòøàã àøùòî àøùòì øñãç àãå÷ô
î àøùòì ãç ïéãå÷ô ïéøú úéà àøùò

àòøàã1053 éøåëá ãçå ]éøéôã) [éøôã( àðìéà 
 áéúëã)èë à úéùàøá ( ìë úà íëì éúúð äðä

 àëä áéúë õøàä ìë éðô ìò øùà òøæ òøåæ áùò
 íúä áéúëå éúúð äðä)àë çé øáãîá ( éåì éðáìå

éúúð äðäúà  áéúëå ìàøùéá øùòî ìë ) àø÷éå
ì æë ( õòä éøôî õøàä òøæî õøàä øùòî ìëå
åäéì"àåä ä  

 בכורי להביא :עשרה שתים מצוה
 פרי בו אשר העץ כל ואת" שכתוב ,האילן

 אסור לכם ,לי שראוי ימ כל ,"זרע רעוז עץ
 המעשר כל להם ונתן להם התיר ,למאכל

 לכם ,"לכם נתתי" .האילנות ובכורי שלו
  .שאחריכם לדורות ולא

àðìéàã éøåëá äàúééàì øñéøú àãå÷ô1054 
 áéúëã)èë à úéùàøá (ä ìë úàå åá øùà õò

 ìë òøæ òøåæ õò éøô>àîï <)éàî( éì éæçúàã 
 ìë ïåì áäéå ïåì øéúà ìëéîì àøéñà ïåëì
 íëì íëì éúúð ïéðìéàã ïéøåëáå äéìéã àøùòî

ïåëéøúáã ïéøãì àìå  
 לבנו פדיון לעשות :עשרה שלש מצוה

 ,הם ממונים ששני ,בחיים אותו לקשר
 על ועומדים ,מות של ואחד חיים של אחד

 פודההוא  ,בנו את האיש וכשיפדה ,האדם
 יכול לאאז ו ,ההוא המות ימיד אותו
 את אלהים וירא" של סוד וזה .עליו טולשל

 זה ,"טוב והנה" .בכלל ,"עשה אשר כל
 ועל .המות מלאך זה ,"מאד" .חיים מלאך

 ,חיים של זה מתקיים ההוא בפדיון כן
 קונה הזה בפדיון ,המות של אותו ונחלש

 הרע הצד ואותו .נתבארש כמו ,חיים לו
  .בו אוחז ולא אותו עוזב

äéøáì àð÷øåô ãáòîì øñéìú àãå÷ô1055 
ïðîî ïéøúã ïééçá äéì àøù÷ì1056 ãç åäðéð 

àúåîã ãçå ïééçã1057 ãëå ùð øáã äéìò ïéîéé÷å 
 ÷éøô àúåî àåääã àãéî äéøáì ùð øá ÷åøôé

äéì1058 àã àæøå äéìò äàèìùì ìéëé àìå 
)àì à úéùàøá (éäìà àøéå" úà í øùà ìë

 àã ãàî íééç êàìî àã áåè äðäå ììëá äùò
 àã íéé÷úà àð÷øåô àåääá àã ìòå úåîä êàìî

çãàã àð÷øåôá úåîã àåää ùìçúàå íéééð÷65 
 ÷áù àùéá àøèñ àåääå øîúàã äîë íééç äéì

äéá ãéçà àìå äéì1059  
 יום את רולשמ :עשרה ארבע מצוה

 מעשה מכל המנוחה יום שהוא השבת
é àøèðì øñéáøà àãå÷ô åäéàã àúáùã àîå

àîåé  ïìéìë àëä úéùàøá éãáåò ìëî àçééðã

                                                           

אשר [ג " מצות מעשר ראשון הוא סוד חזרת האור של רחל שהיא נקראת מעשר לשורשה אל הלוי ה1053
 ).עולת תמיד סדר הוצאת המעשר (ששם שורשה] א"בדעת ז
' י בגי"וכן אדנ, חזרת פרצוף הנקבה אל החסד העליון שהוא הכהן] היא סוד[ מצות ביכורים גם 1054

 ).עולת תמיד שם (א"הטנוזהו ולקח הכהן , א"הטנ
ששמר , ה"אלא עשית כיעקב אבינו ע, ו לבטלה"שהיא טיפה ראשונה שלא השלכת ח,  בכור בניך1055

אז יהיו ראוים , שהיא טיפה ראשונה, ולזה אמר ראובן בכורי אתה כחי וראשית אוני. ד שנה"טיפתו פ
 .)ספר הליקוטים משפטים כב (זהו פדיון פטר רחם, שתתנם לי

 ).אור יקר(שמאלי , דין' והב. ימיני, רחמים' הא, לאכים המלוים לאדםמ' הם ב 1056
ה דין ועונש חטאיו "וחד דמיתא התובע לפני הקב, ה דין ושכר מצוותיו"חד דחיים תובע לפני הקב 1057

 ).אור יקר(
, כ קחהו לך וסלקהו מן העולם"וא, ה"ובכורות להקב, פלוני בכור, ה ואומר"שהוא תובע לפני הקב 1058

  ).אור יקר(אין לו פה להשיב , ת האדם פודה בנוובהיו
 ). אור יקר(שאינו מקטרג עליו  1059
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 אחת ,מצוות שתי ותכלול כאן .בראשית
 אותו לקדש ואחת ,השבת יום שמירת

 כמו השבת יום את רולשמ .דושויבק היום
 של יום שהוא ,עליו והערנו שהזכרנו

 בו נתקנו המעשים וכל ,לעולמות מנוחה
 שהתקדש כיון .היום שהתקדש עד ונעשו
 שלא רוחות של בריאה נשארה ,היום

   .גופות להם נבראו

úáùä íåéã àøéèð ãç ïéãå÷ô ïéøú1060 ãçå 
àùã÷ì1061 àîåé àøèðì äéùåã÷á àîåé àåää 

 åäéàã åäééìò àðøòúàå àðøëãàã äîë àúáùã
ïéîìòì àçééðã àîåé1062 äéá ïãéáò ìëå 

åììëúùà1063 ïåéë àîåé ùã÷úàã ãò åãéáòúàå 
 øàúùà àîåé ùã÷úàãïéçåøã äàéøá1064 àìã 

àôåâ ïåì éøáúà  
 לעכב הוא ברוך הקדוש ידע לא וכי

 גופות שיבראו עד היום את לקדשמ
 ורע טוב הדעת עץ אלא ,הללו לרוחות

 ורצה ,הרע של האחר הצד אותו את עורר
 בכמה רוחות כמה ונפרדו ,בעולם להתחזק

 שראה כיון. בגופות בעולם להתחזק מינים
 עץ מתוך תעוררנ ,כך הוא ברוך הקדוש
 ,אחר באילן והכה רוח נשיבת החיים

 .היום והתקדש טוב של אחר צד והתעורר
 רוחות והתעוררות גופות בריאת שהרי
 בצד ולא ,הזה בלילה היא הטוב בצד

 בלילה האחר הצד הקדים ואלמלא .האחר
 יכול לא ,הטוב צד שיקדים טרם הזה

 .אחד רגע אפילו לפניהם דולעמ העולם
 ,רפואה הקדים הוא ברוך הקדוש אבל
 לפני והקדים ,היום דושיק לפניו לגישד

 שחשב ומה .העולםהתקיים ו ,האחר הצד

á÷ òãé äåä àì éëå" àîåé àùã÷ì àáëòàì ä
 ïéôåâ ïåøáúéã ãò úòãã àðìéà àìà ïéçåø éðäì

òøå áåè1065òøã àøçà àøèñ àåää øòúà 1066 
 ïéçåø äîë åùøôúàå àîìòá àô÷úúàì àòáå
 ïåéë ïéôåâá àîìòá àô÷úúàì ïéðééæ äîëá

á÷ àîçã"øòúà êë ä)å(áéùð ééçã àðìéà åâî å 
àçåøã1067ùèáå 1068àøçà àðìéàá 1069 øòúàå 

àîåé ùã÷úàå áåèã àøçà àøèñ1070 àäã 
àå ïéôåâã åàéøá åäéà áåèã àøèñá ïéçåøã åøòú

 íéã÷à àìîìàå àøçà àøèñá àìå àéìéì éàäá
 àøèñ íéã÷é àìã ãò àéìéì éàäá àøçà àøèñ
 àòâø åìéôà åäééî÷ í÷éîì àîìò ìéëé àì áåèã

á÷ íéã÷à àúååñà ìáà àãç"ä1071 äéî÷ âéìãã 
 àøçà àøèñ éî÷ íéã÷àå àîåéã àùåã÷

àøçà àøèñ áéùçã äîå àîìò íéé÷úàå1072 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(לשבות ממלאכה  1060
 ).אור יקר(במצות עשה שבו  1061
 ).אור יקר(שכולם שובתים ממלאכה , שכל העולמות בו הם במנוחה 1062
אור ( ביום שבת ושורשם העליון עולה ונכלל באור גדול, שלמות הנמצאות הוא בשורשם העליון 1063

 ).יקר
 ).ו"אור יקר ורח(שדין  1064
 ).מ"מ(וחציה רע , שמחצה טוב, נוגה' קלי). אור יקר(ל "דא סמא" ורע", ן"דא מטטרו" טוב" 1065
 ).ו"רח(זהו סוד קליפת נוגה המתעוררת ביום ששי  1066
 ).ו"רח(של הזכר  1067
צ יג "א בספד"בהגר ( נעלםהבטישה הוא בסוד זיווג). אור יקר(לבשם המלכות ולקדשה אל הזווג  1068

ג "חו יוצאים מנ שהם"זוכגון הפכים ה' באת  כי ענין הזיווג הוא לזווג השיבטשזיווג נקרא , )ה וכבר"א ד"ע
כעין רק ווג ממש אלא י זה אינבטישה, )ה כד אתפשט"ב ד"ח יח ע"א תז"בהגר (שיתמתקו כדי אש ומים

 ).ג"ב פב ע"ו ביאורים ח"לש (ווגיז
 ).ו"רח(מלכות  1069
, ובראותם ענין זה חשבה לאתתקפא', הוא תחת יד החומר והקלי, עולם הזה הוא סוף העשיה 1070

. דהיינו ממש סוד הגלות, י"וכל השפע הנשפע לתחתונים יהיה ע, שיהיה עולם התחתון כולו מנת חלקה
, שהכדי שיהיו כל בני אדם הנולדים למטה מצד הקדו, ה ענין זה הקדים קדושת שבת"וכאשר ראה הקב

 ).אור יקר(י הקדושה "והנהגת התחתונים ע
  ).א"נ(ם "ק א"ט דצריך להוסיף מחול עה"ה 1071
פ "ש לחזרת פב"א וננסרו בע"כי הם אב, )א"ב צה ע"זהר ח(ס שארי בחבורא וסיים בפרודא "ז 1072

 ).זהר הרקיע(פ בסוד יתפרדו כל פועלי און "ונתקדש היום ונשאר פרודים ואינם חוזרים פב
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 נבנה ,להתחזק בעולם להבנות האחר הצד
 גופות ונבנו ,והתחזק הטוב צד הזה בלילה

   .הטוב מצד הזה בלילה קדושות ורוחות
  

úàìàîìòá éðá1073 å éàäá éðáúà àô÷úúàì
áåèã àøèñ àéìéì1074 ïéôåâ ïåðáúàå ó÷úúàå 

 áåèã àøèñî àéìéì éàäá ïéùéã÷ ïéçåøå  

 זה את שיודעים חכמים של נתןעֹולכן ו
  משבת

úáùî àã éòãéã ïéîéëçã ïúðåò êë ïéâáå1075  

  ãé/á  
 הצד זה את רואה אז שהרי. לשבת

 מעשים לעשות חשבה שהיא שכמו ,האחר
 ומשוטטת הולכת .שהוהקד של צדה לש

 כל את ורואה ,שלה והצדדים צבאות בכמה
 של בגלוי מטתם את שמשמשים אותם
 הבנים אותם וכל ,הנר לאור גופם

 עליהם ריםושש ,נכפים הם משם שיוצאים
 הרוחות ואותם .ההוא האחר מהצד רוחות

 ,מזיקים שנקראים הרשעים של ערומותה
 כיון. ותםא והורגת ת"לילי בהם ושורה

 על שולטת שהווהקד היום שהתקדש
 עצמו מקטין האחר הצד אותו ,העולם
 פרט ,השבת ויום שבת ליל כל ונטמן

 על שהולכים שלו הכת וכל ן"לאסימו
 של הגלויים את לראות בסתר רותהֵנ

 נקב בתוך נטמנים כך ואחר ,התשמישים
  .הגדול תהוםה

àäã úáùì1076 àøçà àøèñ àã úàîç ïéãë 
äéàã äîëããéáò ãáòîì úáéùç é66 àøèñ 

 ïéøèñå ïéìééç äîëá àèèùîå àìæà äùåã÷ã
 åäééñøò éùîùî à÷ã ïåðéà ìë úàîçå äìéã
 ïéðá ïåðéà ìëå àðéöåáã àøåäðì ïåäéôåâã àéåìâá

 ïîúî ïé÷ôðãååä67 ïéçåø åäééìò åøùã ïéôëð 
àøçà àøèñ àåääî1077 ïéàìéèøò ïéçåø ïåðéàå 

àéáééçã1078úàéøùå ïé÷éæî ïåø÷àã éìéì åäá " ú
 äùåã÷ àèìùå àîåé ùã÷úàã ïåéë ïåì úìéè÷å

äîøâ úøéòæà àøçà àøèñ àåää àîìò ìò1079 
 øá àúáùã àîåéå àúáùã àéìéì ìë úøîèàå

]ïî[åîéñà " éâøù ìò éìæàã äéìéã úë ìëå ï
éåìâ ìò éîçîì åøéîèáà68 øúáìå àùåîùã 

ïåøîèà1080 àáø àîåäúã àá÷åð åâ   

 תצבאו כמה ,השבת שיצאה כיון
 כן ועל ,בעולם ומשוטטים פורחים ומחנות

 ïéçøô ïééøùîå ïéìééç äîë àúáù ÷ôðã ïåéë
 ìù øéù ï÷úà àã ìòå àîìòá ïéèèùîå

                                                                                                                                                                                     

ש לחזור "שארי בחבורא וסיים בפירודא כי הם אחור באחור וננסרים בע) א"ב צה ע"ח(זהו סוד  1073
 ).ו"רח(ואינם חוזרי פנים בפנים בסוד יתפרדו כל פועלי און ' פנים בפנים ונתקדש היום ונשארו פרודי

 ).ו"רח(יסוד  1074
 שבת לליל שבת ענין העונה משובחת מליל:  שער השבת- ספר עולת תמיד ' ועי, א"לקמן קיב ע' עי 1075

כ אין לשמש מטתו כי "א, ש"הסוד הוא כי כבר נודע שיש הפרש כי אין נשמות חדשות רק בע, לתלמיד חכם
אם האדם ]  והנה-ח "מפע[ד כי אלו הנשמות ממש היורדות בליל שבת "ונלע. אם בשבת בחצי ליל שבת

, מה תשרה על אותה טיפהבלילה ההיא ישמש מטתו ונשארה אשתו מעוברת מביאה ההיא ודאי אותה הנש
וזהו טעם הורדת ,  לזה אמר שאותם הבנים יהיו חסידים קדושין??וכיון שהיא נשמה חדשה ולא ענושה

וצריך להיות . הוא במשמש לשם הריון לצורך בנים, ש"ש לע" כל אזהרה מע.כ"ע, אותם הנשמות בליל שבת
אבל אם אשתו כבר מעוברת או .  עליוןמהזיווג, כדי שישרה בהאי טפה נשמה קדושה עליונה, אז הזווג

 ).ש על המטה יא"ח ק"פע (כ"אין לחוש עליו כ, מניקה
  ).א"ד(אתבנון רוחין וגופין קדישין : גליון 1076
 ). פרק ב'ספר הליקוטים מלכים א (ת יש לה שליטה בילדים מן המשמש מטתו לאור הנר" לילי1077
ז ”טים בעולם לטמא בני אדם בשרוחות ערומות של רשעים שאין להם במה להתלבש ומשוט 1078

מ שאלו רוחות ”ל שפועלים שהאדם יראה קרי וי"ן ר"שגורמים שהאדם ההוא רואה קרי והיינו דאקרו
: א"ז קיב ע"א בתיקו"בהגר' עי). א”ד(ערומות הם של רשעים שראו קרי כל ימיהם ולא חזרו בתשובה 

מ נשמתין "ש בזוהר בכ" וכמ,רומים אבל עבד ושפחה נשארו ע,דווקא לאדם ולאשתו עשה כתנות אור
ב וירח את ריח "עבפרשת בראשית קמב '  ועי, והן אותן שלא זכו אל הנשמה ואין להם לבושא,ערטילאין
 שהם )ד פרק יב"ן ומ"מ (ל"ש הרב ז"והענין לבוש הנשמה הוא מאימא כמ, ל"כו וז' ש קלי" פת'עי. 'בגדיו כו

  .ל"עכ,  הם אזלין ערטילאיןלבושי המוחין כי הנשמות קודם שבאו לעולם
 ).אור יקר(היינו בנוקבא דתהומא רבא  1079
  ).א"ד(נסתרים שם ושם מקומם ' תוך נקבי התהום רבה שהם חלונות שהקליפות חיצונו 1080
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 העם על ישלטו שלא פגעים של שיר תקןנ
 בלילה ,משוטטים מקום לאיזה .הקדוש
 טולשל וחושבים בחפזון כשיוצאים ,ההוא

 אותם ורואים ,הקדוש העם על בעולם
 תחילהוב ,הזו השירה את ואומרים בתפלה

 ,הכוס על ומבדילים בתפלה מבדילים
 ומגיעים ומשוטטים ולכיםוה משם פורחים

 ומהצד מהם יצילנו הרחמן .המדבר לתוך
  .@הרע

íéòâô1081 àîò ìò ïåèìùé àìã àùéã÷ ïàì 
 åìéäáá é÷ôð ãë àéìéì àåääá éèèùî øúà

 àîò ìò àîìòá äàèìùì ïéáùçåàùéã÷ 
åìöá ïåì ïàîçå àã àúøéù ïéøîàå àú

 ñåëä ìò éìãáîå àúåìöá éìãáî àúåøéùáå
 àøáãî åâì ïàèîå éèèùîå éìæàå ïîúî éçøô

ì àðîçøùøèñîå åäééðî ïáæéà69àùéá   

 זכרונם רבותינו אמרו) במוצאי שבת(
 :לעצמם רעה גורמים הם שלשה לברכה

 מי ,השני .עצמו את שמקלל מי ,אחד
 .יתכז בהם שיש פרורים או לחם שזורק

 שבת במוצאי נר שמדליק מי ,השלישי
 ,דסדרא שהולקד ישראל שמגיעים בטרם
 טרם הזו באש להדלק הגיהנם לאש שגורם
 בגיהנם יש אחד שמקום .זמנם שהגיע
 ואותם ,שבתות שמחללים לאותם

 אותו את מקללים בגיהנם שיםנענש
 לו ואומרים ,זמנו שהגיע טרם נר שהדליק

 צנוף" ,"'גו וגבר טלטלה מטלטלך 'ה הנה"
". ידים רחבת ארץ אל כדור צנפה יצנפך
 אש להדליק הוא ראוי שאין משום

 מבדילים שישראל עד שבת כשיוצאת
 שעד משום ,הכוס על ומבדילים בתפלה

 השבת שתווקד ,היא שבת הזמן אותו
  .עלינו שולטת

)úáù éàöåîá (æ åðéúåáø åøîà" àúìú ì
èééìã ïàî ãç åäééîøâì àùéá ïéîøâ ïåðéà 

äéîøâ1082 ïéøåøéô åà àîäð ÷éøæã ïàî àðééðú 
úéæë åäá úéàã1083 àâøù ãé÷åàã ïàî äàúéìú 

àì ãò àúáùã à÷ôîá1084 ìàøùé åèî 
 à÷ìãàì íðäéâã àøåðì íéøâã àøãñã àùåã÷ì
 àúëåã ãçã åäééðîæ àèî àì ãò àøåð éàäá
 ïåðéàå úåúáù éììçî à÷ã ïåðéàì íðäéâá úéà

åääì äéì ïéèééì íðäéâá ïéùåðòã ãé÷åàã à
äéðîæ àèî àìã ãò àâøù1085 äéì éøîàå 

)æé áë äéòùé (åäé äðä" øáâ äìèìè êìèìèî ä
åâå'1086) çé íù ( õøà ìà øåãë äôðö êôðöé óåðö

 àøåð à÷ìãàì àåä úåàé åàìã ïéâá íéãé úáçø
 ãò àúáù ÷éôð ãë>éìãáîã <)éìãáîå( ìàøùé 

àúåìöá1087 >éìãáîå <)éìãáîã( ïéâá àñë ìò 
ðîæ àåää ãòãùåã÷å àåä úáù àà èéìù úáùã 

àðìò1088  

                                                                                                                                                                                     

 .שהוא תהלים צא, ב"שבועות טו ע' עי 1081
וכל כחו , שפותח פתח לשטן ומקטרג על דבריו ).א"נ(ב "י. כי בקללו נתן עצמו לשטן והרשהו עליו 1082

  ).אור יקר(אינו אלא בדבורו הרע 
ואף השרים מונעים ממנו המאכלים כיון שאין הדבר חשוב בעיניו , שמבזה אוכלין, גורם עניות 1083

 ).אור יקר(
ה ואפשר לפלוגי בין אדלוקי "תימה אי לא מצי לאדלוקי שרגא דקאמר היכי מצי למימר תו בורא מ 1084

אבל לבתר הכי מצי לאדלוקי למימר ביה ' וקי עד דלא מטו כושרגא לאוקדא נורא דשרגא לא מצי לאדל
לא מצי לאוקדא עד לבתר דמבדילי אכסא ובהכי ניחא שפיר דזימנין קאמר ' דמטו כו' ה אבל נורא אפי"במ

 ).א"ד(ד "לאדלוקי נורא וזימנין לאדלוקי שרגא כנלע
 ).אור יקר(שמקדים להם אשו של גהנם  1085
 ). אור יקר(יך וקלענה בתוך כף הקלע ואת הנפש אויב,  היינו ממש1086
  ).א"נ(ב "י. ס וזר לא יקרב אליהם"ו ה"ס כ"ו הכו"שסמים בקבה' פי 1087
 הירדן הוא סוד קליפת הנוגה ).אור יקר(שאוחז גם מחלק החול ומקדשו , שהוא תוספת שבת 1088

ה ופעמים בקדוש' הסובב לארץ ישראל שהוא סוד הקדושה ולפעמים קליפת הנוגה חוזרת ומתהוות קצת
מתהפכת ויוצאת אל הקליפה והיא כדמיון הירדן אשר בעת שמימיו מתרבין לוקח קצת חלק מקרקע ארץ 
ישראל וכאשר מימיו חסרים מתמעט ואדרבה ארץ ישראל ניתוספת ונוטלת חלק ממנו ונכנס קצתו בתחום 

ת שאז ניתוספה קדווזה עצמו הוא בחינת תוספת שבת בסוד מיעוט וחסרון הירדן כי . קרקע ארץ ישראל
שם דע כי בכל מקום דביקות עולם בעולם יש בו תוספת שבת פירוש כי היכל קדש הקדשים . השבת

העליון של העשיה חוזר להיות בחינת יצירה בערב שבת והיכל קדש הקדשים דיצירה מתהפך להיות בריאה 
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 אותם כל ,הכוס על שמבדילים ובשעה
 על שהתמנו המחנות אותם וכל לותיהחי

 למקומו ישוב ואחד אחד כל ,לוהח ימות
 משום. עליה שהתמנה ולעבודתו

 דשוהק ,היום והתקדש שבת שכשנכנסה
 מתבטל לווהח ,בעולם ושולט מתעורר
 לא השבת שיוצאת השעה עד ,שלטונו

 ,שבת שיוצאת גב על ואף .למקומם שבים
 שישראל הזמן עד למקומם שבים לא

 קדש בין המבדיל 'יי אתה ברוך אומרים
 והמחנות ,מסתלק דשוהק אז .לולח

 ושבים מתעוררים לוהח ימות על שהתמנו
 משמרתו על ואחד אחד כל ,למקומם

 עד שולטים לא זה כל ועם .עליה פקדושה
 נקראים לםווכ ,הנר מסוד אורות שיהיו
 ,נמשךש האש שמאור( משום האש מאורי

 האש ומיסוד )האש עמוד שמסוד א"נ
  .התחתון העולם על ושולטים כולם באים

 ïéìééç ïåðéà ìë àñë ìò ïéìéãáîã àúòùáå
ìåçã éîåé ìò ïðîúàã ïééøùî ïåðéà ìëå1089 

)å(úé ãçå ãç ìëåá70äéøúàì 1090 äéðçìåôå 
úàå àúáù ìàò ãëã ïéâá äéìò éðîúàã ùã÷

 ìåçå àîìòá èéìùå øòúà ùã÷ àîåé]éãòúà [
)øòúà(àúåðèìåùî 71 >äéìéã< àúòù ãò 

 ïéáééú àì àúáù ÷éôðã>åäééøúàì<òàå " â
 àðîæ ãò åäééøúàì ïéáééú àì àúáù ÷ôðã

åäé äúà êåøá ìàøùé éøîàã" ïéá ìéãáîä ä
ìåçì ùã÷1091 ïééøùîå ÷ìúñà ùã÷ ïéãë 

ééúå ïéøòúî ìåçã éîåé ìò åàéðîúàã ïéá
 ãé÷ôúàã äéøèî ìò ãçå ãç ìë åäééøúàì

ïéèìù àì àã ìë íòå äéìò1092 ïéøåäð ïåäéã ãò 
àâøùã àæøî1093ùàä éøåàî ïåø÷à ïåäìëå 1094 

 ïéâáàãâðã àøåðã àøåäðîã1095 ]ð" àæøîã à
àøåðã àãåîòã[àøåðã àãåñéîå ïàéúà  åäìë 

äàúú àîìò ìò ïéèìùå  
 השלימו טרם נר מדליק כשאדם זה וכל
 הוא אם אבל. דסדרא שהוהקד את ישראל
 אותם ,דסדרא שהוקד שישלימו עד ממתין

 את עליהם מצדיקים שבגיהנם הרשעים
 מיםימקי והם ,הוא ברוך הקדוש של דינו
 שאומרים הברכות כל האיש אותו על
 ,"השמים מטל האלהים לך ויתן" ,בוריהצ

 ,"' וגובשדה אתה וברוך בעיר אתה ברוך"
 ימלטהו עהר ביום דל אל משכיל אשרי"
 זה מה ,רע ביוםכתוב ל צריך היה ".'ה
 ההיא הרעה ששולטת יוםב ,"רעה ביום"

 ,"דל אל משכיל אשרי" .נשמתו את לקחת
 אצל מחטאו תולרפאו מרע שכיב זהו

 àì ãò àâøù ÷éìãà ùð øá ãë àã ìëå
 åäéà éà ìáà àøãñã àùåã÷ ìàøùé åîéìù
 ïéáééç ïåðéà àøãñã àùåã÷ åîéìùéã ãò ïéúîî

á÷ã àðéã åäééìò ïé÷éãöî íðäéâã" ïåðéàå ä
 éøîà à÷ã ïàëøá ìë ùð øá àåää ìò éîéé÷î

àøåáö1096) çë æë úéùàøá ( êì ïúéå
äéäìà"í1097 íéîùä ìèî )â çë íéøáã ( êåøá

åâå äãùá äúà êåøáå øéòá äúà')  àî íéìäú
á (åäé åäèìîé äòø íåéá ìã ìà ìéëùî éøùà" ä

 äòø íåéá éàî äéì éòáî òø íåéá>á< àîåé
 éøùà äéúîùð áñéîì äòø àéää àèìùã

                                                                                                                                                                                     

 ממנו הוא סוד תוספת וכיוצא בזה בכולם ואותה הבחינה אשר מתהפכת אל עילוי בדמיון מה שלמעלה
 ).ב"לב עי "שער מאמרי רשב (שבת בעצמו

 ).אור יקר(ן "תחת ממשלת השר מטטרו, הם בסוד היצירה 1089
 ).אור יקר(ביום השבת שולטנותא אתעדי מנייהו ואתיהיב לעילא בסוד הבריאה  1090
 ).אור יקר(כי ביום השבת יפתח , היינו שער שבין הבריאה ליצירה שהוא נסגר 1091
 ).אור יקר(אמנם הם מזומנים בשפעם לפעול , פועלים למטהאינם  1092
 ).אור יקר(ה "משפע המלכות הנקראת נר מצד הקב 1093
להפשיט א שתכלית הברכה בזה הוא כדי "שם יב ע' ועי, ה דצריך"ב ד"ז קח ע"א על תיקו"בבהגר' עי 1094

 .נחש ולהתלבש במאורי האשהעור של את ה
, ויסוד נקרא כן מצד הגבורה, ומכחה נהר די נור, ם הפירודשהיא נמשכת אל עול, היינו מהגבורה 1095
 ).אור יקר(ן נקרא כן מצדה "ומטטרו
 ).ו"רח(מכאן שיש לומר בציבור ויתן לך כפי סברת ומנהג אשכנזים  1096
ראוי שגם בימות החול לא יהיה , שהוא המשיך מדת הקדושה ולא השליט החול, מדה כנגד מדה 1097

, שהיא מלכות, ש ויתן לך האלקים"וז, תוך המלכות מתוך הקדושה העליונהאלא מ, מזונו מצד שרי החול
  ).אור יקר(ת "ת, מטל השמים
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 היום זה ,אחר דבר .הוא ברוך הקדוש
 ,ממנו נצול] והוא[ ,העולם על שורה שהדין

 היום ,"'ה ימלטהו רעה ביום" שנאמר כמו
 על טולשל רעה לאותה הדין מסרשנ

  .העולם

 äéì äàñàì òøî áéëù àåä àã ìã ìà ìéëùî
éåáåçî1098á÷ éáâ "åé àã øçà øáã ä àðéãã àî

 øîúàã äîë äéðî áéæúùà àîìò ìò àéøù
åäé åäèìîé äòø íåéá" àðéã øñîúàã àîåé ä

 àîìò ìò äàèìùì äòø àåääì]øñç[ 1099  
  åè/à  

  úéùàøá  בראשית
 בראשית בחכמת המלך חקק(בראש 

) חקיקה( חקק חקיקות , המלךשלטון )'וכו
נסתר  ויצא תוך , חזקרבאור עליון נ

 עשן ,אין סוףה )מסוד( מראש ,הנסתרים
 לא לבן ולא שחור ,לם נעוץ בטבעתובג

ùéøá1100  àúåðîøåä>ð" úéùàøá à
àúîëçá <àëìîã1101óéìâ 1102 éôåìâ72 ]ð" à

åôéìâ[ åøéäèá äàìò1103àúåðéãø÷ã àðéöåá 1104 
>å< åîéúñã íéúñ åâ ÷éôð)àùéøî( ]àæøî1105[ 

àãé"åñ ï"ó1106àøèå÷ 1107àîìåâá 1108õéòð 1109 
                                                                                                                                                                                     

 ).ו"רח(י כך יחזור בתשובה ויתרפא "אשרי מי שמשכיל את הדל בדברי מוסר השכל ליסרו שע' פי 1098
 ). א"ד) (ב' סי(סוף חלק זה ' ע 1099
שפתח ביחוד שהשכינה מתייחדת בכל ' נר). א"ד(ב "א לו ע"עיין תקונים טו ע). א"ד(י "אותיות רשב 1100

' ואלו השמות כולם ממש גי. פינחס' מ פ"בר' י כדאי"ם שד"י אלהי"ה אדנ"ה יהו"הנהו שמהן והם אהי
ה ודורו היה "ה היה ניצוץ מרע"י ע"דע כי הרשב' ה בריש הורמנותא וכו"הגה). א"נ(ם "א. ש והוא פלא"ברי

י לראות "ש בן יוחאי ולכן זכה רשב"ת ר" הזוהר במילה בריש שהוא רדור דעה ולכן התחיל ספר' בבחי
מעלת דור המדבר כנזכר בזוהר פרשת שלח לך ואמר שם דלא הוה כדרא דמדברא אלא דרא דידיה עד 

פרקים כנגד חמשה חומשי ' ה ולכן עשה ספרא דצניעותא ה"כ ניצוץ משרע"דייתי מלכא משיחא שהוא ג
 באמרם שמעון שגינה יהרג כמו שברח משה מפני פרעה ושם השיג שלימותו תורה ולכן ברח מפני הקיסר

 ).הערת הזהר(מ "י שלימותו במערה במדברה דלוד כי שם נגלו אליו אלהים עכ"במדבר וכן השיג רשב
רשות ורצון המלך יתעלה היה קודם לכל מתהוה להתאצל אצילות ממנו בדרך חקיקה ועיין  1101

והוא , ק"ד שהיינו עתיק ומלכות דא"י י ע"א על ס"בבהגר' ועי.  זוהר הרקיע'עי). א"ד(' בתקונים תקון ה
 והוא ,ג חוורתי" חוורתא דגלגלתא שהן י- גלופי דגלופין , ל"וז, ב" יא עצ"א על ספד"בבהגר' עי. קודם לרצון

ל "הנ ובחוורתא ,ש למטה"י החוורתא הוא חורבן ותיקון העולם וכמ" וע,ל"ג תיבות כנ"כ באותו פסוק י"ג
 והן ,האי גלגלתא חוורתא אנהיר לתליסר עיבר גלופין) ב"דף קכח ע(ר "ש בא" כמ,ג גלופין"ג חוורתי י"הן י

א על "בבהגר' ועי. ל"עכ,  ולכן ראשית הכל הגליפה, והוא ראשית של כל האצילות,שורש לכל הגילופין
' הראשון והוא בחי'  שהוא הנוקס"והוא על ידי המו', ב שמכאן מתבאר שהכל נעשה בסוד נוק"ז לח ע"תיקו
ס "וקודם לכן הוא חשוב א, מכאן מתבאר שתחילת הויית הזמן הוא מהאצילות ואילך. א"במוחין דא' הנוק

  .א שזה כינוי למרכבה הקדושה"אור יקר לקמן קט ע' עי). ד"א ב ע"ביאורים ח(
כל ). יהל אור(דבוצינא ' וכל גליפו הוא מסט, ג גילופין דחוורא דגולגלת אושם התחלת הכל"הוא י 1102

חקק חקיקות האצילות מהעלם אל הגילוי כדבר ). ד"ח כג ע"א על תז"בהגר(היא בסוד כתר " חקיקה"
בזהירות ניצוץ אור עליון מלשון ). א"נ(ם "א. 'חקיקת המדות בעצמותו ית' פי). א"ד(הנחקק מבלי להעבירו 

 ורמז אל תוקף ההארה כאור המזהיר בצהרים וכן תרגום של צהרים הוא טיהרא' ל שרגא בטיהרא וכו"רז
יהל (וגופא חקיקא , וכל ענין רוחא הוא טהירו, ש"ח שה"ש בז"אותיות ונקודות הן גופא ורוחא כמ). א"ד(

  ).ג"ב טו ע"אור ח
). יהל אור(ח בסופו טהירו דטהירו "כ בתז"טהירו כמש' ל ונק"א כנ"ביסוד הבינה דרדל, א"הוא רדל 1103

הטהירו ). א"ש סב ע"הקדו(ס "והוא הרשימו הנשאר מאור א, )א"ש טז ע"הקדו(וצמצום כלומר העולם דקו 
  ).ב"א מב ע"כללים ח(א "ח נ ע"א על תז"בבהגר' ועי, הוא תוקף האור

בוצינא דקורדניתא הזוהר גפרית והכוונה ' פי' ז וכלי"ל ספר הפרדס פ"ז. דרך אמת בסוף הספר' עי 1104
ל "עכ. ז בו כמו גפרית שהאור נאחז ויש גורסים קדרונאת על רוב העלמוכי האור העליון שהוא בכתר ונאח

 ).ה"של(
ולידה מאימא , ל"נתינת הטיפה דאבא בגו אמא בחשאי ובצניעות שההוא אוירא נקרא צניעו כנ 1105

ולכן אוירא דגנוז בגו ' דברים שנתנו בלחש וכו) א"חגיגה יד ע(ש "ש רזא כל סוד בלחש וכמ"בקולי קולות וז
 ).יהל אור(ס "ס והחכמה הוא א"א הוא רזא דא" דחכמה דרדליסוד

' ל דבוצינא הוא יסוד הבינה ומתגלה בגלגלתא בטלא דבדולחא שלכן אלה לחיי עולם וכו"כנ 1106
א "ואתפשטותא דאוירא הוא מיסוד דחכמה דרלד, גנוז גו קרומא דאוירא בגלגלתא, ואוירא שנקרא אין

ובו גנוז האוירא בכל יסוד דדכורא ובכל ' דכורא שגנוז גו יסוד דנוקל וכל יסוד ד"ס כנ"א' וחכמה הוא נק
 ).יהל אור(' הבוצינא וכו' יסוד דנוק
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  כשמדד. כללצבעק ולא ום ולא ירוולא אד
 , עשה צבעים להאיר, מדידה)כשחזר(

ין אחד ימע) ויצא( יצא ,רנלפנים בתוך ה
סתום תוך  , למטהצבעיםשממנו נצבעו ה

 בקע ולא , של סוד האין סוףהסתומים
 עד ,בקע את האויר שלו לא נודע כלל

שמתוך דחק הבקיעה שלו מאירה נקודה 
 עליונה אחר אותה נקודה לא סתומהאחת 

 המאמר , ולכן נקראת ראשית,נודע כלל
  .הראשון של הכל

à÷æòá1110 ÷åøé àìå ÷îåñ àì íëåà àìå øååç àì 
ììë ïååâ åàìå1111 ãë ]ãéãîð "øãä à[1112  àçéùî

 ÷éôð àðéöåá åâá åâì àøäðàì ïéðååâ ãéáò]ð" à
÷éôðå[ àúúì ïéðååâ åòáèöà äéðîã åòéáð ãç 

 ïéîéúñ åâ íéúñ>àæøã <)àæøî(éàã "åñ ï"ó1113 
 àøéåà ò÷á àìå ò÷áòãééúà àì äéìéã1114 ììë 

äéúåòé÷áã å÷éçã åâîã ãò1115 äãå÷ð øéäð 
àãç1116 àîéúñ äàìò àì äãå÷ð àéää øúá 

øîàî úéùàø éø÷à êë ïéâáå ììë òãééúà1117 
àìëã äàîã÷1118  

מצדיקי ו הרקיע כזהר יזהרו והמשכלים"
נסתר  זהר ".הרבים ככוכבים לעולם ועד

 ולא שהגיע ,שלו אוירבהכה הנסתרים 
 ואז ,זו) אורב(נקודה ב )האירוא "נ( ,הגיע

 היכל לו ועשה ,הזאת הראשית התפשטה

åøéäæé íéìéëùîäå1119 é÷éãöîå òé÷øä øäæë 
ãòå íìåòì íéáëëë íéáøä73) â áé ìàéðã ( øäæ

àîéúñ1120äéìéã àøéåà ùèá ïéîéúñã 1121 >ð"à 
éèîã éèî àìåð "øéäðàå à<1122äãå÷ð éàäá 1123 

>ñ"àøåäð à <]éàäá åäðàå[èùôúà ïéãëå 74 

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(עשן ' פי 1107
 ).ג"ז כ ע"א בתיקו"בהגר ( גלםא הוא חכמה שנקר-בגולמא : 'וכו , קשרא הוא יסוד שנקר-  קוטרא 1108

 ).ו"רח (שאין בו תפיסה' פי 1109

ד צורת ניצוץ וגם הוא צורת גולם שתוכל לצייר ממנו כל " בגולם שהוא אות יוקשור ניצוץ הנזכר 1110
והוא יסוד אבא שנקשר ביסוד ). א"ד(אות שתרצה כגולם הזה בלא צורה ומוכן לכל צורה שתרצה לצייר בו 

א על "בבהגר' ועי, )א כא"ש גדלות דז"פת(' שבאחורי האות א' והוא האות י, )א"י ד ע"א על ס"בהגר(אמא 
 הוא סוד רשימו המקיף שהוא סוד הצמצום שמשם שורש הכלים חיצוניות "עזקא. "ב"ח כד ע"תז

ש פנימיות "פת ( מן הקו הנמשך תוך הרשימוהסוד הפנימיות המאירבד "ויל הוא " הנוטרא וק,העולמות
  ).'פתח ג, וחיצוניות

 ).ב"ח כ ע"א על תז"בהגר(ד "כלומר שהוא הגוון החמישי רמוז בקוצו של יו 1111
). א"נ(ל "הרמד. כד מדיד היסוד שהוא נקרא אמה וצריך ביחוד גבורה לירות חצים' פי). א"ד(מדה  1112

  ).א"י ב ע"א על ס"בהגר(בכחה לעשות זאת מכח שרשה שבגבורה דעתיק 
  ).א"ב נו ע"כללים ח(ס ”ס בחוט דאור א"כלומר התגלות אור המלכות דא). א"ד(ב "ז ע"בראשית י 1113
 ).א"ד(אינו מושג  1114
 ).א"ד(א "ע' לעיל ב 1115
 ).ו"רח(חכמה  1116
 ).ו"רח(חכמה  1117
' ב(וביהל אור , י"אריכות במאמרי רשב' עי). הערת הזוהר( מה שחסר כאן 'א'  עיין בסוף הספר סי1118

 .'אריכות בכללים כלל יד ענף ב' ועי, )מהדורות
 .א"זוהר הרקיע כא ע' עי 1119
 ).ו"רח(כתר  1120
אין זיווג ממש ). א"ד(ריחת האור שמכה בלטישת אורו למטה לשון הכאה והוא רמז אל תוקף ז 1121

מכתר עם חכמה אלא רק התלהטות וזוהרי אור המזהירים מזה לזה ונקרא בשם בטישו שהוא זיווג נעלם 
' ועי) ג"ב פב ע"ביאורים ח(שכן הוא אינו זיווג ממש אלא רק כעין זיווג ) א"צ יג ע"א על ספד"בהגר(

והוא בסוד . החכמות' א בענין ג"ז קכז ע"א על תיקו"בבהגר' עי. ה כד אתפשט"דב "ח יח ע"א על תז"בבהגר
  ).ג"ב פב ע"ביאורים ח(א שהוא שורש אבא "כתר כלומר אוירא עלאה שבא

והיינו שהמה , אריכות בעניין זה' א וכללים כלל טו ענף ח"נח סה ע' עי). א"ד(ב "ו ע"בראשית י 1122
 .'ף פרק ב"ח שער אח"ע' ועי, )ג"ש סד ע"הקדו(רי שאינו מסתלק לגמ" רצוא ושוב"' בבחי

צ יז "א ספד"בהגר(א טורנא ובטש גו מוחא "כלומר שיוצא מרדל). ג"ב פב ע"ו ביאורים ח"רח(חכמה  1123
 ).ה האי מתקלא"א ד"ע
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 להיכלו כבוד( ולתשבחתו לכבודו
 ולהיכלו ולכבודו א"נ ,ותשבחתול

 להוליד דשוק עַרֶז עַרַז שם ,)ולתשבחתו
 דשוק זרע" סוד וזה ,העולם לתועלת
 זרע כמו ,לכבודו עַרֶז עַרשַז ,זהר ".מצבתה

 לפנים תכסהשמ טוב ארגמן שלהזה  משיה
 ותועלת תשבחתו שהיא היכל לו ועושה

 שלא סתום אותו ברא הזו בראשית .לכל
 ,אלהים נקרא זה היכל . הזההיכלל נודע
  ".אלהים ברא בראשית" זה וסוד

úéùàø éàä1124 äéì ãéáòå ] äéø÷éì àìëéä
äéúçáùåúìå751125ð " äéìëéäìå äéø÷éìå à
äéúçáùåúìå[) àúçáùåúìå äéìëéäì àø÷é (

òøæ ïîú1126 àòøæ ]àùãå÷ã[ àúìòåúì àãìåàì 
àîìòã1127 àã àæøå )âé å äéòùé ( òøæùã÷1128 
äúáöî1129øäæ 1130 éàäë äéø÷éì àòøæ òøæã 

åâì éôçúàã áè ïååâøàã éùîã àòøæ1131 ãéáòå 
 àúìòåúå äéìéã àúçáùåú åäéàã àìëéä äéì

úéùàø éàäá àìëã1132àîéúñ àåää àøá 1133 
àã àìëéäì òãééúà àìã1134 éø÷à àã àìëéä 

éäìà"í1135éäìà àøá úéùàøá àã àæøå "í1136 
)à à úéùàøá(  

 בסוד ונברא המאמרות כל שממנו זהר
 הסתום הזהר של הנקודה של התפשטות

 ,תמיהה אין ,"ברא" כתוב בזה אם .הזה
 ".בצלמו האדם את אלהים ויברא" שכתוב

 ,הכל של הראשון ,בראשית סוד זה זהר
 מאיר( ,בצדו חקוק קדוש שם ,ה"אהי שמו

 בעטרה חקוק ,אלהים )מאירא "ונ ,בחקיקה
 ,וגנוז נסתר היכל ר"אש )העטרה בחקיקת(

äéðîã øäæ1137åàéøáúà úåøîàî åäìë 1138 
äãå÷ðã àúåèùôúàã àæøá1139 àã íéúñ øäæã 

àøá áéúë éàäá éà1140àäååú úéì 1141 áéúëã 
)æé à úéùàøá (éäìà àøáéå"í1142íãàä úà 1143 

åîìöá1144  øäæ]àæø[ äàîã÷ úéùàøá àã 
 àìëã]äéîù[ àîù äéäà àùéã÷1145àôéìâ  

)éåøèñá( ]ð"ðå øéäð à"øéäð àôìåâá à[ 

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"רח(חכמה  1124
ון ז תיק"תיקו, ב"א ע"רצ, ב"ז רפט ע"עוד אד' ועי. דהיינו שכל מציאות אמא הוא רק על ידי אבא 1125

 ).א"א יא ע"ה ח"דע(שם ' ב' א סי"רנא ע, א"ב ע"וקע, א"לקמן לח ע, ח סמוך לסופו"י
 ).ו"רח(א "ז 1126
 ).ו"רח( מלכות 1127
 ).ו"רח(ת "ת 1128
 ).ו"רח(דייקא ' ה 1129
 ).ו"רח(יסוד אבא  1130
 ).א"ד(שמתכסה ומתעלם לפנים  1131
 ).ו"רח(בחכמה  1132
 ).ו"רח(כתר  1133
 ).ו"רח(בינה  1134
 ).ו"רח(אלהים ה בניקוד "בינה הוי 1135
 .אריכות ביהל אור' עי 1136
 ).ו"רח(אבא  1137
 ).ו"רח(בסוד כולם בחכמה עשית  1138
 .יהל אור' עי). ו"רח(חכמה  1139
 ).ו"רח(שמדבר בבינה ' פי 1140
כ "כ אין לתמוה ג"בריאה א' ל אם אפילו במקום גבוה דאצילות כזה כתיב ברא ל"ר). א"ד(אין תמיה  1141

  ).א"נ(ח "ז. ג דכתיב לישנא דבריאה"ואע' לם אציש ויברא אלקים דקאי נמי על עו"מ
 ).ו"רח(אמא  1142
 ).ו"רח(א "ז 1143
 ).ה"של(א "בחייט דף קלו ע' עי). ו"רח(שהוא בריאה  1144
. ו"אלקים פ' א גי"א אותיות אחרונות פאד"ד ה"א יו"ף ה"אל' פי). ו"רח(בחכמה בסוד טיפת הזרע  1145

  .ן"אימא ותחילת האצילות דזו' בחי, אבא' בחי: ה"מות אהיש' א דיש ג"א לו ע"ביאורים ח' עי). א"נ(ב "הרש
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 ש"רא ר"אש ראשית של סוד של שיתהרא
  וכאשר. מראשית שיוצא

éäìà"í1146 àøèéòá àôéìâ ]ð" àôåìâá à
àøèéòã[ùà "àúåàéøù æéðâå øéîè àìëéä ø1147 

éùàøã àæøã"ùà ú"àø ø"ù1148 ÷éôðã 
úéùàøî1149ãëå   

  åè/á  
 )סדרב( וההיכל הנקודה לאחר התתקן

 עליונה ראשית כולל בראשית אז ,כאחד
 היכלה אותו צבע התחלף כך אחר .בחכמה
 נקודה )ההיכל התחדש וממנו( .בית ונקרא
 בסוד בזה זה וללכ ,ש"רא נקראת עליונה

 , כשהכל הוא יחד בכלל אחד.בראשית
 קוןילת שנזרע כיון ,בבית ישוב היה טרם

  .נסתרגנוז ו אלהים נקרא אז ,הישוב

äãå÷ð øúáì ï÷úúà1150àìëéäå 1151 
)áàøãñ (àãçë1152úéùàøá ïéãë 1153 ìéìë 
)úéùàø (àúéùàø1154 ìòäàøúáì àúîëçá 76 

àìëéä àåää ïååâ óìçúà ]ð" ùãçúà äéðéîå à
àìëéäúéá éø÷àå 1155) [úéá éø÷àå( > úéá éø÷àå

ð"àìëéä ùãçúà äéðéîå à< åäãå÷ð77 äàìò 
àø éø÷à"úéùàøá àæøá àãá àã ìéìë ù1156 

 éåä àì ãò àãç àììëá àãçë àìë åäéà ãë
àáåùéã àðå÷úì òøãæàã ïåéë àúéáá àáåùé1157 

à éø÷à ïéãëéäì"àîéúñ àøéîè í  
 )שבנים עד( כשבנים וגנוז נסתם זהר
 של בפשיטות , קייםוהבית ,להוליד בתוכו
 הוסרהטרם שו .דשוק זרע אותם שלתיקון 

 נקרא לא ,הישוב התפשטות התפשטה ולא
 אחר .בראשית של בכלל הכל אלא ,אלהים

 אותם הוציא ,אלהים של בשם תקןהתש
 הוא מי .בו שנזרע זרע מאותו תולדות

 של סוד חקוקות אותיות אלו ,זרע אותו
 אותה . נקודהמאותה שיצאו התורה

 )זרע( סוד היכל אותו בתוך זרעההנקודה 

íéúñ øäæ1158 ïéðá ãë æéðâå ]ð"ïéðáã ãò à[ 
 àðå÷úã åèéùôá àîéé÷ àúéáå àãìåàì äéåâá
 èùôúà àìå úàéãòúà àì ãòå ùã÷ òøæ ïåðéàã

éäìà éø÷à àì àáåùéã åèéùô" àìë àìà í
úéùàøá àììëá1159àîùá ï÷úúàã øúáì 1160 

éäìàã" ÷éôà íïéãìåú ïåðéà1161 àòøæ àåääî 
á òøãæàãéïååúà ïåðéà àòøæ àåää ïàî ä1162 

 àéää äãå÷ð àéääî å÷ôðã àúééøåàã àæø ïôéìâ
äãå÷ð1163àìëéä àåää åâá òøæ 1164 àæø ]ð" à

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"רח(בינה  1146
  ).א"ד(ה "ח וזוהר אחרי מות ס"תקונים תקון ל). א"ד(התחלה  1147
 ).ו"רח(בינה  1148
 ).ו"רח(חכמה  1149
 ).ו"רח(חכמה  1150
 ).ו"רח(ובינה  1151
 ).ו"רח(פנים בפנים  1152
 ).ו"רח(חכמה  1153
 ).ו"רח(בינה  1154
 ).ו"רח(בינה  1155
 ).א"נ(ם "א. ש"ל נוטריקון בראשית הוא בית רא"ר 1156
  ).א"ד(כיון שנזרע לתקון הישוב  1157
 ).ו"רח(בינה  1158
 ).ו"רח(ת "ש בי"רא 1159
  ).הערת הזוהר(ב "בלק ר 1160
 ).ו"רח(נ "זו 1161
  ).א"נ(ם "א. ב אותיות התורה"ל כ"ר 1162
 ).ו"רח(חכמה  1163
 ).ו"רח(בינה  1164
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 .ק"חיר ,ק"שור ,ם"לוח , נקודותשלשה של
 ל"קו .אחד סוד ונעשו בזה זה ונכללו
 יוצאת ,שיוצא בשעה .אחד בחבור שיוצא

 שכתוב ,האותיות כל שכוללת זוגו בת עמו
 הקול הזה ,ול ובת זוגוק "ם"מיהש ת"א"

  .אחרון ה"אהי הוא ,שהוא שמים

àòøæ[1165ïéãå÷ð úìúã 1166ìç "øåù í" ÷
øéç"÷1167 àæø åãéáòúàå àãá àã åìéìëúàå 

å÷ àãç"ì1168àãç àøåáçá ÷éôðã 1169 àúòùá 
÷ôðã1170 úá ú÷ôð  ìë ìéìëã äéãäá äéâåæ

áéúëã ïååúà) à à úéùàøá(à "éîùä ú" ìå÷ í
íéîù åäéàã ìå÷ éàä åâåæ úáå1171éäà åäéà " ä

äàøúá1172  
צבעים וה האותיות כל שכולל זהר

 אלהינוה " יהו,כאן עד. זה )זרע( דוגמתכ
 הזה הסוד כנגד דרגות שלש אלו ,ה"יהו

 "בראשית" ".אלהים ברא בראשית" העליון
 להתפשט סתום סוד "ברא" .ראשון סוד

 הכל יםילק סוד "ם"אלהי" .הכל משם
 זכר להפרידם שלא "השמים את" .למטה
 האותיות כשלוקח ,ת"א. כאחד ונקבה
 ראש הם האותיות כל של הכלל ,כולם
 כל להתחבר א"ה סףומתו כך אחר .וסוף

 זה ועל ,ה"את ונקרא ,א"ה עם האותיות
  ". כולםאת מחיה ה"ואת"

ìë ìéìëã øäæïååúà 1173àã àðååâë ïéðååâå 1174 
]ð"àòøæ à[åäé àëä ãò "ä1175ðéäìà "å1176 

åäé"ä1177 àã àæø ìá÷ì ïéâøã àúìú ïéìà äàìò 
éäìà àøá úéùàøá"í1178 àæø úéùàøá 

äàîã÷1179àîéúñ àæø àøá 1180 àèùôúàì 
éäìà àìë ïîúî"í1181 àúúì àìë àîéé÷ì àæø 

àá÷åðå øëã ïåì àùøôàì àìã íéîùä úà1182 
à àãçë"ú1183ååúà ìéèð ãë àììë ïåäìë ï1184 

 óñåúà øúáì àôåñå àùéø ïåðéà ïååúà åäìëã
ä"äá ïååúà åäìë àøáçúàì à" éø÷úàå à

úà" àã ìòå ä)å è äéîçð (íìë úà äéçî äúàå  
 "השמים" .נקרא וכך ,י"אדנ סוד "את"
 זכר תיקון "ואת. "עליון סוד ה"יהו זה

 àã íéîùä éø÷à éëäå éðãà àæø úà
åäé"ä1185 àæø äàìòàå " àðå÷ú úøëã78 àá÷åðå 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(ו "מנחת יהודה דף קל 1165
ת "שורק הוא הת. לים גופו של אדם חיריק הוא הפחד המחריק שיניהם של רשעיםם חסד המח"חל 1166

 ).א"נ(ן "מאי. דבר זה צריך ישוב). א"ד(א ”מקום המדות חייט קלו ע
 .א"ז ח סע"תיקו' עי). ו"רח(ד "הם סוד חב 1167
 ).ו"רח(ת שיצא מן המלכות "ת 1168
 ).ו"רח(במלכות  1169
 ).ו"רח(א "ז 1170
 ).ו"רח(א "ז 1171
 .ן"אימא ותחילת האצילות דזו' בחי, אבא' בחי: ה"שמות אהי' א דיש ג"א לו ע"רים חביאו' עי 1172
 ).ו"רח(ת "ת 1173
  ).א"ד(ד "ג ע"ב וע"ב ומנחת יהודה רו ע"תרומה קסא ע 1174
 ).ו"רח(אבא  1175
 ).ו"רח(אמא  1176
 ).ו"רח(כתר  1177
 ).ו"רח) (חכמה כתר בינה] (ד"חב[ 1178
 ).ו"רח(חכמה  1179
 ).ו"רח(עדיין היותה סתומה ' חסד בבחינ 1180
 ).ו"רח(' בינה אחרי התפשטו 1181
 ).ו"רח(ת ומלכות "ת 1182
 ).א"נ(ם "א. ל דמלת את הוא מאלף עד תיו"ר 1183
  ).הערת הזוהר(פקודי רלד  1184
שהוא , בראשית בביאור מילת שמים' א פ"א באד"ש הגר"הוא כמ" שמים"א מכונה "טעם שפרצוף ז 1185

בלשון " שמים"ונקרא . וה שאי אפשר להגיע שם לשום בריהקאי על גבוה מכל גב" שם"ותיבת , מלשון ָשׁם
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 .אחד והכל ,ה"ויהו סוד "ת"וא" ,ונקבה
 לעשות ,עליוןגמת דוכ אלהים זה "הארץ"

 ,מקומות בשלשה כלול זה שם .פירות
 כאן עד .צדדים לכמה זה שם נפרד ומשם

 ובנה @נתלבשש הסתרים סתר של סוד
 .אחד פסוק של בסתר, סתום בדרך והעמיד

 ,ת"שי ברא ,"בראשית. "והלאה מכאן
 ששה ,השמים קצה ועד השמים מקצה
 עליון מסוד שמתפשטים צדדים

 מתוך שברא )ודותנק משלש( בהתפשטות
) מתוך( של התפשטות ברא .ראשונהנקודה 

 סוד נחקק וכאן .שלמעלה אחתנקודה 
  .אותיות ושתים ארבעים של השם

àå"åäéå àæø ú"éäìà àã õøàä ãç àìëå ä" í
)å(>àðååâë1186 <]àðååâá [äàìòéô ãáòîì  ïéø

ïéáéàå1187 ïîúîå éúëåã úìúá àìéìë àã àîù 
ïéøèñ äîëì àã àîù ùøôúà1188 àæø àëä ãò 

éìâã ïéøúñã àøúñãó79 íéúñ çøàá íéé÷å éðáå 
äàìäìå ïàëî àø÷ ãçã àøúñá1189 úéùàøá 

øá"éù à" úéù íéîùä äö÷ ãòå íéîùä äö÷î ú
 àæøî ïèùôúîã ïéøèñäàìò1190 àúåèùôúàá 

 åâî àøáã]ð"úåãå÷ð ùìùî à[÷ð  äàîã÷ äãå
àøá1191 äãå÷ð ãçã àúåèùôúà ]ð"åâî à[ 

 ïéøúå ïéòáøàã àîù àæø óéìâà àëäå àìéòìã
ïååúà1192  

 תנועותדוגמת כ ,"יזהרו והמשכלים"
 הולכים שלהם גוןיובנ ,שמנגנות )טעמים(

 ומתנענעיםנקודות ו אותיות אחריהם
 הגוף .מלכם אחרי ליםיחי כמו ,אחריהם
 וסעיםנ כולם . נקודותוהרוח ,אותיות

 ,)טעמים (התנועות אחר במסעותיהם
 ,נוסע הטעמים כשנגון .םקיומב ועומדים
 .אחריהםנקודות וה האותיות נוסעות
 ועומדים נוסעים אינם הם ,פוסק כשהוא

 אותיות ,"יזהרו והמשכלים. "במקומם
 ,"הרקיע" .הטעמים נגון ,"כזהר" .נקודותו

 שמתפשטים אלהמו כ הנגון התפשטות

íéìéëùîäå1193 åøéäæé )â áé ìàéðã ( àðååâë
 éòåðúã]ð"éîòèã à[ ïéìæà ïåäìã àðåâðáå éðâðîã 

 åäééøúáà ïòðòðúîå éãå÷ðå ïååúà åäééøúáà
ïåäéëìî øúá ïéìééçë1194àçåøå ïååúà àôåâ 1195 

 éãå÷ðåäìë1196 éìèð ]ïåäéðìèîá) [ïåðìèîá( 
éòåðú øúá1197 ]ð"éîòè à[ ãë åäééîåé÷á éîéé÷å 

 åäééøúáà éãå÷ðå ïååúà éìèð ìéèð éîòèã àðåâð
 åäééîåé÷á éîéé÷å ïéìèð àì ïåðéà ÷éñô åäéà ãë
 àðåâð øäæë éãå÷ðå ïååúà åøéäæé íéìéëùîäå
 ïåðéà ïåâë àðåâðã àúåèùôúà òé÷øä éîòèã

éùôá éèùôúîã é÷éãöîå àðåâðá éìæàå åè

                                                                                                                                                                                     

שכן הוא היסוד לכל נמצא ושורש לכל , משום שהוא כולל את כל מה שתחתיו והכל נשרשים שם, רבים
 ).ד"א סא ע"ביאורים ח(נברא וסיבת כל הסיבות 

 ).ו"רח] (ת"בינה אחר התפשטות דכר ונוקבא ת) [בינה המחברתם( 1186
  ).א"ד(ש ממני פריך נמצא "הנאצלות מתחת כסא הכבוד כמ' ז על הנשמורמ' פירות וזרעי 1187
 ).ו"רח(אלהים אחרים ' הקליפות נק' אפי 1188
  ).הערת הזוהר(בסוף הספר מה שחסר כאן ' עי 1189
 ).ו"רח(יסוד אבא  1190
 ).ו"רח(אותיות אבר יסוד אבא  1191
אמנם סוד הטפה ' וכו .וגיםב זו"א להוריד כח הטפה ההיא כלולה במ" תחלה היה זווג עליון דפה דא1192

 אמנם .'וכו ,ן"ה ב"ב מ"של ע ו"יה'  והנה הטפה הזו כלולה מג.ד" שהוא סוד חב,ו"כבר ידעת שהוא שם יה
ו האחרון "כ יורדין אלו ומתלבשים בשם יה" אח.תואמצעי' ה שהוא בג"של מ' ו ב"ו הראשון נעלם ביה"יה
 ,ב"ו האחרון שהוא מ"ואמנם לפי שכולם מתלבשים ביה' וכו .אחרונות'  והוא בג,ב" שהוא גימטריא מ,ן"דב

ב זווגים יכולין אנו לפרשו "מה שאמרו מ). 'ן פרק א"א וזו"ח שער הולדת או"ע (ב זווגים"לכן נקרא הטפה מ
ב אתוון הם סוד הזווג אמנם הענין הוא שנודע שאין נקודה דלא אתכלילת "שאלו המ' מלשון זווג פי

ל כפולים שכל אחד הוא זווג אחד שהם שנים "ב זווגים ר"כ הם מ"ל בימין ואבחברתה ימין בשמאל ושמא
  ).ן דרוש יד"ד מ"ח דרושי מ"ע(שנים 

 . ועל האותיות ונקודות וטעמים נאמר והמשכילים,ל"ר: א"ש בגר"ועיי, ב"ז ד ע"תיקו' עי 1193
  ).הערת הזוהר] (א"כט ע[תקונים כד  1194
 ).ו"רח(חכמה  1195
י ניגון הטעמים שיש "ת אשר להם הם מתנענעים בהיותך מנענע אותם עכל האותיות עם הנקודו 1196

  ).א"ד(לאותיות ודבר זה מבורר בפרדס בשער הטעמים 
 ).ו"רח(בינה  1197
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 ומצדיקי" .בנגון כיםוהול בהתפשטות
 שפוסקים הטעמים קיוסיפ אותם ,"הרבים

   .הדבר נשמע כך שבגלל ,במסעותיהם

éîòèã é÷åñô ïåðéà íéáøä1198é÷ñôã 1199 
 ïåäéðìèîá]ïéâáã) [ïéâáå(äìî òîúùà êë 1200   

 כאחד ומאירים ,נקודותו אותיות יזהירו
 באותן ,במסע סתר של בסוד םבמסעות
. מזה מתפשט הכל. סתומים שבילים

 אותם ,"הרקיע כזהר יזהרו והמשכלים"
 .וןאפרי אותו של ואדנים עמודים

 עליונים ואדנים עמודים אותם "המשכלים"
 שאותו מה בכל בתבונה מסתכלים שהם

 ,הזה הסתר )שבו (שלו ואדנים צריך אפריון
 ".דל אל משכיל אשרי" שנאמר כמו

 לא ,מאירים ולא יזהירו לא שאם ,"יזהרו"
 בכל אפריון באותו ולהסתכל ןילעי יכולים

  שעומד אותו ,"הרקיע כזהר. "שצריך מה

äæéðìèîá àãçë ïéøäðå éãå÷ðå ïååúà åøéåï 
àúåðìèîá åîéúñã àæøáïåðéàá 80 ïéìéáù 

ïéîéúñ1201àìë èùôúà éàäî 1202 íéìéëùîäå 
ïéëîñå ïéîéé÷ ïåðéà òé÷øä øäæë åøéäæé1203 

ïåéøôà àåääã1204 ïéîéé÷ ïåðéà íéìéëùîä 
åðúìëñá éìëúñî ïåðéàã ïéàìò ïéëîñå1205 ìëá 

éøèöàã äîïéëîñå ïåéøôà àåää ê81) áø ïé
àøúñå( ]àøúåñ íéáø [>àøúåñ äéáã <àã1206 

 øîà úàã äîë)á àî íéìäú ( ìà ìéëùî éøùà
ìã1207 ïéìëé àì ïéøäð àìå åøéäæé àì éàã åøéäæé 

 äî ìëá ïåéøôà àåääá àìëúñàìå àðééòì
òé÷øä øäæë êéøèöàã1208àîéé÷ã àåää   

  æè/à  
 בו שכתוב ,המשכילים אותם גבי על

 הקרח עיןכ רקיע החיה ראשי על ודמות"
 שמאיר זהר ,לתורה שמאיר זהר ".הנורא

 ואותם ,חיה אותה של ראשים לאותם
 ,תמיד שמאירים משכילים הם ראשים

ò"âíéìéëùî ïåðéà 1209 äéá áéúëã ) ìà÷æçé
áë à (äéçä éùàø ìò úåîãå1210òé÷ø 1211éòë  ï

ã øäæ àøåðä çø÷ääàåä1212àúééøåàì øéäð 1213 
øäæ1214 ïåðéàå äéç àéääã éùàø ïåðéàì øéäðã 

éùàø1215ïéøäðã íéìéëùî ïåðéà 1216 øéãú 
                                                                                                                                                                                     

 ).ו"רח(ת "ת 1198
  ).א"ד(פסיק שיש בטעמים שמפסיק בין תיבה לתיבה  1199
 ).א"ד(י כך נשמע הדיבור "ע 1200
 ).יהל אור(והן אותיות ונקודות ד "ב שבילין דנפקין מקוץ התחתון של יו"שהן ל 1201
ינותא עביד משחתא רדבוצינא דק -ב "כא ע[א "ח עט ע"תז' ועי, ד זה שהוא סתימו"ל מהיו"ר 1202
 ).יהל אור] (' וכובמדידו
 ).א"ד(עמודים ואדנים  1203
ק "ל ו"ר). א"ד(א "ז ע"תרומה קכ' אפריון דא היכלא דלתתא וע' פי). פ איכה"שעה, ו"רח(מלכות  1204

 ).א"נ(ם "א. והם נקראים עצי הלבנון. יון כשהם בכללנקרא אפר
 ).ו"רח(בסוד היסוד  1205
 .א"זוהר הרקיע כא ע' עי 1206
 ).ו"רח(משכיל בצרכי הדל שהוא מלכות ] היסוד[ 1207
והוא יסוד דבינה , ק"הוא בינה שעומדת על הו). א"נ(ם "א. י"ת העומד על נה"היינו ת). ו"רח(ת "ת 1208

ש בינה "ולכן כינה אותו ע, וזהו הנהר דנגיד ונפיק דלא פסיק, ק"דעת לווממנה יוצא ה, שנקרא הרקיע
 ).יהל אור(וזהו זוהר הרקיע של הרקיע , שבתוכה נגיד וממנה יוצא

 ).ו"רח(ה "נו 1209

 ).ו"רח(ה "נו 1210

 ).א"נ(ם "א. ת"י רקיע ת"ראשי נה' החיה מ). ו"רח(יסוד  1211
 ).יהל אור(ק "הוא הדעת דנהיר לו 1212

 .)ו"רח(יסוד  1213

 ).ו"רח(ת "ת 1214

 ).ו"רח(ה "נו 1215
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 האור לאותו רקיע לאותו ומסתכלים
 שמאיר התורה אור וזהו ,משם שיוצא
  .פסקנ ולא תמיד

òé÷ø àåääì ïìëúñîå1217 ÷éôðã åøéäð àåääì 
àúééøåàã åøéäð åäéà àãå ïîúî1218 øéäðã 

÷éñô àìå øéãú1219  
 "היתה" ,"' וגוובהו תהו היתה והארץ"

 יצאה ,המים בתוך גשל ,לזה דםומק ,דוקא
 ,במים שלג של כח באותו זוהמא ממנה
 , פסולתבה והיתה ,חזקה אש בה והכה

 )מדור( ממקום "תהו" ונעשתה והוסרה
 רוריב "ובהו" ,לתוהפס קן ,זוהמאה

 בההתיישב ו , פסולתמתוך שהתברר
 שךוח ואותו ,חזקה אש של הסוד ,החושך

 פסולת אותה גבי על ו"תה אותו על סהיכ
  .ממנו התקנהתו

åâå åäáå åäú äúéä õøàäå ')á à úéùàøá (
àðã úîã÷î à÷ééã äúéä1220àééî åâ àâìú 1221 

à÷ôð82 àééîá àâìúã àìéç àåääá àîäåæ äðéî 
àôé÷ú àùà äá ùé÷àå1222 úìåñô äá äåäå 

úàéãòúàå122383úãéáòúàå 84äú " å)øúàî( 
]àøåãî[àîäåæã 1224úìåñôã àðé÷ 1225äáå " å

åøéøá1226áùééúàå úìåñô åâî øéøáúàã  äá 
àæø êùç1227êùç àåääå àôé÷ú àùàã 1228 

éôç85 éáâ ìò ]àåää[äú "å1229 ìò ]éáâ[ àåää 
úìåñô1230 ]äéðéî úð÷úúàå) [äá ó÷úúàå(1231  

 שיצאה רוח הקודש ,"אלהים ורוח"
 ".המים פני על מרחפת" וזו ,חיים מאלהים

 אחת דקיקות נבררה ,נשבה זו שרוח אחר
 ,זוהמאה שביב כמו , פסולתאותה מתוך

 ,םיופעמי פעם ונצרפה ונצנפה כשנבררה
  זוהמאבה שאין זוהמא אותה שנשארה עד

 ממנו יצא ,ונצרף נברר הזה כשהתהו ,כלל

éäìà çåøå"àùãå÷ çåø í1232éäìàî ÷éôðã " í
íééç1233àãå 86úôçøî 1234 øúá íéîä éðô ìò 

ãç å÷é÷ã øéøáà áéùð çåø éàäã1235 àåää åâî 
úìåñô1236àîäåæã àñéèë 1237 øéøáà ãë 

)óéðöàåð "à (ã ãò ïéøúå àðîæ óéøöàåà øàúù
îäåæ äéá úéìã àîäåæ àåää åäú éàä ãë ììë à

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"רח(ה "נו 1216

 ).ו"רח(ת "ת 1217

 ).ו"רח(ת "ת 1218

 ).ה ומצדיקי"ב ד"ח יז ע"א בתז"בהגר( בינה ימא דאורייתא שהיא ונהר יוצא מעדן יוצא תמיד 1219
 ).יהל אור(ל בעולם התהו ששם ארעא אתבטלת "ר 1220
  .ג"ב צו ע"ד וכללים ח"ב עא "ה ח"דע' עי). א"ד(שלג תוך המים ). ו"רח(גבורה חסד  1221
 ).יהל אור(סוד הגבורות , ל"הוא בוצינא הנ). ו"רח( בוצינא דקרדינותא 1222
 ).יהל אור] ( ואתעדי-לפי גרסתו [ל והוסר הפסולת "ר 1223
 ).א"ד(מדור הזוהמא שהם הקליפות  1224
 ).יהל אור(קינא דמסאבותא , ל שרש קין"ר 1225

 ).ו"רח (גבורה 1226

 ).יהל אור( ומינה אתתקנת ההוא פסולת ,והוא אתקיף לתהו, ל"כנ 1227
 .א בסוף הספר"ד' עי 1228

 ).ו"רח(בינה  1229

  ).א"ד(נכנס אותו פסולת שהוא הקליפה  1230
 .א"ב פט ע"וכן ח, ב"ד ועז ע"א ועו ע"א ג ע"ה ח"דע' עי. אריכות בעניין זה ביהל אור' עי 1231
 ).יהל אור(חכמה שנקרא קודש , ל"כנ, של השם' הוא י 1232
 ).יהל אור(אחת רוח אלקים חיים ) ט"א מ"פ(י "ש ס"וז 1233
 ).יהל אור(דמניה אתתקנו החסדים  1234
 ).יהל אור(י "ובה שם אדנ, אחרונה' תהו הוא ה). א"ד(דקות אחד  1235
  ).א"ד(לשון בורר החסדים מן הדינים  1236
כעפיפת הזוהמא שהוא שט ומעופף וצף על פני הקדרה שמבשלים בו אצל האש ואותו זוהמא  1237

  ).א"ד(' הקדרה מעט מעט עד שלא נשאר בו זוהמא כלל אף כן הענין בקליפות החיצונומסלקים מ
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 ומשבר הרים מפרק וחזק גדולה רוח"
 בהם נברר ,אליהו שראה אותו ,"סלעים
 ואחר" שכתוב ,רעש ממנו ויצא ,ונצרף
 בסוד ונכלל החושך ונברר ".רעש הרוח
 נברר ".אש שהרע ואחר" שכתוב ,אש שלו

  ". דקה דממה קול" שלו בסוד ונכלל הרוח
  
  

 øéøáà]÷éôð óéøöàå) [óéðöàå( äéðî ) à íéëìî
àé èé ( øáùîå íéøä ÷øôî ÷æçå äìåãâ çåø
íéòìñ1238åäá øéøáà åäéìà àîçã àåää 1239 

>óéøöàå <)óéðöàå( áéúëã ùòø äéðî ÷ôðå )íù (
 ùòø çåøä øçàå)å( àæøá ìéìëàå êùç øéøáà

 áéúëã ùà äéìéã)áé íù ( ùà ùòøä øçàå
 øéøáàäéìéã àæøá ìéìëúàå çåø1240 äîîã ìå÷ 

ä÷ã  
 ולא צבע בו שאין מקוםהוא  "תהו"

 הוא עכשיו ,הדמות בסוד נכלל ולא דמות
 .כלל דמות לו אין בו כשמסתכליםו, בדמות

 שנראה( לזה פרט להתלבש לבוש יש לכל
 ציורלו  יש "ו"בה). "היה ולא כלל ואיננו בו

 החקיקה בתוך שקועות אבנים ,ודמות
 חקיקה מתוך יוצאים ,תהו של )הפיקל(

 תועלת מושכים ומשם ,שם השקועה
 תועלת מושכים ,לבוש של בציור לעולם

 ועל .למעלה ממטה ועולה ,למטה מלמעלה
 .באויר תלויים אלה ,לחיםו וביםקנ הם זה

 משם שעולים באויר תלויים לפעמים
 ביום מתחבאים הם ולפעמים ,למעלה

 להזין וםהתה מתוך מים ומוציאים ,נןוהמע
 ושטות השמח אז שהרי ,משם ו"התה את

  .בעולם התהו שמתפשט )שאין( )ושעה(

äú"å1241ïååâ äéá úéìã øúà 1242 àð÷åéã àìå 
 åäéà àúùä àð÷åéãã àæøá ìéìëúà àìå
 àð÷åéã äéì úéì äéá ïìëúñî ãë àð÷åéãá

ììë1243 éàä øá àùáìúàì àùåáì úéà àìëì 
)éåä àìå ììë äéúéìå äéá éæçúàã (äá"å1244 
ìïéðáà àð÷åéãå àøåéö äéì úéà éàä1245 
)ïéò÷ùî] (ïéò÷úùîã[ àôéìâ åâ ]ð"äôéì÷ à[ 

åäúã1246 ïîúîå ïîú ïò÷ùîã àôéìâ åâ é÷ôð 
àùåáìã àøåéöá àîìòì àúìòåú éëùî1247 

 àúúî é÷ìñå àúúì àìéòî àúìòåú éëùî
ïéáå÷ð àã ìòå àìéòì87ïéîìåôîå 1248 ïééìú éðä 

àøéåàá1249àøéåàá ïééìú ïéðîæì 1250 ] é÷ìñã
îàìéòì ïîú1251[ïéøîèî ïéðîæì 1252 àîåéá 

àáéòã1253ôîå éïééî é÷1254 ]î[àîåäú åâ1255 

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(א "צו ל ע 1238
 ).ו"לש(א "ב רג ע"ח' ועי 1239
  ).הערת הזוהר(ב ותיקון לח "יתרו פא ע 1240
ו דבר "ו ה"תהו בינה דבר המתהא בני אדם שאין בו ממש בוהו בחסד דבר שיש בו ממש ב' גי 1241

 ).א"ד(התוהו המלביש את 
 ).יהל אור(ר "אמ' והוא עפר שמתפעלת מג, ל דלית לה מגרמה כלום"כנ 1242

 ).ו"רח(ת "ת 1243

 ).ו"רח(חסד  1244

 ).ו"רח (אבני בנין' ז 1245
 ).ו"רח (חותם יסוד הבינה 1246

 ).ו"רח(מלכות  1247

י תמידת הליכות המים דרך שם נעשים "נקובים שיכולים המים עליונים לילך דרך נקיבתו וע 1248
הן קול ודבור ', א ונוק"ידוע כי ז). א"נ(ב "הרש. לחים במיין נוקבין' פי). א"ד(ים ההם בריאים וחזקים האבנ

היא עושה כל ' שהוא דבר ה' כי הנוק, והכל במאמר פיו, שמים נעשו' כי בדבר ה' פי. בינה, דנפקין מן שופר
  ).יהל אור(הפעולת כידוע 

 ).ו"רח (החסדים' ת מתגלי"בת 1249

 ).יהל אור (ג האות כזה " הרפה תלייא באוירא עהיינו כי 1250
 ).ו"רח (מתתא לעילא 1251
 ).יהל אור(ודגש בתוך האותר מטמרן , ג האות באוירא"רפה ע, והוא דגש ורפה 1252
 ).א"ד(ביום המעונן ורמז ליום שהדין שולט בו  1253



úéùàøá 

97 

äú àðæúàì"àúåèùå äåãç ïéãë àäã ïîúî å88 
à÷ã89àîìòá åäú èùôúà 1256   

 אש צבע בחזקה שחורה אש הוא ,שךוח
 חזקה קהויר אש במראה חזקה מהואד

 .הכל שכולל כצבע@ ,לבנה אש בציור
 את מחזק וזה ,שיםהֵא כלב חזקחושך 

 ,חשוכה אש איננוו ,אש הוא חושך .ו"התה
 סוד וזה ,התהו את שמחזקת למתי פרט

 עשו את ויקרא מראות עיניו ותכהינה"
 ואז ,לרע פנים שמסביר רע פני חושך ."'וגו

 וזהו ,אותו לחזק עליו ששורה , חושךנקרא
  ".תהום פני על שךווח" סוד

êùç1257 àùà ïååâá óé÷ú àîëåà àùà àåä 
éçá óé÷ú à÷îåñøåéöá óé÷ú à÷åøé àùà åæ1258 

ç àùàé àøåå]ëïååâ[90 óé÷ú êùç àìë ìéìëã 
äúì óé÷úà àãå ïéùà ìëá" àùà àåä êùç å

 åäúì óé÷úà ãë øá àëåùç àùà åäéà åàìå
 àã àæøå)à æë úéùàøá (éäëúåäð1259 åéðéò 

 úåàøî]åùò úà àø÷éå[åâå  ' òø éðô êùç
 äéìò éøùã êùç éø÷à ïéãëå òøì ïéôðà øáñàã

úàìíåäú éðô ìò êùçå àã àæøå äéì àô÷ 
)á à úéùàøá(1260  

 ומחזק ,בהו על ששורה קול הוא ,ח"רו
 סוד וזה ,שצריך מה בכל אותו ומנהיג אותו

 אלהים רוח" וכן ,"המים על 'ה קול"
 שקועות אבנים ".המים פני על מרחפת

 ועל ,מים יוצאים שמהם התהומות בתוך
 ומחזקת מנהיגה רוח המים פני נקראו זה

 וזה ראוי לוכ זה ,תהום פני .פנים לאותם
 .י"שד שם שורה עליו ,ו"תה .לו ראויכ

 עליו , חושך.ת"צבאו שם שרוי עליו ,ו"בה
 שם שרוי עליה ,רוח .אלהים שם שרוי
 'ה ברוח לא הרים מפרק חזק רוח. "ה"יהו
 עליו שולט י"שד שהרי ,בו אין זה םֵׁש ,"'וגו

 רעש הרוח ואחר. "התהו )סתר של( בסוד
 בו שולט צבאות שם שהרי ,"'ה ברעש לא

 ,רעש הבהו נקרא כך ועל ,הבהו בסוד
 לא ,אש הרעש ואחר .רעש בלא שאינו
 מצד בו שולט אלהים םֵׁש שהרי ,'ה באש

åø"ìå÷ àåä ç1261åäá ìò éøàùã 1262 óé÷úàå 
 àã àæøå êéøèöàã äî ìëá äéì âéäðàå äéì

)â èë íéìäú (åäé ìå÷" çåø ïëå íéîä ìò ä
éäìà" åâ ïò÷ùî ïéðáà íéîä éðô ìò úôçøî í

ïåø÷à àã ìòå ïåäðî àééî é÷ôðã éîåäú1263 éðô 
]íéîä) [íåäú( íéðô ïåðéàì óé÷úàå âéäðà çåø 

 éðô]íåäú) [íéîä( )å( äéì êéøèöàã äîë àã
]àãå[ >äéì êéøèöàã äîë<äú " àéøù äéìò å

íù1264ãù "é91äá "åàáö íù àéøù äéìò å"ú92 
éäìà íù àéøù äéìò êùç" àéøù äéìò çåø í

åäé íù"ä1265 íéøä ÷øôî ÷æç çåø ] çåøá àì
åäé"ä[åâå  ')èé à íéëìîàé  (]àîù[ éåä àì àã 

ãù àäã äéá" àèìù é]äéìò[ àæøá )àøúñã (
åäúã1266åäé ùòøá àì ùòø çåøä øçàå " àäã ä

 éø÷à àã ìòå åäáã àæøá äéá àèìù úåàáö íù

                                                                                                                                                                                     

ואז , הוא דיבורו, ק נפש"מהו' מלכות דכל א', שאז יצאו כולם בסוד הנוק, ז בעולם התהו"והנה כ 1254
 ).יהל אור(ב אותיות "היו כולם בסוד דיבור כ

 ).ו"רח (יסוד דאבא 1255
 ).ו"רח(' קלי 1256

 ).ו"רח(גבורה  1257

  ).הערת הזוהר(פקודי רמג ותרומה קכח  1258
 ).הערת הזוהר(ד "כאן שייך מה שבסוף הספר סימן למ 1259
 .אריכות ביהל אור' עי 1260
 ).יהל אור(' של השם דאתקיף לו' הוא י 1261
 ).ו"לש(ב "זוהר הרקיע דף נו ע' ח ועי"ג פ"ח' ש שער ב"מבו' עי 1262
 ).ה"של(ודא ) רוח אנהיג ואתקיף לאינון פנים פני המים(פני המים  1263
 ).א"ד(א "ואלו השמות שולטים על הקליפות וענין השמות ויקרא י 1264
 ).ב"ש מב ע"הקדו(א דאצילות "הוא שורש הרוח שבז 1265
 .)ה"של(דתהו ) דסתרא(ברזא  1266
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 כאן .דקה דממה קול האש ואחר .החושך
 שהם ,כאן פרקים ארבעה .ה"יהו שם נמצא
 אותם של ידועים ואיברים הגוף פרקי

 חקוק םֵׁש וכאן ,עשר יםשנ והם ,ארבעה
 לאליהו שנמסר אותיות עשרה שתים של

  .במערה

àìá åäéà åàìã ùòø åäá1267 ùòøä øçàå ùòø 
ùà) åâå'(åäé ùàá àì "éäìàã àîù àäã ä" í

 ìå÷ ùàä øçàå êùçã àøèñî äéá àèìù
ä ä÷ã äîîãåäé íù çëúùà àë" òáøà ä

àôåâ é÷øô ïåðéàã àëä ïé÷øô1268 ïòéãé ïéøáàå 
äòáøà ïåðéàã1269àîù àëäå øñéøú ïåðéàå 1270 

ïååúà øñéøúã àôéìâ1271øñîúàã 1272 åäéìàì 
äøòîá1273  

  æè/á  
 מכאן ,"אור ויהי אור יהי אלהים ויאמר"
 נברא איך גנזים למצא התחלהה היא

 ואחר ,בכלל היה כאן שעד ,בפרט העולם
 עד .וכלל ופרט כלל להיות כללה חזר כך

 .סוף אין מסוד באויר תלוי הכל היה כאן
 הסוד ,העליון בהיכל הכח שהתפשט כיון
 ויאמר" ,אמירה בו כתוב ,אלהים של

 אמירה בו כתוב לא למעלה שהרי ,"אלהים
 ,מאמר הוא שבראשית גב על ואף .בפרט
 "ויאמר"שהרי . ויאמר בו כתוב לא אבל
הוא  ,ויאמר .ולדעת לולשא עומד הואהזה 

1274éäìà øîàéå" øåà éäéå øåà éäé í
)â à úéùàøá( àúåøéù åäéà àëäî1275 

ïéæéðâ àçëùàì1276èøôá àîìò éøáúà êéä 1277 
ãòã1278ììëá äåä àëä 1279  ììë øãäúà øúáå

éåäîì1280ììëå èøôå ììë 1281 àìë äåä àëä ãò 
àøéåàá àéìú1282 èùôúàã ïåéë óåñ ïéàã àæøî 

 àìëéäá àìéçäàìò1283éäìàã àæø " áéúë í
áéäìà øîàéå äøéîà äé" àì àìéòì àäã í

 úéùàøáã áâ ìò óàå èøôá äøéîà äéá áéúë
øîàéå äéá áéúë àì ìáà àåä øîàî1284ã à93 

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(ל המטר "ר 1267
  ).א"ד(אברי הגוף  1268

 רגלים' ידים וב' ב', ובכללם ד, ב"בפרטם י. רגלים' וב, ידים' אצילי וב' יריכין וב' דרועין ב' שוקיים וב' ב 1269

 .)ו"רח(

 ).הערת הזוהר(כו ' השמטות סי' עי 1270
  ).א"נ(ם "א. ה דכתיבי בהני קראי"פ הוי"היינו ג 1271
ה בתוך הענן "א ושם זה הזכיר מרע"א ע"ל טס עיין ויקהל ר"בו היה אליהו זשם זה שולט באויר ו 1272

  ).ו"לש(ל בשלח דף נח "צ). א"ד(ב "א ושלח לך קעב ע”בשלח צה ע' פ' להבריח את קמואל כנז
עד סתימין דלא אתגלין לפנינו ' מה שנדפס כאן בדפוס מנטובה קרימונא לובלין וכתיב אפריון וכו 1273

 ).הערת הזוהר(ב "א ודף ל ע"הוא לקמן בדף כט ע
 .יא' ג סי"אור יקר ש 1274
 .זוהר הרקיע' עי 1275
 ).א"ד(למצוא אוצרות וסודות עליונות  1276

 ).ו"רח(מלכות  1277

  .זוהר הרקיע' עי 1278
 ). ו"רח(אמא  1279

 ).א"ד(א "ד ע"א בזוהר ואתחנן רס"ז סוף ע"א וכ"ב ע"א ובמנחת יהודה י"תקונים תקון מ 1280
 ).ו"רח(ת "בינה מלכות ת 1281

 ).ו"רח(יסוד אבא  1282

 ).ו"רח(בינה  1283

  ).א"ד(ר "י או"אותיות מ 1284
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 איןש מסוד ,בחשאי והרמתו שהתרומם כח
 ויאמר" .המחשבה )בראש( בסוד סוף

 ממה ההיכל אותו הוליד עכשיו "אלהים
 .בחשאי והוליד ,דשוק של מזרע שהוסר

 שהוליד מי ,בחוץ נשמע לדשנווההוא 
 כיון ,כלל נשמע שלא בחשאי הוליד ,אותו
 שנשמע קול נעשה ,שיצא מה ממנו שיצא
  .בחוץ

òãðîìå ìàùîì àîéé÷ åäéà øîàéå1285  øîàéå
àìéç1286 íøúàã àúåîøà94éàùçá 1287 àæøî 

óåñ ïéàã1288 àæøá ]ð"àùéøá à[äáùçîã 1289 
 øîàéå>éäìà"í<àúùä 1290 àìëéä àåää ãéìåà 
 äîî>úàéãòúàã <)éãòàã( ùã÷ã àòøæî 

ãìéúàã àåääå éàùçá ãéìåàå1291 øáì òîúùà 
éàùçá ãéìåà äéì ãéìåàã ïàî1292 àìã 

 ÷ôðã ïàî äéðî ÷ôðã ïåéë ììë òîúùà
òîúùàã ìå÷ ãéáòúà1293øáì 1294  

 .יצא זה בסוד שיצא מה כל ,"אור יהי"
 ,ה"י שהוא ,ואמא אבא של סוד על "יהי"

 יותלה הראשונהנקודה ל חזר כך אחר
 ויהי" ".אור" ,אחר לדבר להתפשט ראשית

 ,סתום סוד זה אור .היה שכבר אור ,"אור
 של מסוד ונבקעה שהתפשטה התפשטות

 להיבתח בקע .סתוםה העליון האויר סתר
 ,שלו מסוד אחת סתומה נקודה והוציא

 להיוג שלו מאויר בקע סוף אין שהרי
 מה ,התפשטה זו 'שי כיון .'י זונקודה 

 øåà éäé)â à úéùàøá ( àæøá ÷ôðã äî ìë
÷ôð àã1295é åäéàã àîéàå àáàã àæø ìò éäé " ä

äàîã÷ äãå÷ðì øãäúà øúáìå1296 éåäîì 
 àøçà äìîì àèùôúàì àúåøéù]øåà[ øåà éäéå 

àîéúñ àæø àã øåà äåä øáëã øåà1297 
 àøúñã àæøî ò÷áúàå èùôúàã àúåèùôúà

 øéåàãäàìòàîéúñ 1298 ÷éôàå àúéîã÷á ò÷á 
 óåñ ïéà àäã äéìéã àæøî àîéúñ äãå÷ð ãç

äéìéã àøéåàî ò÷á1299é äãå÷ð éàä éìâå 1300 ïåéë 
                                                                                                                                                                                     

' לישא וליתן ולחקור בו מן הבנין ולמטה אבל משם ולמעלה אין דורשין דכתיב הנסתרות לה 1285
 ).א"ד(אלוקינו וזהו כבוד אלקים הסתר דבר 

). א"ד(ילא שמשם מתחילות התרומות והמעשרות השפע והברכה מלע). ה"של(ויאמר אלקים חילא  1286
  ).ה ואמר בחכמה"ב ד"צ טו ע"א על ספד"בהגר(וכאן מתבאר שכל עניני חכמה הם בחשאי , כלומר חכמה

 ).הערת הזוהר(ב "ויחי רלד ע). א"ד(א ואמרת בלבבך "כל אמירה בחשאי כד). ו"רח(בינה  1287
 ).ו"רח(כתר  1288

 ).ו"רח(חכמה  1289

  ).הערת הזוהר(ב "לעיל טו ע 1290
 ).ו"רח(ת "ת 1291

 ).ו"רח(ה בינ 1292

 ).ו"רח(ת "ת 1293

מאן דאוליד בחשאי דלא אשתמע כלל כיון דנפיק מניה מאן דנפיק אתעביד קול (אשתמע לבר  1294
 .אריכות ביהל אור' עי). ה"של) (דאשתמע לבר

  ).הערת הזוהר(ב "רלב ע 1295
א יהיו "מן הראוי שאו). ו"רח( כ שירותא ונקודה קדמאה"נקרא ג, א"מוחא דז] ת"אותיו[שהוא  1296

שהרי ממקום זה הם נמשכים ) ח פרק ב"ח שער רפ"ע(א ולא במקום זרועותיו "ב דא"מעלה במקום חול
 .ה היינו דכתיב"ג ד"צ יג ע"א על ספד"בבהגר' ועי, )ב"ב צ ע"ביאורים ח(כ כאן "ומתהוים כמש

 עוד קי 'ועי, ג"ב סה ע"ה ח"הדע' עי). ו"לש) (א"קי ע(' ענף כה סימן ד' ב דרוש ד"ה ח"ספר הדע' עי 1297
א "א קא ע"עוד כללים ח' ועי, ב"צא ע, א"נז ע, ד"א נו ע"כללים ח' וכן עי, א"ש סב ע"הקדו' וכן עי, ד"ע

  .ה ואמר אזדכך"ב ד"צ ה ע"א על ספד"בבהגר' ועי. א"ד ול ע"ב כט ע"ח, א"קיא ע, ב"וע
) ב" קב עא"כללים ח(והוא בחינת חכמה אבא היוצא מאוירא עלאה ). ה"של(המאמר בחייט ' פי 1298

א על "בהגר(מכאן ראיה לכך ששורש כל שפע הוא באוירא ). א"ש טז ע"הקדו(והוא העולם דקו וצמצום 
 מנםא, אור השמש וכיוצא בוכגון , אחרקור מבא מ אורוהוא דבר שאור ). ש אתייחד"ה ז"ג ד"צ טז ע"ספד

 ).א"ח נ ע"א על תז"בהגר ( נקרא אורנואיבכח עצמו דבר המאיר 
 ).ג"א פ ע"ורים חביא(כתר  1299

 ).ו"רח(חכמה  1300
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 אותו של סוד מאותו אור נמצא שנשאר
 נקודה ממנו כשנמצאה. סתום אויר

 הגיע עליו כך אחר התגלתה 'י ,ראשונה
 הוא והוא ,יצא שהתפשט כיון .הגיע ולא

 שכבר אור והיינו ,מאויר שנשאר האור
 ,ונגנז והסתלק יצא .עומד וזה ,היה

 מגיעה שתהיה ממנו אחת נקודה ונשארה
 יעמג , נקודהבאותה גניזות בדרך תמיד
 ראשונה נקודה בדרך בו מאיר ,מגיע ולא

 ,בזה זה אחוז הכל ולכן ,ממנו שיצאה
 עולים הכל ,כשעולה, ובזה בזה מאיר

  .בו ונאחזים

 øåà çëúùà øàúùàã äî èùôúà é éàäã
à ãë äàîéúñ øéåà àåääã àæø àåääî çëúù

 éèî äéìò øúáì éìâúà é äàîã÷ äãå÷ð äéðî
éèî àìå1301 øåà àåä åäéàå ÷ôð èùôúàã ïåéë 

øàúùàã1302øéåàî 1303 äåä øáëã øåà åðééäå 
 ÷ìúñàå ÷ôð àîéé÷ àäå]æéðâúàå) [ãéâðúàå( 

øàúùàå1304éèî éåäîì äéðî äãå÷ð ãç 1305 
àá øéãúååæéðâ çø1306 àìå éèî äãå÷ð àéääá 

ã÷ äãå÷ð çøàá äéá øéäð éèîäàî1307 ÷ôðã 
àãá àã ãéçà àìë êë ïéâáå äéðî1308 øéäð 

éàäáéàäáå 1309 95]÷éìñ[ ïãçàúàå ïé÷ìñ àìë 
äéá1310  

 ,סוף איןשל  במקום ונגנז מגיע והוא
 היא אור נקודת אותה .אחד נעשה והכל
 האותיות שבע בו ומאירים ומתפשט ,אור
 חושך יצא .היו יםִחוַל נקרשו ולא ,ב"א של

 של אחרות תיותאו שבע בו ויצאו ,כך אחר
 רקיע יצא .לחים וועמד נקרשו ולא ב"הא

 בו ויצאו ,צדדים שני של קתומחל שהפריד
 שבע לגוִד .ב"כ אז ,אחרות אותיות שמונה

éàã øúàá æéðâàå éèî åäéàå"åñ ï"ó1311 àìëå 
ää ãéáòúà ãçå åäéà øåà øåàã äãå÷ð à

å àôìàã ïååúà òáù äéá åøéäðå èùôúà
àúéá1312 êùç ÷ôð ååä íéçìå åùéø÷à àìå 

 àôìàã ïøçà ïååúà òáù äéá å÷ôðå øúáì
àúéá1313íéçì åîéé÷å åùéø÷à àìå 1314 òé÷ø ÷ôð 

äéá å÷ôðå ïéøèñ ïéøúã ú÷åìçî ùéøôàã1315 

                                                                                                                                                                                     

וזהו , באריכות' כללים כלל טו ענף ח' עי. א"א ונח סה ע"לעיל טו ע' עי). הערת הזוהר(ב "נח סה ע 1301
זהו כעניין . 'ף פרק ב"ח שער אח"ע' ועי) ג"ש סד ע"הקדו(שלעולם אינו מסתלק לגמרי " רצוא ושוב"כעניין 

  ).ד"י ט ע"א על ס"בבהגר(שאין יכולת להשיגו " רצוא ושוב"
 ).ו"רח (ת בבינה"ת 1302

וכן הוא . והאור נשאר למעלה, הוא שמאיר' שהי, ב"ז כ ע"ותיקו, ב"צ ה ע"א על ספד"בהגר' עי 1303
יהל , ה בגין דאית"א ד"ח יט ע"א על תז"ובבהגר ,ג"א פ ע"חו ביאורים "לש' ועי. ש"א ע"ע לג ע"בפירוש בב

 .א"ב לא ע"ה ח"עא וד"ש סב ע"הקדו' ועי, ג"א ח ע"אור ח
נקודת החולם שבמילת אור הנשארת מאויר והיינו מטי ולא מטי דקא שריא על האור נוגעת ' פי 1304

  .א"ב קי ע"ה ח"דע' ועי). א"ד(ולא נוגעת 
 ).ה"של(מניה כדין מטי  1305

 ).ו"רח(יסוד שלו  1306

 ).ו"רח(יסוד אבא  1307

 ).ו"רח (חכמה בבינה' פי 1308
 .אריכות ביהל אור' עי 1309
  ).ה ביה סליקו"ד ד"צ ד ע"א על ספד"בהגר(ס " במוכלומר 1310

 ). ו"רח(כתר  1311

 ).ו"רח (ז"חסד אבגדהו 1312
ב "כ כט ע"שעה' עי). א"ד(מנחת יהודה דף עב והריקנטי ביארו בענין אחר ). ו"רח( ת"עמצקרש 1313

י " על סא"בבהגר (צאתן מאימא עילאהל כי האותיות לא אתגלימו עד ,ר אין אותיות כלל"בג, כלומר). ו"לש(
 ).א"ו ע

יהל (' נ דטפה דכורא מים וכו"וכן בזווג זו, ת שהוא רוחא"והוא בת, א עביד שמיא"לקמן עז ע' עי 1314
 ).אור

  ).א"נ(ם "א. ע"ס בט"ב דאח"מכאן סוד א 1315
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 ,זה צד של ושבע זה צד של אותיות
 עומדים והיו ,רקיע באותו לםוכ ונחקקו

 ,האותיות ונקרשו ,רקיע אותו נקרש .לחים
 שם ונחקקה ,בציוריהם רויוהצטי והתגלמו

 אל שהוא "אור יהי. "החוצה להאיר התורה
 סוד "ויהי" .ראשון מאויר שיצא סוד ,גדול
 שנכלל אור ,אלהים שנקרא חושך של

 ,אלהים אל של מסוד ואז .בימין שמאל
  .בימין ושמאל בשמאל ימין נכלל

ïéðøçà ïååúà àéðîú1316ë ïéãë "á1317åâìã 1318 
 òáù]ïååúà[ àøèñ éàäã òáùå àøèñ éàäã 

úàå íéçì éîéé÷ ååäå òé÷ø àåääá åäìë åôéìâ
 åîéìâàå ïååúà åùéø÷àå òé÷ø àåää ùéø÷à
 àúééøåà ïîú óéìâàå åäééøåéöá åøééöúàå

ìåãâ ìà àåäã øåà éäé øáì àøäðàì1319 àæø 
éäéå äàîã÷ øéåàî ÷éôðã1320 éø÷àã êùçã àæø 

éäìà"øåà í1321àìàîù ìéìëúàã 1322 àðéîéá 
éäìà éåä ìàã àæøî ïéãëå"ìéìëúà í àðéîé 

àðéîéá àìàîùå àìàîùá1323  
 זה ,"טוב כי האור את אלהים וירא"

 מעלה האיר ,"טוב כי" .האמצעי עמוד
 ,ה"יהו בסוד הצדדים שאר ולכל ומטה
 ויבדל" .הצדדים כל את שאוחז השם

 הכל להיות קתומחל הפריד ,"' וגואלהים
  .שלם

éäìà àøéå" áåè éë øåàä úà í) à úéùàøá
ã (úéòöîàã àãåîò àãáåè éë à1324 øéäðà 

å àúúå àìéòììë96åäé àæøá ïéøèñ øàù " ä
éäìà ìãáéå ïéøèñ ìëì ãéçàã àîù"åâå í ')íù (

íéìù àìë éåäîì ú÷åìçî ùéøôà1325  
 קרא ,"ויקרא" מהו ,"' וגואלהים ויקרא"

 שעומד הזה השלם מהאור להוציא והזמין
 ,העולם יסוד שהוא אחד אור באמצע
 אור וומאות .העולמות עומדים שעליו
 חי יסוד התפשט ,האמצעי עמוד ,שלם

לחושך ו" .הימין מצד יום שהוא ,העולמים
 מצד והוציא והזמין קרא ,"לילה קרא

1326éäìà àø÷éå"í1327åâå  ')ä íù ( àø÷éå åäî
íéìù øåà éàäî à÷ôàì ïéîæå àø÷1328÷ã  àîéé

àúéòöîàá1329 àîìòã àãåñé åäéàã åøéäð ãç 
ïéîìò ïéîéé÷ äéìòã1330 øåà àåääîå à íéìù
àúéòöîàã àãåîò97 éç àãåñé èùôúà 

ïéîìò1331àðéîéã àøèñî íåé åäéàã 1332 
                                                                                                                                                                                     

 ).ו"רח (ס"חטיכלמנ 1316
 ).ב"כט ע(כ דרושי עמידה פרק ב "שעה' עי 1317
' קפצו ז' ופי). א"ד(ה ובהם נתיסד העולם ב אותיות התור"ב קפיצות שהם כ"קפצו אל הגלוי כ 1318

 ).א"נ(ב "הרש. ת"אתוון דגבורה ונחקקו כולם בת' אתוון דחסד וז
 ).ו"רח (א"ק דז"חסד ראשון דו 1319

  ).א"נ(ל "א' ויהי בגי 1320
 )ו"רח(גבורה  1321

 ).ו"רח(ת "ת 1322

אריכות ' ועי. 'א פרק ו"טנת' ועי, )ו"לש(ב "ש כו ע"ב וע"תרומה קנט ע). הערת הזוהר(א "לא ע 1323
א עז "כללים ח(וכאן נכללו זה בזה , עד כאן יצאו החסדים לעצמם והגבורות לעצמם. בעניין זה ביהל אור

  ).ג"ע
 ).א"נ(ה זהו עילא ותתא "ה יהו"אהי' כי טוב בגי 1324
 ).הערת הזוהר(' ג' סי' עי 1325
 .יב' ג סי"אור יקר ש 1326
 ).א"הגהות הגר(א ששייך לכאן "ב בסת"ח י ע"ז' עי 1327
  .זוהר הרקיע' עי). א"נ(ם "א. ת"היינו ת 1328

 ).ו"רח(ת "ת 1329

ש שהעולם קיים "ע" יסוד"ולכן נקרא . הרי הוא היסוד, כל העולם כולו עומד על סנפירו של הלויתן 1330
 ).ג"ב מה ע"ה ח"דע(עליו 

ב סה "ביאורים ח(ש שכל עיקרו נעשה רק על ידי תוספת אור "ע" מוסף"נקרא . זוהר הרקיע' עי 1331
  .)ב"ע

 ).ו"רח(חסדים שבו  1332
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 הלבנה ששולטת ,אחת נקבההחושך 
 אדון ,י"אדנ של סוד ,בלילה ונקראת לילה

   .הארץ כל
  

êùçìå1333 äìéì àø÷ )íù ( ÷éôàå ïéîæå àø÷
àøäéñ àá÷åð ãç êùçã àøèñî1334 àèìùã 

ðãàã àæø äìéì éø÷àå àéìéìá" õøàä ìë ïåãà é  

 השלם העמוד באותו הימין כנסנ
 ועלה ,השמאל בסוד כלול שבאמצע

  ולוקח ,ראשונה נקודה עד למעלה

àðéîé ìàò1335 íéìù àãåîò àåääá 
]àúéòöîàáã1336) [àúéòöîàá àã( àæøá ìéìë 

àìàîùã1337 äãå÷ð ãò àìéòì ÷éìñå 
äàîã÷1338ìéèðå   

  æé/à  
 , נקודותשלש של )כח( דבר שם ואוחז

 אין שהרי .דשוק זרע ,ק"חיר ק"שור ם"חול
 התחבר והכל .הזה בסוד מלבד שנזרע זרע

 ולכן ,העולם יסוד והוציא האמצעי בעמוד
 שאוחז את הכל באור ',כל' נקרא

  .ההשתוקקות

 ïîú ãéçàå)äìî( ]àìéç[ìç ïéãå÷ð úìúã " í
øåù"øéç ÷"÷1339 àòøæ úéì àäã ùã÷ òøæ 

 àãåîòá àìë øáçúàå àã àæøá øá òøãæàã
àúéòöîàã1340 ]÷éôàå [)êéôàå( àãåñé 

àîìòã1341ìë éø÷à êë ïéâáå 1342 àìëì ãéçàã 
 åøéäðá]ã[àúáåàéú  

 הדרגות בכל ,ומריח בכח לוהט השמאל
 אש של התלהטות ומאותו ,ריח מריח

 הלהט ואותו , הלבנהנקבה אותה הוציאה
 ושני.  מחושךשהיה בגלל חושך היה

 ,הללו הדרגות שתי הוציאו הללו הצדדים
 בעמוד אחוז סודהי .נקבה ואחד זכר אחד

 ,בו שהיתה אור תוספת מאותה האמצעי

 ïéâøã åäìåëá çøàå àô÷åúá èéäì àìàîù
àçéø çøà1343åèéäì àåääîå àùàã 1344 ÷éôà 

àá÷åð àéää1345 êùç äåä åèéäì àåääå àøäéñ 
ïéøèñ ïéøúå êùçî äåäã ïéâá1346 å÷éôà ïéìà 

øëã ãç ïéìà ïéâøã ïéøú1347àá÷åð ãçå 1348 
àúéòöîàã àãåîòá ãéçà àãåñé1349 àåääî 

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"רח(גבורה  1333

 ).ה וזהו"ג ד"צ י ע”א על ספד”בהגר(ובה יזכו למלכות , כלומר עטרת היסוד). ו"רח(מלכות  1334
 ).ו"רח(חסדים  1335

 ).ו"רח(ת "ת 1336

 ).ו"רח (כוללו בגבורה 1337
 .ג"ונג ע, ג"א כא ע"כללים ח' עי). ו"רח(חכמה  1338
' א עילאה וכו"ר יוסי שמענא דתלת טיפין אזדקריקו ממוח" אב ועיין בתקונים דף קכה”ו ע" לעיל ט1339

  ).א"ד(ש "א ע"מנחת יהודה ו ע' והביאו חייט בס
 ).ו"רח(ת "ת 1340

 ).ו"רח(א "יסוד ז 1341

וביאורים ', ח פרק ד"ח שער רפ"ע(הקצוות ' יסוד אינו מציאות פרטית לעצמה אלא כללות כל ה 1342
 ).ג"ב כד ע"ח

מכח גבורות הממותקות , היינו מגבורות דאימא ודאבא ואריך ועתיקד, מהפרצופים העליונים' פי 1343
 ).מ"מ(א "הללו נמתקו גבורות אלו שבז

 ).מ"מ(מהארת הגבורות ' פי). ו"רח(מצד הגבורה  1344
 ).מ"מ(מלכות דאצילות שבניינה מהגבורות ' פי). ו"רח(מלכות  1345
 ).ו"רח (ת וגבורה"ת 1346

 ).ו"רח(יסוד  1347

 ).ו"רח(מלכות  1348

והארת מוחין דאבא המגולים מהחזה , ג דאימא המגולים לגמרי"א נעשה מהארת חו" דזיסוד 1349
 ).מ"מ(ולמטה 



úéùàøá 

103 

 ועשה שלםנ האמצעי עמוד שאותו שכיון
 אור בו נוסף אז ,הצדדים לכל שלום

 ,בו שהכל חהשמב הצדדים ומכל מלמעלה
 יסוד יצא חהשמ של תוספת ומאותה

  .מוסף ונקרא העולמים

 àãåîò àåääã ïåéëã äéá äåäã àøåäð úôñåú
íéìúùà àúéòöîàã1350 ïéøèñ ìëì íìù ãéáòå 

î åøéäð äéá óñåúà ïéãëàìéò1351 ìëîå 
ïéøèñ1352äéá àìëã äåãçá 1353 úôñåú àåääîå 

óñåî éø÷àå ïéîìòã àãåñé ÷éôð äåãçã1354  
 ורוחות ,למטה @ הצבאכל יצאו מכאן
 אל ,ת"צבאו ה"יהו בסוד ,קדושות ונשמות

 הארץ כל אדון ]הוא[, לילה. הרוחות אלהי
 ובגלל , חושךמאותו השמאל של מצד
 ,בימין להתכלל החושך אותו תקוששת

 .הזה הלילה ממנו התפשט ,כחו חלשונ
עדיין כש הזה הלילה להתפשט כשמתחיל

 ,בימין ונכלל נכנס , חושךאותו הסתיים לא
 הלילה סרוןיבח ונשאר ,אותו אוחז והימין

 ,באור כללילה החושך תקוששת וכמו .הזה
 החושך .ביום כללילה תוקושת הלילה כך

 ולא סרוןיבח דרגה הוציא ולכן ,אורו גורע
 כשנכלל אלא מאיר לא החושך .באור
 אלא מאיר לא ממנו שיוצא לילה .באור

 לא הלילה סרוןיח .ביום נכלל כאשר
 נגרע ,כאן שנוסף מה .במוסף אלא משתלם

 הנקודה של סוד בו היה במוסף. כאן
 בכל האמצעי עמוד של וסוד ,העליונה

ìééç ìë ïé÷ôð àëäîà98àúúì 1355 ïéçåøå 
 ïéúîùðå]ïéùéã÷[åäé àæøá "åàáö ä"ú1356 ìà 

úåçåøä éäìà1357 äìéì1358ïåãà 1359 õøàä ìë 
êùç àåääî àìàîùã àøèñî1360 àåääã ïéâáå 

àðéîéá àììëúàì äéúáåàéú êùç1361 ùìçå 
 äéðî èùôúà äéô÷åú]äìéì éàä[ éøàù ãë 

íééúñà àì ãò äìéì éàä àèùôúàì1362 àåää 
ìàò êùç1363 ãéçà àðéîéå àðéîéá ìéìëúàå 

äìéì éàä åòéøâá øàúùàå äéì1364 êùçã äîëå 
 àììëúàì äéúáåàéúøåàá1365äìéì éëä 1366 

äéøåäð òøâ êùç íåéá àììëúàì äéúáåàéú1367 
éâáååòéøâá àâøã ÷éôà êë ï1368 >å< åøéäðá àì

 äìéì øåàá ìéìëúà ãë àìà øéäð àì êùç
 íåéá ìéìëúà ãë àìà øéäð àì äéðî ÷ôðã
 äî óñåîá àìà íéìúùà àì äìéìã åòéøâ
 àæø äéá äåä óñåîá àëä òøâ àëä óñåúàã

                                                                                                                                                                                     

 )מ"מ(א ועביד שלם לכל סטרין "שנשלם באורות דאו' פי 1350
 ).מ"מ(א "מאו). ו"רח(אבא  1351
 ).מ"מ(ק קבל הארה "מכל הו 1352
 ).מ"מ(א "יסוד דאו 1353
 .ודב הערה בסוף העמ"לעיל טז ע' עי). ו"רח(יסוד  1354
ואין לך נשמה שאין יוצאים עמה , כל הנשמות והרוחות יוצאות מיסוד). ו"רח( כל הנשמות מיסוד 1355

 ).מ"מ(ב "ש בזהר דף יב ע"כמ, כמה מלאכים
 ).מ"מ(י "י צבאות שהם נה"ל הרוחין ונשמתין וחיילין שיוצאים הם ע"ר). ו"רח(ת ויסוד "ת 1356
 ).מ"מ(היא המלכות ). ו"רח( יסוד ממנו הרוחות 1357
 ).ו"רח(מלכות  1358
 ). ו"רח (מלכות 1359

 ).ו"רח(גבורה  1360

 ).מ"מ(' כי הגבורות אחר שנכללו עם החסדים ונחלש תוקפם ונמתקו אזי הולכים לתקן הנוק' פי 1361
ועדיין לא נגמר תיקונה אז הגבורות , תתאה ובסוד קטנה' כשהתחילה המלכות להתקן בסוד ה' פי 1362

 ).מ"מ(ו הגבורות שם כדי להתמתק עם החסדים שירד, א"נכללו עם החסדים שביסוד ז
 ).מ"מ(א להתמתק בחסדים אשר שם "הגבורות ירדו מיסוד דאימא ליסוד דז' פי 1363
על א "בהגרב' עי). מ"מ(שאין מגדיל פרצופה אלא הגבורות ' ביני ביני קודם ירידתם לדעת וכו'  פי1364

  .התכללותו בימיןי "באה על מציאותו וכ, ישמאלהצד ה עצם המציאות של חסרון והיד שז"ז מה ע"תיקו
 ).ו"רח (ת"חסד ת 1365
 ).ו"רח (מלכות 1366
 ).מ"מ(אור הגבורות גרוע מאור החסדים ' פי 1367
 ).מ"מ(היא המלכות דלית לה מגרמה כלום  1368
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 .אותיות שתי בו נוספו ולכן ,הצדדים
 כתוב ואז ,אלה שניממנו  חסריםבלילה 

 ,י"ו ממנו גרענו" ויקרא" "קרא"בפסוק 
 שלשם  סוד כאן ".לילה קרא" וכתוב

 כתר של חקוקות אותיות ושתים שבעים
  .עליון

äãå÷ðã äàìò1369 ]å[àæø1370 àãåîòã 
àúéòöîàã1371ïéøèñ ìëá 1372 óñåúà êë ïéâáå 

úà ïéøú äéá ïéìà äéá åòéøâ àéìéìá ïåå]ïéøú[ 
)ïéãë(àø÷éå áéúë àø÷ ) øöåé úìôú åäéà(1373 

å äéðéî òøâå" áéúëå é)ä à úéùàøá ( àø÷
äìéì1374 ïéøúå ïéòáùã àîùã àæø àëä 
ïååúà1375 àøúëã àôéìâ äàìò1376  

 המים בתוך רקיע יהי אלהים ויאמר"
 עליונים מים ]בין[ להפריד הסוד כאן ,"'וגו

 ,השמאל בסוד, דבמיוח לתחתונים
 שעד ,השמאל בסוד מחלוקת כאן )ונבראה(

 סוד הוא וכאן ,הוא הימין סוד כאן
 .לימין זה בין מחלוקת הרבו ולכן .השמאל

 כתוב בימין ולכן ,הכל שלמות הוא הימין
 .השלמות כל תלויה בו שהרי ,הכל

 , מחלוקתמתעוררת שמאל כשמתעורר
 , הרוגזאש מתחזקת מחלוקת ובאותה

 .גיהנם מחלוקת מאותה מנהמ ויוצא
  .ונדבק בשמאל מתעורר וגיהנם

éäìà øîàéå"åâå íéîä êåúá òé÷ø éäé í '
)å à úéùàøá (àùøôàì àæø èøôá àëä 

ïéá991377ïéàìò ïééî 1378ïéàúúì 1379 > àæøá
 àìàîùã)ð"éøáúàå à (àëä <] àëä àæøå)ð" à

éøáúàå() [àëä àæøå àìàîùã àæøá( ú÷åìçî 
 àæø àëä ãòã àìàîùã àæøáàðéîéã1380 àåä 

]àìàîùã àæø åäéà àëäå[ åàéâñà êë ïéâáå 
ú÷åìçî1381 ïéá100 åäéà àðéîé àðéîéì àã 

àìëã àîéìù1382 àìë áéúë àðéîéá êë ïéâáå 
 àìàîù øòúà ãë åîéìù ìë àéìú äéá àäã
 àùà ó÷úúà ú÷åìçî àåääáå ú÷åìçî øòúà

àæâåøã1383íðäéâ ú÷åìçî àåääî äéðî ÷ôðå 1384 
áãúàå øòúà àìàîùá íðäéâå ÷  

 ובמעשה בזה הסתכל ,משה של חכמתו
 היתהבמעשה בראשית  .תבונןה בראשית

 מחלוקת ובאותה ,ימין עם שמאלמחלוקת 
 ונדבק גיהנם בו יצא ,השמאל בו שהתעורר

äùîã àúîëç1385 àãáåòáå ìëúñà àäá 
 äåä úéùàøáã àãáåòá çâùà úéùàøáã
 ú÷åìçî àåääáå àðéîéá àìàîù ú÷åìçî
 ÷áãúàå íðäéâ äéá ÷ôð àìàîù äéá øòúàã

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(דויקרא ' אבא הרמוז בי' פי 1369
 .ה דאיהי ריב"ד ד"ז מה ע”א על תיקו”בהגר' עי 1370
 ).מ"מ(דויקרא ' ת הרמוז בו"הוא הת 1371
 ).מ"מ(ק "ת כולל כל הו"הת' פי 1372
  ).א"ד(ויקרא ואמר קרא  1373
 ).ו"רח ('דבתפארת כתיב ויקרא וכו 1374
 ).א"ד(ב אתוון דקא מתעטר באבהן "ב שמא דע”ב ע"תרומה קל 1375
 ).מ"מ(' כי חקיקתם מאריך ממזל הח 1376
  ).הערת הזוהר(ב "תרומה קמט ע 1377

 ).מ"מ(א "חסד דז 13781378
 ).מ"מ(א "גבורה דז 1379
 ).ו"רח (יום ראשון חסד 1380
 ).ו"רח (ת המכריע"כי הוא בסוד ת 1381
ד שזה החסד הוא "א ע”צ ע"א על ספד"בהגר' עי). מ"מ(ל הרי כבר נזכרו יהי אור חסד "דק' פי 1382

  .ק הנכנס ליסוד"פנימיות הו
 ).מ"מ(כאשר נתעורר השמאל במחלוקת עם הימין ' פי 1383
א להתעורר לקבל דיני הגבורות עד ראשא דרוגזא "בסאין כח , הגבורה עם שהיא דינים תקיפים' פי 1384

 ).מ"מ(' אתתקף וכו
ראה מעשה ונזכר , כשראה מחלוקת קרח שהוא לוי מהשמאל עם אהרן שהוא הימין, ה"מרע'  פי1385

 ).מ"מ(כך היה במעשה בראשית , ואמר, הלכה
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 נכנס שלישי יום שהוא האמצעי העמוד ,בו
 לשני והסכיםמחלוקת ה והפריד ביניהם
 נכלל ושמאל ,למטה ירד וגיהנם ,צדדים
  .בכל שלום והיה בימין

 ìàò éàúéìú íåé åäéàã àúéòöîàã àãåîò äéá
åäééðéá1386 ïéøúì íéëñàå ú÷åìçî ùéøôàå 
ïéøèñ1387éìëúà àìàîùå àúúì úéçð íðäéâå  ì

 àìëá àîìù äåäå àðéîéá  
 ,באהרן קרח מחלוקת זהל גמהודכ

 במעשה הסתכל משה .בימין שמאל
 מחלוקת להפריד ראוי לי ,אמר ,בראשית

 ,ביניהם להסכים השתדל .ושמאל ימין בין
 .וכחב קרח והתחזק ,השמאל רצה ולא
 ,מחלוקתה של בכח גיהנם ודאי ,אמר

 כלליולה למעלה( להתדבק צריך שמאל
 למעלה להדבק רצה לא הוא ,)בימין

 הרוגז בכח למטה ירד ודאי ,בימין כלליולה
 להסכים קרח רצה לא זה ועל. שלו

 לשם היה שלא בגלל ,משה ביד זומחלוקת 
 והכחיש ,שלמעלה לכבוד חשש ולא ,שמים
 שהכחיש משה שראה כיון .בראשית מעשה
 אז ,החוצה הוא ונדחה בראשית מעשה

 על "משהל ויחר", "מאד למשה ויחר"
 לאותה הסכים שלא ,אותו שהכחישו
 מעשה שהכחישו על ,"מאד" ,מחלוקת
  הכחיש ובכל .בראשית

 àìàîù ïøäàá çø÷ ú÷åìçî àã àðååâë
 øîà úéùàøáã àãáåòá äùî ìëúñà àðéîéá
 àðéîé ïéá ú÷åìçî àùøôàì éæçúà éì

àìàîùì1388 éòá àìå åäééðéá àîëñàì ìãúùà 
àìàîù1389úàå úøîà äéô÷åúá çø÷ ó÷ éàãå 

 ú÷åìçîã àô÷åúá íðäéâ)ã( êéøèöà àìàîù
 à÷áãúàì]ðéîéá àéàãå éòá àì àåä[ > àì àåä

éòá à÷áãúàì <àðéîéá àììëúàìå àìéòì1390 
 äéìéã àæâåøã àô÷åúá àúúì úåçé éàãå> ìòå

àã <)àãå(òá àì é ú÷åìçî éàä àîëñàì çø÷ 
äåä àìã ïéâá äùîã àãéá1391 àìå íéîù íùì 

àå àìéòìã àø÷éì ùééç àãáåò ùéçë
úéùàøáã1392 ùéçëî äåäã äùî àîçã ïåéë 

øáì åäéà àçãúàå úéùàøáã àãáåò1393 ïéãë 
)åè æè øáãîá ( ìò äùîì øçéå ãàî äùîì øçéå

 ãàî ú÷åìçî àåää íéëñà àìã äéì åùéçëàã
åùéçëàã ìò1394 àìëáå úéùàøáã àãáåò 

ùéçëà  
  æé/á  

                                                                                                                                                                                     

ם תליתאי ז לא אבדיל עד דאתא יו"עכ, הגם שאמר הכתוב יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל 1386
ש כאן עמודא "וז', מחלוקת לא אתבטל עד יום ג, ג דאפריש בין מיין עילאין לתתאין"ואע, ל"כמש

' ובין הגבורה ביום ב' ביום א' א הנז"בין חסד דז, עאל בינייהו בין מים למים' ת שהוא יום ג"דאמצעיתא הת
 ).מ"מ(

על ' אסכימו ואתיישבו כל א'  גכי הרקיע הועיל דווקא להפרידם שלא ילחמו זה בזה אבל ביום 1387
 ).מ"מ(מקומו בשלום 

 .ל אבות"ועיין בשער מאמרי רז. מכח היותו משבט לוי 1388
קרח לא רצה להשלים ודאי גהינם כמו במעשה בראשית דאתתקף שמאלא ונברא גיהנם כן במעשה  1389

 ).מ"מ(קרח נתעוררה גיהנם לקראת קרח 
 שהשמאל קרח יהיה נכנס ונכלל בימין הוא לא בעא מן הראוי היה). ו"רח (והוא נכנע תחת אהרן 1390

 )מ"מ(להיות נכנע לאהרן לכן ייחות לגיהנם 
  ).הערת הזוהר(א "לג ע 1391
ה שהוא כנגד "אבל קרח גם אחר שבא מרע, הסכים ועשה שלום ביניהם' שאד מיד כשבא יום ג 1392

 ).מ"מ(ת לא נתרצה אליו להשלים "הת
בשביל הפגם המגיע לו " ויחר למשה"לכן , ח בו ובשלומוה נדחה לחוץ כי לא רצה קר"מרע' פי 1393

 ).מ"מ(ת ראוי לו שיעשה שלום על ידו "מקרח כי הוא שכנגד הת
' ששם נכנע השמאל וקרח לא רצה להיכנע לפני אהרן וחטאו לבריות וחטאו לשמים בהצותם על ה 1394

 ).מ"מ(
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 שכתוב ,בלמעלה ובלמטה ,קרח
 למטה 'ה@ ]אות[ ,"'ה על בהצותם"

  . לו שראוי כמו נדבק זה ועל .ולמעלה
  

 áéúëã àúúáå àìéòá çø÷)è åë øáãîá (
åäé ìò íúåöäá"ä ä"à101 àã ìòå àìéòå àúú 

äéì éæçúàã äîë ÷áãúà1395  

 ,שלמעלה גמאודכ תקנהנשמחלוקת 
 זו ,ישר בדרךמתקיימת ו ,יורדת ולא ועולה

 ברוך והקדוש .והלל שמאי שלמחלוקת 
 היתה וזו ,להם והסכים ביניהם הפריד הוא

 הפרידו ושמים ,שמים לשםמחלוקת 
כדוגמת  היה וזה . התקייםזה ועל ,מחלוקת

   .בראשית מעשה

 àìå ÷éìñå àìéòìã àðååâë ï÷úúàã ú÷åìçî
úéçð1396øùéî çøàá íéé÷úàå 1397 ú÷åìçî àã 

ììäå éàîùã1398á÷å " íéëñàå åäééðéá ùéøôà ä
íéîù íùì ú÷åìçî äåä àãå ïåì1399íéîùå 1400 

éøôàú÷åìçî ù1401 äåä àãå íéé÷úà àã ìòå 
úéùàøáã àãáåòã àðååâë  

 ,בראשית מעשה כל את הכחיש וקרח
רצה להכחיש דברי ו ,שמים עם היה חולקו

 ,גיהנםעם ה דבקותהתהיה בודאי , תורה
 .אדם של בספרו זה וסוד. בו נדבק זה ועל

 בו וברא בכחו מתעורר ,מתעורר שךוכשח
 כיון .קת מחלובאותה תויא ונדבק גיהנם

  מחלוקתמתעוררת ,והכח הרוגז שקטש
 ושתי .אהבה של מחלוקת ,תאחרה בצורה

 .סיום ואחת התחלה אחת ,היו מחלוקות
 שיובק שלהם ראשית ,הצדיקים דרך וזוהי
 ראשית היה קרח .במנוחהשלהם  ףוסו

 .בגיהנם ונדבק ,וכח רוגז כפימחלוקת ה
 ,קטש גזוכשר .מחלוקתה של הסוף שמאי
 ולהסכמה אהבה של מחלוקת רלעור צריך

  .השמים ידי על

 àìëá ùéçëà úéùàøáã àãáåòá çø÷å
 éìî àùçëàì àòáå äåä íéîùã àúâåìôå
 ìòå äåä íðäéâã àúå÷áãúàá éàãå àúééøåàã

íãàã àøôñá àã àæøå äéãäá ÷áãúà àã1402 
øòúà ãë êùç1403 äéá àøáå äéô÷åúá øòúà 

 ïåéë ú÷åìçî àåääá äéãäá ÷áãúàå íðäéâ
 êéëùã ú÷åìçî øòúà àô÷åúå àæâåø>ëàðååâ <

)àðååâá( ú÷åìçî ïéøúå åîéçøã ú÷åìçî àøçà 
 ïåäçøà åäéà àãå àîåéñ ãçå àúåøéù ãç ååä
 ïåäìã àôåñå åéù÷á ïåäìã àúåøéù àéé÷éãöã

àçééðá1404 íåôë ú÷åìçîã àúåøéù äåä çø÷ 
 àôåñ éàîù íðäéâá ÷áãúàå àô÷åúå àæâåø

ú÷åìçîã1405èöà àçééðá àæâåø ãë  êéø
ò àîëñàìå åîéçøã ú÷åìçî àøòúàì" é

íéîùã1406  
 ויהי המים בתוך רקיע יהי" סוד וזה
 התעוררות ,ראשונה מחלוקת זו ,"מבדיל

ìéãáî éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé àã àæøå1407 
)å à úéùàøá ( åøòúà äàîã÷ ú÷åìçî àã

                                                           

 ).ו"רח (שהוא הגהנם 1395
כי ,  עלו אל מקורם ונמתקו והוסר מהם הרע וירד למטה'וכו, סליק לעילא, כשנכלל השמאל בימין 1396

 ).מ"מ(לא נשאר לו דביקות עם השמאל 
 ).מ"מ(מלשון מישרים ואתקיים השלום ביניהם לעולם  1397
כי אחר המחלותק עשו , מחלוקת הלל ושמאי הוא דומיא דמעשה בראשית). ו"רח( גבורה וחסד 1398

  ).מ"מ(שהוא הלל בימינא , שהוא שמאי, שלום ביניהם ונכלל שמאלא
ומלכות נקרא , כי כוונת שניהם לקשט המלכות בחידושי ודיני התורה). א"ד(ת "רמז לת). ו"רח(ת "ת 1399

 ).מ"מ(א "ת דז"שם של שמים שהוא הת
 ).מ"מ(השלים ביניהם ולכן נתקיימו דברי שניהם כמו במעשה בראשית , א"ת דז"שהוא הת 1400
 .)ו"רח ('גבורה שבנוק' פי 1401
  . הרקיעזוהר' עי 1402
ברא בו גיהנם כי מהגבורות יצאו , כשנתעוררה להלחם עם החסד בתוך גבורתו, א"היא גבורה דז 1403
 ).מ"מ(סיגים 

 ).מ"מ(לעתיד בעולם הזה בהשקת ומנוחה ולתענוג עולם הבא , אף שמתייסרים סופם 1404
 ).מ"מ(לבסוף בתר דשכיך רוגזא , שהיתה במעשה בראשית, כל מחלוקתו היתה מחלוקת דרחימו 1405
 .אריכות ביהל אור' עי 1406
 ).מ"מ(זוהי מחלוקת דרוגזא כקרח בעולם הזה  1407
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 והתעורר להפריד רצהו ,וכח רוגז של
 ,ואז .הצטננו והכח גזושהר עד גיהנם

 התעוררה ,"' וגוהרקיע את אלהים ויעש"
 ,העולם וקיום וחביבות אהבה שלמחלוקת 

 ,והלל שמאי שלמחלוקת ה זה דובסו
 לתורה באהבה נכנסה פה שבעל שתורה
הבדלה היא . שלם בקיום והיו ,שבכתב
 ויהי" הבדלה כאן כתוב ,בשמאלודאי 
 המעט" שם וכתוב ,"ויבדל" וכתוב ,"מבדיל

 ההיא בעת" וכתוב ,"' וגוהבדיל כי מכם
 אין ודאי שהרי ,"הלוי שבט את 'ה הבדיל
 ואם .שמאל םבמקו ניבֵש אלא הבדלה
 למה ,ודאי ,בשני היא הבדלה תאמר
 הבדלה ,שלישי שהוא יִובֵלדווקא  הבדלה

 אף אלא .שני שהוא בשמעון כה להיותצרי
 היה יעקב לדעת ,שלישי הוא שלוי גב על

 ישר בדרך והכל ,היה בשני ולעולם ,שני
  .כראוי שלם בדרך

 ãò íðäéâ øòúàå àùøôàì àòá àô÷åúå àæâåøã
éäìà ùòéå ïéãëå ïðèöà àô÷åúå àæâåøã" úà í

åâå òé÷øä ')æ à úéùàøá ( ú÷åìçî øòúà
åîéçøã1408 àã àæøáå àîìòã àîåé÷å åáéáçå 

 ììäå éàîù ú÷åìçî)ã( úìàò äô ìòáù äøåú
 áúëáù äøåú éáâ åîéçøá]ååäå) [äåäã(àîåé÷á  

àìàîùá éàãå éäéà äìãáä íéìù1409 áéúë 
 äìãáä àëä)å à úéùàøá ( áéúëå ìéãáî éäéå

)æ íù (ìãáéå1410 íúä áéúëå )øáãîáè æè  (
åâå ìéãáä éë íëî èòîä ' áéúëå)ç é íéøáã (

åäé ìéãáä àéää úòá" àäã éåìä èáù úà ä
 éàå àìàîù øúàá éðùá àìà äìãáä úéì éàãå

à éàãå åäéà éðùá äìãáä àîéú äìãáä éàî
 êéøèöà ïåòîùá äìãáä äàúéìú åäéàã éåìá

òà àìà éðù åäéàã"äàúéìú åäéà éåìã â1411 
 àìëå äåä éðùá íìåòìå äåä éðù á÷òéã àúòãì

úåàé à÷ãë íéìù çøàá øùéî çøàá  
 אותם בין] היא[ שבת במוצאי הבדלה
 וכשיוצאת .לשבתימי החול ב ששולטים

 משחית( הרע עיןשל  אחד צד ,השבת
 ,מגיהנם עולה לשלוט שרוצה )רע נהוממ

 ידינו ומעשה" אומרים שישראל בשעה
 שנקראת דרגה מאותה ויוצא ,"עלינו כוננה
 של בזרע להתערב ורוצה ,)לאֹוְש( שמאל
 עושים וישראל. ישראל על טוולשל ישראל
 ונפרד ,הבדלה ואומרים ויין בהדס מעשה
 ,לאֹובְש למקומו ונכנס צד אותו ומך ,מהם

 הם וירדו" שכתוב ,שם ועדתו רחשק מקום
 לא והם ".שאולה חיים להם אשר וכל

 הבדלה ישראל שעושים עד לשם יורדים
. "' וגוהעדה מתוך הבדלו" שכתוב ,מהם

 .שמאל שהוא ,בשני היא הבדלה ולעולם
 השמאל שמעורר גזוור תחילה וכחב
 ונברא ,במנוחה שוכך שלא  עד,מחלוקתב

 לאכיםמ אותם כל נבראו אז ,גיהנם בו

 ïéèéìùã ïåðéà ïéá úáù éàöåîá äìãáä
 à÷ìñ úáù ÷éôð ãëå úáùì ìåç éîåéá

íðäéâî1412 àùéá àðéòî àøèñ ãç >ñ" àøéñè à
àùéá àðîî<ã òáé ïéøîàã àúòùá äàèìùì 

 ìàøùé)æé ö íéìäú ( åðéìò äððåë åðéãé äùòîå
 éø÷àã àâøã àåääî ÷éôðå)àìàîù( ]äìåàù[ 

 äàèìùìå ìàøùéã àòøæá àáøòúàì éòáå
ãäá àãáåò éãáò ìàøùéå ìàøùéã åäééìòñ 

 êéàîå åäééðî ùøôúàå äìãáä éøîàå ïééáå
 çø÷ã øúà ìåàùá äéúëåãì ìàòå àøèñ àåää

éñå áéúëã ïîú äéúò)âì æè øáãîá ( íä åãøéå
 ïîú éúçð àì ïåðéàå äìåàù íééç íäì øùà ìëå

 áéúëã ïåäðî äìãáä ìàøùé éãáòã ãò) íù
àë (åâå äãòä êåúî åìãáä ' äìãáä íìåòìå

àúåøéùá àìàîù åäéàã éðùá1413 àô÷åúå 

                                                                                                                                                                                     

הוא קיומא דעלמא אמיתות תורה שבעל פה , כמחלוקת שמאי שהיא לעמוד על אמיתת דברי תורה 1408
 ).מ"מ(

ביאורים (וכמו כן כל עביות היא רק מצד הגבורות . כל הבדלה והפרשה הינן רק בסוד גבורות ודין 1409
 ).ד" עא לב"ח

דכתיב הבדלה '  מכאן דמחלוקת קרח הוה ביום ראשון ואמר משה בקר ויודע שהמתין עד יום ב1410
  ).א"נ(

  ).א"נ(מ "א. דראובן לא נחשב לראשון בבני לאה דסבר דרחל הות 1411
 ).מ"מ(דתהומא רבא ושולטת עליהם ' אסורים בנוק' כי בשבת כל הקלי 1412
ובאותה שעה נברא המלאכים דקטרגו ,  נברא גיהנםבתחלת תוקף הרוגז דאתער שמאלא מחמת זה 1413

 ).מ"מ(בבריאת אדם הראשון 
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 אותם ואכלה ,למעלה לרבונם שמקטרגים
 אלה שאר כל וכן ,ונשרפו האש

 ,באש @ונכלו קיום להם ואין שמתבטלים
  .וז דוגמהכ והכל ,למטה קרח וז דוגמהכ

 êéëù àì ãò ú÷åìçîá àìàîù øòúàã àæâåøå
íðäéâ äéá éøáúàå àçééðá1414 ïéãë  åàéøáúà

 àìéòì ïåäéøàîì éâøè÷ã íéëàìî ïåðéà ìë
øàù ìë ïëå åã÷åúàå àøåð ïåì ìéëàå1415 ïåðéà 

àîåé÷ ïåì úéìå éìèáúîã1416åìëúàå 102 àøåðá 
àúúì çø÷ àã àðååâë1417àã àðååâë àìëå   

 .מזו זו הארה התפשטה ,"רקיע יהי"
 התפשט ,גדול ל"א .ימין אשכול ,ל"א

 השם להשתלם המים מתוך התפשטות
 זה התפשטות באותה ולהתכלל ,ל"א ,זהה

 אלה ,ם"הי אלהים מאל שטוהתפ ,בזה
 ,תחתונים מים להיות והתהפכו התפרדו

 ,בשני שהתפשט התפשטות אותה .ה"ימ
 ם" הי,ם גדול" זה הי,ם"ים עליונים הימ

 האלה האותיות של פךיהה .עליונים מים
 נעשו ,תקנונש כיון .תחתונים מים ,ה"ימ

 בכמה זה שם שטתפוה ,אחד כלל הכל
 ומים ,זכרים עליונים מים. מקומות

 ,במים מים היו להיבתח .נקבות תחתונים
 ,ותחתונים עליונים מים להכיר שנפרדו עד
 מים( י"אדנ וזה ,)עליונים מים( אלהים זה

 מה .תחתונה 'וה עליונה 'ה וזו ,)תחתונים
 ".הרקיע את אלהים ויעש" ,כתוב

 מים אלהים זה שם לקח זו התפשטות
  ומים ,עליונים

 òé÷ø éäé)èùôúà] (èùôúé[ ïî àã åèéùô 
à àã"àðéîé àôè÷ ì1418à " èùôúà ìåãâ ì

àîìúùàì àééî åâ ïî åèéùô1419à àã àîù " ì
àììëúàìå1420 èùôúàå àãá àã åèéùô àåääá 

>ìàî <)ìåî(éäìà "éä í"í103 åèùôúà ïéìà 
 ïéàúú ïééî éåäîì åëôäúàå>îé"ä <)äàîé( 

 èùôúàã åèéùô àåääéä ïéàìò ïééî éðùá" äæ í
ìåãâ íéä1421éä " ïéìàã àëåôä ïéàìò ïééî í
îé ïååúà"åð÷úúàã ïåéë ïéàúú ïééî ä1422 

àãç àììë àìë åãéáòúà1423 àîù èùôúàå 
éúëåã äîëá àã1424 ïééîå ïéøåëã ïéàìò ïééî 

 ãò íéîá íéî ååä àúéîã÷á éá÷åð ïéàúú
ïéàúúå ïéàìò ïééî àòãåîúùàì åùøôúàã1425 

éäìà àã" í>)ð"ïéàìò ïééî à (ðãà àãå"é1426 
)ð"ïéàúú ïééî à(< ]àãå[ä  'äå äàìéò ' äàúú
] áéúë äî)æ à úéùàøá (éäìà ùòéå" úà í

àîù ìèð àã àúåèùôúà òé÷øä[éäìà àã " í
                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(ב "יח ע 1414
ש יוצרים משתרים בכל יום ואתאכלו בנורא כי ”הם המלאכים הנבראים בכל יום ומתבטלים כמ 1415

 ).מ"מ(הם דינים תקיפין ולכן מתים בגוונא דא 
אין להם ). א"ב כט ע"ה ח"דע(ומתחדשים בכל יום מתבטלים ' כלומר המלאכים שנבראו ביום ב 1416

 ).א"ב סב ע"ה ח"דע(' וכל קיומם תלוי ביום ג, קיום שכן הם מהניצוצין דגבורות
משה בוקר ויודע ' דבליעת קרח בשני היה ומחלוקתו התחיל ביום ראשון והיינו דא' גם מכאן נר 1417
 ).א"נ(מ "א. ש"ו ע"של' קרח ע' ש בפ"ועיין מ
. א"כתף ימין חסד דא' פי). א"ד(ב "ין מהאצילות והוא רמז אל החסד חיי שרה קלב עאשכול הימ 1418

שמשם שרש , א אנפין"כמו כתפא ימינא דא. נ הובא בסוף הספר"ש' עי. זוהר הרקיע' ועי). א"נ(ב "הרש
  ).מ"מ(החסדים 

 ).מ"מ(נקראו אלהים , מיין דכורין' פי 1419
 ).מ"מ(ל ולאתכללא דא בדא שיוכלל שם אל "ר 1420
ונקראים אלהים , ם הם זכרים כי תחלה היו מחוברים עם אל"ם זה הים גדול מביא ראיה כי הי"הי 1421
 ).מ"מ(וסימניך זה הים גדול לשון זכר , זכרים

 ).מ"מ(שהוא תיקונם באמת , שנכללו וחזרו למקומם 1422
 ).מ"מ(ם ונעשו שם אלהים שם אחד "כי נתחבר שם אל עם הי 1423
 ).מ"מ(ילו למלאכים שיקראו אלהים כי שם אלהים נתפשט אפ 1424
ואתם תקראו מיין , אנו הם שראויים להקרא מיין עילאין, כי מתחילה היו אומרים מיין תתאין'  פי1425
ואז הראה מעלת החסדים ונכנעו הגבורות , עד שהפריש הרקיע ביניהם, ומיין עילאין אומרים להפך, תתאין

 .)מ"מ(והיכור מקומם וערכם וידעו מעלת החסדים 
ם "ה כי הי"והפכו אותו לטבעם טבע נקבה ונקרא ימ, ם מאלהים" וכאשר גברו מיין תתאין לחקו הי1426
 ).מ"מ(ה נקבה "זכר וימ
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 ïééî]ééîå ïéàìòï[  
  çé/à  

 כיון ,זה כל ועם ,י"אדנ תחתונים
 םֵש ,נוקבים במים זכרים מים למושנש

 שהפריד גב לע ואף. בכל התפשט אלהים
 לא מחלוקת ,לתחתונים עליונים מים בין

 סכמהווה ,שלישי יום עד התבטלה
 .כראוי במקומו התיישב והכל ,תמחלוקה

 קיום שהוא פי על אף ,זו מחלוקת ובגלל
 לםשנ שלא ,בשני טוב כי כתוב לא ,העולם

 היו תחתונים ומים עליונים מים .המעשה
 ושנפרד עד בעולם תולדות היו ולא ,כאחד
 אף ,זה כל ועם. תולדות עשו ולכן ,ונודעו

מחלוקת וה ,בשני היתה שהבדלה גב על
 שהוא ,בכל הסכים השלישי יום , בוהיתה

 ה"הו ,)ה"יהו( בחקיקתו שנחקק שם
 ,תחתונים ומים עליונים מים בין להסכים

 להשלים ביניהם 'ו תחתונה 'ה עליונה 'ה
 מים ,הירדן יֵמ זה וסימן .צדדים בשני
 ירדו תחתונים מים ,אחד דונ קמו ,יםעליונ

 רקיעים חמשה. באמצע הלכו וישראל ,לים
 ומנהיג בהם הולך העולמים וחי ,כאן כתוב
 ואלמלא .בזה זה כלולים לםווכ ,םאות

 לא ,האמצע ידי על סכמהושה זומחלוקת 
  .בזה זה )נתישרו( רויהשתי ולא נכללו

ðãà ïéàúú" é]ìë íòå) [àìá àãã ãòå( àã 
ã ïåéë àîù ïéá÷åð ïééîá ïéøåëã ïééî åîéìúùà
éäìàã"àìëá èùôúà í1427òàå " ïéá ùéøôàã â

 íåé ãò ìèáúà àì ú÷åìçî ïéàúúì ïéàìò ïééî
 àìë áùééúàå ú÷åìçî íéëñàå éàúéìú

 ú÷åìçî ïéâáå úåàé à÷ãë äéúëåãá]òà àã"ô[ 
 åäéàã]àîìòã àîåé÷) [àîéé÷( áåè éë áéúë àì 

íéìúùà àìã éðùá1428î àãáåò  ïééîå ïéàìò ïéé
 ãò àîìòá ïéãìåú ååä àìå àãçë ååä ïéàúú

åòãåîúùàå åùøôúàã1429 åãáò êë ïéâáå 
òà àã ìë íòå ïéãìåú" éðùá éåä äìãáäã â

äåä äéá ú÷åìçîå]  àìëá íéëñà éàúéìú íåé
éåôéìâá óìâéàã àîù àåäã104 àîëúñàì äåä 

ïéàúú ïééîå ïéàìò ïééî[ä  'äàìò1430ä  '
äàúú1431å  'åäééðéá1432  ïéøèñ ïéøúá àîìùàì

ïãøéä éî àã àðîéñå1433ãçà ãð åî÷ ïéàìò ïééî  
)æè â òùåäé( ìàøùéå àîéì åúçð ïéàúú ïééî 

 éçå àëä éáéúë ïéòé÷ø ùîç àúéòöîàá éìæà
åäá ìéæà íéîìåòä1434 ïìéìë åäìëå åäá âéäðàå 

àãá àã1435ò íëúñàã ú÷åìçî éàä àìîìàå " é
àúéòöîàã1436 àìå åìéìëúà àì )åøééúùà( 

]àåøùééú1437[àãá àã 1438  
 דבק החיים שעץ הם שנים מאות חמש

 וכל ,לעולם ותולדות פירות לעשות בהם
ïéðù äàî ùîç1439 ÷éáã ééçã àðìéàã ïåðéà 

ìëå àîìòì ïéãìåúå ïéáéà ãáòîì åäá1440 éåîéî 

                                                           

 ).מ"מ(אפילו במלאכים  1427
 ).מ"מ(' שלא נשלם המעשה עד יום ג 1428
 ).מ"מ(ערכו ומקומו ' שנפרשו מהמחלוקת על ידי שהכיר כל א 1429
 ).מ"מ(חסד  1430
 ).מ"מ(גבורה  1431
 ).מ"מ(ת "ת 1432
 .זוהר הרקיע' עי 1433
ללכת אל המלכות ולהנהיג אותה ולנהלה , א"ה נמשך כח ליסוד ז"רקיעים שהם חגתנ' מאלו ה'  פי1434

 ).מ"מ(בכל מה שתצטרך 
 ).מ"מ(מהקצוות כלול מכולם ' כל א 1435
 ).מ"מ(ג זה בזה "ת נכללו ח"י הת"ע' פי 1436
 ).מ"מ(עשו שלום ביניהם  1437
 ).א"ד(א " סח עתיקונים ריש תקון כד דף 1438
א שהחסדים עיקרם בדעת וכללותם "דאילנא דחיי דביק בהו הוא יסוד דז, חסדים' ק שנין הם ה"ת 1439

 ).מ"מ(קצוות וכללות כללותם ביסוד ומהם הנשמות באים ' בה
 ).א"ד(א "א ולקמן לה ע"מנחת יהודה דף קכ ע 1440
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 ונמשכים ששופעים בראשית מימי
 ודוד ,ידו עלו תחתיו נחלקו מבראשית

 ,כך אחר לקיח והוא הכל לקח המלך
 ,"' וגוהמון לכל העם לכל ויחלק" שכתוב
 ותקם" וכתוב ,"ילקוטון להם תתן" וכתוב
  ."' וגוטרף ותתן לילה בעוד

úéùàøáã1441úéùàøáî ïëùîúàå ïéãâðã  
åâìôúà1442 éåúåçú ]äéãé ìò[ èé÷ð àëìî ãåãå 

àìë1443âéìô åäéàå 1444 áéúëã øúáì ) á ìàåîù
èé å (åâå ïåîä ìëì íòä ìëì ÷ìçéå ' áéúëå

)÷ íéìäúçë ã ( áéúëå ïåèå÷ìé íäì ïúú) éìùî
èé àì (åâå óøè ïúúå äìéì ãåòá í÷úå'  

 כחמחלוקת מתעוררת בש בשעה
ערפל של  ומתחזק מתרבה ,השמאל

 ונקרשו ,רוחות משם ויצאו ,שלהבת אש
 ומהם .ונקבה זכר והיו ,כלל לחות בלי מיד

 וכאן ,למיניהם רעים מינים נפרדו
 תןאו בכל רוח הטומאה של התקיפות
 אלה .הערלה סוד והם ,חזקותקליפות 
 ואחד ה"אפע אחד ,חזקים במינים התחזקו

 לשבע מוליד אפעה .אחד ושניהם ,ש"נח
 הכל חוזר .אחד בחבור שנים )לשבעים(

 סוד הוא כאן. נחש של שנים לשבע
 הרע יצר .שמות בשבעה שנקרא הגיהנם

 .דרגות ובכמה שמות בשבעה נקרא
 והכל ,לעולם מכאן מאהוהט התפשטה

 .העולם בשּוִי והוא ,ורע טוב השמאל מסוד
 אותיות עשרה שמונה של חקוק שם כאן
 ישוב וברכה נדבה רצון גשמי על נהוממ
  .העולם של

ú÷åìçî øòúàã àúòùá1445 àô÷åúá 
ó÷úàå éâñà àìàîùã1446àìéôøåä 1447 

àñôéèã1448ïéøéñè ïîúî å÷ôðå 1449 åùéø÷àå 
 ïåäðîå àá÷åðå øëã ååäå ììë àúåçì àìá ãéî

à çåøã åôé÷ú àëäå åäééðéæì ïéùéá ïéðéæ åùøôú
àáàñî1450 àæø ïåðéàå ïéøéñè ïéô÷åú ïåðéà ìëá 

 ãç ïéôé÷ú ïéðéæá åô÷úà ïéìà äìøòã
òôà"ä1451çð ãçå "ù1452 äòôà ãç åäéååøúå 

ãéìåà105 øãäúà àãç àøåáçá ïéðù äòáùì 
 ïéðù òáùì àìë)ùçðã] (ùçðë[ àæø åäéà àëä 

 øöé ïäîù òáùá éø÷àã íðäéâã òáùá òøä
 åáàñî èùôúà ïéâøã äîëáå éø÷à ïäîù
 ùéáå áè àìàîùã àæøî àìëå àîìòì àëäî
 éðîúã àôéìâ àîù àëä àîìòã àáåùé åäéàå
 äëøáå äáãð ïåöø éîùâ ìò àðîî ïååúà éøñ

àîìòã àáåùé1453  
 בדרך ,"' וגוהמים יקוו אלהים ויאמר"
 של מסוד שהרי .ישרה בדרך להיות ,קו

å"ìà øîàé"äé÷é í" åå"åâå íéîä'1454 ) úéùàøá
è à (å÷ çøàá1455 àäã øùéî çøàá éåäîì 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(בינה ' ב, ראשית אבא' א הנק"הם המוחין דאו 1441
 ).א"ד(' נהר פלגיו וגו' והוא מלשוטפים  1442
 ).מ"מ(היא המלכות  1443
כנגד ישראל , נערותיה' פסוקים לפי שהמלכות מחלקת שפע למלאכים ולישראל ולז' הביא ג 1444

 ).מ"מ" (ותקם בעוד לילה"ולשבע נערותיה " תתן להם"וכנגד המלאכים , ויחלק"
  .זוהר הרקיע' עי 1445
א "במקום המלך לדון ולייסר בני העולם והוא מענין מלכהוא תוקף הדין הנשפע מהגבורה הממונה  1446
י המחלוקת "שלהבת הרומז על הדין ורמז בכאן שע' א כנזכר בריש מסכת שבועות וטיפסא פי"ורופיל

ותגבורת הדין מצד הגבורה היה מתחזק שליח הדין שהוא שר הגיהנם ויצאו משם שני רוחות והם שתי 
 ).א"ד(' עלוקה שתי בנות וגוקליפות אשר עליהם רמז שלמה באמרו ל

 ).מ"מ(תוקף הדינים  1447
יצאו הקליפות , י תוקף השמאל נתרבו הדינים ומסיגיהם"ל ע"ר). מ"מ(שלהבת הרומז אל הדין  1448

 ). מ"מ(
 ).מ"מ(הקליפות  1449
  .זוהר הרקיע' עי 1450
ד כמו "יוא כלול מ"כ. ן"ב הוא דכורא הוא כלל כל הזי"נ. 'חד אפעה כו). מ"מ(הוא דכורא דקליפה  1451

 ).נ"ש) (י"נז(ן שנין "ד ולכן אולדת לזיי"אבל הנחש הוא הנוקבא ולא אתכללת כל חד מיו. בקדושה
 ).מ"מ(היא נוקבא דקליפה  1452
  .ד"ב פ ע"ג וביאורים ח"י ג ע"א בס"בהגר' עי 1453
 .זוהר הרקיע' עי). הערת הזוהר (ה"ת יהו" ר1454
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 עד ,סתום יצא הכל ראשונה נקודה אותה
 יצא ומשם ,עליון להיכל והתכנס שהגיע

 לאותו שמגיע עד ,הדרגות לשאר ישר בקו
 זכר של בכלל הכל שכונס אחד מקום
 המים. העולמים חי ,ומיהו ,ונקבה

 .העליונה 'המאות  מלמעלה שיוצאים
 אחד ,ו"ו זה ועל ,קטנה 'ו "השמים מתחת"

 ותראה" אז ,השמים מתחת ואחד ,שמים
 וכל ,התגלה זה .תחתונה 'ה זו "בשההי

 נודע הזו האחרונה ומתוך .התכסה השאר
  .שהתכסה אותו תבונהב

ãå÷ð àéääã àæøîà åîéúñá àìë ÷éôð äàîã÷ 
 àìëéäì ùéðëúàå éèîã ãòäàìò  ÷éôð ïîúîå

øùéî å÷á1456 ]ì[øàù àåääì éèîã ãò ïéâøã 
 ïàîå àá÷åðå øëã ììëá àìë ùéðëã ãç øúà
ä úàî ìéòìî é÷ôðã íéîä ïéîìò éç åäéà '

äàìòå íéîùä úçúî  'å àã ìòå àøéòæ" ãç å
 ïéãë íéîùä úçúî ãçå íéîù)íù ( äàøúå

ä àã äùáéä ' øàù ìëå éìâúà àã äàúú
 åðúìëåñá òîúùà äàøúá éàä åâîå éñëúà

éñëúàã àåää  
 קשר הוא שכאן בגלל ,"אחד מקום אל"

 אחד ה"יהו. "העליון העולם של היחוד
 העולם של אחד ,יחודים שני ".אחד ושמו

 של ואחד ,בדרגותיו יחדילהת העליון
 קשר .בדרגותיו חדילהתי התחתון העולם
 חי. הוא כאן עד העליון העולם של היחוד

 העולם ונקשר ,מתבשם שם העולמים
 .אחד מקום נקרא לכןו ,שלו ביחוד העליון

 ,שם מתכנסים האיברים וכל הדרגות כל
 ואין .כלל פרוד בלי אחד בו לםוכ נהיוו

 ,זו אלא אחד ביחוד שם יחדתישמת דרגה
 ,סתום בדרך לםוכ מתכסים ובו

  .אחת בהשתוקקות

 àøåù÷ àåä àëäã ïéâá ãçà íå÷î ìà
 àîìòã àãåçéã]äàìò) [äàúú(åäé "ãçà ä1457 

ãçà åîùå1458ãåçé ïéøú ïé1459 àîìòã ãç äàìò 
 àãçéúàì äàúú àîìòã ãçå éåâøãá àãçéúàì

 àîìòã àãåçéã àøåù÷ éåâøãáäàìò àëä ãò 
 àîìò øù÷úàå íéñáúà ïîú ïéîìò éç åäéà

äàìò ãçà íå÷î éø÷à êë ïéâáå äéìéã àãåçéá 
 åäìë ååäå ïîú ïéùðëúî ïéôééù ìëå ïéâøã ìë

]äéá[ ïãçéúàã àâøã úéìå ììë àãåøô àìá ãç 
]ïîú[ åäìë ïééñëúà äéáå éàä àìà ãç àãåçéá 

ãç àúáåàéúá íéúñ çøàá  
 הנגלה העולם יחדימת זו בדרגה כאן עד

 גם חדימתי הנגלה העולם. הנסתר בעולם
 עולם הוא הנגלה ועולם ,למטה כן

 אלהי את ויראו" ,"'ה את ואראה" ,התחתון
 ,"'ה כבוד וירא" ,"נראה 'ה וכבוד" ,"ישראל

 סביב גהוהנ מראה כן 'גוו הקשת כמראה"
 סוד וזהו ".'ה כבוד דמות מראה הוא

 חי זה "הקשת כמראה" ".היבשה ותראה"

)å( àâøãá àëä ãò]àã[ àîìò ãçééúà 
àééñëúàã àîìòá àééìâúàã1460 àîìò 

 àééìâúàã] àúúì éëä óåà ãçééúà àîìòå
àééìâúàã[ àîìò åäéà ãàúú" ä)à å äéòùé (

 úà äàøàåðãà"é) é ãë úåîù ( éäìà úà åàøéå
ìàøùé1461) é ãé øáãîá (åäé ãåáëå" äàøð ä) íù

æ æé (åäé ãåáë àøéå" ä)çë à ìà÷æçé ( äàøîë

                                                                                                                                                                                     

ח יורדין מנוקבא שהוא אבא להיכלא "אבל ה. כי הגבול לנוקבא הולכין דרך אחור. ואמר אורח קו 1455
. דכורין נעשה אחד' א שבאתערותא דיליה כן איבר"ומשם לכל דרגין עד דמטי לאחד שהיא יסוד ז. 'יסוד א

 ).נ"ש(כ שניהם נעשין אחד "ואח. נעשין אחד' וכן איברי. ומבשרי אחזה אלקי
א סדר האצילות שחכמה האצילה מכאן ראיה לדברי האומר שכך הו' ומתמן נפיק בקו מישר כו 1456

ב חסד ”ה ע"תרומה קע' כ ועי"ת יסוד והמלכות ג"חסד לנצח ובינה האצילה גבורה והוד וכתר האצילה ת
א "מתמן נפקו אש' ד א"ל ע"א כמש"לז' ובי' לבי' ת וח"כתר האציל ת' פי). א"ד) (גו מחשבה(עלאה מחכמה 

ק "י דאימא מתפשטים בו"ל כי נה"הוא מש). א"נ(ב "הרש. ש שם"ומ' ב במתני”ל רנא ע"א ומייא וע"ורוח
  ).מ"מ(א "דז

 ).מ"מ(א "ז 1457
  ).הערת הזוהר(א "תרומה קלד ע). מ"מ(מלכות  1458
ע הוא המקום בו "שכן בבי, ע"בבי" תתאה"הוא באצילות ו" עלאה. "'ף פרק ה"ח שער אח"ע' עי 1459

  ).ג"א מב ע"ביאורים ח( את הכל מהוה את הכל וממציא את הכל ומשגיח בכל ומנהיג' מתגלה שהוא ית
אבל . ב ועלמא דאתכסיא נקרא דא דלית ביה השגה"נ. 'כו' בעלמא דאתכסי' אתיחד עלמא דאתגלי 1460

 ).נ"ש(ונקרא ותראה היבשה . בנוקבא כבר יש השגה
יהל (' הוא הנוק" את", ואמר את אלקי ישראל' אתגליין ושם הראיה וכו' א סתימין ודנוק"גוונין דז 1461
 ).ג"א י ע"אור ח
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 זו ,"בענן נתתי קשתי את" וזהו ,העולמים
  ביום .העולם שנברא מיום נתתי ,מלכות

åâå úù÷ä ' äàøî àåä áéáñ äâðä äàøî ïë
åäé ãåáë úåîã" äùáéä äàøúå àæø åäéà àãå ä

)íù (]øîëåäæå ïéîìò éç äæ úù÷ä äà[ 
)âé è úéùàøá( ïðòá éúúð éúù÷ úà1462 ] àã

úåëìî[àîåéá àîìò éøáúàã àîåé ïî éúúð   
  çé/á  

 כשמתעורר( הקשת כשנראית ,מעונן
 ,'ה כבוד דמות מראה )להתגבר השמאל
 רחל יוצאת .להתגבר השמאל מתעורר

  .בלדתה ותקש

 úù÷ éæçúàã àáéòã> àìàîù øòúàã
àô÷úúàì<øî åäé ãåáë úåîã äà"ä)  à ìà÷æçé

çë(ìçø ú÷ôð àô÷úúàì àìàîù øòúà 1463 
äúãìá ù÷úå1464  

 ,זה בצד ל"רפא ,זה בצד ל"מיכא
 שנראיםצבעים ה והם .זה בצד ל"גבריא

 מראה כן. "קוויר םוואד לבן ,דמות באותה
 בגלגול שהתכסה האור ,"סביב גהוהנ

 .'ה כבוד דמות מראה הוא ,העין מראה
 לפי הם התחתון היחוד וחדישהתיצבעים ה
 אלהינו 'ה" .עליון יחוד יחדישהת יחודה
 נראים שלא סתומים צבעים ".'ה

 אחד יחוד .אחד מקום אל ומתקשרים
 חדילהתי למטה בקשתצבעים ה ,בעליון

 צבעים כמו ,ירוקו םואד לבן ,בהם
   .אחד ושמו סוד ,אחר יחוד והם ,סתומים

 ,"ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך"
 ישראל שמע" עליון יחוד .שלמטה דהיחו

 .זה כנגד זה ".אחד ה"יהו אלהינו ה"יהו
 שש כאן ,ומדה קו של מדידות ,"יקוו"
 ,החזק רהנ מדידת. בותית שש וכאן בותית

 יקוו" וזהו ,"מים בשעלו מדד מי" שכתוב

àëéî"àã àøèñá ì1465àôø " àã àøèñá ì
àéøáâ" ïééæçúàã ïéðååâ ïåðéàå àã àøèñá ì

 äâðä äàøî ïë ÷åøéå ÷îåñå øåéç úåîã àåääá
áéáñ åæéçã àìåâìâá àééñëúàã åøéäð >àðéòã <

)àáéòã(åäé ãåáë úåîã äàøî àåä " ïéðååâ ä
äàúú àãåçé àãçéúàã1466 àãåçé íåôì 

åäé àìéòìã àãåçé ãçééúàã"ðéäìà ä" å
åäé"ä1467 ïøù÷úàå ïæçúà àìã ïéîéúñ ïéðååâ 

á àãç àãåçé ãçà íå÷î ìàäàìò1468 ïéðååâ 
]úù÷á) [úù÷ì(àúúì 1469 øååç åäá àãçéúàì 

÷åøéå ÷îåñ1470 >ïéðååâë <)ïéðååâë(ïéîéúñ 1471 
 ãçà åîùå àæø àøçà àãåçé ïåðéàå  

ìîëùá"àúúìã àãåçé å1472 àãåçé äàìò 
)ã å íéøáã (åäé ìàøùé òîù"ðéäìà ä"åäé å" ä

 å÷ã åãéãî åå÷é àã ìéá÷ì àã ãçà

                                                                                                                                                                                     

ב "ה ח"דע(ואז נהיה יחוד , שהוא כינוי למלכות, והיא ניתנה בענן, היסוד' כלומר הקשת הוא בחי 1462
  ).א"פח ע

  ).א"ד) (ותקש בהפוך אתוון וקשת(ריש חיי שרה ומנחת יהודה דף ע  1463
 ).מ"מ(נמצא כשהשמאל אתתקף המלכות מליאה דינים ורוצה להריק אותם על העולם להחריבו  1464
ת וענפיהם הם מיכאל גבריאל רפאל שהם "הם מרכבה של המלכות שמתראים בה הארת חג' פי 1465
 ).מ"מ(ת "ענפי חג
א גם של המלכות מאירים "כשמאירים של ז, א,הגוונים של המלכות תלויים בגוונים של ז' פי 1466

 ).מ"מ(
 ).מ"מ(ת "ת' ה, גבורה, אלקינו, חסד' ה, א"ת דז"הם חג 1467
 .)מ"מ(א "והוא יחוד ז 1468
 ).מ"מ(והם הגוונים הנראים בקשת בעולם הזה , שהם מרכבה דמלכות, מיכאל גבריאל רפאל' פי 1469
 ).מ"מ(ת עם ענפיהם שהם מיכאל גבריאל רפאל שהם נגלים "לחבר עמהם הארת חג' פי 1470
 ).מ"מ(ת העיקרים "הם חג 1471
 ).מ"מ(ק דמלכות מן החיצונים "יחוד ו 1472
 .ד"כ ה ע"עהש' עי). מ"מ(א "הם המוחין דז' פי 1473
 ).מ"מ(י המוחין נגמר פרצופו "וע, ק”א יש בו ו"ז' פי 1474
  ).א"ד(ב "ב וריש תקון כד ע"ויחי רטו ע 1475
 ). הערת הזוהר(א "בראשית כג ע 1476
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ד " יו,ר העולמותיוצ של שיעור כאן ".המים
 זהו "קדוש קדוש שקדו" .א"ו ה"א וא"ה
 מקום אל" זהו ,"צבאות 'ה" ".המים יקוו"

 הארץ כל מלא" .זה שם של בסוד ,"אחד
 חקיקת סוד ,"היבשה ותראה" זה ,"כבודו

  .@ הקדושו"כוז ז"במוכס ו"כוז היחוד שם

]àúçùîå[1473) àúåøéùîå(ïéáéú úéù àëä 1474 
]àúçùî ïéáéú úéù àëäå) [àúåøéùî( àðéöåá 

ø÷ã áéúëã àúåðéã)áé î äéòùé (éî1475 ããî 
 åäéà àãå íéî åìòùá)è à úéùàøá ( íéîä åå÷é

ïéîìò øöåéã àøåòù àëä1476åé "ä ã"àå à"ä å" à
åã÷"åã÷ ù"åã÷ ù" ù)â å äéòùé ( åå÷é åäéà àã

åäé íéîä" ãçà íå÷î ìà åäéà àã úåàáö ä
 àã åãåáë õøàä ìë àìî àã àîùã àæøá

àîù àôéìâ àæø äùáéä äàøúåæåë àãåçéã " å
ñëåîá"æåë æ"å àùéã÷106  

 כאן ,"' וגועשב דשא הארץ תדשא"
 למקום שהתכנסו מים באותם כח הוציאה

 ,סתום כמוס תוך בתוכו ושופעים ,אחד
 וצבאות עליונים יםכמוס בתוכו ויוצאים
 מתקנים האמונה בני אותם שכל .קדושים

 עבודת באותה ,האמונה קוןיבת אותם
 לבהמה חציר יחמצמ" סוד וזה. רבונם

 ,הרים אלף על שרובצת בהמה זו ,"'וגו
 וחציר ,ו חציראות יום בכל לה ומגדלים

 לפי טיםלו אותם מלאכים ש הואהזה
 של למאכל ועומדים ,בשני שנבראו ,שעה

  .אש אוכלת אש שיש בגלל .הזו הבהמה

]åâå áùò àùã õøàä àùãú' ) à úéùàøá
àé() [õøàä(ééî ïåðéàá àìéç ú÷éôà àúùä ï1477 

øúàì åùðëúàã) àã(ãç 1478 åâ äéåâá ïéãâðå 
äàîéúñ åøéîè1479 ïéøéîè äéåâá ïé÷ôðå 

ïéàìò1480ïéùéã÷ ïéìééçå 1481 éðá ïåðéà ìë éã 
 àúåðîéäîã àðå÷úá ïåì ïð÷úî àúåðîéäî

 àã àæøå ïåäéøàîã àðçìåô àéääá) ã÷ íéìäú
ãé(1482åâå äîäáì øéöç çéîöî '1483 äîäá àã 

àòéáøãäïéøåè óìà ìò 1484 ïéìãâîå  ìëá äì
 ïéëàìî ïåðéà àã øéöçå øéöç àåää àîåé

àúòù íåôì ïéèéìù1485 éðùá åàéøáúàã 
éàäã àìëéîì ïéîéé÷å1486 úéàã ïéâá äîäá 

àùà àìëà àùà1487  

                                                           

 ).מ"מ(ד שקבלה מיסוד הוציאה אלו החיילות "בכח מ' פי 1477
 ).מ"מ(א "הוא יסוד דז 1478
 ).מ"מ(כי משם באה הטיפה , דרך חוט השדרהד נגדין בתוך היסוד מהדעת "שהם מ' המים הנז' פי 1479
 ).מ"מ(הם הנשמות  1480
 ).מ"מ(ן "שם ב' ן למלכות והם בחי"י הבירורין שמעלים בסוד מ"הם המלאכים שכל אלו נבררים ע 1481
  ).א"ד(ה בתקונים "ב בהג"א ותקונים תקון עא ודף ס ע"פנחס ריז ע 1482
א "ש א"פת' ועי. זוהר הרקיע' ועי, ב"סב ע, ב"עסא , ד"נה ע, א"ב לד ע"ה ח"דע, ד"ש נה ע"הקדו' עי 1483
  .פרק טו
ולכך הם מתים ומתחדשים , מלאכים אלו הם מבירורים המלכים שמתו והם זיקין דאתדעכו לאלתר 1484

  ).מ"מ(בכל יום 
י "ל שק"ב בהמה דרביעאה הוא מלכות על עולם הבריאה שבו א"נ. 'דא בהמה דרביעאה על אלף כו

 ). נ"ש) (י"נז(ף "אל' במילואו גימט
והיינו ניצוצין . ב"סד ע, ג"ב סא ע"ה ח"אריכות בעניין זה בדע' ועי, ב ובהערתינו שם"לעיל יז ע' עי 1485

ע "ועל ידי ניצוצין אלה יצאו ונעשו כל המציאויות אשר בכל עולם ועולם שבעולמות בי, דספירת הגבורה
הניצוצין דמחצב ' ף והליבון לבחידמעשה בראשית החל התיקון דהצירו' ביום ב). ד"ב סו ע"ה ח"דע(

 ולכן בהם ,ה נפילתם בעולם התוהו יותר גדולהת והי,העולמות והמלאכים שהם מהחיצוניות דהנקודות
, יותר הם צריכין צירוף וליבון חזק שכן ,גבורהה' שליטת ספיזמן הוא כן  ש,'הבירור ביום בהוא שהתחיל 

 בירור מנם א.ט"ח י"בראשית י'  שאמרו בפ"בריאו בשנימלאכין שליטין לפום שעתא דאת"והנה מהם הוא ה
דמעשה '  בהם התחיל הבירור רק ביום ג,שהם מפנימיות הנקודות' הניצוצין דמחצב הנשמות והספי

  ).ג"ב עז ע"ה ח"דע (בו משתככין שביבין דגיהנם וביה אשתלימו רחמי על חייבי גיהנםכן  ש,בראשית
ל והם "המה והמלאכים שאינן נצרכים אוכלת אותם כביכוב' ן שבה גי"השכינה בכח שם ב' פי 1486

  ).א"נ(מ "א. נקראים חציר אבל חיות ושרפים ואופנים הנצרכים לתקון העולם קיימים והם נקראים עשב
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 זה עשב ,"האדם לעבודת ועשב"
 לםושכ ,וכרובים וחיות האלה האופנים

 להתתקן ועומדים ,קוניהםית תוך קניםומת
 רבונם לעבודת באים אדם שבני בשעה

 .האדם עבודת שזוהי ,ובתפלה בקרבניהם
 האדם לעבודת ומוכן מןומז זה ועשב

 מתתקנים וכשהם .כראוי קונויבת להתתקן
 יוצאים כך אחר ,האדם עבודת באותה

 להוציא" שכתוב ,לעולם וטרף מזונות מהם
 ".זרע מזריע עשב" וזהו ,"הארץ מן לחם

 מוכן אלא ,זרע מזריע לא חציר שהרי
 לתקון ועשב ,ושהקד אש של למאכל
 ".הארץ מן לחם להוציא" זה וכל. העולם

 את שמתקנים האדם בני של קוניםיהת כל
 לספק לרבונם שעבודתם ,הזה הארץ עשב

 לעולם ומזונות טרף ארץ מאותה ידם על
 של מברכות אדם בני ולהתברך ,הזה

  .מעלה

íãàä úãåáòì áùòå) íù( ïéìà àã áùò 
úî åäìëã íéáåøëå úåéçå ïéðôåà åäééðå÷ú åâ ïð÷

 ïééúà àùð éðáã àúòùá àð÷úúàì ïéîéé÷å
 àãã àúåìöáå ïåäéðáø÷á ïåäéøàîã àðçìåôì
 ãúòúàå ïîãæà àã áùòå íãàä úãåáò åäéà
 úåàé à÷ãë äéðå÷úá àð÷úúàì íãàä úãåáòì
 øúáì íãàä úãåáò àéääá ïð÷úúî ïåðéà ãëå

 áéúëã àîìòì ïéôøèå éðåæî é÷ôð åäééðî)íù (
ì àéöåäì åäéà àãå õøàä ïî íç) à úéùàøá

àé ( òøæ òéøæî àì øéöç àäã òøæ òéøæî áùò
àìëéîì ïîãæà àìà åäéà1488 àùàã àùéã÷ 

 ïî íçì àéöåäì àã ìëå àîìòã àðå÷úì áùòå
 àùð éðáã ïéðå÷ú ìë õøàä] éàäì éð÷úî à÷ã

áùò) [àåääì éåäì( ïåäìã àðçìåôã õøà 
øè õøà àéääî ïåäéãé ìò à÷ôñì ïåäéøàîì éô

 ïëøáî àùð éðá àëøáúàìå àîìò éàäì éðåæîå
ìéòìã  

 זכר ,דרגה על דרגה ,"פרי שהוע פרי עץ"
 עץ של כח מוציא פרי שעץ כמו .ונקבה

 ,אהו ומי .מוציא הוא כאן גם ,פרי שהוע
 זה מה .ותמרות כרובים אותם אלה

 הקרבן בעשן שעולים אותם אלה ,תמרות
 )ונקראים( ומעמידים עמו ומתתקנים

 בתקוניהם קיימים לםווכ ,עשן רותתמ
 ,החציר כן קיים שלא מה .האדם לעבודת

 נא הנה" שכתוב ,למאכל עתיד שהרי
 כבקר חציר עמך עשיתי אשר בהמות

  ".יאכל

éøô õò1489éøô äùåò 1490 )íù ( ìò àâøã
àá÷åðå øëã àâøã1491 àìéç ÷éôà éøô õòã äîë 

åäéà ÷éôà àëä óåà éøô äùåò õòã1492 ïàîå 
ïåðéà ïéìà åäéàúåøîúå íéáåøë 1493 úåøîú éàî 

 àðáø÷ã àððúá é÷ìñã ïåðéà ïéìà] éð÷úúîå
äéãäá[ ïî÷àå >ð"ïåø÷àå à<107 ïùò úåøîú 

 àìã äî íãàä úãåáòì åäééðå÷úá ïéîéé÷ åäìëå
 áéúëã ìëéîì ãúòúà àäã øéöç ïë àîéé÷

)é î áåéà ( êîò éúéùò øùà úåîäá àð äðä
ìëàé ø÷áë øéöç  

 .ונקבה זכר דמות ,"פרי עשה פרי עץ"
 כאותם אינם אלה ,אדם פני פניהם ודמות

 ,חתומה ַזַקן אלה פנים גדולות ב,כרובים
 פני ,תינוקות כמו קטנות פנים ,כרובים

 ,בהם כלולות יותוהדמ) אלה( כל ,אדם
 בהם ריםיומצטי גדולות פנים שהם בגלל

]àá÷åðå øëã àð÷åéã éøô äùåò éøô õò[ 
 íãà éðô íäéðô úåîãå)é à ìà÷æçé ( åàì ïéìà

 àð÷éãá ïáøáø éôà ïéìà íéáåøë ïåðéàë ïåðéà
àîéúç1494éøèåæ éôà íéáåøë 1495  éðô ïééáøë

 ìë íãà)ïéã ( ïåðéàã ïéâá åäá ïìéìë ïéð÷åéã

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"לש(א "לקמן יט ע 1487
  ).א"ד(מוכנים לאכול כאש אוכלת  1488
 ).מ"מ(מלכות  1489
 ).מ"מ(יסוד  1490
 ).הערת הזוהר(א "בראשית לג ע 1491
 ).מ"מ(וד יס 1492
 ).נ"ש(ב תמורת הוא לשון תמרת עשן "נ. 'אינון כרובים ותמרות כו 1493
  ).א"ד(בחתימת זקן  1494
' ב וכ"ט ע"ף הדמיון ועיין לקמן י"ף הוא כ"ל פני תינוק והכ"הנערים תרגום של כרובים כרביא ר 1495

 ).מ"מ(שנקראים כרובים בכל מקום , ט וסנדל"הם מט). א"ד(א "ב ועקב רעד ע"ע
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 רשוהמפ שם חקיקות כמו חקוקים ציורים
 ן"צפו ב"מער ח"מזר ,העולם צדדי בארבעת

 ,דרום לצד רשום ברשימה ל"מיכא. ם"ודרו
 פני ,ם"אד פני .אליו מסתכלים הפנים וכל
   .ר"נש פני ,ר"שו פני ,ה"ארי

  

 ïéôåìâ ïéøåéö åäá ïéøééèöîå ïéáøáø ïéôà
àîìòã éøèñ òáøàá ùøôî àîù éôåìâë1496 

øæî"øòî ç"åôö á"åøãå ï"àëéî í" íéùø ì
 äéáâì ïéìëúñî ïéôðà ìëå íåøã ãöì åîéùøá

ãà éðô"éøà éðô í"åù éðô ä"ùð éðô ø" ø  

 אדם נקרא ולא ,ונקבה זכר הוא אדם
 של ציורים יריםימצטומהם  .לאלה פרט
 אלהים רכב" שכתוב ,יםירבות אלהים רכב

 כל של כלל "שנאן". "שנאן אלפי םירבותי
  ,אדם זהו 'ן ,ה"ארי ר"נש ר"שו ,הציורים

ìå àá÷åðå øëã åäéà íãà øá íãà éø÷éà à
øééèöà äéðîå éðäéäìà áëøã ïéøåéö ï" íéúåáø í

 áéúëã)ìäúáé çñ íé (éäìà áëø" íéúåáø í
åù ïéøåéö åäìëã àììë ïàðù ïàðù éôìà" ø

ùð"éøà ø"ï ä 'íãà åäéà àã  
  èé/à  

 זכר בסוד כאחד שנכללה התפשטות
 יוצאים כולם ,ורבבות האלפים וכל .ונקבה
  ".שנאן" הזה מהסוד

àãçë ìéìëúàã åèéùô1497 øëã àæøá 
æø éðäî é÷ôð åäìë ïááøå ïéôìà åäìëå àá÷åðå à

àðù" ï  
 ואחד אחד כל נפרדים הללו ותצורומה

 הם ואלה .להם שראוי כמו בצדיהם
 אחד וכלולים באחד אחד שמשלבים

 .בחברו כלול ואחד אחד כל להיות ,באחד
 מתנהגיםוהם  .ם"אד ה"ארי ר"נש ר"שו

 עולים חקוקים שמות ארבעה של בסוד
 להתנהג עולה .ולהסתכל להתנהג

 אחד םֵׁש עולה ,אדם פני אל שור ולהסתכל
 והוא , צבעיםשני של בסוד קקומח מתעטר

 וגולף חוקק והכסא ,לאחור חוזר אז .ל"א
 .הזה השם בסוד להתנהג ונרשם ,אותו
 פני אל נשר ולהסתכל להתנהג עולה

   .האדם

äîåí1498108ïéùøôúî ïéð÷åéã 1499 ãçå ãç ìë 
 à÷ã ïåðéà ïéìàå ïåì éæçúàã äîë åäééøèñá

çá ãç ìéìëå ãçá ãç ïáìùî ãç ìë éåäîì ã
åù äéøáçá ìéìë ãçå"ùð ø"éøà ø" íãà ä

ïâäðúà1500 àæøá ]ïäîù òáøàã1501ôéìâ à ï
 àâäðúàì ÷éìñ àìëúñàìå àâäðúàì ïé÷ìñ

àìëúñàìå[íãà éôðàì øåù 1502 ãç àîù ÷éìñ 
 åäéàå ïéðååâ ïéøúã àæøá à÷÷çî àøèòúî

ìà1503àøåçàì øãäúà ïéãë 1504 ÷é÷ç äéñøåëå 
á àâäðúàì íéùøúàå äéì óéìâå àîùã àæø

àã1505àìëúñàìå àâäðúàì ÷éìñ 1506 øùð 
íãà éôðàì  

 בסוד קקומח מתעטר ,אחר םֵׁש עולה
 ולעלות מואר להיות צבעים פנים שני של

 אז .גדול והוא ,שלמעלה בעיטור בעליה
 ,אותו וגולף חוקק והכסא ,לאחור חוזר

éìñàøçà àîù ÷1507 à÷÷çî àøèòúî 
 à÷ìúñàìå àøäðúàì ïéðååâ ïéôðà ïéøúã àæøá
 ïéãë ìåãâ åäéàå àìéòìã àøåèòá å÷éìñá

                                                                                                                                                                                     

 .ה ואמר והחיות"ג ד"צ יג ע"א ספד"עוד בהגר' ועי, א"מב ע, ד"ח כז ע"א תז" בגר'עי 1496
 ).הערת הזוהר(א "עקב רעד ע 1497
 ).מ"מ(' ן הנז"שהם שנא 1498
 ).מ"מ(' וא' שהם המלאכים שנאצלו מכל א 1499
 ).הערת הזוהר(ב "בא מג ע 1500
 ).מ"מ(והנורא ל הגדול הגבור "שמות דלקמן שהם הא' שהארתם והנהגתם באה להם מד' פי 1501
גוונים ' כ כלול מב"אז מתעורר שם אחד להאיר להם והוא ג, גוונים' שהם ב, כשמסתכל שור באדם 1502

 ).מ"מ(שור ואדם 
 ).מ"מ(מלכות  1503
 ).מ"מ(תחילה היה מסתכל שור באדם עכשיו חוזר למקומו ונחקק בכסא  1504
 ).מ"מ(לפי שהמלכות בניינה מהגבורות  1505
  ).הערת הזוהר(ב "א ע"ב תצא רפ"יתרו פ ע 1506
 ).מ"מ(י חסד שנקרא גדול "לכך מתנהג ע, ת נוטה לצד החסד"גדול לפי שנשר רומז לת 1507
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 עולה .הזה השם בסוד להתנהג ונרשם
  .אדם פני אל אריה ולהסתכל להתנהג

 äéì óéìâå ÷é÷ç äéñøåëå àøåçàì øãäúà
 ÷éìñ àã àîùã àæøá àâäðúàì íéùøúàå

éøà àìëúñàìå àâäðúàì"íãà éôðàì ä  
 בסוד קקוח אחר מתעטר מםֵׁש עולה

 ולהתישר להתחזק צבעים פנים שני של
 והכסא ,לאחור חוזר אז .בוריג והוא ,כחב

 בסוד להתנהג ונרשם ,אותו וגולף חוקק
  .הזה השם

 àæøá à÷÷çúî àøèòúî àøçà àîù ÷éìñ
 àøùéúàìå àô÷úúàì ïéðååâ ïéôðà ïéøúã

øåáâ åäéàå àô÷åúá1508 àøåçàì øãäúà ïéãë 
 àâäðúàì íéùøúàå äéì óéìâå ÷é÷ç äéñøåëå

 àæøá]àîùã[àã   
 עולים לםווכ ,לםובכ מסתכל םאד

 כולם הצטיירו אז .בו ומסתכלים
 אחד שם בסוד ,זה בציור בחקיקתם

 ודמות" עליהם כתוב ואז .נורא שנקרא
 .הזו בדמות כלולים כולם ".אדם פני פניהם

  .אותם כוללת הזו והדמות

ãà" ïéìëúñîå ïé÷ìñ åäìëå åäìëá ìëúñà í
äéá1509åäééôåìâá åøééèöà åäìë ïéãë  àøåéöá 

 áéúë ïéãëå àøåð éø÷àã ãç àîùã àæøá àã
 åäééìò)å à ìà÷æçé ( íãà éðô íäéðô úåîãå

ïåì ìéìë àð÷åéã éàäå àð÷åéã éàäá ïìéìë åäìë  
ועל סוד זה נקרא הקדוש ברוך הוא 

 השמות שהרי ".והנורא הגבור הגדול האל"
 המרכבה בסוד למעלה חקוקים הללו

 ,ה"יהו אותיות בארבע כלולה ,העליונה
 ,והאל דמויות כל שכולל השם שהוא

 חקוק והכסא .בכסא וגלופות קקותומח
 לשמאל ואחד לימין אחד ,בהם קםומר

 בארבעת רשום ,לאחור ואחד לפנים ואחד
  .העולם צדדי

á÷ éø÷à àã àæø ìòå" ä)æé é íéøáã ( ìàä
 ïéôéìâ ïéìà ïäîù àäã àøåðäå øåáâä ìåãâä

 àëéúøã àæøá ìéòì ïåðéàäàìò1510 àìéìë 
åäé ïååúà òáøàá"ä1511 àìë ìéìëã àîù åäéàã 

 àééñøåëå àééñøåëá ïôéìâ ï÷÷çî ïéìà ïéð÷åéã
 àìàîùì ãçå àðéîéì ãç åäá àî÷øî àôéìâ
 ïéøèñ òáøàá àîéùø àøåçàì ãçå àî÷ì ãçå

àîìòã  
 בארבע רשוםהוא  ,עולה כשהכסא

 העליונים השמות ארבעהו ,הללודמויות ה
 נכלל והכסא ,הזה הכסא את לוקחים הללו
 ענוגיםתו נפשות ולוקט שלוקח עד .בהם
 אותם ולוקט שלוקח כיון .רצונות של

 שמלא עץ כמו מלא יורד ,תענוגים ורצונות
 שהוא כיון .פירות ומלא לכל עבר ענפים

ירים ו מצהללו יוצאים ארבע דמויות ,יורד
 נוצצים מאירים חקוקים בציוריהם

 ואז ,לםהעו על זרע זורעים והם ,הטיםומל
 שהם העשב ".זרע מזריע עשב" נקרא

 יוצאת)ש כיון( .העולם על זרע זורעים

ñøë ïéð÷åéã òáøàá àîéùø à÷ìñ ãë àéé
 éàäì ïéìèð ïéàìò ïäîù òáøà ïéìà ïéìà
 àè÷ðã ãò åäá ìéìëúà àééñøëå àééñøë
 àè÷ðã ïåéë ïéôåñëã ïéâåðòå ïéùôð àè÷ìå
 àééìî àúçð ïéôåñëå ïéâåðò ïåðéà àè÷ìå

ïéôðò àéìîã àðìéàë1512 éìîå øèñ ìëì 
ïéáà1513úçðã ïåéë à ïéð÷åéã òáøà ïéìà é÷ôð 

öî ïéèäìî ïéöéöð ïéøäðî ïôéìâ åäééøåéöá ïéøééè
 áùò éø÷úà ïéãë àîìò ìò àòøæ ïéòøæ ïåðéàå

òøæ òéøæî1514 àîìò ìò àòøæ ïéòøæ ïåðéàã áùò 
 ïéãë ïéð÷åéã ìë ìéìëã íãàã àð÷åéã à÷ôð

                                                           

 ).מ"מ(י גבור "לכך אריה מתנהג ע, כדי לאכללא שמאלא בימינא 1508
אבל שם הרביעי שהוא נורא , בלבד באדם נתגלו שמות הראשונים' י הסתכלות מלאך א"ע' פי 1509

כ מסתכלים בו ואז מתגלה שם הנקרא נורא "ן מסתכל אדם בכולם וכולם גלכ, ת הוא כוללם"שרומז לת
 ).מ"מ( ת"ההרומז לת

 ).מ"מ(ם שהם כסא לבינה "הם חגת 1510
 ).מ"מ(אחרונה מלכות ' ה, ת"ת' ו, גבורה' ה, חסד' י' פי 1511
 ).מ"מ(מלאכים  1512
 ). א"ד(ומלא פירות שהם הנשמות ). מ"מ(נשמות  1513
ב סב "ה ח"דע(ת והיסוד שנתקנו ביום השלישי "דות ספירת התהצמחים המתקיימים הם מתול 1514

 ).ב"ע
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 כתוב אז ,דמויותה כל שכוללת אדם דמות
 על בו זרעו אשר למינו פרי שהוע פרי עץ"

 על ,לתועלת אלא זרע מוציא לא ".הארץ
 שאין מכאן . דווקאבו זרעו אשר הארץ
  .לבטלה ממנו זרע להוציא אדם לבן רשות

 áéúë)àé à úéùàøá (éøô äùåò éøô õò1515 
õøàä ìò åá åòøæ øùà åðéîì1516 àòøæ ÷éôà àì 

 ìò àúìòåúì àìà à÷ééã åá åòøæ øùà õøàä
 äéðî àòøæ à÷ôàì ùð øáì åùø úéìã ïàëî

àìèáì  
 ,זרע מזריע אינו כאן של סוד החציר

 כמו .בקיומו עומד ולא התבטל ולכן
 להצטייר דמות הםל שאין האלה האחרים
 נראים אלא ,כלל וציור בדמות ולהחקק

 בציור הצטיירו שלא אותם כל .נראים ולא
 שעה לפי עומדים .קיום להם אין ,ודמות

 כמו וחוזרים ,אש אוכלתש באש ונאכלים
  .יום בכל וכן דםוק

øéöç109 ïéâáå òøæ òéøæî åäéà åàì àëäã àæø 
àîåé÷á àîéé÷ àìå ìèáúà êë1517 ïéðøçà éðäë 

 úéìã>ìäé <)ïåì( àôìâúàìå àøééèöàì àð÷åéã 
ììë àøåéöå àð÷åéãá1518 àìå ïåæçúà àìà 

öá åøééèöà àìã ïåðéà ìë ïåæçúà àð÷åéãå àøåé
àúòù íåôì éîéé÷ àîåé÷ ïåì úéì1519 åìéëàúàå 

 ïëå ïéîã÷ìîë ïéøãäîå àùà àìëàã àùàá
àîåé ìëá1520  

 ואינו ,וציור דמות לו יש למטה אדם
 ודמות ציור .שלמעלה אלה דוגמתכ בקיום

 שהיו כמו בציוריהם מצטיירים שלמעלה
 בקיום הם ולכן , להצטייראחר לבוש בלי

 מצטיירים ,למטה םאד של הציור .תמיד
 ולכן ,תאחר בצורה ולא לבושבציוריהם ב

 לילה ובכל ,דןיוע זמן של בקיום עומדים
 ,ט רוח מהמלבוש הזה ועולהמתפש ולילה
 כך ואחר .אותואוכלת  ,אוכלת אש ואותה
 ,בלבושיהםמצטיירים ו מקדם כמו חוזרים

 הללודמויות ה כמו עמידה להם אין ולכן
 ,"לבקרים שיםחד" כתוב זה ועל ,שלמעלה

 àìå àøåéöå àð÷åéã äéì úéà àúúì ùð øá
 àøåéö àìéòìã éðäã àðååâë àîåé÷á åäéà
 ïééåäã äîë ïåäéøåéöá ïéøééèöî ìéòìã àð÷åéãå
 ïåðéà êë ïéâáå àøééèöàì àøçà àùåáìî àìá

øéãú àîåé÷á1521 ïéøééèöî àúúì íãàã àøåéö 
åáìîá åäééøåéöá êë ïéâáå àøçà àðååâë àìå àù

 àéìéìå àéìéì ìëáå ïãéòå ïîæ àîåé÷á ïéîéé÷
 àåääå à÷ìñå àùåáìî éàäî àçåø èùôúî
 øãäúà øúáå äéì ìéëà àìëàã àùà
 úéì êë ïéâáå åäééùåáìá ïéøééèöîå ïéîã÷ìîë
 áéúë àã ìòå ìéòìã ïéð÷åéã ïåðéàë àîåé÷ ïåì

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(י חיבור יסוד ומלכות בא השפע לעשב "ע' פי 1515
 ).מ"מ(ו לבטלה "שאין הזרע אלא בתוך הארץ שהיא המלכות ולא ח 1516
ומתבטלים ' א שאלה המלאכים שנבראו ביום הב"ג ריז ע"לקמן ח' עי). הערת הזוהר(א "ב מ"יט ע 1517

 @.מיד
 ).מ"מ(ללא זיווג גופני , מלאכים ששרשם מזיווג נשיקין 1518
 חלק הצומח דהמלאכים'  והם בחי, הם כולם מהניצוצין דהגבורות אשר התחילו להתברר ביום שני1519

 בפנחס ל"ז ו"מהרח ובהגהות .ב"ע מג ר"ח, א"סע רכגוכן לקמן ) י' סי ב"פכ (ר"ויק' עי). א"ב סב ע"ה ח"דע(
 הם ולכן, לאלתר דאתדעכו זיקין והם, שמיתו המלכים מבירורי הם הללו המלאכים כי אמר )א"דף ריז ע(

 ש"מ עצמן הם כי ל"ור. ל"עכ זכות היכל הוא כי דינור מנהר היותם וטעם. יום בכל ומתחדשים מתים
 חדשים שנאמר ובטלי שירה ואמרי דינור מנהר השרת מלאכי נבראים ויום יום כל) א"ע יד חגיגה (בגמרא

, דינור מנהר יום בכל שנבראו המלאכים אלו ענין והנה. )ו י"סס ו"פט (ר"שמ' עיו, אמונתך רבה ריםלבק
, דהיצירה זכות שבהיכל דינור בנהר שם ונכנסים היצירה לעולם השייכים המתבררין הניצוצין הם הנה

 הם וציןהניצ כל כי הוא ונודע. מלאכים למציאות משם ויוצאים, שבהם ופסולת סיג כל שם ונשרף
 אשר ה"דהמ האור אותו נמשך והנה. להם ומאיר הנמשך ה"דהמ האור י"ע הוא ובירורם, ן"דהב מהמלכיות

 רק הוא להתתקן להם הנמשך שהאור ומשום, ' וכון"דהזו מהפה כ"ואח א"דא מהפה הללו המלאכים לצורך
  ).ב"ב סא ע"ה ח"דע (שירה על רק הם ממונים לכך, מהפה

  ).והרהערת הז(ויחי רטו  1520
כ אין לה קיום "ז בלא לבוש הגוף זהו ולאו בגוונא אחרא ע"שאי אפשר לנשמה להיות בעוה' פי 1521

 ).א"נ(מ "א. ז"בעוה
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âë â äëéà (íéø÷áì íéùãç1522àã àùð éðá  ïåðé(  .ויום יום בכל חדשים שהם אדם בני
àîåéå àîåé ìëá íéùãç  

  èé/á  
 ולא היא רבה ,"אמונתך רבה" ,מהל

 שיכולה ,גדולה ודאי ,"אמונתך רבה" ,קטנה
 בתוכה ולהכלילם העולם בני כל לקחת
 הוא ורב גדול מקום ,ותחתונה עליונה
 ,זה וסוד .יותר מתמלא ולא הכל שכולל

 איננו והים הים אל הולכים הנחלים כל"
 אותם לוקח והים ,לים כיםהול ,"' וגומלא

 כך אחר .מתמלא ולא ,בתוכו אותם ואוכל
 ,והולכים מקדם כמו אותם מוציא הוא

 כי" כתוב זה ביום ".אמונתך רבה" זה ובגלל
 הזה שיום בגלל ,םיפעמי "טוב כי" "טוב

 אמר . מחלוקתומפריד צדדים לשני אחוז
 ,"טוב כי" זה ולצד "טוב כי" זה לצד

 יםיפעמ בו יש ןולכ .ביניהם ומסכים
 של שם של הסוד כאן ".ויאמר" "ויאמר"

 עולה מחוקקת חקיקה אותיות ארבע
 דמויות בארבע אותיות עשרה לשתים

  .הקדוש הכסא על רשום צדדים בארבעה

 àìå åäéà äáø êúðåîà äáø àîòè éàî
àøéòæ1523 ]êúðåîà äáø[ äáø éàãå  àìëã

)ãéúòã( àîìò éðá ìë àìèðì ]àììëàìå [
)àììëúàìå( äåâá ïåì äàìò1524äàúúå 1525 

 àéìîúà àìå àìë ìéìëã åäéà éâñå áø øúà
 àã àæøå øéúé)æ à úìä÷ ( íéëìåä íéìçðä ìë

íéä ìà1526åâå àìî åððéà íéäå  ' éáâì éìæà
àîé1527 àìå äéåâá ïåì ìéëàå ïåì ìéèð àîéå 

âáå éìæàå ïéîã÷ìîë ïåì ÷éôà øúáå àéìîúà" ã
éë áåè éë áéúë àã àîåéá êúðåîà äáø áåè 

 ïéøèñ ïéøúì ãéçà àã àîåéã ïéâá éðîæ éøú
 éë àøèñ éàäì øîà ú÷åìçî ùéøôàå

áåè1101528 äéá úéà êë ïéâáå åäééðéá íéëñàå 
 øîàéå ïéðîæ ïéøú]àëä øîàéå[ àîùã àæø 

ïååúà òáøàã1529 øñéøúì ÷éìñ à÷÷çî àôéìâ 
 ìò íéùø ïéøèñ òáøàá ïéð÷åéã òáøàá ïååúà

 àéñøåëàùéã÷1530  
 "מארת" ,"' וגומארת יהי אלהים ויאמר"

 .לתינוקות אסכרה שנבראה ,חסר] כתוב[
 נבראה ,הראשון אור של אור שנגנז שאחר

 מתפשטתקליפה ה ואותה ,חולמקליפה 
 ,שיוצאת כיון .אחרת קליפה ומוציאה

éäìà øîàéå"å úåøåàî éäé íëå'1531 ) úéùàøá
ãé à ( øúáã ééáøì äøëñà éøáúàã øñç úøàî

æéðâúàã1532 äôéì÷ éøáúà äàîã÷ øåà åøéäð 
àçåîì1533 äôéì÷ ÷éôàå èùôúà äôéì÷ àéääå 

 éáâì úèî àúçðå à÷ìñ ú÷ôðã ïåéë àøçà

                                                                                                                                                                                     

 בכל לילה כאשר האדם מפקיד נשמתו ביד המלכות העליונה בסוד בידך אפקיד רוחי הנה היא 1522
  .) דרושי ברכת השחר- שער הכוונות  ('מחדשת אותה בסוד חדשים לבקרים כו

י כל נשמות "אמונה נעשית גדולה ורבה בכל לילה ע' הנק' המלכו: 'כ דרושי הלילה דרוש ג"שעה' עי 1523
 .התחתונים העולים בכל לילה להכלל ולהתעבר בתוכה כדי להתחדש שם בהיותם בתוכה

 ).מ"מ(ד "מ 1524
 ).מ"מ(ן "נשמות בסוד מ 1525
 ).מ"מ(ד "והם מ, שהיא השפעת הקצוות במלכות 1526
 ).מ"מ(ן " שהם בסוד מהם הנשמות 1527
י בארבע דיוקנין "ב אותיות מלוי אדנ"הם י, י וסליק לתריסר אתוון"אתוון הוא שם אדנ'  שמא דד1528

 ).מ"מ(מהמרכבה ' י מאירה לצד א"כל אות מאדנ' פי, כל סטרין
ל "ל תיבות כמש"ב אתוון ור"אותיות לי' ב צרופים כנודע זהו ד"ה מתהפך ומצטרף לי"שם הוי' פי 1529

י וסליק "ב נראה שהוא אדנ"נ. 'הכא רזא דשמא דארבע אתוון כו). א"נ(ם "א. כ אותיות"רא לתיבות גשקו
  ).נ"ש) (י"נז(כמו הדגלים ' וכל אחד כלול ג. ב אתוון בסוד חיות שנושאין הכסא מברא"מילואו לי

 ).מ"מ(שהיא המלכות , י הנזכר הוא על כרסייא קדישא"אדנ 1530
  .זוהר הרקיע' עי 1531
עיין פירוש המאמר . 'דבתר דאתגניז נהירו אור קדמאה כו). א"ד(ות האור יתחזקו הקליפות בגניז 1532

בהתגלות החסדים הראשונים שהיה אורם גדול בשביל כך לא ' פי). ה"של(' ט וריש דף ק"בחייט סוף דף צ
  ).מ"מ(' ונתגלית הקלי, ואחר שנגנזו החסדים הראשונים נתמעט האור, נגלית

 ).א"נ(מ "א. על לילית בת זוגו' מ והב"מז על סר' קליפה א' פי 1533
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 ,קטנות פנים לגבי מגיעה ,ויורדת עולה
 ולא ,בתוכםלהצטייר ו בהם להתדבק רוצה
 הוא רוךב הקדוש .מהם פרדילה רוצה

 .למטה אותה ומוריד ,משם אותה מפריד
 כיון .הזה בעולם זה לתקן כדי אדם כשברא
 אדם של בצדו דבוקה חוה את שראתה

 ,מהישל דמות וראתה ,מעלה של פיויב
 בפנים להתדבק ורצתה ,משם פרחה

 השערים שומרי אותםו .דםומק כמו קטנות
   .לה נתנו לא שלמעלה

 אותה והטילבה  הוא ברוך הקדוש נזף
 אדם שחטא עד שם וישבה ,הים בשפולי
 אותה הוציא הוא ברוך הקדוש אז .ואשתו

 אותם כל על ושולטת ,הים משפולי
 אדם בני של קטנות פנים תינוקות
 והיא .אבותיהם בחטאי להענש שראויים

 לשערי מתקרבת ,בעולם ומשוטטת הולכת
 שומרי ,כרובים ורואה ,שבארץ עדן גן

 להט אותו אצל שם תויושב ,העדן גן שערי
 .להט אותו מצד יצאה שהיא בגלל ,החרב
 בורחת היא, להט אותו שמתהפך בשעה

 תינוקות ומוצאת ,בעולם ומשוטטת
 והורגת בהם וצוחקת ,להענש שראויים

 את שהקטינה הלבנה בפגימת וזהו .אותם
 יכלה לא קין כשנולד ".תֹרמֹא" וזה ,אורה

 אליו התקרבה כך אחר ,בו להתדבק
  .ומעופפים רוחות ידהוהול

éøèåæ éôðà1534 åäá à÷áãúàì úàòá 
å åäééååâá àøééèöàìå åäééðî àùøôàì úàòá àì

á÷ äì ùøôà"àúúì äì úéçðå ïîúî ä1535 ãë 
 ïåéë àîìò éàäá éàä àð÷úàì ïéâá íãà àøá
 íãàã éåøèñá à÷áãúî à÷ã äåçì úîçã
 àçøô íéìù àð÷åéã úàîçå àìéòìã åøéôùã

ôðàá à÷áãúàì ïéîã÷ìîë úàòáå ïîúîå é
äì å÷áù àì ìéòìã ïéòøú éøèð ïåðéà éøèåæ1536   

á÷ óæð" äá ä úáúéå àîé éìåôùá äì ìéèàå
 äì ÷éôà ïéãë äéúúðàå íãà àèçã ãò ïîú

á÷" ééáø ïåðéà ìë ìò àèìùå àîé éìåôùî ä
 éáåçá àùðòàì ïåæçúàã àùð éðáã éøèåæ éôà
 úáéø÷ àîìòá àèèùî àìæà éäéàå ïåäåáàã

â éòøúì" éòøú éøèð íéáåøë úîçå àòøàã ò
âã" ò]àáúéå) [éáúéå(àåää éáâì ïîú 1537èäì  

èäì àåääã àøèñî ú÷ôð àéäã ïéâá áøçä1538 
ú÷øò êôäúà èäì àåääã àúòùá1539 

 ïåæçúàã ééáø úçëùàå àîìòá úèèùîå
åäéà àãå ïåì úìéè÷å åäá úëééçå àùðòúàì1540 

 ãë úøàî àãå àøåäð úøéòæàã àøäéñã åòéøâá
ïé÷ ãéìéúà1541 øúáì äéá à÷áãúàì àìëé àì 

ïéñéèå ïéçåø úãéìåàå äéãäá úáéø÷úà1542  

 עם שנים ושלשים מאה משיש אדם
 ומתוך ,נעמה התשבא עד ,נקבות רוחות

 א"עז האלהים בני אחריה טעו פיהוי
 התפשטו וממנה .מהם והולידה ,ל"ועזא

 הולכת שהיא ,בעולם ושדים רעות רוחות

 ïéá÷åð ïéçåøá ùîù ïéðù ïéúìúå äàî íãà
äîòð úúàã ãò1543 éðá åòè äìéã åøéôù åâîå 

éäìàä"æò äøúá í"æòå à" åäééðî úãéìåàå ìà
 ïéçåø åèùôúà äðéîå]ïéùéá[ àîìòá ïéãùå 

                                                                                                                                                                                     

לפי שהם לבר , ה כי רצתה ליינק מהם ולהתדבק בהם"ש מטת לגבי אנפי זוטרי שהם נו"ומ, ה"נו 1534
 ).מ"מ(מגופא 
אבל , ר והיא מסיגי פרצוף לאה ולכן שלטו בה הקליפות"ה לאדה"היא חוה ראשונה שהביא הקב' פי 1535

, ולכך גם חוה זו הות מתדבקא בסטרי דאדם, א"א אב"יא דבוקה עם זחוה השנית היא מפרצוף רחל שה
 ).מ"מ(בחוה זו השנית ' ולפי שרחל היא במקום גילוי החסדים לכך לא שלטו הקלי

  ).א"ד(ה בנזיפות והשליכה מגבול הקדושה עד התהום שהוא שפולי דימא "גער בה הקב 1536
 ).א"ד(ב ענין להט החרב המתהפכת "עיין ויקרא יט ע 1537
כ דאזעירת נהורא כי מתלתא "ש דקאמר אח"ם וז"ל לתחייה ונעשה ממנו ד"ט הט"דאתהפך לה' פי 1538

 ).א"נ(מ "א. אתוון תעבידו תרין
ובשעה שהוא דין יושבת אצלו וכשמתהפך , ומרחמים לדין, הלהט מתהפך מדין לרחמים' פי 1539

 ).מ"מ(לרחמים ערקת 
  ).הערת הזוהר(ב "פקודי רמח ע 1540
אפילו הכי לא , ר מעורבת עם טיפת הנחש שבא על חוה כנודע"ין היה מטיפת אדהפ שק"אע' פי 1541

 ).מ"מ(אז נדבקה בו ואתקריבה בהדיה ' וגברה בו הקלי, יכלה לאתדבקא ביה עד שהרג הבל
  ).א"ד(רוחות ושדים המעופפים  1542
 ).מ"מ (לא נתרבה ביותר עד שבאה נעמה, ר מוליד רוחין בישין"ל שנה היה אדה"פ שבק"אע' פי 1543
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 והולכת )לילית עם( בלילה ומשוטטת
 ,אדם בניב )וצוחקות( וצוחקת בעולם

 םמקו ובכל .קרי שישפכו להם גורמתו
 ,בבית יחידים ישנים אדם בני שנמצאים

 ,בהם תות ונדבקוואוחז עליהם ותשורהם 
 ועוד .מהם הומוליד תאוה מהם תוולוקח

 זה וכל ,יודע לא והוא ,במחלות בו פוגעות
 תקנתנכש ,"תֹרמֹא" .הלבנה בפגימת
 'ה אמרת" האותיות מתהפכות ,הלבנה
 מגן" ".בו החוסים לכל הוא מגן צרופה

 ומזיקים רעות רוחות אותם כל על "הוא
 אותם לכל ,בפגימתה בעולם שמשוטטים

  .הוא ברוך הקדוש באמונת בו שאחוזים

ìæà éäéàã àéìéìá úèèåùîå ú]ð"úéìéìá à[ 
àîìòá úìæàå1544 úëééçå ]ð"ïëééçå à[ éðáá 

 øúà ìëáå éø÷ ïåãùåàã ïåì éãáòå àùð
 ïøù àúéáá ïéàãéçé ïéîééð àùð éðá ïçëùàã
 åäééðî éìèðå åäá ï÷áãúîå ïåì ïãéçàå åäééìò

åúå åäééðî ãéìåàå àúáåàú1545 äéá ïéòâô 
øäéñã åòéøâá àã ìëå òãé àìå ïéòøîá úøàî à

 ïååúà ïëôäúà àøäéñ úð÷úúà ãë) çé íéìäú
àì (åäé úøîà" íéñåçä ìëì àåä ïâî äôåøö ä

ïåðéà ìë ìò àåä ïâî åá  ïéøéèñ÷å ïéùéá ïéçåø
ùîãåàîìòá éèè1546 ïåðéà ìëì äìéã åòéøâá 

 äéúåðîéäá äéá ïãéçàã]á÷ã"ä[  
 ,האגוז מקולע ירד המלך שלמהר שאכ

 פתיקל לקח ,"ירדתי אגוז גנת אל" שכתוב
 וידע , קליפותאותן בכל והסתכל אגוז

 אלא נבראו לא אותם שכל והסתכל(
 אותם של ענוגיםת אותם שכל )ענוגתמ

 להדבק רק אלא אינו האגוז קליפות רוחות
 שכתוב ,אותם ולהסית אדם בבני

 ,עוד". דותיוש דהיש האדם בני גותוותענ"
 ,הלילה נתיבש שמתענגים אדם בני תענוגי

 ברוך והקדוש ,דותיוש דהיש מהם יוצא
 ולהתקין ,בעולם הכלהיה צריך לברוא  הוא
 וכמה מבפנים מח והכל ,העולם את בהם

   .המח על חופותקליפות 

àæåâàã à÷îòì úéçð ãë àëìî äîìù1547 
 áéúëã)àé å øéù (ìèð éúãøé æåâà úðâ ìà1548 

 ïéôéì÷ ïåðéà ìëá ìëúñàå àæåâàã äôéì÷
òãéå111åäðäã ïéâåðò ïåðéà ìëã  ïéôéì÷ ïéçåø 

àæåâàã1549 éðáá à÷áãúàì àìà åäéà åàì 
àùð1550àèñàìå )ä(112 áéúëã ïåì )ç á úìä÷ (

 éðá éâåðòú åú úåãùå äãù íãà éðá úåâåðòúå
 åäééðî à÷ôð àéìéìã àúðéùá éâðòúîã íãà

àìëå úåãùå äãù1551á÷ êéøèöà " éøáîì ä
åâì àçåî àìëå åäá àîìò àð÷úàìå àîìòá1552 

ôç ïéôéì÷ äîëåàéåîì  àç  
 ,ומטה מעלה ,זה כדוגמת עולם וכל
 כל סוף עד העליונה הנקודה סוד מראש

  , כולם,הדרגות

 àæø ùéøî àúúå àìéò àðååâ éàäë àîìò ìëå
 äãå÷ðãäàìòìë ïéâøã ìëã àôåñ ãò åä  

  ë/à  
 לתוך מח זה .לזה וזה לזה לבוש זה הם

 וזה מזה לפנים זה ,רוח) מוח(קליפה ו מח
 àã åäéà] åâì àçåî àã àãì àãå àãì àùåáì

äôéì÷å àçåî113àã àçåø [ ïî åâì àãå àã ïî åâì 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(א "ת קמח ע"ויצא בס' משחקת עם בני אדם בעת שינתם עד שהם באים לידי קרי ע 1544
 ).הערת הזוהר(א "יא ע 1545
  ).א"ד(רוחות ומזיקים סופה וסערה המשוטטים בעולם  1546
' קליפות שעליה הם ד' וד, כי המוח של גנוז היא הקדושה, היא הקדושה והקליפה בכללות אחד 1547

  ).מ"מ(קליפות 
, א ואילך"וירא סט ע, ב"זהר ויחי רכג ע' ועי. והוא חכמת מצרים, והחיצונים' הרי הוא ידיעת הקליפ

  ).ב"ב פה ע"ה ח"דע(ב "ובא לז ע
  ).א"ד(ב ותיקונים תקון כד וריש תיקון כו "תרומה קמ ע 1548
  .נגה נדבקה במוח סוד קליפה דקה על האגוז, ל"ז' ח שער מט פרק ב"ע' עי 1549
 ).ד"צ לד ע"א על ספד"בהגר(מתאוה לידבק בשרשו כמו שכל דבר  1550
ועוד שהיא סותמת הקדושה שלא כל הבא , שהכל הם יראים מהרצועה, היא צורך גבוה' הקלי' פי 1551

 ).מ"מ(ליכנס יבוא ויכנס 
שכאן מתבאר שעיגולים הם זה לפנים ', י פרק ב"ח שער עגו"ע' עי). א"ד(ג "ה ע"מנחת יהודה דף קל 1552

. ש"ע' נתבאר איך כל העולמות הם בבחינת עיגולים זה בתוך זה כולם כגלדי בצלים וכובעץ חיים . מזה
 ).א"נ(ו "גליון כ
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 לזה קליפה שזה אשנמצ עד ,מזה לפנים
 פנימי אור היתה ראשונה נקודה .לזה וזה

 ותעור לדעת הזדככות ודקיש לו שאין
 ,התפשטות שהתפשטה עד ,שלו ונקיות
 נעשית נקודה אותה של התפשטות ואותה

 שלא אור ת נקודאותה להתלבש אחד היכל
 לבוש שהוא ההיכל .שלו כוךיהז דלולג ידוע

 לו שאין אור היא סתומה נקודה לאותה
 ,הוא כךוומז דקיק לא זה כל ועם ,שיעור

  .וגנוזה טמירה ראשונה נקודה אותה כמו

 éàäì éàäå éàäì äôéì÷ éàäã çëúùàã ãò àã
äàîã÷ äãå÷ð1553 äéì úéìã äàîéðô åøéäð äåä 

å åëéëæ òãðîì àøåòùåé÷ðå å÷é÷ã1554 ãò äéìéã 
 äãå÷ð àéääã åèéùô àåääå åèéùô èùôúàã
 äãå÷ð àéää àùáìúàì àìëéä ãç ãéáòúà

àëåëæ åàéâñì òéãé àìã åøéäð1555 àìëéä äéìéã 
ääì àùåáì åäéàãå åøéäð éäéà àîéúñ äãå÷ð à

 êéëæå ÷é÷ã åàì àã ìë íòå àøåòù äéì úéìã
àéääë åäéà114 æéðâå øéîè äàîã÷ äãå÷ð   

 אור התפשטות התפשט ההיכל ואות
 לבוש היא התפשטות ואותה ,הראשון

 .יותר פנימי כךוומז דקיק היכל לאותו
 זה והתלבש בזה זה התפשט והלאה מכאן
 זה ,לזה וזה לזה לבוש זה שנמצא עד ,בזה
 ,לבוש שזה גב על ואף . קליפהוזו מח

 כצורה והכל ,אחרת לדרגה מח הוא נעשה
 זה בצלם כי עד ,למטה וכן הוא ,נעשה וז

 רוח ,קליפהו מח ,הזה בעולם הוא האדם
  .העולם של תיקון הוא והכל ,וגוף

àìëéä àåää1556115 øåà åèéùô èùôúà 
åèéùô àåääå äàîã÷1557 àåääì àùåáì åäéà 

 äàìäìå ïàëî øéúé äàîéðô êéëæå ÷é÷ã àìëéä
 ãò àãá àã ùáìúàå àãá àã èùôúà

 àùåáì àã çëúùàã>àãì àãå àãì1558< àã 
å àçåîòàå äôéì÷ àã" ãéáòúà àùåáì àãã â

 àã àðååâë àìëå àøçà àâøãì àçåî åäéà
 ãéáòúà>éëä <)éðä( àã íìöá éë ãò àúúì 

 àçåø äôéì÷å àçåî àîìò éàäá ùð øá åäéà
àîìòã àðå÷ú åäéà àìëå àôåâå  

 בדבקות השמש עם הלבנה כשהיתה
 שנפרדה כיון .באור הלבנה היתה ,אחת

 ,ילותיהח כל על פקדההוו מהשמש
 אורה את הקטינה ,עצמה את הקטינה
 ,המח ת קליפות לגניזעל קליפות ונבראו

 "מארת יהי" זה ועל .המח של תיקון והכל
 שכתוב וזהו ,העולם לתקון זה וכל ,חסר

  ".הארץ על להאיר"

 àãç àúå÷áãá àùîùá àøäéñ úåä ãë
]úåä[ùøôúàã ïåéë åøéäðá àøäéñ ú àùîù ïî 

òæà àäìéç ìò úã÷ôúàåîøâ úøéà úøéòæà 
àøåäð1559ïéôéì÷ ïåøáúàå 1560 åæéðâì ïéôéì÷ ìò 

 àã ìòå àçåîã àðå÷ú àìëå àçåîã) à úéùàøá
ãé ( àãå àîìòã àðå÷úì àã ìëå øñç úøàî éäé

 áéúëã àåä)åè à úéùàøá (õøàä ìò øéàäì  
 תורוהמא שני את אלהים ויעש"
 הכל של קוןיות רבוי "ויעש" ,"ליםוהגד

 ,"ליםוהגד תורואהמ שני את" .כראוי

éäìà ùòéå"íéìåãâä úåøåàîä éðù úà í1561 
)æè à úéùàøá ( àìëã àðå÷úå àéåáø ùòéå

 íéìåãâä úåøåàîä éðù úà úåàé à÷ãë

                                                                                                                                                                                     

 ).א"א מט ע"כללים ח(חכמה ' דשם הרי הוא בחי' כלומר י). מ"מ(הוא אבא  1553
נגד כלים הפנימיים " זכיכו", כלים שיש לכל פרצוף פנימיים אמצעיים חיצוניים' לשונות נגד ג'  ג1554
הנה , מכלים החיצוניים' פ שיש יניקה לקלי"שאע, נגד חיצוניים" ונקיו", נגד אמצעיים"דקיקו", זכיםשהם 

 ).מ"מ(בכאן אין לה יניקה 
  ).א"ד(לרוב זכות  1555
 ).מ"מ(א "אימא הוציא החסד דז' פי 1556
קצוות האחרים כדי שיהיו כולם נוטים לצד החסד ' כ הוציאה ה"ואח, א"אימא נתלבשה בחסד דז 1557

 ).מ"מ(
 ).מ"מ(חיצוניות פרצוף עליון נעשה פנימיות לפרצוף שתחתיו  1558
 .ד"ב קכז ע"ח, ד"א קח ע"כללים ח' עי 1559
 ).מ"מ(' י מיעוט הלבנה נתגלו הקלי"ע 1560
שנכללת ). ה"של(ש "א ע"המאמר הזה הוא בחייט דף ק. ויעש רבויא ותקונא דכלא כדקא יאות 1561

 ).ד"א עט ע"ביאורים ח(הבריאה באצילות 
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 השם זה סוד .אחד בחבור] היו[ בהתחלה
 שאינו גב על אף ,אלהים ה"הוי יחד השלם
 שנבראו "ליםוהגד" .סתום בדרך אלא בגלוי

 השם בהם להקרא כזה זה בשם )שנתגדלו(
 עליונים שמות אלו ץ"מצפ ץ"מצפ .הכל של
 ,"ליםוהגד" .הרחמים מדות עשרה שלש של
 שהם בגלל ,להלמע ועולים התַגדלו אלו

 לתועלת ועולים ,עליון מסוד עליונים
 .העולמות @קייםתמבהם  שהעולם

 כאחד שניהם ,"תורוהמא שני" זהדוגמת כ
  .אחת בגדלות עולים

æø àãç àøåáçá àúéîã÷áíéìù àîù àã à1562 
åäé àãçë"éäìà ä"òà í"â1563 åäéà àìã 

íéìåãâä íéúñ çøàá àìà àéìâúàá1564 
 åàéøáúàã]ð"åàéáøúàã à[àãë àã àîùá 1565 

õôöî àìëã àîù åäá éø÷úàì1566 ïéìà õôöî 
éîçøã ïìéëî øñéìúã ïéàìò ïäîù1567 íéìåãâä 

åàéáøúà ïéìà1568 ïåðéàã ïéâá àìéòì ïé÷ìñå 
 àæøî ïéàìòäàìò1569úì ïé÷ìñå  àîìòã àúìòå

ì éðù àã àðååâë ïéîìò ïåäá àîéé÷úà
úåøåàîä1570àúåáøá å÷éìñ àãçë åäééåøú 1571 

 àãç  
 זו ,השמש אצל הלבנה ה התיישבלא
 איכה" אמרה הלבנה ,זו מלפני שהיהתבי
 תרביץ איכה" אמרה השמש ,"תרעה

 ,בצהרים מאיר איך קטן נר ,"בצהרים
 אז ,בבושה יכהא ,"כעטיה אהיה שלמה"

 ,לתחתונים ראש להיות עצמה הקטינה
 לה אמר ".הצאן בעקבי לך צאי" שכתוב
 .עצמך את והקטיני לכי ,הוא ברוך הקדוש

 שבהתחלה .מהשמש רק אור לה אין אזומ
 כך אחר ,שקולים כאחד יושבים היו

 ,שלה דרגות אותם בכל עצמה את הקטינה
 אין שהרי ,עליהם ראש שהיא גב על אף

àøäéñ áùééúà àì) àã( àã àùîù éáâì 
óéñëà1572 äøîà àøäéñ àã éî÷î )à øéùæ  (

äòøú äëéà1573  äøîà àùîù)íù ( äëéà
 øéäö ïéãëà àøéòæ àâøù íéøäöá õéáøú

íéøäöá1574) íù ( ïéãëà äéèåòë äéäà äîìù
îøâ úøéòæà ïéãë àôåñëáà àùéø éåäîì 

 áéúëã éàúúì)ç íù ( ïàöä éá÷òá êì éàö
á÷ äì øîà" äì úéì ïîúîå êîøâ éøéòæàå éìéæ ä

 àúéîã÷áã àùîùî øá àøåäð]ååä[éáúé  
>àãçë< äîøâ úøéòæà øúáì àìå÷ùá )ã( ìëá

                                                                                                                                                                                     

, א"א פא ע"ה ח"דע' עי). א"ד(א "מנחת יהודה קב ופרדס בשער מיעוט הירח וזוהר תרומה קסא ע 1562
  .ד"ב מז ע"ח

אלקים אלא מדקאמר המאורות הגדולים משמע ' ן נקראים ה"שלא אמר הכתוב בהדיא שזו 1563
 ).מ"מ(אלקים ' שנקראו שמא שלים ה

 .יהל אור' עי 1564
ה "ואינם זה הוי, ץ"ששניהם מצפ, אים בשם אחד זה כזהא אזי נקר"כיון שיונקים משני פאות דא 1565

 ).מ"מ(מאור הגדול ומאור הקטן ' כי זהו בחי, וזה אלקים
קל רחום תכ גספי וחנון ארך פסטפט תגל אפים ורב (ולפי דרכינו . ץ"ש מצפ"ת ב"ה בא"שם הוי 1566

וחטאה ונקה פסנתץ חסד תומי פגש סחק פתיא טהג סחק לאלפים נשא כתכומי טבת עון ופשע זפט פובז 
א קז "ש בגר"וכן ע, ט"ץ מרמז למט"ב שהשם מצפ"ז טז ע"תיקו' עי. א פרק יא"ח שער א"ע' עי). א"ד(פטדץ 

 .א שזה בבחינת עולם היצירה"ע
, ל רחום וחנון"ג מכילן דרחמי שתחלתן מא"ד שהם י"ג ת"ץ הם משפיעים בי"הפאות שהם מצפ' ב 1567

ש "ת באתב"הויו' ץ שהם ב"שמות מצפ' ת ההם הם ב"ההויו' כי ב'ום וכול רח"ת קודם א"הויו' ולכן נזכרו ב
כי ' ב כ"והרש(ג מדות רחמים כנודע "ל שאלו שני שמות הם שתי מדות מי"ג מידות רחמים ור"של י). מ"מ(

 ).א"ד) (ופשוט' וחנון ג' רחום ב' ל אל תיקון א"י זצ"הרב האר' פי
 ).מ"מ(גדול שמות הם נגדלו ונתוסף בהם אור ' ב' פי 1568
 ).מ"מ(א "מא 1569
 ).מ"מ(ן שיצאו מהם "הם זו 1570
  ).א"ד(במעלה ורוממות  1571
גליון מזוהר (' ל דאכסיף מקמיה סהרא אמרה איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שרגא זעירא וכו"צ 1572

  ).נ"ש) (זולצבאך
 ).מ"מ(איכה תרעה כלתך לפני השמש  1573
ון שהיא שרגא זעירא איכדין נהיר בצהרים כי, השמש אומר שטענה זו של הלבנה אמיתית' פי 1574

 ).מ"מ(שבודאי הלבנה אין לה הארה בפני השמש 
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òà äìéã ïéâøã ïåðéà" àùéø éäéàã â åäééìò  .כאחד בעלה עם רק בגדלות אשה
] øá àééåáøá àúúà úéì àäãäìòá >áäìòá <

àãçë[   
 המאור ואת" .ה"יהו "לוהגד המאור את"

 סוף ,הדרגות כל סוף ,ם"אלהי "הקטן
 למעלה הוא נרשם להיבתח .המחשבה
 הרביעית האות ,הקדוש השם של באותיות

 בשם להקרא עצמה הקטינה כך ואחר ,שלו
 הצדדים לכל עולה זה כל ועם .אלהים של

 של האותיות בוריבח ,'ה באות למעלה
 מצד דרגות התפשטו כך אחר .הקדוש השם

 מצד שהתפשטו הדרגות ,זה ומצד זה
 ודרגות ,"היום לתממש" נקראו שלמעלה

 ממשלת" נקראו שלמטה מצד שהתפשטו
 הצבאות שאר ,"הכוכבים ואת" ".הלילה

 שכולם ,חשבון להם שאין והמחנות
 ,העולמים חי השמים רקיע באותו תלויים
 השמים ברקיע אלהים אותם ויתן" שכתוב
 למטה ,העליונה ארץ זו ,"הארץ על להאיר

 על להאיר" וזה ,העולמים חי ,זו הדוגמכ
 הדוגמכ התחתונה ארץ זו ,"הארץ

  .שלמעלה

ìåãâä øåàîä úà) æè à úéùàøá(åäé " úàå ä
éäìà ïè÷ä øåàîä" àôåñ ïéâøã ìë óåñ í

äéà íéùøúà àúéîã÷á äáùçîãå àìéòì 
 àîùã ïååúàáàùéã÷ äéìéã äàòéáø úà 

 àîùá éø÷úàì äîøâ úøéòæà øúáìå
éäìàã"í1575 ìéòì ïéøèñ ìëì à÷ìñ àã ìë íòå 

ä úàá ' àîùã ïååúàã àøåáçáàùéã÷ øúáì 
 ïéâøã àã àøèñîå àã àøèñî ïéâøã åèùôúà
 íåéä úìùîî ïåø÷à ìéòìã àøèñî åèùôúàã
 úìùîî ïåø÷à àúúã àøèñî ïåèùôúàã ïéâøã
 úéìã ïééøéùîå ïéìéç øàù íéáëåëä úàå äìéìä
 íéîùä òé÷ø àåääá ïééìú åäìëã àðáùåç ïåì

] áéúëã íéîìåòä éç)æé à úéùàøá( íúåà ïúéå 
éäìà"íéîùä òé÷øá í] ãåãã àúåëìî[ øéàäì 

 õøà àã õøàä ìòäàìò éç àã àîâåãë àúúì 
 äàúú õøà àã õøàä ìò øéàäì àãå íéîìåòä

ìéòìã àîâåãë[  
 ואדן רגלכתקנה ביום זה נמלכות דוד 

 האותיות תקנונ ,הכסא של רביעית
 היום עד ,זה כל ועם ,מקומן על שרויוהתי

 ,כראוי תיקון האדם מותד תקנהנש הששי
 עליון כסא תקןנ ואז ,במקומו שביהתי לא

 שבויהתי כולם והעולמות ,תחתון וכסא
  תקנונ האותיות וכל ,במקומם

àìâø àã àîåéá ï÷úúà ãåãã àúåëìî1576 
àééñøåëã äàòéáø àëîñå1577ïååúà åð÷úúà 1578 

 íåé ãò àã ìë íòå åäééúëåã ìò åøùééúàå
íãàã àð÷åéã ï÷úúàã äàúéúù1579÷ú  àðå

 úåàé à÷ãë]áùééúà àì) [áùééúàì( 
äéúëåãá1580 àéñøåë ï÷úúà ïéãëå äàìò1581 

äàúú àéñøåëå1582 åáùééúà åäìë ïéîìòå 
 åäìë ïååúàå åäééúëåãá]ïð÷úúà) [ï÷úúà(  

  ë/á  

                                                           

 ושם ,ה כתיב ויתהלך"דג "לו עצ "א על ספד"בהגר' ועי. ב"ש טז ע"הקדו' עי). ו"לש(א "ג סה ע"ח' עי 1575
 .ג"צ כו ע"א על ספד"בהגר' ועי. 'ח מוחין דקטנות ג"עוב, ה כתיב ויאמר"דג "כו ע

 ).מ"מ(היא מלכות רגל רביעי של הכסא ' ת ויום ד"ימים הראשונים הם חג'  גכי' פי 1576
  . 'דא אכסיף כו). א"ד(עמוד ורגל הרביעי לכסא העליון נתקן על תקונו  1577
 ).מ"מ(אחרונה מלכות ' א וה"ו הם ז"ה כי יה"אותיות הוי' ד' פי 1578
ולכ ןביום ששי , י גם כן"י הם נהז רביעי חמישי ושש"עכ, רומז למלכות' פ שאמרנו שיום ד"אע' פי 1579

סב , א"ב כז ע"ה ח"דע, א"א קח ע"ח, א"ב נו ע"כללים ח' עי). מ"מ(א אזי נשלמה המלכות "שנשלם פרצוף ז
' דביום הו[' סימן ה' ענף א' ב דרוש ה"ה ח"דע' ועי] ד"פ ע, א"א לז ע"כללים ח[א "ג מח ע"לקמן ח' עי). א"ע

וספר ) א"פג ע(י קדושים "לקוטי תורה בראשית ומאמרי רשב' ועי. עלו כל העולמות עילוי נורא מאד
 ). ו"לש] (ע"שער סדר אבי@ ע פרק יג ויד וכל"ח שער דרושי אבי"וע, הגלגולים פרקים טז ויז

 ).מ"מ(א "המלכות לא נתיישבה עם הז' פי 1580
 ).מ"מ(א "ז 1581
 ). ד"א קז ע"כללים ח(שהיא כסא לבעלה ' נוק' פי). מ"מ(מלכות  1582
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 תפיסת של בהתפשטות גלגליהם על
 ,ניםבֹוְל סמאּו יום הוא רביעי ויום .הקשר

 זהו ".הבונים מאסו אבן" שנאמר כמו
 זו אורה שהרי ,"בי נחרו ִאִּמי ְּבֵני" ובשכת

קליפות וה ,שלה והאור עצמה הקטינה
 המאורות אותם כל .מקומם על נתקנו

ע השמים ברקי תלויים כולם ,שמאירים
 המאורות .כסא דודאת הזה לתקן בהם 

 של ציור תקן מציירים ציור שלמטה להללו
 ,פנימי ציור ,אדם של בכלל שהם ,כולם
  .כך נקרא יפנימ ציור שכל

éåìâìâ ìò1583 àøéñôåèã åèéùôá 
àøèå÷ã1584 ]àîåéå) [àîåéáå(äàòéáø 1585 åäéà 

 øîà úàã äîë íéðåáî ñéàî àîåé) çé÷ íéìäú
áë (ää íéðåáä åñàî ïáà" ã)å à øéù ( éðá

éîà1586îøâ úøéòæà àã àøåäð àäã éá åøçð à 
åøéäðå116 ]äìéã) [äéìéã(åð÷úà ïéôéì÷å 1587 ìò 

øåäð ïåðéà ìë åäééúëåã ïééìú åäìë ïøäðã ïé
 ãåãã àééñøåë åäá àð÷úàì íéîùä òé÷ø éàäá

àúúìã àøåéö ïéøééöî ïéøåäð ïéìà1588 àð÷úàì 
 àøåéö íãàã àììëá ïåðéàã åäìëã àøåéö

 éëä éø÷à äàîéðô àøåéö ìëã äàîéðô  
 זו בהתפשטות שנכלל ציור שכל ומכאן

 אתם ,"אתם אדם" שכתוב זהו .אדם נקרא
 וכל .ם"עכו עמים רשא ולא אדם קרויים

 גופו שהוקד צד של רוח ,אדם נקראת רוח
 ובשר עור" כתוב זה ועל ,ולבוש הוא

 .לבוש הוא אדם של בשר ,"' וגותלבישני
 ,פניםבל אדם ,אדם בשר כתוב מקום ובכל
 שלמטה רוחות .גופו האדם לבוש בשר

 הצטיירו זו רוח של בסיגיםתכים חשנ
 מוכ ,אחר בלבוש שהתלבשו ציורים ממנו
 כבשים שה שור" ,טהורות בהמות של ציור
 אותם ,"' וגוויחמור וצבי איל עזים ושה

 אותו ,אדם של בלבוש כללילה שצריכים
 עולה ,)ציורים( צדדים אותם של פנימי רוח

 אותו של לבוש גופו בו שנקרא שם באותו
 אותו של פנימי הוא שור ,שור בשר ,שם
  . כולםוכן ,ולבוש שלו הבשר ,גוף

àëäîå àã åèùôúàá ìéìëúàã àøåéö ìë 
 íãà éø÷à>ää" ã)àì ãì ìà÷æçé ( íúà íãà

åëòò ïéîò øàù àìå íãà ïééåø÷ íúà" ìëå í
íãà éø÷à àçåø< øèñã àçåø àùéã÷ àôåâ 

 áéúë àã ìòå åäéà àùåáì äéìéã)àé é áåéà(1589 
åâå éðùéáìú øùáå øåò ' íãàã àøùá> àùåáì

åäéà <)åäééùåáì( áéúë øúà ìëáå )ù ì úåî
áì ( íãàã àùåáì øùá åâì íãà íãà øùá

äéìéã àôåâ1590àúúìã ïéøéñè 1591 êúäúàã 
àëåúäá1592 ïéøåéö äéðî åøééèöà àã àçåøã 

 éøéòáã àøåéö ïåâë àøçà àùåáìá ïùáìúàã
 ïééëã)ã ãé íéøáã ( íéæò äùå íéáùë äù øåù

åâå øåîçéå éáöå ìéà ' àììëúàì ïééòáã ïåðéà
ðô àçåø àåää íãàã àùåáìá ïåðéàã äàîé

 ïéøèñ]ñ"ïéøåéö à[ éø÷úàã àîù àåääá ÷éìñ 

                                                           

ב אותיות "והנה כ, כי ענין צירוף הבחינות יכונה בשם גלגל, ציאות מרכבתם למטה במלכותמ 1583
 ).ח' ד סי"אור יקר ש(ב אלפא ביתות חוזר הגלגל פנים ואחור "ב גלגלים כ,יצטרפו בסוד כ

ירצה בפשיטות טופס דיוקן הכוונה בהתפשטותם למטה מקום טופס הספירות שהוא במרכבותם  1584
אז ). א"ד(בהתפשטות ציור קשר עליון מסוד האצילות נתייסד הכל על ישובו כראוי ). אור יקר(במלכות 

א קז "כללים ח(כי בחתימת מעשה בראשית נשלמו הכל על תיקונם , נתייסד כל תהלוכות ההנהגה כולה
 ).ד"ב קטו ע"ה ח"דע(בהתפשטות והתגלות זוהרי האור מסוד עולם המלבוש ). ד"ע

אדרבה אז היתה המיעוט , ום רביעי אי אפשר לומר שנתישבו האותיות בהמציאות המלוכת בי' פי 1585
 ).אור יקר(לה 

 ).אור יקר( ו"שלש ספירות שהיו מבינה כמוה שהם יה 1586
אותיות ' והטעם שלא נתפשטו ג, אז מפני המיעוט ונתן להם מקום יניקה' היינו שנתחזקו הקלי 1587

 ).אור יקר(אלו ' ב אותיות שהם ממש כג,ו או כ"יה
 ).מ"מ(ן הם מציירים נשמות ישראל שנקראים אדם "האורות עליונים עם זו' פי 1588
 ).הערת הזוהר(יתרו סוף עה וריש עו  1589
  ).א"ד(והיינו בגוף הבהמות כמבואר ' ז הם מצטיירים בציור א"רוחות שלמטה שיש בעה 1590
העולם ונפש ונפש אומות . נוגה' נפש הבהמית דישראל ונפש במהות וחיות טהורות הם מקלי 1591

הנשמות מפנימיות ' פי, ש כאן טסירין דלתתא דאתהתך"וז, קליפות האחרות' וחיות טמאות הם מג
 ).מ"מ(נגה שהיא התוך הקדושה ' והתוך הקדושה שממנו נעשית הרוח היא קלי, הקדושה

  ).א"ד(ב "הרש. נוגה' היתוך סיגי הקדושה ורומז על קלי' פי 1592
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 àîù àåääã àùåáì äéìéã àôåâ äá]øåù øùá[ 
 äéìéã øùá àôåâ àåääã äàîéðô åäéà øåù

åäìë ïëå àùåáì  
 רוח ,הטמא האחר בצד דוגמה זוכ

 ם"עכו עובדי עמים בשאר שהתפשטה
 לאלכן ו .אדם שאינו הטומאה מצד יוצאת
 טמא רוח אותו של םהש .זה בשם עולה

 הגוף .חלק בו ואין ,אדם של בשם עולה לא
 יטמא טמא בשר .טמא אותו של לבוש שלו

 ששורה בעוד , לכן.לבושו בשר פנימיותל
] וכאשר[ ,טמא נקרא גוף באותו רוח אותו
 ,טמא נקרא לא ,הלבוש מאותו רוח יוצא
 למטה הרוחות .בשם לבוש אותו עולה ולא
 מצטיירים ,זו רוח של בסיגים תכיםחשנ

 כמו ,אחר בלבוש שמתלבשים ציורים ממנו
 בהם פתחה והתורה .טמאות בהמות ציורי

 ועופות החזיר כגון ,"הטמא לכם וזה"
 באותו עולה רוח ,הצד אותו של ובהמות

 בשרנקרא  והגוף ,שלו הלבוש הגוף ,השם
 ולכן .שלו הלבוש בשר לתוך חזיר ,חזיר
 ללונכ אלה ,נפרדים הללו הצדדים שני

 כל .טמא של בסוד נכללו ואלה ,אדם בסוד
  .למינו וחוזר למינו הולך מין

 àøçà àøèñá àã àðååâëàáàñî1593 àçåø 
åëòò ïéîò øàùá èùôúàã" àøèñî à÷ôð í

åáàñîãíãà åäéà åàì 1594 ÷éìñ àì êë ïéâáå 
)àùåáì (àã àîùá)é( àîè àçåø àåääã àîù 

 äéá úéìå íãàã àîùá ÷éìñ àì]à÷ìåç[ àôåâ 
ìéã àîè øùá àîè àåääã àùåáì äé)é( àîè

 ãåòá êë ïéâá äéìéã àùåáì øùá åâì]ã[ éøù
 àçåø ÷ôð àîè éø÷úà àôåâ àåääá àçåø àåää

àì àùåáì àåääîå àåää ÷éìñ àìå àîè éø÷à 
]àùåáì[ êúäúàã àúúì ïéøéñè àîùá 

 ïéøåéö äéðî ïøééèöà àã àçåøã àëåúäá
øéòá éøåéö ïåâë àøçà àùåáìá ïùáìúàã é

 åäá çúô àúééøåàå éáàñî)èë àé àø÷éå ( äæå
 àåääã éøéòáå éôåòå øéæç ïåâë àîèä íëì
 àùåáì àôåâ àîù àåääá ÷éìñ àçåø àøèñ
 àøùá åâì øéæç éø÷à øéæç øùá àôåâå äéìéã
 ïéøèñ ïéøú ïéìà êë ïéâáå äéìéã àùåáì
 ïéìàå íãàã àæøá åìéìëúà ïéìà ïùøôúî

 àðéæ ìë àîèã àæøá åìéìëúà äéðéæì ìéæà
äéðéæì øãäúàå  

 אורם ,שמאירים העליונים המאורות
 למטה רילצי ,'וכו השמים רקיע באותו
 אלהים אותם ויתן" שכתוב ,כראוי ציורים
 ,"ובלילה ביום לוולמש ,' וגוהשמים ברקיע
 שלטון זהו אלו אורות שני של שלטון
 מאורה ,ביום שלטונו הגדול המאור .כראוי

 מכאן ,זה וסוד .בלילה שלטונו קטןה
 לביתו )למלא( לצוות ביום הזכר שלטון
 כיון שנכנס .ומזון טרף בו ולהכניס שצריך

 שלטון אין ,הכל לוקחת הנקבהוהלילה 
 ,שלה השלטון אז שהרי ,בנקבה רק ,הבית

 טרף ותתן לילה בעוד ותקם" שכתוב
 של היום ממשלת .הוא ולא היא ,"לביתה

  .הנקבה של הלילה וממשלת ,הזכר

ð òé÷ø àåääá ïøäð ïéøäðî à÷ã ïéàìò ïéøåä
 íéîùä>åëå'< àøééèöàì ]àúúì) [àëäì( ïéøåéö 

 áéúëã éæç à÷ãë)æé à úéùàøá ( íúåà ïúéå
éäìà" íéîùä òé÷øá í]åâå'[ íåéá ìåùîìå 

 ïéøåäð ïéøúã åðèìù äìéìáå]àã[ )ã( åäéà
 àîîéá åðèìù ìåãâ øåàî éæç à÷ãë åðèìù

àéìéìá åðèìù ïè÷ øåàî àëäî àã àæøå 
 äàðîì àîîéá àøåëãã àúåðèìù>ð" à

äàìîì< àôøè äéá àìòàìå êéøèöàã äéúéá 
 úéì àìë èé÷ð àá÷åðå àéìéì ìàòã ïåéë àðåæîå

 åðèìù>àúéáã <)àúéáá( àäã àá÷åðá øá 
 åðèìù ïéãë]äìéã) [äéìéã( áéúëã ) àì éìùî

åè ( àìå àéä äúéáì óøè ïúúå äìéì ãåòá í÷úå
 àåä] úìùîî äìéìä úìùîî àøåëãã íåéä

àá÷åðã[  

                                                           

והתוך שלהם , קליפות האחרות' אומות העולם נעשו מפנימיות גגם בטומאה יש דוגמת זה ש' פי 1593
 ).מ"מ(שהוא חצוניותם משם בהמות טמאות 

 ).א"ד(מאחר שהוא מצד הטומאה לכן אינו נקרא כלל בשם אדם  1594
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 שנים בו ויש ,השמש זהו גדול מאור(
 .שעות עשרה שתים בו יש ,פתחים עשר

 בו יש הקטן המאור .היום על שולט ושמש
 על ושולטת ,הלבנה וזו ,פתחים עשר שנים

 ועל ,שעות עשרה שתים יש ובלילה ,הלילה
 .אחד ושמו אחד 'ה יהיה ההוא ביום זה

 שלש נעשים פתחים שרע ושנים השמש
 ושנים הלבנה לילו ,הרחמים מדות עשרה
 ונעשו ,עשר שלשה נעשו פתחים עשר

 זהו .אחד ולילה ויום ,אחד והלבנה השמש
 ,"אחד יום בקר ויהי ערב ויהי" שכתוב

 כיון ,"הכוכבים ואת" ).למעלה זה וסוד
 ומתכנסת הבית את פוקדת שהנקבה

 רק אלא ביתה@ שלטון אין ,לבעלה
 תקוני כל ןמות שנשארו בבית לתקלולע

 הזכר לשלטון הבית חוזר כך ואחר ,הבית
  .כראוי והכל ,ביום

> ïéøú äéá úéàå àùîù àåä àã ìåãâ øåàî
 àùîùå éúòù øùò éøú äéá úéà ïéçúô øùò
 øùò éøú äéá úéà ïè÷ øåàî àîåé ìò èéìù
 úéà àéìéìå àéìéì ìò àèìùå àøäéñ àãå ïéçúô

ìòå éúòù øñéøú äéáåäé äéäé àåää íåéá àã " ä
 ãçà åîùå ãçà)è ãé äéøëæ ( øñéøúå àùîù

é ïãéáòúà ïéçúô" àøäéñ ìéì éîçøã ïìéëî â
 ïéçúô øñéøúååé åãéáòúà" àùîù åãéáòúàå â

ää ãçà äìéìå íåé ãç àøäéñå" ã)ä à úéùàøá (
àìéòì àã àæøå ãçà íåé ø÷á éäéå áøò éäéå<1595 
 úãé÷ô àá÷åðã ïåéë íéáëëä úàå àúéá

 åðèìåù úéì äìòáì úñéðëúàåãàúéá117 àìà 
 éðå÷ú ìë àð÷úàì àúéáá ïøàúùàã ïúîìåòì
 àøåëãã åðèìùì àúéá øãäúà øúáå àúéá

 àîîéá]àìë[éæç à÷ãë   
 זה ,"תורוהמא שני את אלהים ויעש"

 מאורות אותם לכן .מאור וזה מאור
 ,אור מאורי נקראים למעלה שעולים
 קראיםנ למטה שירדו מאורות ואותם
 כל ושולטים למטה דרגות שהם ,אש מאורי

 מברכים השבתיוצאת כש כן ועל .לוהח ימי
 .טולשל רשות להם נתנה שהרי ,נרה על

 דרגות של סתר הם אדם בן של האצבעות
 פנימיים בהם ויש ,שלמעלה וסודות

 רמז והם ,לחוץ הם אחוריים .ואחוריים
  יש ולכן .האצבעות לצפרני

éäìà ùòéå" éðù úà í úåøåàîä) à úéùàøá
æè ( ïéøåäð ïåðéà êë ïéâá øåàî àãå øåàî àã

àìéòì é÷ìñã1596øåà éøåàî ïåø÷à 1597 ïåðéàå 
úçðã ïéøåäðåùà éøåàî ïåø÷à àúúì 1598 

îåé ìë éèìùå àúúì ïéâøã ïåðéàãå ìòå ìåçã é
 àâøù ìò ïéëøáî àúáù ÷éôð ãë àã]àäã[ 

)ã( ùð øáã ïòáöà äàèìùì åùø ïåì áéäéúà
úñ ïåðéà åäá úéàå àìéòìã ïéæøå ïéâøãã àø

 æîø ïåðéàå øáì ïåðéà íéøåçà íéøåçàå ïéàîéðô
úéà êë ïéâáå ïòáöàã ïéøôåèì  

  àë/à  
 ,שבת במוצאי בצפרנים להסתכל רשות

 מאותה ומאירים הנר מאותו מאירים שהרי
אצבעות אבל  ,נראים אלה . לשלוטאש

 ,נר באותו להראות רשות אין בפניםש
 פנים ונקראים מאירים מלמעלה שהרי

 ופני אחורי את וראית" סוד וזה ,פנימיות

áù éàöåîá ïéøôåèá àìëúñàì åùøú1599 
 ùà àåääî ïéøäðå àâøù àåääî ïéøäð àäã
 åùø úéà àì åâì ïòáöà ïééæçúà ïéìà äàèìùì

àìéòìî àäã àâøù àåääá àééæçúàì1600 ïéøäð 
 àã àæøå ïéàîéðô íéðô ïåø÷àå> úà úéàøå

                                                           

 ).א"נ(ב "הרש. גליון 1595
 ).מ"מ(כיון שהם באצילות נקראים סליק לעילא  1596
ן הנקבה התבוננותה על ידי החסד בסוד והוכן בחסד א בניינו מהחסדים וכ"לפי שז, ם"הם חגת' פי 1597

 ).מ"מ(ם נקראים מאורי אור "כסא לכך חגת
: א"ז יב ע"תיקו' עי). מ"מ(שהם נוריאל רפאל גבריאל מיכאל אמר נחתי לתתא שפי שהם ביצירה  1598

ת ם לאדם ולאשתו כתנו"אלהי' ה מן איש ואשה בתר דחאבו ויעש ה"בורא מאורי האש דאינון בהבדלה י
,  דהן מאורי האש ונעשה במקומם כתנות עור,ה"אחר שחטאו נלקח מהם י, ל"ר: א"הגר' פי. עור וילבישם

ק "ש בזוה"ראשונה של השם וכמ' ה, פעמים אור של מעשה בראשית' ה, מאורי האש, אור הוא בבינה. כ"ע
 ).א"א עד ע"ביאורים ח(א "ז כאן ודף יב ע"א ובהקדמת תיקו"ח ע"ויקהל ר
 שמשם יונקת , ראשי האצבעותכי אם ולא נשאר ממנו ,צפרנים העליוניםבבחינת הל הוא " החשמ1599

  ).'ח שער מט פרק ד"ע" (כתנות אור" ונקרא ,ח"קליפת נוגה כנזכר בזהר ויקהל דר
 ).מ"מ(מאימא  1600
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 שבת במוצאי אדם יסתכל שלא ,"יראו לא
 בורא שאומר בשעה פניםב באצבעות

 פנים אלו "אחורי את וראית" .האש מאורי
 "יראו לא ופני" .בצפרנים שנרמזו שבחוץ

 שולטים אלה ,פניםב האצבעות אלו
   .לובח שולטים ואלה ,בשבת
 שולט הוא ברוך הקדוש ,השבת וםובי
 ,כבודו כסא על פנימיים פנים באותם לבדו

 ולכן .שלו הוא והשלטון ,בו נכלליםוכולם 
 ויורשים ,העולמות לכל מנוחה מוריש

 שנקראים הקדוש העם הזשל יום ירושה 
 הימין מצד אור מאורי .בארץ אחד עם

 ,הראשון ביום שהיה ראשון אור שהוא
 אור מאורי אותם מאירים השבת שביום
 למטה כולם ומהם ,ושולטים בלבדם
 מאורי נגנזים ,שבת וכשיוצאת .מאירים

 שולטים האש ומאורי ,מתגלים שלא אור
 ,שולטים מתי .מקומם על ואחד אחד כל

 זה ועל .השבתיום  ערב עד ,שבת במוצאי
 במוצאי הנר מאותו מוארים להיות צריכים

  .שבת

 éàöåîá ùð øá ìëúñé àìã åàøé àì éðôå éøåçà
 éøåàî àøåá øîàã àúòùá åâì ïòáöàá úáù

ùàä<)  âì úåîùëâ (øå ïéìà éøåçà úà úéà
 éøôåèá åæéîøúàã øáìã íéðô)íù ( àì éðôå

 ïéìàå àúáùá éèìù ïéìà åâì ïòáöà ïéìà åàøé
 ìåçá éèìù  

á÷ àúáùã àîåéáå"éåãåçìá èéìù ä1601 
 åäìëå äéø÷é éñøåë ìò ïéàîéðô íéðô ïåðéàá
 êë ïéâáå åäéà äéìéã àúåðèìùå äéá ïìéìëúà

 ìëì àçééð ïéñçà]ïéîìò) [ïéîò(å  àúåøé ïéúøé
 àîò àã àîåéãàùéã÷ ãç àîò ïåø÷àã 

]àòøàá) [ïåðàë( àðéîéã àøèñî øåà éøåàî 
 äàîã÷ àîåéá äåäã äàîã÷ øåà åäéàã

>ã< øåà éøåàî ïåðéà ïéøäð àúáùã àîåéá
>åäééãåçìá <)éäåãåçìá( ïéøäð åäééðîå ïéèìùå 

 øåà éøåàî ïéæéðâ àúáù ÷éôð ãëå àúúì åäìë
øåàîå ïééìâúà àìã ìò ãçå ãç ìë ïéèìù ùàä é

 éìòî ãò úáù éàöåîá ïéèìù éúîéà åäééúëåã
 àøäðúàì åëéøèöà àã ìòå àúáùã àîåé

 àâøù àåääî]éàöåîá) [éàöåîì(úáù   
 העין יכולה שלא "ושוב רצוא והחיות"

 חיות .ושוב רצוא שהם בגלל בהםלשלוט 
 ,בתוכם נמצא האופן שאותו הם שמתגלות

 ונכבד גדול שהוא ,ן"מטטרו זה ,אהו ומי
 מאות חמש ועליון ,)הצבאות( אלה משאר
 שתי תחת הן סתרותושמ חיות .פרסות
 אותיות ה"י .שמתכסות עליונות אותיות
 ואותו .לאלה מרכבה אלה ,ה"ו על שולטות

 כלל נודע שלא נסתריםה כל של נסתרה
  .הכל על ורוכב הכל על שולט

áåùå àåöø úåéçäå1602 )ãé à ìà÷æçé ( àìã
ìéëé áåùå àåöø ïåðéàã ïéâá åäá èìùîì àðéò 

 åäééåâá íéà÷ ïôåà àåääã ïåðéà ïééìâúàã úåéç
 øàùî øé÷éå áø åäéàã ïåøèèî àã åäéà ïàîå

 ïéìà>ð"ïéìééç à<å äàìò éñøô äàî ùîç 
úåéç1603 ïéàìò ïååúà ïéøú úåçú ïåðéà ïøîèîã 

é ïééñëúàã"å ìò ïéèéìù ïååúà ä" àëéúø ïéìà ä
 ïéìàì]àåääå) [àåääã(ïéøéîè ìëì àøéîè 1604 

 àìë ìò áéëøå àìë ìò èéìù ììë òãéúà àìã  

                                                                                                                                                                                     

, ק דיצירה בארץ ישראל"ק דבריאה בו"וו, ק דבריאה"ק דאצילות משפיעים בו"ימי החול ו' בו 1601
ומשם בא השפע , ק דבריאה"ק דאצילות משפיעים בו"אבל ביום השבת ו, ק דעשיה"אירים ול מ"ובחו

ה "ש קב"וז. אבל יצירה ועשיה אינם עולים בשם, בשבת בסוד נתעלה וישב על כסא כבודו שהיא בריאה
יה על כרוסי יקר, ם"שהם חגת, בלי יניקת הקליפות באינון פנים פנימיאין' פי, שהיא בינה שליט בלחודוי

 ).מ"מ(שהיא הבריאה 
כולהו , ם"בין חיות דמטמרן שהם חגת, שהם נוריאל רפאל גבריאל מיכאל, בין חיות דאתגליין' פי 1602

 ).מ"מ(ולכן אמר קרא והחיות סתם משמע שעל כולם ידבר , לא יכיל עינא למשלט בהו
חיות ' לא דק ופי). א"ד(ע "ן נאצל וצ"מטטרו). א"ד(עיין בסוף משפטים שיש חיות למעלה מחיות  1603

וראשו בבריאה ועיין ריש תיקון ' ן שר מלאכים בעולם היצי"ח ומטטרו"ם וחיות דאתגליין נרנ"דמטמרן חגת
 ).א"נ(ב "הרש. ה"ר נהפך למטה ביד מרע"ד טו"ן שהוא עה"א ומדריגת מטטרו"ז ומ"מ

ריא לכל טמירין א ולכך נקרא טמ"ן ואריך תוך או"א נקראים טמריין שהם בגו זו"א כי או"הוא א 1604
 ).מ"מ(



úéùàøá 

128 

 אלה תחת למטה הם שמתגלות החיות
 ,מהן ומוארות שנסתרות העליונות
 כולן העליונות החיות .בגללם ומתנהגים

 יהי" כתוב ועליהם ,השמים ברקיע כלולות
 למאורת והיו" ,"השמים ברקיע מארת
 רקיע באותו ייםתלו כולם ,"השמים ברקיע

 אותו זה ,החיות גבי שעל הרקיע .השמים
 כעין רקיע החיה ראשי על ודמות" שכתוב
 ).ראשונהה 'ה( קדמון אותו זה ,"הקרח
סתכל לה שיכול מי אין והלאה משם שהרי

 סתום משום שהוא , מה הטעם.ולדעת
 הוא ברוך הקדוש ומחשבת ,במחשבה

   .עליונה סתומהו טמירה

éà ïééìâúàã úåéç ïéìà úåçú àúúì ïåð
ïéàìò1605 ïéìèðå åäééðî ïøäðúàå ïøîèîã 

ïìéìë åäìë ïéàìò úåéç åäééðéâá1606 òé÷øá 
íéîùä1607 ] áéúë åäééìòå)ãé à úéùàøá-åè (

 òé÷øá úåøåàîì åéäå íéîùä òé÷øá úøàî éäé
íéîùä òé÷ø àåääá ïééìú åäìë íéîùä[ òé÷ø 

 úåéçä éáâ ìòù]àã[ áéúëã àåää ) à ìà÷æçé
áë (åäéçä éùàø ìò úåîã1608÷ø  çø÷ä ïéòë òé

ïåîã÷ àåää àã ]ð"à118 äàîã÷[ ïîúî àäã 
 éàî òãðîìå àìëúñàì ìéëéã ïàî úéì äàìäìå

äáùçîá íéúñ åäéàã íåùî àîòè1609 
á÷ã äáùçîå" àîéúñ àøéîè ääàìò1610  

 )יכול לא( העולם בכל האדם בן מחשבת
 התלויים דברים ,האות ולדעת להתדבק
 להשיג שיכול מי אין עליונה במחשבה

 .וכמה כמה אחת על ממש המחשבה ,אותם
 ,רעיונות שעושה אהו מי מהמחשבה לפנים
 .לדעת שכן וכל ,לולשא תבונה אין שהרי

 לא להיושא ,כלל שםור בו אין סוף אין
 המחשבה תבוננותלה רעיון ולא ,בו תלויה

 ירידת מראש ,סתום הסתומים מתוך .כלל
סתום  ,ידוע ולא דקיק אור מאיר ,סוף האין

 סוד .המחט ידודכח )שםובר( בסתימה
 שמתפשט עד ,ידוע לא המחשבה סתימת

 כל של רשומים בו שיש במקום .אור ממנו
  .יוצאים משם ,האותיות

àîìò ìëá ùð øáã äáùçî119 à÷áãúàì 
]òãðîìå) [òãåîìå( äáùçîá ïééìúã ïéìî äì 

äàìò1611à÷áãúàì ìéëéã ïàî úéì  ïåì 
 äîë úçà ìò ùîî äáùçî äîëååâ120 ïî 

äáùçî1612 úéì àäã éðåéòø ãéáòã åäéà ïàî 
ë ìàùîì åðúìëåñ" äéá úéì óåñ ïéà òãðîì ù

ììë àîåùø1613 àìå äéá àúìàù àéìú àìå 
 àîéúñ åâî ììë äáùçîã àúåìëúñàì àðåéòø

àîéúñã1614óåñ ïéàã åúéçð ùéøî 1615 øéäð 
÷é÷ã åøéäð1616 åîéúñá íéúñ òéãé àìå >ð" à

åîéùøá<æø àèçîã àãåãçë  àîéúñ à
 äáùçîã)å( åøéäð èùôúàã ãò òéãé àì

äéðî1617ïååúàã ïéîéùø äéá úéàã øúàá 1618 
ï÷ôð ïîúî åäìë  

 àìë ùéøá]à[ïéâøã ìëã àôåñå àùéø 1619  כל של וסוף ראש ',א .הכל בראש

                                                           

 ).מ"מ(ם "חגת 1605
 ).הערת הזוהר(ב "בראשית לג ע 1606
 ).מ"מ(בינה  1607
 ).מ"מ(ת ורקיע שעל ראשי החיה היא בינה "וראשיה הם חג, החיה היא מלכות' פי 1608
 ).מ"מ(ואין מי שישיגהו לפי שאבא אורו גדול מאד , ה סתים בתוך אבא"ס ב"אור א' פי 1609
 ).מ"מ(א עילאה יותר מאימא "סתימא יותר מז, יא נגליתטמירא יותר מהמלכות שה 1610
 ).מ"מ(ן "הם הפרצופים שיונקים מאבא כגון אימא וזו 1611
 ).מ"מ(א "א 1612
 ).מ"מ(ס בהשאלה "א שנקראים א"כ עתיק וא"משא, ס בעצם"ק נקרא א"א' פי 1613
 ).מ"מ(א "א 1614
 ).מ"מ(שהוא ראשית הגילוי ואדם קדמאה  1615
 ).מ"מ(אבא  1616
 ).מ"מ(אמא  1617
אתוון מבינה נקודי מחכמה טעמי מכתר ' פי). מ"מ(כי באימא נרשמו האותיות בסוד וייצר ' פי 1618

  ).א"ד(
 ).מ"מ(היא מלכות ' הוא אבא ד' י, ][ד "בציורה היא יו' א 1619
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 ,הדרגות כל בו שנרשמים שםוהר ,הדרגות
 גב על שאף להראות ,אחד אלא נקרא ולא
 ודאי .אחד אלא אינו רבות דמויות בו שיש
 תלויים םותחתוני שעליונים האות היא
 סוד של סתר ,ף"אל של ראשית .בה

 של התפשטות ואותה .העליונה המחשבה
 באותו סתום הכל ,עליון רקיע אותו

 מרקיע 'א יוצאתאשר שכ בגלל ,הראש
 המחשבה ראש סוד של בדמות ,הזה

 בו כלולים ף"אל של אמצע באותו .יוצאת
 הנסתרות החיות כל של סוד ,דרגות שש

 מתוך ,)שתלויות א"סו, שעולות( העליונות
 שהרי ,ונגנז שמאיר אחד אור .המחשבה

' ב( בראשית של )'ט( אותה של אור
 אברהם יושב שהיה היום םוח, )דבראשית

 ,למעלה מלמטה פתח שהוא ,האהל פתח
 ומאיר פתח אותו על מאיר היום םווח

  .משם

 íéùøúàã åîéùø]äéá[ )á(åäìë ïéâøã1620 àìå 
òàã äàæçàì ãçà àìà éø÷à" äéá úéàã â

 úà åäéà éàãå ãç àìà åäéà åàì ïéàéâñ ïéð÷åéã
ìàã àúéùàø äéá ïééìú ïéàúúå ïéàìòã" ó

 äáùçîã àæøã åøéîèäàìò1621 àåääå 
 òé÷ø àåääã åèùôúàäàìò àåääá íéúñ àìë 

 àùéø]ïéâá[à ÷éôð ãëã  ' àð÷åéãá òé÷ø éàäî
à÷ôð äáùçîã àùéøã àæøã1622á  àåää

ìàã àúéòöîà"äéá ïìéìë ïéâøã úéù ó1623 àæø 
 ïéàìò ïéøéîè úåéç åäìëã]ïééìúã [>ñ" à

ï÷éìñã<åøéäð ãç äáùçî åâî 1624 øéäðã 
 æéðâúàå]ãäà) [àã( úàã àøéäð ]è') [è 'ð"á à'( 

 íåéä íåç úéùàøáã)à çé úéùàøá ( äåäã
ìäàä çúô áéúé íäøáà1625 àçúô åäéàã 

 øéäð íåéä íåçå àìéòì àúúî àçúô àåää ìò
ïîúî àøäðå  

 פנות לעת חשוך להיות שהולך אור ,שני
 ,זו דרגה לתקן יצחק לתיתפ של הסוד .ערב

 לפנות בשדה לשוח יצחק ויצא" שכתוב
 כולם וחשוכים ,ערב של הסתכלות ".ערב

 )התרחץ(ל הסתכ הזה הערב בפנות .אצלו
  .עשו של נהוממ באותו יעקב

 åøéäð àðééðú]ìéæàã) [ìéçàã(ì  àëùçúà
]úòì) [áøòì(áøò úåðô 1626 ÷çöéã àúåìöã àæø 

 áéúëã àâøã éàä àð÷úàì)âñ ãë úéùàøá (
÷çöé àöéå1627 áøò úåðôì äãùá çåùì 

äéáâì åäìë ïëåùçå áøòã àúåìëúñà1628 éàäá 
ëúñà áøò úåðôì121á÷òé 1629 àðîî àåääá 

åùòã  
  )ìéìëã åøéäð äàúéìú>ïéøú1630 <)ïîú   שני שכולל אור ,שלישי

  àë/á  
 הכתוב סוד ,ברפואה שמאיר אור ,ואל
 ודאי ."' וגוהשמש לו ויזרח" ביעקב

 áéúëã àæø àúååñàá øéäðã åøéäð ïéìà
 á÷òéá)áì áì úéùàøá (åâå ùîùä åì çøæéå '

                                                                                                                                                                                     

ובינה כלולה עמו בסוד הבן , ד העיקרי היא חכמה"גוף היו, ד הוא אריך"ד קוץ היו"של יו' י'  פי1620
 ).מ"מ(' פרצופים כלולים באות א' נמצא שכל ה, ן,הם זוד "דיו' וד, בחכמה
 ).מ"מ(ואמא כלולה עמו בסוד הבן בחכמה , ד הוא אבא"ף שהיא יו"כי ראשית האל' פי 1621
דאלף שית דרגין דיוד ' ו באמצע זהו דקאמר אמצעית"ד למטה וא"ויו' א הוא דמות יוד למעל”ע' פי 1622

י כנודע שהם הני 'ה אדנ"בסוד שילוב השם הוי' מזת למשל מעלה היא רומזת לכתר וחכמה ושל מטה רו
רישא ' ש דקאמר לעיל בסמוך א"תרי יודין דרישא וסיפא כנודע נמצא ראש וסוף הכל מרומז באלף וז

 ).א"נ(ם "א. וסיפא דכל דרגין
 ).מ"מ(א "ק דז"הם ו 1623
 ).מ"מ(א "חסד דז' פי 1624
 ).מ"מ(היא מלכות בסוד והוכן בחסד כסא  1625
 ).מ"מ(ורות בסופם הם דינים גמורים שהגב' פי 1626
דערב , שהוא סוף הגבורות, בשביל למתק פנות ערב, שהיא המלכות, יצחק תקן בתפילתו השדה' פי 1627

 ).מ"מ(ממנה ולכך צריך הסתכלות לתקנה ' היא המלכות שהיה יצחק מתקנה ומרחיק יניקת הקלי
 ).מ"מ(אי פנות ערב ולכך יצחק מתקנה בה, שבניינה מהגבורות שנקראים חשך' פי 1628
 ).מ"מ(ו על יעקב "נתחזק כחו ומצא קצת שליטה ח, י שינק סמאל מסוף הגבורות"ע' ופי 1629
 ).מ"מ(ג "ת שכולל חו"הוא הת 1630
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 והלאה מכאן .ערב פנות באותו כשנכלל
 על" .ישראל נצח זהו ,"ירכו על לעוצ והוא"

 דרגה זו ,ירכיו ולא כתוב ירכו ,"ירכו
 שבא עד משם דםא התנבא שלא רביעית
 ."' וגוישראל נצח וגם" כתוב ועליו ,שמואל

 אבינו יעקב כשהסתכן חלש יהשה נתקן אז
  .עשו של נהוהממ עם

áøò úåðô àåääá ìéìëúà ãë éàãå1631 ïàëî 
äàìäìå  çöð åäéà àã åëøé ìò òìåö àåäå
ìàøùé1632122 àâøã àã åéëøé àìå áéúë åëøé 

äàòéáø1633ïîúî ùð øá éáðúà àìã  àúàã ãò 
 áéúë äéìòå ìàåîù)èë åè à ìàåîù ( çöð íâå

åâå ìàøùé'1634 ãëî àùìç äåäã ï÷úúà ïéãë 
åùòã àðîîá åðéáà á÷òé ïëúñà1635  

 לקח ,יעקב אצל כשבא ,"ירכו בכף ויגע"
 ויעקב ,הקשה בדין ערב פנות מאותו כח

 יכל לא כי וירא" .לו יכל ולא בו נכלל היה
 ,משם יןהד כח לקח ,"ירכו בכף ויגע לו

 היה שיעקב ,לגוף מחוץ הוא שירך בגלל
 ,דרגות שתי של בסוד כלול היה וגופו ,גוף

 מחוץ כח שלקח כיון .אדם שנקרא בסוד
 ולא ".יעקב ירך כף ותקע" מיד ,לגוף

 זה ועל .שמואל שבא עד משם איש התנבא
  .הוא אדם לא כי ,בו כתוב "ישראל נצח"

 åëøé óëá òâéå)äë áì úéùàøá (àúà ãë 
 éáâì]úåðô àåääî àô÷åú ìèð á÷òéã) [ á÷òé

àåääî åô÷åú ìèð( á÷òéå àôé÷ú àðéãá áøò 
 ìåëé àì éë àøéå äéì ìéëé àìå äéá ìéìëúà äåä
 ïîúî àðéãã àô÷åú ìèð åëøé óëá òâéå åì

ïéâá1636á÷òéã àôåâî øáì åäéà àëøéã 1637 
 ïéâøã ïéøúã àæøá ìéìë äåä äéôåâå äåä àôåâ

åéë íãà éø÷àã àæøá øáì àô÷åú ìèðã ï
>àôåâî <)äéôåâî( á÷òé êøé óë ò÷úå ãéî )íù (

 ïîúî ùð øá éáðúà àìå] ìòå ìàåîù àúàã ãò
 äéá áéúë ìàøùé çöð àã)à ìàåîù 'èë åè ( éë

àåä íãà àì1638[   
 שכתוב ,משה של מהודו נתנבא יהושע

 דרגה וזו .הוד ".עליו מהודך ונתת"
 כןול ,יעקב של שמאל ירך "נצח" .חמישית

 מותינע" שכתוב ,בימין אותו וכלל דוד בא
 .בימינך אלא ימינך כתוב לא ".נצח בימינך

äùî ìù åãåäî éáðúà òùåäé1639 áéúëã 
)ë æë øáãîá ( åéìò êãåäî äúúðå]åàã) [àäå (
>ãåä<123äàùéîç àâøã 1640 àìàîù àëøé çöð 
]ã[á÷òé1641 êë ïéâáå ]àúà) [øîà( ìéìëå ãåã 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(לכך נתגבר על יעקב ונעשה צולע על יריכו , לפי שקבל הארה שרו של עשו מפנות ערב 1631
ב "בראשית כו ע). ה"של(אר בפרדס שער ירך יעקב כל זה מבו. 'והוא צולע על ירכו דא איהו נצח כו 1632

א "נ היו אב" שזו–ב "י בראשית יג ע"שער מאמרי רשב' ועי. עיקר צליעת יעקב הוא בסוד הוד ולא נצח[
, וזה לא נתקן על ידי שמואל אלא רק דוד או חרבן בית המקדש', א היא בהוד דנוק"ולכן פגימה בנצח של ז

עא ' ועי, ג"א ע ע" כללים ח–ב שהוא בהוד דרחל "מיעוט הירח פ, יליןא דתפ"ח פ"פרע, ג"ק נא ע"שעה
ח הוא בימין זוהר "א ומנחת יהודה דף פז פח ופרדס בשער ירך יעקב שהרי נצ"ב וקעא ע"וישלח קע ע] א"ע

ואילו ההוד יתוקן רק , י שמואל ובשלימות על ידי דוד"פגם זה שבנצח נתקן קצת ע). א"ד(ב "תרומה קסח ע
  ).מ"מ(א "י שמואל הנביא הרחיק יניקת שמאל מהנצח דז"ע' פי). ד"א סט ע"כללים ח(לבא לעתיד 
  ).נ"ש) (מ"א(ל ממטה למעלה וגם מחסד למטה "ר. 'דא דרגא רביעה וכו). א"ד(ב "משפטים קיא ע 1633
 ).מ"מ(שקר ' הנק' ל לא יש יניקה ממנו לקלי"ר, א לא ישקר"וגם נצח שהוא ז 1634
 .י"שער מאמרי רשב' עי). והרהערת הז(תקונים כה  1635
  ).הערת הזוהר(א "א קעא ע"א קסו ע"קמו ע 1636
ש "הקדו, י"ושער מאמרי רשב', ה' ח שער טז פרק ד"ע' עי). א"ד(ב ”ויחי רלו ע, עיין בתיקון יג כה א 1637

  .א"א פח ע"ביאורים ח, ד"א ל ע"כללים ח, ד"יז ע
ולכך היה ,  כתיב ביה כי לא אדם הואלכך, אבל נצח הוא לבר מגופא, ת נקראים אדם"שחג' פי 1638

 ).מ"מ(ו ממנו "יכולת לסמאל לינק ח
 ).נ"ש(ל עד הוד "ד כנ"ל מחס"ר. 'ודא דרגא חמישאה וכו' ויהושע אתבני מהודו של משה כו 1639
אלא שרחל ' א דתפילין דודאי נצח בימין דרגא ד"ל פ"ב כתב האריז"נ. 'הוד דא דרגא חמישאה כו 1640
שלו הוא בלאה העומדת ' א הוד רחל והוא דרגא חמישאה ולכן דוד דהוי מיהודה ודא נגד נצח הו"היא אב

 ).נ"ש) (י"נז(א אז נצח שלו היא נצח שלה ולכן הדראי לימינאי "פניה נגד אחור ז
צ ט "א על ספד"בהגר(כ נתקנו "ואח, דרחמי' דדינא והוד בסט'  נצח בסטהבתחלה יצאכאן מבאר ש 1641

  ).מ"מ(יה שמאלא על שם הוד דרחל שנגדו מאחור קרי ל). ה מלך הששי"ד ד"ע
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 מאהוהט שצד בגלל ,יעקב ירך נחלשה מהל
 עד והתעכב ,כח ממנו ולקח אליו התקרב
 של ירך שזהו להזכיר בא זה ועל .שמואל
 זה ועל ".ישראל נצח וגם" שכתוב ,ישראל

 ,ועוד .ובסוף בתחילה בדין היו דבריו כל
 כך אחר אותו כלל הוא ברוך שהקדוש

 זה ועל .מלכים שמשח לאחר ,מתי ,בהוד
 ואהרן משה מה .ואהרן כמשה שקול הוא

 למטה הוא גם ,שלמעלה צדדים בשני
 נצח ,הם ומי .הצדדים שני אותם גמתודכ

 וכל .שלמעלה ואהרן משה גמתודכ .והוד
 משה" שכתוב ,בזו זו אחוזות הדרגות
 ,"שמו בקוראי שמואלו בכהניו ואהרן
  .בזו זו @חוזותא נכללו צדדים ששה שהרי

 áéúëã àðéîéá äéì) íéìäúæèàé  ( úåîéòð
çöð êðéîéá1642é  êðéîéá àìà áéúë àì êðéî

 áø÷úàã ïéâá á÷òéã àëøé ùìçúà àîòè éàî
 äéá)á( àáàñî øèñ)å( äéðî àô÷åú èé÷ð

àã ìòå ìàåîù ãò áëòúàå1643 àøëãàì àúà 
]àãã) [àãá( áéúëã ìàøùéã àëøé åäéà 
)à ìàåîù 'èë åè ( ìë àã ìòå ìàøùé çöð íâå

àôåñáå àúåøéùá àðéãá ååä éåìéî1644á÷ åúå " ä
ì ìéìëéúîéà ãåäá øúáì äé1645 çùîã øúáì 

åäéà ìé÷ù àã ìòå ïéëìî1646 äî ïøäàå äùîë 
àìéòìã ïéøèñ ïéøúá ïøäàå äùî1647 àåä óà 

 çöð ïåðéà ïàîå éøèñ ïéøú ïåðéàã àðååâë àúúì
àìéòìã ïøäàå äùîã àðååâë ãåäå1648 åäìëå 

ïãéçà ïéâøã) äéá( áéúëã àãá àã )íéìäú èö 
å (÷á ìàåîùå åéðäëá ïøäàå äùî åîù éàøå

 åìéìëúà ïéøèñ úéù àäã>àãá àã ïãéçà  
 ואהרן משה ,אחוזים שאלה כמו

 יעקב) זה בזה( אחוזים גם כך ,ושמואל
 ,יעקב מת .הבית בעל יעקב .ויוסף משה
 .בחייו אותה פקדו ,הבית את משה לקח
 יעקב .צדיק היה ומשה ,יעקב ידי על יוסף
 אלה" שכתוב, על ידי יוסף הבית את לקח

 בה משיש לא משה ".יוסף יעקב תלדוות
 השכינה כשיצאה .אותו לקחיוסף ש עד

 ,ביוסף רק ,בה להזדווג יכול לא ,מהגלות
 ,"עמו יוסף עצמות את משה ויקח" שכתוב

 בנקבה מזדווג לא גוף אלא ,עמו כתוב למה
 משה זה ועל ,הבן@בנו עםמזדווג ש עד

 ,עמו שהיה כיון ,עמו יוסף את לו לקח
 משה יעקב ולכן .אויכר בנקבה משיש

  .כאחד הולכים ויוסף

äîë <]àîëïãéçà ïéìàã 1649 äùî  ïøäàå
 ïãéçà éëä óåà ìàåîùåàãá àã[ äùî á÷òé 

óñåéå1650 ìèð á÷òé úéî àúéáã äéøàî á÷òé 
åééçá äì éðîå àúéá äùî1651ò óñåé " á÷òéã é

äùîå1652 á÷òé ÷éãö äåä ]óñåéá) [óñåéå( ìèð 
 áéúëã àúéá)á æì úéùàøá (åú äìà úåãì

 äéì ìèðã ãò äá ùîéù àì äùî óñåé á÷òé
 ìéëé àì àúåìâ ïî àúðéëù ú÷ôð ãë óñåéì

 àâååãæàì]äá[ áéúëã óñåéá àìà )èé âé úåîù (
 åîò óñåé úåîöò úà äùî ç÷éå)ã( áéúë éàîà

 âååãæàã ãò àá÷åðá âååãæà àì àôåâ àìà åîò
éøá éãäáä1653124 óñåéì äéì ìèð äùî àã ìòå 

 äåäã ïåéë äéîò úåàé à÷ãë àá÷åðá ùîù äéîò
                                                                                                                                                                                     

ר קמב "אד' עי, חסד דאתגליא בפום אמה'  שזה בחיולא זכה דודה "ג ד"צ י ע"א על ספד"בהגר' עי 1642
 .ד"צ כו ע"א על ספד"בהגר' יעו .א"ע

 ).הערת הזוהר(א "שמות קיא ע 1643
 מוכיח לישראל בין בתחלת ששמואל היה' פי). א"ד(בשירותא במעשה עלי בסופא בענין שאול ' פי 1644

  ).מ"מ(ותחילה ניבא על עלי ובסוף על שאול , ימיו בין בסוף ימין
 ).נ"ש) (מ"א(ל "כצ' ה כליל ליה לשמואל לבתר אימתי כו"ותוב קב 1645
  ).הערת הזוהר(א "תרומה קמח ע 1646
 ).מ"מ(משה בגבורה , אהרן בחסד, ג"הם חו' פי 1647
 ).נ"ש(ק "מ לא הוי שמואל כמותם ודו"דממשמע . 'בגוונא דמשה ואהרן דלעילא כו 1648
 ).נ"ש(ח והוד "ל בנצ"ר. 'כמה דאלין אחידן וכו 1649
 ).נ"ש(ד "ת ויסו"ל בת"ר. 'יעקב משה ויוסף כו 1650
 ).מ"מ(ן רוחא ברוחא "ובשעת מיתה זווג דזו, גופא בגופא, ן בחייו"יעקב גרם זווג דזו 1651
 ).מ"מ(פא בגופא א גו"ן וזווג דאו"משה אפילו בחייו גרם זווג דזו 1652
 ).נ"ש(ק "ל אבריה ודו"ל דצ"נ. 'וכו' עד דאזדווג בהדי ברי 1653
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éìæà àãçë óñåéå äùî á÷òé êë ïéâáå  
 לארץ גופוהכניסו את ו ,מת יעקב
 בארץ נקבר לא גופו ,מת יוסף .הקדושה

 ,זה ולא זה לא משה .עצמות אלא הקדש
 של הראשון בעלההיה  יעקב אלא ,למה

 ובעוד ,במשה הזדווגה יעקב מת ,מלכהה
 ,כראוי אותה פקד ,הזה בעולם היה שמשה

 הכניסו יעקב את .השני בעלה היה והוא
 בגלל ,שלם גופו] כאשר[ הקדושה לארץ
 בגלל ,גופו ולא עצמותיו ,יוסף .גוף שהוא

 ,שלמעלה ומחנות צבאות הם שעצמות
 נקרא והצדיק .צדיק מאותו יוצאיםוכולם 
 ומחנות צבאות שכל בגלל ,מהל .צבאות

 ,עצמותיו זה ועל ,ממנו יוצאים עליונים
  .לארץ נכנסו ,צבאות הןש

 àòøàá äéì åìòà äéôåâå úéî á÷òéàùéã÷ 
 àòøàá øá÷úà àì äéôåâ úéî óñåéàùéã÷ 

 àìà éàîà éàä àìå éàä àì äùî éåîøâ àìà
 á÷òé úéî äåä àúéðåøèîã äàîã÷ äìòá á÷òé
 éàäá äùî äåäã ãåòáå äùîá äéá úâååãæà
 äìòá äåä åäéàå úåàé à÷ãë äì éðî àîìò

÷òé àðééðú àòøàì äéì åìéòà áàùéã÷ äéôåâ 
 äéôåâ àìå éåîøâ óñåé àôåâ åäéàã ïéâá íéìù
 åäìëå àìéòìã ïééøùîå ïéìééç ïåðéà ïéîøâã ïéâá
 éàî éø÷à úåàáö ÷éãöå ÷éãö àåääî é÷ôð
 äéðî ïéàìò ïééøùîå úåàáö ìëã ïéâá àîòè

 úåàáö ïåðéàã éåîøâ àã ìòå ïé÷ôðò àòøàá åìà  
 גופו לא לשם נכנס ולא ,בחוץ היה משה

 .לארץ השכינה נכנסה אלא ,עצמותיו ולא
 ,הראשון לבעלה וחזרה ,מת שמשה אחר
 לשנים שנשאת נקבה מכאן .יעקב ווזה

 משה .לראשון חוזרת היא ,העולם באותו
 .בארץ היה הראשון שבעלה כיון ,בחוץ היה

 .יעקב בו זכה שלא מה בחייו זכה משה
 בעולם ומשה ,עולם באותו בה משיש יעקב
   .הזה

  

äùî1654 äéôåâ àì ïîú ìàò àìå øáì äåä 
 øúá àòøàá àúðéëù úìàò àìà éåîøâ àìå

äùî úéîã1655 >å< äàîã÷ äìòáì úøãäúà
àãå125 úáéñðúàã àá÷åð ïàëî á÷òé åäéà 

 äùî äàîã÷ì úøãäà àîìò àåääá ïéøúá
àòøàá äåä äàîã÷ äìòáã ïåéë øáì äåä  äùî

á÷òé äéá äëæ àìã äî åééçá äëæ1656é  á÷ò
 àîìò éàäá äùî àîìò àåääá äá ùîéù  

 ,משה של סרוןיהח היה שזה תאמר ואם
 מצד ממצרים ישראל כשיצאו אלא ,כך לא

 היו רבוא שישים אותם וכל ,היה היובל
  .העליון מעולם

 àîéú éàå]äùîã åòéøâã1657) [åòéøâ äùî( 
 éëä åàì äåä]àìà[ íéøöîî ìàøùé é÷ôð ãë 

àøèñî1658 àìáåéã ]äåä[à ìëå  ïéúù ïåðé
ïááø126 àîìòî äàìòååä   

  áë/à  
 אחדאף ו ,במדבר הלכו דמותה ובאותה

 בניהם אלא לארץ נכנס לא מהם
àøáãîá åìæà àð÷åéã àåääáå1659 ïåäðî ãçå 

ïåäéðá àìà àòøàá åìàò àì1660 ïåäìã ïéãìåú 

                                                           

, י"ולכן לא נכנסו לא, א"שורש בחינת דור המדבר הוא באורות דאבא שיציאתם הוא מצד הפנים דז 1654
  ).ד"ב קל ע"ה ח"דע(' הארת המוחין פרק ג' ועי. שכן הם אינם ממדרגתה

 ).נ"ש(ל "כצ' ר דמית משה כואלא בגין דעאלת שכינתא בארעא בת 1655
לעיל , תקונים סוף תקון מט, ובפנחס רס, ב"ובלק קפז ע, ב"ורכו ע, ב"ויחי רלג ע, ב"ע' בהקדמה ו 1656
 ).ו"לש(ב "ג כה ע"ב וח"תרומה קמד ע' ופ). א"ד(ב "דף ב ע
 ).מ"מ(שלא נכנס לארץ ישראל  1657
מ חמשין "א וכי תצא בר” רסב עואתחנן' א ועיין בפ”ב ומשפטים קכא ע”ב ופה ע”יתרו פג ע( 1658

  ). א"ד) (א ובא מג ב”ש רעז ע"ע' תרעין אתפתח לון מסטרא דבינה כו
ו אלף שהיה להם למות ונכנסו לארץ נמצא "לא מתו אותן ט' ס דידן משמע דסוף שנת מ"ע דבש"צ 1659
תיירו אלא רבוא ימותו ולא נש' ותימה על תמיתהו דמקרא מלא דס(מ "א. רבוא' ו אלף חסרים מס"אותן ט

. סוף תענית' ובתו' א א"ם בתרא קכ"ש רשב"והחשבון מכוון כמ' א א"יהושע וכלב כמפורש בסנהדרין קי
ולכן לא נכנסו , א"שורש בחינת דור המדבר הוא באורות דאבא שיציאתם הוא מצד הפנים דז). א"נ) (ן"מאי
  ).ד" עב קל"ה ח"דע(' הארת המוחין פרק ג' ועי. שכן הם אינם ממדרגתה, י"לא

, נכנסו לארץ ישראל, שהם מאימא, ולכך הדור של יהושע, שהיא מאימא, ארץ ישראל היא רחל' פי 1660
 ).מ"מ(אבל דור המדבר שהם מאבא לא נכנסו 
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 וכל ,הלבנה תיקון שהם ,כראוי תולדותיהם
 משיש משה .הלבנה תיקון היו הארץ מעשי

 אותה פקדו ,בגוף שהוא בעוד בלבנה
 בעליה עלה הזה מהעולם כשנפטר .לרצונו
דש וחזר ברוח ליובל רוח הקוב עליונה
 רבוא שישים באותם נדבק ושם, העליון

 שהוא ,ליעקב כן היה שלא מה .שלו שהיו
 כך היה שלא מה , השמיטהלתוך ברוח חזר

 וארץ .לו היה אחר שבית כיון )בגלל( ,בחייו
א "נ ,העולם( בתקון נתתקנה הקדושה
 ראוי לא זה ועל .שלמעלה בכח )שלמטה

 העליון העולם של אלה .כאחד כולם להיות
 העולם של ואלה ,ברוח כולם לבדם היו

 ראויים ולא .בגוף לבדם כולם היו התחתון
 אלה אלא ,הלבנה בתוך ואלה אלה להיות

 מתוך אלה להאיר ,בחוץ ואלה הלבנה תוך
 דמות ,בארץ שנכנסו וכולם .אלה

 עליונה בעליה היו ולא ,היו הראשונים
 היה ולא דור יהיה שלא בגלל ,כמותם

 להם שנראה ראשונים אותם כמו דםומק
   .בפנים פנים רבונם כבוד זיו

 éãáåò ìëå àøäéñã àðå÷ú ïåðéàã éæç à÷ãë
 àøäéñá ùîéù äùî äåä àøäéñã àðå÷ú àòøà
 ãë äéúåòøì äì éðîå àôåâá åäéàã ãåòá

àäî øèôúà å÷éìñá ÷éìñ àîìò éäàìò 
 àçåøáàùéã÷ àìáåéì àçåøá øãäúàå 

äàìò1661 ååäã àåáø ïéúù ïåðéàá ÷áãúà ïîúå 
 øãäúà àåäã á÷òéì ïë äåä àìã äî äéìéã

åééçá ïë äåä àìã äî äèîù åâì àçåøá1662 
>ïéâá< àòøàå äéì äåä àøçà àúéáã ïåéë 

àùéã÷1663 àðå÷úá )àîìòã( ]àúúìã[ 
å àìéòìã àìéçá úð÷úúà ïåæçúà àì àã ìò

 àîìòã ïåðéà àãçë åäìë éåäîìäàìò ååä 
 äàúú àîìòã ïåðéàå àçåøá åäìë åäééãåçìá
 éåäîì ïåæçúà àìå àôåâá åäìë åäééãåçìá ååä

 àøäéñ åâ ïéìàå ïéìà]àìà) [àìå( àøäéñ åâ ïéìà 
ïéìà àøäðì øáì ïéìàå1664 åäìëå ïéìà åâî 

ååä àìå ååä éàîã÷ã àð÷åéã àòøàá åìàòã1665 
 å÷éìñáäàìòàøã àäé àìã ïéâá åäééúååë 1666 

]äåä àìå) [úåä àìã( éàîã÷ ïåðéàë àðã úîã÷î 
]àéæçúàã) [ïåæçúàã( ïåäéøàîã àø÷é åéæ ïåäì 

 ïéôàá ïéôà  
 כך אחר ,בגוף בנשותיו משיש יעקב

 מאשתו נפרד משה .ברוח רוח נדבק
 .קדושה רוח באותה בגוף כשהוא משיוש

 של טמירה יונהעל ברוח רוח נדבק כך אחר
 כולן נדבקים היו הדרגות וכל ,מעלה
 גופוו ,היובלשל  היא משה של רוחו .כאחד
 להתדבק יעקב של רוחו .טהיהשמשל 
 .הזה בעולם היה נשותיו של גוף .טהיבשמ

 שלהם בדמות עליונים מאורות אותם כל

 àôåâá éåùðá ùîéù á÷òé]ì[ ÷áãúà øúá
àçåøá àçåø1667 ùîéùå äéúúàî ùøôúà äùî 

 àçåø àåääá àôåâá åäéà ãëàùéã÷ øúáì 
 àçåøá àçåø ÷áãúàäàìò1668ìã àøéîè  àìéò

 äùîã àçåø àãçë åäìë ï÷áãúî ååä ïéâøã ìëå
 á÷òéã àçåø äèîùã äéôåâ åäéà àìáåéã
 éàäá äåä éåùðã äéôåâ äèîùá à÷áãúàì

ïéàìò ïéøåäð ïåðéà ìë àîìò1669 àð÷åéãá 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(לאה הנקראת דור המדבר  1661
כל זה ' כ משה שפירש מאשתו בחייו ונזדווג מיד לשכינה כדאי"בחייו שנזדווג לנשיו משא' פי 1662

  ).א"נ(מ "א. א גם כדמסיק בסמוך"בהדיא במ
 ).מ"מ(רחל  1663
 ).מ"מ(לפי שאימא צריכה לאבא , שהם מאבא, הדור של יהושע מקבלים הארה מדור המדבר' פי 1664
  ).א"ד(פ שהיה בהם דיוקנא שלהם "ולא היו במדרגה עליונה באי הארץ כמו דור המדבר אע 1665
' ועי). א"ד(ו כל אחד מהם לבת זוגו ב עוד זאת היתה להם שזכ”א ע"ב שלח לך קס”ויקרא כב ע 1666

ל "א צ”לבת זוגו ולקמן קח ע' שלא זכו ולעתיד יזכו כל א' ב זה טעות שהרב כת”א האזינו רפז ע”ח ע"כ
 ).א"נ(ב "הרש. יזכו

 @.וזיווג רוחא ברוחא היא זיווג נשיקין, שזווג גופני היא יסודות, ח שער טל פרק ט"ע' עי 1667
פרצוף דור המדבר ' ברוחא עילאה פי,  בשכינה הנקרא רוח הקודשנדבקה רוח יעקב אבינו' פי 1668

 ).מ"מ(
 ).מ"מ(אורות דאצילות ' פי 1669
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 מהם למטה בדמותם( בארץ למטה
 תלויים וכולם ,)בארץ למטה בדמותם

 שמות שני של סוד כאן .םהשמי ברקיע
 וחוזרים ,שלשה קונםיות ,כאחד כלולים
 חקוק גלוף שם והוא .זה כנגד זה לאחד

  .האמונה של זה בסוד כלולים

ïåäìã1670àòøàá àúúì 1671]  àð÷åéãá ïåäðî
ïåäìéã[ >ð" ïåäðî àúúì ïåäìã àð÷åéãá à

àòøàá àúúì ïåäìã àð÷åéãá< åäìëå  ïééìú
íéîùä òé÷øá1672 ]àëä[ àæø ]ã[ ïäîù ïéøú

àãçë ïìéìë1673àúìú ïåäìã àìåìëùå 1674 
 àôéìâ àîù åäéàå àã ìá÷ì àã ãçì ïøãäúàå

àúåðîéäîã àæøá éàäá ïìéìë à÷÷çî  
 'ה סוד" ,"אדם נעשה אלהים ויאמר"

 ,ואמר הזקנים זקן תווא פתח ."' וגוליראיו
 ויאמר" שאמר הוא מי ,שמעון שמעון
 אלהים כאן אהו מיו ,"אדם נעשה אלהים

 ראה ולא הזקנים זקן אותו פרח כך בין .זה
 קורא שהיה שמעון רבי ששמע וכמו .אותו

 ,לחבריו אמר ,שמעון רבי ולא שמעון לו
 בו שנאמר ,הוא ברוך הקדוש זהו ודאי

 ].ועתיק הימים יושב" [תיבי ומיןי ועתיק"
 ,הזה בסוד חולפת שעה זוהי כעת הרי

 רשות תןינ שלא סוד אןכ יש שודאי
 רשות שנתנה משמע וכעת ,להתגלות
  .להתגלות

øîàéå1675éäìà " íãà äùòð í) à úéùàøá
åë( åäé ãåñ"åâå åéàøéì ä' )ãé äë íéìäú ( çúô

ïéáñã àáñ àåää1676 ïàî ïåòîù ïåòîù øîàå 
éäìà øîàéå øîàã àåä" åäéð éàî íãà äùòð í

éäìà éàä àëä" ïéáñã àáñ àåää çøô éëäãà í
ìå éø÷ äåäã ïåòîù éáø òîùã äîëå äéì àîç à

 éáø àìå ïåòîù äéì]ïåòîù[ éàãå éåøáçì øîà 
á÷ àåä éàä" äéá øîúàã ä)è æ ìàéðã ( ÷éúòå

 éàäá çúôîì àúòù åäéà ïòë àä áéúé ïéîåé
 åùø áéäéúà àìã àæø úéà àëä éàãåã àæø
 áéäéúà àúåùøã òîùî ïòëå àéìâúàì

 àéìâúàì  
 כמה לו שהיו למלך ]משל[ ,פתח ואמר

 מןוא ואותו ,מןוא לו והיה לבנות בנינים
 כמו .המלך מרשות אלא דבר עושה היה לא

 המלך ".אמון אצלו ואהיה" אומר שאתה
 ועמוד , חכמה עליונה למעלהודאי הוא

 ,למעלה מןוא אלהים .למטה מלךהאמצעי 
 וזו ,למטה מןוא אלהים .העליונה םֵא וזו

 לעשות שותר אין ולאשה .שלמטה שכינה
 שהיו הבנינים וכל ,בעלה רשות בלי דבר

 ïéðééðá äîë äéì äåäã àëìîì øîàå çúô
 äåä àì àðîåà àåääå àðîåà äéì äåäå éðáîì
 øîà úàã äîë àëìîã åùøî àìà íòãî ãáò

)îì ç éìù ( åäéà éàãå àëìî ïåîà åìöà äéäàå
 äîëçäàìò ]àìéòì[ àëìî àúéòöîàã àãåîòå 

éäìà àúúì" àîéà àãå àìéòì àðîåà íäàìò 
éäìà"àúðéëù àãå àúúì àðîåà í1677 

àúúìã1678 íòãî ãáòîì åùø äì úéì àúúàå 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ע שהם חותם האצילות "אורות דבי' פי 1670
 ).מ"מ(בני אדם שבארץ הלזו שהם בצלם אלהים ' פי 1671
 ).מ"מ(יסוד דבינה  1672
 ).מ"מ(ג "הם ח 1673
 ).מ"מ(ת "הם חג 1674
כלומר ). א"ד(תנינן אינו מהזוהר והלשון יוכיח לרגיל בו ' המתחיל בראשי' א בפ"ט ע"מכאן עד דף כ 1675

  ).א"נ(ן "מאי. ל מביא כמה לשונות מזה"י זצ"והאר. דהוא סתרי תורה או כיוצא
א בשם השער "לעיל בדף ו ע' עי). ה"של(זה המאמר בדף נז ' בחייט פי' עי. 'פתח ההוא סבא כו 1676

, א נקראים זקנים"כי או, י לקמן"ש הרשב"כמ, הוא עתיק). א"ד(ע "זקן הזקנים והוא כ. י"מאמרי רשב
  ).מ"מ(י שהוא עתיק ולא אריך "וקים ליה לרשב, ועתיק ואריך נקראים סבא דסבין

 ).הערת הזוהר(א "ב דף צז ע"תיקונים ע 1677
ב "ה ח"דע(ע שרשה במלכות דאצילות "שכל מציאות עולמות בי, כלומר). ו"לש(ב "לקמן כט ע' עי 1678
אמנם הכל נעשה . ק"ולא נתגלו בו ו, כלומר שכל העולם הנברא הרי הוא עולם הבריאה, )ב"קיא ע

א נט "ביאורים ח, א"ש פב ע"הקדו' עי). ג"ב סו ע"ה ח"דע(ק שנכללין בה ומתגלין בה "י הו"מהמלכות ע
ב "כללים ח(אבא עיקר אור התיקון הוא על ידי . א"ב נג ע"ח, ג"קט ע, ד"קד ע, ב"עח ע, א"כללים ח, ד"ע

ן סוף דרוש יד "ד ומ"ח שער מ"ע' ועי). ח"מקורו בע'  עי–ג "א קג ע"כללים ח(וכל זה בלידה ממש , )ב"קלו ע
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 באמירה אבא אומר היה ,אצילות בדרך
 כמו .נהיה ומיד ,וכזה כזה יהיה ,אמאל

 ,"אור ויהי אור יהי אלהים ויאמר" שנאמר
 בעל .אור יהי לאלהים אומר היה ,ויאמר
 וכך .מיד עושה מןווהא ,אומר הוא הבנין

 יהי ראומ היה אצילות בדרך הבנינים כל
 .מיד נעשה והכל ,תורומא יהי רקיע

 עולם שהוא רודיהפ לעולם כשהגיע
 נעשה ,הבנין לבעל מןוהא אמר ,הנבדלים

   .כדמותנו בצלמנו אדם
 ,לעשותו הוא טוב ודאי ,הבנין בעל אמר

 שהוא בגלל לפניך לחטוא הוא עתיד אבל
 ובן אב ישמח חכם בן" שכתוב זהו ,כסיל
 שחטאו אחר ,אמרה היא ".אמו תוגת כסיל
 אולבר רוצה אני ,אבאב ולאאמא ב תלוי
 ויברא" שכתוב זהו .שלי בדמות אותו

 לשתף רצה ולא ,"בצלמו האדם את אלהים
  ,כתוב מה שחטא בזמן . אבאבו

 çøàá ååäã ïéðééðá ìëå äìòá åùø àìá
 éáâì äøéîàá àáà øîà äåä àúåìéöà

àîéà1679é  úàã äîë äåä ãéîå ïéãëå ïéãë àä
øîà) â à úéùàøá(éäìà øîàéå " éäéå øåà éäé í
øåà1680éäìàì øîà äåä øîàéå "í1681 øåà éäé 

 ãéî ãéáò àðîåàå øîåà åäéà àðééðáã éøàî
 éäé øîà äåä àúåìéöà çøàá ïéðééðá ìë éëäå
 àèî ãë ãéî ãéáòúà àìëå úøàî éäé òé÷ø

àãåøôã àîìòì1682 ]áðä íìåò åäéàãíéìã[ øîà 
àðééðá éøàîì àðîåà1683) åë à úéùàøá(  äùòð

íãà1684 åðúåîãë åðîìöá   
 äéì ãáòîì àåä áè éàãå àðééðá éøàî øîà
 ìéñë åäéàã ïéâá êî÷ éèçîì àåä ãéúò ìáà

ää" ã)îùéìà é  ( ìéñë ïáå áà çîùé íëç ïá
 àéìú äéáåçã øúá äøîà éäéà åîà úâåú

àîàá1685äéì éøáîì àðéòá àðà àáàá àìå  
éìéã àð÷åéãá)ä( áéúëã àåä àãä ) à úéùàøá

æë (éäìà àøáéå" àòá àìå åîìöá íãàä úà í
áéúë äî áçã àðîæá àáà äéá àôúúùàì  

  áë/á  
 המלך אמר ".אמכם לחהוש ובפשעיכם"

 , לחטואהוא שעתיד לך אמרתי לא ,אמאל
 ,עמו אמו את רשיוג אותו רשיג זמן באותו

 כסיל ובן אב ישמח חכם בן" כתוב ולכן
 בדרך שהוא אדם זה "חכם בן" ".אמו תוגת

   .בריאה של אדם זה "כסיל ובן" ,אצילות

 íëîà äçìù íëéòùôáå)à ð äéòùé ( øîà
 àåä ãéúòã êì úéøîà àìå àîéàì àëìî

éèçîì1686 àîà êéøúå äéì êéøú àðîæ àåääá 
 áéúë àã ïéâáå äéîò)à é éìùî ( çîùé íëç ïá

íëç ïá åîà úâåú ìéñë ïáå áàíãà àã 1687 
àã ìéñë ïáå úåìéöà çøàá åäéàã  íãà

                                                                                                                                                                                     

ן שלה אשר "כ דהמלכות שנפלו בעולם התהו והם המ"ק והשב"א ששורש כולם בניצו"ובשער השמות פ
 ).ב"ב קנג ע"ה ח"דע(נתבררו תמיד 

ג "ח מ ע"תז' ועי, )א"ש נז ע"הקדו(ן שהוא עיקר עולם האצילות "זוא הם רק "כל פרי תולדות או 1679
 ).ג"ביאורים עב ע(

 ).א"נ(חכמה ' פי 1680
  ).א"נ(מ "א. בינה' פי 1681
עולם הזה ' פי). 'ח שער מג בהק"ע (שאינם אלהותבבחינות בחינת הרוחין שבהן מתחיל הפירוד ' פי 1682

 ). מ"מ(
 ).מ"מ(אמא אמרה לאבא ' פי 1683
, אמרה לאבא נעשה אדם שהיא אימא, וזהו ויאמר אלקים, מרה לאבא נעשה אדםאימא א'  פי1684

ל ויאמר אבא לאלקים שהיא בינה כי אבא אומר ובינה "שר, כ כל ויאמר אלקים דשאר מאמרות"משא
 ).מ"מ(עושה 

 ).מ"מ(ו פגם "לפי שאימא היא קצת דין יותר מאבא לכך מגיע בה ח'  פי1685
ה עצמו כביכול לא "הכא משמע שהקב. 'ך דעתיד הוא למחטי כואמר מלכא לאימא ולא אמרית ל 1686

 ). נ"ש) (מ"א(ק "ודו. הסכים לבריאת אדם רק השכינה התחננה להיות בגורלה
 ).מ"מ(א דאצילות "הוא ז 1687
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  äàéøáã1688   
 יש וכי ,רבי רבי ,ואמרו החברים כל קמו

 הוא אבא של שמצד ,אמאו אבא בין רודיפ
 אמר .בבריאהאמא ה ומצד אצילות בדרך
 אדם שהרי ,זה כך לא ,חברים חברים ,להם
 אבא מצד ,היה ונקבה זכר אצילות של

 ויהי אור ייה אלהים ויאמר" וזהו ,אמאו
 מצד אור ויהיאבא ה מצד אור יהי ,"אור

 לזה אבל .פרצופים דו אדם וזהו .אמאה
 היה העליונה םֵא אלא ודמות צלם בו אין
 ,אלהים לחשבון שעולה אחד כינוי לה

 אותו ובגלל . וחושךאור הוא כינוי ואותו
 אבא אמר , כינויבאותו שהיהחושך 
 של( אצילות של לאדם לחטוא שעתיד

 האור וזהו .עליון לבוש אור שהוא ,)הבריא
 שגנז ראשון ביום הוא ברוך הקדוש שברא
 ביום שנברא חושך ואותו ,לצדיקים אותו

 ורשעים" שנאמר כמו ,לרשעים הראשון
 שהיה חושך אותו ובגלל ".ידמובחושך 

 אבא רצה לא ,אור לאותו לחטוא עתיד
 אדם נעשה" אמר זה ובגלל .בו להשתתף

 אותו "כדמותנו" .ורהא אותו "בצלמנו
 גוףהש גמהודכ ,לאור לבוש שהואחושך 

 ובשר עור" שכתוב זהו .לנשמה לבוש הוא
 אשרי ,ואמרו כולם שמחו ".תלבישני

 נשמעו שלא דברים עולשמ שזכינו חלקנו
  .עתה עד

 úéà éëå éáø éáø åøîàå àééøáç åäìë åî÷
 åäéà àáàã àøèñîã àîàå àáà ïéá àãåøô

øèñîå úåìéöà çøåàá øîà äàéøáá àîéàã à
 íãà àäã àåä éëä åàì àééøáç àééøáç ïåì
 àáàã àøèñî äåä àá÷åðå øëã àúåìéöàã

îàå" åäéà àãå à)â à úéùàøá (éäìà øîàéå" í
 éäéå àáàã àøèñî øåà éäé øåà éäéå øåà éäé

îàã àøèñî øåà" åã íãà åäéà àãå à
ïéôåöøô1689 ]ìáà[ )å( íìö äéá úéì éàäì

úåîãå1690 àîà àìà äàìò äéì äåä ]ãç[åðë " é
éäìà ïáùåçì ÷éìñã" øåà åäéà éåðë àåääå í

êùçå1691éåðë àåääá äåäã êùç àåää ïéâáå 1692 
 úåìéöàã íãàì éèçîì ãéúòã àáà øîà]ð" à

äàéøáã[øåà åäéàã 1693 ùåáì äàìò ]ð"ïåéìò à[ 
á÷ àøáã øåà åäéà éàäå" åæðâã ïåùàø íåéá ä

ã÷ àîåéá éøáúàã êùç àåääå àéé÷éãöì äàî
 øîà úàã äîë àééòéùøì)è á à ìàåîù (

 äåäã êùç àåää ïéâáå åîãé êùçá íéòùøå
 àáà àòá àì øåà àåääì éèçîì ãéúò

 øîà àã ïéâáå äéá àôúúùàì)åë à úéùàøá( 
 àåää åðúåîãë øåà àåää åðîìöá íãà äùòð
 åäéàã àôåâã àðååâë øåàì àùåáì åäéàã êùç

àúîùðì àùåáì1694ää " ã)àé é áåéà ( øùáå øåò
 àð÷ìåç äàëæ åøîàå åäìë åãç éðùéáìú

]àðéëæã) [àðéúàã( åòîúùà àìã ïéìî òîùîì 

                                                                                                                                                                                     

ן "הם זו' פי, נ"אדם הראשון דהא אדם דאצילות דו' פי). א"נ(ב "הרש. ר שנברא בצלם"אדה' פי 1688
  ).מ"מ( ומלכות שרשה מאימא ,א שרשו מאבא"ז, דאצילות

ה זכר ונקבה "שנים ואינו נקרא אדם כי אם בהיותו עם נקבה כמש' ו פי"שני פרצופין כי מלת ד 1689
 ).א"ד(נקראים אדם דוקא ' ויקרא את שמם אדם שניהם כא' בראם וגו

ם א שה"ר אין עיקרו מאו"אדה' פי. ה אלא אימא"ה ולהאי לית וד"ד ד"ח מ ע"א על תז”בהגר' עי 1690
 ).מ"מ(צלם מאבא ודמות מאימא 

ר עיקרו מאור שהם החסדים "ואדה, ג"ג שכל ספירה וספירה כלולה מחו"כלול מחו' אלהים הנז 1691
 ).מ"מ(וחוה נבראת מחשך שהם הגבורות 

ו "ן דאינון כוז"ואתפשט קודשא בריך הוא מכל כנויין ומרכבות דמטטרו: ב"ז טז ע"תיקו' עי 1692
 ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך בההיא )ישעיה ל כ (ר ביהץ ואתמ"ו מצפ"ז כוז"במוכס

 ואתפשט ממרכבות דלתתא ואתלבש במרכבה דיליה דאיהי )שם נב ח (ציון' זמנא כי עין בעין יראו בשוב ה
י ואיהו כנוי דתרין שמהן אלין "ה אדנ"ם דסליק לחושבן אהי"י דא אלהי"ה כנו"י שם המרכבה דא יהו"אדנ
 ,ו" כוזואט ה" ובמט.י" והמרכבה אדנ,ה"שהשם הוא הוי, ל" ר- ' ויתלבש במרכבה כו: א"בהגר. יה אתכסייןוב

 ואז יהיו ,ן" דיודים כמנין אלקי,'ש' ץ שהוא גימ"ט מצפ" ובמט.ם וכינויו אלקי.י"אדנ' מה בגי"שהוא עם הוי
 . שהן בספירות, הכל שמות התורה שאינן נמחקין,הכנויין ומרכבה

 ).מ"מ(ר שהוא אור " שחוה שנבראת מחשך גרמה למחטי לאדהל" ר1693
וכאן הוא בחינת עץ הדעת , בריאה היא לבוש האצילות). ב"ב קיג ע"ה ח"דע(כלומר עולם הבריאה  1694

 ).ג"צ כו ע"א על ספד"בהגר(ר ובבחינה זו הוא שחטא אדם הראשון "טו
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ïòë ãò  
 עתה ראו" ,ואמר שמעון רבי עוד פתח

 ."' וגועמדי אלהים ואין הוא אני אני כי
 עתיקים דברים מעוִש חברים ,אמר

 עליונה רשותשרציתי לגלות אחר שנתנה 
 אני אני כי עתה ראו שאמר זה מי .לומר
 אותו ,העליונים כל על לתיע זהו אלא ,הוא

 לותימהע לתיע , עילת העילותשנקרא
 הללו לותימהע אחד יעשה שלא ,האלה
 ,שעליו מאותו רשות שיקח עד מעשה שום
 נעשה .אדם בנעשה למעלה שבארנו כמו
 לאותו זה שאמר ,נאמר שנים על ודאי

 אלא דבר עושה ולא ,נעשה ממנו שלמעלה
 .ממנו שלמעלה מאותו ירהואמ ברשות
 עושה לא ]נעשה [ממנו שלמעלה ואותו

 אותו אבל .חבירומ עצה שלוקח עד דבר
 למעלה שאין ,לותיע כל על לתיע שנקרא

 ואל" שנאמר כמו ,לו שוה למטה ולא ממנו
 ,אמר ".קדוש יאמר ואשוה תדמיוני מי
 אלהים ואין הוא אני אני כי עתה ראו"

 אותו גמתודכ ,עצה ממנו שלוקח "עמדי
  ".אדם נעשה אלהים ויאמר" שאמר

ïåòîù éáø ãåò çúô1695 øîàå ) áì íéøáã
èì (éäìà ïéàå àåä éðà éðà éë äúò åàø" éãîò í
åâå'1696 àðéòáã ïé÷éúò ïéìî åòîù àééøáç øîà 

 åùø áéäéúàã øúá äàìâìäàìò éàî øîéîì 
 àåä éðà éðà éë äúò åàø øîàã åäéð]àìà[ àã 

ïéàìò ìë ìò úìò àåä1697 úìò éø÷úàã àåää 
úåìò ïéìàî úìò úåìòä1698 ãç ãéáòé àìã 

 àåääî úåùø ìéèðã ãò àãáåò íåù úåìò ïéìàî
 íãà äùòðá àìéòì àðîé÷åàã äîë äéìòã
 àåääì àã øîàã øîúà ïéøú ìò éàãå äùòð

 íòãî ãéáò àìå äùòð äéðî àìéòìã]ð" à àìà
 äéðéî àìéòìã àåääî äøéîàå åùøáð" à àåää

éðéî àìéòìã ä>íòãî ãéáò àì< äöò ìéèðã ãò 
äéøáçî[127 ìë ìò úìò éø÷úàã àåää ìáà 

äéðî àìéòì úéìã úåìò1699 äéì äåù àúúì àìå 
 øîà úàã äîë)äë î äéòùé ( éðåéîãú éî ìàå

éðà éë äúò åàø øîà ùåã÷ øîàé äåùàåéðà  
éäìà ïéàå àåä" àðååâë äéðî äöò ìéèðã éãîò í
 øîàã àåääã)åë à úéùàøá( øîàéåéäìà " í

íãà äùòð  
  

 לנו תן ,רבי ,ואמרו החברים כל קמו
לא  והרי ,אמרו .זה במקום לדבר רשות
כתר ל אמרעילת העילות ש למעלה בארת
 שומעים יּוֵה ,להם אמר .אדם נעשה

 אמרתי לא והרי .מדבר שפיכם מה אזניכם
 , עילת העילותשנקרא מי שיש עכשיו לכם
 ,תעלו כל על עלת שנקרא אותו אינו וזה
 שלוקח שני לו אין עלות כל על לתיעש

 לו ואין ,הכל לפני יחיד שהוא ,עצה ממנו

 åøîàå àééøáç åäìë åî÷]éáø[ åùø àðì áä 
 úî÷åà àì àäå åøîà øúà éàäá àììîì

àìéòì1700úìòã 128øúëì øîà úåìòä 1701 äùòð 
ãà í)íù(  äî åëééðãåà ïéòîù ååä ïåì øîà

 àúùä åëì úéøîà àì àäå ïììîî ïåëîåôã
éø÷úàã úéàã1702 åàìå úåìòä úìò ]åäéà[ àåää 

 úåìò ìë ìò úìòìã úåìò ìë ìò úìò éø÷úàã
äéðî äöò ìéèðã àðééðú äéì úéì1703 åäéàã 

 øîà àã ïéâáå àôúåù äéì úéìå àìë íã÷ ãéçé

                                                           

  ).ה"של(בחייט דף קנג ' עי. 'ש ואמר כו"פתח עוד ר 1695
על אף שהוא [ו " חשני ם ֵשק"כנות בא לי אפשראש ב"י י ע"א בס"בהגר' עי. 'שער עתיק פרק ב' עי 1696

 ].ק"ועתיק הוא מלכות דא, כל הקטע שם מדבר בעתיק, ק"מזכיר את א
  ).א"ש טז ע"הקדו(ה "ס ולמאציל העליון ב"הוא כינוי לאור א" עלת על כל עלאין). "מ"מ(ק "א 1697
, כשאנו אומרים עילת העילות שייך בכל פרצוף. ק"מע שזהו כינוי לאשמש' פרק ג' ח שער ג"ע' עי 1698

ק שהוא עילה "אבל כשאנו אומרים עילת כל העילות הוא א, שנקרא כך לפי שהוא עילה לעילות שתחתיו
עילת על "ואילו , הוא כינוי לאוירא" עילת העילות"ש, ד"א יג ע"ה ח"דע' ועי). מ"מ(ראשונה לכל הפרצופים 

 . שמו'  הוא כינוי למאציל ית"כל העילות
 ).מ"מ(כי הוא ראשית הפרצופים ואין פרצוף למעלה ממנו  1699
 ).נ"ש(' ל והלא אוקמת וכו"ל דצ"נ' והא לא מקומת לעילא וכו 1700
 ).מ"מ(וקרי ליה כתר לפי שהוא עליון למעלה ממנה וצריכה אליו , אימא אמרה לאבא' פי 1701
 ).נ"ש(ל "כצ' רי כווהא לא אמרית לכו השתא אלא דאית דאתק 1702
 ).מ"מ(שאין לו נקבה שנקראת אלהים ' פי 1703
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 הוא אני אני כי עתה ראו" אמר ולכן .תףוש
 ,עצה ממנו שלוקח "עמדי אלהים ואין

 שיש .חשבון ולא תףוש ולא שני לו שאין
 בהם ונאמר ,ונקבה זכר כמו תוףיבש אחד

 בלי אחד הוא אבל ,"קראתיו אחד כי"
 אלהים ואין" אמר ולכן ,תוףיש ולא ןחשבו
 ,ואמרו לפניו והשתטחו כולם קמו ".עמדי
 לגלות עמו מסכים נואדוש האיש אשרי

 למלאכים מתגלים היו שלא טמירים סודות
  .קדושים

éàå àåä éðà éðà éë äúò åàøéäìà ï" éãîò í
 àìå àðééðú äéì úéà àìã äéðî äöò ìéèðã
 ïåâë óåúùá ãçà úéàã àðáùåç àìå àôúåù

àá÷åðå øëã1704 ïåäá øîúàå ) äéòùéá àð ( éë
åéúàø÷ ãçà1705 àìå ïáùåç àìá ãç åäéà ìáà 

éäìà ïéàå øîà àã ïéâáå óåúù" åî÷ éãîò í
äéî÷ åçèúùàå åäìë1706 ùð øá äàëæ åøîàå 

îò íëúñà äéøàîã àìã ïéøéîè ïéæø äàìâì äé
 àééëàìîì ïééìâúî ååä>àéùéã÷<  

 להשלים לנו יש ,חברים ,להם אמר
 בפסוק יש טמירים סודות שכמה ,הפסוק

 אמית אני" ,"' וגוואחיה אמית אני" ,הזה
 הימין של מצד "אחיה" .בספירות "ואחיה
 לא ואם .מות השמאל ומצד ,חיים

 לא ,האמצעי עמוד עם שניהם מסכימים
 .כאחד שלשה במושב שהם ,הדיןמתקיים 
  ולפעמים

 àø÷ àîìùàì ïì úéà àééøáç ïåì øîà
 àø÷ éàäá úéà ïéøéîè ïéæø äîëã) áì íéøáã

èì (åâå äéçàå úéîà éðà ' úéîà éðà]äéçàå[ 
 àøèñîå ééç àðéîéã àøèñî äéçà ïøéôñá
 åäééåøú ïîëúñà àì éàå àúåî àìàîùã

àðéã íéé÷úà àì àúéòöîàã àãåîòá ïåðéàã 
àãçë àúìú áúåîá) àðéåä(ïéðîæìå   

  âë/à  
 יד ויבא ,דין לעשות מסכימים שלשה

 שהוא ,שבים לקבל פשוטה שהיא )ימין(
 שכינה וזו .א"ה ו"וא א"ה ד"יו ה"יהו

 מצד שמאל יד .החסד מצד ימין יד נקראת
 .האמצעי עמוד מצד ה"יהו יד .הגבורה
 אותו מצילה הזו היד בתשובה שב כשאדם

אז , דןעילת על כל העילות כש אבל ,דיןמה
 שלש ,ועוד ".מציל מידי ואין" בו נאמר

 שיש ,אני אני אני זה בפסוק נאמר פעמים
 י"ה ד"ביו שנרמזו ,'י 'י 'י 'א 'א 'א בהם

 בהם ויש .א"ה ו"וא א"ה ד"יו ,י"ה ו"וא
 אין'ו אני'ו אחיה'ו ,'ו 'ו 'ו ,ווים שלש

 רישה זה כל ועם .האלה בשמות שנרמזו
 אצל הזה הפסוק את ארויבהחברים 

 כי עתה ראו" שנאמר כמו ,אחרים אלהים
 הוא ברוך הקדוש זה ,"הוא אני אני

 ואין" .ו"וה י"אנ בהם שנאמר ,ושכינתו
   .ש"ונח ל"סמא זה "עמדי אלהים

é éúééå àðéã ãáòîì àúìú åîëúñà" ã
)àðéîé (åäé åäéàã íéáù ìá÷ì äèåùô éäéàã" ä

åé"ä ã"àå à"ä å"àúðéëù àãå à1707 ãé éø÷úà 
 äøåáâã àøèñî ìàîù ãé ãñçã àøèñî ïéîé

åäé ãé" øá ãë àúéòöîàã àãåîòã àøèñî ä
 ãé éàä àúáåéúá áú ùð>áéæù <)áéàù( ïî äéì 
 úìò ïã ãë ìáà àðéã]ìë ìò[ øîúà úåìòä 

 øîúà ïéðîæ úìú ãåòå ìéöî éãéî ïéàå äéá
 éðà éðà àø÷ éàäá]éðà[à ïåäá úéàã  'à 'à 'é 'é '

é 'åéá åæéîøúàã"ä ã"àå é"ä å"åé é"ä ã"àå à" å
ä"ïåäá úéàå à â 'éåå"å ï 'å'å '1708å 'å äéçà' éðà
å' éàäã àã ìë íòå ïäîù ïéìàá åæéîøúàã ïéà

 äåî÷åà àä àø÷]àééøáç[ íéøçà íéäìà éáâì 
 àã àåä éðà éðà éë äúò åàø úøîà úàã àîë

á÷"ðà åäá øîúàã äéúðéëùå ä"äå é"éàå å ï
àîñ àã éãîò íéäìà"çðå ì" ù  

                                                                                                                                                                                     

ש הרב דעתיק צד פנים שלו דכורא וצד "כמ, שהם זכר ונקבה בפרצוף אחד, א"הוא עתיק או א' פי 1704
 ).מ"מ(' א צד ימין דכורא וצד שמאל נוק"וא, האחור נוקבא

הנקראת אלקים דין ' הנוק' ק הוא דאמר ואין אלקים עמדי שהיא בחי"ח שא"מאמר זה נתבאר בע 1705
א "תיקונים תיקון מב צב ע). א"נ(י "גליון כ. ש"ע' כו' דכר ונוק' כ עתיק ואריך דבצד מה יש בחי"משא

  ).שער לט דרוש דח "ע(א "כלומר למעלה מאו). ו"לש(א "ותיקון מז צד ע
 ).נ"ש(ל "קמו כלהו חברייא ואשתטחו קמיה כצ 1706
 ).מ"מ( תבוא המלכות ותצילנו בכח התשובה שעשה ת על דינו"פ שהסכימו חג"אע' פי 1707
ן "ה ב"ג מ"שמות של ס' ל בענין ג"ב מסיים ואחיה ואני ואין דאתרמיזו ר"ן דשם בן ע"ווי' ג' פי 1708

  ).א"נ(מ "א. ל"רמוזים אלו התיבות הנ
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 "אמית אני" ".ואחיה אמית אני"
 בה "אחיה" ואני ,רשע שהוא למי בשכינתי

 זה ,"מציל מידי ואין" .צדיק שהוא מי את
 ,א"ה ו"וא א"ה ד"יו ,ה"יהו שהוא ה"יהו ד"י

 אבל .אמת והכל ,ו"כוז ז"במוכס ו"כוז והוא
 שהוא העליון לתיע למעלה שנתבאר מה

 נמסר לא הזה והסוד ,כל העילותעילת על 
 למעלה שנאמר מה אבל( .ונביא חכם לכל
 לא הזה הסוד ,לותיהע על שהוא עליון על

  ).ונביא חכם לכל אלא נמסר

 ïàîì éúðéëùá úéîà éðà äéçàå úéîà éðà
 éàëæ åäéàã ïàîì äá äéçà éðàå áééç åäéàã

é àã ìéöî éãéî ïéàå"åäé ã"ä1709 åäéàã ]åäé"ä[ 
åé"ä ã"å àà"ä å"æåë åäéàå à"ñëåîá å"æåë æ" å

 àìéòì øîúàã äî ìáà èåù÷ àìëå] úìéò
äàìòúåìòä ìë ìò äìò åäéàã ) [ úåìòä úìò

úåìò ìë ìò åäéà( ìëì øñîúà àì àæø éàäå 
 äàéáðå àîéëç>ð" ìò àìéòì øîúàã äî ìáà à

äàìò øñîúà àì àæø éàä úåìòä ìò åäéàã 
äàéáðå àîéëç ìëì àìà<1710  

 שהם סתומים הם לותיע כמהבא וראה 
 ,בספירות רכביםומ והם מתלבשים
 טמירים שהם ,להם מרכבה והספירות
 הוגב כי" נאמר ועליהם ,אדם בני ממחשבת

 חצחיםומצ אורות ."' וגומרוש הוגב מעל
כים חשו הם שמקבלים ואלה .אלה על אלה

 לתיע ו.מאחרים שעליהם שמקבלים מהם
 אורותה שכל ,לפניו עומד אור אין העלות

  .לפניו חשוכים

ïéîéúñ ïåðéà úåìò äîë éæç àú1711 ïåðéàã 
 ïøéôñå ïøéôñá ïéáëøåî ïåðéàå ïéùáìúî
 éðáã àúáùçîî ïéøéîè ïåðéàã åäééáâì äáëøî

äéìòå àùð)å( øîúà )æ ä úìä÷ ( ìòî äåáâ éë
åâå øîåù äåáâ ' ïéìà ìò ïéìà ïéçöçåöî ïéøåäð

 ïåðéà ïéìá÷îã ïéìàå)ã(éðøçàî ïéëåùç ï
 úéì úåìòä úìòå åäééðî ïéìá÷îã åäééìòã
 ïëùçúî ïéøåäð ìëã äéî÷ àîéé÷ àøåäð

äéî÷1712  
 בצלמנו אדם נעשה" ,אחר דבר

 מלאכי על החברים פרשוה הרי ,"כדמותנו
 .הזה הפסוק את אומרים שהם ,השרת

 שהיה מה יודעים שהיו אחר ,להם אמר
 יודעים היו והם ,להיות שעתיד ומה

 .אותו לעשות רצו למה , לחטואשעתיד
 מקטרגים היו ועזאל שעזא אלא ,עוד ולא
 הוא ברוך לקדוש שכינה שאמרה בזמן עליו

 מה ,"ותדעהו אדם מה" ,אמרו .אדם נעשה
 שעתיד ותדעהו ,אדם לברוא רוצה אתה

øçà øáã1713 åðúåîãë åðîìöá íãà äùòð 
)åë à úéùàøá(  äåî÷åà àä]àééøáç[ éëàìî ìò 

úøùä1714 éàä éøîà ïåðéàã )øîà àø÷(129 åäì 
 äåäã äî ïéòãé ååäã øúá]ã äîå[ éåäîì ãéúò

 åòá éàîà éèçîì ãéúòã ïéòãé ååä ïåðéàå
 ååä ìàæòå àæòã àìà ãåò àìå äéì ãáòîì

éâøè÷î1715àðîæá äéìò 130 àúðéëù øîàã 
á÷ì" åøîà íãà äùòð ä)â ãî÷ íéìäú ( äî

 åäòãúå íãà]åäòãúå íãà éøáîì éòá úà äî[ 

                                                           

 ).א"ד(ב "ב ע"ד פרקים שביד ימין ועיין בתקונים תקון כח דף ע"ד אותיות שהם כנגד י"י 1709
  ).א"נ(י "גליון כ. ע"ח ותמצא שיש עשר צחצחות על גבי כ"ן בעעיי 1710
 חזי כמה עלות תא: ל"ז) ו"לש(ב "קנט ע' תיקונים תיקון ע). 'י פרק ד"ח עגו"ע(ק "כאן מרמז לא 1711

סתימין דאינון מתלבשין ואינון מורכבין בספירן וספירן מרכבה לגבייהו דאינון טמירין ממחשבות בני אדם 
 גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם נהורין מצוחצחין אלין על אלין ואלין דמקבלין אינון ועלייהו אתמר כי

 מנייהו ועלת על כל העלות לית נהורא קיימא קמיה כל נהורין מקבליןכחשוכין מאחרנין דעלייהו ד
 . מצוחצחין מתחשכאן קמיה

ק "א וגם הארת הו"ין דזכל האורות שהם מוח). הערת הזוהר(ד ' מה שחסר כאן עיין בסוף הספר סי 1712
  ).מ"מ(א להשפיע למלכות "יורדים כולם ליסוד ז

ב ושם "ח ע"תמצא בפרשת פנחס דף רל' מ דשייך כאן המתחיל אמר בוצינא קדישא וכו"לשון הר 1713
 ).א"ד(נתבאר טעם נעשה ולא אעשה 

 ).מ"מ(אלהים דקרא הם מלאכי השרת שנקראים אלהים הוו מקטרגי עליה ' פי 1714
' ן דקלי"שרשם הוא בזו). ו"לש(ד "א ופרשת אמור קא רע"א וריב ע"א ופרשת בלק רח ע" עלקמן לז 1715

 .א"ב כ ע"ה ח"דע' ועי, ט"נוגה פ' ח שער הקלי"ע' עי, נוגה דאצילות
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 שאור , חושךשהיא באשתו לפניךלחטוא 
 של חושך שמאל ,נקבה וחושך זכר הוא

 ,נההשכי להם אמרה זמן באותו .בריאה
 ,לולנפ עתידים אתם ,מקטרגים שאתם בזה
 בנות את האלהים בני ויראו" שכתוב כמו

 )בהם חשקו( ."' וגוהנה תובוט כי האדם
 השכינה אותם והפילה ,בהם וטעו
  .שתםומקד

ìéã àúúàá êî÷ éèçîì ãéúòãäé1716 éäéàã 
øåàã êùç1717 àá÷åð êùçå àøåëã åäéà 

 àúðéëù àðîæ àåääá äàéøáã êùç àìàîù
 íéãéúò ïåúà ïéâøè÷î ïåúàã éàäá ïåì úøîà

]ìôðîì) [ìôîì( áéúëãë )á å úéùàøá ( åàøéå
éäìàä éðá"åâå äðä úåáåè éë íãàä úåðá úà í '

)>ð"à <ïåäá å÷ùç( ïåì ìéôàå ïåäá åòèå 
]àúðéëù[ã äùåã÷î ïåäì  

 )כך אם( כך בין ,רבי רבי ,החברים אמרו
 ,בדבריהם משקרים היו לא ועזאל עזא

 אמר . לחטואאדם עתיד בנקבה שודאי
 הזדמנתם אתם ,השכינה אמרה כך ,להם

 אתם אם ,המרום מצבא יותר לפני לקטרג
 לכם נאה במעשיכם מאדם יפים הייתם
 באשה לחטוא עתיד הוא אבל ,עליו לקטרג

 שלכם בהיהח .רבות שיםבנ ואתם ,אחת
 בני ויראו" שכתוב כמו ,אדם מבני יותר

 בת את ,"' וגוהאדם בנות את האלהים
 ולא ,האדם בנות את אלא נאמר לא האדם

 מקדים @ואה ,חוטא אדם אם אלא ,עוד
 במה לתקן נואדול רולחז תשובה לו

   .שחטא
 .זה כל למה ,כך אם ,החברים לו אמרו

 כך היה אל אם ,לחברים שמעון רבי אמר
 ,ורע טוב יצר הוא ברוך הקדוש שברא
 וחובה זכות היתה לא , וחושךאור שהם

 ,משניהם שנברא אלא ,בריאה של לאדם
 החיים את היום לפניך נתתי ראה" ולכן
 יפה היה ולא ,למה זה כל ,לו אמרו ."'וגו

 מה כל םוולגר לחטוא ושלא נברא שלא
 ולא נשוע לא לו היה ולא ,למעלה שגרם
 ,כך לבראו לו היה הדין מן ,להם אמר .שכר
 בה שכתוב ,נבראה בגללו שהתורה בגלל

 היה ולא ,לצדיקים ושכר לרשעים נשוע
 בגלל אלא לרשעים נשווע לצדיקים שכר
 לשבת בראה תהו לא" ,בריאה של אדם
 שלא מה שמענו כעת ודאי ,אמרו ".יצרה

 הקדוש ברא לא שודאי , עכשיועד שמענו

 àééøáç åøîà]éáø éáø[éëäãà 131 ìàæòå àæò 
 ãéúò àá÷åðá éàãåã åäééìåìîá ïéø÷ùî ååä àì

 éèçîì íãà]åäì øîà) [àìà(øîà éëä ä 
 ïåúà àúðéëù>ïåúðîãæà <)ïåúðîãæîã( 

 ïåúà éà àîåøîã àìéçî øéúé éîã÷ àâøè÷ì
 ïåúéåä]úåàé åëééãáåòá íãàî ïéøéôù åëì 

 äéìò àâøè÷ì>åäéà ìáà <]àåä íà[ ãéúò 
èçîìàïåúà àãç àúúàá [ ïéàéâñ ïéùðá 

) ïåëúáéáçàùð éðáî øéúé (>ïåëúéáç <] ïåúáç
)àùð éðáî øéúé([132 éðá åàøéå áéúëã äîë 

éäìàä"åâå íãàä úåðá úà í ' àì íãàä úá úà
 íà àìà ãåò àìå íãàä úåðá úà àìà øîàð

áç íãà1718ä åà133äéì íéã÷à  äáåùú 
 äéøàîì àøãäàì>àð÷úàì <)àð÷úì( äîá 

 áçã  
éàä éìåë éàîà éëä éà àééøáç äéì åøîà1719 

à" ïåòîù ø)ì( àì éà àééøáç]ã[ àøáã éëä äåä
á÷" àì êùçå øåà ïåðéàã àùéáå àáè àøöé ä

 éøáúàã àìà äàéøáã íãàì äáåçå åëæ äåä
 àã ïéâáå åäééååøúî)åè ì íéøáã ( éúúð äàø

à íåéä êéðôìåâå íééçä ú ' éàä éìåë äéì åøîà
 éàîà>øéôù äåä àìå1720éøáúà àìã  <] àìå

àìã øéôù äåäéøáúî [134) éøáúî ååä àì( àìã 
àìéòì íéøâã äî ìë àîøâìå áçéîì1721 àìå 

 äåä]äéì[ ïéãä ïî ïåì øîà øëù àìå ùðåò àì 

                                                                                                                                                                                     

 .א"א כג ע"יהל אור ח' עי 1716
 ).הערת הזוהר(י דף כח "מ 1717
תחזק במרדו והרשיע שנכנע ועשה תשובה מה שלא עשה כן ענא שבשעה שבא לדון אותו ש' פי 1718

  ).א"ד(א "בלק רח ע' כלפי מעלה עד שהעמיק להשליכו עד ערפו וזרק חשך בפניו כדאיתא בזה פ
 ).מ"מ(ה יצר הרע "אמאי ברא הקב' פי 1719
י דלעיל שהקשה בתר דהוו ידעין דעתיד למחטי אמאי בעו "חזרו החברים לקושית הרשב' פי 1720

 ).מ"מ(למיעבד ליה 
ל לא "כ למעלה ולא הו"ט לחוד ולא הוה פוגם כ" אלא מצד האור והיינו ביצהל לבראותו"לא הו' פי 1721

 ).א"נ(מ "א. עונש ולא שכר
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 אלא ,עוד ולא ,ריךצ שלא דבר הוא ברוך
  בריאה של התורה

 äéðéâá àúééøåàã ïéâá êë äééøáîì äéì äåä
àééòéùøì àùðåò äá áéúëã úàéøáúà àøâàå 

 àùðåòå àéé÷éãöì àøâà äåä àìå àéé÷éãöì
äàéøáã íãà ïéâá àìà àééòéùøì1722)  äéòùé

çé äî ( éàãå åøîà äøöé úáùì äàøá åäú àì
 éàãåã àúùä ãò àðòîù àìã äî àðòîù ïòë
 åäéà åàìã àúìéî àåä êéøá àùãå÷ àøá àì

àìà ãåò àìå êéøö äàéøáã àúééøåà1723  
  âë/á  

 היה לא אדם םוא ,השכינה לבוש היא
 השכינה היתה ,)לחטא( ותבראילה עתיד

 כאלו ,שחטא מי כל ולכן .עני כמו כסוי בלי
 נשוע וזהו ,מלבושיה את לשכינה הפשיט
 ,התורה מצוות שמקיים מי וכל .האדם
 ולכן .מלבושיה את לשכינה הלביש כאלו

 היא כי" ,)תפיליןו( הציצית בכסוי פרשוה
 מהב רוולע שמלתו הוא לבדה כסותה

 , בא וראה.פרשוה והרי ,בגלות ,"ישכב
 של הלבן אור ,התורה של שחור הואחושך 
  .התורה

àúðéëùã àùåáì éäéà1724 ]å[ àì íãà éà
]åää[ ãéúò ]éøáîì[) éèçîì ( àìá àúðéëù úåä

 åìàë áçã ïàî ìë àã ïéâáå éðòã àðååâë àééåñë
 àúðéëùì èéùôà]àäùåáìî) [àùåáìî(1725 
 àùðåò åäéà éàäå)ã(ìãà íéé÷îã ïàî ìëå í

 àúðéëùì ùéáì àåä åìàë àúééøåàã ïéãå÷ô
 úéöéöã àéåñëá äåî÷åà àã ïéâáå àäùåáìá

)ïéìéôúå) (åë áë úåîù ( äãáì åúåñë àéä éë
 áëùé äîá åøåòì åúìîù àéä]àúåìâá[ àäå 

îëåà åäéà êùç éæç àú äåî÷åàå àúééøåàã 
ç øåàéàúééøåàã åøå1726  

 מלאכי כמה ,שלמה אינה תפלה ואם(
 כל" שנאמר כמו ,אחריה רודפים חבלה
 והוא" מתפללים ולכן ,"' וגוהשיגוה רדפיה
 .נחש שהוא ל"סמא זה ,"עון יכפר רחום

 להשיב והרבה" .המשחית זה "ישחית ולא"
 ,חמה זו "חמתו כל יעיר ולא" .אף זה "אפו
 וכמה .התפלה אחר @רודפים שלא @לפי

)éàå1727äéà åàì àúåìö å äîë àîéìù 
 ïéôãø äìáç éëàìî]äøúáà) [äéøúáà( àîë 

 úøîà úàã)â à äëéà (åâå äåâéùä äéôãåø ìë '
 ïéìöî àã ïéâáå)çì çò íéìäú ( øôëé íåçø àåäå

ùçð åäéàã ìàîñ àã ïåò àã úéçùé àìå 
 ìë øéòé àìå óà àã åôà áéùäì äáøäå úéçùî

                                                                                                                                                                                     

 ובאותן לבושין תליין כל החטאים ,חטא] דאצילות' שהוא לבוש לנוק, דבריאה[ באותן לבושין 1722
  ).ב"צ כט ע"א על ספד"בהגר (והמצות ושכר ועונש

ו לכבודו ונתן לנו תורתו "והיינו שבראנ). א"ד(ב "דה קמד עז מנחת יהו"היינו התורה שביננו בעה 1723
ל "דמקננה בבריאה כנ' אי' ד שהוא בחי"אדי' חומשי תורה גי' ה' ל וזה רמז שאותיות תחל"י זצ"ש האר"כמ

מכיוון ). ו"לש(ג "ב ע"ח מא ע"תז). א"נ(ן "מאי. ת אומרים בצל שדי"ויש מי שכתב שזה טעם דבעת הקמת ס
, ולכן הוא מיוסד על טהור וטמא אסור ומותר חייב וזכאי, ינה לכן הוא תורה דבריאהשהוא לבוש השכ

והוא ). א"ש יז ע"הקדו(ה "ה ב"כ תורה דאצילות שהוא גילוי של שם הוי"משא, והוא הגילוי דשם אלקים
ל שזה רק היה לפני חטא ש, משמע). ב"ש לז ע"הקדו(הענין של כתנות עור וכתנות אור של האדם הראשון 

כי היא נשתלשלה , ח מא שהתורה שלנו הוא תורה דבריאה"תז' ועי, )א"א קט ע"כללים ח(אדם הראשון 
  ).ג"א פה ע"ביאורים ח(ב "ז יז ע"א על תיקו" בבהגר’ועי. ע"ונתלבשה בלבושין דבי, מתורה דאצילות

 רק משנה וביצירה אין שם, באצילות יש בה אפילו קבלה ובבריאה אין שם רק משנה תלמוד מקרא 1724
נמצא דאורייתא דאצילות כיון שיש שם קבלה שייכא התורה אפילו במלאכים . ובעשיה מקרא לבד, ומקרא

אבל מבריאה ולמטה התורה שיש שם לא שייכא אלא בתחתונים ולא , כי הסוד שוה בעליונים ובתחתונים
 ).מ"מ(במלאכים 

, שאז נכללת הבריאה באצילות, מתבהערה הקוד' ועי, )ב"ב קיג ע"ה ח"דע(כלומר עולם הבריאה  1725
 ).ב"ש לז ע"הקדו(א "צ כט ע"א על ספד"בבהגר' ועי. והוא שורש כל התורה כולה

 עיין בסוף ,מה שחסר כאןולעניין "). במדה במשקל"כל המוסגר לקמיה שייך לדף כד אחר אומרו ( 1726
  ).הערת הזוהר (הספר

  .)א"ד(א אחר במדה במשקל "ד ע"כל המצוין שייך לדף כ 1727
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 ממונים שבעה .מהם תלויים חבלה מלאכי
 רקיע ובכל ,שבעים מהם ותלויים ,הם

 עשרת מהם ותלויים ,מקטרגים הם ורקיע
 מהישל עולה תפלה ואם .רבוא אלפים

 הראש עלתפילין ו מצוה של טוףיבע
 כי הארץ עמי כל וראו" בהם נאמר ,והזרוע

" 'ה שם" ".ממך ויראו עליך נקרא ה"יהו שם
 שרואה ומי ,ראש של תפילין שהיא פרשוה

 י"אדנ שהיא בתפלה הראש על ה"יהו שם
 שכתוב זהו ,בורחים כולם מיד )ה"יהו(
  .)"' וגואלף מצדך יפול"

 àìã ïéâá äîç àã åúîçïéôãø1351728 øúá 
 äòáù åäééðî ïééìú äìáç éëàìî äîëå àúåìö

 ïéòáù åäééðî ïééìúå ïåðéà ïðîî]ìëáå) [ìëìå( 
 åäééðî ïééìúå ïéâøè÷î ïåðéà àòé÷øå àòé÷ø

àåáø óìà äøùò1729 àîéìù à÷ìñ àúåìö éàå 
 àôåèòá àòåøãå àùéø ìò ïéìéôúå äåöîã

 åäá øîúà)é çë íéøáã ( éë õøàä éîò ìë åàøå
åäé íù"åäé íù êîî åàøéå êéìò àø÷ð ä"ä1730 

ïéìôú éäéàã äåî÷åà1731 íù éæçã ïàîå àùéøã 
åäé"àùéø ìò ä1732 åäéàã àúåìöá )åäé"ä (

]ðãà"é[ää ïéçøá ïåäìë ãéî " ã)æ àö íéìäú (
åâå óìà êãöî ìåôé'(136  

 דחק דשוהק ברוח שראה גללב ויעקב
 אמר( ,הימים בסוף האחרונה הגלות של

 ובא ,"השמש בא כי שם וילן במקום ויפגע"
 מאד יעקב ויירא" )ואמר ,הגלות של הלילה

 בגלות הקדוש העם את לקיוח ,"לו ויצר
 את וישם" שנאמר כמו ,צדדים לשלשה

 בראש ,"נהוראש ילדיהן ואת השפחות
 ,ניםואחר לדיהוי לאה ואת" .אדום בגלות

 ובגלל ".ניםואחר יוסף ואת רחל ואת
 אמר ,שלהם וצער עניות כך אחר שראה

 ונתן" ,ואמר ,"אבי בית אל בשלום ושבתי"
  ".שוללב ובגד לולאכ לחם לי

]á÷òéå) [á÷òéá óà(1371733 àçåøá àîçã ïéâá 
 àééîåé óåñá äàøúá àúåìâã à÷çåã àùãå÷ã

)]ð"à [ øîà)é çë úéùàøá ( íå÷îá òâôéå ïìéå
øîàå àúåìâã àìéì àáå ùîùä àá éë íù) ( íù

ç áì ( àîò âéìôå åì øöéå ãàî á÷òé àøééå
àùéã÷âì àúåìâá  ' øîà úàã äîë ïéøèñ) íù

á âì ( äðåùàø ïäéãìé úàå úåçôùä úà íùéå
)àùéøá( ]àúåìâá[ äéãìéå äàì úàå íåãàã 

 ïéâáå íéðåøçà óñåé úàå ìçø úàå íéðåøçà
úåéðò ïë øúá àîçã øîà ïåäìã àøòöå à) íù

ë çë ( éì ïúðå øîàå éáà úéá ìà íåìùá éúáùå
ùåáìì ãâáå ìåëàì íçì  

 וצמא ועיף רעב" ,אמר הגלות בגלל ודוד
 ,יבשהו חרבה שכינה שראה בגלל ".במדבר

 שראה אחר .בגללה צער נוטל היה
 קןית ,בחדוה ]בתשובה[ חוזרים שישראל

 אמר כולם ובסוף ,יםיגוננ מיני עשרה
 מיני עשרה קןית( ".יעטף כי לעני תפלה"
 'ה הטה לדוד תפלה" כולם ובסוף ,ליםהת

היו  שבגללן התפלות שכל אחת ".ענני אזנך
 עד נכנסות היו ולא ,המלך לפני מתעטפים

 כי לעני תפלה" אמר ,העני תפלת שתכנס
 התפלות כל שעוטפת תפלה והיא ,")יעטף

 עני הקדים לכןו ,תפלתו שתכנס עד לפניה

 øîà àúåìâ ïéâá ãåãå)èë æé á ìàåîù ( áòø
 äáøç àúðéëù àîçã ïéâá øáãîá àîöå óéòå

 àøòö ìéèð äåä äùáé]àäðéâá) [àúåìâá( øúáì 
 øùò ïé÷ú äåãçá ìàøùé ïéøãäã àîçã) éðéî

 øîà åäìë óåñáå ïéðåâð)à á÷ íéìäú ( äìôú
óåèòé éë éðòì( ]ð"é ïé÷ú à 'éðéî óåñáå íéìéú 

åäé äèä ãåãì äìôú åäìë"æà ä àãç éððò êð
éðéâáã ïéúåìö åäìëã åäå àëìî íã÷ ïéôèòúî 

 øîà éðòã àúåìö ìåòééã ãò ïéìàò ååä àìå
óåèòé éë éðòì äìôú[ ìë óéèòã àúåìö àéäå 

                                                                                                                                                                                     

ל לפיכך אנו אומרים והוא רחום "ל דאלו רדפי או ר"ל דצ"נ. 'ולא יעיר כל חמתו בגין דלא רדפי וכו 1728
 ).נ"ש) (מ"א(כדי שלא ירדפו אחר התפילה אלא שהלשון מגומגם 

 ).נ"ש(אלף ' ה הנוסחא ע"בזוהר קטן תקונים דף כ. 'ותליין מינייהו עשרה אלף רבוא וכו 1729
  ).א"ד(ה "ת בדף כד שייך בתקונים תקון יג דף כמכאן עד פסוק אלה תולדו 1730
 ).נ"ש(ד "י התפילין יהו"היינו תפלה אדנ. 'אוקמוה דאיהו תפילין כו 1731
 ).מ"מ(ה "ש לקמן דף כד ותפילין דרישא היא הוי”י כמ"כי התפילה הי אאדנ' פי 1732
דרך (ב "ד עהתיקונים תיקון לג דף כה מכאן עד פסוק אלה תולדות השמים בדף כ' זה שייך לספ 1733

 ).אמת
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   .לםוכל
 ערבית תפלת זו ,העני לתיתפ מהי
 ומשום .בעלה בלי עצמה בפני רשות שהיא
. ויבשה עניה היא ,בעלה בלי שהיא

 זרע זה יבש עני וצדיק )בראשית כל אדם(
 ,העולם מותוא כל ברשות שהוא ,יעקב

 של לילה שהיא ערבית לתילתפ ודומה
 כמו ,לעני צדקה היא שבת לתיותפ .הגלות

 צדקה בשבת שמש ,משנהה בעלי שבארוה
 שמש של בדרך מתנחמים שעניים( ,לעניים

 עני כמו להיות אדם צריך ולכן ).שבת של
 ימי ששת בכל עמידה לתיבתפ המלך לשער

 טוףיבע לה ומתעטף ,השכינה בשביל לוהח
 ויהיה ,עני כמו ,ציצית של מצוה של

 שהוא השער אצל אביון כמותפילין ב
 וזהו .ל"היכ לחשבון עולה שכך ,י"אדנ
  .תפתח שפתי י"אדנ

 äéìéã àúåìö ìåòééã ãò äîã÷ ïéúåìöå àã ïéâá
]à[íéã÷138 åäìëì éðò   

åìö àã éðòã àúåìö ïàî éäéàã úéáøòã àú
 àìá éäéàã ïéâáå äìòá àìá äîöò éðôá úåùø

 äùáé äéðò éäéà äìòá)]ð"à [ùðéà ìë úåùøá (
 úåùøá åäéàã á÷òéã àòøæ àã ùáé éðò ÷éãöå
 éäéàã úéáøòã àúåìöì àéîãå àîìòã ïéîåà ìë
 éðòì ä÷ãö éäéà úáùã àúåìöå àúåìâã àéìéì

 äåî÷åàã äîë]ïéúéðúî éøàî[ úáùá ùîù 
öéðòì ä÷ã] éðòìíéð "àúáùã íééðòã à) [ íééðòã

àúáùã àùîùã çøàá éîçðúî( àã ïéâáå 
 àëìîã àòøúì éðòë åäéà éåäîì ùð øá êéøö

]àúåìöá) [àúåìöì( ïéîåé úéù ìëá äãéîòã 
 äåöîã àôåèòá äì óèòúîå àúðéëù ïéâá ìåçã
 àòøú éáâì ïåéáàë ïéìéôúá àäéå éðòë úéöéöã

ðãà åäéàã"ìñ éëäã éëéä ïáùåçì ÷é"ì] ìëéäå 
ðãà åäéà àãå"çúôú éúôù é) æé àð íéìäú([  

 נשר נוחת ,ערבית בתפלת פיו וכשפותח
 וזה ,הלילה תפלת בכנפיו לקבל לוהח בימי

 חסד של מצד ל"אוריא נקרא ל"נוריא
 ,קול שהוא נר ד,ל מצד של גבורה"ונוריא

 ובתפלת ."' וגודינור נהר" בו שנאמר
 בזרועותיו תפלה קבלל נוחת אריה שחרית
 זה ,חיה לכל )יש( כנפים שארבע ,וכנפיו
 לקבל נוחת שור מנחה ובתפלת .מיכאל

 ובשבת .גבריאל וזה ,וכנפיו בקרניו )תפלה(
 האבות בשלשת הוא ברוך הקדוש נוחת
 של סוד וזה ,בהם שלו יחידה הבת לקבל
 החיות זמן באותו .שלו יחידה בת 'ש ,שבת

 פותחים ,'יי של בשם שנקראו העליונות
 והנשאו ראשיכם שערים שאו" ואומרים

 שבעה נפתחים זמן באותו ".עולם פתחי
 שני .האהבה היכל הראשון היכל :היכלות

 רביעי .הרחמים היכל שלישי .היראה היכל

 àøùð úéáøòã àúåìöá äéîåô çúôà ãëå
àìá÷ì àìåçã ïéîåéá úéçð à÷1734 àäôãâá 

]åìöàéìéìã àú[àéøåð àãå "àéøåà éø÷úà ì" ì
ñçã àøèñî"àéøåðå ã"äøåáâã àøèñî ì1735 

 äéá øîúàã ÷éìã øåð åäéàã)é æ ìàéðã ( øäð
åâå øåðéã ' úéøçùã àúåìöáå]äéøà) [åäéà( úéçð 

ïéôãâ òáøàã éåôãâå éåòåøãá àúåìö àìá÷ì139 
 äéç ìëì]ìàëéî àã[ øåù äçðîã àúåìöáå 

 àìá÷ì úéçð]àúåìö[÷á  éåðø] àãå éåôãâå
ìàéøáâ[á÷ úéçð úáùáå "âá ä 'ïäáà1736 

]àæø àãå ïåäá äéìéã àãéçé úá àìá÷ì[ úáùã 
ù 'á" ïéàìò ïååéç àðîæ àåääá äéìéã àãéçé ú

åàéø÷úàã1737åäéã àîùá " ïéøîàå ïéçúô ä
)æ ãë íéìäú ( åàùðäå íëéùàø íéøòù åàù

íìåò éçúô1738 äòáù ïéçúôúî àðîæ àåääá 

                                                           

ש נור דליק "ל ע"אל על שם אור וכשמקבל מגבורה נקרא נוריא"ת מקבל מחסד נקרא אורי"שת' פי 1734
  ).א"ד(

  .מ"ב בשם המ"לעיל יח ע' עי). ו"לש(ב "לקמן רנב ע 1735
  ).מ"מ(ת להאיר למלכות "ה היא הבינה מתלבשת בחג"קב). א"ד(א "ט בדף מ ע"תקונים תקון י 1736
 ).א"ד(א "תקון י קמט ע 1737
היכלות אלו הם ' ח כתוב דז"בע). א"ד(א "א ובראשית לא ע"בענין ההיכלות מתחילין בפקודי רמה ע 1738

הסריסים המשרתים את פני ' ז' הם עלמא דדכורא ונק' אי' א דבריאה והנה העליונים שהם מצד הבי"דאו
ש "עיי). א"נ(י "גליון כ. ש ואינם נפתחים אלא בשבת שעליהם נתקנו ברכות יוצר של שבת"ע' המלך וכו

ב שם אמר שהם באצילות וכן הוא בשער "י מקץ והנה בפ"ו ובמאמרי רשב"ב ושם פ"בשער כסא הכבוד פ
). ו"לש(דבריאה ' היכלין דנוק' דאצילות והם מתלבשים בז' ד אלא ששם אמר שהם בנוק"ע' היחודים דף א
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ïéìëéä1739ã÷ ìëéä  àðééðú äáäàã àìëéä äàî  .המאירה באספקלריה הנבואה היכל
éîçøã àìëéä äàúéìú äàøéã àìëéä1740 

 àéøì÷ôñàã äàåáðã àìëéä äàòéáø
àøäðã1741  

  ãë/à  
 באספקלריה הנבואה היכל חמישי

 שביעי .הצדק היכל ששי .מאירה שאינה
 ברא "בראשית" נאמר ועליהם .הדין היכל

 הם וכך .שביעי היכל "אלהים" ,ת"שי
 קולות שבעה וכנגדם .למטה היכלות שבעה

 שבהן אזכרות עשרה ושמונה ,'לה הבו של
 עשר בשמונה הוא ברוך הקדוש משוטט
 אלפי יםיתורב אלהים ברכב" ,עולמות

 ,עולמות רבוא עשר שמונה שהם ,"שנאן
 להיכלות יש שערים שומרי וכמה

 תכנס לא תפלה וכל ,תפלות שמקבלים
 לפני שעומד מי ואין ,במשקל במדה אלא
 כי יבשו לא" נאמר וועלי ,התפלה שער

 שער שהיא ,"בשער אויבים את ידברו
 ,שכינה וזו ,מצוה היא שתפלה בגלל .המלך

 צריך לא ,הוא ברוך הקדוש זה והתורה
 תורה להעלות וצריך .הפסקה ביניהם
  .ויראה באהבה ומצוה

 àìã àéøì÷ôñàã äàåáðã àìëéä äàùéîç
àøäð1742ãöã àìëéä äàúéúù " äàòéáù ÷

éãã àìëéä"éìòå ï àøá úéùàøá øîúà åäé
éù"éäìà ú"äàòéáù àìëéä í1743æ ïåðéà éëäå  '

 åáäã ïéì÷ äòáù åäééìá÷ìå àúúì ïéìëéä
åäéì"éå ä" äéáã úåøëæà ç]èù ïåäáã) [ ïåäá
éåù(á÷ "éá ä" ïéîìò ç)çé çñ íéìäú ( áëøá

éäìà"é ïåðéàã ïàðù éôìà íéúåáø í" ïååáø ç
îã ïéìëéäì úéà ïéòøú éøåèð äîëå ïéîìò ïéìá÷

 äãîá àìà ìåòéú àì àúåìö ìëå ïéúåìö
ì÷ùîá140 àúåìöã àòøú éî÷ íéà÷ã ïàî úéìå 

 øîúà äéìòå)ä æë÷ íù ( úà åøáãé éë åùåáé àì
 ïéâá àëìîã àòøú åäéàã øòùá íéáéåà
 àã àúééøåàå àúðéëù àãå äåöî éäéà àúåìöã

á÷" à÷ìñì êéøöå åäééðéá ä÷ñôä êéøö àì ä
äåöîå äøåú1744ãå åîéçøá åìéç1745  

 כולן תעשה ולא עשה מצוות שכל
 זה" סוד שבארנו כמו ,ה"יהו משם תלויות

 ,תעשה לא מצוות ה"שס ,ה"י עם "שמי
 .עשה מצוות ח"רמ ,ה"ו עם "זכרי וזה"

בות יח ת"רמ והם ,ח"ורמ ה"שס כאן והרי
 של ויראה ונתנו מאהבה ,שבקריאת שמע

 ישראל בעמו הבוחר קנוית ולכן .'ה אות

 ïî ïééìú åäìë äùòú àìå äùòã ïéãå÷ô ìëã
åäé íù"é íò éîù àã àæø àðîé÷åàã äîë ä" ä

ñù" äùòú àì úåöî ä äæåå íò éøëæ"îø ä" ç
ñù àëä àäå äùò úåöî"îøå ä"îø ïåðéàå ç" ç

÷á ïéáéú" úàã åìéçãå åîéçøî åáéäéúàå ù
ä'1411746÷ú àã ïéâáå  ìàøùé åîòá øçåáä åðé

                                                                                                                                                                                     

ואלה שבפקודי דף רמה , ד"א ע”ודים דף עב וספר היח"כ פ"ח שער כסה"ע' ועי, היכלות אלו הם באצילות
 .'ח שער מו פרק ו"ע' ועי, )ב"ב קטז ע"ה ח"דע(ן דבריאה "הם של זו

פקודי ' היכלות שנתבארו בפ'  דע כי ההיכלות האלו הם שבעה היכלות שבאצילות ואותם השבע1739
שער (צירה יה הם בעולם ה"ישמעאל ע' פרקי היכלות לר' בס' הם בבריאה ואותם השבעה היכלות הנז

 ).מ"מ(א דבריאה "אבל דפרשת פקודי הם היכלות דז, א דבריאה"היכלין הם היכלות דאו' ז). י"מאמרי רשב
 ).הערת הזוהר( תיקונים כב 1740
  ).מ"מ(נצח  1741
  ).מ"מ(אספקלריא דנהרא ' לפיכך הנצח נק, בהוד' א בנצח והנוק"וכתב הרב לפי שהז, הוד 1742
 .'ז ריש תיקון ע"תיקו' עי 1743
 ).מ"מ(ן "וז 1744
ה ”ה הנפרד מן ו”ל כונת הצדקה והתפלה והוא לייחד שם י”א: ב"ק י ע"שער רוה' עי). מ"מ(א "לאו 1745

ה ושכינתיה בדחילו ורחימו ורחימו ”וקודם שהאדם יעשה איזו מצוה או צדקה יאמר לייחדא שמא דקב
ח " פע'ועי. ה ושכינתיה”ה שהם קב”ה שהם דחילו ורחימו עם ו”ודחילו בשם כל ישראל ויכוין לחבר שם י

ה ושכינתיה בדחילו "צריך קודם שיעשה מצוה או צדקה לומר ליחדא שמא דקב: שער הזמירות פרק ה
 .ה בשם כל ישראל"ה עם ו"ורחימו לחבר י

 ).מ"מ(ג דבינה "חו 1746
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 בו שנאמר ,באברהם כלולים והם ,באהבה
  ".אוהבי אברהם זרע"

äáäàá1747íäøáàá ïìéìë ïåðéàå 1748 øîúàã 
 äéá)ç àî äéòùé (éáäåà íäøáà òøæ1749  

 ,א"ה ו"וא א"ה ד"ביו שעולה ישראל
 במחשבה עלה ישראל ,הדבר וסוד

 תמצא ובו ,ה"מ ב"חש ,מחשבה .תובראילה
 שהוא שיעקב ומשום .הקדוש השם את

 האדם את אלהים ויברא" נאמר ,ישראל
   .אדונו בדמות ,"צלמוב

åéá ÷éìñã ìàøùé"ä ã"àå à"ä å" àæøå à
 äáùçîá äìò ìàøùé äìîã>úåàøáäì <

)úàøáì(ùç äáùçî "î á" àîù çëùú äéáå ä
àùéã÷ àøáéå øîúà ìàøùé åäéàã á÷òé ïéâáå 

éäìà"äéøàîã àð÷åéãá åîìöá íãàä úà í  
 ,האמצעי עמוד מצד ומזונות חיים בנים

 עץ והוא ,"ישראל בכורי י"בנ" שהוא
 ולכן .לכל בו ן"שמזו עץ והוא ,ם"החיי

 שנחשבת תפלה שלו המזון הם ישראל
 ואם בנים לי הבה" נאמר ובגלות .לקרבן

 של קרבן היא ושכינה ".אנכי מתה אין
 .וגוף ושמאל בימין ממנו ,הוא ברוך הקדוש

 עשר כל עמה להכליל צריך אליו וכשעולה
 ,מעשר פחות קדושה שאין ,הספירות

 רוצה אדם כשבן ולכן .שתווקד אשהו
 נחשאם ה ,להעלות תפלה בכל תנועתו

 לו לעשות צריך לתפלה לקטרג רוצה
 הולך שופר מקף זרקא ,הדבר וסוד ,מקלע

  .סגולתא

 àúéòöîàã àãåîòã àøèñî éðåæîå ééç éðá
 ìàøùé éøåëá éðá åäéàã)ã úåîùáë (  õò åäéàå

ã ïéâáå äéá àìëì ïåæîã àðìéà åäéàå íééçä à
 àáéùçã àúåìö äéìéã àðåæî ìàøùé ïåðéà

 øîúà àúåìâáå àðáø÷ì)à ì úéùàøá ( éì äáä
 àðáø÷ éäéà àúðéëùå éëðà äúî ïéà íàå íéðá

á÷ã"ä1750àìàîùå àðéîéá äéðî 142  ãëå àôåâå
 øùò ìë äéîò àììëàì êéøö äéáâì à÷ìñ
 éäéàã äøùòî úåçô äùåã÷ úéìã ïøéôñ

 ùð øá ãë àã ïéâáå äéìéã äùåã÷ à÷ìñì éòá
 àâøè÷ì éòá àéåéç éà ïéòåðú ìëá äéúåìö

àèøé÷ äéì ãáòîì êéøö àúåìöì1751 àæøå 
àúìåâñ êìåä øôåù ó÷î à÷øæ äìîã1752  

 ,מעוִש עליונים ,ואמר שמעון רבי פתח
 הישיבה יבעל אלה ,התכנסו תחתונים
 ,עליך בשבועה ,אליהו .ושלמטה שלמעלה

 הגדול מלחמה שהרי ,לכאן ורד רשות קח
 וכל אתה לכאן רד ,נהוהממ חנוך .נההזדמ
 לכבודי שלא ,ידך שתחת הישיבה בעלי

 כמקדם פתח .השכינה לכבוד אלא עשיתי
 תפלה להעלות בבואך ודאי ,זרקא ,ואמר

 הקלע אבן שאותה כמו ,ידוע מקום לאותו
 להעלות צריך כך ,ידוע למקום שנזרקה

 כללתנ אבן ,כתר באותו בתפלה מחשבתו

ïéàìò øîàå ïåòîù éáø çúô1753 åòîù 
 àúáéúî éøàî ïéìà åùðëúà ïéàúú>ìã< àìéò

 àëä úéçðå åùø ìåè êìò äàîåàá åäéìà àúúå
åðç ïîãæà äàéâñ àáø÷ àäã"çð àðîî êé ú

ðà àëä àìã êãé úåçúã àúáéúî éøàî ìëå ú
 àúðéëùã àø÷éì àìà àðãéáò éìéã àø÷éì
 êúéîá éàãå à÷øæ øîàå ïéîã÷ìîë çúô
 àéääã äîë òéãé øúà àåääì àúåìö à÷ìñì

àèøé÷ã àðáà1754 éëä òéãé øúàì ú÷éøãæàã 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(שהיא בינה , היא אהבה רבה' פי 1747
תיבות של ' הו' אברהם במילוי הוא בגיא כי "וי. ש"ח תיבות דק"ח רמז לרמ"רמ' כי אברהם גי' פי 1748

ולכך תחילה היה , חסדים'חסדים ואברהם הוא ה' ג נכללו בה"ה' פי). א"נ(מ "א. אחד' א ה"שמע ישראל ה
 ).מ"מ(חסדים ' שהם ה' וניתוסף בו ה, אברם

  ).הערת הזוהר(עיין בסוף הספר מה שחסר כאן  1749
 ).נ"ש) (מ"א(ל "כצ' ה אתהני מיניה כו"ושכינתא איהי קרבנא דקב 1750
לעשות לו קלע לזרוק אחר הנחש הקדמוני שלא יקטרג עליו מנחת יהודה דף נב ופרדס בשער  1751

  ).א"ד(ז "ב ותקון יט וכא דף נ"הטעמים ריש תקון מ ודף מ ע
דהיינו שהוא פונה כלפי מעלה היפך הסגול שפונה [שמפרש דהוא אור חוזר ' א פרק ו"ח טנת"ע' עי 1752

שהרי קטנות אינה פועלת מעצמה [והם כלל הגדלות , ס העיקריים"שהמה הי, סוד רוחוהוא ב, ]כלפי מטה
וכל השפעה שאנו משפיעים כלפי , ועיקר המעלה של גדלות הוא הכח העצמי להשפיע. ורק מקבלת, כלום

 ).ב"א פ ע"ביאורים ח] (בכך שמעלים תיקונים למעלה, מעלה היא בסוד אור חוזר
  ).א"הגהות הגר(ב " כה עז תיקון יג דף"תיקו' עי 1753
 ).מ"מ(שזורקה האדם בקלע בכוונת מכוין למקום ידוע לאדם הזורקה ורוצה שתגיע עד שם  1754
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 ,בשם זוקף הזוקף כל בה שנאמר ,טרתוומע
 מקום ובאותו .לשם להעלותה שצריך

 על כרוך נחש אפילו ,לבעלה אותה שמעלה
 בו שנאמר גב על אף .יפסיק לא עקבו

 'י שהיא האבן אותה ".עקב תשופנו ואתה"
 אבן עהור משם" בה שנאמר ,יעקב של

 הלהעלות וצריך .יפסיק לא ,"ישראל
 מרנא אותה וכשמוריד .סוף אין עד )אותה(

ה  שצריך להוריד,ל הכורע כורע בברוךכ בו
 )אותה( יפסיק ולא .תכלית אין עד )אותה(

  .למטה ולא למעלה לא ממנו

 àéääá äéúåìöá äéúáùçî à÷ìñì êéøö
àâú1755úøèåòîå úììëåî ïáà 1756 äá øîúàã 

 ó÷åæ ó÷åæä ìëíùá1757 ïîú äì à÷ìñì êéøöã 
øúà àåääáå1758 åìéôà äìòá éáâì äì ÷éìñã 

òà ÷éñôé àì åá÷ò ìò êåøë ùçð" äéá øîúàã â
)åè â úéùàøá (á÷ò åðôåùú äúàå1759 àéää 

é éäéàã ïáà ' äá øîúàã á÷òéã)ãë èî íù (
 êéøöå ÷éñôé àì ìàøùé ïáà äòåø íùî

à÷ìñì143óåñ ïéà ãò 1760äì úéçð ãëå 1761 
ä ìë äéá øîúàêåøáá òøåë òøåë1762 êéøöã 

àúçðì144÷éñôé àìå úéìëú ïéà ãò 145äéðî 146 
àúúì àìå àìéòì àì  

 בששה בצדיק 'ו הוא בעלה לפעמים
 בשתי אליה יורד שוקים שתי של פרקים
 בשתי 'ו הוא בעלה לפעמים .שוקים

 בשתי אליו שעולה פרקים ששה ,)זרועות(
 בן ,ואמא אבא בן הוא לפעמים .זרועות

 )וכאשר למעלה לה( העלותל צריך ,ה"י
 היא לפעמים ,שם וכשעולה .'לה למעלה
 צריך ,א זה כצורה 'י 'י ובין 'ו בהפוך

 מאסו אבן" בה שנאמר אליו להעלותה
 עולה וכשהיא ".פנה לראש היתה הבונים
 ,עולה היא הראשים כל בראש ,למעלה
  אומרים המלאכים ובגללה

å äìòá åäéà ïéðîæì ' ïé÷øô úéùá ÷éãöá
éøúã äáâì úéçð ïé÷åù ï>ïéøúá <)ïéøúå( ïé÷åù 
ðîæìàå äìòá åäéà  '>ïéøúá147 ïé÷øô úéù 

äéáâì ú÷éìñã< ïá åäéà ïéðîæì ïéòåøã ïéøúá 
àîàå àáà1763é ïá " à÷ìñì êéøö ä> àìéòì äì

ãëå<äì àìéòì  ' åäéà ïéðîæì ïîú ú÷ìñ ãëå
å àëåôäá 'é ïéá 'é'1764 êéøö à àã àðååâë 

 äá øîúàã éáâì à÷ìñì)áë çé÷ íéìäú ( ïáà
 ú÷éìñ éäéà ãëå äðô ùàøì äúéä íéðåáä åñàî

ïéùéø ìëã àùéøá àìéòì1765 äðéâáå à÷ìñ 
ïéøîà àéëàìî  

                                                                                                                                                                                     

ונקראת אבן מוכללת מכל , ת כשעולה למעלה ראש"תגא דס, שהיא מלכות שנעשית עטרת בעלה 1755
 ).מ"מ(ה "שם מ

 ).מ"מ(בהשפעת העליונים  1756
קום שירצה לזקוף ולהעלות תפלתו עד שם צריך תחילה לזקוף לכל מ' פי', שם ה'  שהיא מלכות הנק1757

 ).מ"מ(שיתכוין להעלות המלכות עם תפילתו , אותה בשם
אין פחד מהנחש שיפסיק , באותה תפילה שמתכוין בה להעלות המלכות ולזווגה לגבי בעלה' פי 1758

 ).מ"מ(ויעכב תפלתו מאחר שעולה המלכות בתפלתו ומלכותו בכל משלה 
' וכשמתקן אות י, יש שליטה לנחש לשפוכו בעקב, ל"שהיא מלכות כנז'  שפגם באות יי העון"ע 1759

לא יעכב שום חטא ועון את ' מיעקב וכו' ומעלה אותה בתפילתו לגבי בעלה שהיא ההיא אבן דאיהי י
 @).מ"מ(תפילתו מלעלות ולהתקבל 

 ).ו"לש(ב "ג רנו ע"ח 1760
 ).מ"מ(מליאה שפע וברכה  1761
 ).מ"מ(בעלה עמה שם למטה במקומה שמתייחד ומזדווג  1762
ן "ואיאמ אוזיפת לברתא מנאהא שהם מ, ן בהיכל הבינה"א לזו"שמעלים או, ש הרב בסוד חופה"כמ 1763

 ).מ"מ(ושם בהיכל הבינה הם מזדווגים , שלה
  ). א"ד(' א תקונים ריש תקון י"תרומה קנח ע 1764
היותה ראשית לנבראים ' ב, ולםהוא היותה בסוף כל האצילות וכלל כ' א: 'בחי' יש במלכות ב 1765

א נג "כללים ח(א "הראשונה יכולה היא לעלות למעלה להיות שוה עם הז' מכח הבחי. ומשתתפת עמהם
א עח "כללים ח(י עליית המלכות יש בה אפשרות לעלות לכתר "ו ע"א ספ"ג וטנת"שבירה ספ' ועי). ג"ע
ולכן , א"ג כח ע"זוהר ח' עי. עלה למעלההיא באחדותה לעולם עד למ, בפנימיותה שנעלם בה עתה). ב"ע

וכאשר יושלם תיקונהא אזי היא , א"ב ותרומה קנח ע"מ פנחס רנו ע"רע' עי. ס"היא עולה עד מלכות דא
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   ãë/á  
 כצורה 'לא וכשעולה .כבודו מקום ה"אי

 על עטרה 'א של בראש כתר היא ,א וז
 למטה נקודה וכשיורדת . כתרראשו

 ).קמץ( כצורה זו בה יורדת ,ומתעטרת
 ,הטעמים בסוד כתר נקראת וכשעולה

 עמה חדיוכשמתי . נקודהנקראת וכשיורדת
 שהוא ,תכלולה ממנו אות בריה ,'ז היא

 בנין היא זו שאבן ובודאי .הכל של שביעי
 יהיה וצדק שלמה אבן" ולכן ,העולמות כל
 של וספירה ,ספירה כל בין מדה היא ,"לך
 ,לעשר עולה בה ,)ספירה וכל( ספירה כל

 נעשית )בה' ו (ובה ,השל עוריהששהוא 
 ספירה כל בין רךוא אמות עשר אמה

 רךוא אמות עשר" ,הדבר וסוד .וספירה
 פרק בין 'י היא ,מאה הכל ובין ,"הקרש
 של )בעל( למדה עולה פעמים עשר ,ופרק
  .אמה מאה

éà"àì ú÷éìñ ãëå åãåáë íå÷î ä ' àã àðååâë
àã àùéøá àâú éäéà à ' äéùéø ìò äøèò

úë"ø1766 ]àúçð ãëå) [øáå( àúúì äãå÷ð 
àã àðååâë äéá úúéçð úøèòúàå > ãëå

ú÷éìñ1767éø÷úà  <)éø÷úàå( éîòèã àæøá àâú 
ãå÷ð úàéø÷úà úúéçð ãëåà1768 ãçéúî ãëå 

æ éäéà äîò ' éäéàã úéøá úåà äéðî àìéìë
àééðá àéä àðáà éàä éàãåáå àìëã äàòéáù148 

ïéîìò ìëã1769 àã ïéâáå )åè äë íéøáã ( ïáà
ì äéäé ÷ãöå äîìù ìë ïéá äãî éäéà ê

äøéôñ1770äøéôñ ìëã äøéôñå 1771149 > ú÷éìñ
äáå äìéã øåòéù øùòì150 øùò äîà úãéáòúà 

äøéôñå äøéôñ ìë ïéá êøåà úåîà< äìîã àæøå 
ùø÷ä êøåà úåîà øùò1772 åäéà äàî àìë ïéáå 

é '÷øôå ÷øô ïéá1773 äãîì à÷ìñ ïéðîæ øùò 
)éøàî (äîà äàîã  

 ו"והם י ,עולם נקראת ומדה מדה כל
 עוריוש .שלה מדה 'י ,שקל 'ו ,ומדהור שיע

 אמות וחמש רךוא אמות חמש המדה
 ,רקיע כל של שיעור כנגד והם .חבור

 מאות וחמש רכווא מאות חמש שמהלך
 קומה שיעור לך הרי .'ה' ה והם ,רחבו

íìåò éø÷úà äãîå äãî ìë1774é ïåðéàå " å
äãîå øåòéù1775å  'é ì÷ù 'äéìéã äãî1776 

äãîã àøåòùå1777êøà úåîà ùîç 1778 ùîçå 
áçø úåîà1779 ìëã àøåòù ìá÷ì ïåðéàå 

òé÷ø1780ú êìäîã "úå äéëøåà ÷" äééúåô ÷

                                                                                                                                                                                     

ב עב "כללים ח(ב "ז קמח ע"תיקו' וכן עי, )ב"ב נ ע"כללים ח(ם ”בעצמה תהיה נתקנת להתייחד במלכות דא
 ).ד"ע

 ).ב"ב נ ע"כללים ח( שבין מלכות לכתר בהערה הקודמת לעניין הקשר' עי 1766
עטרה על רישיה כד סליקת עטרה על רישיה אתמר בה ' סליקת בעמודא דא דאמצעיתא דאיהו ו 1767

 ).מ"מ(אשת חיל עטרת בעלה 
 .@)מ"מ(תחותיה אתקריאת בה זוגיה יחידיה . א"הערה בסוף כד ע' עי 1768
ואית אבן דאורייתא דאתמר ) א"סט ע(נח ז סוף תיקון "ש בתיקו"שכל הספירות פועלים על ידה כמ 1769

ב "מנחת יהודה דף סד ע' א ותקון יט גם תמצא שם סוד שיעור קומה ועי"תקונים תקון יח דף ע). מ"מ(בה 
  ).א"ד(

 ).מ"מ(כלולה מעשר וסוף מדת כל אחת היא מלכותה ' כי הספירות כל א 1770
 ).מ"מ(כי החשבון והמספר אינו כי אם במלכיות של הספירות ' פי 1771
 ).מ"מ(@ שהיא מלכות' י, כלולה מעשר הם מאה' בין הכל כל א 1772
 ).מ"מ(ל סוף כל ספירה "ר 1773
 ).מ"מ(כי כל ספירה כלולה מהכל  1774
כי תחילתו ' הנה הוא בחינת ו, א הוא בן עשר הספירות"הגם שז, שיעור ומשקל' ו, ה"ו מן יהו"י'  פי1775

 ).מ"מ(ק "הוא בן ו
ל חכמה בראש וחכמה בסוף "כנז' והיא סוף קומתו ונקראת י, שרהיא מלכות שהיא משלימתו לע 1776

 ).מ"מ). (מ"מ(
 ).מ"מ(ג "ח וה"י ה"מדה שהיא המלכות הגדלת היא ע 1777
 ).מ"מ(א אל המלכות לצורך בניינה ,שמתארכים ויוצאים מז, גבורות' ה 1778
 ).מ"מ(א אלא שמתרחבים עד מקום המלכות כדי שתהנה מהם גם כן "ח שנשארים בז"הם ה 1779
 ). מ"מ(ה "הרי לך שיעור קומה באתוון יהו' ה' ג ואינון ה"ח וה"וכל יסוד יש בו ה, רקיע' יסוד נק 1780
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 רקיע הוא 'ו שאות ,ה"יהו באותיות
 נקראו אלה 'ה שלו רקיעים חמשה .השמים

 שכלולים רקיעים חמשה 'ה ,שמים 'ה
 והם ,השמים שמי עליונים חמשה ,בשמים

 'י ,להם ששי רקיע 'ו .חמש עם חמש ,ה"ה
 וכן .ד"י ועולים בשבעה שבעה ,שביעי להם

 כמו שבעה גבי על שבעה ,הארצות הם
 'י .עינים בשתי רמוזים וכולם ,בצלים גלדי

 מי וכל ,ךואר עולם 'ו ,קטן עולם נקרא
 צריך ,ךואר לעולם לותישא לולשא שרוצה
 ,קצר בעולם ששואל מי וכל .בו להאריך

   .לקצר צריך

ä ïåðéàå" ïååúàá äîå÷ øåòù êì éøä äéåä"ä 
å úàã ' ïéòé÷ø ùîç íéîùä òé÷ø åäéà

äéìéã1781ä  'ä åàéø÷úà ïéìà 'ä íéîù ' ùîç
ïéòé÷ø1782 éîù ïéàìò ùîç íéîùá ïìéìëã 

ä ïåðéàå íéîùä"ä1783å ùîçá ùîç  ' òé÷ø
ïåì äàúéúù1784é  'ïåì äàòéáù1785 é ' äòáù

äòáùá1786é ïé÷ìñå " äòáù ïéòøà ïåðéà éëäå ã
äòáù éáâ ìò1787íéìöá éãìâë 1788îø åäìëå  ïæé

é ïéðééò ïéøúá 'ïè÷ íìåò éø÷úà1789å  ' íìåò
êéøà1790 éáâì ïéúìàù ìàùîì éòáã ïàî ìëå 

 ìéàùã ïàî ìëå äéá àëøàì êéøö êéøà íìåò
àøö÷ì êéøö øö÷ íìåòá  

 אין לקצר שאמרו במקום ,בארו זה ועל
 אל" לותיבתפ לקצר .להאריך רשאי אדם

להאריך ' נקודה של יב ,"לה נא רפא נא
 כראשנה 'ה לפני תנפלוא" ולהתנפל
 'י 'ם' מ הכל ".לילה וארבעים יום ארבעים
 דם מצד החס" נעשית מיבאמצענקודה 

 ועולה ,הקדוש ובשם בתפלה להאריך צריך
 שהוא זו בתנועה להאריך. ברביע ה"יהו
 בינוני ,השברים מצד לקצר ,התקיעה סוד
 בתרועה ,באריכות ולא בקצור לא
 ,הםששני שלשלת שהיא האמצעי @עמודב

 ,עולה שהוא רביע כנגד ,שקל הקודש

äåî÷åà àã ìòå1791øö÷ì åøîàù íå÷îá 1792 
êéøàäì éàùø íãà ïéà1793ïéúåìöá øö÷ì 1794 

)âé áé øáãîá (éã äãå÷ðá äì àð àôø àð ìà '
 ìôðúäìå êéøàäì)ç è íéøáã ( éðôì ìôðúàå

åäé"î äðåùàøë ä 'îå íåé 'î àìë äìéì"íé  '
òöîàá äãå÷ð1795éî ãéáòúà " í àøèñî

ãñçã1796 àîùáå àúåìöá àëøàì êéøö àùéã÷ 
åäé ÷éìñå" åäéàã àã äòåðúá àëøàì òéáøá ä

äòé÷úã àæø1797íéøáùã àøèñî øö÷ì 1798 
 äòåøúá åëéøàá àìå åøéö÷á àì éðåðéáá àãåîò

 ì÷ù åäééåøúã úìùìù éäéàã àúéòöîàã

                                                                                                                                                                                     

' א נקראים ה,חמש אלה של ז, כי כל אחת היא בת עשר ספירות, ה דידיה"יסודות של חגתנ' ה 1781
 ).מ"מ(שמים 

ה "חגתנ" חמש עילאין. "יהה דמלכות דכלילן בשמים כי ממנו נבנו ונגדלו קצוות"רקיעין של חגתנ 1782
 ).מ"מ(א נקראים שמי השמים "של ז

 ).מ"מ(ה דידה "ה דידיה וחגתנ"חגתנ 1783
 ).מ"מ(ה בו "הוא יסוד שכללות חגתנ 1784
 ).מ"מ(כללותם במלכות   מלכות שכללות1785
והענין כי שבע היכלות אינון : ב"י ו ע"א בס"בהגר' עי). מ"מ(דידה ' דידיה בז' ז, מוצקות' בז' ז 1786

 . שבעה ושבעה מוצקות)א"ח סב ע"זו (ש בזהר"לות כמכפו
 .ו"ד מט"י פ"א וכן ס"לקמן לט ע' עי 1787
 ).'י פרק ב"ח שער עגו"ע(והוא צורת ספירות העיגולים  1788
 ).מ"מ(מלכות  1789
 ).מ"מ(א "ז 1790
 ). א"ד(ב "ג ע"ב וי"ב ע"מנחת יהודה קס 1791
 ).מ"מ(בתפילה הנוגעת אל המלכות  1792
 ).מ"מ(לילה ' יום ומ' באריכות מ, א"בתפילה הנוגעת אל ז 1793
 ).א"ד(א "תקונים דף ע 1794
 ).מ"מ(' כי היא השער לה, א"כי באמצעות המלכות עולה התפילה אל ז 1795
 ).מ"מ(א "ז 1796
 ).מ"מ(חסד  1797
 ).מ"מ(שהם גבורה  1798
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   ùã÷ä1799íìåç åäéà ÷éìñã òéáø ìéá÷ì 1800  .לםוח
 להעלות צריך זה ,שבא כנגד שברים

 אותם ולכן ,אותו להוריד צריך וזה ,קול
 לא וקול תחתונה שכינה בחשאי שברים
 ".ישמע לא וקולה" שנאמר כמו ,ישמע

 כמו ויש ,בשניהם אחוז שלשלת זו תרועה
 תנקוד והיא , תיבהבו המאריך הרקיע
 כמותה שאין נקודה אין ,לםוח כמו חיריק

 זקף אל שבא ,סגולתא אל סגול ,בטעמים
 אצל נקודות להם מצאת כולם ,גדול

 פתח .טמירים סודות שיודע למי הטעמים
 .סגולתא הולך שופר מקף זרקא ,ואמר

 סגול נקודת ,מלך 'ה ימין נקודת פתח(
 .למטה ימלוך 'ה באמצע .מלך 'ה שמאל

 'ה ,עליון עולם זה מלך 'ה ,אמר אחא רבי
  ).הברית ארון זה ימלוך 'ה ,תפארת זה מלך

àáù ìéá÷ì íéøáù1801àòá àã  à÷ìñì 
àì÷1802äì àúçðì àòá àãå 1803 ïåðéà àã ïéâáå 

 àì àì÷å äàúú àúðéëù éàùçá íéøáù
 øîà úàã äîë òîúùé)âé à à ìàåîù ( äìå÷å

 úìùìù àã äòåøú òîùé àì> åäééåøúá ãéçà
 éäéàå äáéú äéá êéøàîä òé÷øã àðååâë úéàå

÷éøéç äãå÷ð151 úéìã äãå÷ð úéì íìçã àðååâë 
ìåâñ éîòèá äìéã àðååâë àáù àúìåâñ éáâì 

 éîòè éáâì éãå÷ð ïåì çëùú åäìë ìåãâ ó÷æ éáâì
ïéøéîè ïéæø òãéã ïàîì< ó÷î à÷øæ øîàå çúô 

àúìåâñ êìåä øôåù1804) åäé ïéîé úãå÷ð çúô" ä
åäé àìàîù ìåâñ úãå÷ð êìî" êìî ä

åäé àúéòöîàá" øîà àçà éáø àúúì êåìîé ä
åäé" àîìò àã êìî ääàìòåäé " àã êìî ä

åäé úøàôú"úéøáä ïåøà àã êåìîé ä(1521805  
 ת"ר( "הארץ'ו שמים'ה ולדות'ת אלה"
 שכתוב מקום כל ,פרשוה הרי ,)ו"תה

 תולדות ואלה ,הראשונים את פסל "אלה"
 והארץ" ,השני בפסוק שנרמזו תהו של

 שהקדוש ,שנתבאר הם ואלה ".תהו היתה
 ולכן ,ומחריבן עולמות בורא הוא ברוך

 וראב איך ,ובוהה תוהה היתה הארץ
 יפה ,להחריבם עולמות הוא ברוך הקדוש

 יש כאן ודאי אלא .אותם לברוא שלא היה
   .סוד

 הוא ברוך שהקדוש ',ומחריבן' זה מה
 אלא ,עוד ולא .ידיו מעשי את ישמיד לא
 כעשן שמים כי" בהם שנאמר השמים זה

 עושה הוא ברוך הקדוש כן אם ."' וגונמלחו

ú äìà'ä úåãìå'å íéîù' õøàä)á úéùàøá 
ã(153àä 1806 ìñô äìà áéúëã øúà ìë äåî÷åà 

íéðåùàøä úà1807åäúã ïéãìåú ïéìàå 1808 
 ïéìàå åäú äúéä õøàäå àðééðú àø÷á åæéîøúàã

ã ïåðéàá÷ã øîúà" ïéâáå ïáéøçîå ïéîìò àøá ä
á÷ àøá êéà ääåáå ääåú äåä àòøà àã" ä

 àìà ïåì éøáì àìã äåä øéôù ïåì àáøçì ïéîìò
 àæø àëéà àëä éàãå  

á÷ã ïáéøçîå åäéà éàî" éãáåò éöùé àì ä
 åäá øîúà àéîù àã àìà ãåò àìå éåãé) äéòùé

å àð (åâå åçìîð ïùòë íéîù éë 'á÷ ïë íà" ä
 ãéáòá÷ã àåä ïéãë äìîã àæø àìà éçîå" ä

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ת "שהוא ת 1799
 ).מ"מ(ת "שהוא נקודת הת 1800
 ).מ"מ(נקודת הגבורה  1801
 ).מ"מ(בתקיעה שהיא חסד  1802
א "התפלה הנוגעת לה בחשאי וכשנכללת עם ז, שברים שהיא גבורה ומלכות שבניינה מן הגבורות 1803

 ).מ"מ(אז נקראת על שם המדה שמשפעת בה 
  ).וכן דרך אמת, א"נ(ב "הרש. א"ד ע"שייך לקמן דף ל 1804
ל לא תימא דבדורותיו שלילה הוא "כי קשה ליה איך יחס לנוח בדורות ולא בדורות אחרים ר' פי 1805

  ).הערת הזוהר(בסוף הספר מה שחסר כאן ' עי). זהר הרקיע(
 ).א"ד(מנחת יהודה דף צ  1806
  ). א"ד(הקליפות  1807
 ).מ"מ(וכן האומות שלא קבלו התורה , הם הקליפות 1808
ל סמוף והשעין לארץ עליונה שהיא "ור. ל"כצ' ואיהו סמיך לון ביה בברית התורה בגין דברית כו 1809

 ).נ"ש) (מ"א(ת מלכות סמוך ביסוד שהוא ברי
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 שהקדוש ,הוא כך הדבר סוד אלא .ומכה
 אותו וברא העולם את ברא הוא ברוך

 בה שנאמר בראשית ,שבארוה כמו ,בתורה
 ברא" הזו ובראשית ".דרכו ראשית קנני 'ה"

 אותם סמך והוא ,"הארץ ואת השמים את
 ,בבראשית בו כתובה שברית בגלל ,בה

 ,"' וגוולילה יומם בריתי לא אם" בה ונאמר
 'לה שמים השמים" בהם שנאמר הם ואלו

 משבע כלולה היא החיים רץוא ."'וגו
 אתהלך" המלך דוד אמר שעליהם ,ארצות

 ברא כך אחר ו".החיים בארצות 'ה לפני
  שמים וארץ

 äåî÷åàã äîë àúééøåàá äééøáå àîìò àøá
 øîúàã úéùàøá]äá) [äéá() áë ç éìùî (åäé" ä

 àéîù úé àøá úéùàø éàäáå åëøã úéùàø éðð÷
 úéøáã ïéâá äéá ïåì êéîñ éäéàå àòøà úéå

 äéá áéúë>á<áøéùà"ú1809 äéá øîúàå ) äéîøé
äë âì (éìå íîåé éúéøá àì íàåâå äì ' ïåðéà ïéìàå

 ïåäá øîúàã)åé åè÷ íéìäú ( íéîù íéîùä
åäéì"åâå ä ' òáùî àìéìë íééçä õøà éäéàå

ïéòøà1810 àëìî ãåã øîà åäééìòã )è åé÷ íù (
åäé éðôì êìäúà" àéîù àøáå íééçä úåöøàá ä

àòøàå  
  äë/à  

 ת"ברי שהוא יסוד שם ואין ,תהוה על
 הוא ברוך הקדוש רצה לכן ,אותם שסומך

 ,ם"עכו עובדיאומות העולם ל תורה לתת
 ,לקבלה רצו ולא ,ממש מילה ברית שהוא

  .ויבשה חרבה הארץ ונשארה

äú ìò äéøúá"å1811àãåñé ïîú úéìå 1812 
éøá åäéàã"á÷ àã ïéâá ïåì êéîñã ú" àòá ä

åëòò àîìòã ïéîåàì àúééøåà ïúîì" åäéàã í
äìéî úéøá154 àìá÷ì åòá àìå ùîî ] äéì

úøàúùàå) [øàúùà äì( äùáéå äáøç àòøà   
 מתחת המים יקוו"מה שכתב  וזהו
 ".היבשה ותראה אחד מקום אל השמים

 "אחד מקום אל" .התורה זו "המים יקוו"
 תלויות שנשמותיהם משום ,ישראל אלו

 'ה כבוד ברוך" בו שנאמר מקום מאותו
 .תחתונה שכינה "'ה כבוד" ".ממקומו

 וכיון שאותם .עליונה שכינה "ממקומו"
 בודאי עליהם שורה ,משם  באותתנשמו

 וזהו ,"עמו 'ה חלק כי" בהם ונאמר ,ה"יהו
  ".אחד מקום אל המים יקוו"

 åäéà àãå)è à úéùàøá ( úçúî íéîä åå÷é
 íéîä åå÷é äùáéä äàøúå ãçà íå÷î ìà íéîùä

àúééøåà àã1813 ìàøùé ïéìà ãçà íå÷î ìà 
øúà àåääî ïééìú åäééúîùðã ïéâá1814 øîúàã 

 äéá)â ìà÷æçéáé ( åäé ãåáë êåøá" åîå÷îî ä
åäé ãåáë"åîå÷îî äàúú àúðéëù ä1815 
 àúðéëùäàìò ïîúî åäééúîùð ïåðéàã ïåéëå 

åäé éàãå åäééìò àéøù" ïåäá øîúàå ä) íéøáã
è áì (åäé ÷ìç éë" ìà íéîä åå÷é åäéà àãå åîò ä

ãçà íå÷î  

                                                                                                                                                                                     

ה לא אשתמודע לנביא וחוזה אלא בהיכליה "עמודא דאמצעיתא דאיהו יהו: ב"ז כ ע"תיקו' עי 1810
בארצות ' ואיהי כלילא משבע היכלין משבע ארעין ועלייהו אמר דוד אתהלך לפני ה' י וכו"דאיהו אדנ

 .החיים
 ).מ"מ(א "ן דסט"הם זו 1811
: א"ב קג ע"זהר ח' עי). מ"מ(סוד תאות רשעים תאבד שאין להם בחינת יסוד שמעורר תאותם ב' פי 1812

 .אל אחר אסתרס ולא עביד פירין
ו "ש ו"ת רי"ה ממקומו במלואותיו כזה בי"ברוך כבוד יהו). מ"מ(תורה ' א הנק"ת דז"ששרשה מת 1813

ע ממש שמ' ג אתוון הם בגי"ו אלו ומ"ם ו"ו מ"ף ו"ם קו"ם מ"א מ"ו ה"א וא"ד ה"ת יו"ו דל"ת ו"ף בי"ף כ"כ
וגם ועד . ב תיבות וזהו הרמז של מקום אחד שרומז על אחד של שמע"ו עם י"אחד בשכמל' א ה"ישראל ה

כי ' ס דסיים באברהם בהבראם וכו"וז. בחילופי אתוון כדאיתא בזוהר תרומה' כ א"ו הוא ג"שבסוף בשכמל
' עוד ממקומו בגיו. א ממש"א ה"שמע ישראל ה' ם בגי"א מ"ש ה"ת רי"ף בי"גם אברהם במילואו כזה אל

ה "ן הנועדים כל מלואו שם הוי"ה ב"ג מ"ב ס"ב שהוא היחוד הגמור מכל קומה שלימה כי נרמזת והם ע"רל
אותיות השם שמסתעף משם ' עולמות הבנוים מד' וישראל אחוזים בכל מקומות קדושים הללו של ד

 ).א"נ(מ "א. אלו ישראל' ל נמי אל מקום א"ע ולזה נ"ב לאבי"עסמ
ב "זוהר אחרי מות סב ע' ועי. כלומר מהקו האמצעי המבריח מן הקצה אל הקצה). מ"מ(ה מבינ 1814

 ).ד"ש יב ע"הקדו(
 ).א"ד(א נודד ממקומו דאיהו עלמא דאתי ”ח ע"מ תצא רע"א ובר”ויקהל רז ע 1815
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אומות ו .העולם ישוב היא והתורה
 קבלו שלא ,ם"עכו עובדי שהםהעולם 

 וזהו ,ויבשים חרבים נשארו ,אותה
 .ומחריבן עולמות בורא הוא ברוך שהקדוש

 לא ,התורה מצוות שומרים שלא אלה
 בני שחושבים כמו מעשיו הוא שישמיד

 בהם שנאמר בניו את ישמידש ולמה ,אדם
 יריםישמתג ואותם .בראם 'בה ,"בהבראם"
 של קטנה 'ה נפלה בגללם ,אומות העולםמ

 שהוא ,'ה שהוא יהחמיש באלף ,אברהם
 בבית ויבש ראשון בבית חרב ,ויבש חרב
 גרים להכניס שרצה משום ,ומשה .שני

 מאלה שהיו וחשב ,השכינה כנפי תחת
 של 'ה אות בהם ונתן ,'בה שנבראו
 לך" שנאמר כמו ,ירידה לו גרמו ,אברהם

 את קבלו שלא משום ,"עמך שחת כי רד
 ,'ה של ובאהבה ד"יו של ביראה ,'ה האות

 ירדה 'ו ואות .'ו שהוא מדרגתו ירד הוא
 הוא שעתיד ,ביניהם יאבד שלא כדי עמו

 בין בגלות ביניהם להתערב הגלגול בסוד
 אלה מצד נשמותיהם שהם ,רב ערב

 ."' וגונמלחו כעשן שמים כי" בהם שנאמר
 ,עליהם רחמים בקש לאנח ש אותם ואלה

 שהיו בגלל ,"הארץ מן וימחו" בהם ונאמר
 זכר את תמחה" בהם שנאמר מאלה
  ".עמלק

 àîìòã ïéîåàå àîìòã àáåùé éäéà àúééøåàå
åëòò"áøç åøàúùà äì åìéá÷ àìã íà 
ùáéåà155á÷ã åäéà àãå " ïáéøçîå ïéîìò àøá ä

 àì àúééøåà éãå÷ô éøèð àìã ïéìà>éöùéã <
)éðñã( äîìå àùð éðá ïéáùçã äîë éåãáåò åäéà 

øîúàã éåðáì ïåì éöùé1816äá íàøáäá ïåäá  '
íàøá156 àîìòã ïéîåàî ïéøééâúîã ïåðéà ïéìàå 

ä úìôð åäééðéâá'1817 óìàá íäøáàã àøéòæ 
äàùéîç1818ä àåäã  ' áøç ùáéå áøç åäéàã

 àòáã ïéâá äùîå éðù úéáá ùáéå ïåùàø úéáá
 áéùçå àúðéëùã éåôãâ úåçú ïéøåéâ àìòàì

äá åàéøáúàã ïéìàî ååäã 'ä úà ïåäá áäå '
à úàã àîë äãéøé äéì åîøâ íäøáàã øî

)æ áì úåîù ( àìã ïéâá êîò úçù éë ãø êì
ä úàì åìéá÷ 'åéã åìéçãá"äã åîéçøáå ã ' úéçð

å åäéàã äéâøãî åäéà 'å úàå ' ïéâá äéîò úúçð
 àìã]ãéáàúé) [àãéáàú(åäééðéá 1819 ãéúòã 

 àúåìâá åäééðéá àáøòúàì àìåâìâã àæøá åäéà
áø áøò ïéá1820 ïéìàã àøèñî åäééúîùð ïåðéàã 

 ïåäá øîúàã)å àð äéòùé ( ïùòë íéîù éë
åâå åçìîð 'éîçø çð àòá àìã ïåðéà ïéìàå1821 

 ïåäá øîúàå åäééìò)âë æ úéùàøá ( ïî åçîéå
 ïåäá øîúàã ïéìàî ååäã ïéâá õøàä) äë íéøáã

èé (÷ìîò øëæ úà äçîú  
 ,ביניהם 'ה והפיל ,מהם נשמר לא ומשה

 עד ישראל לארץ יכנס לא הוא ולכן
 מדרגתו הוא ירד כןול ,למקומה 'ה שתשוב

 'ו ,אותה יקים 'ו ,נפלה 'ה ולכן ,'ו בו וירד
 של 'ה ,קטנה א"שה ומשום .משה של

 הוא נעזר, "הבראם" של שהיא ,אברהם

ä ìéôàå åäééðî øîúñà àì äùîå ' åäééðéá
 ãò ìàøùéã àòøàì ìåòé àì åäéà àã ïéâáå

ä áåúéã 'øúàìä1822 åäéà úçð àã ïéâáå 
å äéá úéçðå äéâøãî 'ä àã ïéâáå 'å úìôð ' íé÷åé

å äì 'äã ïéâáå äùîã"ä àøéòæ à ' íäøáàã

                                                           

ל לאותם "ר. 'ל למה לא ישצי לון וכו"ל דטעות יש כאן וצ"נ. 'ולמה ישצי לון לבנוי דאתמר כו 1816
 ).נ"ש) (מ"א(ל "ל בשביל בנים גרים הבאים מהם וק"ומשני בגין בנין ר. שמחייבים העולםרשעים 
קאי על העטרת ). מינין דאינון עמלקים גבורים רפאים נפילים ענקים' אבל אינון דמתגיירין מה('  גי1817
יהל אור ' יוע, ה למהוי ליה"ג ד"ז עד ע"א על תיקו"בהגר' עי). א"ד(ב "שמות ט ע. א אחרונה שבשם"סוד ה

' ל והוא גלות הרביעי הזה הכל בסט"הרביעית הוא תהום הנ] גלות[, ל"כב ז' ש נתיב הקלי"פת' ועי, כאן
  .זעירא דאברהם' ר שמשה הוא בגלותא דשם נפלת ה"דע

 ).מ"מ(אלף החמישי הוא הוד כנודע ומלכות אחוזה בהוד ' פי 1818
 ).א"ד(א כי קרן עור פניו "קרן משיחו כדא ועל פי מגיד רמז לדבר וירם ”ב ופנחס ריז ע”כח ע 1819
ש כג "הקדו' ועי). ב קכט עב"ה ח"דע(קבלת הערב רב גרמה לכל הגליות והצרות עד ביאת המשיח  1820

) ג"צז ע(' ז תיקון נ"א על תיקו"בהגר' ועי. ד שמביא רשימה של מקומות בזוהר המדברים על זה הענין"ע
 .ב"כי תצא רעז ע' ועי. בארוכה
ק " דשפיר עביד נח דלא בעא רחמי ובמדרש רבה איפכא קאמר דעדיף משה מנח ודומשמע כאן 1821

  ).נ"ש(
 ).יהל אור(דמשה ותתקשר בימינא ' וכאשר יתוקן היינו שישתלם ה 1822
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 ."' וגומשה לימין מוליך" בו ונאמר ,בגללה
 והביא ,'ו של בכח משם אותה והוציא
 ונשלמה ה"י עליו שרתה מיד .עמו אותה

 יה כס על יד כי" )שנאמר( ,השבועה
 זה ,"רוד רומד" זה מה ."' וגו'לה מלחמה

 והרי ".בא ודור הלך דור" בו שנאמר משה
 וזה ,רבוא מששים פחות דור שאין פרשוה

 ששים ילדה אחת שאשה בו שנאמר משה
  .אחת בכרס רבוא

æúà íàøáäã éäéàãò äðéâá åäéà øå äéá øîúà
)áé âñ äéòùé (åâå äùî ïéîéì êéìåî'1823 ÷éôàå 

åã àìéçá ïîúî äì ' äéîò äì éúééàå àéøù ãéî
é äéìò"äàîåà íéìúùàå ä157 >)ùåé æé úåî ( éë

åäéì äîçìî äé ñë ìò ãé"åâå ä ' øã øãî éàî
äùî àã< äéá øîúàã )ã à úìä÷ ( êìåä øåã

äåî÷åà àäå àá øåãå1824 úåçô øåã úéìã 
 àúúðàã äéá øîúàã äùî àãå àåáø íéùùî

ãçà ñøëá àåáø íéùù äãìé àãç1825  
סימן  (והם ,רב בערב הם מינים וחמשה

 פאים'ר קיםנ'ע בורים'ג פילים'נ )ע"ע ר"נג
 .ממקומה קטנה 'ה נפלה ובגללם ,מלקים'ע

 ם"ע תקח .עמלק של מצד היו ובלק בלעם
 שם כי" ,בבל ישאר ,בלק מן ק"ל ,בלעם מן

 אותם ואלה ".הארץ כל שפת 'ה בלל
 את וימח" בהם שנאמר מאותם שנשארו

 בגלות מהם שנשארו ומאלה ,"היקום כל
 והם ,רב בקיום ראשים הם ,רביעית

 ועליהם ,חמס כלי ישראל על מעמידים
 ,"מפניהם חמס הארץ מלאה כי" נאמר
  .עמלקים אותם אלה

ïåðéàå áø áøòá ïåðéà ïéðéî ùîçå1826 
>ð'â íéìéô'ò íéøåá'ø íé÷ð'ò íéàô'íé÷ìî <
]íéøåáâ íéàôø íéìéôð íé÷ìîò[ ,) íé÷ìîò

íé÷ðò íéìéôð íéàôø íéøåáâ(ä äìôð åäééðéâáå  '
ñî ÷ìáå íòìá àäøúàî àøéòæ ååä ÷ìîòã àøè

ò ìåè" íòìá ïî í]÷ì) [÷á( øàúùà ÷ìá ïî 
]ìáá) [ììá() è àé úéùàøá (åäé ììá íù éë" ä

åøàúùàã ïåðéà ïéìàå õøàä ìë úôù1827 ïéìàî 
 ïåäá øîúàã)âë æ íù ( íå÷éä ìë úà çîéå

 ïåðéà äàòéáø àúåìâá ïåäðî åøàúùàã ïéìàîå
éâñ àîåé÷á ïéùéø1828 ìàøùé ìò ïéîéé÷ ïåðéàå 

ìë øîúà åäééìòå ñîç é)âé å íù ( äàìî éë
 íäéðôî ñîç õøàä)å(íé÷ìîò ïåðéà ïéìà1829  

 בני ויראו" נאמר עליהם ,נפיליםה
 ,"הנה בותוט כי האדם בנות את האלהים

 האלה מהנפילים שני מין הם ואלה
 הוא ברוך הקדוש שכשרצה .מלמעלה

 בצלמנו אדם נעשה" שאמר ,אדם לעשות
 לכל ראש אותו לעשות רצה ,"'וגו

 ושיהיו , כולםעל נהוממ להיות ,העליונים
 בו שנאמר שיוסף כמו ,ידו על פקידים

íéìéôð1830 øîúà åäééìò )á å íù ( éðá åàøéå
éäìàä" ïéìàå äðä úåáåè éë íãàä úåðá úà í

 ãëã àìéòìî íéìéôð ïéìàî àðééðú àðéî ïåðéà
á÷ àòá" íãà äùòð øîàã íãà ãáòîì ä

åâå åðîìöá ')íùåë à (  àùéø äéì ãáòîì àòá
 éåäîìå åäìë ìò ãé÷ô åäéà éåäîì ïéàìò ìò
 äéá øîúàã óñåéã àðååâë éåãé ìò ïéãé÷ô ïåðéà

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ימין לכך מוליך למשה בגלות ' דאברהם שנק' בשביל ה, הפוסק כך' פי 1823
 ).א"ד(תקונים סוף תקון סט וריש תקון ע  1824
  ).הערת הזוהר(במדבר קנט , )א"ד( ומה 'תקון נ 1825
 . ב"ז צז ע"תיקו' עי. ע"ע ר"נג' סי: הגהות דפוס קושטא 1826
ל שנה באו בדור המבול להתתקן "ר שהוליד בק"כתב הרב כי אותם הנשמות של קרי דאדה 1827
 כ"ואח, ש אנשי העיר אנשי סדום”כמ, כ באו באנשי סדום"כ באו בפלגה ואח”חזרו וקלקלו ואח, ואדרבה

 ).מ"מ(ואז נתקנו , באו לכור הברזל במצרים
 ).ב"א פכ"עמק המלך שי ( בכח ובחזקה מושלים על ישראל1828
' עמלקים רישין דבני ישראל בגלותא כלי חמס וגוזלים לעניי ישראל והן מסט: ז"א בתיקו"ל הגר"ז 1829

ה נתערבו נשמתן "ר וכד קביל לון משה ע"דדור המבול ונשמתין דילהון ונצטרפו במצרים ונפרד הרע בע
 .משפטים' מ פ"ש  בר"זעירא כמ' ה' בישראל והוא הגלות הזה גלות רביעי בגין אות ד

' נפילים הן דאזלין בתר זנות וכן בתר בצעין דהאי עלמא אשה זונה מסט: ז"א בתיקו"ל הגר"ז 1830
 .דנפילים
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 לקטרג רצו הם ".הארץ על דיםיפק דוויפק"
 ,"' וגותזכרנו כי אנוש מה" ואמרו ,עליו

 הקדוש להם אמר .לפניך לחטוא שעתיד
 ,כמותו למטה הייתם אתם אם ,הוא ברוך

 בני יראוו" ,מיד .ממנו יותר חוטאים הייתם
 ,בהם חשקו ,'וגו ,האדם בנות את האלהים
 למטה הפילם הוא ברוך והקדוש

  והם .בשלשלאות

)ãì àî íù (ïåðéà õøàä ìò íéãé÷ô ã÷ôéå1831 
 åøîàå äéì àâøè÷ì åòá)ä ç íéìäú ( ùåðà äî

åâå åðøëæú éë ' ïåì øîà êî÷ éèçîì ãéúòã
á÷"åë àúúì ïåúéåä ïåúà éà ä ïåúéåä øéúé äéú

éäìàä éðá åàøéå ãéî äéðî ïéáç" úåðá úà í
åâå íãàä 'á÷å ïåäá å÷ùç" àúúì ïåì ìéôà ä

ïåðéàå ïàìùìùá  
  äë/á  
 הערב של הנשמות שמהם ,ל"ועזא א"עז

 לזנות עצמם שהפילו הנפילים שהם ,רב
 הקדוש הפילם ולכן ,טובות שהן נשים אחר
 להם יהיה שלא ,הבא מהעולם הוא ברוך
 ,הזה בעולם שכרם להם ונתן ,שם חלק
 פניו אל לשנאיו ומשלם" שנאמר כמו

  ."' וגולהאבידו

æò"æòå à"ìà1832 áøòã ïåäúîùð åäééðîã 
áø1833 úåðæì åäééîøâ åìéôàã íéìéôð ïåðéàã 

àéùð øúá1834 ïåì ìéôà àã ïéâáå ïàáè ïåðéàã 
á÷" à÷ìåç ïåì àäé àìã éúàã àîìòî ä

ïîú1835 éàäá åäééøâà ïåì áéäéå  äîë àîìò
 øîà úàã)é æ íéøáã ( åéðô ìà åéàðåùì íìùîå

åâå åãéáàäì'  
 נאמר עליהם ,שלישי מין ,הגבורים

 מצד והם ,"השם אנשי 'וגו הגברים המה"
 'וגו עיר לנו נבנה הבה" בהם שנאמר אלה

 כנסיות בתי ובונים ".שם לנו ונעשה
 ועטרה תורה ספר בהם יםִמוֹשַ ,ומדרשות

 להם לעשות אלא ,'ה לשם ולא ,ראשו על
 צדמו ".שם לנו ונעשה" שכתוב זהו .שם

 כעפר שהם ישראל על מתגברים אחר
 ,העבודה ומתבטלת אותם וגוזלים ,הארץ

íéøåáâ1836 äîä øîúà åäééìò äàúéìú àðéî 
åâå íéøåáâä ' ïéìàã àøèñî ïåðéàå íùä éùðà

 ïåäá øîúàã) úéùàøáã àé ( øéò åðì äðáð äáä
 íù åðì äùòðå>åïéðá <)ïéâáå( úåéñðë éúá 

ñ ïåäá ïééåùå úåùøãîå" àìå éåùéø ìò äøèòå ú
åäéã àîùì"ää íù ïåì ãáòîì àìà ä" äùòðå ã

å íù åðìî ìàøùé ìò ïéøáâúî àøçà àøèñ
ïåì ïéìæâå àòøàã àøôòë ïåðéàã1837  úøáúàå

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א "לעיל כג ע 1831
 מלאכים מצד הטוב ,מצד נוקבא דנגה עזא ועזאל: נוגה ג' ח שער קלי"ע' עי. א"לקמן קכו ע' עי 1832

 ,הנפילים אשר היו בארץ) בראשית ו ד( וזהו ,עקביים דלאה הנקבה כנודע'  והם יונקים מב,ושדים מצד רע
 . ונוקבאא" והם ז, ושניהם מלשון עזים,משם יצאו עזא ועזאל  ואלו נקרא עזים.הארץ הנוקבא דנוגה

המלאכים כולם נפגמו ): וישב מח(ספר הליקוטים ' עי. כ"ע, נעשו שדיםר ו" כי גבר בהם יצה,ומשם נפלו
ויש מלאכים . כי בכולם יש טוב ורע, כנרמז במקום אחר, כי מתים וחיים, ]היינו בעץ הדעת [בטוב ורע

סוד  .כ"ע, ל"א ועזא"שהם עז, והם הנפילים היו בארץ, וראשם נפלו ומתו בארץ, שמיתתם בנהר דינור
אל ברדתם מן "א ועז" ובשתי כוחות אלו נתאחזו עז'וכוהכוחות אשא ועננא ' לא שיש בה בא א"דסט' הנוק

ס ויראו בני האלהים את בנות האדם כי בנות האדם הם "וז' כוחות דנוק' השמים זה באש וזה בענן שהם ב
 אדם כמו שאמר'  כי גם הוא נקלכוחות האלו שבנוקבה ומאי דקאמר האדם הוא אותו האדם הבליע' ב

עוז וגבורה תקיפא והוא כנגד עמוד ' א אין בו אלא בחי" וזהו הטעם כי עז'וכו איש און להכתוב אדם בליע
שער  (אל יש בו אותיות אל להורות שהוא יותר נמתק בסוד חסד אל וזה נאחז בעמוד ענן"האש אמנם עז

 ).  מאמר פסיעותיו של אברהם אבינו-ל "מאמרי רז
לאותם שבאים מהם ' פי. ה מעלמא דאתי"ד אפיל לון קב"ובג, "םנפילי"הערב רב נקראו ' פי 1833

 .א הערה בעניין הערב רב"כה ע' ועי). א"נ(מ "א. שנקראו נפילים
 ).מ"מ(וגם אלו מפילים עצמם לזנות כאבותיהם  1834
זה המין שנקרא נפילים אפילו יעשו שום מצוה אין להם חלק לעולם הבא ונטלו שכרם בעולם ' פי 1835

 ).מ"מ( ימים הזה שהאריכו
 ).א"נ(ב "הרש. ל"ע כמש"ג ר"סימן ענ' וכו' גבורים מין ג' נפילים מין ב' עמלקים מין א 1836
 ).א"ד(א לא יש זה "ובנ). מ פירשו"ובמק(ד שהוא שבוש "נלע 1837
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 על מאד מאד גברו והמים" נאמר ועליהם
  ".הארץ

àúãéáò1838 øîúà åäééìòå )èé æ íù (íéîäå 
õøàä ìò ãàî ãàî åøáâ  

 את יראו אם ,רביעי מין ,הרפאים
 להם ויש ,מהם מתרפים ,בדחק ישראל
 ומתרפים ,רוצים ולא להצילם רשות

 טוב לעשות בה עוסקיםש ומאלה מהתורה
 נאמר עליהם ,ומזלות כוכבים עובדי עם

 פקידה שתבא בזמן ,"יקמו בל רפאים"
  ".למו זכר כל ותאבד" בהם נאמר ,לישראל

øíéàô1839 ìàøùéì ïåæçé íà äàòéáø àðéî 
 àáæùì åùø ïåì úéàå åäééðî ïéôøúî à÷çåãá
 ïéìàîå àúééøåàî ïéôøúîå ïàòá àìå ïåì

äá ïéìãúùîã1840åëò íò áè ãáòîì " åäééìò í
 øîúà)ãé åë äéòùé ( àðîæá åîå÷é ìá íéàôø

 ïåäá øîúà ìàøùéì äãé÷ô éúééã)íù ( ãáàúå
åîì øëæ ìë  

 מזלזלים שהם ,שיחמי מין ,הענקים
 ,"תיךולגרגר וענקים" בהם שנאמר לאותם
 הם אף יחשבו רפאים" נאמר ועליהם
 אותם אלה .לזה זה שקולים ".כענקים

 וסוד .ם את העולם לתהו ובהושמחזירי
 היתה והארץ ,המקדש בית נחרבהדבר 

 מיד .העולם וישוב קריע שהיא ,ובהו תהו
 ,הוא ברוך הקדוש שהוא ,האור כשיבא

 אינה להוהגא אבל ,ויאבדו העולם מן ימחו
 שבו ,שימחה עד בעמלק אלא תלויה

  .פרשוה והרי ,השבועה

 ïéìàì ïéìæìæî ïåðéàã äàùéîç àðéî íé÷ðò
 ïåäá øîúàã)è à éìùî (êéúåøâøâì íé÷ðòå1841 

 øîúà åäééìòå)àé á íéøáã (åáùçé íéàôø1842 
 ïåðéà ïéìà àãì àã ïéìé÷ù íé÷ðòë íä óà

åäúì àîìò åøãäàãåäáå 1843 áøç äìîã àæøå 
àùã÷î éá1844åäáå åäú äúéä õøàäå 1845 éäéàã 

 åäéàã øåà éúééã ãéî àîìòã àáåùéå àø÷ò
á÷" àð÷øåô ìáà ïåãáàúéå àîìò ïî ïåçîúé ä

 äéáã éçîúéã ãò ÷ìîòá àìà àéìú éäéà åàì
äàîåà1846äåî÷åà àäå   

 ,"' וגוהשמים תולדות אלה" אחר דבר
 אלהיך אלה" בהם שנאמר אותם אלה

 אותו לויכא ,אלה שימחו ביום ,"ישראל
 ,וארץ שמים הוא ברוך הקדוש עשה יום
 ארץ אלהים 'ה עשות ביום" שכתוב זהו

 הוא ברוך הקדוש יהיה זמן באותו .ושמים
 שכתוב זהו ,העולם ויתחדש שכינתו עם

 החדשה והארץ החדשים השמים כאשר כי"
 ויצמח" זמן באותו". עשות ביום" זהו ."'וגו
 ."' וגונחמד עץ כל האדמה מן יםאלה 'ה

 יורד לא ,אלה שימחו עד ,בהתחלה אבל
 לעשבים שדומים וישראל ,התורה של גשם

 שיח וכל" הדבר וסוד .יצמחו לא ולאילנות

ìåú äìà øçà øáãåâå íéîùä úåã ') úéùàøá
áã (  ïåäá øîúàã ïåðéà ïéìà)ã áì úåîù ( äìà

çîúéã àîåéá ìàøùé êéäìàé àåää åìàë ïéìà ï
á÷ ãéáò àîåé"ää àòøàå àéîù ä" úåùò íåéá ã

åäé"éäìà ä" àäé àðîæ àåääá íéîùå õøà í
á÷"ää àîìò ùãçúéå äéúðéëù íò ä" ã) äéòùé

áë åñ (äå íéùãçä íéîùä øùàë éë õøà
åâå äùãçä ' àðîæ àåääá úåùò íåéá åäéà àã
åäé çîöéå"éäìà ä" ãîçð õò ìë äîãàä ïî í

åâå 'ïéìà ïåçîúéã ãò àúéîã÷á ìáà1847 àì 
 ïéáùòì ïééîãã ìàøùéå àúééøåàã àøèî úéçð

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(נתבטלה ואין עושים אותה ישראל לפי שגוזלים אותם המין השני הזה ' עבודתו ית' פי 1838
 .)ז"א בתיקו"גר (ח וצדקה עם בעלי תורה"ים לעשות ג רפאים הן שאינן רוצ1839
 ).ב"א פכ"עמק המלך שי (הן להחזיק מעמד ישראל בהשתדלותם,  הן להחזיק לומדי תורה1840
 ).ב"א פכ"עמק המלך שי (ועשירי ערב רב מזלזלין להם,  הם התלמידי חכמים1841
שהם רפאים אמר בהו ' אבל המין הד, ח ומבזים אותם"המין החמישי שהם ענקים מזלזלים בת 1842

ח אבל אינם מבזים אותם "ומתרפים מאורייתא ומאלין דמשתדלים בה משמע שאינם מחזיקים ביד ת
 ).מ"מ(ולכאורה נראה שאין להם עון כענקים ומגיד הכתוב שאף הם יחשבו כענקים 

 ).ב"א פכ"עמק המלך שי ( בסבת שהם גרמו חרבן בית המקדש1843
 ).נ"ש) (מ"א(ל "כצ' דשא כוורזא דמלה בגינייהו חרב בי מק 1844
 ).מ"מ(עכשיו מפרש והארץ שהיא ארץ ישראל גרמו לה שהיתה תהו ובהו  1845
  ).א"ד(' ש כי יד על כס יה וגו"כמ 1846
 ).מ"מ(פירוש קודם ביאת המשיח שלא נמחו ערב רב לגמרי לא נתגלית הארת התורה  1847
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 השדה עשב וכל בארץ יהיה טרם השדה
 ישראל שהם ,"אין אדם"ש בגלל ,"'וגו

 "האדמה את דולעב" ,המקדש בבית
  .בקרבנות

 äãùä çéù ìëå äìîã àæøå ïåçîöé àì ïéðìéàìå
åâå äãùä áùò ìëå õøàá äéäé íøè ' íãàã ïéâá

é ïåðéàã ïéààùã÷î éáá ìàøù1848 úà ãåáòì 
ïéðáø÷á äîãàä  

 משיח זה ,"השדה שיח וכל" ,אחר דבר
 השדה עשב וכל" ,בארץ יהיה טרם ,ראשון

 משום ,ולמה .שני משיח זה ,"יצמח טרם
 שעליו ,השכינה את דולעב משה שם שאין
 וסוד ".האדמה את דולעב אין ואדם" נאמר
 משיח זה ,"מיהודה שבט יסור לא" הדבר

 בן משיח זה "רגליו מבין קקוומח" .דדו בן
 חשבון .משה זה "ה"שיל יבא כי עד" .יוסף

 י"ולו אותיות "עמים יקהת ולו" .כזה זה
  .ת"קה

 ïåùàø çéùî àã äãùä çéù ìëå øçà øáã
 çîöé íøè äãùä áùò ìëå àòøàá äéäé íøè
 äùî ïîú úéìã ïéâá äîìå éðù çéùî àã
 ïéà íãàå øîúà äéìòã àúðéëùì çìôîì

 äìîã àæøå äîãàä úà ãåáòì)é èî úéùàøá (
 ÷÷åçîå ãåã ïá çéùî àã äãåäéî èáù øåñé àì

ìéù àáé éë ãò óñåé ïá çéùî àã åéìâø ïéáî" ä
ìå àãë àã ïáùåç äùî àã"ä÷é å" ïååúà íéîò ú

åìå"ä÷ é"ú  
 אלו ,"השדה שיח וכל" ,אחר דבר

 י"ח צדיק של מצד שהם הצדיקים
 ענפי שלשת ש .חי 'ש "שיח" .העולמים

 .עולמים י"ח ומן ,אבות שלשה והם ,האילן
 .ן"שי ב"ע "השדה עשב וכל" ,אחר לשון

 ב"ע והם ,י"יאהדונה ,ש שהם עלים שלשה
 כולם ,ב"ע בחשבון בהם שתלויים ענפים

 שיבא עד שכינה שהיא במקום נאחזים לא
 ו"וא א"ה ד"יו שהו ,ם"אד שנקרא אותו

 ".האדמה את דולעב אין ם"ואד" וזהו .א"ה
 עשב השדה טרם וכל" בו נאמר ולכן

 אמת" וממנו ,ק עד שיצמח צדי,"יצמח
 אמת ותשלך" בו שנאמר ,"תצמח מארץ
 לא ,דשאים שהם חכמים ותלמידי ".ארצה

 ,"תצמח מארץ אמת"ש עד בגלות צומחים
 היתה אמת תורת" בו שנאמר משה וזה

 השכינה את שדורש מי יהיה שלא ,"בפיהו
 ומיד ,"לעבד אין ואדם" זה ובגלל .כמותו
  מן יעלה ד"וא" מיד ,יבא שהוא

 àé÷éãö ïéìà äãùä çéù ìëå øçà øáã
àøèñî ïåðéàã1849ç ÷éãöã "éù ïéîìò é"ù ç '

ç"â ïåðéàå àðìéàã ïéôðò úìú ù é 'ç ïîå ïäáà" é
øçà ïåùì ïéîìò158ò äãùä áùò ìëå "éù á" ï

ïéìò úìú159ù ïåðéàã '1850äðåãäàé "é160 ïåðéàå 
ò"á1851 ïéôðò  ïåäá ïééìúãëò ïáùåç" åäìë á

 àìàïéãçàú1852 ãò àúðéëù éäéàã àøúàá 
ãà éø÷àã àåää éúééã"åé åäéàã í"ä ã"àå à" å

ä"ãàå åäéà àãå à" äîãàä úà ãåáòì ïéà í
 çîöé íøè äãùä áùò ìëå äéá øîúà àã ïéâáå

éãö çîöéã ãò" äéðîå ÷)áé äô íéìäú ( úîà
çîöú õøàî1853 äéá øîúàã )âé ç ìàéðã (

å ïåðéàã íéîëç éãéîìúå äöøà úîà êìùú
 õøàî úîàã ãò àúåìâá ïéçîö àì ïéàùã

 äéá øîúàã äùî àãå çîöú)æ á éëàìî ( úøåú
 ùéøãã ïàî àäé àìã åäéôá äúéä úîà
 ãéîå ãåáòì ïéà íãàå àã ïéâáå äéúåë àúðéëùì

àå ãéî éúéé åäéàã"ïî äìòé ã  
  åë/à  

 שהונע 'ו לו עולה י"אדנ מן ד"א ,"הארץ
כל  את והשקה" ,מיד ,הארץ כל אדון בה

à õøàä"ðãà ïî ã"å äéì ÷éìñ é ' ãéáòúàå
 éðô ìë úà ä÷ùäå ãéî õøàä ìë ïåãà äá

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ל כיון שלא נבנית העיקרית שהיא לעתיד "ר 1848
 ).א"ד(ה דף קיט וקכ מנחת יהוד 1849
 ). א"ד(חסר לשון  1850
אבהן הם ' ב ענפין תליין מג"ע). י"יאהדוה(ב מוסגר השם "נ. 'ב כו"נהי ואינון ע"דאינון ש יאהדו 1851

 ).נ"ש) (י"נז(ויסע ויבא ויט 
 ).מ"מ(ה לתקן המלכות "אדם שהוא שם מ' א הנק"שאינם מתחברים במלכות עד שיבוא ז' פי 1852
גם , ל כיון שצדיק העליון צומח"ור, ש לעיל תורת אמת היתה בפיהו"כמ, מתה נקרא א"מרע' פי 1853

 ).מ"מ(ה יצמח ויתעלה מן הגלות "מרע
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 למטה ישראל משקים ממנו ,"האדמה פני
 ואד" ,אחר דבר .התורה של פנים בשבעים

 מן יעלה ענן תרגומו ,"הארץ מן יעלה
 על 'ה ענן כי" בה שנאמר אותה ,הארץ

 חכמים תלמידי משקים ובו ,"' וגוהמשכן
  .זמן באותו בארץ

 äîãàä)å á úéùàøá (îé ìàøùé ïéé÷ùúà äéð
òá àúúì 'àúééøåàã ïéôðà1854 ãàå øçà øáã 

 àòøà ïî ÷ìúñé àððòå åîåâøú õøàä ïî äìòé
 äá øîúàã àéää)çì î úåîù (ïðò éë1855åäé " ä
åâå ïëùîä ìò ' éãéîìú ïéé÷ùúî äéáå

íéîëç1856æ àåääá àòøàá àðî  
 אלו ,"האדם את אלהים 'ה וייצר"

 ריצי הוא ברוך הקדוש זמן באותו .ישראל
 והעולם הזה העולם של בציורים אותם
 הוא ברוך הקדוש זמן באותו "וייצר" .הבא

 'ו ,'י 'י ן"יודי שני של בציור בשמו הכניסם
 ויהיו ,ה"יהו לחשבון עולים שהם ,ביניהם

 ן"ייוד בשני שלהם בפנים בפניוירים ומצ
 הכתוב אמר ולכן .'ו באות שלהם טםובח

 אותם אלה ".אראנו צורים מראש כי"
ירים ו מצויהיו ,הקדוש השם של ציורים

 ,'י 'י שהם ,נכבדים לוחות בשני בפניהם
 אותם ריצי ועוד .עליהם חרות הוא 'שו

 הם 'וו ה"י זו ,העליונה זוגו בבת דור לכל
 של באותם אותם ריוצי ,שניהם של היחוד

 עמוד ישראל שהוא ,שלמעלה ורצי
 ,ותחתונה עליונה שכינה כולל ,האמצעי

 שמע וקריאת ערבית שמע קריאת שהם
 ובשר מעצמי עצם" נאמר ועליהם ,שחרית
  ".מבשרי

åäé øöééå"éäìà ä" íãàä úà í)æ á úéùàøá (
á÷ àðîæ àåääá ìàøùé ïéìà" ïéøåéöá ïåì øééö ä

ðîæ àåääá øöééå éúàã àîìòå ïéã àîìòã à
á÷"áã àøåéöá äéîùá ïåì ìééò ä 'éãåé"é ï 'é 'å '

 ïé÷ìñ ïåðéàã åäééðéáïåáùçìåäé " ïåäéå ä
ïéôðàá éåôðàá ïéøééåöî1857éãåé ïéøúá ïåäìéã " ï

å úàá ïåäìéã àîèåçá ' àø÷ øîà àã ïéâáå
)è âë øáãîá ( ïéìà åðàøà íéøåö ùàøî éë

 àîùã ïéøåéö ïåðéààùéã÷ ïéøééåöî ïåäéå 
åäééôðàáïéøé÷é ïéçåì ïéøúá 1858é ïåðéàã  'é '

å åäéàã 'øåã ìëì ïåì øééö ãåòå åäééìò úåøç1859 
 äéâåæ úááäàìò1860é àã "å ïåðéàå ä ' àãåçé

åäééåøúã1861àìéòìã àøåéöã ïåðéàá ïåì øééöå 161 
 àúðéëù ìéìë àúéòöîàã àãåîò ìàøùé åäéàã

äàìò÷ ïåðéàã äàúúå "÷å úéáøò ù" úéøçù ù
 øîúà åäééìòå)éùàøáâë á ú ( éîöòî íöò

éøùáî øùáå1862  
 בגן ישראל את נטע זמן באותו ומיד

 'ה ויטע" שכתוב זהו ,הקדוש העדן
 àúðâá ìàøùéì ïåì òèð àðîæ àåääá ãéîå

 ïãòãàùéã÷ää " ã)ç á úéùàøá (åäé òèéå" ä
                                                                                                                                                                                     

מלבא לפומא לא גלי : א"ז נז ע"תיקו' עי. פנים בפסוק בראשית' ז ששם רואים ע"ריש תיקו' עי@ 1854
: א"ז קע ע"א בתיקו"בגר' ועי. 'ב שמהן ואינון שבעין אנפין לאורייתא דתליין מן ב"י ודאי דא שמא דע"ללב

אנפין דאורייתא '  והן ע, כלול מעשר'ל אשבע בנין שכ: א"ח ל ע"א בתז"בהגר' ועי. הם כללא דלהון' ב
, ב בכל מקום מתייחדים בדעת"חו: ב"ג כ ע"ז ח"רמ' ועי. נפש דיעקב' ל ע" שהוא אורייתא כנ,א"דכליל בעד

שהדעת הוא , והסנהדרין היו יודעים שבעים לשון.  לתורהלכן משם שבעים פנים, קצוות' ודעת מתפשט בז
 .ברית הלשון בייחוד גמור

ל "שער מאמרי רז (ענן' על המשכן יומם והיא השכינה הנק' ש כי ענן ה"כמ' וכוענן ' נק'  הנוק1855
 ).א"מאמר פסיעותיו של א

 .תלמידי חכמים דבגינהון שריא שכינתא על ישראל: א"ז כג ע"תיקו' עי 1856
 ).נ"ש) (מ"א(ל בעיינין "ל דצ"נ. ן מצויירין באנפוי באנפיןויהו 1857
תרין עינין אינון תרין : ב"ז קסט ע"תיקו' עי). מ"מ) (מלכות(לוחות הם חכמה בראש וחכמה בסוף ' ב 1858

 .לחת אבן כתובים באצבע אלקים כתובים משני עבריהם) ב"שמות ל( דאתמר בהון תאלוחין יקירין דאוריי
 ).מ"מ(מישראל ' ל אאבא צייר בכ' פי 1859
 ).מ"מ(ונודע שחכמה בבינה ' שהיא אימא שהיא ה 1860
 ).מ"מ(מלכות ' א ומזווגם בגנתא דעדן פי"א שמייחד או"הוא ז' פי 1861
ז קכב "תיקו' ועי@ .מלכות' ובשר מבשרי היא בחי, אימא' שעצם מעצמי היא בחי, ב"ג רנה ע"ח' עי 1862

ר "בפסוק הזה כתיב בענין אדה: ר ב"ח לו"ע' ועי. 'עם ה' וובשר מבשרי דא ' עם ה' עצם מעצמי דא י: א"ע
. נשי חד דגרמי וחד דבשרא'  אמרו כי הם ב)ף צטד(ויאמר זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי ובתקונים 

הצלע כי הרי לאה מקומה היה ' והענין כי לאה נקראת עצם שהיא דינין קשים כעצם ועוד כי היא בחי
 .אבל רחל הוא בשר מבשרו דינא רפיא במקום גילוי החסדיםאחורי הצלעות שהם עצמות 
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 השכינה זו "גן" .אמאו אבא ,"אלהים
 את" .העליונה האם זו "עדן" .התחתונה

 נטע תהיה היא ,האמצעי העמוד זה "האדם
 ותהיה ,לעולם ממנו תזוז ולא ,זוגו בת שלו

 הקדוש אותם נטע וישראל .שלו העדון
 ,בעולם הקדוש נטע זמן באותו ,הוא ברוך
 ידי מעשה מטעי נצר" שנאמר כמו

  ".להתפאר

éäìà"áà í"îàå à"à1863162 â" àúðéëù àã ï
ãò äàúú" àîà àã ïäàìò àã íãàä úà 

äú éäéà àúéòöîàã àãåîò úá äéìéã òèð à
 àðåãò àäúå íìòì äéðî æåæú àìå äéâåæ

äéìéã1864á÷ ìàøùéå " àðîæ àåääá ïåì òèð ä
 àòèðàùéã÷àîìòá 1865 øîà úàã äîë 

)àë ñ äéòùé (øàôúäì éãé äùòî éòèî øöð  
 כל" .ואמא אבא "אלהים ה"יהו ויצמח"
 זה "למאכל וטוב" .צדיק זה "נחמד עץ

) וכןמ( @מזמין הוא שבו האמצעי העמוד
 הצדיק מתפרנס ולא .בו שהכל לכל מזון
 צריכים ולא ,ממנו שכינההו ,ממנו אלא
 נזונים כולם אלא )שלהם( התחתונים את

 לשכינה היה לא שבגלות .ידו על למטה
 של ברכות י"בח אלא מזון העולמים י"ולח

 מזון יהיה הוא זמן באותו אבל ,התפלה
 יהיה ,החיים עץ שהוא "החיים ועץ" .לכל
 מעץ גם ולקח" בו שנאמר ,הגן בתוך ענטו

  ".לםולע וחי ואכל החיים

åäé çîöéå"éäìà ä" í)è á úéùàøá(  àáà
àîàå1866éãö àã ãîçð õò ìë " ìëàîì áåèå ÷

 àúéòöîàã àãåîò àã]àåäáã) [àåääáã(163 
 ïéîæ]ð"àðéîæ à[ àìå äéá àìëã àìëì ïåæî 

 àìå äéðî àúðéëùå äéðî àìà ÷éãö ñðøôúà
 ïéëéøöïéàúú )ïåäìéã ( àúúì ïéðåæð åäìåë àìà

çìå àúðéëùì äåä àì àúåìâáã äéãé ìò" é
çá àìà àðåæî ïéîìò"àúåìöã ïàëøá é1867 ìáà 

 íééçä õòå àìëì àðåæî àäé åäéà àðîæ àåääá
 øîúàã àúðâ åâá òéèð àäé ééçã àðìéà àåäã

 äéá)â úéùàøááë  ( ìëàå íééçä õòî íâ ç÷ìå
íìåòì éçå  

 צד של העץ ולטש לא השכינה ועל
 טוב הדעת עץ" שהם ,רב ערב שהם ,האחר

 זהו ,המאוט עוד בה תקבל ולא ,"ורע
 ".נכר אל עמו ואין ינחנו בדד 'ה" שכתוב

 ,המשיח לימות גרים מקבלים לא ולכן
 נטע מקבלת שלא גפן כמו השכינה ותהיה

 נחמד עץ כל יהיו וישראל .אחר ממין
 בו שנאמר ,פיוי עליהם ויחזר ,למראה

   ".ישראל תפארת ארץ משמים השליך"

 àøèñã àðìéà äìò àèìù àì àúðéëùå
ïåðéàã áø áøò ïåðéàã àøçà1868 áåè úòãä õò 

òøå1869ää àîè ãåò äá ìá÷ú àìå " ã) íéøáã
áé áì (åäé"âáå øëð ìà åîò ïéàå åðçðé ããá ä" ã

 àúðéëù àäúå çéùîä úåîéì íéøâ ïéìá÷î àì
 àøçà àðéîî àòèð àìá÷î àìã àðôâë

å åäééìò øæçúéå äàøîì ãîçð õò ìë ïåäé ìàøùé
 äéá øîúàã àøôåù)à á äëéà ( íéîùî êéìùä
 ìàøùé úøàôú õøà  

 ולא ,מהם נדחים "ורע טוב הדעת ועץ"
 נאמר שהרי ,בהם מתערבים ולא מתדבקים

 תאכל לא ורע טוב הדעת ומעץ" בישראל

 àìå åäééðî ïééçãà òøå áåè úòãä õòå
 àäã ïåäá ïéáøòúî àìå ïé÷áãúî>øîúà <

)àúéà( ìëàú àì òøå áåè úòãä õòîå ìàøùéá 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א "כח ע 1863
 .חכמת הקבלה ונטע את הגן על הרזין בעדן: א"בהגר, עדן דא עדונא דאורייתא: א"ז ק ע"תיקו' עי 1864
א "לעיל כב ע' ועי, אין המלאך הזה מן הנפרדים רק מן הנטיעות): בראשית כב יג(בחיי ' ר' עי 1865
שהוא כינוי לעולם " נטיעות"א ועוד מקומות לעניין "לקמן לז ע' ועי. ע המה עולמות הנפרדים"ות בישעולמ

 @.ע"א שהם הגילוים שבמלכות דאצילות וצ"ז ל ע"תיקו' ועי. האצילות
 .'ו אות ז"א ובהגהות מהרח"ד וזוהר אחרי מות סה ע"ש כה ע"הקדו' עי 1866
תצא ' ועיין בפ' רכאן דצלותא בזמן הגלות וכן איתא בתיח ב"גליון מכאן נראה שגם הצדיק נזון מי 1867
 , לא יש למעלה מוחין אלא בעת התפלה בלבד, כי בזמן החרבן,ס הגלות"ז: א"כ כ ע"שעה' עי). א"ד(' רעח א

  .כ הם מסתלקים שלא יגיע בהם הפגם"ואח
 ).הערת הזוהר(סוף תצא  1868
 ).מ"מ(ת עץ הדעת שהוא ערב רב א בתוך הגן שהיא מלכות לבטל שליט"ועץ החיים שהוא ז 1869
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 הקדוש להם להיוג .רב ערב שהם ,"ממנו
 שאבדו גרמו ממנו ואכל שביום ,הוא ברוך
 .שני ובית ראשון בית שהם ,אבדות שתי
 ,"תמות מות ממנו אכלך ביום כי" זהו

 ויבש יחרב שצדיק שגרמו והם .םיפעמי
 ובבית ,עליונה שכינה שהיא ,ראשון בבית

 ונהר" זהו .תחתונה שכינה שהיא ,שני
 'בה יחרב ,)'ו (זה ונהר ,"ויבש יחרב

 'הי שפע ממנו סתלקהש בגלל ,תחתונה
  .סוף לאין

 åðîî)æé á úéùàøá (áø áøò ïåðéàã1870 ïåì éìâå 
á÷"ìëà íåéáã äåá åãáàã åîøâ åðîî  ' ïéãáà

 íåéá éë åäéà àã éðù úéáå ïåùàø úéá ïåðéàã
 êìëàá úåîú úåî åðîî 'øâ ïåðéàå íéîòôé åî

 àúðéëù éäéàã ïåùàø úéáá ùáéå áøçé ÷éãöã
äàìò àã äàúú àúðéëù éäéàã éðù úéááå 
åäéà1871) ä èé äéòùé ( øäðå ùáéå áøçé øäðå

àã164äá áøçé  'äàúú1872 äéðî ÷ìúñàã ïéâá 
éã åòéáð 'óåñ ïéàì1873  

 העם ,מהגלות ישראל כשיצאו ומיד
 ויבש חרב שהיה רנה מיד ,לחוד הקדוש
 ,'ו זה ,"מעדן צאוי ונהר" בו נאמר

 העמוד זה "ונהר" ".הגן את להשקות"
 .העליונה אמא זו "מעדן צאוי" .האמצעי

 ,תחתונה שכינה זו "הגן את להשקות"
 אז" ובישראל במשה נאמר זמן שבאותו
 ,נהר 'נ ,עדן 'ע שהוא ,בענג ,"'ה על תתענג

  ,"' וגושהמ ישיר אז" הכתוביתקיים ו .גן 'ג

 àîò àúåìâ ïî ìàøùé ïå÷ôéã ãéîåàùéã÷ 
 äéá øîúà ùáéå áøç äåäã øäð ãéî ãåçì

)é á úéùàøá ( ïãòî àöåé øäðå>å àã'< úå÷ùäì 
 ïãòî àöåé àúéòöîàã àãåîò àã øäðå ïâä úà

 àîà àãäàìò àúðéëù àã ïâä úà úå÷ùäì 
 ìàøùéáå äùîá øîúà àðîæ àåääáã äàúú

)ãé çð íù (âðòúú æàåäé ìò "ò åäéàã âðòá ä '
ð ïãò 'â øäð 'å ïâà àø÷ íéé÷ú)à åè úåîù ( æà

åâå äùî øéùé'  
   åë/á  

 לערב ויתהפך ,"ישיר" אלא נאמר לא שר
 עובדי העולם מותוולא ע"לנג ג"ענ רב

 בהם שפרח והמצרים שפרעה כמו ,ם"עכו
  .ג"ענ יהיה לישראל אבל ,אבעבועות שחין

ôäúàå øéùé àìà øîàð àì øù áø áøòì ê
ðò"âðì â"ò1874àîìòã ïéîåàìå åëòò "í àðååâë 

 úåòåáòáà ïéçù ïåäá çøôã éàøöîå äòøôã
ðò àäé ìàøùéì ìáà"â  

 הגן את להשקות מעדן יצא ונהר" וזהו
 : שהם,"ם יפרד והיה לארבעה ראשיםומש
 הרוצה זמן ובאותו .ימין זרוע דחס

מושקים  מיכאל ומחנה ,ידרים להחכים
 .שבטים ושני יהודה מטה ועמו ,ממנו

 הרוצה זמן ובאותו .שמאל זרוע גבורה
מושקים  ל ומחנה גבריא,להעשיר יצפין

 שוק נצח .שבטים ושני דן מטה ועמו ,ממנו
 ,נוריאל של מחנהמושקים  וממנו ,ימין

 åäéà àãå)é á úéùàøá ( ïãòî àöåé øäðå
 äòáøàì äéäå ãøôé íùîå ïâä úà úå÷ùäì

ñç ïåðéàã íéùàø" àðîæ àåääáå àðéîé àòåøã ã
àëéî äðçîå íéøãé íéëçäì äöåøä"ì1875 

 ïéèáù ïéøúå äãåäé äèî äéîòå äéðî ïéé÷ùúà
áâøå" äöåøä àðîæ àåääáå àìàîù àòåøã ä

àéøáâ äðçîå ïéôöé øéùòäì" äéðî ïéé÷ùúà ì
öð ïéèáù ïéøúå ïã äèî äéîòå" àðéîé à÷åù ç

                                                                                                                                                                                     

). ב"ב קכט ע"ה ח"דע(לעיל הערה ' קבלת הערב רב גרמה כלל הגליות והצרות עד ביאת המשיח ועי 1870
' ז תיקון נ"א על תיקו"בהגר' ועי. ד שמונה רשימה של מקומות בזוהר המדברים בענין זה"ש כג ע"הקדו' ועי

 .ב"זהר כי תצא רעז ע' ועי. בארוכה) ג"צז ע(
מאן הוא ' ץ ב"ולאו למימרא דאימא עילאה איתקריאת עדן דבאידרת האזינו ר. ב עיין”ויקהל רי ע 1871

ב כתב דנקרא עדן לגבי "הרש). א"ד(ק בינה היא היוצאת מעדן שהיא חכמה "עדן דא חכמה עילאה אלא ה
  ). א"נ(א "ז

 ).נ"ש(ל "כצ' תתאה כו' עלאה ויבש בה' וחרב בה 1872
 ).מ"מ(א "ה ואינו מאיר לז"ס ב"ועלה אבא לא, ן דאבא שבתוכוא מוחי"שנסתלקו מז' פי 1873
וזוהר פקודי ] ב"יג ע[תקונים בהקדמה סוף דף יא . שפחה רעה שהיא הקליפה מתהפך לה ענג לנגע 1874

ח שער מט פרק ו "ע' עי". אין בטובה למעלה מענג ואין ברעה למטה מנגע: "ד"ב מ"י פ"ס' עי). א"ד(ב "רב ע
 . הפך ענג דקדושה היא,רא דנוגההנגע הוא דכו: ל"ז

 ).ו"לש(ב "ג קיח ע"ח 1875
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 הוד .עמו שבטים ושני ראובן מטה ועמו
 והוא" ליעקב נאמר שעליה ,שמאל שוק

 מחנהמושקים  וממנו ,"ירכו על לעוצ
 ,הגלות רפואת על נהוממ שהוא ,רפאל
  .שבטים ושני אפרים מטה ועמו

 ïéé÷ùúà äéðîå]àéøåðã àééøùî"ì1876) [ ïééøùî
àéøåð"ì(1877 ïéèáù ïéøúå ïáåàø äèî äéîòå 

åä äéîò"àìàîù à÷åù ã1878 øîúà äìòã 
 á÷òéì)áì áì úéùàøá (ìåö àåäååëøé ìò ò1879 

 àééøùî ïéé÷ùúà äéðîå)ã(ìàôø1880 åäéàã 
àúåìâã àúååñà ìò àðîî1881 äèî äéîòå 

ïéèáù ïéøúå íéøôà  
 לארבעה והיה יפרד ומשם" אחר דבר
 שנכנסו ארבעה אותם אלה ,"ראשים
 שונה פי שהוא ן"בפישו נכנס אחד .לפרדס
 קבור הוא ושם ן"בגיחו נכנס השני ,הלכות
 ".גחון על ךהול כל" בו שנאמר אותו

 אשר לגבר" נאמר עליו ,ל"א גבר ,ל"גבריא
 ידע ולא ".בעדו אלוה ויסך נסתרה דרכו
 שהתגלה הזה היום עד קבורתו את איש
 שלישי .ברמיזא לחכימא ודי רמז וזהו ,שם

 מחדדת לשון וזו ,קל חד ,ל"בחדק נכנס
 שהוא ת"בפר נכנס רביעי .לדרשה קלה
 עזאי ןוב זומא בן .ורביה פריה שבו ,המח

 íéùàø äòáøàì äéäå ãøôé íùîå øçà øáã
ñãøôì åñðëðã äòáøà ïåðéà ïéìà1882 ìàò ãç 

åùéôá"úåëìä äðåù éô åäéàã ï1883 ìàò àðééðú 
åçéâá"ï1884 äéá øîúàã àåää øåá÷ àåä ïîúå 

)÷éåáî àé àø (àéøáâ ïåçâ ìò êìåä ìë" øáâ ì
ìà1885 øîúà äéìò )âë â áåéà ( åëøã øùà øáâì

äøúñð1886åìà êñéå " úé øáâ òãé àìå åãòá ä
äéúøåá÷1887 àãå ïîú àééìâúàã ïéãä àîåé ãò 

àæéîøá àîéëçìå æîø åäéà1888 ìàò äàúéìú 
÷ãçá" àì÷ àãéãç àðùéì àãå ì÷ ãç ì

àùøãì1889øôá ìàò äàòéáø " åäéàã ú

                                                                                                                                                                                     

ועטם שאמר נוריאל שהוא מצד הגבורה ולא , לכך אמר דאיהו בנצח, כיון דאיהו בנצח ואיהי בהוד 1876
 ).מ"מ(לפי שנצח גם הוא לבר מגופא שהוא דין לכך אמר נוריאל , אוריאל שהוא מצד החסד

 ).ו"לש(א "ג רכה ע"ח' עי 1877
ד "א שהו"ז פב ע"תיקו' עי). א"נ(ד "והוא נגד הו, דבירך שמאל אחז המלאך ליעקבמכאן משמע  1878

הוא ' אלא הביאור הוא שמאחר שנוק, ב משמע שהיה בנצח ולא בהוד"אמנם לעיל כא ע, מתקשר בשמאל
וממילא שייך לומר בשניהם היה הצליעה על יריכו , א לכן נצח שלו הוא בסוד הוד שלה"א עם ז"בסוד אב

 ).ג והלאה"א ע ע" חכללים(
 .ב ודברינו שם אם זה נצח או הוד"לעיל כא ע' עי 1879
 ).מ"מ(לפי שמלכות אחוזה בהוד ורפאל מצד המלכות  1880
 ).א"ד(רפואת הגלות ' פי 1881
ה "אריכות דע' עי). ה"של(ח "בחייט מובא זה המאמר באורך דף ע. 'אלין אינון ארבעה דנכנסו כו 1882

 .'וד' ג סימנים ג"ב פט ע"ח
ובן עזאי הו אפה שונה הלכות שהיה אומר כל ). א"נ(מ "א. דפרדס' ל פשט הלכה ולזה רמז בפ"ר 1883

 מה פ"ע הוא ,'א שיטה :כאן' יש כמה שיטות איך לפרש כל א). מ"מ(חכמי ישראל לפני כקליפת השום 
 הוא ,'ב שיטה). ב"ע א"ע עמוד כט דף (אור יהל בספר פקודי בהיכלות ,זהר כאןה דברי את א"הגר שפירש
 חידקל, מיכאל דרום גיחון, גבריאל צפון הוא פישון כי אמרו שם) א"ע קא דף נד תיקון (התיקונים שיטת
 התיקונים כי, )שם ג"ע ריש(' הנז אור וביהל א"ע שם א"הגר ואמר. רפאל מערב פרת, נוריאל אוריאל מזרח

 שם אמר) אורייתא ה"ד סוף א"ע שם (בתיקונים עצמו א"הגר כי הוא', ג שיטה. בזה חלוקים הזוהר עם
 .בראשית זוהר בכוונת
 ).מ"מ(משה רבינו  1884
 ).מ"מ(ל משה הוא גבר אל כמו איש האלהים "ר 1885
 ).מ"מ(דרכו שהו אדרך קבורה נסתרה , ה"שהוא מרע 1886
ב וזוהר תרומה קמא מבואר שענין הקבורה הוא כסוי הקליפה סביב גבול "מנחת יהודה דף עט ע 1887

  ).א"ד(הקדושה 
  ).מ"מ(וסוד זה ראוי להעלימו לכך אמר לחכימא ברמיזא ' וכו, משה קבור נגד פעור 1888

,  סוד משה הוא תורתו הלכה למשה מסיני שהוא הסוד והוא גנוז ברמז,ל" ז,ד"ח ע"ב כ" יהל אור ח'עי
 . כ"ע

 ).מ"מ(הוא בן זומא שהיה דרשן  1889
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 לוקים היו ,התורה שלקליפות ל שנכנסו
 בו נאמר ,במח שנכנס עקיבא רבי .בהם

  .בשלום ויצא בשלום שנכנס

åîàç1890äéáøå äéøô äéáã 1891 éàæò ïáå àîåæ ïá 
]ã[ éáø ïåäá ïà÷ì ååä àúééøåàã ïéôéì÷á åìàò

àáé÷ò1892 >ã< ìàòã äéá øîúà àçåîá ìàò
íìùá ÷ôðå íìùá1893  

 הייתי אחד יום ,אבא ,אלעזר רבי אמר(
 שאמר מהו ,החברים ושאלו ,המדרש בבית

 שיש לאבני כשתגיעו לתלמידיו עקיבא רבי
 תסתכנו שמא מים מים תאמרו אל טהור

 יכון לא שקרים ברוד" שכתוב ,בעצמכם
 ואמר ירד הזקנים זקן נתייםבי ".עיני לנגד
 ,לו אמרו .עוסקים אתם במה ,רבנן ,להם
 לתלמידיו עקיבא רבי שאמר בזה ודאי

  .'וכו שיש לאבני כשתגיעו

)>ð"à <à"ø1894 àðéåä ãç àîåé àáà øæòìà 
àã åäéð éàî àééøáç åìéàùå àùøãî éáá"ø 
øåäè ùéù éðáàì åòéâúùë éåãéîìúì àáé÷ò1895 

íéî íéî åøîàú ìà1896 åëééîøâ ïåðëúñú àîù 
 áéúëã)æ à÷ íéìäú ( ãâðì ïåëé àì íéø÷ù øáåã

 ïåì øîà úéçð à÷ ïéáñã àáñ àä éëäãà éðéò
 àäá éàãå äéì åøîà ïåìãúùú à÷ éàîá ïðáø

àã" ùéù éðáàì åòéâúùë éåãéîìúì àáé÷ò ø
åëå'  

 והרי ,כאן יש עליון סוד יודא ,להם אמר
 תטעו שלא וכדי ,העליונה בישיבה פרשוה
 שהוא ,ביניכם זה סוד לגלות ,לכם ירדתי

 אבני בודאי. הדור מבני טמיר עליון סוד
 מים יוצאים שמהם הם טהור שיש

 בראש 'א באות רמוזים והם ,טהורים
 עץ" הוא ביניהם נטוי שהוא 'ו .ובסוף
 ".לעולם וחי" ממנו שאוכל מי ,"החיים

 והם ,"וייצר"ב רמוזים האלה ם"היודי ושני
 ויצירה העליונים של יצירה ,יצירות שתי
 וחכמה בראש חכמה והם .התחתונים של

 תעלומות הם ודאי ,חכמה תעלומות ,בסוף
 והם. עליון כתר שתחת עליונה מחכמה

 יורדות דמעות שתי שבהם עינים שתי כנגד
  .הגדול לים

 àæø éàãå ïåì øîàäàìò àäå àëä úéà 
 àúáéúîá äåî÷åàäàìò ïåòèú àìã ïéâáå 

 ïéâáå åëì àðúéçðãåëééðéá àã àæø àééìâúà1897 
 àæø éäéàãäàìò éðáà éàãåá àøã éðáî àøéîè 

ïééëã ïééî ïåäðîã ïåðéà øåäè ùéù1898 ïé÷ôð 
à úàá ïéæéîø ïåðéàå'å àôåñå àùéø  ' éåèð åäéàã

åäééðéá1899 )å( íééçä õò åäéà]ïàî[ ìéëàã  äéðî
á ïéìàå íìòì éçå 'éãåé" øöééåá ïéæéîø ïåðéà ï

 äøéöéå ïéàìòã äøéöé úåøéöé ïéøú ïåðéàå
ïéàúúã1900 óåñá äîëçå ùàøá äîëç ïåðéàå 

 äîëçî úåîåìòú ïåðéà éàãå äîëç úåîåìòú
äàìò1901 øúë úåçúã äàìòá ìá÷ì ïåðéàå  '

ïåäáã ïéðééò1902àáø àîéá åúçð ïéòîã ïéøú   

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(הם סודות התורה  1890
 .)ו"לש(ב "וכן הוא בבכורות נה ע 1891
 ).הערת הזוהר(פקודי רנד  1892
' עי). ו"לש(ל נד "ג צ"ותיקון ס' ל מ"ו צ"תיקון ט). א"ד(א וצא תקון סג ”תקונים תקון טו דף קא ע 1893

 .ב"ב כח ע"אריכות ביהל אור ח
ד "ופקודי רכ). ו"לש(ב "ל פנחס רמו ע"צ). א"ד(א ”מ סוף דף קא ע"כל המצוין הודפס גם בר 1894

  ).א"נ(ב "הרש. 'א א"ותקונים ק
 ).מ"מ(לוחות התורה הראשונים שנשברו ' והם ב, הם אבא וברתא 1895
ד סימן יא "ב קו ע"ה ח"דע' עי). א"ד(פרדס בשער ערכי הכינויים בערך שיש וסוף תקון כד  1896

 .'ג סימן ה"וכן צב ע, באריכות
 ).נ"ש) (מ"א(ל לפיכך ירדת כדי שיתגלה סוד זה ביניכם "ר. 'ובגין דאתגלייא רזא דא בינייכו כו 1897
' פי. ה לפרדס"ב ד"ז קא ע”א על תיקו”בהגר' ועי. ב כט עג"יהל אור ח). ו"לש(א "ז קמ ע"תיקו 1898

 ).מ"מ(החסדים והשפע מהם בא לעולם יצירה דעילאין אבא האציל עולם האצילות 
 ).ו"לש(ב "ג רכג ע"ח' עי 1899
 ).מ"מ(ע "מלכות האצילה לבי 1900
', ונודע כי אבא יונק ממזל הח, א" שתחת גולגלתא דאחכמה ומלכות שרשם ממוחא סתימאה' פי 1901

דתחות כתר עילאה וקראם , ש אינון תעלומות מחכמה עילאה"וז, ואבא יסד ברתא, שהוא ממוחא סתימאה
 ).מ"מ(אבא נעלם בפרצופי האצילות ומלכות נעלמת בהיכלותיה , תעלומות שהם נעלמים
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 משני התורהש בגלל ,ירדו ולמה
 לישראל מוריד משה היה הללו הלוחות

 אבדן גרם וזה ,ונפלו ונשברו ,בהם זכו ולא
 שפרח בגלל ,נפלו ולמה .ושני ראשון ביתל
 להם ונתן ,"וייצר" של 'ו שהוא ,מהם 'ו

 ,"ורע טוב הדעת עץ" של מצד אחרים
 מימין .תריוה סוריבא תורה נתנה שמשם

 עקיבא רבי אמר ולכן. מות ומשמאל חיים
 אל טהור שיש לאבני כשתגיעו ,לתלמידיו

 אבני שוקלים תהיו לא ,מים מים תאמרו
 ,"וייצר" של ן"יודי שני שהם( ,טהור שיש

 לאבנים )תחתונה וחכמה עליונה חכמה
 חכם לב" שמשם ,ומות חיים שהן אחרות
 אלא ,עוד ולא ".לשמאלו כסיל ולב לימינו
 של הֶלֶאְש בגלל ,עצמכםאת  כנותתס אתם

 ואבני ,רודיבפ הם "ורע טוב הדעת עץ"
   .כלל רודיפ בלי ביחוד הן טהור שיש

åúçð éàîàå1903 ïéçåì ïéøúî àúééøåàã ïéâá 
ïéìà) ïéìà( åëæ àìå ìàøùéì úéçð äùî äåä 

 úéáã àãåáà íéøâ àãå åìôðå åøáúàå ïåäá
åìôð éàîàå éðùå ïåùàø1904å çøôã ïéâá  ' åäééðî

å åäéàã 'à ïåì áéäéå øöééåã õòã àøèñî ïéðøç
 àúééøåà úáéäééúà ïîúîã òøå áåè úòãä
 àúåî àìàîùîå ééç àðéîéî øúäå øåñéàá

âáå"à ã" éðáàì åòéâúùë éåãéîìúì àáé÷ò ø
 ïéìé÷ù ååäú àì íéî íéî åøîàú ìà øåäè ùéù

 øåäè ùéù éðáà]ð"á ïåðéàã à ' øöééåã ïéãåé
 äîëçäàìòäàúú äîëçå [ ïéðøçà ïéðáàì 

ééç ïåðéàã ïîúîã àúåîå )á é úìä÷ ( íëç áì
 ïåúà àìà ãåò àìå åìàîùì ìéñë áìå åðéîéì
 áåè úòãä õòã ïéìàã ïéâá åëééîøâ ïåðëúñú
 ïåðéà øåäè ùéù éðáàå àãåøôá ïåðéà òøå

ììë àãåøô àìá àãåçéá1905   
 החיים עץ הסתלק שהרי תאמרו ואם

 ברוד" ,רודיפ ביניהם ויש ונפלו מהם
 שם אין שהרי ,"עיני לנגד יכון לא שקרים

 .מאלה היו שנשברו הֶלֶאְש ,למעלה רודיפ
  לנשק באו

 åäééðî íééçä õò ÷ìúñà àäã ïåøîéú éàå
 ïåëé àì íéø÷ù øáåã åäééðéá àãåøô úéàå åìôðå
 ïéìàã àìéòì àãåøô ïîú úéì àäã éðéò ãâðì

à÷ùðì åúà ååä ïåðéàî åøáúàã  

  æë/à  
  )ñàå çøô äéìåäééðî ÷ìú1906  ).מהם והסתלק פרח אותו
 בודאי ,"מעדן יצא ונהר" אחר דבר
 קליפות אין שם החיים בעץ למעלה
 אבל ".רע יגורך לא" שכתוב זהו ,נכריות

 ,נכריות קליפות בודאי יש שלמטה בעץ
 שהוא ,אנפין זעיר של עדן בגן נטוע והוא
 של העליון העדן שגן .ן"מטטרו ,חנוך

יא של ערבוב שם אין ,הוא ברוך הקדוש

ã øçà øá)é á úéùàøá ( ïãòî àöåé øäðå
àìéòì éàãåá  íééç õòá)ã( ïéôéì÷ úéì ïîú

ää ïéàøëåð" ã)ä ä íéìäú (òø êøåâé àì1907 
àúúìã õòá ìáà1908 éàãå ïéàøëåð ïéôéì÷ úéà 

ïéôðà øéòæã ïãòã àúðâá òåèð åäéàå1909 åäéàã 
âã ïåøèèî êåðç"àìéòìã ò1910á÷ã " ïîú úéì ä

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א "שמות יח ע 1902
 ).מ"מ( ט"ר היא ששם מט" אחרנין מסטרא דעץ הדעת טוהתרין דמעין' פי 1903
  ).א"נ(מ "א. 'וזהו לתת חסר ו 1904
 ). א"ד(נג וקנז וזוהר סוף כי תצא ' ש ד"מנחת יהודה דף מט גירסא אחרת וע 1905
 ).ה"של(ביאור מאמר זה כולו בחייט דף נג  1906
במדבר א  (הזר הקרב יומתו, ת דלהון אתמר לא יגורך רע"מסטרא דספירן והויו: א"ז י ע"תיקו' עי 1907

וכל זה שאמרנו הוא ): בראשית ג(ספר הליקוטים ' ועי. שהוא אצילות, נגה ט' ח שער קלי"ע' ועי, )נא
לא ) 'ה' תהלים ה(שנאמר , ו אין להם אחיזה בהם"שח, לא בספירות דמקננן בעולמות, בעולמות עצמן

 . יגורך רע
 ).מ"מ(א דיצירה "ט שהוא ז"הוא מט 1908
ששם אין , אצילות' דגן עדן דלעילא פי, א"ט שהוא ז"שהיא גן של מט, נטוע ביצירה'  הנזא"ז' פי 1909

 ).מ"מ(ש וכבודי לאחר לא אתן "לקליפות אחיזה כמ
 ).א"ד(ע עליון ותחתון ושני מטטרון קטן וגדול "לפי שיש שני ג 1910
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 זה ובגלל ,ְוִעֵּקׁש ִנְפָּתל שם להיות ותקליפ
 לומר כלנוי ."' וגומעדן יצא ונהר"

 ,שלו דוןימע "מעדן צאוי" ן"במטטרו
 ,שלו הפרדס ,שלו הגן "הגן את להשקות"

 .ואלישע זומא ובן עזאי בן לשם שנכנסו
 ,ע"ר זה ומצד ב"טו זה מצד שלוקליפות ו

 טמאה ,ופסול כשר , והיתראסור וזה
  .וטהרה

àîåèøò1911å ìúôð ïîú éåäéîì  àã ïéâáå ù÷ò
åâå àöåé øäðå 'øîéîì àðìéëé165 àöåé ïåøèèîá 

äéìéã ïåãòî ïãòî1912 äéìéã ïâ ïâä úà úå÷ùäì 
äéìéã ñãøô1913 àîåæ ïáå éàæò ïá åìàò ïîúã 

åè àã àøèñî äéìéã ïéôéì÷å òùéìàå" á
ø àã àøèñîå" ìåñôå øùë øúäå øåñéà àãå ò
äøäèå äàîåè1914166  

 זה כך ,רבי רבי ,ואמר אחד זקן עמד
 אלא ,נקרא לא הוא החיים עץ אבל ,ודאי

 אחת יצירה "וייצר" ,הדבר סוד הוא כך
 הדעת עץ" וזה ,לרע אחת ויצירה לטוב
 החיים מצד ,קטן אדם זה עץ ".ורע טוב

 יצירות שתי שם ,ממנו המות ומצד ממנו
 וייצר" נאמר ועליו , והיתרסוריא שהם שלו

 ".האדמה מן עפר האדם את אלהים 'ה
 שכינה זו ,"חיים נשמת יובאפ ויפח"

 ועץ" נאמר ועליה .תשובה "עדן" ,עליונה
 ,עיהאמצ העמוד זה ,"הגן בתוך החיים

 ,הם קשרים שלשה .תחתונה שכינה "ןהג"
 האדם ויהי" ובהם ,אצלו ונפש רוח נשמה
 נקרא] וכך[ מפיו ממש שהוא ,"חיה לנפש

   .חיים נשמת שהיא לשכינה
  

àáñ ãç í÷1915ä éëä éáø éáø øîàå  éàãå àå
 àåä éëä àìà åäéà éø÷úà àì íééç õò ìáà

äìîã àæø1916 äøéöé ãçå áåèã äøéöé ãç øöééå 
 àã õò òøå áåè úòãä õò åäéà àã òøã>íãà <

)à'(àøéòæ 1917 àøèñîå äéðî íééçã àøèñî 
á ïîú äéðî àúåîã ' øåñéà ïåðéàã äéìéã úåøéöé

 øîúà äéìòå øúäå)æ á úéùàøá (åäé øöééå" ä
éäìà"úà í åéôàá çôéå äîãàä ïî øôò íãàä 

 àúðéëù àã íééç úîùðäàìò1918 ïãò 
àúáåéú1919 øîúà äìòå )è íù( íééçä õòå1920 

âä àúéòöîàã àãåîò àã ïâä êåúá" àúðéëù ï
 àùôð àçåø àúîùð ïåðéà ïéøéè÷ úìú äàúú

äéáâì1921 åäéàã äéç ùôðì íãàä éäéå ïåäáå 
 íééç úîùð éäéàã àúðéëùì éø÷úà ùîî åéôî  

 .למעלה עלה אלו דברים שאמר מיד
 היה זה בודאי ,חברים ,שמעון רבי אמר

  .מקום מכל לנו יש מיכהת ובודאי ,מלאך

à àìéòì ÷éìñ ïéìà ïéìî øîàã ãéî" ïåòîù ø
îñ éàãåáå äåä àëàìî éàãåá àééøáçé úéà ê

øúà ìëî àðì  
 אלהים 'ה ויקח" ,אחריו הפסוק פתח

 ,"חויק" ."' וגועדן בגן חהויוינ האדם את
åäé ç÷éå äéøúáà àø÷ çúô"éäìà ä" úà í

 íãàäåâå ïãò ïâá åäçéðéå ')åè íù ( ç÷éå]ÅîÈàï [

                                                                                                                                                                                     

ל "ור. ' ועקש וכולית תמן ערטומא למהוי תמן נפתל). א"נ(ב "ערטומא ערבוביא דקליפין הרש' פי 1911
ן קושיות "ה יכא תמן שום קושיא ופירוקא רק תורת אמת אבל במתיבתא דמטטרו"במתיבתא דקב

 ).נ"ש) (מ"א(ופירוקים שהם קליפות 
 ).מ"מ(מלכות דאצילות ששם מתעדן  1912
 )מ"מ(יצירה ' פי). הערת הזוהר(ד "תיקון כ 1913
יהל אור (' וממתניו כו, ן היתר כשר טהוראבה' והן ג' ק דשם ממתניו ולמעלה טוב וכו"סוד זה בו 1914

 ).ג"ב כח ע"ח
 וגלה להם הסוד הזה, על סוד הדבר עד שבא אדם הראשון בדמות חד סבא] בעלי הזהר[ לא עמדו 1915

ר שהוא דרגא דחכמה ישראל "ל אדה" ר-' בא כוס, ל"ג ז"ח י ע"א בתז"בהגר' עי). ד"ז פל"עמק המלך שט(
 .סבא

 ).א"ד(א שמרכבת מטטרון הוא עץ הדעת טוב ורע ”צא רפג עב וזוהר ת"תקון יח דף ע 1916
 ).מ"מ(ט "מט 1917
 ).מ"מ(בינה  1918
 ).מ"מ(בינה שנקראת תשובה ' פי 1919
 ).מ"מ(חיים ' א שנק"א שיונק מאו"הוא ז 1920
א "ב וזוהר תרומה קמב ע"מנחת יהודה דף נג ע. קשרים נפש רוח נשמה' האדם יש לו נשמה מג 1921

  ).א"ד(
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 אותו לקח אלא .אותו לקח מאיפה
 ומשם" בהם שנאמר ,יסודות מארבעה

 מהם הפרידו ".ראשים לארבעה והיה יפרד
 הקדוש יעשה זה כמו .עדן בגן אותו ושם
 מארבעה שנברא אדם לבן הוא ברוך

 ומתעסק בתשובה ששב בזמן ,יסודות
 ,משם נוטלו הוא ברוך הקדוש ,בתורה

 נפשו פרידה ,"יפרד ומשם" נאמר ועליהם
 שהיא שלו בגן אותו ושם ,מתאותם

 "ולשמרה" ,עשה במצוות "לעבדה" ,שכינה
 ,אותה רולשמ זכה אם .תעשה לא במצוות

 ויעשה ,יסודות ארבעה על ראש יהיה הוא
 ,אחר ידי על ולא ידו על שמשקים נהר

  .עליהם ושולט אדון שהוא בו ומכירים

)ïàîå(ãî äéì ìéèð àìà äéì ìéèð  'ïéãåñé1922 
 íéùàø äòáøàì äéäå ãøôé íùîå ïåäá øîúàã

ïãòã àúðâá äéì éåùå ïåäðî äéì ùéøôà1923 
á÷ ãáòé àã àðååâë"ùð øáì ä1924ãî éøáúàã  '

 ÷ñòúîå àúáåéúá áúã àðîæá ïéãåñé
á÷ àúééøåàá"äéì ìéèð ä1925úî  åäééìòå ïî

 äåàúî äéùôð ùéøôà ãøôé íùîå øîúà
 àúðéëù éäéàã äéìéã àúðâá äéì éåùå ïåäìéã
 àìã ïéãå÷ôá äøîùìå äùòã ïéãå÷ôá äãáòì

äùòú1926 ìò àùéø àäé åäéà äì àøèðì äëæ éà 
ã ' àìå äéãé ìò ïéé÷ùúàã øäð ãéáòúàå ïéãåñé

 ïåáø åäéàã äéá ïéòãåîúùàå àøçà àãé ìò
åäééìò èéìùå  

 משקים הם ,התורה על עבר ואם
 וכל .הרע יצר שהוא רע של העץ ממרירות
 נאמר ,יסודות מארבעה שהם האיברים

 "וימררו" ,"' וגוחייהם את וימררו" בהם
 קדושים איברים ולגבי .מרה של במרירות

 נאמר עליהם ,הטוב מצד שהם הגוף של
 ממרה מים תולשת יכלו ולא מרתה אווויב"

 ,המשנה בעלי אמרו וז כדוגמא ."'וגו
 ,"קשה דהובעב חייהם את וימררו"

 ,"ובלבנים" .מרווח בקל ,"מרחוב" .שיאובק
 זו ,"בשדה דהועב ובכל" .הלכה בוןיבל
  .משנה זו ,"' וגודתםועב כל את" .תאיברי

 åøéøîî ïéé÷ùúà àúééøåà ìò øáò éàå
 ïåðéàã ïéøáà ìëå òøä øöé åäéàã òøã àðìéàã

ãî ' ïåäá øîúà ïéãåñé)ãé à úåîù ( úà åøøîéå
åâå íäééç ' ïéøáà éáâìå äøîã åøéøîá åøøîéå

 åäééìò áåèã àøèñî ïåðéàã àôåâã ïéùéã÷
 øîúà)âë åè úåîù ( åìëé àìå äúøî åàåáéå

åâå äøîî íéî úåúùì ' éøàî åøîà àã àðååâë
ïéúéðúî1927 äù÷ äãåáòá íäééç úà åøøîéå 
àéùå÷á1928øîåçå ì÷á øîåçá 1929 íéðáìáå 
 ïåáìáàúëìä1930 àã äãùá äãåáò ìëáå 

åâå íúãåáò ìë úà àúééøá 'äðùî àã1931  
 ויורהו" בהם נאמר ,בתשובה שבים אם

 וימתקו" ובו ,החיים עץ וזה ,"עץ 'ה
 ïåäá øîúà àúáåéúá ïéáééú íà)äë åè íù (

åäé åäøåéå"íééç õò àãå õò ä1932 å÷úîéå äéáå 

                                                                                                                                                                                     

והארץ היתה תהו : ב"ח יג ע"זו' עי). מ"מ(ן דיצירה "יסודין שהם ארגמ' ה מד"הקבט נטלו "מט' פי 1922
 .א"ג קכג ע"ח'  ועי. חשך, רוח, מים,אש :שהם, הרי בכאן ארבעה יסודות. ובהו וחשך ורוח

 ).מ"מ(הוא מלכות דאצילות שמשם יניקתו  1923
 ).מ"מ(ר "שאר בני אדם שאחרי אדה 1924
 ).נ"ש( פירושו מסיע מלת נטיל. 'ה נטיל ליה כו"קב 1925
ויש מהם שעדיין מעורבים מטוב ורע , בכל פרטי דומם צומח וחי יש חלקים שנבררו מהרע לגמרי 1926

ר היתה לתקן ולברר חלק הזהבכדי להופכו לבחינת עץ החיים "וכל עבודתו של אדה, ר"בסוד עץ הדעת טו
ל עולם ועולם יש ביטוי שונה לכל פרט שבכ) ד"לד ע(א "ב מ"י פ"ד על ס"הראב' בפי' עי). ג"ב כ ע"ה ח"דע(

 ).א"ב ס ע"ה ח"דע(ופרט מהתורה והמצוות 
 .א"ח ז ע"ותז, ב"ז קעא ע"תיקו 1927
והתירוץ ' והוא מסטרא דערב רב שנתערבו בישראל וכו' הלכה היא מלכות וכל קושיא הי אקלי 1928

 ).ב"ג ג ע"יהל אור ח(' הוא תיקון הקלי
 .והאי איהו מקל וחמר ינה קולא משמאלאחמרא אתקרי מימ: א"ח י ע"תז' עי 1929
 ).ב"ח י ע"א בתז"בהגר (דחסד' ו בליבון הלכה שהוא קל ולבן מסט" מימינא כמש- בלבנים 1930
 דבת מלך הלכה למשה מסיני הוא באצילות - ' דברייתא כו' דמשנה כו: ב"ז קעא ע"א בתיקו"גר' עי 1931

 .ט ושפחה שטנה הוא בעשיה"במטומשנה הוא אמה דילה בבריאה דשלטא בימי יהושע וברייתא 
א "שאינם מקבלים שפע מז, אזי וימררו את חייהם, שתחלה היו עוסקים בפשטי התורה' פי 1932

ה שהוא שקיו ,אז מושכים שפע משם מ, ואחר ששבו בתשובה וחזרו ללמוד סודות התורה, דאצילות
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ומטה "נאמר בו ש ,משיח משה וזה ".המים
 מצדו ,ן"מטטרו זה "ה"מט" ,"יהאלהים ביד

 הוא למטה כשמתהפך ,מיתה ומצדו חיים
 הוא לנחש ךכשמתהפ ,הטוב מצד עזר

 והקדוש ".מפניו משה וינס" ,מיד .כנגדו
 תורה והיא ,משה ביד מסרו הוא ברוך

 שהכה מיד . והיתרסוריא שבה ,פה שבעל
 הוא ברוך הקדוש אותו לקח ,בסלע בו

 להכות "ירד אליו בשבטו" בו ונאמר ,בידו
 והכל ,נחש הרע יצר הוא ט ושב.אותו בו

 ".יפרד ומשם" ,ועוד .מחמתו בגלות הוא
 שיקח שבזמן ,בתורה שעוסק האיש אשרי
 ,הזה מהגוף הוא ברוך הקדוש אותו

 להיות והולך ,משם נפרד ,יסודות מארבעה
  בארבע ראש

 àãå íéîä]äùî[ äéá øîúàã çéùî )è æé íù (
éäìàä äèîå"éãéá í1933èî " ïåøèèî àã ä

 êôäúà ãë äúéî äéøèñîå íééç äéøèñî
 êôäúà ãë áåèã àøèñî øæò åäéà äèîì

 ãéî åãâðë åäéà àéåçì)â ã íù ( åéðôî äùî ñðéå
á÷å" àúééøåà åäéàå äùîã àãéá äéì øñî ä

äô ìòáã1934ãéî øúäå øåñéà äéáã 1935 àçîã 
àøðéèá äéá1936á÷ äéì ìèð " øîúàå äéãéá ä

 äéá)á ìàåîù'àë âë ( èáùá åéìà ãøéå 
áùå äéá äéì äàçîì" àéåç òøä øöé åäéà è

 íùîå ãåòå äéìéã úîçî àúåìâá åäéà àìëå
 àúééøåàá ìãúùàã ùð øá åäéà äàëæ ãøôé

á÷ äéì ìéèðã àðîæáã"ãî àôåâ éàäî ä ' ïéãåñé
éåäîì ìéæàå ïîúî ùøôúà1937 àùéø áã'  

   æë/á  
 ישאונך כפים על" בהם ונאמר ,חיות

  ."'וגו
åéç ïåäá øîúàå ïå)áé àö íéìäú ( íéôë ìò

åâå êðåàùé'  
 צו אין פרשוה הרי ,"' וגואלהים 'ה ויצו"
 ,אחרים אלהים שמשם ,זרה עבודה אלא
 שהיא העבודה תכבד שממנה ,בכבד והיא

 פרשוה והרי .כועס דֵבָּכוַה ,לו זרה עבודה
 זהו .זרה עבודה עובד כאלו הכועס כל

 כמו ,דמים ותשפיכ זו ,"האדם על" ".ויצו"
 החרב ,מרה וזו ,"ישפך דמו באדם" שנאמר

 ואחריתה" שנאמר כמו ,המות מלאך של
  ".פיות כחרב חדה כלענה מרה

åäé åöéå"éäìà ä"åâå í ')æè á úéùàøá ( àä
ò àìà åö úéì äåî÷åà"æ1938 íéäìà ïîúîã 

íéøçà1939ãáëá éäéàå 1940 ãáëú äðîã 
 ñòåë ãáëäå äéì äøæ äãåáò éäéàã äãåáòä

à àäåò ãáåò åìàë ñòåëä ìë äåî÷å" åäéà àã æ
 åöéå]íãàä ìò[ )æè á úéùàøá ( úåëéôù àã

 øîà úàã äîë íéîã)å è úéùàøá (]íãàá[ 
 äîë úåîä êàìîã àáøç äøî àãå êôùé åîã

 øîà úàã)ã ä éìùî ( äðòìë äøî äúéøçàå
úåéô áøçë äãç  

                                                                                                                                                                                     

ה שמשם בא "א שהוא שם מ"זיכוין בפנימיות , כשעוסק בקבלה, ש הרב"כמ, א"שהוא נפימיות הז, דאילנא
 ).מ"מ(השפע 
ת דף "הוא הקדמ] מה שציין לתיקון כה דף עד). [א"ד(סוף תצא ותקונים תקון כה דף עד ותקון ה  1933

 ,ה נשמה"שכינה נפש והקב, ל" ר-גוף שכינתא גוף שכינתא גוף שכינתא גוף שכינתא : א"בהגר, ט גוף שכינתא"איתן תמן שמט, )ו"לש(טז 
  .והנשמה בלתי הנפש אינו מתייחד בגוף

 ).מ"מ(ר שהם איסור והתיר "ט ששם טו"על פה במטהתורה שב 1934
 ).הערת הזוהר(ב "לעיל ו ע 1935
 ).מ"מ(י העאה נתעורר הנחש ליינק " כשהכה משה בסלע ע1936
 ).א"ד(חיות הכסא ' להיות ראש בד 1937
 .א"ז קג ע"תיקו' עי 1938
  ).א"ד(ד "ב ורל"א ע"פנחס רל. הם הקליפות חיצונות סמאל וכוחותיו 1939
ש כבד אשא סומקא מרה אשא ירוקא טחול אשא "ל ונח" וטחול דא סמאכבד: א"ז נה ע"תיקו' עי 1940

ל ונחש כבד אל אחר מרה סם מות דיליה טחול נחש נוקבא "אוכמא יותרת כלילא דכלהו כבד וטחול סמא
 ,מוח ריאה ולב' לפי שלמעלה פי    - - - - ' ' ' ' כבד כוכבד כוכבד כוכבד כו: א"בהגר.  ומרה איהו חרבא דמלאך המות1940דיליה חלב טמא
 .נגד בינה ומלכות) א"צו ע(ח בארוכה "מיקון ל בת"נוקבין כמש'  מרה וטחול הם ב,ד טחולשכנגדם מרה כב

 .וכבד הוא נגד עמודא דאמצעיתא
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 עליו ,טחול וזה ,עריות גלוי זה ,"לאמר"
 שלטחול ,"' וגופיה ומחתה אכלה" נאמר

 הדם מעכירות ומשקה ,עורקיםו פה אין
 וזהו ,פה לו מצאנו ולא ,הכבד של רוהשח

  ."' וגופיה ומחתה אכלה"

úåéøò éåìâ àã øîàì1941 äéìò ìåçè àãå 
 øîúà)ë ì éìùî (åâå äéô äúçîå äìëà ' ìåçèã

 àîãã åøéëòî àé÷ùúàå ïé÷øòå àîåô äéì úéì
ô äéì àðçëùà àìå ãáëã àîëåà åäéà àãå àîå

åâå äéô äúçîå äìëà'  
 רקיושע ,ממרה הם דמים שופכי כל
 כולם ,מרה כשרואים מיד ,הלב של הדם

 מתכסים העריות וכל .מלפניה בורחים
 שעובר מי .הטחול של שחור בדם ,שךובח
 ,עריות וגלוי זרה ועבודה דמים שפיכות על

 אותו ודנים ,טחול מרה בכבד נשמתו גולה
 משחית ,עליהםממונים  ושלשה .בגיהנם

 ,ה"י כחשבון הם עריות ו"ט .וחמה אף
   .'ו כחשבון אחרים וששה

 àîãã ïé÷øòã ïåðéà äøîî íéîã éëôåù ìë
 äîã÷ ïéçøá ïåäìë äøî ïàæçã ãéî àáìã
 àîëåà íãá àëåùçá ïééñëúà åäìë ïééøòå

òå àîã úëéôù ìò øáòã ïàî ìåçèã"âå æ" ò
ðééãå ìåçè äøî ãáëá äéúîùð àéìâäéì ïé1942 

 óà úéçùî åäééìò ïðîî úìúå íðäéâá
äîéçå1943è "é ïáùåçë ïåðéà ïééøò å"ä1944 úéùå 

å ïáùåçë ïéðøçà'  
 ,עמם ושכינה בגלות ישראל שגלו לפני

 ותוער" ישראל את הוא ברוך הקדוש צוה
 לוייג היא הזו והגלות ,"תגלה לא אמך

 ובפשעיכם" שכתוב זהו .השכינה ערות
 ישראל גלו עריות יגלו ועל ".אמכם לחהוש

 וערוה .השכינה ערות וזוהי ,בגלות ושכינה
 רב וערב ,רב ערב של אמם ,ת"לילי היא זו

 ישראל של ועריות .שלה עריות הם
 לא 'וגו אביך ערות" נאמר שעליו ,שלמעלה

   ".תגלה
  

 ïåäîò àúðéëùå àúåìâá ìàøùé åìâã íã÷
á÷ éðî" ìàøùéì ä)æ çé àø÷éå ( àì êîà úåøò

ãå äìâú àúðéëùã àúåøò éåìâ åäéà àúåìâ à
ää" ã)à ð äéòùé ( ìòå íëîà äçìåù íëéòùôáå

â" éäéà àãå àúåìâá àúðéëùå ìàøùé åìâ ò
 àîà úéìéì éäéà äåøò éàäå àúðéëùã äåøò
 úåéøòå äìéã úåéøò ïåðéà áø áøòå áø áøòã

 øîúà äéìòã àìéòìã ìàøùéã)æ çé àø÷éå (
 äìâú àì êéáà úåøò  

 'ו תתקרב שלא 'ה 'ה בין והפריד והם
 לא ובתה אשה ערות" שכתוב זהו ,ביניהם

 ,ותחתונה עליונה שכינה והם ,"תגלה
 )ע"ע ר"נג' סי (שהם רב שהערב שבזמן

ä ïéá ïéùéøôà ïåðéàå 'ä 'å áéø÷úà àìã '
ää åäééðéá"ã1945) æé íù ( àì äúáå äùà úåøò

 àúðéëù ïåðéàå äìâúäàìò äàúúå ]àðîæáã [
)àðîæã(ïåðéàã áø áøòã 1946 ]ð'â íéìéô' íéøåá

                                                           

לכן , ר"מטו' שבחטא דעץ הדעת נתערב הרע בטוב וכלול כל א, א שם"א וגר"ז קה ע"תיקו' עי 1941
 ).ב"ב פב ע" חה"דע(ה "ה ב"נאסרו העריות כדי שלא להכניס את הרע בגילוי של שם הוי

 ).נ"ש) (מ"א(ך "ס קח את מט"ל דז"ונ. 'ה טחול ודיינין ליה כו"בכבד מר 1942
ל שמשה קבור "ע אם כן היינו דארז"ל לפי סדר זה נמצא חמה כנגד ג"ונ. 'משחית אף וחמה וכו 1943

רו ותאנא כד אתחב: ב"ר קלז ע"אד' עי). נ"ש(ק "ע ודו"בגיא מול בית פעור להשבית חמה כי שם חטאו בג
 דכלילן בהאי תננא דנפיק מחוטמא אתקמט חוטמא ]ב"ע קפד ע" ב-דהיינו הדינים המתלהטין [תלת אלין 

 וקרינן ליה אף וניגו) א בתרי"נ(ובין תרי  ]ב"ע קפד ע" ב- גווני דדינא [ונשיב ונפיק תננא אוכמא וסומקא 
גחלי " ו"אש" ו"עשן"א הם " דז שלהובין' ג:ה ואמר תלת"ג ד"צ כג ע"א על ספד"בהגר' עי. וחימה ומשחית

ג שנאמר "והנה אע.  שכולן הן באף,)א"טז ע(ז "תיקוהנזכרים ב" משחית" ו"חמה" ו"אף" שכנגדן הן "אש
וכולם נתקנים על ידי , והמשכו הוא בחימה ומשחית, האף הוא שורש הכעס. כ"ע, עיקרם באף" פיו"בהם 

 )א מ"מ( הרוחין ובסוד רוח חכמה סתימאה 'ד
ה לא תקרבו "ה תעור קשתך עריות מסטרא דו"ר י" עה" מסטרא דיעריות: א"ז קה ע"יקות' עי 1944

. כלה י דאיהי"זעירא דאדנ' ה ערות כלתך דא י"ת דאיהי ערות אשה ובתה דאינון ה"ה ודא לילי"ר ו"לגלות ע
וששה , הןס חמש עשרה עריות שפוטרות צרותי"וז, ה"ע פוגם בשם י"ועון ג): וישב מח(ספר הליקוטים ' ועי

 . ה תעור קשתך"ערי) 'חבקוק ג ט(והסוד . א עריות"וכולם כ, של השם' נגד הו, אחרים שיוצאים לאחרים
 ).הערת הזוהר(אחרי מות עד  1945
 .ד"ש כג ע"ב והקדו"ז צז ע"תיקו' עי, )ק"הגהות דפ (ע"ע ר"נג'  סי1946
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 ,נקים'ע פאים'ר מלקים'ע בורים'ג פילים'נ
 הוא ברוך לקדוש רשות אין ,'לה 'ה בין

 יחרב ונהר" הדבר וסוד .ביניהם להתקרב
 'בה "ויבש" ,עליונה 'בה "יחרב" ,"ויבש

 'מו רב ערב יתפרנסו שלא כדי ,תחתונה
 'לו התקרבות אין ולכן .החיים עץ שהיא

 ואין .ביניהם רב שערב בזמן 'ה 'ה בין
 זהו ,השניה 'לה להתקרב 'י לאות רשות

 והם ,"תגלה לא כלתך ערות" שכתוב
 שכתוב זהו ,העליונה 'לה 'ו בין הפרידו

 ,אב היא 'יש ,"תגלה לא אביך אשת ערות"
 'ה אליו צוה ולכן .בת 'ה ,בן 'ו ,אם 'ה

 ".תגלה לא אביך אשת ערות" ,עליונה
 ,תחתונה 'ה זו ,"אביך בת אחותך ערות"
 ,א"ה א"ה הם ,"בתה בת ואת בנה בת את"

 זו "אביך אחי ערות" .'ה של תולדות שהם
 אח והוא ,'י אות של תולדה שהוא ,ד"יו

  .ו"לוא

ò'íé÷ìî1947) [íéìéôð íéøåáâ íé÷ìîò(ø ' íéàô
ò'ä ïéá íé÷ð 'ä 'á÷ì åùø úéì"ä167 àáø÷ì 

 äìîã àæøå åäééðéá)ä èé äéòùé ( áøçé øäðå
åäá áøçé ùáé 'äàìòäá ùáéå  ' ïéâá äàúú

å ïî áø áøò ïåñðøôúé àìã ' íééçä õò åäéàã
âáå"åì åáéø÷ úéì ã 'ä ïéá 'ä ' áø áøòã àðîæá

é úàì åùø úéìå åäééðéá'1948äá àáø÷ì  ' àðééðú
ää" ã)åè çé àø÷éå ( ïåðéàå äìâú àì êúìë úåøò

å ïéá åùéøôà 'äì 'äàìò1949ää " ã)ç íù ( úåøò
éáà úùàéã äìâú àì ê 'ä áà åäéà 'å íà 'ä ïá '

ä äéáâì éðî àã ïéâáå úá 'äàìò úùà úåøò 
äìâú àì êéáà1950) è íù ( úá êúåçà úåøò

êéáà ä àã 'äàúú1951 úá úàå äðá úá úà 
ä ïåðéà äúá"ä à"à1952äã ïéãìåú ïåðéàã  ' úåøò

êéáà éçà1953åé àã "ã1954 úàã äãìåú åäéàã 
é'1955àåì çà åäéàå "å1956  

 רביםומע רב שערב בזמן סוף סוף
 שם באותיות ויחוד רבהיק אין ,בישראל

 נאמר ,מהעולם ימחוכאשר  ומיד ,ה"יהו
 ביום" ,הוא ברוך הקדוש של באותיות

 ולכן ".אחד ושמו אחד ה"יהו יהיה ההוא
 ,בתורה יחוד להם יש ,ישראל שהם ,אדם

 ,"בה למחזיקים היא חיים עץ" בה שנאמר
 נקראו שמצדה מלכות ,המלכה והיא

 ברוך הקדוש אמר ולכן ,מלכים בני ישראל
 לו אעשה לבדו האדם היות טוב לא" ,הוא
 ,נער אותו של אשתו ,משנה זו ,"כנגדו עזר

 ìàøùéá ïéáøåòî áø áøòã àðîæá óåñ óåñ
åäé íù ïååúàá àãåçéå åáéø÷ úéì" ãéîå ä
á÷ã ïååúàá øîúà àîìòî ïåçîúéã" ä) äéøëæ

è ãé(åäé äéäé àåää íåéá " ãçà åîùå ãçà ä
âáå" àãåçé ïåì úéà ìàøùé ïåðéàã íãà ã

 äá øîúàã àúééøåàá)çé â éìùî ( àéä íééç õò
åëìî àúéðåøèî éäéàå äá íé÷éæçîì" ú
íéëìî éðá ìàøùé åàéø÷úà àäøèñîã1957 

âáå"á÷ øîà ã" åãáì íãàä úåéä áåè àì ä

                                                                                                                                                                                     

  .ב"א וכה ע"לעיל כה ע' עי 1947
 ).מ"מ(זעירא ' יסוד הוא י' פי 1948
  ). א"ד(א "ד לה"בין יול "צ 1949
היא עצמה תצוה לאדם ערות אשת אביך לא תגלה אני שנקראת אשת , עילאה שהיא אימא' ה 1950

 ).מ"מ(אביך לא תגלה 
א "לפי שיש לישראל נשמה וחיה מאו, ן הם אחים לישראל"כי זו, שהמלכות היא אחות לישראל' פי 1951

 ).מ"מ(א יסוד ברתא לפי שאב, ש אחותם בת אביך"וז, ן"לכך נקראים אחים לזו
שהנקבות הם ' פי', דאינון תולדין דה', ובת בתה היא מלכות דנוק, א"בת בנה היא מלכות דז' פ 1952

 ).מ"מ(מהבינה 
 ).מ"מ(שנקרא אביך , ת"אח לת, יסוד' פי 1953
 ).מ"מ(יסוד ' פי 1954
 ).מ"מ(א וממנו יונק "שיסוד דאבא בתוך יסוד ז' פי 1955
1956  
ישראל בגין : א"ז לא ע"תיקו' עי.  בני מלכים דאצילותואלם הבריאה העוד' ח שער כט פרק ג"ע' עי 1957

  .דנטרין ברית זכו למלכותא ואתמר בהון כל ישראל בני מלכים
ל "ש ז"ס מ"וז' וכו. הם ממה שהוברר מן השבעה מלכים,  כל הנשמות):תצא כגכי (ספר הליקוטים ' ועי

ולזה לא אמר כל ישראל . כים מאותם המלכיםכי הם בירורים הנמש, פירוש, כל ישראל בני מלכים הם
כי אז , רק ממדתם אחר התיקון, כי אינם המלכים עצמם במדרגה ראשונה, רק בני מלכים, מלכים הם

  . ולכן נקראים בנים, נבררים מהם סוד הנשמות
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çé á úéùàøá (àãðùî  ä(åãâðë øæò åì äùòà   .השכינה שפחת )והיא( והוא
 åäéàå øòð àåääã àúúà>ð" àéäéàå< äçôù 

àúðéëùã  
 להם עוזרת היא ,ישראל זכו אםו

 ,לא ואם ,כשר טהור תריה של מצד ,בגלות
 .סוריא פסול טמא של מצד כנגדו היא

 פסול ,הטוב יצר הוא וכשר היתר טהור
 לה שיש ואשה .הרע יצר הוא סוריא טמא

 היא ,המשנה של מצד נדה ודם רוטה דם
 שאין ,שלו יחוד ,זוגו בת ואינה ול הוש

 ולכן ,מהעולם ימחו רב שערב עד יחוד
 וקבורתו ,הקדושה לארץ מחוץ משה נקבר
 עד קבורתו את איש ידע ולא" ,משנה היא

 על ששולטת משנה קבורתו ".הזה היום
  מלכהו ומלך למשה קבלה שהיא ,מלכהה

 àøèñî àúåìâá ïåì øæò éäéà ìàøùé åëæ éàå
øùë øåäè øúäã àøèñî åãâðë éäéà åàì éàå 

ä øåäè øåñà ìåñô àîèãé øöé åäéà øùë øú
 àúúàå òøä øöé åäéà øåñà àîè ìåñô áåèä
 äðùîã àøèñî äãð íãå øäåè íã äì úéàã
 äéìéã àãåçé äéâåæ úá éäéà åàìå äéì àéåù éäéà
 àîìòî ïåçîúé áø áøòã ãò àãåçé úéìã

âáå"ã1958 àòøàî øáì äùî øá÷úà àùéã÷ 
øåá÷å úé øáâ òãé àìå éäéà äðùî äéìéã àú

 äðùî äéìéã àúøåá÷ ïéãä àîåé ãò äéúøåá÷
 äùîì äìá÷ éäéàã àúéðåøèî ìò àèìùã

àúéðåøèîå àëìîå  
  çë/à  

 שלוש תחת" ולכן .מבעלה מתפרדת
 זהו "ימלוך כי עבד תחת" ,"' וגוארץ רגזה
 כי ונבל" ,משנה זו "ושפחה" ,הידוע עבד

 ולא נבל עם" ,רב ערב זה "לחם ישבע
  ".חכם

 àã ïéâá äìòáî àùøôúî)àë ì éìùî (
åëå õøà äæâø ùìù úçú ' êåìîé éë ãáò úçú

 éë ìáðå äðùî àã äçôùå àòéãé àãáò åäéà àã
íëç àìå ìáð íò áø áøò àã íçì òáùé  

 מן אלהים 'ה ויצר" ,ואמר פתח עוד
 עוף כל ואת השדה חית כל האדמה
 לב אטומי שהם לעולם אוי ,"השמים
 בסודות מסתכלים שלא םיעיני וסתומי
 ועוף השדה חית שודאי יודעים ולא התורה
 שהם באלו לויואפ .הארץ עמי הם השמים

 )בגלות( עזר בהם נמצא לא ,חיה נפש
 .עמה שהוא למשה ולא ,בגלות לשכינה

  .ממנה זז לא שכינה שגלתה זמן שבכל

 øîàå çúô ãåò)èé á úéùàøá( åäé øöéå" ä
éäìà"ä ïî í óåò ìëå äãùä úéç ìë äîãà

àáì ïéîéèà ïåðéàã àîìòì éåå íéîùä1959 
 àúééøåàã éæøá ïéìëúñî àìã ïéðééò ïéîéúñå
 ïåðéà íéîùä óåòå äãùä úéç éàãåã ïéòãé àìå

õøàä éîò1960ôð ïåðéàã ïéìàá åìéôàå  àì äéç ù
àúåìâá ïåäá øæò çëúùà168 åàúðéëù169 

äùîì àìå àúåìâá1961 àðîæ ìëáã äîò åäéàã 
ìâãäðî ææ àì àúðéëù ú  

 של מעשה נתן מי והרי ,אלעזר רבי אמר
 ,לו אמר .ובמשה בישראל] הראשון[ אדם
 מגיד" למדת לא וכי .כך אמרת ואתה ,בני

 ,ודאי הוא כך ,לו אמר ".אחרית מראשית
 ובגללו ,אדם נקרא והוא ,מת לא משה ולכן

 מצא לא ולאדם" האחרונה בגלות נאמר

à" íãàã àãáåò áäé ïàî àäå øæòìà ø
äùîáå ìàøùéá1962 úøîà úðàå éøá äéì øîà 

 úôéìåà àì éëå éëä)åî äéòùéé  ( úéùàøî ãéâî
äùî àã ïéâáå éàãå àåä éëä äéì øîà úéøçà 

 øîúà äéðéâáå åäéà éø÷úà íãàå úéî àì
                                                           

 ).הערת הזוהר(ב "לעיל כו ע 1958
 ). א"ד(ערלי לב שאינם יכולין להבין  1959
, ח הלומדי םהפשט ומניחים הסוד"הם הת, דאינון נפש חיה, מדו הסודאין עליהם תרעומת שלא ל 1960

י סודות התורה שוקרה אדם "לפי שע, לפי דלא אשתכח עזר בהון בגלותא לשכינתא, עליהם היא התרעומת
 ).מ"מ(עושה תיקון גדול לשכינה 

 .)נ"ש) (מ"א(ל "כצ' לא אשתכח עזר בהו בגלותא לשכינתא דאיהי בגלותא ולא למשה כו 1961
לו לא י וא,י החטא"ה היה מסוד הזיהרא עלאה דאדם הראשון אשר נסתלק ממנו ע" משה רבינו ע1962

 ).ב"ב קלט ע"ה ח"דע (לתיקונו כמו קודם החטאחוזר היה העולם , ישראלחטאו ישראל והיה נכנס לארץ 
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 בעמוד נאמר וכן .כנגדו כולם אלא ,"עזר
 שיוציא "עזר מצא לא ולאדם" האמצעי

 וכה כה ויפן" שכתוב זהו ,מהגלות שכינה
   ".איש אין כי וירא
  

 øæò àöî àì íãàìå äàøúá àúåìâá) úéùàøá
ë á ( àúéòöîàã àãåîò ïëå åãâðë åäìë àìà

 ÷éôàã øæò àöî àì íãàìå äéá øîúà
ää àúåìâ ïî äéúðéëù" ã)áé á úåîù ( äë ïôéå

 ùéà ïéà éë àøéå äëå  
 בו שנאמר ,ממש בדמותו הוא ומשה

 'ה ויפל" זמן באותו ".וכנגד עזר מצא לא"
 ,"אלהים 'ה" ".האדם על תרדמה אלהים

 שנאמר ,הגלות זו "תרדמה" .ואמא אבא
 על הפילו ".אברם על נפלה ותרדמה" בה

 ויקח" .גלות אלא נהיש איןו ,ויישן משה
אלא , של מי מצלעותיו ,"מצלעתיו אחת

 אבא נטלו ,מלכהה של למותוע מאותם
 .כלבנה יפה ,לבן צד והוא ,מהם אחד ואמא

 בו שנאמר בשר זה ,"תחתנה בשר רוויסג"
 .םֹודַא משה של בשר ,"בשר הוא בשגם"

 ולכן ',חמה כפני משה פני' נאמר ועליו
 ויסגר" אחר דבר ".כחמה ברה כלבנה יפה"

 שכתוב זהו ,בה עליו להגן רצו ,"בשר
 כמו ,"ויסגר" אחר דבר ".בעדו 'ה ויסגר"

 מסגרת ,"המסגרת מתולע" שנאמר
 ששת סגור יהיה" מלכהה שבה ,תקיימתמ

  .המעשה ימי

 àì äéá øîúàã ùîî äéð÷åéãá åäéà äùîå
åäé ìôéå àðîæ àåääá åãâðë øæò àöî"éäìà ä" í

 íãàä ìò äîãøú)àë á úéùàøá (åäé" ä
éäìà"àúåìâ àã äîãøú àîàå àáà í1963 

 äéá øîúàã)íùáé åè  ( ìò äìôð äîãøúå
 úéì ïùééå äùî ìò äéì éîøà íøáà àìà äðéù

 åéúåòìöî úçà ç÷éå àúåìâ)íùàë á ( 
ïéìàî àìà ïàîã åéúåòìöî1964 ïéîìåò 

àúéðåøèîã1965 åäééðî ãç àîàå àáà åìèð 
àøååç àøèñ åäéàå1966 øùá øâñéå äðáìë äôé 

äðúçú1967 àåä íâùá äéá øîúàã øùá àã 
 øùá)â å úéùàøá (÷îåñ äùîã øùá1968 äéìòå 

âáå äîç éðôë äùî éðô øîúà" ã)é å øéù( äôé 
 ïàòá øùá øâñéå øçà øáã äîçë äøá äðáìë

àðâàì1969ää äéìò äá " ã)æé æ úéùàøá ( øâñéå
åäé" øîà úàã äîë øâñéå øçà øáã åãòá ä

)æë äë úåîù ( úøâñî úøâñîä úîåòì
 àúéðåøèî äáã úîéé÷úî)à åî ìà÷æçé ( äéäé

äùòîä éîé úùù øåâñ1970  

                                                           

 ).מ"מ(א "ומשה הוא ז, ש ארמי ליה על משה וישן"וז, א"סוד הגלות הוא הסתלקות המוחין מז' פי 1963
מאלו הנערות של המלכה עטרה ואותן נערות הם היכלותיה אשר היא משתמשת בהן כל צרכה  1964

כ בגלות נעשים "ויקהל ופקודי והיה קודם הגלות פניה לבן מצד החסד והיינו יפה כלבנה ואח' ש בפ"כמ
  ).א"ד(פניה אדומים מצד הדין והיינו ברה כחמה 

 ).מ"מ(ד מנייה שהוא כתר שנשאר בה א ח"מהספירות של מלכות נטלו או' פי 1965
דלית לה דעת דילה שהוא ' פי). מ"מ(ב שבה "הנה תחילת לוקחת החסדים לצורך כתרה וחו' פי 1966

 ).יהל אור(גבורות סומקא ואז היא חוורא כסיהרא 
תוקנו , י צליית הבשר על ידי מלאכי השרת"וע, )ש"ב עיי"ב לה ע"ה ח"דע(א "דז' הבשר הוא בסט 1967

 .נ בסוף הספר"ש' עי). ג"ב לה ע"ה ח"דע(חדשות לצאת הנשמות ה
ואין יכולת , ונעשו כמו פנים, פ מתרבה האור בהם גם באחוריים שלהם"כאשר הם פב, דע 1968

, ואינם רואין אותם וזהו ויסגור בשר תחתנה, לחיצונים ליאחז בהם כי האור גדול ומסמא את עיניהם
ה לא נזכר עד שם סמך שהוא "ומשו,  בשר שהוא חסדשבמקום הדין נכנס החסד הנקרא בשר בסוד לב

ז "תיקו' עי). מ"מ(א שהוא משה "הם הגבורות דז). זהר הרקיע(א "סומך ועוזר לו שננסרה ובאה בפנים של ז
א "ב ובסוף תיקון נו ותיקון נח בהגר"ר קמב ע"א שם ובאד"ב ובהגר"א ומו ע"תיקון יט סמוך לסופו מא ע

 ).ו"לש(
א "הרב מהנערות של מלכות שהם ספירותיה לקחו או' ופי). א"ד(א יקיפוה הקליפות להגין עליה של 1969

  ).א"נ(ב "הרש. כתרה הוא סטרא חוורא החסדים שלצורך כתרה
 .אריכות ביהל אור' עי 1970
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 נרמז כאן ,"הצלע את אלהים 'ה ויבן"
 שוב בנה שלא כיון בו שאמרו ,היבום סוד
 את יבנה לא אשר" שכתוב זהו .יבנה לא

 הוא ברוך הקדוש לגבי אבל ,"אחיו בית
 ואמא אבא ,"אלהים 'ה ויבן" בו נאמר
 בונה" שכתוב זהו ,אליו ,אותה בונים

 אבא ,ה"י בן שהוא 'ו ".ה"יהו ירושלים
 את אלהים 'ה ויבן" נאמר עליהם ,ואמא
 העמוד זה ,"האדם מן לקח אשר" ".הצלע

 אותו הביא ,"האדם אל אהיויב" ,האמצעי
 ועליה .שלה ילדהה ,'מה שלקח הצלע אל

 אש חומת 'ה נאם לה אהיה ואני" נאמר
 על המקדש בית יבנה זה בהר ולכן ,"סביב

 לדורי קיים יהיהו ,הוא ברוך הקדוש ידי
   .דורות
  

åäé ïáéå"éäìà ä" òìöä úà í) á úéùàøá
áë (àëä1971 æéîøúà  äéá åøîàã íåáéã àæø

äðáé àì áåù äðá àìù ïåéë1972ää " ã) íéøáã
è äë ( éáâì ìáà åéçà úéá úà äðáé àì øùà

á÷"åäé ïáéå äéá øîúà ä"éäìà ä" àîàå àáà í
ää äéáâì äì éðá" ã)á æî÷ íéìäú ( äðåá

åäé íìùåøé"å ä 'é ïá åäéàã" åäééìò àîàå àáà ä
åäé ïáéå øîúà"éäìà ä"ì øùà òìöä úà í ç÷

 ìà äàéáéå àúéòöîàã àãåîò àã íãàä ïî
òìö éáâì äéì éúééà íãàä1973ä ïî ìéèðã  '
 øîúà äìòå äìéã àîéìåò)è á äéøëæ ( éðàå

åäé íàð äì äéäà" àã ïéâáå áéáñ ùà úîåç ä
 àã àøåèáààùã÷î éá éðáú1974 àãé ìò 

á÷ã"àîéé÷ àäé ä1975ïéøã éøãì   
 הזה הבית כבוד יהיה גדול" נאמר ועליו
 על נבנה שהראשון ,"הראשון מן ןהאחרו

 ,הוא ברוך הקדוש ידי על וזה ,אדם ידי
 בוניו עמלו שוא בית יבנה לא 'ה אם" ,ולכן

 את אלהים 'ה ויבן" ,במשה נאמר וכן ".בו
 המשכן ולצלע" שנאמר כמו ,"הצלע

 ,לבן חסד של מצד ודאי צלע ,"השנית
 ,"תחתנה בשר ויסגר" .לבנה נקראת משם
 ונכלל ,הגבורה מצד םואד שהוא בשר

 לראשי תחת שמאלו" זמן באותו .בשניהם
 מעצמי עצם הפעם זאת" ".תחבקני וימינו
 רסהוהמא נערה ,שכינה זו ,"מבשרי ובשר

 הפעם זאת" בה נאמר ,האמצעי לעמוד
 ובשר מעצמי עצם שהיא ידעתי אני ,"'וגו

 מצד "אשה יקרא" ודאי "לזאת" ,מבשרי
 ,"זאת חהקול מאיש כי",  אמאשהיא עליון
 בדמותו משה וכן .'י שהוא אבא של מצד

   .למטה

 øîúà äéìòå)è á éâç ( úéáä ãåáë äéäé ìåãâ
 ìò éðáúà äàîã÷ã ïåùàøä ïî ïåøçàä äæä

ùð øáã àãé1976á÷ã àãé ìò éàäå " àã ïéâáå ä
)à æë÷ íéìäú (åäé íà" àåù úéá äðáé àì ä

åäé ïáéå äùîá øîúà ïëå åá åéðåá åìîò" ä
éäìà" úà í øîà úàã äîë òìöä)ë åë úåîù (

úéðùä ïëùîä òìöìå1977 àøèñî éàãå òìö 
 øùá øâñéå àøäéñ úàéø÷úà ïîúî øååç ãñçã

äðúçú1978 äøåáâã àøèñî ÷îåñ åäéàã øùá 
åäééåøúá ìéìëúàå1979 àðîæ àåääá )å á øéù (

 éð÷áçú åðéîéå éùàøì úçú åìàîù) á úéùàøá
âë (éøùáî øùáå éîöòî íöò íòôä úàæ1980 àã 

ëù àãåîò éáâì äñøåàîä äøòð àúðé
åâå íòôä úàæ äá øîúà àúéòöîàã ' àðà

 úàæì éøùáî øùáå éîöòî íöò éäéàã àðòãé

                                                           

 ).הערת הזוהר(ב "תצא רפ ע 1971
, ותרהענין כי סוד היבום הוא כי האחים כמו שהגופות שלהם מתקרבים באחוה כן הוא בנשמות י 1972
 ).יהל אור(י שהוא קרוב לו מתבנה על ידו "ולכן ע

 ).מ"מ(' א בא אל הצלע שהיא מלוכת וכאלו אמר הכתוב ויביא האדם אל ה"מן האדם שהוא ז' פי 1973
מיני ' והן בשביל ב, מקדשים הם בניינין דילה שהן כנגד העולם הזה והעולם הבא בינה ומלכות' ב 1974

 ).יהל אור(נשמתין שהן רוחא דילה 
 ).הערת הזוהר(ט "י דף קי"מ 1975
 ). א"נ(מ "א. ק דלעתיד יהיה במקום יבום"משמעות הדרוש שהבנין בהמ 1976
 ).ו"לש(ב "ב ופקודי רנח רע"תזריע מד ע' א ועי"א ויקרא יט ע"ב ומט ע"מח ע 1977
 ).הערת הזוהר(ב "תיקון כא וכ ע 1978
ן "ג אשר למעלה הוא הזו"ן דחו מהעטרי).מ"מ(ג שהם ימין ושמאל "שכלולה מחו' קאי על צלע הנז 1979
הוא המלכות הרי ג אשר למטה " ומהעטרין דחו,)א"צ יא ע"ספד (הגלופי דגלופיןבחינת הוא הרי  ,דלויתן

 ).ב"ב לה ע"ה ח"דע( הנזכר כאן א"דז' נוק
  .ע ח"ש קיצור אבי"בפת' עי 1980
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 àøèñî äùà àø÷é éàãåäàìòîà éäéàã " éë à
áàã àøèñî úàæ äç÷ì ùéàî"é åäéàã à ' ïëå

 àúúì äéìéã àð÷åéãá äùî  
 ואחד אחד כל ישראל יזכו זמן באותו

 לב לכם ונתתי" ובשכת וזהו ,זוגו לבת
 וכתוב ,"בקרבכם אתן חדשה ורוח חדש

  ואלו ,"' וגותיכםוובנ בניכם ונבאו"

ìàøùé åëæé àðîæ àåääá1981 úáì ãçå ãç ìë 
äéâåæ1982 áéúëã åäéà àãå )ë åì ìà÷æçéå ( éúúðå

 áéúëå íëáø÷á ïúà äùãç çåøå ùãç áì íëì
)à â ìàåé (åâå íëéúåðáå íëéðá åàáðå 'ïéìàå  

  çë/á  
 על להיות שעתידים חדשות נשמות הם
 עד בא דוד בן אין שפרשוה כמו ,ישראל
 החדשות ואז ,שבגוף נשמות כל שיכלו
 ,מהעולם רב ערב יעברו זמן באותו .יבואו
 ,זוגו בבת אחד כל ,ובמשה בישראל ונאמר

 ולא ואשתו האדם ערומים שניהם ויהיו"
 שאלה ,מהעולם ערוה רושתעב ,"ששוויתב
  .ודאי רב ערב ,גלות שגרמו הם

 ìò éåäîì ïéãéúòã ïéúãç ïéúîùð ïåðéà
 åìëéù ãò àá ãåã ïá ïéà äåî÷åàã äîë ìàøùé

óåâáù úåîùð ìë1983åàåáé úåùãçä æàå 1984 
áø áøò ïéøáòúî àðîæ àåääá1985 àîìòî 

åäééâåæ úáá ãç ìë äùîáå ìàøùéá øîúàå1986 
 àìå åúùàå íãàä íéîåøò íäéðù åéäéå

åùùåáúé1987àîìòî äåøò øáòúàã  ïéìàã 
éàãå áø áøò àúåìâ åîøâã ïåðéà  

 מכל ערום היה והנחש" נאמר ועליהם
 החיות מכל לרע ערום ,"' וגוהשדה חית
 בני והם ,ם"עכו עובדי אומות העולם של

 רב וערב .חוה את תהישפ הקדמוני הנחש
 ,בחוה נחש שהטיל זוהמא היו הם ודאי

 הבל את והרג קין יצא זוהמא ומאותה

 øîúà åäééìòå)à â úéùàøá ( äéä ùçðäå
åâå äãùä úéç ìëî íåøò ' ïååéç ìëî òøì íåøò

åëòò àîìòã ïéîåàã" ùçðã éåðá ïåðéàå í
 ååä ïåðéà éàãå áø áøòå äåçì éúôã éðåîã÷ä

äåçá ùçð ìéèàã àîäåæ1988ð àîäåæ àéääîå  ÷ô

                                                           

 ).נ"ש) (מ"א(סמוך ל לעתיד לבא שיברא נשמות חדשות כדלקמן ב"ר. 'בההוא זימנא יזכו ישראל כו 1981
אז יתוקנו כל הנשמות שלא נכללו באדם הראשון מאחר ו, וזאת. כאשר יצאו כל הנשמות שבגוף 1982

, )ד"ב לו ע"ה ח"דע(והיינו התיקון של האלף השביעי ). ב"ב לה ע"ה ח"דע (ן"פ דזו"ווג דפבי בזוצאמ שי"ע
). ד"א ב ע"ה ח"דע(א "ז קיט ע" וכן תיקוא"זוהר שמות י ע' ועי. ר"והיינו מלכי היושר התלויים במעשה אדה

מכאן משמע שהנשמות החדשות , )ב"א קה ע"כללים ח(א "ז קיט ע"א ותיקו"שמות י ע, א"וירא קיט ע' עי
ש אריכות "ועיי, משמע שהוא דווקא באלף השביעי' יהיו בזמן ביאת המשיח אמנם מספר הגלגולים פרק ז

ואילו תיקון , ע עצמם יכולים ליתקן בכל עת" ויש ליישב דבי,)א"ב וכן קלט ע"ב קלח ע"כללים ח(בענין 
, ע דאצילות תיקונם מאחר תחיית המתים"ואילו הבי, ע הוא רק בראשית ביאת המשיח"האצילות דבי

 ).ד"ב קלט ע"כללים ח(' והאצילות דאצילות תיקונו בסוד עיבור שבאלף הז
' עי). ו"לש(א "ז קיט ע"תיקו' ועי', ג' ימ ס"ש בשמות רבה פ"כמ, ר"הם אותן שהיו כלולים באדה 1983

ספר ' ועי, הערה הקודמת' ועי, )ו"לש(א "שמות י ע' עי, ]ודברינו שם בשם הכללים[א "לקמן קיט ע
 ).ב"ב צו ע"ה ח"דע(ואז כולם יחזרו לשרשם שבאמא , )א"ב צו ע"ה ח"דע(' הגלגולים פרק ז

 ).ו"לש(ר "הם אותן שלא היו כלולים באדה 1984
 ).א"ב קא ע"ה ח"דע(ה "הנסיונות שניסו אבותינו להקב' רב רב כלל ישראל נכשלו בכל יי הע"ע 1985
' ז' ז בספר הגלגולים פ"כ' א בדומה לו עי"כ, שיתייחדו אותן שנכללו בו עם אותן שלא נכללו בו 1986

 ).ו"לש(
 .)א"ד(א "בראשית נד ע' ש ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ וגו"הקליפה יעביר מן הארץ כמ 1987
עולין ונכללין גם הם '  הקליפות הנקראים אלהים אחרים העומדים בסיום אלהים קדושים הנז1988

 הקדוש ונכנסין ותא ונוקביה דאציל"בסיום האלהים קדושים ומתקשרים שם עמהם ואז כאשר מזדווגים ז
אלו וכיון שהקליפות הם מתקשרים ונכללים בסיום ' ך כנז" מנצפג"אותם האלהים ביסוד שבה בסוד ה

ו דומה כאלו הם עצמם נכנסו שם ביסוד הנקבה והטילו בה זוהמא אבל הזהר "האלהים קדושים נמצא כי ח
ל שבא נחש על חוה והטיל בה זוהמא "ש ז"והשמר בנפשך מאד מאד אל יעלה בדעתך שהדברים כפשטן כמ

ים ונכללים ל נתכוונו אל מה שאמרנו כי בהיותם נקשר"אמנם רז. כי חלילה להאמין הדברים כפשטן
שער מאמרי  (ו"ומיוחדים בסיום אלו האלהים קדושים נחשב כאלו הם עצמם נכנסו אל הקדש פנימה ח

 .ג"ש עוד לט ע"ועיי). א"י לט ע"רשב
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 ,"בשר הוא בשגם" בו מרשנא ,צאן רועה
 ,משה הוא ודאי ם"בשג .הבל זה "בשגם"

 .אדם של בכור בן היה והוא ,אותו והרג
 ערות על לכסות כדי ,משה ,זה כל ועם
 ובני" בה שנאמר יתרו בת את לקח ,אביו
 נקרא למה ,פרשוה והרי ".משה חתן קיני

 וחבר" שנאמר כמו ,מקין שנפרד ,"קיני"
 להחזיר רצה כך ראחו ".מקין נפרד הקיני
 ,אביו ערות את לכסות ,בתשובה רב ערב

 טובה מחשבה מצרף הוא ברוך הקדושש
 הם ,הוא ברוך הקדוש לו ואמר ,למעשה

צד ( חטא הם אלה ,מהם תשמר רע מגזע
 טוב הדעת ומעץ" לו שאמר ,אדם של) הרע
צד  (חטא הם אלה ,"ממנו תאכל לא ורע
 ישראל גלו ובגללם .וישראל משה של )הרע

 את ויגרש" שכתוב זהו .משם וגרשו ,בגלות
  .ישראל בודאי ואדם ,"האדם

 íâùá äéá øîúàã ïàö äòåø ìáäì ìè÷å ïé÷
 øùá àåä)â å úéùàøá (âùá ìáä äæ íâùá" í

ùî åäéà éàãå" àøá äåä åäéàå äéì ìéè÷å ä
 ìò äàñëì ïéâá äùî àã ìë íòå íãàã àøëåá

åøúé úá ìèð éäåáàã àúééøò1989 äéá øîúàã 
)æè à íéèôåù ( äåî÷åà àäå äùî ïúåç éðé÷ éðáå

ù éðé÷ éø÷úà éàîà øîà úàã äîë ïé÷î ãøôð
)àé ã íù (> àòá øúáìå ïé÷î ãøôð éðé÷ä øáçå

 àúééøò äàñëì àúáåéúá áø áøò àøãäàì
 éäåáàããá÷" äùòîì äôøöî äáåè äáùçî ä

á÷ äéì øîàå"ä< øîúñú ïåðéà àùéá àòæâî 
 õòîå äéì øîàã íãàã äáåç ïåðéà ïéìà åäééðî

 åðîî ìëàú àì òøå áåè úòãä)æé á úéùàøá (
à åìâ åäééðéâáå ìàøùéå äùîã äáåç ïåðéà ïéì

ää ïîúî åëøúúàå àúåìâá ìàøùé" ã
)ãë â úéùàøá ( ìàøùé íãàå íãàä úà ùøâéå

 éàãå  
 זכה ולא ממקומו רשוג בגללם ומשה

 על עבר שבגללם ,ישראל לארץ כנסילה
 בסלע וחטא הוא ברוך הקדוש מאמר
 ודברתם" רק אלא לו אמר ולא ,בו שהכה

 מחשבה ,זה כל ועם .גרמו והם ,"הסלע אל
 ,למעשה מצרפה הוא ברוך הקדוש טובה
 אות בהם ונתן ,אותם בליק לא שהוא
 והקדוש .אביו ערות לכסות אלא ברית
 גדול לגוי תךוא ואעשה" לו אמר הוא ברוך

 חטא אשר מי" אמר ובגללם ,"ממנו ועצום
 עמלק מזרע שהם ,"מספרי אמחנו לי

 והם ,"קעמל זכר את תמחה" בו שנאמר
  .התורה של הלוחות שני את רולשב גרמו

 äëæ àìå äéøúàî êøúúà åäééðéâá äùîå
ìàøùéã àòøàá ìòéîì1990 øáò åäééðéâáã 

á÷ä øîàî" øîà àìã äéá àçîã òìñá áçå ä
 àìà äéì)ç ë øáãîá ( ïåðéàå òìñä ìà íúøáãå

åîøâ1991á÷ä äáåè äáùçî àã ìë íòå " ä
éå ïåì ìéá÷ àì åäéàã äùòîì äôøöî ïåäá áéä

á÷å äåáàã àúééøò äàñëì àìà úéøá úåà" ä
 äéì øîà)áé ãé íù ( ìåãâ éåâì êúåà äùòàå

 øîà åäééðéâáå åðîî íåöòå)âì áì úåîù ( éî
 àòøæî ïåðéàã éøôñî åðçîà éì àèç øùà

 äéá øîúàã ÷ìîòã)èé äë íéøáã ( úà äçîú
                                                                                                                                                                                     

ה בתו תיקנו לחפות על אביו לפי שקין הוא ברא "ש הרב וכשנשא מרע"כמ, קין נתגלגל ביתרו' פי 1989
 ).מ"מ(בוכרא דאדם 

והאי סלע אתמר בה דלא נפיק אלא טפין טפין דמיא דאורייתא באלין פסקות  :א"ז מו ע"תיקו' עי 1990
 ויך משה את הסלע במטהו פעמים דא גרים דלא נפיק מיניה אלא טפין טפין זעיר שם )במדבר כ יא (ובגין

זעיר שם וכמה מחלוקות על אלין טפין ומאן גרים דא המורים דאתמר בהון כל המורה הלכה בפני רבו חייב 
שמעו נא המורים ובגינייהו ויך משה את הסלע במטהו פעמים דאם לא דמחא בה ) שם י( ובגין דא מיתה

ודברתם ) שם ח(לא הוו טרחין ישראל ותנאים ואמוראין באורייתא דבעל פה דאיהי סלע אלא אתמר בו 
שלא שמשו ' משרבו כו) ב"סנהדרין פח ע(ש "כמ    - - - - ' ' ' ' ומאן גרים כוומאן גרים כוומאן גרים כוומאן גרים כו: א"בהגר. אל הסלע ונתן מימיו בלא טורח

 , הקופצים להורות וליטול עטרה,רב רב הוא מע,ם שמים והמחלוקת שלא לש. רבה המחלוקת,כל צרכם
ג "ר פי"ויקר(ש " כמ, שכעם עליהם ובא לטעות, טעה להכותרב רבי ע"וע, )בראשית יא ד(' נעשה לנו שם כו

 ,וירע למשה בעבורם) תהלים קו לב( ,'כו' ויתעבר ה) דברים ג כו(ש " וכמ,ה"מקומות כעס משרע' בג)  א'סי
 'י ע,כ"ות משה בהם גרם גט והתפש,ר"רמו לזה כמו הנשמות לאדהג וגם הם ,התאנף בגללכם) דברים א לז(

 ).ב"כח ע(בפרשת בראשית 
 , שכעם עליהם ובא לטעות, טעה להכותרב רבי ע"ע: ה ומאן גרים"ב ד"ז מו ע"א על תיקו"בהגר' עי 1991

) תהלים קו לב( ,'כו' ויתעבר ה) דברים ג כו(ש " וכמ,ה"מקומות כעס משרע' בג)  א'ג סי"ר פי"ויקר(ש "כמ
ות ט והתפש,ר"רמו לזה כמו הנשמות לאדהג וגם הם ,התאנף בגללכם) דברים א לז( ,וירע למשה בעבורם

 .כ"משה בהם גרם ג
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 ïéçåì ïéøú àøáúì åîøâ ïåðéàå ÷ìîò øëæ
àúééøåàã  

 "וידעו שניהם עיני ותפקחנה" ,ומיד
 מצרים בשעבוד ,"הם םימוער כי" ישראל

 ערום ואת" בהם ונאמר ,תורה בלי שהיו
 םוער" םיפעמי אמר איוב זה ובגלל ,"ועריה
 מה ,"ם אשוב שמהווער מייא מבטן יצתי

 ה" התהפך לערב רב לשמ,ה"שהיה מש
 שעתיד רמז כאן ,"שמה אשוב" .ולשנינה

 והולך האחרונה בגלות ביניהם רולחז
 'וה נתן 'ה" אמר והוא .ה"לשמ ביניהם

 שנשברו ובזמן ".רךומב 'ה שם יהי לקח
 נאמר ,פה שבעל ותורה ,התורה לוחות שני

 בכמה התכסו ".תאנה עלה ויתפרו" בהם
 ,"הם םימוער כי" משום ,רב מערבקליפות 

 כנפי שלהם סוייוכ .ותםוער תתגלה שלא
 נאמר עליהם ,תפיליןה ורצועות ציצית

 כתנות ולאשתו לאדם אלהים 'ה ויעש"
 ויתפרו" ציצית לגבי אבל ,"שםיוילב עור
 זהו ,"תורוחג להם ויעשו" ".תאנה עלה

 שמע קריאת וזו ,"גבור ירך על חרבך חגור"
 זהו ,"בגרונם אל רוממות" בה שנאמר

  ".תורוחג להם ויעשו"

 íäéðù éðéò äðç÷ôúå ãéîå)æ â úéùàøá (
øò éë ìàøùé åòãéåíéøöîã àðåèá íä íéîå1992 

 åäá øîúàå àúééøåà àìá ååäã)æ æè ìà÷æçé (
á øîà àã ïéâá áåéàå äéøòå íåøò úàå ' éðîæ

)àë à áåéà (éúàöé íåøò1993 íåøòå éîà ïèáî 
 áø áøòì êôäúà äùî äåäã äî äîù áåùà

 äîù áåùà äðéðùìå äîùì1994 æéîø àëä
ãéúòã170àì ú äàøúá àúåìâá åäééðéá àøæç

éðéá ìéæàåîùì åäé" øîà åäéàå ä)àë à áåéà (
åäé"åäéå ïúð ä"åäé íù éäé ç÷ì ä" êøåáî ä

 àúééøåàã ïéçåì ïéøú åøáúàã àðîæáå
 äìò åøôúéå ïåäá øîúà äô ìòáã àúééøåàå

äðàú) æ â úéùàøá( áøòî ïéôéì÷ äîëá åñëúà 
åäééúéøò éìâúé àìã íä íéîåøò éë ïéâá áø1995 

åöøå úéöéö éôðë ïåäìéã àééåñëå ïéìôúã ïéò
øîúà åäééìòã åäé ùòéå"éäìà ä" íãàì í

 íùéáìéå øåò úåðúë åúùàìå)àë íù ( ìáà
 íäì åùòéå äðàú äìò åøôúéå úåéöéö éáâì

 åäéà àã úåøåâç)ã äî íéìäú ( ìò êáøç øåâç
÷ àãå øåáâ êøé" äéá øîúàã ù)å èî÷ íù (

åâå íðåøâá ìà úåîîåø ' íäì åùòéå àåä àã
úåøåâç  

" ' וגואלהים 'ה קול את וישמעו"
 עם השמע" שכתוב זהו ,סיני להר כשקרבו

 ערבו ,"' וגוהאש מתוך מדבר אלהים קול
 ידבר ואל" למשה שאמרו היו והם ,מתוב ר

 אתהשכיחו ו ,"נמות פן אלהים עמנו
 בהם שנאמר הארץ עמי הם ואלה ,התורה

 שהם בגלל ,"בהמה כל עם כבוש ארור"
 אתה רארו" בו שנאמר  נחשאותו מצד
 ים עירבובכמהיש  והרי ".הבהמה מכל

 מצד עירבוב יש אבל ,וחיות בהמות ,רעים
 אומות של מצד עירבוב ויש ,הנחש של
 ויש ,השדה ובהמות לחיות שדומים ם"עכו

  שנשמתם ,מזיקים של מצדעירבוב 

åäé ìå÷ úà åòîùéå"éäìà ä"åâå í ') úéùàøá
ç â (ää éðéñã àøåèì åáéø÷ ãë" ã)âì ã íéøáã (

éäìà ìå÷ íò òîùä"åâå ùàä êåúî øáãî í '
 äùîì åøîàã ååä ïåðéàå åúéî áø áøòå) ë úåîù

æè (éäìà åðîò øáãé ìàå" åçëùàå úåîð ïô í
 ïåäá øîúàã õøàä éîò ïåðéà ïéìàå àúééøåà

)àë æë íéøáã ( ïéâá äîäá ìë íò áëåù øåøà
 øåøà äéá øîúàã àéåç àåääã àøèñî ïåðéàã

 äîäáä ìëî äúà ïåðéà ïéáåáøò äîë àäå
ïøéòá ïéùéá1996 àéáåáøò úéà ìáà ïååéçå 

 éîåàã àøèñî àéáåáøò úéàå ùçðã àøèñî
                                                           

 ).א"ד(בחומר של מצרים שהיה להם עבודת פרך ' פי 1992
ד ישראל וכאילו ישראל אומרים פסוק זה ערום יצאתי כשיצאו איוב אומר ברוח הקדש בע'  פי1993

כששבו אל הגלות , וערום אשוב שמה, ממצרים ששם נתקנו כמו עובר במעי אמו היו ערומים בלא תורה
 ).מ"מ(היו ערומים ותיבת שמה אותיות משה לרמוז לו שיהיה עמהם בגלות 

 ).א"ד(מ "א בר”עקב רעג ע' בפ' ועיא ”ב ובתיקון כ עז ע”א ובתקונים יח צב ע”לקמן רה ע 1994
  ).א"ד(ב "א ולעיל כג ע"תצא רעח ע 1995
  ). א"ד(בהמות וחיות ' פי 1996
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åëòò" úéàå àì÷çã ïøéòáå ïååéçì åîãã í
ïé÷éæîã àøèñî àéáåáøò1997ïúîùðã   

  èë/à  
 העולם @של מזיקים הם רשעים של
 ,ולילין ורוחות שדים של בוערב ויש ,ממש
 בכולם ואין ,בישראל ערבביםתמ והכל

 ,אחר אל ,רע נחש שהוא ,כעמלק ללומק
 רוצח ,העולם של העריות לכל לוייג הוא
 והכל ,זרה עבודה מות סם זוגו ובת ,הוא

 הכל ולא ,ל"סמא ויש ל"סמא ויש .ל"סמא
 ללומק הוא הנחש של צד אותו אבל .שוים

  .הכלמ

 ïé÷éæî ïåðéà àéáééçãîàîìò171ùîî 1998 
ïéçåøå íéãùã àéáåáøò úéàå àìëå ïéìéìå 

 àééèì åäìëá úéà àìå ìàøùéá ïéááøåòî
øçà ìà àùéá àéåéç åäéàã ÷ìîòë1999 åäéà 

 íñ äéâåæ úáå åäéà çöåø àîìòã ïééøò ìëì éåìâ
ò úåî"àîñ àìëå æ"àîñ úéàå ì" úéàå ì

àîñ"ì2000 àøèñ àåää ìáà ïééååù åäìë åàìå 
àéåéçã2001àìë ìò àééèì åäéà   

 לו מרויא האדם אל אלהים 'ה ויקרא"
 בית להחריב שעתיד לו רמז כאן ,"איכה

 שכתוב זהו .איכה בו ולבכות המקדש
 לבא ולעתיד .ה"כ י"א ".בדד ישבה איכה"

 המינים כל לבער הוא ברוך הקדוש עתיד
 המות בלע" שכתוב כמו ,מהעולם הרעים
 שכתוב כמו ,למקומו הכל שב ואז ,"לנצח

  ".אחד ושמו אחד 'ה יהיה ההוא ביום"

é àø÷éååä"éäìà ä" åì øîàéå íãàä ìà í
 äëéà)è â úéùàøá ( ãéúòã äéì æéîø àëä

ää äëéà äá éëáîìå àùã÷î éá àáøçì" ã
)à à äëéà (à ããá äáùé äëéà"ë é" àðîæìå ä

á÷ ãéúò éúàã" àîìòî ïéùéá ïéðéæ ìë àøòáì ä
 áéúëãë)ç äë äéòùé ( ïéãë çöðì úåîä òìá

 áéúëãë äéøúàì àìë áú)è ãé äéøëæ ( íåéá
åäé äéäé àåää"ãçà åîùå ãçà ä  

  úéùàøá  ".בראשית"
 השירים בשיר שנאמר שלמה כל שנינו

 )המלך יבנקב( במלך .שלו שהשלום במלך
 תחתונה )מלך(  דברנקבהב] חינתבב[ סתם

יורשת את  תחתונהש ,הדבר וסוד .בעליונה
 ,ת"בי והיינו ,כאחת שתיהן ,עליונהה

 אפריון" כתוב ".בית יבנה בחכמה" שכתוב
 ,"הלבנון מעצי שלמה המלך לו עשה

 התחתון העולם של קוןית זה "אפריון"

íéøéùä øéùá øîúàã äîìù ìë ïðéðú2002 
äéìéã àîìùã àëìîá2003êìîá > ð" à éá÷åðá

àëìî<àá÷åðá íúñ 2004ìî ä ]êìî[ äàúú 
áäàìò2005 àæøå ]äìîã[ì äàúú àúøéã äàìò 

éá åðééäå ãçë åäééååøú"ú2006áéúëã 2007)  éìùî
â ãë (úéá äðáé äîëçá2008 å áéúë)è â øéù (

îä åì äùò ïåéøôà ïåðáìä éöòî äîìù êì

                                                                                                                                                                                     

ל דחושב כאן חמשה מיני ערבובין כנגד חמשה מינים "ונ. 'ואית ערבוביא מסטרא דמזיקין כו 1997
 ).נ"ש) (מ"א(' א ודף כז ב”כדלעיל דף כה ע. שסימנם נגע רע

א ”א ויקרא כה ע”חיי שרה ומשפטים קיח ע' ב פ”א וקכט ע”מות ע עאחרי ' א ופ”דף ע' עלה ק 1998
  ).א"ד(

  ).א"ד(ר "מ' ר ואל אחר בגי"ל אח"א' עמלק בגי 1999
 .ד"ב יט ע"ה ח"דע' עי 2000
 ).א"ד(נחש הקדמוני  2001
 ).א"ד(ב "ע. א ויקרא"ב יתרו פד ע"תרומה קכז ע 2002
  ).א"ד (ב"א ותרומה קכז ע"ב ופד ע"מז ע). ז"רמ(בינה ). מ"מ(א "ז 2003
 ).מ"מ(מלכות  2004
 ).מ"מ(א "י ז"ראשונה וקיבלה המוחין על ידה שלא ע' המלכות נתחברה עם ה' פי 2005
וזהו טעם לפתיחה זו , וכולם הארותיהם מאבא,  שהבינה נקראת בית עילאה ומלכות בית תתאה2006

 אבא הם מראשית שהוא, ן שנקראים בית"ההי' ראשית שהם ב' ב, ל בראשית"שר, על תיבת בראשית
 ).מ"מ(

 ).הערת הזוהר(א ”האזינו רצא ע 2007
 .חכמות' א ביאור ענין ג"ז קכז ע"א על תיקו"בבהגר' עי 2008
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 הקדוש בראש טרםש .העליון מהעולם
 ,שמו בו וםסת היה ,העולם את הוא ברוך
 ,אחד בתוכו וםסת שמוו הוא )היה( ולא
 שעלה עד )לבד היה והוא( ,דבר עמד ולא

 מקוםב הכל להעמיד המחשבה של( ברצון
  .ובנוי רשום והיה ,עולםא  לברו)מצנפת

äàúú àîìòã àðå÷ú àã ïåéøôà2009 àîìòî 
äàìò2010á÷ àøá àì ãòã "àîìò ä2011 äåä 

>àìå äéá äéîù íéúñäéîùå àåä < )àåä2012 
åäéîù] (äéîù[äéåâá íéúñ 2013 àîéé÷ àìå ãç 

 äìî)]ð"à [éåãåçìá äåä àåäå ( ÷éìñã ãò
àúåòøá2014) ]ð"à [ àìë àîéé÷ì äáùçîã

ïåèîá2015àøèéîñã  (ìò éøáîìàî2016 äåäå 
éðáå íéùø2017  

 של אחד טוףיבע שהתעטף עד עמד ולא
 ימין( עולם וברא )מחשבה של עליון( זהר
 והוציא ,)שמים) (וןראשה העולם של

 מאותו גדולים עליונים ארזים )אילנות(
 זהר של אחד( עליון זהר )גדול וזיו( ,האור
 עשרים על מרכבתו םוֹש )העליון ימין

 בעשר קושנחק רשומות אותיות ושתים
 מעצי" שכתוב זהו .ישבויוהת אמירות
 "נטע אשר לבנון ארזי" וכתוב ".הלבנון

  ).אפריוןאותו  את עשה מאלו שהרי(

ãò àîéé÷ àìå2018 ãç àôåèòá óèòúàã 
 àøäéæã)äàìòäáùçîã  (øáåàîìò à2019 ]ð" à

äàîã÷ àîìòã àðéîé ð"íéîù à[ ÷éôàå 
)ïéðìéà (]ïéæøà[2020 àøåäð àåääî ïéáøáø ïéàìò 
]åàáø àåéæ2021[ ) àøäéæäàìò(2022 >ð" øäæã ãç à

 àðéîéäàìò<åëéúø éåùå 2023 ïéøùòå ïéøú ìò 
ïååúà2024ïéîéùø 2025ïøéîà øùòá åôéìâúà 2026 

ää åáùééúàå" ã)äéù"è â ù ( ïåðáìä éöòî
áéúëå2027) æè ã÷ íéìäú ( òèð øùà ïåðáì éæøà

)]ð"à [ïåéøôà àåää ãéáò ïéìàî àäã(  

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(א "י וזוהר בהר קי ע' דרך אמונה ד' מנחת יהודה ובס). מ"מ(מלכות  2009
 ).מ"מ(א "ז 2010
 ).מ"מ(ה עולם האצילות "ס ב"קודם שברא א' פי 2011
  ).א"נ(מ "א. ו"שמ' וזה רמז אפריון בגי 2012
לא , ולא היה נגלה שום פרצוף, ס,שהם הספירות והפרצופים היו כלולים בתוך א', שמותיו ית' פי 2013

 ).מ"מ(ן "א וזו"א ולא או"עתיק ולא א
ה "י שם מ"ע, עולם האצילות, הכוונה היא למברי עלמא, ק"ן במצח הרצון העליון של א"כשעלו המ 2014

 .הערה שלנו בסוף הספר' עי). מ"מ(ולם האצילות ק אשר על ידו נתקן כל ע"החדש שיצא ממצח דא
שעליו נאמר נתיב לא ידעו עיט והוא רמז אל ראשית האצילות החופף על כלם ' בהנהגת נתיב א 2015

מ סמיטרא מלשון סימטא והיינו נתיב "מצנפת החופף ומכסה על כל הראש אף כאן כן וי' וכן סמיטרא פי
ב שם מפרשים את "ויקרא י ע' ועי). א"ד(ה אינו מושג כלל מקום שאין בו דריסת הרבים ורמז שנתיב הז

 ".מטון"לשון 
 ).מ"מ(מלכים הנקראים עולם ' הוא תיקון הז 2016
 ). מ"מ(א "ה לתקן פרצופים הנעלמים כגון עתיק וא"ס ב"ה התחיל א"כשיצא שם מ' פי 2017
אפילו הכי לא , ש והוה רשים ובני"כמ, א שהם רושם בעלמא מפני דקותם"פ שנתקן עתיק וא"אע 2018

 ).מ"מ(א ועתיק "ס בתוך א"וא, א באבא"היה קיום האמיתי עד שנתלבש א
 ).מ"מ(י אבא "היא הבינה שנתקנה ע 2019
 ).מ"מ(ושם התחלת צמיחתם , א שהיו באבא בקרני חגבים"ק דז"ו 2020
 ).מ"מ(הוא אבא  2021
  ).א"ד(א ושם הבנת המאמר ”ש יא ע"ל ע"כך היא נוסחת החייט ז 2022
 ).מ"מ(א "כבה לאוא הוא מר"שז 2023
 ).א"ד(ב אותיות התורה "עשה מרכבתו על כ 2024
 ).מ"מ(א "א ושרשם מטיפת אבא שנתן לצורך תיקון ז"הם הכלים והגוף דז 2025
  ).מ"מ(א "שהם רוח דז, ת מנוקדות"ה והם עשרה הויו"שהם עשרה אותיות דשם מ 2026
  ).הערת הזוהר(ב ”ויצא קסב ע 2027
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 ,לעצמו "לו" ,"שלמה המלך לו עשה"
 ,עליון כבוד להראות "לו" ,קונוילת "לו"
 כמו ,אחד ושמו אחד שהוא להודיע "לו"

 ,"אחד ושמו אחד ה"יהו יהיה(" שנאמר
 ".לבדך 'ה שמך אתה כי וידעו" )וכתוב
 משגיח ,ידועים היכלות ,ההכאה בהגיע

 סוטה לימין משגיח ,למעלה זה לצד
 ,קצוות לארבעה וכן ,למטה יורד לשמאל

 ולארבעה ולמטה למעלה נפרדה תמלכוה
 ,למטה יורד אחד עליון נהר להיות קצוות

 כל" שנאמר כמו ,הגדול לים ועושהו
 ".מלא איננו והים הים אל הולכים הנחלים

 ,לתוכו אותו ושואב הכל כונס הוא שהרי
 שושנת השרון חבצלת אני" שנאמר כמו

 הים מקום אלא שרון ואין ,"העמקים
 שמוציא ,העולם מימי כל ששואב הגדול
 מוציא זה לכן ,בו ונכנסים( ומאיר ושואב

 ידועות בדרכים בזה זה )מאיר שואב וזה
 עליהם כתוב ואז ,)עליו כופים נחלים(
 בראשית בית זה ועל ,"בית יבנה בחכמה"
 בית( )סתם מלך העולם של בית זה ועל(

  ).התחתון כך אף וכן ,בחכמה נבנה עליון

 äîìù êìîä åì äùò)äéù"è â ù ( åì
äéîøâì2028äàæçàì åì äéðå÷úì åì 2029 àø÷é 

äàìò äîë ãç äéîùå ãç åäéàã àòãåàì åì 
 øîà úàã)è ãé äéøëæ) (]ð"à [åäé äéäé" ãçà ä

áéúëå ãçà åîùå() èé âô íéìäú ( äúà éë åòãéå
åäé êîù"êãáì ä2030éåôì÷ã ïåèîá 2031 ïéøåèñ÷ 

óéèð àòéãé2032óéèð àìéòì àã àøèñì 2033 
àðéîéì2034àìàîùì àèñ 2035úì úéçð àú2036 

 ïëå]òáøàì) [òáøàî( àìéòì ùøôúà åëìî ïééåæ 
ïééåæ òáøàìå àúúå2037 àøäð ãç éåäîì 

äàìò2038àáø àîé äéì ãéáòå àúúì úéçð 2039 
 øîà úàã äîë)æ à úìä÷ ( íéëìåä íéìçðä ìë

 àìë ùéðë àåä àäã àìî åððéà íéäå íéä ìà
 øîà úàã äîë äéåâá äéì áéàùå)à á øéù ( éðà

òä úðùåù ïåøùä úìöáç àìà ïåøù ïéàå íé÷î
 øúà)àîé( ]àáø[ ïéîéî ìë áéàùã ] àîìòã

øéäðå áéàùå ÷éôàã[)  àã êë éðéâá äéá ïéìàòå
÷éôà2040áéàù àãå 2041øéäð  ( ïéçøåàá àãá àã

 ïòéãé)äéåìò ïôë àééìçð( ïéãëå ]áéúë åäééìò[ 
)â ãë éìùî ( úéá äðáé äîëçá]éá àã ìòå" ú

ð úéùàøá"úñ êìî àîìòã úéá àã ìòå àí[ 
) úéáäàìòéëä óåà äàúú ïëå äîëçá éðáúà (  

 .העולם בשּוִי ,הגדול עליון בית אבל
 ישמח והמלך" ,תחתון בית ,סתם מלך

à àúéá ìáäàìò àîìòã àáåùé àáøáø 
 äàúú àúéá íúñ êìî)áé âñ íéìäú ( êìîäå

                                                           

כי צורך הזווג הוא למתק , כי הנקבה צריך לה להזכר לצורך הזווג, לו לגרמי' ופי, יתירה" לו"דתיבת  2028
  ).מ"מ(י החסדים שהם בדכורא "ע' הגבורות שהם בנוק

ומהולל מאד ' ה גדול ה"לו לתקוניה כמש' פי). א"ד(ש "א תושבחתיה דיליה ותועלת דכלא ע”טו ע
 ).א"נ(ב "הרש. ש"א ע”פקודי רלה עו' א' ש ויקרא ה"זהו תיקוניה כמ' היא מ. אימתי כשהוא בעיר אלוקינו

 ).מ"מ(י המלכות "א שהם סתומים מתגלים ע"הארות ז 2029
י הגעת הגילוי שמכה אור הנעלם "ע). מ"מ(אחדות אחד , לבדך, א"הוא ז' שמך ה, אתה היא מלכות 2030

  ).א"ד(י הגילוי ההוא מלמעלה "למטה בתוקף זריחתו וע
היכלות ומדרגות עליונות ידועים ומושגים ). מ"מ(ל בהגעת הכאת המקל כמו בקולפא שהוא מק' פי 2031

 ).א"ד(ב "כמו שמבואר בסמוך ע
  ).א"ד(ל אזיל בר אווזא ועינוי מטייפי "רז' בבריאת עולם והוא מל' השגיח ועי 2032
 ).א"ד(הטיה ונדנוד ' ל 2033
  ).מ"מ(א "חכמה דז 2034
 ).מ"מ(ולהיותה למטה מן חכמה אמר בה סטא , א" בינה דז2035
 ).מ"מ(ב "תחת חוא ש"דעת דז 2036
 ).מ"מ(ת ויסוד שהם דרום צרפון מזרח מערב כנודע מכוונת הלולב "חג 2037
 ).מ"מ(א "יסוד דז 2038
 ).מ"מ(מלכות  2039
 ).מ"מ(יסוד  2040
 ).מ"מ(מלכות  2041
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 עליונה )גבורה כשמתעוררת( "באלהים
 ,השמחב ולקרבו ראשו תחת בו זולאח

 ,"באלהים ישמח והמלך" .אחד הכל להיות
 )שמאירא "נ, באור(  שהוציאאורב שמחה

 בו יםונכנס וגנוז טמיר אחד לבשבי איצש
 העולם זה ועל ,אחד שהםשנים , שנים
 "באלהים ישמח והמלך" .שלם בקיום נתקן
 בעולם שמח התחתון )עליון אור( עולם

 שמחה( עמק )ששלח אותו וםסת( העליון
 ,שמח מקום באיזה ויוצאת ששופעת
 ,לכל חיים ,)שולח בו ,שמח בו באלהים
  קריע זה ,המלך חיי נקראים

éäìàá çîùé"í2042) äøåáâ øòúà ãë (äàìò 
 äåãçá äéì àáø÷ìå äéùéø úåçú äéá àãçàì

éäìàá çîùé êìîäå ãç àìë éåäîì" åãç í
] ÷éôàã àøåäðð"àøåäðá à[) àøäðã (÷éôðã2043 

àìéáù ãçá2044 æéðâå øéîè ]ìééòå) [ìééòã(  äéá
á 'ãç ïåðéàã ïéøú2045 ììëúùà àîìò àã ìòå 
]àîåé÷á) [àîåé÷ì( çîùé êìîäå íéìù 

éäìàá" àîìò í)]ð"äàìéò àøäð àð "à äàúú 
ãç2046àîìòá [()  äàìéò àîìòá ãç äàúú

à÷éîòéäìàá éãç øúà ïàá ÷éôðå ãéâðã åãç " í
øãù äéá éãç äéá(]  à÷éîò)ð" àåää àîéúñ à

øãùã([172àëìî ééç àìëì íééç  àã ïåø÷à 
àø÷ò  

  èë/á  
 העולם של בית בונה זה בית .הבית

 ,"אלהים ברא בראשית" וזהו ,העולם ובונה
 הכל כשכונס .חכמה ראשית ,ראשית 'ב

 ים .הכל בולשא גדול ים ונעשה לתוכו
 העולם מימות כל שואב ,מימיו שקפאו

 ושטים הולכים והמים ,לתוכו אותם וכונס
 וסימן ,עליוןה מתוך יוצא וזה ,בו ונשאבים

 ,"הקרח יצא מי מבטן" הזה הסוד של
  .אחרים בולשא בו קפואים שמימיו

àúéáã2047àã àúéá 2048 àúéá éðá 
àîìòã2049àîìò éðáå 2050úéùàøá àåä àãå 2051 

éäìà àøá"í2052á  ' ãë äîëç úéùàø úéùàø
 àáàùì àáø àîé ãéáòúàå äéåâì àìë ùéðë

àîé àìë2053 ïéîéî ìë áéàù éåîéî åôà÷ã 
ïåì ùéðëå àîìòã ïéèàùå ïéìæà ïééîå äéåâì 

 åâî ÷éôð àãå äéá ïáàúùàåäàìò äéðîéñå 
àã àæøã2054) èë çì áåéà ( çø÷ä àöé éî ïèáî

éåîéîã2055ïéðøçà àáàùì äéá ïéãéìâ 2056  
 שופעים לא ,שקופא ים ,הזה הקרח

 מגיע הדרום זקושח בשעה אלא מימיו
àô÷ã àîé çø÷ éàä2057 àìà éåîéî ïéãâð àì 

àúòùá äéì áéø÷îå äéáâì éèî íåøãã àô÷åúã 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(א "שהיא גבורה דז" ישמח באלהים", שהיא מלכות, "והמלך "2042
 ).מ"מ(ויוצא תמיד , יסוד דאימא שהוא נהר שאינו פוסק' פי 2043
 ).מ"מ(הוא יסוד אבא שנקרא שביל  2044
 ).מ"מ(ן "ההי' ב' פי 2045
ב מה נקרא עולם עליון ואיזה נקרא עולם "הוא שמח בעולם העליון עיין ויצא קסד ומקץ דף ר ע 2046

  ).א"ד(התחתון 
 ).מ"מ(הבינה היא עיקר הבית שהיא המלכות ' פי 2047
 ).מ"מ(היא בינה  2048
 ).מ"מ(ע "בונה המלכות שהיא בית דבי' פי 2049
 ).מ"מ(ע "הם בי 2050
 ).מ"מ(שהיא המלכות שהיא ראשית ממטה למעלה ' ב 2051
 ).מ"מ(ברא אותה אלהים שהיא הבינה  2052
  ).א"ד(ים שנקרשו בו המים  2053
  ).א"ד(א ”ב תקון יח דף לג ע"לך לך פה סוף ע 2054
  ).א"ד(נקרשין  2055
 ).א"ד(א "ב ותקונים תקון ל דף פו ע”ויצא קסא ע 2056
 ).א"ב צא ע"ה ח"דע(א "ז קמ ע"תיקו' עי).  הזוהרהערת(א ”לקמן נב ע 2057
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 שהיו המים ואז ,אצלו אותו ומקרב אליו
 ,ושופעים ריםמפשי הצפון בצד יםקפוא
 ומצד ,קפואים המים הצפון מצד שהרי

 כל להשקות ושופעים מפשירים הם הדרום
 כל ישקו" שנאמר כמו ,השדה חיות אותן
 ,בתר הרי נקראים ואלו ."' וגושדי חיתו
 דרום כשצד ,משקים שכולם ,רודיהפ הרי

 .שופעים המים ואז ,אליו לקרב מתחיל
 להובגד הם הכל ,ששופע זה עליון ובכח

של (מחשבה עולה ברצון כש .ובשמחה
 מגיע ,יםונהטמ כל של ון מטמ)חדוה

 ,)טמיר כתר( אחד נהר מתוכו )ושופע(
 שלא אחד בשביל בזה זה וכשמתקרבים

 ראשית הוא וכאן ,ולמטה למעלה ידוע
 נתקן הזאת מהראשית ,סתם מלך ,'וב .הכל

  .לזה זה ודומה

ïéãéìâ ååäã àéî ïéãë äéãäá2058 ïåôöã àøèñá 
àéî éãéìâ ïåôöã àøèñî àäã ïéãâðå ïøúùî2059 

 ìë äà÷ùàì ïéãâðå ïøúùî íåøãã àøèñîå
àøá úåéç ïåðéà2060 øîà úàã äîë ) ã÷ íéìäú

àé (åâå éãù åúéç ìë å÷ùé ' øúá éøä ïåø÷à ïéìàå
ùî åäìëã àãåøôã ïéøåè íåøãã àøèñ ãë ïéé÷ú

 àìéçáå ïéãâð àéî ïéãëå äéãäá àáø÷ì éøàù
 àã]äàìòãéâðã 2061) [ãéâð àîìòã( ååä àìë 

]åáøá[åòøá ÷éìñ äáùçî ãë åãçá 2062 
)äåãçã (]àøéîèî[ïéøéîè ìëã 2063 éèî 
)ãéâðúàå (øäð ãç äéåâî2064) àøéîè àøúë (
]ãë[òéãé àìã ìéáù ãçá àãá àã ïéáø÷úî 2065 

ä àëäå àúúå àìéòìàìëã àúéùàø àå2066áå  '
íúñ êìî2067ììëúùà àúéùàø éàäî 2068 

]àã àìéçáå [ àãì àã éîãå  
 השמים את אלהים ברא )זה ובכח(

 מימיה ששופעים  סתומה נקודהםַתַס(
 נהר( ,)בזה שיוצאים אחר( ,)לחוץ ויוצאים
 ויוצא ששופע אור( ,)עליונה א"בה שיוצא

 קול נקרא וזה ,מתוכו קול ומוציא )בזה
, "ברא אלהים את השמים"והיינו  ,השופר

 ).השופר והוא( השופר קול שהוא )והוא(
 על העליון המלך בחיי שולטים ושמים
 ,האדמה על י"ח ישי בן ,לדבר וסימן .הארץ

 ו"ובוא( ,ישי בבן תלויים שהחיים

 )àã àìéçáå (éäìà àøá"íéîùä úà í2069 
)]ð"à [àîúñ2070àîéúñ äãå÷ð 2071 éåîéî ïéãâðã 

á ïé÷ôðåø÷éôàå à (]ð"àãá ïé÷ôðã øúá à 
ðå ÷éôàå"äá ÷éôðã àøäð à" àäàìò ðå" à

÷éôàå àãá ãéâðã àøåäð[äéåâî ìå÷ 2072 àãå 
éäìà àøá åðééäå øôåùä ìå÷ éø÷à" úà í

íéîùä) àåúìå÷ åäéàã ( øôåùä ]ð" åäéàå à
øôåùä[ êìîä ééçá ïéèéìù íéîùå äàìò ìò 

 êéðîéñå àòøà)àì ë à ìàåîù (éç éùé ïá2073 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ניתרים המים מקרישתן ונמשכים והולכים למקום הראוי להם  2058
א "ב ל ע"ב ובח"ל לב ע"בראשית לד צ). א"ד) ('ב ויקרא יד א”א וקסא ע”ב וקנב ע”בראשית לד ע( 2059

  ).ו"לש(
 ).א"ד(חיות השדה  2060
 ).מ"מ(בינה  2061
 ).מ"מ(הוא יסוד דכתר , "סליק ברעו", תימאההוא מוחא ס" מחשבה" 2062
 ).ו"לש(' ד ריש דרוש י"ן ומ"דרושי מ' עי). מ"מ(מושך הטיפה מדעת דעתיק הגנוז באוירא ' פי 2063
, א"א נמשך חיותם של או"והני תרין רישין דא, א ואימא ממוחא סתימאה" אבא יונק מגולגלתא דא2064

 ).מ"מ(מטי ואתנגיד מגויה חד נהר "ולכך אמר 
 ).ו"לש(ב "ג סא ע"ח 2065
 ).מ"מ(אבא  2066
 ).מ"מ(מלכות  2067
 ). מ"מ(כידוע אבא יסד ברתא  2068
 ).מ"מ(ן "שהם זו, שמים וארץ, שהוא אבא ברא בינה שהיא אלקים, בכח ראשית' פי 2069
 ).מ"מ(ע "ן דבי"ע שהם זו,בין שמים וארץ דבי, ן דאצילות"שהם זו, בין שמים וארץ דאצילות' פי 2070
 ).מ"מ(בינה  2071
 ).מ"מ(קול ' א שנק"הוציאה ז' פי 2072
הוא בן הבינה שהיא ישי , ויסוד שנקרא חי, עולמות] י"ש[י שבה יש "שאימא נקראת יש, הוא יסוד 2073

 ).מ"מ(ומשפיע לאדמה שהיא מלכות 
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 והארץ ,בכל שולט ובהם ).לו משפיעים
 ,"הארץ ואת" שכתוב זהו .ממנו נזונית

 על מזונות] להשפיעו[ הנוסף לשלוט ו"וא
  .הארץ

éùé ïáá ïééìú íééçã äîãàä ìò2074) àåáå" å
äéì ïéãâð2075 (àìëá èéìù åäáå2076 àòøàå 

úðæúà äéðéî2077ää " ã)à à úéùàøá ( úàå
àå õøàä"óñåúàã å2078 ìò éðåæîá äàèìùì 

àòøà  
 עשרים כלל של כח והוא ,למעלה ת"א

 אלהים 'ת 'א ,ת"א שהוציא אותיות ושתים
 בעטרה" שנאמר כמו ,לשמים ונתן ,זה

 את" והיינו ,"נתווחת ביום אמו לו שעטרה
 זה אותם ולחבר בזה זה להכליל "השמים

 ,המלך חיי באותם ,כאחדהתקיים ל ,בזה
 ,"הארץ ואת" .שמים ממנו להזין סתם מלך

 באותיות שנחקקו ונקבה רזכ של בוריח
 ,מהשמים שנשפעו המלך וחיי ,רשומות

 הארץ את לקיים להם משפיעים שהשמים
  .אוכלוסיה וכל

à"àìéç àåäå àìéòì ú) õøàå( àììëã 
 ÷éôàã ïååúà ïéøúå ïéøùòã>à"à ú 'ú' 

éäìà"í< øîà úàã äîë íéîùì áéäéå àã ) øéù
àé â ( åðééäå åúðåúç íåéá åîà åì äøèòù äøèòá

àãá àã àììëàì íéîùä úà2079 ïåì àøáçìå 
àëìî ééç ïåðéàá àãçë àîéé÷úàì àãá àã2080 

íéîù äéðî àðæúàì íúñ êìî2081) õøàå( úàå 
àá÷åðå øëãã àøåáç õøàä2082 åôéìâúàã 

 àéîù ïî åãéâðúàã àëìî ééçå ïéîéùø ïååúàá
 ïéñåìëà ìëå àòøà àîéé÷ì ïåì ïéãâð íéîùã

äìéã  
 וארץ יםשמ עשה עליון אלהים של וסוד
 שלמעלה בכח כאחד אותם והוציא .לקיום

 עליון סוד כדוגמא זו .הכל של הראשית
 שמים עשה הזה והאחרון .למטה יורד

 עולמות שני ', בהכל של וסוד .למטה וארץ
 והעולם העליון העולם ,עולמות ובראו ,הם

 שמים ברא זה .זה כצורת זה ,התחתון
 שני זה ועל .וארץ שמים ברא וזה ,וארץ

 וזה ,עולמות שני הוציא זה ,הם ולמותע

éäìàã àæøå" íäàìò2083 õøàå íéîù ãáò 
 àìéòìã àìéçá àãçë ïåì ÷éôàå àîåé÷ì

 àæø àã àðååâë àìëã àúéùàøäàìò úéçð 
àúúì2084äàøúá éàäå 2085 õøàå íéîù ãéáò 

 àúúì>àæøå <)àæøá(á àìëã  ' åäðéð ïéîìò ïéøú
ïéîìò åàøáå2086 àîìò àã äàìò2087 àîìò àãå 

äàúú2088 àã àãã àðååâë àã ]àøá[ íéîù 
 àãå õøàå]àøá[õøàå íéîù 2089á àã ìòå  ' ïéøú

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(שהמוחין מתקבצים ביסוד ' פי 2074
א "מא בתוך תפארת דזשיסוד דאי, נגדין ליה, ו"וא' י תפארת שנק"ע, שהם המוחין' שחיים הנז' פי 2075

 ).מ"מ(א "ומשם באים ליסוד ז
 ).מ"מ(והוא משפיע בהם , בכח אותם המוחין שליט בכל העולמות שצריכים להשפעתו' פי 2076
 ).מ"מ(מלכות מהיסוד ניזונית בסוד ויוסף הוא השליט על הארץ ' פי 2077
 ).מ"מ(ב אתוון לארץ "א ממשיך כ"שהוא ז' ו, ואת הארץ 2078
שהם המוחין שנקראים את המשים שהוא , א ובשר מבשרו"ו עצם מעצמיו דזהמוחין דאמא נעש 2079

 ).מ"מ(א "ז
 ).מ"מ(א מקיימת המלכות "מהמוחין דז 2080
 ).מ"מ(א "משם ניזון שמים שהוא ז, שהם המוחין', מאת הנז 2081
  ).ה וזהו"ג ד"צ י ע"א על ספד"בהגר(' נוק' שמים הוא בחינת דכר וארץ היא בחי 2082
כל מה שנעשה בעולם הוא . ב"ב קיא ע"ה ח"וכן דע, ב"ב לה ע"ין זה בכללים חאריכות בעני' עי 2083

 ).ג"א קט ע"כללים ח(ן דמלכות "מכח המ
 ).ו"לש(א "לעיל כב ע). מ"מ(נחית לתתא למלכות להשפיע בה , רזא כנודע' א שנק"יסוד דז' פי 2084
וכן , א"קל ע, א"ב נג ע"לים חכל' עי). מ"מ(ע "ן דבי"א מתקנת זו"אחר שקבלה המוחין מיסוד דז', פי 2085

 ).ד"קד ע, ב"א עח ע"וכללים ח, ג"ב סו ע"ה ח"וכן דע, ג"א נו ע"ח
 ).מ"מ(תיקנו עולמות שתחתיהם ' בינה ומלכות הנז' פי 2086
 ).מ"מ(בינה תיקנה עלמא עילאה שהיא אצילות  2087
 ).מ"מ(ע "מלכות תיקנה עלמא תתאה שהם בי 2088
  ).ה"של(תרין ' ועל דא ברא ב 2089
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 של בכח והכל .עולמות שני הוציא
 בתחתון העליון יורד ,העליונה הראשית

א בדרך של דרגה אחת ששורה ומתמל
 וטמיר סתום שביל אותודוגמת  כ.עליה
 ודרך דק אחד לשביל פרט ,למעלה וגנוז
 שנאמר כמו ,דרך שלמטה אותו .אחת

 ואותו ".אור נוגהכ צדיקים רחווא"
 נתיב" שכתוב כמו ,דקיק שביל שלמעלה

 בים הנותן" הכל של וסוד ".עיט ידעו לא
 דרכך בים" וכתוב ,"נתיבה עזים ובמים דרך

  ".רבים במים ושבילך

 ÷éôà àãå ïéîìò ïéøú ÷éôà àã åäðéð ïéîìò
 úéùàøã àìéçá àìëå ïéîìò ïéøúäàìò2090 

]úéçð) [çîú( äàìò çøàá àééìîúàå äàúúá 
àâøã ãçã2091 ìéáù àåääã àðååâë äìò éøùã 

 øá àìéòì æéðâå øéîèå íéúñ]ã[ ÷é÷ã ìéáù ãç
 øîà úàã äîë çøà àúúìã àåää çøà ãçå

)çé ã éìùî ( àåääå äâåð øåàë íé÷éãö çøàå
]÷é÷ã ìéáù àìéòìã) [ìéáù àìéòã( áéúëãë 
)æ çë áåéà (èéò åòãé àì áéúð2092 àæøå  àìëã
)æè âî äéòùé (íéá ïúåðä2093êøã 2094 íéîáå 

íéæò2095äáéúð 2096 áéúëå )ë æò íéìäú ( íéá
íéáø íéîá êìéáùå êëøã2097   

 כמו ומתעבר כשמתמלא ,העליון העולם
 שני מוציאה ,הזכר מן שמתעברת נקבה
 ,וארץ שמים והם ,ונקבה זכר ,כאחד בנים

מימי מ נזוניתהארץ  ,שלמעלה כדוגמא
 אלא ,לתוכה יםנשפכ ומימיו ,השמים

 .נקבה ותחתונים זכר שעליונים
 ומים .הזכר מן נזונים והתחתונים

 כנקבה לעליונים קוראים תחתונים
 של מים כנגד מים ושופכת ,לזכר שפתוחה

 ,הזכר מן נזונית והנקבה .זרע לעשות הזכר
 ,ו"וי בתוספת ,"הארץ ואת" שכתוב זהו
  .שנאמר כמו

 àîìòäàìòàéìîúà ãë 2098 àøáòúàå 
åðë ïéðá ïéøú ú÷éôà àøåëã ïî àøáòúîã àá÷

õøàå íéîù ïåðéàå àá÷åðå øëã ãçë2099 àðååâë 
äàìò2100 éåîéîå àòøà ïæúà àéîùã éåîéîî 

 éàúúå øëã éàìòã àìà äååâá ïãúùà
àá÷åð2101ðæúà àøåëã ïî éàúúå ï ïéàúú ïééîå 

àøåëãì àçéúôã àá÷åðë ïéàìòì ïàø÷2102 
 àòøæ ãáòîì àøåëãã àéî ìá÷ì àéî úãùå

å úàå áéúëã àåä àãä úðæúà àøåëã ïî àá÷åð
éå úôñåúá õøàä"øîúàã äîë å  

 ברא מי וראו עיניכם מרום שאו" כתוב
  נחקקו האותיות ."' וגואלה

 áéúë)åë î äéòùé ( åàøå íëéðéò íåøî åàù
åâå äìà àøá éî') úìú(å÷÷çúà ïååúà  

)àìéòìã àãáåòá(  
  ì/à  

                                                                                                                                                                                     

 .א"ש קלז ע"וע, ב"ב קלו ע"כללים ח' עי 2090
 ).מ"מ(א "יסוד דז' פי 2091
 ).א"א קיז ע"כללים ח(והמה תרין ריעין דלא מתפרשין , א"והוא היסוד שבין או 2092
 ).מ"מ(מלכות  2093
 ).מ"מ(יסוד  2094
 ).מ"מ(בינה  2095
 .ג"ש צב ע"הקדו' עי). מ"מ(יסוד אבא  2096
 .ג"ש צב ע"הקדו' עי 2097
ן דאצילות שיצאו מזיווגי "ת הזווד מציא"ווגם עיי ז"ן ע"נעשו משפעת הזוע " כל מציאות עולמות בי2098

 ).א"ב לג ע"ה ח"דע (א"או
  ).א"ד(ב "והוא עולם הנפרדים ויצא קסא ע 2099
 ).מ"מ(א "ן דאצילות הם כמו או"כי שזו 2100
א "לעיל כב ע' עי). מ"מ(ן "הם גבורות שהם מ' והגבורות שבנוק, א הם זכרים"החסדים שבז' פי 2101

 .לגבי האצילות' ע הם נוק"ביש
ב צו "ה ח"דע' עי). א"ד(ויצא קסג ' ושופך מים כנגד מים של הזכר כענין תהום אל תהום קורא וגו 2102

וכן , ד שאין טפיים סלקין כנגדה"אין לך טפה יורדת מלמעלה מ, ב"ג רמז ע"ח' עי). ג"א קג ע"וכללים ח, ג"ע
  .ח שער לט פרק יד"עיין בזה בע
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 העליון של במעשה .הכל של במעשה
 נרשמו כך אחר .התחתון של עשהובמ

 בראשית" 'ב .בכתוב ונחקקו האותיות
 ברא ראשית 'ב ,"את אלהים" 'א ,"ברא
 בכח ודאי ברא ת"בי שנאמר כמו ,ודאי
 ודאי ברא 'שב כמו ,זכר 'א נקבה 'ב .עליון
 אותיות הוציא 'א כך ,שלמעלה בכח

 ,אותיות ושתים עשרים של כללות השמים
 חיים להם לתת שמים הוציא 'ה
  .אותו ולהשריש )ולהשקות(

àìëã àãáåòá2103 àãáåòá ãäàìò2104 
 àãáåòáå)ã(äàúú2105 ïååúà åîéùøúà øúáì 

 àø÷á å÷÷çúàå)á' à àøá 'á úà'  éàãå àøá
 øîúàã äîëá'( ]éäìà àøá úéùàøá" úà í

áéàãå àøá úéùàø2106éá øîúàã äîë "ú [ 
 àìéçá éàãå àøáäàìò2107á  'à àá÷åð ' øëã

áã äîë ' àøá>éàãåàìéòìã àìéçá <à éëä  '
 ÷éôà]ïååúà íéîùä[øúå ïéøùòã àììë ú ïé

ïååúà2108ä  ' ïééç äéì áäéîì íéîù ÷éôà
)äà÷ùàìå (äéì àùøùàìå  

הוציאה הארץ לתת לה '  ו,"הארץ ואת"
 .לה שראוי פוקיס לה ולתת ,תקנהמזון ול

 של כללות ת"א ו"וא שלקח ,"הארץ ואת"
 ,נזונית והארץ ,אותיות ושתים עשרים
 שנאמר כמו ,לתוכה אותם כוללת והארץ

 סוד והיינו ".הים לא לכיםוה הנחלים כל"
 לתוכה הכל שכונסת ,"הארץ ואת"

 ,הארץ לקחה הארץ ,אותם ומקבלת
 ת"א" ,כאחד וארץ שמים זה "ת"וא"

 ,כאחד וארץ שמים של סוד "השמים
בשבט  הדבר הגעת ,להזין אותם ומקבלת

 צוימ רתוהקט היכל ,מצויים ]הבהכא[
 ומתעוררת שופעת לוהטת כשאש ,בארץ

 כמו ,עשן ועולה בה שאוחז משמאל

 úàå)õøàä(å  ' àðåæî äì áäéîì õøàä ÷éôà
 äì éæçúàã à÷åôñ äì áäéîìå äì àð÷úàìå

àå ìéèðã õøàä úàå"à å" ïéøúå ïéøùòã àììë ú
 äîë äååâì ïåì ìéìë àòøàå àòøà ïæúîå ïååúà

àã øîà ú)æ à úìä÷ ( ìà íéëìåä íéìçðä ìë
 äååâì àìë ùéðëã õøàä úàå àæø åðééäå íéä

ïåì úéìá÷å] íéîùã àæø úàå[ àìèð õøàä 
>àå õøàä"àãçë õøàå íéîù àã ú<à " ú

 ïåì úìéá÷å àãçë õøàå íéîùã àæø íéîùä
àðæúàì2109éçéëù éåôìå÷á äìî ïåèî 2110 
àøèñå÷2111àøèå÷ã 2112çéëù àòøàá 2113 ãë 

äìîã àùààè2114 ãéçà àìàîùî øòúàå ãéâð 

                                                           

 ).מ"מ(נחקקו כל העולמות שמהאותיות  2103
 ).מ"מ(י בינה "היא עולם האצילות שנתקנה ע 2104
 ).מ"מ(ע שנתקנו על ידי מלכות "הם בי 2105
 ).מ"מ(בינה  2106
 ).מ"מ(אבא  2107
 ).מ"מ(ב אתוון שנותן אבא לאימא "הם הכ 2108
א "כ מקבלת גם החסדים שהם חלק הז"ואח, א"המלכות מקבלת הגבורות שהם חלקה מיסוד דז' פי 2109

ת הם הגבורות שהם חלק המלכות שנקראת "א. א"הם החסדים שהם חלק ז' ו, ת"רמוזים בתיבת ואוהם 
הגעת הדבר שיבא לידי השגה ). מ"מ(ל ואת שהם החסדים והגבורות קבלתם הארץ שהיא המלכות "ור, ת"א

נגלה והענין שכל כח נעלם השולט על דבר . י הכאת האור מלמעלה למטה שכיח ומצוי"להיות מושג הוא ע
ל אין לך עשב למטה שאין לו שר למעלה שמכה בו ואומר "הכאה על דרך שארז' ומוציאו לפועל נאמר בו ל

  ).א"ד(והקולפא הוא מקל שראשו נטוע במסמרים וההכאה הוא ההסטה וחבטה בדבר ההוא . לו גדל
ו "רח(יח שכ] מ" מ–מלמעלה למטה [על ידי הכאת אור עליו ] מ" מ–להיות מושג [הגעת דבר ' פי 2110

 ). מ"ומ
 ).ו"רח(אהל  2111
 ).ו"רח(דעשן  2112
ושלוחי הדין הם העשן , אהל ומדור העשן שרומז אל השכינה שהיא מדת הדין הרפה ונקראת אש 2113

אהל ומדור העשן אשר מקומו שם תמיד הוא בארץ שכיח ומצוי ורמז ). מ"מ(תמדי הוא בארץ שכיח ומצוי 
נח דף ע . רפה הנרמזת בסוד האש ושלוחי הדין הם העשןאל השכינה ארץ הקדושה שהיא מידת הדין ה

 ).א"ד(
 ).מ"מ(הם הגבורות שמתקנים המלכות  2114
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 ירד אשר מפני כלו עשן סיני והר" שנאמר
 ואת" וכתוב ,עשן וזה אש זו ,"באש 'ה עליו
 אחוזים כשיורדת שאש מתוך ".עשן ההר

 בצד עומד הכל ואז ,באש עשן בזה זה
 ,ארץ יסדה ידי אף" סוד והיינו ,השמאל

 הימין של בכח ,"שמים חהפיט וימיני
 ,זכר שהם שמים נעשו כדוגמא זו ,למעלה

  .השמאל מצד ונקבה הימין מצד בא וזכר

àððú à÷ìñå äá2115 øîà úàã äîë ) èé úåîù
çé (éðéñ øäå2116 åéìò ãøé øùà éðôî åìë ïùò 

åäé"ùàá ä2117 áéúëå àððú àãå àùà àã ) íù
åè ë ( ïãéçà úéçð ãë àùàã åâî ïùò øää úàå

 àìàîù øèñá ïéãëå àùàá àððú àãá àã
 àæø åðééäå àìë àîéé÷)âé çî äéòùé (éãé óà 

 àðéîéã àìéçá íéîù äçôè éðéîéå õøà äãñé
 øëã åäéàã àéîù åãéáòúà àðååâ éàä éë àìéòì

àðéîéã àøèñî øëãå  àøèñî àá÷åðå éúà à÷
àìàîùã]) ð"à [ äãñé éãé óà áéúëå éúà à÷

õøà(  
 ,"אלה ברא מי וראו עיניכם מרום שאו"
 ]בהם [לולשא שלא הדברים עלו כאן עד

 ולא מאין נהנתק שחכמה ,למעלהדוגמת 
 אין קהוועמ סתומהש ,להילשא עומדת
 ,קועמ אור שהתפשט כיון .בה דושיעמ
 סתום שהוא גב על אף ,לשאלה עומד אורו

 שאלה פי על לו וקוראים ,שלמטה מהכל
 שאמרנו סוד ינויוה ".אלה ברא מי" ,"מי"
 ,ודאי "מי מבטן" ,"הקרח יצא מי מבטן"
 ואין .לשאלה שעומד אותו ")הקרח יצא("

 אלא ,למטה ומה למעלה מה לולשא
 לדעת ולא ,לדעת שיוצאים מקום לולשא
 לשאלה עומד אלא ,יכולים לא שהרי ,אותו
  .בו לדעת ולא

 äìà àøá éî åàøå íëéðéò íåøî åàù) äéòùé
æë î(2118 àìã ïéìî å÷ìúñà àëä ãò 

àìàùì2119 àìéòìãë ]äîëçã) [äîëçå( 
 íéúñã àìàùì àîéé÷ àìå ïéàî ìéìëúùà

ì ÷éîòåäéá íå÷éã úé2120 èùôúàã ïåéë > àøåäð
à÷éîò<òà àúìàùá àîéé÷ äéøåäð " åäéàã â

 íåô ìò äéì ïàø÷å àúúìã àìëî íéúñ
 àæø åðééäå äìà àøá éî éî àúìéàù

ïøîà÷ã2121) èë çì áåéà ( çø÷ä àöé éî ïèáî
 éàãå éî ïèáî)çø÷ä àöé (àåää2122 àîéé÷ã 

 àúúì äî àìéòì äî àìàùì úéìå àúìàùì
 àìàùì àìàòãðîì ï÷ôðã øúà2123 òãðîì àìå 

 àìå àúìàùì àîéé÷ àìà ïéìëé àì àäã äéì
 òãðîì]äéá[  

 מאמר ראשית ,ראשית 'ב ,בראשית
 אלא .מאמר הוא שבראשית נאמר או ,הוא

á úéùàøá 'àåä øîàî úéùàø úéùàø2124 
 àîéð åà]ã[ àì ãò àìà øîàî åäéà úéùàøá

                                                                                                                                                                                     

נתגלו בהם הסיגים קצת , אחר שנתעצמו בה הגבורות ונשתלשלו מלמעלה למטה עד המלכות' פי 2115
 ).מ"מ(ונעשים תננא שהוא גם ומגושם יותר מהאש 

 ).מ"מ(מלכות  2116
 ).מ"מ(ת הנקראים אש א הגבורו"שנתן לה ז' פי 2117
 ).הערת הזוהר(ב "א ע”לעיל ע 2118
ש דחכמה אשתכלל מאין ולא "וז, גם באבא אין שואלים, א"כמו שאין שאולים בפרצופי עתיק וא 2119

 ). מ"מ(אלא לשאלה , קיימא שאלה
 ).א"ש לח ע"הקדו(חכמה ' הרי הוא בחי 2120
 ).הערת הזוהר(ב "לקמן פה ע 2121
  ).א"ד(ב ”ב ותרומה קכו ע”א ובלק קצג ע”רו צג עית' א ועיין בפ”פקודי רכו ע 2122
אין בה שום , אבל על הבינה בעצמה, ן"ן כדי למנדע לזו"ששואלים על הבינה שמשם יצאו זו' פי 2123
 ).מ"מ(ש ולא למינדע ליה "וז, ידיעה

ל אבא "ר" ראשית מאמר הוא"ולכך אמר , נמצא כי האומר הוא המעולה, חכמה אומר ובינה עושה 2124
 ).מ"מ(' הנקראת ב, שית הוא האומר ולא בינהרא' הנק
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 ,בו סתום והכל כחו והתפשט יצא שלא עד
 שיצא כיון .הוא ומאמר הוא בראשית
 והוא ,ראשית נקרא ,צבאות ממנו והתפשט

 ,אלה שברא אותו שאלה י"מ ,בלבדו מאמר
 נעשה ,והשתכלל התפשטר שאככך  אחר

דוגמא כ ממש עשהנ והכל .למטה וברא ם"י
 ,וזכצורה ה וזה ,זה כנגד זה ,שלמעלה
  .'ב ושניהם

÷éôð2125äéìéç èùôúàå 2126 äéá íéúñ àìëå 
 åäéà úéùàøá èùôúàå ÷éôðã ïåéë åäéà øîàîå

 øîàî àåäå éø÷à úéùàø ïéìéç äéðî]éåãåçìá [
)äàìò(î " øúáì äìà àøáã àåää àúìéàù é

é ãéáòúà ììëúùàå èùôúà ãë" àøáå í
 àìéòìã ùîî àðååâ àåääë ãéáò àìëå àúúì

á åäééåøúå àãã àðååâë àãå àã ìá÷ì àã'  
" בויבמס" ".בויבמס שהמלך עד" כתוב

 בסוד ,תחתונה במלכות להתיישב ]נודהיי[
 חביבות אותה של ענוגות יבורח ואות של

 גנזנונסתם ש שביל באותו ,העליון שבעדן
 בנחלים ויוצא ממנו ומתמלא ,נודע ולא

 ,תחתון מלך זה "ריחו נתן נרדי" .ידועים
 ,שלמעלה דוגמאכ שלמטה עולם שברא
 ,ולעשות לשלוט עליון טוב ריח ומעלה
  .עליון באור מאירו ושולט ויכול

 áéúë)áé à øéù ( åáñîá åáñîá êìîäù ãò
 àåääã àæøá äàúú åëìîá àáùééúàì
 ïãòáã àúåáéáç àåääã à÷åðôúå àúåøáç

äàìò òãéúà àìå æéðâå íéúñã ìéáù àåääá 
 ïúð éãøð ïòéãé ïéìçðá à÷ôðå äéðî àéìîúàå

åçéø2127àã ) äàøúá àîé( àøáã äàúú àëìî 
éòìã àðååâë àúúì àîìò àçéø ÷éìñå àì

àáè2128 äàìò èéìùå ìéëéå ãáòîìå äàèìùì 
 àøåäðá øéäðåäàìò  

 בימין ,העולם נברא צבעים בשני
 ימים ששה ,עליונים ימים בששה ,ובשמאל

 ימים ששת כי" שנאמר כמו ,להאיר נעשו
 ואלה ".הארץ ואת השמים את 'ה עשה
 לתהום נקבים ששים ועשו דרכים חפרו
 מי להעלות נקבים ששים ואותם ,רבה

 )שנינו הרי( זה ועל ,התהום לתוך הנחלים
 והם ,נבראו בראשית ימי מששת השיתין

  .העולם שלום היו

àîìò éøáúà ïéðååâ ïéøúá2129 àðéîéá 
àìàîùáå2130ïéàìò ïéîåé àúéùá 2131 àúéù 

åãéáòúà ïéîåé2132 øîà úàã äîë àøäðàì 
)æé àì úåîù (åäé äùò íéîé úùù éë" úà ä

 ïéìàå õøàä úàå íéîùäïéçøà ïåøë2133 åãáòå 
 ïéúéù ïåðéàå àáø àîåäúì ïéá÷åð ïéúéù

]ïéá÷åð[àì äàìò åâ éìçðã àéî >àîåäú2134 <
)ïéîåäú( àã ìòå )>ð"à <ïðéðú àä ( ïéúéùä

 àîìù ååä ïåðéàå åàøáð úéùàøá éîé úùùî
àîìòã  

                                                                                                                                                                                     

ל "ר, אזי בראשית איהו מאמר, ד"ד דיו"נודע שהבן בחכמה וכשהבינה כלולה באבא בסוד ו' פי 2125
אחר שנפרדה הבינה ואינה כלולה ' פי', איהו מאמר אבל כיון דנפיק וכו, דבראשית' שהיא ב, אפילו הבינה

 ).מ"מ(אז ראשית מאמר בלחודוי ,  ממנהן שיצאו"באבא ואתפשט מניה חיילין הם זו
  ).הערת הזוהר(ב "לעיל טו ע 2126
 ).ו"רח(ן "ן בחינת מלכות מתתא לעילא עולה הריח בסוד מ"ירד 2127
 ).מ"מ(ן "הם המ 2128
 ).מ"מ(ג "נבנית מחו, שהיא מלכות, עלמא' פי 2129
 ).מ"מ(ג "הם חו 2130
 ).מ"מ(א שנבנית מאחוריהם "ק דז"ו 2131
ימי ' י שהם ו"ת ונה"הקצוות חג' שורש כחות כל הגבורות הוא בו). ו"לש(א "ש לקמן לא סע"כמ 2132

 ).ב"ב עו ע"ה ח"דע(אלפי שנין ' בראשית והם שורש ו
ומאימא מקבלת ', ך והם ציר ודלת שביסוד הנוק"ומנצפ, ב אתתון,א כ"המלכות מקבלת מאחורי ז 2133

כרון , ק"שהם הו" ואלין"ש "וז, שרהשהם ציר ודלת אחר והם ם דמרבה המ, ך אחרים"ב אתוון ומנצפ"כ כ,ג
שלתהומא רבה שהוא " וז, ארחין ועבוד שתין שהם ציר ודלת שנותנים למלכות והם הדרכים שביסוד דידה

  ).א"ד(חפרו דרכים ). מ"מ(' יסוד דנוק
, א"ק דז"מו, מהיכן באו למלכות, שהם ציר ודלת', הדרכים הנז' פי, ימי בראשית נבראו' שתין מו 2134
 ).מ"מ(מי בראשית י' שהם ו
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 לתוהפס ,"ובהו תהו היתה והארץ"
 בהתחלה שהיתה קליטתו בתוך הטמונה

 כך ואחר ,כבר "תההי" . התקיימהולא
 נחקק אותיות ושתים בארבעים ,התקיימה

 השם של עטור וכולם ,התקייםו העולם
  עולות ,כשמצטרפותו .הקדוש

äúéä õøàäå2135 åäáå åäú )á à úéùàøá (
àúéôñåñ2136éåèìå÷ åâ éøî÷ã 2137 äåäã 

îéé÷úà àìå àúéîã÷áú øúáìå øáë äúéä 
 àîìò óéìâúà ïååúà ïéøúå ïéòáøàá úîéé÷úà

éé÷úàå àîùã àøåèò åäìëå úîàùéã÷ ãë 
ïé÷ìñ ïéôøèöî  

  ì/á  
 ,למטה ויורדות למעלה אותיות
 ,העולם צדדי בארבעת בעטרות מתעטרות

מים ימתקי ואלה .התקייםל העולם ויכול
 הקליטה של הדפוס ,)המלך(במעשי העולם 

 נכנסו ,חותםכתשלום ה מצויים באלה
 לתוך נכנסו .העולם ונברא ואת את ויצאו

 שבטב ,העולםהתקיים ו והצטרפו החותם
 נקבי תחת ונכנסו הכו ,הגדול הנחש של

 כך אחר .אמות מאות וחמש אלף העפר
 כסההחושך ו ,שךובח עולה היה רבה תהום

 צאיוי בחושך ובקע אור שיצא עד ,הכל
 חושך מנימגלה עמוקות " שכתוב ,והאיר
 במשקל נשקלו מים ".צלמות לאור ויצא
 נטפו שלש .באצבעות מאות וחמש אלף

]àìéòì ïååúà) [àìéòìã ïååúàá(2138 ïéúçðå 
 ïøèòúî àúúì]á[ïéøèò2139 éøèñ òáøàá 

 ïéìàå àîéé÷úàì àîìò ìéëéå àîìòà ïéîéé÷ú
àîìòã éåãáåòá173àèìé÷ã àøñôåè 2140 éðäá 

 éçéëùáàîúåç1742141ðå åìàò à÷ðôùåâã  å÷ô
 àîúåç åâ åìàò àîìò éøáúàå úàå úà

àîìò íéé÷úàå åôøèöàå2142 àéåçã éåôìå÷á 
àáøáø) ãëã( àøôòã éá÷åð úåçú åìàòå åçî 

äàî ùîçå óìà2143 àáø àîåäú øúáì ïéîà 
 ÷ôðã ãò àìë éôç àëåùçå àëåùçá ÷éìñ äåä

àøåäð2144øéäðúàå ÷ôðå àëåùçá ò÷áå 2145 
 áéúëã)âë áé áåéà (êùç éðî úå÷åîò äìâî 

                                                           

ב שורשי סיגים "נ. 'והארץ היתה תוהו ובוהו וכו). א"ד(ש "ם א"ר מי"ך אוי"ו וחש"ו ובה"ש תה"אמ 2135
ב והאור מתגלה "י שם מ"נ ונתבררו ע"כ עולים למ"שהיו מכוסים ונבלעים בקדושה לכן לא נתקיימו ואח

צרפו כמו בכור וזהו סוד צרופי כי האותיות נ. ש וכולא עטרין דשמא קדישא ומצטרפין"מן החושך וז
  ).נ"ש) (י"נז(אילין באילין ] ואתקנא). [ואתקיימא(ד "אותיות ועולין לקדושה לעילא ונחתין כנגדה מ

זוהמא הטמונה תוך ' פי). א"ד(א "סיגי קסת הסופר שנקרא קלמ). א"ד(שמרים של מים ואויר ואש  2136
 ).א"נ(ב "הרש. הטוב וקלוטה בו ומעורבת

א קלוט בתוכו ונקרא בערבי מחברא וענינו הוא שהיה החשך שהוא "תו לפי שהקלמבתוך קליט 2137
קודם ' הסיג קלוט ונחבא בתוך מקום קבוצו והיינו דהוה בקדמיתא בסוד שנאמר והארץ היתה תהו וגו

 ).א"ד(ב "יו. הגילוי לא אתקיימא עד שנתגלה
ב ועיין בפקודי ”ש דף קלב ע" עד סליק ולא נחית"וע' ב כו"תרומה דקאמר התם שמא דמ' ע בפ"צ 2138
  ).א"ד(א ”רנא ע

  ).א"נ(ב "י. מערב' מזרח ה' צפון ו' דרום ה' י 2139
שנתהווה ממנו העולם הוא שכיח באותיות שהיו עולים ויורדים , )א"ו וד"רח(דפוס וציור הקליטה  2140

 מבוארים א שערים"ושאר צרופי אלפא ביתא שעל ידם נתהוה העולם ברל' ס כו"ק צפע"כענין סדר תשר
יצירה ובפרדס והם כסדר ובהיפך למפרע ובירידתם למטה בעולם להתהוות ממנו הויה מתהוים ' בס

ד כי כן הענין תתהפך כחומר חותם שציור החותם הוא מצויר למפרע ובהתהפכותו "האותיות כסדר אבג
מתהפך לצייר ל כחותם של טבעת ה"בא כסדר אף כאן בהויות העולם כן וזהו אמרו כחותמא דגושפנקא ר

 ).א"ד(ציור בהדפסתו 
 ).א"ד(מלת אמת ' פי 2141
בהתגלות נחש הגדול שהוא נחש הקדמוני עם כחותיו שנקראים בכלל קליפות חיצוניות בהיותם  2142

ק אמות "מתגלים ומתקלפים להסתלק מעל לגבול הקדושה ולהיות יורד למטה תחת נקבי הארץ אלף ות
והתחיל אור העליון להאיר ' ו אזלי לבתר תהומא רבא כו"להיות שם דירתם ושלא להתערב בקדושה ח

א בקדמיתא היתה השלהבת בתוך הגחלת והיתה חשוכא לבתר נפיק שלהבת וסיבב את הגחלת "פ. בעולם
 ).א"ד(ב "י. ואתנהיר עלמא

  ).ה"של(ל עד בתקלא כל זה מוקף "אלף וחמש מאה באצבען וכצ 2143
  ).הערת הזוהר(א ”לעיל טו ע 2144
כללים " (עליהם יראה ויצא כברק חיצו' וה"אזי , מתגבר ורוצה לשלוט" צלמות"' הנק' כאשר הקלי 2145

 ).ג"א טז ע"ח
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 וחצי ,לקיום מהם חצי ,המשקל לתוך
 ,יורדים ואלו עולים אלו ,למטה שנכנסו

 בדרך המשקל עמד ,היד תיבעלי שעלו כיון
 זהו ,לשמאל ולא לימין סטה ולא ישר

 הכל ."' וגומים בשעלו מדד מי" שכתוב
 קףוות וכח ,התגלה ולא בארץסתום  היה

 ולא זרמו ולא בתוכה קפואים ומים
 .שלמעלה האור עליה שהאיר עד ,התפשטו

 ,כחו והפשיר במקום הקליטה הכה והאור
 ויהי אור יהי אלהים ויאמר" שכתוב זהו
 דםומק שהיה עליון ראשון אור זהו ".אור
 ,והכחות הצבאות כל יצאו ומכאן .לכן

 אחר .ציאה צבאותיהוהו מהסהתב והארץ
 מסוף אורו עולה היה ,וירדכך כיון שהאיר 

 ברשעי כשהסתכל ,העולם סוף עד העולם
 בשביליו אלא יצא ולא ,ונטמן נגנז העולם
  .התגלו שלא יםמהנסת

àì÷éúá åì÷úà àéî úåîìö øåàì àöåéå2146 
òáöàá äàî ùîçå óìààúìú ï2147èð ô åâ é

 àúúì åìàòã åâìôå àîåé÷ì åäééðî åâìô àì÷éú
 å÷éìñã ïåéë ïéúçð ïéìàå ïé÷ìñ ïéìà]÷éìñáà [

)åì÷éúá( àìå øùéî çøåàá àì÷éú íéà÷ àãéã 
ää àìàîùìå àðéîéì àèñ" ã)áé î äéòùé ( éî

åâå íéî åìòùá ããî 'ë àòøàá äéá äåä àì
 ïéãéìâ àéîå àô÷úå àìéçå àééìâúà àìå íéúñ
 äìò øéäðàã ãò åèùôúà àìå åãéâð àìå äåâá

àìéòìã àøåäð2148éåèìå÷á úàçî àøåäðå 2149 
äìéç åàéøúùàåàää " ã)â à úéùàøá ( øîàéå

éäìà" äàîã÷ øåà àåä àã øåà éäéå øåà éäé í
äàìò ïéìéç ìë å÷ôð àëäîå àðã úîã÷î äåäã 

åúå øúáì àäìéç ú÷éôàå úîñáúà àòøàå ïéô÷
 éôééñî äéøåäð ÷ìúñà äåä úéçðå øéäðã ïåéë
 àîìò éáééçá ìëúñà ãë àîìò éôééñ ãò àîìò
 éåìéáùá àìà ÷éôð àìå øéîèúàå æéðâúà

ïééìâúà àìã ïéîéúñ  
 שנינו ".טוב כי האור את אלהים יראו"
 ,"טוב כי" של בקיום שעומד חלום כל

 אותיות ראה .ולמטה למעלה הוא שלום
 ,לו טוב 'ט ראה .ואחד אחד כל ודרכ כפי
 כי" בו פתחה התורה שהרי ,לחלומו טוב
 'ט ,העולם לסוף העולם מסוף מאירו ,"טוב
 'ט .בשלמות אור טוב ,הוא טוב ,טוב

 מעליון שמאיר אות ,הכל של תשיעי
 של ימהבסת ונעשה בו ונכלל ראשית
 'ו .אחת נקודה שהיא 'י של סוד ,נקודה
 םייסתנכש .שמים נעשו בו ,יצא מכחו

 ממנה 'ב האירה ,פנימה ונגנז אחתנקודה ב

éäìà àøéå"áåè éë øåàä úà í)  à úéùàøá
ã( áåè éëã àîåé÷á àîéé÷ã àîìç ìë ïðú 

îç àúúå àìéòì àåä àîìùé  íåôë ïååúà
éåçøà2150è àîç ãçå ãç ìë  ' áè äéì áè

 øéäð áåè éë äéá çúô àúééøåà àäã äéîìçì
è àîìò éôééñì àîìò éôééñî ' áè] áè àåä áåè

åøéäð) [øéäð àåä(è àúåîìùàá  'äàòéùú2151 
úà àìëã2152î øéäðúàã äàìòàúéùàø 2153 

éã àæø äãå÷ðã åîéúñá ãéáòúàå äéá ìéìëúàå '
å àãç àãå÷ð àéäã 'îäéá ÷éôð äéìéç2154 

íéîù ãéáòúà2155íééúñà ãë 2156 ãç àãå÷ðá 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(נשקלו במשקל שוה בקו הישר  2146
  ).א"ד(סוף תקון יח ריש תקון י ותקון ע דף קב  2147
  ).א"ד(והאור הכה בתוקף הארה בקליטת המים שנקרשו וקפאו  2148
 ).א"ד( השפע לכל צד והאיר העולם והותר כחה מקרישותה והלכו מימי 2149
 ).מ"מ(לאפוקי אם רואה האותיות להפך ', כ ב"ואח' ט, שצריך שיראה תיבת טוב ביושר' פי 2150
 ).מ"מ(יסוד שהוא תשיעי לכתר ' פי 2151
ומאמר זה ' ת רומזת גם בחכמה תשיעית ממטה למעלה ומקבלת מהכתר כו"יש מי שכתב שהטי 2152

  ).א"ד(ביה מורה כן וקראה ראשיתא דאתכליל 
  ).מ"מ(נ אבא "בינה א 2153
 ).מ"מ(של שם מחיליה דאבא נפיק ' א שהוא ו"ז' פי 2154
 ).מ"מ(אתעביד שמים , שהוא אבא' ד הנז"ביו' פי 2155
ונגנז תוך המלכות בסוד הזווג אז , נקודה כנודע' שנגמר תיקונו מכח אבא שנק, א"כד אסתיים ז' פי 2156

 ).מ"מ(שהיא המלכות ' אתנהרא ב



úéùàøá 

185 

 התחתון ,טמיר עליון .ותחתון עליון יצאו
 .שלמעלה בכח ועומד ,שנים של בסוד ,גלוי
 ב"טו הללו האותיות שלש ,"טוב" וזהו

 ,הכל שכולל העולם לצדיק כך אחר נכללו
 צדיק אמרו" שנאמר כמו ,ולמטה למעלה

 שכתוב ,בו כלול עליון שאור בגלל ".טוב כי
 "לכל" ".מעשיו כל על ורחמיו לכל 'ה טוב"

 יום להאיר בשביל הדבר סתם זה ,כתוב
 כאן עד .הכל על עליון לכל שמאיר אחד
  .הדברים סתם

æéðâúàå2157á àøäðúà åâ  ' å÷ôð äéðîäàìò 
äàúúå2158 äàìòàøéîè 2159 äàúú 

àééìâúà2160ïéøúã àæøá 2161 àìéçá àîéé÷å 
àìéòìã2162åè àåä àãå "á2163 úìú ïéìà ) ïååúà

åè"á(  ìéìëã àîìòã à÷éãöì øúáì åìéìëúà
àìë2164 øîà úàã äîë àúúå àìéòì )éùäéò  â

é ( åøéäðã ïéâá áåè éë ÷éãö åøîàäàìò àìéìë 
äéá2165 áéúëã )è äî÷ íéìäú (åäé áåè" ìëì ä

ìëì åéùòî ìë ìò åéîçøå2166 àîúñ àã áéúë 
ã ãç àîåé àøäðàì ïéâá äìîãàìëì øéäð2167 

äàìòúñ ïàë ãò àìë ìò ïéìîã àî2168  
 של סוד ,"אלהים ברא בראשית"

 "תרומה תרימו חלה עריסותיכם ראשית"
 בית 'ב ,ראשית שהיא עליונה מהחכ זו

 שנכנס נהר מאותו משקה להיות ,העולם
 להשקות מעדן צאוי ונהר" הכתוב סוד .בו

 מהעמק הכל את שכונס "ונהר" ,"הגן את
 ,לעולמים מימיו פוסקים ולא העליון

 בית עליון מקוע ואותו .הגן את להשקות
 ,האותיות בו ומייסתנ ,בראשית ראשון
 ומתוך ,בתוכו וזשגנ אחד דקיק בשביל
 את" שכתוב ,כחות שני יצאו מקוהע אותו

éäìà àøá úéùàøá" í)à à úéùàøá ( àæø
 äîåøú åîéøú äìç íëéúåñéøò úéùàøã

)ë åè øáãîá(  äîëç àãäàìò éäéàã 
úéùàø2169á  ' àîìòã àúéá]äà÷ùúàì [

)äà÷ùàì(øäð àåääî 2170 àæø äéá ìééòã 
 áéúëã)é á úéùàøá (ïãòî àöåé øäðå2171 

÷ùäìïâä úà úå2172 øäðå )ùéðëàã] (ñéðë àã[ 
 à÷îåòî àìëäàìò2173 àìå å÷éñô éåîéî 

 ïéîìòì)î(àúðâì äà÷ùàì2174 à÷îåò àåääå 
äàìò ïåùàø úéá ]úéùàøá[åîééúñà 2175 äéá 

                                                                                                                                                                                     

צ יב "א על ספד"ובבהגר' ח הארת המוחין פרק ט"ע' ועי, ו מאיר אלא רק את דופני העטרהמאז אינ 2157
 ).א"א פא ע"כללים ח(ואילו עיקר האור נשאר ביסוד , )א"א נז ע"כללים ח(נ "ה והן זו"ב ד"ע

  ).מ"מ(ן "תרין ההי' מאבא עילאה ותתאה פי'  פי2158
 ).מ"מ(אמא  2159
 ).מ"מ(מלכות  2160
 ).מ"מ(ב "ו דתיבת טו"זים בטת ויסוד שרמו"הם ת 2161
 ).מ"מ(בינה  2162
 ).מ"מ(ודא הוא טוב , ש תתאה אתגלייא ברזא דתרין"וז, ת ויסוד"ו הם ת"דטוב הוא מלכות ט' ב 2163
ל משכיל "נדצ[שיסוד עולה בסוד הדעת ונמצא דאיהו לעילא ואיהו לתתא בסוד האי משכיל ' פי 2164

 ).מ"מ] (ב קי"לאיתן זהר ח
 ).מ"מ(בגו היסוד כי טיפת חסד , חסד 2165
 ).מ"מ(יסוד נקרא כל  2166
ביתא ' ב, ש עילאה על כולא"כמ, והוא עליון על כולם, הוא חסד דאיהו יומא דכלל כולהו יומי 2167

 ).מ"מ(מלכות ' דעלמא פי
  ).הערת הזוהר(ז "כ' חסר ועיין בסוף הספר סי 2168
שער כג פרק ח "ע(הקומה " ראשית"ס שכן הוא נעלם ואינו "לכן לפעמים הכתר לא נמנה במנין הי 2169

  ).ב
 ).מ"מ(א "יסוד ז 2170
 ).מ"מ(אימא  2171
 ).מ"מ(מלכות  2172
 ).מ"מ(אימא  2173
 ).מ"מ(מלכות  2174
  ).א"ד(נעלמו ' פי 2175
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 ,"השמים" אלא שמים כתוב לא ".השמים
 ואת" .מהכלנסתם ה עומק אותו מתוך
 .הזאת הארץ את הוציא זה סתר ,"הארץ
 ויצאו ,היתה "השמים" של בכלל אבל

 כשהאיר .בזה זה בצדו דבוקה כאחד
 והושיבו אותה לקחו שמים הכל ראשית
 ".הארץ ואת" שכתוב ,ומהבמק אותה

   .ת"א שהם האותיות כלל "ואת"
  

ïååúà2176äéåâá æéðâã ÷é÷ã ìéáù ãçá 2177 åâîå 
ïéìéç ïéøú å÷ôð à÷îåò àåää2178 áéúëã 

)à à úéùàøá (íéîùä úà) õøàä úàå( íéîù 
ë àìíéîùä àìà áéú2179)  àìéçå àééîùã àìéç

àòøàã( úàå àìëî íéúñã à÷îåò àåää åâî 
 õøàä>àîéúñ <)àîúñ(àã 2180 éàäì ÷éôà 

 õøà]ìáà[ íéîùã àììëá ]äåä[ àãçë å÷ôðå 
éåøèñá à÷áãúî2181 àã ]àãá) [àãì( ãë 

àìëã àúéùàø øéäðúà2182äì åìèð íéîù 2183 
äøúàá äì åáéúåàå2184 õøàä úàå áéúëã 

]úàå[ )å' (>î< úà ïåðéàã ïååúàã àììë  
 úøãäúà ãë175äøúàá áúéîì àòøà 2185  ונפרדה במקומה לשבת הארץ כשחזרה

ùøôúàå  
  àì/à  

 לדבק הו ובהות היתה ,השמים מצד
 משום ,)כבתחלה( בהתחלה כאחד בשמים
 .חשוכה והיא מאירים השמים את שראתה

 ושבה ,לה והאיר עליה יצא עליון שאור עד
 ואז ,בפנים פנים בשמים להסתכל במקומה

 בצד אור יצא .והתבשמה הארץ תקנהנ
 הפרידםאחר כך ו ,שמאל בצד וחושך ימין

 ויבדל" כתובוזהו ש .בזה זה םכללכדי ל
  ". החושךובין האור בין אלהים

ääåáå ääåú úåä íéîùã éåøèñî2186 
àãçë íéîùá à÷áãúàì176àúéîã÷á 2187 ïéâá 

úëùçúà àéäå ïéøéäð íéîùì úîçã  ãò
 àøåäðãäàìò2188 úáúå äì øéäðàå äìò ÷ôð 

 ïéãëå ïéôàá ïéôà àéîùá àìëúñàì äøúàá
 øèñá àøåäð ÷ôð úîñáúàå àòøà úð÷úúà

àðéîé2189àìàîù øèñá àëåùçå 2190 ùéøôàå 
ää àãá àã àììëúàì ïéâá øúáì ïåì" ã

)ã à úéùàøá (éäìà ìãáéå" ïéáå øåàä ïéá í
êùçä2191  

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ב אתוון שבבינה שמקבלת מאבא "הם כ 2176
 ).מ"מ(יסוד אבא  2177
 ).מ"מ(ן "זו 2178
 ).מ"מ(ראשונה באים לשמים ' לרמוז שמוחין דבינה שהיא ה 2179
 ).מ"מ(בינה  2180
ב נו "כללים ח(א עד הנסירה "נ בסוד אב"דהיינו היות זו). מ"מ(לשניהם ' שהיו דבוקים בכותל א' פי 2181

 ).ג"ע
 ).מ"מ(' א ונכנסו בנוק"הם המוחין דאימא שנסתלקו מז 2182
היה , א שנקרא שמים שנכנסו בה והגדילוה פרצוף גמור מאחור"י דאימא שהיו בתוך ז"י הנה"שע 2183

 )מ"מ(פ "בבה יכולת לחזור פ
ונגדלה , א ונכנסו במלכות באחור"ונסתלקו המוחין מז, שהיתה מלכות בחאו רמהחזה ולמטה' פי 2184

 ).מ"מ(פרצוף גמור מאחור 
 ).מ"מ(הוא חזרתה בפנים אחר שננסרה מאחוריו ' פי 2185
 ).מ"מ(כשחזרה נקודה בהיותה בפנים רצתה לחזור לאחור כבתחילה ' פי 2186
 ).א"א קלז ע"כללים ח(י מעשה אדם וחוה "והוא ע, )ג"ב נו ע"כללים ח (פ"נ פב"כאן הוא החזרת זו 2187
ואזי נתיישבה במקומה פנים בפנים , בהיותה בפנים, י דאימא ליכנס בה פעם אחרת"שחזרו נה' פי 2188

 ).מ"מ(
  ).הערת הזוהר(לעיל יז ). מ"מ(א שהוא דכורא ונקרא סטר ימינא "החסדים שבאים לז 2189
 ).מ"מ ('שהלכו הגבורות לנוק 2190
 ).א"א קח ע"כללים ח(כוונתו לנסירה  2191
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 , כןלא ,הבדלה ממש שהיתה תאמר ואם
 ,ימין שהוא האור צדמ בא היום אלא

 וכשיצאו ,שמאל שהוא החושך מצד ולילה
 מצדו היתה בדלההוה ,אותם הפריד כאחד

 זה ולהדבק בפנים פנים להסתכל] כדי[
 ,יום נקרא והוא .אחד הכל להיות ,בזה

 כמו לילה נקראת והיא .יום לו וקורא
 ומה ,"' וגויום לאור אלהים ויקרא" שנאמר

 הלילה את שאוחז החושך זהו ,"ולחושך"
 ,לילה נקראת והיא( ,מעצמה אור לה שאין

 שאוחז בגלל ,"לילה קראולחושך " שכתוב
 על ואף ).מעצמה אור לה ואין החושך בה
 אבל . חושךשהיא האש של מצד שבאה גב

 מאיר יום ,היום מצד שמואר עדחושך 
 שכתוב זמן עד מאיר לא ולילה ללילה

  ".כאורה כחשכה יאיר כיום ולילה"

éú éàåùîî äìãáä äåä àî2192 íåé àìà àì 
àøåäðã àøèñî éúà2193 äìéìå àðéîé åäéàã 

 å÷ôð ãëå àìàîù åäéàã àëåùçã àøèñî
 éåøèñî äåä äìãáäå ïåì ùéøôà àãçë
 àãá àã à÷áãúàìå ïéôàá ïéôà àìëúñàì

åäîìå ãç àìë ]åäéà) [øåà( äéì éø÷å íåé éø÷à 
 íåé]éäéàå) [êùçå( øîà úàã äîë äìéì éø÷ 

)ä íù (éäìà àø÷éå"åâå íåé øåàì í ' êùçìå åäî
 äîøâî àøåäð äì úéìã äìéìì ãéçàã êùç àã

>ñ" áéúëã äìéì éø÷úà àéäå à)ä íù ( êùçìå
 àøåäð äì úéìå êùåç äá ãéçàã ïéâá äìéì àø÷

äîøâî<òàå " éäéàã àùàã àøèñî àúàã â
êùç2194 íåéã àøèñî øéäðúàã ãò êùç ìáà 

äð àì äìéìå äìéìì øéäð íåé áéúëã àðîæ ãò øé
)áé èì÷ íéìäú ( äëùçë øéàé íåéë äìéìå

äøåàë  
 'ה קול" ,ודרש בתחלה קפץ אלעזר רבי

 מים על 'ה הרעים הכבוד אל המים על
 על נהושממ עליון קול זה "'ה קול" ".רבים
 עד לדרגה מדרגה ששופעים ,המים

 .אחד נוסיבכ אחד למקום שמתכנסים
 מיםה אותם את שולח עליון קול אותו

 בעל כמו ,דרכו כפי ואחד אחד כל ,בדרכם
 לכל לשלחם מים על נהושממ הזה הגן

 נהוממ 'ה קול כך ,לו כראוי ומקום מקום
 שנאמר כמו ,"הרעים הכבוד אל" .המים על

 שבא צד זה ,"יתבונן מי גבורתו ורעם"
 הכבוד אל" ,אחר דבר .ממנו ויוצא מגבורה
 'ה" .שמאל ממנו שיוצאת הימין זה "הרעים

 עליונה חכמה זה "'ה" ,"רבים מים על
 אותו על ,"רבים מים על" ,ד"יו שנקראת

 éáø]øæòìà) [øæòéìà(àúéîã÷á õô÷ 2195 
 ùøãå)â èë íù (åäé ìå÷" ãåáëä ìà íéîä ìò ä

åäé íéòøä"åäé ìå÷ íéáø íéî ìò ä" ìå÷ àã ä
äàìòä ìò àðîîã ïéãâðã íéî2196 àâøãî 

ãç øúàì éùðëúîã ãò àâøãì2197 àéôåðëá 
 ìå÷ àåää àãçäàìò ïééî ïåðéàì øãùî 

 àððâ éàäë äéçøà íåôë ãçå ãç ìë åäééçøàá
 øúàå øúà ìëì ïåì øãùì àéî ìò àðîîã

åäé ìå÷ êë äéì éæçãë"ä2198 ìà àéî ìò àðîî 
 øîà úàã äîë íéòøä ãåáëä)ãé åë áåéà ( íòøå

é éî åéúåøåáâ ïî àéúàã àøèñ àã ïðåáú
äøåáâ2199øçà øáã äéðî à÷ôðå 177à " ãåáëä ì
íéòøä2200àðéîé àã 2201 àìàîù äéðî à÷ôðã 

                                                           

 ).מ"מ(א שהוא מהחסדים "ו נפרדה המלכות שהיא מהגבורות מז"וכי ח 2192
 ).מ"מ(פ "אלא הכוונה שנסרה מאחור כדי לחזור פב" ויבדל"ו כפשטיה דקרא "ל אינו פירוד ח"ר 2193
 ).מ"מ(ז לית לה נהורא מגרמה עד שיאירו בה החסדים "עכ 2194
שהיא אימא שנקראת " 'קול ה"קפץ ודרש פסוק זה , שבסודות הנסירה היו עסוקים עדייןפ "אע' פי 2195

 ).מ"מ(ה "קול גדול ונקראת הוי
 ).מ"מ(א וכללותם ביסוד "קצוות דז' ח שמתפשטים בה"ל הם ה"ר 2196
 ).מ"מ(א "יסוד דז 2197
' וגו'  הכגנן הזה שמשקה השדות ושולח מימי ההשקאה לכל רוחות השדה כראוי לו אף כן קול 2198

  ).א"ד(
הוא בינה ' ב לפירוש א"נ. 'דא סיטרא דאתיא כו' אל הכבוד כו). מ"מ(שבנייה מהגבורות דאימא ' פי 2199
 ).נ"ש) (י"נז(דמינה גבורה יוצאין ומי שהוא בינה מתבוננת אורה . ד"ל כבו"א' ג גי"שבה ס
 ).מ"מ(בניינה מהגבורות שנקראים רעם , מלכות, אל הכבוד 2200
שהיתה כלולה בו בסוד , יצא ממנו השמאל שהוא גבורה, א"שהוא חסד דז" אל הכבוד ",הכתוב' פי 2201

 ). מ"מ(שמאלא בימינא 
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 שנאמר כמו ,ממנו שיוצאעומק נסתם 
  ".רבים במים ושבילך"

åäé"íéáø íéî ìò ää  'îëç àã" ääàìò ] éø÷àã
åé"ã) [àîéé÷ã( à÷îåò àåää ìò íéáø íéî ìò 

 øîà úàã äîë äéðî ÷éôðã äàîéúñ) æò íéìäú
ë (íéáø íéîá êìéáùå  

 ,ואמרמחלוקת ה את רשיפ שמעון רבי
 המסגרת מתולע" כתוב ואמר הפסוק פתח
 אותה מי ".לבדים בתים תוהטבע נהתהיי

קום סגור שלא פתוח חוץ מ זהו ,מסגרת
 ,אצלו בגניזות שנודע אחדמשביל דק 

 להדליק שערים רשםנו התמלא ובגללו
 ,נסתםו גנוז מקום שהוא ובגלל .נרות
 ואותו .הבא העולם וזהו ,מסגרת נקרא

 נהתהיי" .מסגרת נקרא הבא העולם
 שנאחזו העליונות טבעותה אלו "תוהטבע

 ,ממים ואש מאש ורוח מרוח מים ,בזו זו
 בטבעות מזו זו ויוצאים בזו זו נאחזוכולם 

 מסתכלים וכולם ,טבעות) כאלה(באלה 
 אור לאותו נאחז שבה מסגרת לאותה

  .בו ונאחזים ,להשקותם עליון

àúâåìô ùéøô ïåòîù éáø2202úô øîàå  ç
 àø÷]áéúë øîàå) [áéúëã() æë äë úåîù ( úîòì

ééäú úøâñîääð2203 ïàî íéãáì íéúá úåòáèä 
øéâñ øúà àåä àã úøâñî àåää2204 àìã 

 åæéðâá òãééúàã ÷é÷ã ãç ìéáùá øá àçéúô
 éìîúà äéðéâáå äéáâì>íéùøå <)íéùø úàå( 

ïéòøú2205 øúà åäéàã ïéâáå ïéðéöåá à÷ìãàì 
åä àãå úøâñî éø÷à íéúñå æéðâ éúàã àîìò à

]úøâñî éø÷úà éúàã àîìò àåääå[ééäú äð 
ïéìà úåòáèä  ïà÷æòòïéàì2206 àã ïãçàúàã 

 àéîî àùàå àùàî àçåøå àçåøî àéî àãá
 ïãçàúà ïåäìë àã ïî àã ï÷ôðå àãá àã

éðäá178 àåää éáâì ïìëúñî ïåäìëå ïà÷æò 
 àøäð àåääì ãçàúî äéáã úøâñîäàìò2207 

äéá ïãçàúàå ïåì äà÷ùàì  
 הם הללו הטבעות ,"בדיםל בתים"

 שהם ,לבדים מקומותו בתיםוהם  ,עליונים
 האש מצד בא שזה בגלל .שלמטה מרכבות

 , כולםוכן ,הרוח מצד וזה המים מצד וזה
 מי זה ועל .לארון מרכבה להיות כדי

 במה ולא ,הללו בבדים מתקרב שמתקרב

 íéúá ïåðéà ïéàìò ïà÷æò éðä íéãáì íéúá
íéãáì ïéøúàå2208 ïéâá àúúìã ïéëéúø ïåðéàã 

 àãå àéîã àøèñî àãå àùàã àøèñî éúà àãã
 àëéúø éåäîì ïéâá åäìë ïëå àçåøã àøèñî

ïàî àã ìòå àðåøàì íéãá ïéìàá áø÷é áø÷îã 

                                                           

 ).מ"מ(הוא סוד הנסירה  2202
כך המלכות הארותיה , שעל ידה מתקיים ונשמר מה שעל גבי, כמו המסגרת שעל השלחן' פי 2203

 ).מ"מ(שלא יינקו מהם החיצונים , נסגרים בששת ימי החול
 ).מ"מ( דאימא יסוד 2204
א "והחסדים מאירים לז', כלולה מעשר והם ן' כל א, גבורות' חסדים או ה' והם או ה, שערי בינה' נ 2205

  ).מ"מ(והגבורות מאירים למלכות 
עזקא דכייא היא חכמה ) י"שער מאמרי רשב(א "ר קלב ע"הם סוד עזקא רבא ועזקא דכייא שבאד 2206

 , והטבעת היא עגול בצורת ם סתומא,קא הוא תרגום של טבעת והביאור הוא כי עז.ועזקא רבא היא בינה
 ג"ו חכמה בינה חםוהנה הטבעת הזו היא סוד הארבע מוחין הנקראי. 'התיקונין ריש תיקון ה' בס' כנז

' ועי, )א"י מב ע"שער מאמרי רשב ( כזה ם,ם סתומה בארבע קוים שבארבע רוחותיה"ונעשין כצורת מ
' פי). א"ד(טבעות עליונות ). מ"מ(ם "חגת' פי. א"אלו הם בא' א שכל בחי" עע צז" בג"ח כד ע"א בתז"בהגר

ת "ד חג"היא ראשית והדעת לקח חיצוניות הכתר ומשלים חשבון חב' ס וחכמ"הכתר הוא סוף עולם הא
. 'ח בפי"ש בע"ס לפעמים כמ"ולפי שהדעת אין לו פנימיות פרטי לכן נכנס הכתר בחשבון פנימיות י. ם"נהי

' כלל הכל הם דשכן  א פתח טז שהסגירה כאן היא בסוד העיבור"ש נתיב פרצוף ז"פת' עי). א"נ(ב "הרש
מדרגות ' מאורות של הפרצוף בדה והם כלל כל הרכבת ,ע שמהם כל הטבעיות ושינוי האיכות"יסודות ארמ
. ם"י תתאה נהרכבההם מהרי  ,של תבונה'  והם ברחם במ,ם"הם סוד המרכבה של חגתהרי  ,כלליות שבו

  .ב"ו ע"ז ק"א על תיקו"בהגרב' ועי
 ).מ"מ(נהרא עילאה ' שבתוך יסוד דאמא נאחז יסוד דאבא הנק 2207
 ואמנם גם מוחא דאריך אפין נקרא עזקא דכייא והנה בתוך זה העזקא שהם הארבע מוחין דאריך 2208

שים בתוך אפין מתלבשת עזקא דגבורה דעתיק יומין שהוא סוד אלף עלמין והם חתומים וסגורים ומלוב
 ).א"י מב ע"שער מאמרי רשב (עזקא זו דאריך אפין
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 ,סביב סביב לנזיר אומרים לך לך .שלפנים
 הראויים ולאל פרט ,תתקרב אל לכרם

 ,להעלות רשות נתנה להם ,בפנים לשמש
 הקרב והזר" כתוב זה ועל ,ולקרב לשמש
  ".יומת

 øåçñ øåçñ àøéæð ïéøîà êì êì åâìã äîá àìå
 àùîùì ïåæçúàã ïåðéà øá áø÷ú àì àîøëì

àì àúåùø áéäéúà ïåì åâìäàìò àùîùì 
 áéúë àã ìòå àáø÷ìå)àð à øáãîá ( øæäå

úîåé áø÷ä  
 יוסי 'ר .גדולה היא "בראשית" של 'ב
 הללו בראשית ימי ששת ,ואמר אותו שאל
 שכתוב מה היינו ,לו אמר .הםה מ נוששני

 שהארזים כמו ".נטע אשר לבנון ארזי"
 ששה אותם גם כך ,לבנון מן יוצאים הללו
 הימים וששת .בראשית מן יוצאים ימים

 ,אותם רשיפ הפסוק ,הללו העליונים
 והתפארת והגבורה להוהגד 'ה לך" שכתוב

 זו "בשמים" ,צדיק זה "כל כי" ."'וגו
 כמו ,ישראל כנסת זו "ובארץ" ,תפארת
 ,כלומר .ובארץ בשמים שאוחז ,תרגומו
 אוחז הוא ,ל"כ שנקרא העולם שיסוד

  "ובארץ" ,"שמים" שנקרא בתפארת

)á 'àáøáø úéùàøáã(ìéàù éñåé éáø 2209 
]äéì) [äæ ìò( úéùàøá éîåé àúéù éàä øîàå 

 áéúëã åðééä äéì øîà ïåðéà ïàî ïðéðú à÷ã
)æè ã÷ íéìäú (øùà ïåðáì éæøà ïéìàã äîë òèð 

 ïéîåé àúéù ïåðéà éîð éëä ïåðáì ïî ïé÷ôð ïéæøà
úéùàøá ïî ïé÷ôð2210 ïéàìò ïéîåé àúéù ïéìàå 

 áéúëã ïåì ùéøô àø÷)ã"àé èë à ä (åäé êì" ä
åâå úøàôúäå äøåáâäå äìåãâä ' àã ìë éë

÷éãö2211, úñðë àã õøàáå úøàôú àã íéîùá 
àòøàáå àéîùá ãéçà éã åîåâøúë ìàøùé2212 

îåìë ãéçà åäéà ìë éø÷àã àîìòã àãåñéã ø
õøàáå íéîù éø÷àã úøàôúá  

  àì/á  
 זה ועל ,ישראל כנסת שנקראת

 כמו ,חכמה היא( ,ראשית 'ב ,בראשית
 בגלל )בחכמה "בראשית" יונתן שתרגם

 ,ראשית ונקראת ,לחשבון שניה שהיא
 ,ראשון הוא טמיר זה עליון שכתר בגלל
 ,שני הוא הראשית בחשבון נכנס שלא ועל

 שחכמה כמו ,ועוד .ראשית 'ב זה בגלל
 תחתונה חכמה כך גם ,ראשית היא עליונה

 מן 'ב להפריד אין ולכן ,ראשית היא גם
  .ראשית

á úéùàøá àã ìòå ìàøùé úñðë éø÷àã '
 úéùàø)]ð"à [àéä2213 ïúðåé íâøúã äîë äîëç 

àúîëçá úéùàøá ( àðééðú éäéàã ïéâá
 úéùàø éø÷àå àðáùåçì)ïéâá( éàäã  àøúë

äàìòìòå äàîã÷ àéä àøéîè 2214 ìééò àìã 
á àã ïéâá úéùàø éåä àðééðú àðáùåçá '

 äîëçã äîë ãåòå úéùàøäàìò úéùàø éäéà 
 éîð úéùàø äàúú äîëç]àåä[ úéì àã ìòå 

á àùøôàì 'úéùàø ïî  
 .זה וכך ,מאמר לו קוראים לבראשית

 ,בו ונכללים ממנו יוצאים ימים וששה
 ברא" .האחרים להאכדוגמת  נקראים ואלה

 מעדן יצא ונהר" שכתוב זהו "אלהים

 àúéùå àåä éëäå äéì ïðéø÷ øîàî úéùàøá
 ïåø÷à ïéìàå äéá ïìéìëúàå äéðî ïé÷ôð ïéîåé

éäìà àøá ïéðøçà ïéìàã àðååâë"ää í" ã

                                                           

 ).טו' ג סי"אור יקר ש(' ימים יוצאים מבראשית דהיינו שהם נאצלים מחכמה ולמטה וכו' ו 2209
ג רנז "בח' א ועי"ב ורנז ע"לקמן רנו ע' ועי' א בראשית ברא שית כו"צ פ"ש בספד"שהיא בינה כמ 2210

הערה ' עי. ק שהאירו במלכות ובה נברא העולם"שמע שזהו דווקא בוד שם מ"ב סד ע"ה ח"דע' עי). ו"לש(
 .'ושער האצילות פרק א', ק דף י"שער רוה' ועי. א"לעיל ל ע

 ).ג"ב לג ע"כללים ח(ן "והוא חיבור זו', ח נקודות ה"ע' עי 2211
 ).ו"לש(א "ג רנז ע"ח 2212
ואילו גילוי מתחילה , כתר הוא נעלם). ה"של(ג "ס הוא הכתר פ"זה המאמר בפרדס שער הא' פי 2213

א ”א ע"כללים ח(חכמה תתאה , ה חכמה זעירא"והיינו מלכות דאצילות ה, )ד"ש ס ע"הקדו(מחכמה בלבד 
כללים (אלא שזה בהעלם וזה בגילוי , שכן שניהם מהווים התחלה, ראשית הוא כינוי לכתר וחכמה' ב). ב"ע
 ).ד"י עב ק"ה ח"דע(ואז השתמש באור הגנוז ללא מסך ). ב"ב נד ע"ח

' ב אתר דשרותא אשתכח כו"עיין באדרת האזינו רפט ע, רבים טעו בזה הלשון ואמרו מה שאמרו 2214
ל לפיכך נקרא "ר). א"ד(ב ”ויחי רמו ע' ב שירותא עלאה קדש איהו כו”וישלח סג ע' ב ובפ"ויצא קנד ע' ובפ

 ).א"נ(ל "ראשית שגם כתר גם חכמה שניהם נקרא ראשית כנ' כ הרי הם ב"חכמה ראשית וע
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 את להשקות זה מה ,"הגן את להשקות
 בו ולהסתכל אותו יםיולק להשקותו ,הגן
  .שצריך מה בכל

)é á úéùàøá ( ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå
 äéì àîéé÷ìå äà÷ùàì ïâä úà úå÷ùäì éàî

êéøèöàã äî ìëá äéá àìëúñàìå  
 שמשמע ,חיים אלהים "אלהים"

 אותו ידי על ודאי "אלהים ברא בראשית"
 את" .הכל ולהשקות הכל להוציא כדי נהר

 כך אחר ,כראוי ונקבה זכר בוריח "השמים
. לכל כח תןינ בוו ,למטה העולם נברא בו
 הוציאו שהשמים שמשמע ,"השמים את"
 אחר ,חיים אלהים סוד של בכח ,"את"

 הוציא שזה כיון ,אותו הוציא שראשית
 זו', א טבעת התיישב במקומו כוהכל ,הכל

 הזו ובראשית ,ראשית נעשתה האחרונה
 רהנה תחילוה ,עליונים אורות הוציא

  .למטהלהתקבל  להשפיע מים והתחילו

éäìà"ìà íéä" àøá úéùàøá òîùîã íééç í
éäìà" à÷ôàì ïéâá àøäð àåääã àãé ìò éàãå í

 øëã àøåáç íéîùä úà àìë äà÷ùàìå àìë
 àîìò éøáúà äéá éàä øúáì éæç à÷ãë àá÷åðå

àúúì2215àìëì àìéç áéäé äéá 2216à " ú
 àæøã àìéçá úà å÷éôà íéîùã òîùîã íéîùä

éäìàã"äéì ÷éôà úéùàøã øúá íééç í2217 ïåéë 
à éàäãàìë ÷éô2218 äéúëåãá áùééúà àìëå 

>ãçë <)ãçá(àúééøúá àã à÷æò 2219 úãéáòúà 
 ÷éôà úéùàø éàäáå úéùàø> ïéàìò ïéøåäð

éøùå<àøäð 2220 àãâðì àéî éøùå àúúì2221 
]àìá÷ì[úéùàøá àã ìòå   

 בו ,אלהים ברא ודאי בראשית זה ועל
 בו ,מאורות הוציא בו ,התחתון עולם ברא
 כתוב זה על ,אמר יהודה רבי .לכל כח נתן

 של השבח ,"בו החצב על הגרזן היתפאר"
 הזאת בראשית כך .הוא מןוהא של לא ,מי

 של השבח ,השמים את עליון אלהים ברא
 זה ,יוסי רבי אמר .הוא אלהים של ,מי

 ,"אליו ביםוקר אלהים לו אשר" שכתוב
היה צריך לכתוב  ,ביםוקר] למה כתוב[

 פחד של אלהים ,עליון אלהים אלא .קרוב
 ,ביםוקר כתובלכן ו ,אחרון אלהים ,צחקי

 והכל מאחד שיוצאים הם רבות וגבורות
  .אחד

éäìà àøá éàãå" äàúú àîìò àøá äéá í
 éáø àìëì àìéç áéäé äéá ïéøåäð ÷éôà äéá

 áéúë àã ìò øîà äãåäé)åè é äéòùé ( øàôúéä
 àðîåàã åàì ïàîã àçáù åá áöåçä ìò ïæøâä

éäìà àøá úéùàø éàäá êë àåä"í äàìò úà 
éäìàã ïàîã àçáù íéîùä" éáø øîà àåä í

 áéúëã éàä éñåé)æ ã íéøáã (éäìà åì øùà" í
äéì éòáî áåø÷ íéáåø÷ åéìà íéáåø÷2222 àìà 

éäìà" íäàìòéäìà "ãçôã í2223éäìà ÷çöé " í
íéáåø÷ êë éðéâáå äàøúá2224 ïéàéâñ úåøåáâå 
ãç åäìëå ãçî ïé÷ôðã ïåðéà2225  

 ".ראו ויהי אור יהי אלהים ויאמר"
 אינו ,אומר הוא למי "אלהים ויאמר("

éäìà øîàéå" øåà éäéå øåà éäé í) à úéùàøá
â ()]ð"à [éäìà øîàéå" åðéà øîåà àåä éîì í

                                                           

 ).מ"מ(ע "על ידה תיקנה אימא בי, ת"אחר שנתקנה המלכות שנקרא א' פי 2215
  ).הערת הזוהר(ח מה שחסר כאן "כ' עיין בסוף הספר סי 2216
 ).מ"מ(אבא אפיק לבינה , דראשית שהוא 2217
 ).מ"מ(שממנה הכל , הבינה' פי 2218
 ).מ"מ(מלכות  2219
שמים וארץ , שהיא בינה, ברא אלהים, כ ראשית"י בראשית שהיא המלכות הנקראת ג"ע, בראשית 2220

 ).מ"מ(ע "דבי
 ).מ"מ(ע "שהם בי 2221
בכל לשון : מדרש תהלים קט' עי). א"נ(בחינות אלקים הם לפיכך כתיב לשון רבים קרובים ' ל ג"ר 2222

 ' וכו קראוהו באלהים'וכו,  וענה אותם בשדי' וכוקראוהו בשדי. ה הוא עונה אותם"שישראל קוראין להקב
 .' וכובאלהיםוענה אותם 

  ).א"נ(מ "א. היינו מלכות 2223
 ).הערת הזוהר(א ”לקמן קלה ע 2224
 ).הערת הזוהר (ט מה שחסר כאן"כ'  עיין בסוף הספר סי2225
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 ,הזה לעולם "אור יהי" .לאחרים אלא אומר
 שברא האור וזהו ).הבא לעולם "אור ויהי"

 ,העין אור והוא ,להיבתח הוא ברוך הקדוש
 לאדם הוא ברוך הקדוש שהראה אור והוא

 ועד העולם מסוף בו רואה והיה ,הראשון
 הקדוש שהראה אור והוא .העולם סוף

 רב מה" ואומר משבח והיה ,לדוד הוא רוךב
 האור והוא ".ליראיך צפנת אשר טובך

 בו וראה למשה הוא ברוך הקדוש שהראה
 ברוך הקדוש שראה ובשעה .דן ועד מגלעד

 ,רשעים של דורות שלשה שיעמדו הוא
 ,הפלגה ודור המבול ודור אנוש דור והם

ה "הקבו ,בו ישתמשו שלא כדי )אותו גנז(
 שלשה בו והשתמש שהלמ אותו נתן

 כמו ,עבורו מיום לו שנשארו חדשים
 ואחר ".ירחים שלשה ותצפנהו" שנאמר
 אותו לקח ,פרעה לפני נכנס ירחים שלשה
 הר על שעמד עד ,ממנו הוא ברוך הקדוש

 אותו לו והחזיר ,התורה את לקבל סיני
 בני יכלו ולא ,ימיו כל בו והשתמש האור

 על מסוה שנתן עד ,אליו לקרב ישראל

éäé íéøçàì àìà øîåà2226 éäéå äæä íìåòì øåà 
àáä íìåòì øåà (á÷ àøáã àøåäð åäéà àãå" ä

àúéîã÷á2227äå  àøåäð àåäå àðéòã àøåäð àå
á÷ éæçàã"äàîã÷ íãàì ä2228 äéá éæç éåäå 

 àøåäð àåäå àîìò éôééñ ãòå àîìò éôééñî
á÷ éæçàã"ãåãì ä2229 øîàå çáùî äåäå ) íéìäú

ë àì ( àåäå êéàøéì úðôö øùà êáåè áø äî
á÷ éæçàã àøåäð"äùîì ä2230 ãòìâî äéá àîçå 

á÷ àîçã àúòùáå ïã ãòå" àúìú ïåîå÷éã ä
ïéøãàðôåèã àøãå ùåðàã àøã ïåðéàå ïéáééç 2231 

 äâìôã àøãå)äéì æéðâ(2232 ïåùîúùé àìã ïéâá 
á÷ äéúé áäéå äéá"äùîì ä2233 äéá ùîúùàå 

 àøåáò éîåéî äéì ïåøàúùàã ïéçøé úìú
äéìéã2234 øîà úàã äîë )á á úåîù ( åäðôöúå

 äòøô éî÷ ìàò ïéçøé úìú øúáå íéçøé äùìù
á÷ äéì ìèð"äéðî ä2235ìò íéà÷ã ãò  àøåè 

éðéñã2236 àåää äéì øãäå àúééøåà àìá÷ì 
 éðá åìëé àìå éåîåé ìë äéá ùîúùàå àøåäð

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(לעיל כב  2226
מתי @ ב"לזהר תרומה קמח ע' ו' ג סי"בראשית רבה פ@ד שמעלה סתירה בין "ב קט ע"ה ח"דע' עי 2227

 .השתמש האור הגנוז
א שבו "ה לאדם הוא הז"א מיסוד דאימא והוא נהורא דאחזי קב"ת דז"ח המתגלים בת"ההם ה' פי 2228
 ).א"זהר הרקיע כד ע(אדם ' ה דאלפין גימ"שם מ

ח המגולים בסוד טפה בזווג והוא משבח "א שהיא נטלה הה"דז' ה שהוא נוק"וכן לדוד המלך ע 2229
וזה ליראיך , א נקרא יראה"דז'  רחל נוקטובך אשר צפנת ליראיך כי' ואומר רב טובך חסדים המגולים הנק

 ).זהר הרקיע(
ח היוצאים מיסוד איאמ מקיפים "ה שהוא יסוד אבא המתפשט ביסוד אימא לחוץ וה"וכן למרע 2230

' ח דאימא הם מוחין פנימים ומאירים בכל בחי"אותו מאירים ואות שאף אותן דאבא הם גדולים יותר מה
 ).זהר הרקיע(חיצון יסוד אבא 

  ).א"ד(מבול דור ה 2231
 ).ו"לש(ב "פרשת תרומה קמח סע' עי 2232
א לו "כללים ח(והוא חילוק הגוף והכלי מבחינת כתנות עור לבחינת כתנות אור " קרני הודו"והיינו  2233

וזה רק משעת מתן . ב"שמות יא ע' ועי, )ד"א פא ע"כללים ח(מ ודור המדבר "ועל ידו היו כל ניסי יצי, )ב"ע
 ).ב"ב פז ע"ה ח"דע(ומשה השתמש בו כל ימי חייו , )ב"ו עב פ"ה ח"דע(תורה והלאה 

חדשים שהיה משה ' והנה המכוס הוא כנגד ז, מגולה' מכוסה וא' משה א' בחי' ביסוד אבא יש ב 2234
ש אני בינה לי ”ב בינה דהיינו גבורה כי דינים מתערין מינה כמ,מ' מכוסה במעי אימא והנה יוכבד גימ

ח כי אימא מתפשטת "ם הבנים ונתעכב שם מכוסה ז"כולל דהיינו בינה אם עם ה"א' גבורה ויוכבד גימ
יולדות ' מידות מיסוד אבא מכוסה ביסוד אימא ולהיות שהיולד לז' ת שבו הז"א ומכתר שבו עד הת"בז

' ה ב"ת ונו"מדות שהם הת' ת שלו נשארו עדיין מימי העיבור שלו ג"דת' למקוטעין נתגלה מיד בשליש הא
ח שנתגלו כאן "שיצא יסוד אבא לחוץ יצא עמו ה' והנה במקום הזה אח', ויסוד הרי הם ג' אפלגי גופא הם 

דהיינו אחר שנתפשט עד היסוד כייסוד אבא מגיע עד סוף יסוד , חדשים' והם מאירים בו עד שיצאו אחר ג
ח "יצאו האומשם ואילך לא " ח מהגולים האירו בו עד שיצא האור דאבא לחוץ דרך פי היסוד דז"וה, א"דז

ד "כמ). זהר הרקיע(סביב לה ' ששם הקלי' דאימא עמו שהוא היה הולך אל פרעה דהיינו במקום הנוק
 ).מ"מ(חדשים ' חדשים והמצריים מנו לה ט' ה נולד למקוטעים בן ז"שמרע

ה וגנזו הם חסדים וגבורות הראשונים שהם גנוזים בצדיק וצדק יסוד דידיה "כי אור שברא הקב 2235
 ).מ"מ (ויסוד דידה

 ).מ"מ(ולא חזר עד הר סיני , ה היה לו לבוש מסוד החסד וכשעמד לפני פרעה פרח ממנו אורו"מרע 2236
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 ,"אליו מגשת וייראו" שנאמר כמו ,פניו
 אור טהוע" שכתוב זהו ,טליתב בו והתעטף
  ".כשלמה

 éåôðà ìò äåñî áäéã ãò äéãäá áø÷îì ìàøùé
 øîà úàã äîë)ì ãì íù ( åéìà úùâî åàøééå

 óèòúàåúéìèá äá179ää " ã)á ã÷ íéìäú (
äîìùë øåà äèåò  

 בו שנאמר מה כל ".אור ויהי אור יהי"
 אמר .הבא ובעולם הזה עולםב הוא ,ויהי
 הוא ברוך הקדוש שברא אור ,יצחק רבי

 מסוף אורו עולה היה ,בראשית במעשה
 הטעם מה .ונגנז העולם סוף ועד העולם
 ,העולם רשעי ממנו יהנו שלא כדי ,שנגנז

 שמור והוא ,בגללם יהנו לא והעולמות
  ,דוקא לצדיק ,לצדיקים

éäéå äéá øîúàã äî ìë øåà éäéå øåà éäé 
 ÷çöé éáø øîà éúàã àîìòáå ïéã àîìòá àåä

á÷ àøáã øåà" ÷éìñ äåä úéùàøáã àãáåòá ä
àîìò éôééñ ãò àîìò éôééñî äéøåäð2237 

 ïåðäúé àìã ïéâá æéðâúà àîòè éàî æéðâúàå
 ïåäéðéâá ïåðäúé àì ïéîìòå àîìò éáééç äéðî

à÷éã ÷éãöì àé÷éãöì øéîè àåäå2238  
  àúôñåú  
 ,חכמהכתר ל רמז "ברא בראשית"

 להולגד רומז "את" ,לבינה רומז אלהים
 רומז "ואת" ,תפארת זהו "השמים" ,וגבורה

  . רומז למלכות"הארץ" ,יסוד הוד לנצח

éùàøá"øá ú"à2239úëì æîø "îëç ø" ä
éäìà"ðéáì æîåø í"à ä"øåáâå äìåãâì æîåø ú" ä
éîùä"ú àåä àã í"àå ú"öðì æîåø ú"åä ç" ã

åñé"øàä ã"úåëìîì æîåø õ  
  áì/à  

 לב ולישרי לצדיק עוזר אור" שכתוב
 כולם ויהיו העולמות יתבשמו ואז ,"שמחה

 הוא הבא העולם היהי ועד היום ש.אחד
 מתוך יצא אור אותו .וגנוז נעלם] האור[

 עד ,מכל שנסתר במטה שנחקק ,החושך
 אחד שבילְב נחקק ,שנגנז אור שמאותו

 .בו שרוי והאור ,שלמטה לחושך טמיר

 áéúëã)àé æö íéìäú (÷éãöì òåøæ øåà2240 
ïéîìò ïåîñáúé ïéãëå äçîù áì éøùéìå2241 ïåäéå 

ãç àìë2242éúàã àîìò àäéã àîåé ãòå 2243 àåä 
æéðâå øéîè2244àëåùç åâî ÷ôð àøåäð àåää 2245 
àôìâúàã2246àìëã àøéîèã éåôì÷á 2247 ãò 

æéðâúàã àøåäð àåääîã2248 ãç ìéáùá óéìâúà 

                                                           

 ).מ"מ(מיסוד דאימא שמשם יציאתם עד יסוד דמלכות  2237
ב במדבר קיח "א ואמור צא ע"ב ויקרא כו ע"פרשת תרומה קמו ע' עי(יסוד ועטרה נקראים צדיקים  2238

 ).ב"ב סח ע"כללים ח(גלה חסד בפומא דאמה נשאר עיקרו בפנימיותו אפילו כאשר מת). א"ד) (א"ע
 ).ו"לש(ב "השמטות סימן כד דף רנו ע' עי 2239
 ).א"א פא ע"כללים ח(בא בזה להוכיח כי עיקר האור נשאר ביסוד ומה שיצא הוא רק תמצית ממנו  2240
היו העולמות על ). קראור י(יהיו כל העולמות מאירים מאותו האור ויהיו כולם נמתקים ומתוקנים  2241

  ).א"ד(מכונם ותקונם 
הנה יחוד נמצא . היינו שיהיו נקשרים כי כאשר יהיה אור החכמה מתפשט שהוא סוד אור גנוז 2242

 ).אור יקר(למעלה ולמטה וכל עולמות מיוחדים משפיעים זה בזה ומקבלים דין מן דין 
 ).אור יקר(ה אור הגנוז מאיר זמן העתיד שהוא עולם הבא ויצא העולם מזומהת הנחש ותהי' פי 2243
 ).ו"לש(ב "פרשת יתרו סט ע' א ועי"ש לקמן קלא ע"והוא עד זמן תחיית המתים כמ 2244
הענין דאיהו קשיא ליה כיון דאמרת דאיהו גנוז לצדיקים לעתיד לבא דהיינו גנוז בבינה שהיא  2245

שעם היות שאנו '  לזה פיכ אינו לצדיקים שהם צדיק וצדק אלא גנוז בעולם הבא לבד"נקראת עולם הבא א
ז יש בו מציאות נשפע למלכות וליסוד והא כיצד ההוא נהורא שהוא בבינה נפיק "אומרים שהוא גנוז עכ

היא נחקקת ונמצא בקליפוי דטמירא ' יוצא מהבינה מתוך הגבורה שהוא חושך דאתגלפא פי' מגו חשוכא פי
והחסד קליפא לבינה וגברה דליפא לחסד הספירות הם דא קליפא לדא ונמצא הבינה קליפא לחכמא ' פי

ומתוך קליפות אלו לאלו הכתר שהוא טמירא נמצא החשך בגבורה ומתוך אותו החשך אור הגנוז יוצא קצת 
 ).מ"מ(בינה שנקראת חשך ' פי). אור יקר(' עד דמההוא נהורא דאתגניז בבינה וכו

  ).א"ד(ר כנודע "בחקיקות שחקק הנסתר של כולם שהוא הכת 2246
 ).מ"מ(א שנקרא טמירא דכולא " שבינה נחקקה בהכאת ובהארת א'פי 2247
 ).מ"מ(שהחסדים דאימא הנזכר נחקקו והאירו בכח שביל חד שהוא יסוד דאבא ' פי 2248
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 ,לילה שנקרא אותו ,השלמט החושך מיהו
   ".לילה קראולחושך " בו שכתוב

  

àúúìã àëåùçì àøéîè2249 àøåäðå 
éøàù2250180äéá 2251àúúìã àëåùç ïàî 2252 

 äéá áéúëã äìéì éø÷àã àåää)ä à úéùàøá (
 äìéì àø÷ êùçìå  

 מגלה" כתובה ומה ,שנינו זה ועל
 אם ,אומר יוסי רבי ," חושךמניעמוקות 

 ראינו הרי ,התגלונסתם ש מחושך תאמר
 סתריםנ הם עליונים כתרים אותם שכל

 אלא ,מגלה מהו .עמוקותאותם  וקוראים
 אלא התגלו לא עליונים נסתרים אותם כל

 .הלילה בסוד שהוא חושך אותו מתוך
 אור והיה של בסוד אחד יהיה והכל(

 ועד .אחת בדרגה ,החמה כאור הלבנה
   ).וטמון גנוז הוא שיבא היום
  

 áéúëã éàî ïðéðú àã ìòå)áë áé áåéà ( äìâî
ùç éðî úå÷åîòàîéú éà øîåà éñåé éáø ê2253 

íéúñ êùçî2254 ïéøéîèã ïðéæç àä ïééìâúà 
ïéàìò ïéøúë ïåðéà ìë ïåðéà2255 úå÷åîò ïðéø÷å 

 àì ïéàìò ïéøéîè ïåðéà ìë àìà äìâî åäî
 àæøá åäéàã àëåùç àåää åâî àìà ïééìâúà

 àéìéìã)]ð"à [ øåà äéäåã àæøá ãç àìë àäéå
 àîåé ãòå àãç àâøãá äîçä øåàë äðáìä

ãøéîèå æéðâ àåä éúéé(2256  

 נסתרים ים עומקאותם כל ,בא וראה
 לוקח קולהו ,מחשבה מתוך שיוצאים

 מגלהר ובי שדעד מתגלים לא ,אותם
 הדיבור וזה . היינו דיבור,הדבר ומה .אותם
לכן  , דיבורנקרא ששבת ובגלל ,שבת נקרא

 היה וכך( .בשבת אסור חול של בוריד
 אמו את רואה כשהיה ,שמעון רבי עושה

 אמא ,לה אומר היה ,מדברת שהיתה
 שדיבור בגלל ).ואסור היום שבת ,שתקית
 שהוא זה ודיבור ,אחר ולא לשלוט צריך זה
 ,מתוכו עמוקות מגלה , החושךמצד בא

 , החושךמצד שבא אותו , חושךמני ומשמע
  .וקאוד "יֵניִמ" שכתוב

 åâî é÷ôðã ïéîéúñ ïé÷éîò ïåðéà ìë éæç àú
ì ìéèð àì÷å äáùçî äìîã ãò ïééìâúà àì ïå

éàäå øåáã åðééä äìî ïàî ïåì äìâî2257 øåáã 
 ìåçã øåáã øåáã éø÷à úáùã ïéâáå úáù éø÷à

 úáùá øåñà)]ð"à) [êëå] (ãëå[ éáø ãéáò äåä 
àéòúùî úåäã äéîàì éîç ãë ïåòîù2258 äåä 
øéñàå àåä úáù é÷åúù àîà äì øîà2259 ( ïéâá

 éàäå àøçà àìå äàèìùì àéòá àã øåáãã
øåáã úå÷åîò äìâî êùçã àøèñî éúà åäéàã 

 àøèñî éúàã àåää êùç éðî òîùîå äéåâî
à÷éã éðî áéúëã êùçã2260  

                                                                                                                                                                                     

' פי). אור יקר(מלכות שהיא חשך הנמשך מהחשך העליון דהיינו גבורה תתאה דאתי מגבורא עילאה  2249
 ).מ"מ(חשוכא דלתתא טמורים כדי לתתם למלכות שהיא ' שהחסדים הנז

 ).אור יקר(חופר ונכנס בעצם המלכות ומאיר בתוכה ' פי@ גרסתו' עי 2250
 ).מ"מ(' פירוש בשביל הנז). אור יקר(הוא אור הגנוז  2251
 ).אור יקר(היינו מלכות  2252
המלכות היא חשך ועם היותה חושך היא מגלה עמוקות שהוא סוד אור הגנוז בעמיקם שהם  2253

 ).ור יקרא(בחכמה ובינה למעלה 
 ).מ"מ(הבינה  2254
  .ב שכתרין הם ספירות"זוהר ויקרא יא ע' עי 2255
 ).הערת הזוהר (' שייך לעיל בשטה ב2256
 ).א"ד) (א וקנא א”א ועד ע”קמה ע( 2257
  ).א"ד(שהיתה מספרת  2258
 ).הערת הזוהר(ב "גליון מהרש 2259
שמע שקאי על אלב כיון דכתיב מני חשך מ, אלו כתב מגלה עמוקות מחשך הוה אמינ מהבינה'  פי2260

 ).הערת הזוהר(א מה שחסר כאן "ל' סי' עיין בסוף הס). מ"מ(המלכות שעיקר תיקונה מאימא שהיא חשך 
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 שכתוב מהו ,כך אם ,יצחק רבי אמר
 אמר ". החושךובין האור בין אלהים ויבדל"

 ,לילה הוציא וחושך יום הוציא אור ,לו
 ,אחד והיו כאחד אותם בריח כך אחר

 ,"אחד וםי בקר ויהי ערב ויהי" שכתוב
 שכתוב וזה .אחד נקראים ויום שלילה

 " החושךובין האור בין אלהים ויבדל"
 של בזמן זו )מחלוקת] ועשה[ שהפריד(

 עד ,יצחק רבי אמר .פרוד שנמצא הגלות
 כך אחר , בחושךונקבה באור זכר כאן

 נפרדים במה .אחד להיות כאחד מתחברים
 יםמתפרד , חושךובין אור ביןכיר לה
 אין שהרי ,כאחד הם ושניהם ,םדרגותבמ

 .באור אלא חושך ואין , בחושךאלא אור
 ,צבעיםב נפרדים ,אחד שהם גב על ואף
  ".אחד יום" שכתוב ,אחד הם זה כל ועם

 áéúëã éàî éëä éà ÷çöé éáø øîà) úéùàøá
ã à (éäìà ìãáéå"êùçä ïéáå øåàä ïéá í2261 

à"øåà ì2262 øúáì äìéì ÷éôà êùçå íåé ÷éôà 
 àãçë ïåì øáç áéúëã ãç ååäå)ä íù ( áøò éäéå

 éàäå ãç ïåø÷à íåéå äìéìã ãçà íåé ø÷á éäéå
éäìà ìãáéå áéúëã" êùçä ïéáå øåàä ïéá í

)ú÷åìçî ùéøôàã ( àúåìâã àðîæá àã
à àãåøô çëúùàã"àëä ãò ÷çöé ø2263 àøåëã 

]àá÷åðå øåàá) [ øäðã àëåùçá àá÷åð àëäå
äéøåäðî( éåäîì àãçë ïøáçúî øúáì àëåùçá 

ç àøåäð ïéá àòãåîúùàì ïàùøôúà éàîá ã
àëåùç ïéáå2264 ãçë åäééåøúå ïéâøã ïùøôúî 

 àëåùç úéìå àëåùçá àìà àøåäð úéì àäã ååä
òàå àøåäðá àìà" ïéðååâá ïùøôúà ãç ïåðéàã â

ãçà íåé áéúëã ãç ïåðéà àã ìë íòå  
תקיים מו נברא העולם ,אמר שמעון רבי

 יומם בריתי לא אם" שכתוב ,הברית על
 מי ".שמתי לא וארץ שמים חקות ולילה

 סוד שהוא ,העולם יסוד צדיק זה ,הברית
 יומם בברית עומד העולם זה ועל ,זכור של

 יומם בריתי לא אם" שכתוב ,כאחד ולילה
 ,"שמתי לא וארץ שמים קותוח ולילה

 ויוצאים ששופעים הם "שמים קותוח"
  .העליון מעדן

úéøá ìò øîà ïåòîù éáø2265àîìò 2266 
éøáúà áéúëã íéé÷úàå )äë âì äéîøé ( àì íà

 éúîù àì õøàå íéîù úå÷ç äìéìå íîåé éúéøá
 àæø åäéàã àîìòã àãåñé ÷éãö àã úéøá ïàî
 äìéìå íîåé úéøáá àîéé÷ àîìò àã ìòå øåëæã
 úå÷ç äìéìå íîåé éúéøá àì íà áéúëã àãçë
 ïé÷ôðå ïéãâðã íéîù úå÷ç éúîù àì õøàå íéîù

 ïãòîäàìò  
 בין מחצצים מקול" ,ואמר פתח

 מקול" ."' וגו'ה צדקות יתנו שם משאבים
 כמו "מחצצים" ,יעקב קול זה "מחצצים
 "משאבים בין" ".הבינים איש" שנאמר
 מים ששואבים אותם בין יושב שהוא

 וכולל צדדים בשני לוקח והוא ,מלמעלה
  .בתוכו אותם

 øîàå çúô)àé ä íéèôåù (ìå÷î2267 íéööçî 
ö åðúé íù íéáàùî ïéáåäé úå÷ã"åâå ä ' ìå÷î

á÷òé ìå÷ àã íéööçî2268 úàã äîë íéööçî 
 øîà)ã æé à ìàåîù ( íéáàùî ïéá íéðéáä ùéà

àéî ïéáàùã ïåðéà ïéá áéúé åäéàã2269 àìéòìî 
 íù äéåâá ïåäì ìéìëå ïéøèñ ïéøúá ìéèð àåäå

                                                           

אם כן מהו ויבדל דמשמע , חשך' כיון שאמרנו שחשוכא דלתתא היא מלכות שבניינה מאימא הנק 2261
פי הסוד שחשך היא אבל כ, ל בשלמא כפי פשטיה דקא ניחא"ור, שנפרדו הסיגים מהגבורות ולא נתחברו

 ). מ"מ(מלכות מאי ויבדל 
שבזמן הגלות נפסק הזווג ולא נתחברו החסדים עם הגבורות , בזמן הגלות, האי דכתיב ויבדל 2262

 ).מ"מ(
ל שהארת החסדים "ר, והאי דכתיב ויבדל, ן מחוברים תמיד כאחד"לעוםל זו, י מתרץ תירוץ אחר"ר 2263

 ).מ"מ(ניכרים והארת הגבורות ניכרים 
 ).א"ד(' נחת יהודה דף ט ובדרך אמונה דף טו תמצא ביאור קצת בדרך אחר והכל עולה לענין אמ 2264
 ).מ"מ(יסוד  2265
 ).מ"מ(מלכות  2266
ת שהיא התורה "ב שעושין פשרה ודריש על ת”ב קלג ע"דחצצתא ב' ל דדריש מחצצים כמו דיינ"נ 2267

 ).א"נ(מ "א. ה"ד המכריע בין נואו קאי על יסו. שהיא המכריע ומפשר בין חסד לדין זהו איש הבינים
 ).מ"מ(ג ולכן נקרא מחצצין "ת שמכריע בין חו"ת 2268
 ).מ"מ(חכמה מאירה בחסד ובינה בגבורה , חסד וגבורה שמקבלים הארת המוחין' פי 2269
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åäé úå÷ãö åðúé" àúåðîéäî øúà àåä ïîú ä
à÷áãúàì2270  

 םמקו הוא שם "'ה צדקות יתנו שם"
 ,"'ה צדקות יתנו שם" ,להתדבק האמונה

 תוצדק" .ושואבים 'ה צדקות יונקים שם
 שהוא העולם צדיק זה ,")בישראל( פרזונו
 ומפזר הכל לוקחו שואב והוא ,דשוק ברית
 "בישראל" .עליונים מים אותם הגדול לים

 להם נתןה "הקבו ,הזה ברית ירשו שישראל
 ,אותו עזבו שישראל כיון .עולמים שתויר

 אז" ,כתוב מה ,פורעים ולא מלים שהיו
 "לשערים ירדו" ,"'ה עם לשערים ירדו

 ולא לשערים יושבים היו צדק שערי אותם
  זמן ובאותו ,פנימה נכנסים

åäé úå÷ãö åðúé íù"ä2271 úå÷ãö ïé÷ðé ïîú 
åäé" åðåæøô úå÷ãö ïéáàùå ä)ìàøùéá ( ÷éãö àã

 ìéèðå áéàù åäéàå ùéã÷å íéé÷ åäéàã àîìòã
å àìëïéàìò ïééî ïåðéà àáø àîé éáâì øæôî2272 

 ïåì äéáäéå àã íéé÷ åúøé ìàøùéã ìàøùéá
á÷" äéì å÷áù ìàøùéã ïåéë ïéîìò úúåøé ä

ååäã2273 áéúë äî ïéòøô àìå ïéøæâ ) ä íéèôåù
àé (åäé íò íéøòùì åãøé æà" íéøòùì åãøé ä

 åâì ïéìàò àìå éòøúì ïéáúé ååä ÷ãö éøòù ïåðéà
àðîæ àåääáå  

  úôñåúà  
 כאלו ,המילה את פרע ולא מל ,שנינו

 מילה ,הן דרגות ששתי בגלל ,מל לא
 זכר ,וצדק צדיק ,ושמור זכור .ופריעה
 ,רחל זו וברית ,יוסף זה ברית אות .ונקבה
  ,אותם מחבר ובמה ,לחברם וצריך

 ìî àì åìéàë äìéîä úà òøô àìå ìî ïðéðú
äòéøôå äìéî ïåðéà ïéâøã ïéøúã ïéâá2274 øåëæ 

 øåîùå àã úéøá úåà àá÷åðå øëã ÷ãöå ÷éãö
 äîáå ïåì àøáçì êéøèöàå ìçø àã úéøáå óñåé

åäéà ãë ïåì øáçî  
  áì/á  

 ,"' וגו'ה את ישראל בני ויעזבו" כתוב
 כמו בזה אותם והכריחה דבורה שבאה עד

 ועל, "' וגובישראל פרעות עובפר" שנאמר
 חדלו" ".בישראל פרזון חדלו" כתוב זה

 "פרזון חדלו" .שאמרנו ונופרז זהו "פרזון
 דבורה שקמתי עד" ,פרעו שלא דשוקברית 

 אלא ,"םֵא" זה מה ,"בישראל אם שקמתי
 לקיים מלמעלה עליונים מים הורדתי אני
 למעלה ,סתם "בישראל" .העולמות את

 מתקיים לא שהעולם להראות ,ולמטה
 יסוד וצדיק" הכל וסוד .זו ברית על אלא
 אחד ,מאחד יוצאים שלשה .כתוב "עולם

 שנים ,שנים בין נכנס עומד בשלשה
 ,צדדים לכמה מיניק אחד ,לאחדמניקים 

 áéúë)ùéèôåáé á í ( úà ìàøùé éðá åáæòéå
åäé"åâå ä ' úúàã ãò éàäá ïåì úáéãðå äøåáã

 áéúëã äîë)á ä íù ( ìàøùéá úåòøô òåøôá
åâå ' áéúë àã ìòå)æ íù ( ìàøùéá ïåæøô åìãç

 åìãç ïøîà à÷ã åðåæøô àåä àã ïåæøô åìãç
 íéé÷ ïåæøôàùéã÷ ïåòøôúà àìã )íù ( ãò

íà éàî ìàøùéá íà éúî÷ù äøåáã éúî÷ù2275 
 àîéé÷ì àìéòî ïéàìò ïééî úéúçð àðà àìà

éîìòàúúå àìéòì íúñ ìàøùéá ï2276 äàæçàì 
 ìò àìà íéé÷úà àì àîìòã]àã àîéé÷) [ àã

àîéé÷( àìëã àæøå )äë é éìùî ( ãåñé ÷éãöå
áéúë íìåò2277ãçî é÷ôð úìú 2278 úìúá ãç 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ת בין תרין דרועין "מלכות שנקראת מהימנותא ודבקוה אחורה הת' פי 2270
 ).מ"מ(המלכות שנקראת צדק ' הם ספי 2271
 ).מ"מ(א הנקרא ישראל "שבאים לז, מוחין דאמא שנקראת אם 2272
 ).א"ד(היו מלין ולא היו עושין פריעה  2273
ובזה : שער כב פרק בח "ע' ועי). א"ד(ב ”א בשלח נז ע”י אמור צא ע"פריעה ביסוד ומילה בכ' פי 2274

יזת  והוא סוד הערלה שמשם אח, הוא שמתחלה כורתים עור החיצון,תבין סוד פריעת ערלה בזכר
 והוא דינא אבל אין חותכין ,האמצעי שגם הוא סוד אלקים דיניקה' כ פורעים עור הבחי" ואח,החיצונים

  .ב"ב מ ע"ח' עי. עוד שער האונאה פרק ג' ועי,  רק כונתינו לפרוע כדי שיתגלה,ומשליכין אותה
 ).א"נ(מ "א. ל מאימא עלאה זהו שקמתי"ר 2275
  ). א"ד(להראות ' פי 2276
  ).א"נ(ת מבינה "גג' פי). הערת הזוהר(א "לך לך עז ע 2277
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 ויהי ערב ויהי" שכתוב זהו ,אחד הכל ואז
 וללכ ובקר ערב של יום ,"אחד יום בקר

 ובו ,ולילה יומם ברית של סוד היינו ,כאחד
  .אחד הכל

àîéé÷2279ïéøú ïéá ìàò 2280 ãç ãçì ïé÷ðé ïéøú 
ïéøèñ äîëì ÷éðé2281 ãç àìë ïéãë ] àåä àãä

áéúëã) [áéúëå() ä à úéùàøá (áøò éäéå éäéå 
 ãçà íåé ø÷á]íåé[ åðééä àãçë ìéìë ø÷áå áøòã 

] àæø>ã<íîåé úéøá) [íîåéã úéøá( äéáå äìéìå 
ãç àìë  

 המים בתוך רקיע יהי אלהים ויאמר"
 יהודה רבי ".למים מים בין מבדיל ויהי
 וכולם ,למעלה הם רקיעים שבעה ,אמר

 הקדוש והשם ,עליונה שהובקד עומדים
 .המים באמצע אהו זה ורקיע .בהם נתקן
 והוא ,אחרות חיות גבי על עומד זה רקיע

 .תחתונים למים עליונים מים בין מפריד
 ,לעליונים קוראים תחתונים ומים

 שמפריד זהו ,אותם שותים הזה ומהרקיע
 .בו כלולים המים שכל משום ,ביניהם

 הללו לחיות אותם מוריד כך ואחר
 כלה אחותי נעול גן" כתוב .משם ושואבים

 שהכל "נעול גן" ".חתום מעין עולנ גל
ל ש "נעול גל" .בו נכלל שהכל ,בונסתם 

 ולא וכולל בו ונכנס ויוצא שופע נהר אותו
 ,מהל .ועומדים בו ואיםפק והמים ,מוציא
 המים באותם נושבת צפון שרוח בגלל

 שנעשה עד החוצה יוצאים ולא ,םיוקופא
 כחו שמשבר הדרום צד ואלמלא ,קרח

 .לעולמים מים ממנו אויצ לא ,הזה קרחב
 הקרח כמראה עליון רקיע אותו ומראה

 אותם כל בתוכו ומכניס שקופא הזה

éäìà øîàéå" éäéå íéîä êåúá òé÷ø éäé í
 íéîì íéî ïéá ìéãáî)å à úéùàøá ( äãåäé éáø

àìéòì ïåðéà íéòé÷ø äòáù øîà2282 åäìëå 
îéé÷à àúùåã÷á äàìò2283 àîùå àùéã÷2284 

ììëúùà åäá2285àòé÷ø àãå 2286 úåòöîàá àåä 
éáâ ìò àîéé÷ òé÷ø àã àéî2287 ïéðøçà àúååéç 

 ïééîå ïéàúú ïééîì ïéàìò ïééî ïéá ùéøôà åäéàå
àø÷ ïéàúúé àã ïåì ïàúù òé÷ø éàäîå ïéàìòì ï

ã àåäî äéá àéî åäìëã ïéâá åäééðéá ùéøô
àúååéç éðäì ïåì úéçð øúáìå ïìéìë2288 ïéáàùå 

 áéúë ïîúî)áé ã øéù ( ìâ äìë éúåçà ìåòð ïâ
äéá íéúñà àìëã ìåòð ïâ íåúç ïéòî ìåòð2289 

ìëúà àìëãøäð àåääã ìåòð ìâ äéá ìé2290 ãéâð 
äéá ìééòå ÷éôðå2291 éùø÷å ÷éôà àìå ìéìëå 

àéî2292 ïåôö çåøã ïéâá àîòè éàî éîéé÷å äéá 
 ãò øáì é÷ôð àìå åùéø÷úàå àéî ïåðéàá áéùð

çø÷ ãéáòúàã2293 íåøãã àøèñ àìîìàå 
 äéô÷ú ùé÷àãáéàä181 àéî äéðî é÷ôð àì çø÷ 

 àòé÷ø àåääã åæéçå ïéîìòìäàìò2294åæéçë  

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(ת "יסוד מגג' פי 2278
ה "נ' פי). מ"מ(י דאימא נעשו עצם מעצמיו "שנה, קיומו והעמדתו בתלת הנזכר, שהוא זעיר, חד 2279

 ).א"נ(
 ).א"נ(למלכות ' פי). מ"מ(ן וגורם זווגם וחיבורם "א לפי שעולה בסוד מ"עאל בין או 2280
 ).מ"מ(ראשונות וממנו יניקת הכל ' א נתגלה אור הג"כי בז 2281
 ).מ"מ(א "קצוות דז' ז 2282
 ).מ"מ(א שנקראים קדש "או' פי 2283
 ).מ"מ(מלכות שנקרא שמא קדישא ' פי 2284
 ).מ"מ(א נתקנת "ז 2285
 ).מ"מ(א "יסוד דז 2286
 ).מ"מ(ן שבמלכות "עומד ומאיר לארגמ', יסוד הנז' פי 2287
 ).מ"מ(ן "ארגמ' פי 2288
 ).מ"מ(' ים ביסוד דנוקשכל הארות של מעלה כלול' פי 2289
 ).מ"מ(יסוד  2290
 .א"א שם לח ע"ובגר, ב"ז פ ע"תיקו' עי). מ"מ(' ביסוד דנוק 2291
  ).א"ד(ונקפאים המים ' פי 2292
  ).א"א צא ע"ה ח"דע(כל מה ששורשו בתוקף הגבורות נקרש ונקפא , )הערת הזוהר(ב ”לעיל כט ע 2293
 ).מ"מ(א "יסוד דז 2294
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 כל אוסף שעליו עליון אותו כך ,המים
 למים עליונים מים בין ומפריד ,מים אותם

 בתוך רקיע יהי" שאמרנו וזה .תחתונים
 ,"יהי" כתוב אלא ,כך לא ,באמצע ,"המים
 והוא ,יהה המים באמצע ממנו שהיה אותו

  .החיות ראש על שעומד למעלה

çø÷ éàäã2295 àùø÷úîã ]éðëîåñ) [ùéðëîå( 
 àåää êë ïééî ïåðéà ìë äéåâáäàìò ùéðë äéìòã 

 ïééîì ïéàìò ïééî ïéá ùéøôàå ïééî ïåðéà ìë
ïéàúú182  íéîä êåúá òé÷ø éäé ïøîàã éàäå

éëä åàì úåòéöîá2296 éåäã àåää áéúë éäé àìà 
 ìò àîéé÷ã ìéòì åäéàå éåä àéî úåòéöîá äéðî

àúååéçã éùéø  
 מעיו באמצע קרום יש ,יצחק רבי אמר

 ,למעלה מלמטה שמפסיק אדם בן של
 דוגמא זוכ כך .למטה ונותן מלמעלה ושואב
 החיות אותן על ועומד ,באמצע הוא הרקיע

 עליונים מים בין מפריד והוא ,שלמטה
 הרו מים אותם , בא וראה.לתחתונים

 והבדילה" כתוב זה סוד ועל , חושךוהולידו
 דשוק ובין דשוהק ןבי לכם כתוהפר

 במים המקרה" ,פתח אבא רבי .הקדשים
 של עליונים מים אלו "במים" ,"' וגועליותיו

 שנאמר כמו ,בית קןית שבהם הכל
 השם" ".יתכונן ובתבונה בית יבנה בחכמה"

 ,עבים לקיח הזקן ייסא רבי "רכובו עבים
 שעומד ,שמאל , חושךשהוא עב .ם"י ב"ע

 רוח זו "רוח כנפי על המהלך" .זה ים על
 ביםוכר שנים" סוד וזה ,העליון המקדש של
 על וידא ףוויע כרוב על וירכב" כתוב ".זהב
 כך אחר ,אחד "כרוב על וירכב" ".רוח כנפי
 לא מתעורר שזה ועד ,"רוח כנפי על" נגלה

 ומים" כתוב ,אמר יוסי רבי .בזה מתגלה
 ,אותם התקין ממש במדה ,"במדה תכן

à" øáã éåòî úåòéöîá àîåø÷ úéà ÷çöé ø
ùð2297àìéòì àúúî ÷éñô åäéàã 2298 áéàùå 

àúúì áéäéå àìéòî2299 êë ë òé÷ø àã àðååâ
òöîàá åäéà àúåéç ïåðéà ìò àîéé÷å àúé

 àú ïéàúúì ïéàìò ïééî ïéá ùéøô åäéàå àúúìã
àëåùç åãéìåàå åãòà ïééî ïåðéà éæç2300 àæø ìòå 

 áéúë àã)åë úåîùâì  ( úëåøôä äìéãáäå
íëì2301 àáà éáø íéùã÷ä ùã÷ ïéáå ùã÷ä ïéá 

 çúô)â ã÷ íéìäú (åâå åéúåéìò íéîá äø÷îä '
ïéàìò ïééî ïéìà íéîá2302äáã àìëã  ïé÷ú å

àúéá2303 øîà úàã äîë )â ãë éìùî ( äîëçá
 åáåëø íéáò íùä ïðåëúé äðåáúáå úéá äðáé

ò íéáò âéìô àáñ àñéé éáø"é á"í2304 åäéàã áò 
àã íé ìò àîéé÷ã àìàîù êùç183 ìò êìäîä 

àçåø àã çåø éôðë2305 àùã÷îã äàìò2306 àæøå 
 àã)çé äë úåîù (íéáåøë íéðù2307 áéúë áäæ 

)àé çé íéìäú ( ìò áëøéå ìò àãéå óåòéå áåøë
ãç áåøë ìò áëøéå çåø éôðë2308à øúáì é ìò éìâ

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(דע אלא מהמלכות אנו יודעים ענין היסוד ל יסוד סתום ואינו נו"ור, המלכות 2295
 ).מ"מ(ג כי אדרבה הם כלולים בו "ל במציעות מייא שהם החו"שר, יסוד לא שייך בו בתוך המים 2296
 . 'א פרק ג"ח שער או"ע' עי 2297
 ).מ"מ(שמתחלת מתתא מכנגד הטיבור עד החזה  2298
  .'ח שער הנקודות פרק ב"ע' עי 2299
 שהיו כלולים בהם כללות שמאלא בימינא בסוד יצחק שיצא מאברהם מהחסדים יצאו הגבורות' פי 2300

ש "טו סימן כב המים הרו וילדו אפילה ע' ר פ"ל הרו וכן הוא בשמו"ב ור"וכן הוא וירא קג ע). מ"מ(
 .א"א צא ע"ה ח"ודע, א"א עז ע"וח, ב"ב צא ע"ביאורים ח' עי). ו"לש(ל "ז ברד"ש כ"ד ע"א פ"ובפדר

ק עד הטיבור ששם אסתיים אדם בין מים שלמטה "הפסיק בין מים עליונים דע לעיקר עניינו הוא 2301
א על "בהגר(י מסך "עלקבל אור נ " והכל כדי שיוכלו זו,לבר מגופאשהם תחתונים המים ה שהן ,טיבורהמ

וכן בין אצילות , )א"א יג ע"כללים ח, ג"ב צא ע"ביאורים ח(א "א לז"והוא סוד הפרסא בין א). ב"צ לג ע"ספד
 ).א"ב צט ע"כללים ח(והוא הפרוכת המבדילה בין התפשטות הראשונה לשניה , )ב"א נד ע"כללים ח(ע "ביל

 ).מ"מ(החסדים ' פי 2302
 ).מ"מ(י החסדים בסוד והוכן בחסד כסא "שבנייתה ע, המלכות' פי 2303
 ).מ"מ(ים ' ב שהם הגבורות בונים המלכות שנקר"ע 2304
 ).מ"מ(מלכות  2305
 ).מ"מ(בינה ל שבניינה מה"ור, בינה 2306
 ).מ"מ(ן "ט וסנדלפו"הם מט 2307
 ).מ"מ(ן למלכות "הוא סנדל שמעלה מ 2308
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 ,העולם קוןית והם ,לתוכה כשהגיעו
 כך ,אבא רבי אמר .הגבורה מצד כשהגיעו

 מגיעים כשהיו אומרים הראשונים היו
 ולא החכמים שפתי מרחשות ,הזה למקום

  .יענשו שלא כדי ,דבר אומרים

çåø éôðë2309øòúà éàäã ãòå 2310 éìâúà àì 
éàäá2311 áéúë øîà éñåé éáø )ãë çë áåéà (

ùîî äãîá äãîá ïëú íéîå2312 )å( åäì ïé÷úà
äååâì ïåèî ãë2313àîìòã àðå÷ú ïåðéàå 2314 ãë 

äøåáâã àøèñî åèî2315 ååä êë àáà éáø øîà 
ãë éøîà éàîã÷ ïùçøî øúà éàäì ïàèî ååä 

ïéîéëçã ïååôù2316 àìã ïéâá éãî ïéøîà àìå 
ïåùðòúé  

 של ראשונה אות ,אמר אלעזר רבי
 קשר פני על משוטטת היתה האותיות

  ועולה ,ומלמעלה מלמטה ומתעטרת ,טהור

ïååúàã äàîã÷ úà øîà øæòìà éáø2317 äåä 
àéèù2318àéëã àøèé÷ã éåôðà ìò 2319 øèòúàå 
òøìî2320 å÷éìñå àìéòìî2321  

  àúôñåú  
 פורע ולא מלש ומי .ופורע מל כשהוא

  .רודי עשו ביניהם פכאלו
 åãáò åìàë òéøô àìå øéæâã ïàîå òéøôå øéæâ

àãåøô åäééðéá  
  âì/à  

 בחקיקתם נחקקים ומים ,ויורדת
 .באחד אחד ונכללו ,במקומם שביםיומתי

 בזו זו כלולות כולן האותיות כל וכן
 בנין יהןעל שנבנה עד ,בזו זו ומתעטרות

 מים היו ,והתעטרו כולם וכשנבנו .ויסוד
 ,תחתונים במים מתערבים עליונים
 הוציאו זה ועל( ,העולם של בית והוציאו

éôìâúî àéîå úéçðå2322 ïáùééúîå åäééôåìâá 
ãçá ãç åìéìëúàå åäééúëåãá2323 ïååúà ïëå 

 ãò àãá àã ïøèòúîå àãá àã ïìéìë åäìë
 åàéðáúà ãëå àãåñéå àðééðá åäééìò éðáúàã

ïéàìò ïééî ååä åøèòúàå åäìë2324  ïéáøòúî
ïéàúú ïééîá2325àîìòã àúéá å÷éôàå 2326 ]ð" à

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ד במלכות "ט גם הוא לעורר מ"כ עולה מט"ן במלכות אח"ן לעורר מ"אחר שעלה סנדלפו' פי 2309
 ).א"ד(וקודם שנתעורר זה  2310
 ).מ"מ(ד "ט במלכות לעורר מ"ן לא נתגלה מט"ל קודם שעלה סנדל לעורר מ"ר 2311
קו המדה ' ולכך נקר, ן ואומרת עד פה תבוא ולא תוסיף"היא הבינה שמודדת כל ספירה וספירה דזו 2312

 ).מ"מ(
  ).א"ד(כשמגיע לתוכה שפע המים  2313
 ).מ"מ(ן שנקראים עולם "הם זו 2314
 ).מ"מ(ן בסוד ואם בגוברות "הבינה שבניינה מגבורה דשם ב' פי 2315
שער מאמרי  (א שהיא זרוע שמאלי" הגבורה דזה שהוא בפנימיות ספירת" הכונה היא על שם י2316

ל להדרושים הנוגע "ר). א"ד(היו מנענים שפתותיהם ולא השמיעו שום דבר שיראו שמא יתענשו ). י"רשב
 ). ו"לש(לאורות הדינין והגבורות וכנודע בסוד קריעת ים סוף 

  ).מ"מ(ף שרומזת לאבא "אל' פי 2317
  ).א"ד(פ כתר הטהור "תגלותא אזי היתה משוטטת עשהוא ראשית לכל האותיות הנה בעת ה' אות א

  ).א"נ(ב "הרש. ו שטא על פני האויר הזך הנקרא טהירו עלאה"הרח' פי 2318
 ).מ"מ(טהירו עילאה שבתוכו נצטיירו כל העולמות ' הוא האויר הזך שנק 2319
 ).מ"מ(א "ן להמשיך מוחין לאו"ן עולים בסוד מ"שזו' פי 2320
והיה מתעטר ). מ"מ(ף הנזכר שהוא אבא "א שגם הם עיטרו לאל"ואמפרצופים העליונים עתיק ' פי 2321

קשר טהור שאין קשר ' עליונות שהם קיטרא דכיא פי' אות ההוא מלמטה בשש קצוות הבנין ומלמעלה בג
 ).א"ד(פחות משלשה כנודע ועל ידי זה נתיישבו כל האותיות כלם במקומם הראוי להם 

 ).מ"מ(הם החסדים והגבורות  2322
' שכל א, א כלולמכולם"כ כ"וכן הגבורות ג, חסדים' שכל חסד יש בו בחינת ז,  כלול מכולםכל חסד 2323

 ).מ"מ(גבורות ' ז' יש בו בחי
 ).מ"מ(החסדים  2324
 ).מ"מ(הגבורות  2325
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 ומאור ,ארץ שנקרא אחד ,אורות שני
 ,בראש נראית 'ב זה ועל ,)שמים שנקרא

 הזה הרקיע שהיה עד ויורדים עולים ומים
 שבו בשני היתהמחלוקת ו ,אותם שהפריד

 כמו ,שדולק אש שהוא ,גיהנם נברא
 לשרות ועתיד ,"הוא אוכלה אש" שנאמר

  .הרשעים ראש על

 õøà éø÷àã ãç ïéøåäð ïéøú å÷éôà àã ìòå
íéîù éø÷àã àøåäðå) [ àøåäð ÷éôà àã ìòå

íéîù éø÷àã(á àã ìòå  'éæçúà2327 ïééîå àùéøá 
ïåì ùéøôàå äåä òé÷ø éàäã ãò ïéúçðå ïé÷ìñ2328 

 äåä ú÷åìçîå]éðùá[2329) éðùã àîåéá( äéáã 
àã íðäéâ éøáúà úàã äîë ÷éìãã àøåð åäé

 øîà)ãë ã íéøáã ( ïéîæå àåä äìëåà ùà
àéáééçã åäééùéø ìò äàøùàì  

 מחלוקת כל מכאן ,יהודה רבי אמר
 שהרי ,התקייםל סופה שמים לשם שהיא

 ,היתה שמים לשם שהיא מחלוקת כאן
 שכתוב זה לאחר .בזה התקיימו והשמים

 ,"' וגושמים לרקיע אלהים ויקרא"
 ליונים מצוים במדתםבהתדבקות הע

 והבדילה" כתוב ,שנינו שהרי ,התקיימוו
 קדש ובין דשוהק בין לכם כתוהפר

 שמפריד רקיע הוא שהרי ,דוקא "הקדשים
  .האמצע בתוך

à" íùì åäéàã ú÷åìçî ìë àëäî äãåäé ø
 åäéàã ú÷åìçî àëä àäã íéé÷úäì äôåñ íéîù

äåä íéîù íùì2330íéé÷úà éàäá íéîùå 2331 
 áéúëã àã øúáì)øáç à úéùà (éäìà àø÷éå" í

íéîù òé÷øì2332åâå  'òã àøéôè÷áìàúéé2333 
åäééèñ÷á2334 áéúë ïðéðú àäã åîéé÷úàå éçéëù 

)âì åë úåîù ( ùã÷ä ïéá íëì úëåøôä äìéãáäå
íéùã÷ä ùã÷ ïéáå2335 òé÷ø åäéà àäã à÷ééã 

àúéòöîàá åâá ùøôîã  
 המים יקוו" כך אחר כתוב ,בא וראה

 תמתח" ,"אחד מקום אל השמים מתחת
 למקום ,"אחד מקום אל" .ממש "השמים
 הוא שהרי ,תחתון ים והוא ,אחד שנקרא
 .אחד נקרא לא ובלעדיו ,לאחד משלים
 המים כל שבו ,יקוו שכתוב ומשמע

 øúáì áéúë éæç àú)è à úéùàøá ( åå÷é
íéîùä úçúî íéîä2336ãçà íå÷î ìà 2337 

 øúàì ãçà íå÷î ìà ùîî íéîùä úçúî
 íéìùà åäéà àäã äàúú íé åäéàå ãçà éø÷àã

ãçàì2338 òîùîå ãçà éø÷à àì åäéà àìáå 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(מלכות  2326
 ).מ"מ(מלכות  2327
' א והגבורות הולכים להגדיל נוק"ג יורדים ליסוד ומשם נפרשים החסדים הולכים להגדיל ז"החו 2328

 ).מ"מ(
והגבורה , החסד אומר אני אמלוך, הוא גבורות והיום נחלמים החסד עם הגבורה' שיום ב' פי 2329

 ).ד"ב סא ע"ה ח"דע(הגבורה ' אז התגלתה בחי). מ"מ(אומרת להפך 
להנהיג העולם ברחמים וימצאו בני אדם שפע במה , החסד שרוצה למלוך כוונתו לשם שמים' פי 2330

כ לשם שמים להפרע "והגבורה שרוצה למלוך כוונתה ג, ושר סיוע לאושרכי הע', ית' לעבוד את ה
 ).מ"מ(' ית' מהרשעים ורוב העולם יראים מהרצועה ועובדים ה

 ).מ"מ(ת עושה שלום ביניהם ונכלל משניהם וזהו קיומו "הת' פי 2331
 ).מ"מ(ת יש בו אש ומים שהם שמים "רקיע שהוא ת' פי 2332
  ).מה שנוטף מן האילן'  פי-א "גליון ד) (א"ד, מ"מ(ם בהתדבקות העליונים שהם הנאצלי 2333
ז שכיחי ואתקיימו והכוונה כי על ידי התדבקות פרצופים תחתונים בעליונים "במדתם ועי' פי 2334

במדתם כענין שנאמר ומים ' פי). מ"מ(אזי כל פרצוף ופרצוף מצוי במדתו ומתקיים , ומקבלים הארה מהם
ואחד לפי ענינו אם חסד אם דין ' ם אל הגלוי ונתקיימו במזג שוה כל אמצוי). א"ד(ז שכיחי "תכן במדה עי
 ).א"ד(י הרקיע שהוא המכריע כנודע "אם רחמים ע

 .ב והבדילה הפרוכת"לב ע' עי 2335
 ). מ"מ(שמים ' ת שנק"ת הת"א שהוא ת"יסוד ז' פי 2336
יקן מאור ונשאר למטה ר, כלומר שהאורות אשר מהטבור ולמטה נסתלקו ועלו מהטבור ולמעלה 2337

להיות , י"שנצטמצם האור מכל הנה, "אעדו והולידו חשוכא"ב "לעיל לב ע' ועי). ב"ב צא ע"ביאורים ח(
 ).א"צ כו ע"א על ספד"בהגר' ועי, ג"א כט ע"כללים ח(נמשך דרך היסוד 

ח והמלכות השלימתו לעשר "ספירות כמנין א' א אין בו רק ט"היא מלכות והז' א והד"אח הוא ז' פי 2338
 ).מ"מ(
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 הנחלים כל" שנאמר כמו ,מתכנסים
 אל" ,אמר ייסא רבי ."' וגוהים אלהולכים 

 וברית" בו שכתוב מקום זהו ,"אחד מקום
 הכל לוקח הוא רישה ,"תמוט לא שלומי
 שכתוב ,הארץ תקנתנ ובו ,בים וזורק

 שנאמר כמו ,ארץ זוהי ,"היבשה ותראה"
 נקראת למה ".ארץ ליבשה אלהים ויקרא"

 לחם" כתובה היינו ,יצחק רבי אמר ,יבשה
 לחם שהוא ובגלל ".ניַע לחם" כתוב ".ניֹוע

 מימי כל בתוכה ושואב ,יבשה נקראעוני 
 זה שמקום עד יבשה היתה והיא ,העולם
 אותם דרך מים שופעים ואז ,אותה ממלא

  .המקורות

àéî åäìë ïéùðëúî äéáã åå÷é áéúëã)  øúáå
àîé åâì åäìë ïéìàò( øîà úàã äîë ) à úìä÷

æ (åâå íéä ìà íéëìåä íéìçðä ìë ' øîà àñéé éáø
äéá áéúëã øúà åäéà àã ãçà íå÷î ìà2339 

)é ãð äéòùé ( åäéà àäã èåîú àì éîåìù úéøáå
 àòøà úð÷úúà äéáå àîéá éãùå àìë ìéèð

 áéúëã)è à úéùàøá ( àåä àã äùáéä äàøúå
õøà2340 úàã äîë  øîà)ç à úéùàøá ( àø÷éå

éäìà" øîà äùáé éø÷à éàîà õøà äùáéì í
 áéúëã åðééä ÷çöé éáø)â æè íéøáã ( éðåò íçì

éðò íçì2341 éø÷à éðò íçì åäéàã ïéâáå áéúë 
 éäéàå àîìòã ïéîéî ìë äååâá áéàùå äùáé

àã øúàã ãò éåä äùáé2342 ïéãëå äì éìîà 
]ïéãâð) [ïéòáð(àéî 2343úåøå÷î ïåðéàã çøåà 2344  

 בית זהו ,"ימים קרא המים ולמקוה"
 המים כל ששם ,שלמעלה המים נוסיכ

 אמר .ויוצאים שופעים ומשם ,מתכנסים
 ,צדיק זה "המים מקוה" ,חייא רבי

 וירא" כתוב המים למקוה שכשמגיע
 כי צדיק אמרו" וכתוב ,"טוב כי אלהים

 וכן ,טוב נקרא ראשון אור וכן( ".טוב
 השני םליו פרט ,"טוב כי" כתוב לםובכ

  ).טוב כי בו כתוב שלא

 íéîé àø÷ íéîä äå÷îìå)é à úéùàøá ( àã
ïééî úåùéðë úéá àåä2345 ïîúã àìéòìã 

ïé÷ôðå ïéãâð ïîúîå àéî ìë ïéùðëúî2346à " ø
÷éãö àã íéîä äå÷î àééç2347 äå÷îì àèî ãëã 

éäìà àøéå áéúë íéîä" áéúëå áåè éë í) äéòùé
é â ( áåè éë ÷éãö åøîà)]ð"à [ã÷ øåà ïëå äàî

 àîåé øá áåè éë åäá áéúë åäìë ïëå éø÷à áåè
áåè éë äéá áéúë àìã àðééðú(  

 ,מקוה הוא ישראל ,אמר יוסי רבי
 ,אמר חייא רבי ".'ה ישראל מקוה" שכתוב

 ,"ימים קרא" שכתוב מה היינו ,צדיק זה
 כולם את ,ונהרות נותיומעי שנחלים משום
 והוא הכל של המקור והוא ,לוקחהוא 
 וירא" ,זה ועל ".ימים" לכן ,הכל לוקח

 כי צדיק אמרו" וכתוב ,"טוב כי אלהים

 áéúëã åäéà äå÷î ìàøùé øîà éñåé éáø
)âé æé äéîøé (åäé ìàøùé äå÷î" øîà àééç éáø ä

 ïéìçðã ïéâá íéîé àø÷ áéúëã åðééä ÷éãö àã
ïéøäðå ïéòåáîå2348 àøå÷î åäéàå ïåì ìéèð åäìåë 

àìë ìéèð åäéàå àìëã2349éðéâá  àã ìòå íéîé êë 
éäìà àøéå" áéúëå áåè éë í)é â äéòùé ( åøîà

                                                                                                                                                                                     

ולפי זה פירוש הפסוק יקוו המים שהם החסדים מתחת השמים שהוא יסוד דאימא , א"יסוד ז' פי 2339
 ).מ"מ(א "יסוד דז' אל מקום א

א אז תראה ותתגלה ממה שהיתה יבשה "מה שהיתה יבשה אחר שנמשך לה הארה מיסוד דז' פי 2340
 ).מ"מ(

  ).א"ד) (ויחי רמט ב' פ(י עניים "יסוד עני וכ 2341
). כל יום מששת ימי בראשית במלכות והיא הוציאה הרבה בשלימות(תם בשפע רב העליון ומלא או 2342

 ).א"ד(ב ”תרומה קכז ע' ע
י הדרכים והנתיבות "ע ע"כ נמשכים ממנה הארות לבי"אחר שנתמלאת המלכות מהיסוד אח' פי 2343

 ).מ"מ(שביסוד דידה 
 .אריכות ביהל אור' עי 2344
 ).מ"מ(מלכות  2345
  ).הערת הזוהר(ב "ל' ף הספר סיבסו' חסר כאן ועי 2346
 ).מ"מ(ח חזר לחזק סברתו שמקוה המים הוא יסוד "ר' פי 2347
 ).מ"מ(מוחין הם ביסוד ' שכללות ג, נהרין מח דעת, מבועין מח בינה, נחלין הם מח חכמה 2348
 ).מ"מ(כ מקבל הארה מהם "שג, נגד מוחין דאבא 2349
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 יום בין הפריד ,נרשם שהוא ומשום ".טוב
 ,ביניהם טוב כי נאמר ולא לשלישי ראשון
 רותיפ הארץ עשתה השלישי ביום שהרי
 אלהים ויאמר" שכתוב ,הזה הצדיק מכח

 עץ זרע מזריע עשב דשא הארץ תדשא
 טוב הדעת עץ" זה ,"פרי עץ" זה מה ,"פרי
 זה "פרי שהוע" .רותיפ עושה שהוא ,"ורע

 אדם בני כל ש,"למינו" .עולם יסוד צדיק
 שאותו פרי שהוא ,שדקוה רוח להם שיש
 ברית ,וומה .למינו רשום בהם רושם אילן
 ,למינו האמונה ובני .שלום ברית קדש

 וצדיק ,ממנו נפרדים ולא נכנסים למינו
 ומוציא מתעבר אילן ואותו ,הוא פרי עושה
 פרי עושה אותו של למינו ,למינו פרי אותו

   .כמותו שיהיה

íéùøúàã ïéâáå áåè éë ÷éãö2350 ùéøôà åäéà 
äàúéìúì äàîã÷ àîåé ïéá2351 éë øîúà àìå 

 àòøà úãáò äàúéìú àîåéá àäã åäééååâá áåè
 áéúëã ÷éãö éàäã àìéçî ïéáéà) à úéùàøá

àé (]éäìà øîàéå" áùò àùã õøàä àùãú í
òøæ òéøæî[) åäéàã íééç õò ÷éãö éøô( éøô õò 

 ãéáò åäéàã òøå áåè úòãä õò àã éøô õò éàî
 àîìòã ãåñé ÷éãö àã éøô äùåò ïéøôå ïéáéà

 àçåø ïåì úéàã àùð éðá ìëã åðéîìàùéã÷ 
àðìéà àåääã àáéà åäéàã2352 åäá íéùø 

 íåìù úéøá ùã÷ úéøá åäéà éàîå åðéîì àîéùø
éìàò åðéîì åðéîì àúåðîéäî éðáå ïùøôúî àìå ï

 àðìéà àåääå àåä éøô äùåò ÷éãöå äéðî
úøáòúà2353 åðéîì åðéîì éøô àåää ú÷éôàå 

 äéúååë éåäéã éøô äùåò àåääã  
 לאמו שדומה מי של חלקו אשרי

 השמיני ביום הקדוש רשם כן ועל .ולאביו
 דרגה שהיא בגלל( ,לאמו שידמה כדי

 צריכה ממנה שפרחה נפש ואותה ,שמינית
 וכשנפרע ).ימים לשמונה יהלפנ להראות
 ,לאביו שידמה כדי הקדוש רשם ומתגלה

 זו "פרי שהוע" ,םֵא זו "פרי עץ" זה ועל
 וירשם לו שידמה "למינו" ,אביו קדש ברית

  .בו

 ìòå éåáàìå äéîàì éîãã ïàî äé÷ìåç äàëæ
 àîéùø ïëàùéã÷ éîãéã ïéâá äàðéîú àîåéá 

 äéîàì)]ð"à [àéääå äàðéîú àâøã àéäã ïéâá 
 äî÷ äàæçúàì úëéøèöà äðî çøôã àùôð

ïéîåé àéðîúì ( àîéùø àééìâúàå úòøôúà ãëå
àùéã÷ àã éøô õò àã ìòå éåáàì éîãéã ïéâá 

 åðéîì éåáà ùã÷ úéøá àã éøô äùåò àîà
äéá íéùøúàå äéì éîãéã  

, "בו זרעו" ".הארץ על בו זרעו אשר"
 זרעו" זה מה ,"זרע בו"היה צריך לכתוב 

 הוא כך "הארץ על" .בו ו"וא עזר אלא ,"בו
 אשרי ,הארץ על זרק זרע אותו שהרי ,ודאי

 ודומים קדושים שהם ישראל של חלקם
 כולם ועמך" כתוב ודאי זה ועל .לקדושים

 מאלה שהרי ,ודאי צדיקים כולם ,"צדיקים
 הזה בעולם אשריהם .דומים ולאלה יצאו

  .הבא ובעולם

áî åá òøæ åá åòøæ õøàä ìò åá åòøæ øùà éò
àå òøæ àìà åá åòøæ éàî äéì" éëä õøàä ìò åá å

 àòøà ìò éãùà àòøæ àåää àäã éàãå àåä
 ïééîãå ïéùéã÷ ïåðéàã ìàøùéã ïåäé÷ìåç äàëæ

 áéúë éàãå àã ìòå ïéùéã÷ì)àë ñ äéòùé ( êîòå
 å÷ôð éðäî àäã éàãå íé÷éãö íìë íé÷éãö íìë
 àîìòáå ïéã àîìòá ïåðéà ïéàëæ ïééîã éðäìå

éúàã  
  âì/á  

 ,"בכחו ארץ עשה" כתוב ,חייא רבי אמר
 בכחוהיה צריך לכתוב ( "ארץ עשה" זה מה

 ומתקן ,תמיד ודאי עושה אלא ,ארץ שהוע
 זה ).הזו הארץ את הוא ברוך הקדוש
 .צדיק זה "בכחו" .למעלה הוא ברוך הקדוש

 áéúë àééç éáø øîà)áé é äéîøé ( õøà äùåò
 éàî åçëá) éòáî õøà äùò åçëá õøà äùåò

á÷ ï÷úîå øéãú éàãå äùåò àìà äéì" éàäì ä
õøà àìéòì] (ð" à) õøà äùò åçëá õøà äùåò

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(בשביל שנרשמו בו כל האורות עליונים ' פי 2350
שהוא ' ש על יום ב"דהוא חסד וכ' ת על יום א"עשה היסוד הבדל והפרש והודיע לנו מעלת הת' פי 2351
 ).מ"מ(' ש על יום ב"לרבותא וכ' ונקט יום א, גבורה

 ).מ"מ(הנשמות שבאים מהמלכות ' פי 2352
 ).א"נ(מ "א. מתעברת נשמות ונותנת נשמה קדושה למזדווג בקדושה זרע כמוהו' מ' פי 2353
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 ארץ זו "תבל" ,"בחכמתו תבל מכין"
 והוא" שכתוב ,צדק זה "בחכמתו" ,שלמטה

 זה "ארץ שהוע" ".בצדק תבל טוישפ
 ומתקן ארץ ן שמתק,הקדוש ברוך הוא

  .כשאמרנו בכח ובמה ,ודרכ

äùåò àìà äéì éòáîá÷ ï÷úîå øéãú éàãå " ä
õøà éàäì (á÷ àã"ä2354[ àã åçëá ]÷éãö) [÷ãö( 

 åúîëçá ìáú ïéëî)íù ( õøà àã ìáú
àúúìã2355 àã åúîëçá ]÷ãö) [÷éãö( áéúëã 

)è è íéìäú ( õøà äùåò ÷ãöá ìáú èåôùé àåäå
á÷ àã" éåçøà ïé÷úîå àòøà ïé÷úî àåäã ä

ïøîà÷ãë åçëá äîáå  
 של תחקוקו באותיות ,אמר יהודה רבי

 קשרי ושתים עשרים יש אלעזר רבי
 זו ,אותיות שתי ,כאחד קשורים האותיות

 ושיורדת יורדת ושעולה ,יורדת וזו עולה
 ,אמר יוסי רבי ".אל בך אך" זה וסימן .עולה

 וסימן ,באמצע עומד ותמשקלה של הלשון
 שעומד לשון "משקל" ,"' וגובמשקל במדה"

 .כתוב "שקל הקודש" סוד וזה ,באמצע
 מאזנים איזה ,ונשקלו בו עומדים אזניםומ

 עומדים וכולם ,"צדק מאזני" שנאמר כמו
 אמר יהודה רבי .שקל הקודשב ,במשקל

  . רוח הקודשזושקל הקודש ב

øîà äãåäé éáø2356 éáøã ïôéìâ ïååúàá 
ïååúàã éøèå÷ úéà øæòìà2357ë " àãçë ïéøéè÷ á

úéçð àãå ÷éìñ àã ïååúà ïéøú2358 úéçð ÷éìñãå 
÷éìñ úéçðãå2359 àã ïîéñå )ãé äî äéòùé (à" ê

á"à ê"ì2360àì÷éùã àñôéè øîà éñåé éáø 2361 
ïîéñå àîéé÷ àúéòöîàá2362) äì èé àø÷éå (

åâå ì÷ùîá äãîá ' àîéé÷ã ïùéì ì÷ùî
 àã àæøå àúéòöîàá)âé ì úåîù ( ùã÷ä ì÷ù

ïîéé÷ äéá íéðæàîå áéúë2363 ïàî åì÷úàå 
 øîà úàã äîë íéðæàî)åì èé àø÷éå (éðæàî2364 

 åäìëå ÷ãö éáø ùã÷ä ì÷ùá ì÷ùîá ïéîéé÷
ùã÷ä çåø àã ùã÷ä ì÷ùá øîà äãåäé  

 שמים 'ה בדבר" כתוב ,יצחק רבי אמר
 'ה בדבר" ,"צבאם כל פיו וברוח נעשו
 שנעשו שלמטה שמים אלו "נעשו שמים

 áéúë ÷çöé éáø øîà)å âì íéìäú ( øáãá
åäé" øáãá íàáö ìë åéô çåøáå åùòð íéîù ä
åäé"àúúìã àéîù ïéìà åùòð íéîù ä2365 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ש בכחו דא צדיק "וז, י היסוד"תקן הארץ עת מ"שת' פי 2354
  ).מ"מ(ע "פירוש בי 2355

 ).ו"לש(א "פרשת ויקרא י ע' עי
אלעזר צירוף וגלגולי האותיות נמצא בו קישור האותיות כב קשרים ' באותיות החקוקים שיסד ר 2356

ב "מכל אות מכוכיוצא בו המבוארים בכמה מקומות באופן ש' ש וכו"ת ב"דהיינו כב אלפא ביתא כענין א
' אמר דא' ש הוא עולה במספר אות ת"ת ב"של א' ולפי שאות א. אותיות התורה יסד אלפא ביתא אחת

אמר עליה ודא נחית ' כמו הא' ש יורד שאין לו עלייה למספר ת"של ב' כ הב"סליק שעולה במספר ואח
  ).א"ד(והוא מבואר למבינים 

). מ"מ(ת נצטיירו כל העולמות "א ביתו"ב אלפ"י כ"שע, ת כנודע"א ביתו"ב אלפ"צירופים של כ' פי 2357
 .א הובא בסוף הספר"א ונ"ד' עי

 ).מ"מ(רומזת לאימא שהיא נוקבא ונקראת נחית ' ב, רמז לאבא שהוא דכורא ונקרא סליק' א' פי 2358
וכן , וחכמה דאימא נעשית בינה דאבא, א נתערבו וזה סדרם חכמה דאבא במקומה"המוחין דאו 2359

' קומם וחסדים דאימא נעשו גבורות דאבא כדי שיהיה אבא כולו חכמות וחסדים וכוחסדים דאבא במ
 ).מ"מ(

ל "והאותיות א, ב שורות כל אחד"א שערים בעלי כ"א שערים פנים ואחור שיש כ"זהו סימן לרל 2360
הם אותיות שבראש כל תיבה שעולים בסך , דא סליק). א"ש סז ע"א והקדו"י יג ע"א על ס"בבהגר(באמצען 

 .)ז"רמ (ל שהגדול יורד והקטן עולה"ר, דסליק נחית. בסוף הולך ומתמעטוש
 ).מ"א ומ"ד(ת שהוא האמצעי לשון המשקל והוא קו אמצעי המכריע "ת' פי 2361
 ).א"ד(תיקון ע דף כז  2362
ה הם בתוך המלכות ומהם בניינה כנודע "נו' פי', ה נקראים מאזנים וכו"נו' מאזנים ביה קיימן פי 2363

 ).מ"מ(
 ).א"ד(א "ב ופקודי רנב ע"מה קעו עתרו 2364
 ).מ"מ(ע "א דבי"ז' פי 2365
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 קול שהוציא "ברוח" ,שלמעלה שמים בדבר
 ולא ויוצא ששופע נהר לאותו שהגיע עד

 כל פיו וחובר" .לעולמים מימיו פוסקים
 שהוא ברוח עומדים התחתונים כל ,"צבאם

 מעשיך מפרי מעליותיו הרים משקה" .זכר
 ,"מעליותיו הרים משקה" ".הארץ תשבע

 שכתוב ,שאמרנו כמו ,עליותיו זה מה
 מעשיך מפרי עליותיו במים המקרה"

 ששופע נהר אותו של סוד ,"הארץ תשבע
 אשר פרי שהוע" שכתוב זהו ,למטה ויוצא
  .נתבאר והרי ,"' וגווב זרעו

àìéòìã íéîù øáãá åãéáòúàã2366 çåøá 
 ÷éôðå ãéâðã øäð àåääì éèîã ãò àì÷ ÷éôàã
 íàáö ìë åéô çåøáå ïéîìòì éåîéî ïé÷ñô àìå

îéé÷ éàúú åäìëøëã åäéàã çåøá ïé2367)  ã÷ íù
âé ( òáùú êéùòî éøôî åéúåéìòî íéøä ä÷ùî

õøàä) àòéãé éàäå(íéøä ä÷ùî 2368 
åéúåéìòî2369 áéúëã ïøîà÷ãë åéúåéìò ïàî ) íù

â ( òáùú êéùòî éøôî åéúåéìò íéîá äø÷îä
õøàä2370] íéøä ä÷ùî[ ãéâðã øäð àåääã àæø 
÷éôðå2371ää àúúì " ã)áé à úéùàøá ( äùåò

øæ øùà éøôåâå åá åò 'øîúà àäå  
 על להאיר השמים ברקיע מארת יהי"

 רבי ,חסר ]כתוב" [מארת יהי" ".הארץ
 קףות בו ששורים "מארת" ,אומר חזקיה

 יהי" ,אמר יוסי רבי .הדין טתיקל ,הדין
 תלויה שבה הלבנה היא ,למטה "מארת

 ,מארת תלוי ובה ,העולם לתינוקות אסכרה
 ,המאורות מכל קטן מאור שהיא בגלל

 .אור מקבלת ולא שנחשכת ולפעמים
 כללות שהוא רקיע זהו ,"השמים ברקיע"

 והוא ,המאורות כל לוקחש בגלל , כולםשל
 והיא( ,מאיר שאינו הזה למאור מאיר

 ,מארה אותה בה שנדבקה בגלל בו תלויה
 אחרים מינים אותם כל למטה תלויים ובו

 ,אמר יצחק רבי ).האור הקטנת בגלל
 שלא הזה הרקיע את )אפילוו( והוציא

 ,וארץ שמים ,מלכות לו וקוראים ,מאיר
 )שמאיר( הוא השמים .החיים וארץ ישראל

 õøàä ìò øéàäì íéîùä òé÷øá úøàî éäé
)ãé à úéùàøá (øñç úøàî éäé2372 äé÷æç éáø 

àåøî2373àî å àðéãã àô÷åú äéá àéøùã úø
àðéãã àèìé÷2374 úøàî éäé øîà éñåé éáø 

 ééáøì äøëñà àéìú äáã àøäéñ éäéà àúúì
éàã ïéâá úøàî àéìú äáå àîìò àøåäð éä

 àìå àëùçúàã ïéðîæå ïéøåäð ìëî àøèåæ
 àåä àã íéîùä òé÷øá àøåäð àìá÷î

àòé÷ø2375 ìë ìéèðã ïéâá åäìëã àììë åäéàã 
 àøåäð éàäì øéäð àåäå ïéøåäð])ð"à [ àøäð àìã

]äéá àéìú àéäå[ äøàî àåää äá ÷áãúàã ïéâá 
ïéðøçà ïéðééæ ïåðéà ìë àúúì ïééìú äéáå2376 ïéâá 

àøåäðã åøéòæ ( øîà ÷çöé éáø)÷éôàå( ]åìéôàå[ 
àòé÷ø éàä2377 úåëìî äéì ïðéø÷å øéäð àìã 

íéîù2378ìàøùé õøàå 2379íééçä õøàå 2380 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(א דאצילות "בהארת ז' פי 2366
 ).מ"מ(א היוצאים מפיו אל המלכות "שכל הבצאות של מעלה שהם המלאכים נעשו מנשיקין דז' פי 2367
 ).מ"מ(הם היכלות הבריאה שנקראים הרים ' פי 2368
 ).מ"מ(' הנוק' הם ספי 2369
 ).מ"מ(תשבע המלכות שהיא הארץ מהארת היסוד ' פי 2370
 לתתא ה והוא באתפשטותי,דחכמה'  הוא מסט"דנגיד", )א"קצז ע(ע "ב 'ועי, ב"ר קלח ע"אד' עי 2371
 ".נפיק" ובבינה שם הוא .לבינה

י לתת טעם למה המלכות היא מארת "ח ור"ובאו ר, תנא קמא לא פירש הטעם למה מארת חסר' פי 2372
ל לפי שממנה יונקת "י ס"ורות שהם דינים גמורים לכך מארת חסר ורל לפי שבניינה מהגב"ח ס"ור, חסר

 ).מ"מ(לילת שמביא אסכרה לרביי עלמא 
 ).ה"של(ב "ב ע"ב ודף קפ"ו ע"עיין פירושו בחייט דף ט. 'רבי חזקיה אמר כו 2373
 ).א"ד(קליטת ותוקף הדין  2374
 ).מ"מ(א "יסוד דז' פי 2375
 ).א"ד(מינים אחרים  2376
' אפילו המלכות רקיעא דלא נהיר מלכות שמים פי' פי' א ואפילו האי רקיעא וכו"רי. א"יסוד דז' פי 2377

 ). מ"מ(מלכות שמקבלת הארה 
 ).מ"מ(א הנקרא שמים "מלכות שמקבלת הארה מז' מלכות שמים פי 2378
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 מה ,'ו חסר "מארת יהי" לכן ,הזה הרקיע
 .בעולם הוא מות ,ו"וא בלי שזה הטעם

 לילית להכליל בו תלוי הכל ,"מארת יהי"
 וכתוב ,"הוא שם וגדול קטן" כתוב .בעולם

 אך" כתוב זה ועל ,"לנו 'ה אדיר שם אם כי"
   .מנוח לה ומצאה לילית הרגיעה שם

åäéà íéîùä184 éäé êë éðéâá òé÷ø éàä 
úøàî2381å øñç  'àå àìá àäã àîòè éàî" å

 àéìú äéá àìë úøàî éäé àîìòá àåä àúåî
 áéúë àîìòá úéìéì àììëàì)çé â áåéà ( ïè÷

åä íù ìåãâå áéúëå à)àð âì äéòùé ( íù íà éë
åäé øéãà" áéúë àã ìòå åðì ä)ãé ãì íù ( êà

 çåðî äì äàöîå úéìéì äòéâøä íù  
 ,"מארת יהי" ,אמר אלעזר רבי

 על אלא ,מעצמה מאירה שלא אספקלריה
 כמו ,לה שמאירים עליונים אורות ידי

  .שמאיר אור שמקבלת עששית

 äàéøì÷ôñà úøàî éäé øîà øæòìà éáø
ãäîøâî àøäð àì2382 ïéøåäðã àãé ìò àìà 

äì ïéøäðã ïéàìò2383àúéùùòë 2384 àè÷ìã 
øéäðã àøåäð  

 .הארץ כל אדון הברית ארון הנה" כתוב
 .מאירה שאינה אספקלריה זו "ארון הנה"
 "ארון הנה" .המאירה אספקלריה "הברית"

 בתוכה להכניס בהית "ארון" .מארת זוהי
 שמאירה השמש זו "הברית" .שבכתב תורה

 .דוקא הברית ארון עם יחד ברית והיא ,לה
 כל אדון שהוא הברית "הארץ כל אדון"

 ,אדון הוא הזה שהארון ומשום .הארץ
 לכל ומאירה לה שמאירה השמש בגלל

  נקראת כך ,העולם

 áéúë)àé â òùåäé (ïåãà úéøáä ïåøà äðä2385 
 àøäð àìã äàéøì÷ôñà àã ïåøà äðä õøàä ìë

äðä àøäðã äàéøì÷ôñà úéøáä àéä àã ïåøà 
àì àúåáéú ïåøà úøàîäàìò äøåú äéåâá 

äì øéäðã àùîù àã úéøáä áúëáù2386 éäéàå 
 õøàä ìë ïåãà à÷ééã úéøáä ïåøà äéãäá úéøá
 ïåøà éàäã ïéâáå õøàä ìë ïåãà åäéàã úéøáä
 ìëì øéäðå äì øéäðã àùîù ïéâá ïåãà åäéà

éø÷úà éëä àîìò  
  ãì/à  

 וןהאר ונקרא .השם את לקחה וממנו
 ,ד"יו ן"נו ת"דל ף"אל של בסוד אדון הזה
 י"אדנ ן"אדו כך ,וצדק צדיק שאמרנו כמו
  .תלויים בזה זה

 éø÷úàå àîù àè÷ð äéðîå]ïåøà éàä[ ïåãà 
ìàã àæøá"ìã ó"åð ú"åé ï" ÷éãö ïðéøîàã äîë ã

åãà êë ÷ãöå"ðãà ï"ïééìú àãá àã é  

 úåìæîå íéáëë éæç àú2387ïéîéé÷ úéøáá 2388 עומדים ומזלות כוכבים ,בא וראה

                                                                                                                                                                                     

י הוא מהאור "וא, מלכות שמים פרצוף רחל). ו"לש(א "ג פד ע"ח). מ"מ(ישראל ' א שנק"ארץ ז' פי 2379
 ).ד" קל עב"ה ח"דע(שלה 

 ).מ"מ(ארץ שיש בה המוחין שנקראים חיים ' פי 2380
 ).מ"מ(מלכות  2381
לכן המלכות נקראת ). מ"מ(' המלכות מארת חסר בגין דלית לה וכו' א נותן טעם אחר למה נק"ר' פי 2382

ש שזה רק כעת דלית לה " עי–א "ב עו ע"ה ח"דע(' ז ריש תיקון מ"תיקו' ועי, )ג"א ד ע"ה ח"דע(דלה ועניה 
כללים (ס שבה היתה הצמצום "שהמלכות מושרשת במלכות דא, שם מבאר את שורש הענין) רמה כלוםמג
ג שאורה "והנה אע). א"ב ל ע"ביאורים ח(ב "ב ווארא כג ע"ז תיקון מ פט ע"וכן הוא בתיקו, )ב"א פה ע"ח

ב לא "ביאורים ח(ס ”אמנם באמת התפשטותה היא מלמעלה למעלה עד רזא דאור א, ק"כעת נמשכת מו
 ).ב"ע

אף כן היא קולטת אור העליון . י זה"שהעטרה היא העששית שקולט אור המוצב בתוכה והאיר ע 2383
א "לעיל לא ע). א"ד(א "ומאיר בעולם וזולת זה אין לה רבוי אור להאיר מעצמה ועיין במנחת יהודה דף יז ע

  ).ו"לש(א "ב ורנז ע"ולקמן רנו ע
ק "כך המלכות אין בה שום אור עד שמאירים בה ו,  מאירהשאין בה אור עד שנותנים בה הנר ואז 2384

 ). מ"מ(א "דז
כיון שעיקר אדון הוא ביסוד , אדון' ולמה המלכות נק, גם הארון שהיא מלכות נקראת אדון' פי 2385

 ).מ"מ(
 ).מ"מ(ל שנקראת גם היא אדון על שמו "ר 2386
 ).א"ד(א ”ע' דב ובשמות ”א ע”א ובהקדמה ע”א ורעז ע”פקודי רלב ע' ב ופ”קסב ע 2387
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 רקיע )וזה מרנושא שמש( שהוא בברית
 כוכבים בו וחקוקים שרשומים ,השמים
 הזקן ייסא רבי .להאיר תלויים ובו ,ומזלות

 ברקיע ,שתלויים ,מארת יהי ,כך אומר היה
 כיון .בו שתלויה הלבנה וזו ,השמים
 .השמש הרי ,"תולמאור והיו" שכתוב

 חדשים וחגים זמנים שהרי ,"ולמועדים"
 והכל .והווים בהם תלויים ושבתות
 נאחז קדושה ששמו עליון ראשון במעשה

 כנגד הם כוכבים שבעה .הכל הוא והוא ,בו
 ,העולם מנהיגי וכולם ,רקיעים שבעה

 ,הם עולמות ושני .עליהם עליון והעולם
כמו  תחתון ,תחתון ועולם עליון עולם

 ועד העולם מן" שכתוב ,שלמעלה הצורה
 )שנינו( .תחתון ומלך עליון מלך ,"העולם

 לעולם ימלוך 'ה מלך 'ה מלך 'ה" כתוב
 ,באמצע "מלך 'ה" ,למעלה "מלך 'ה" ".ועד

 זו( 'ה" ,אמר אחא רבי .למטה "ימלוך 'ה"
 העליון עולם זה "מלך )נהוהעלי החכמה

 תפארת זו "מלך 'ה" ,הבא העולם שהוא
 'ר( .הברית ארון זה "ימלוך 'ה" ,ישראל

 'ה" ,עליונה חכמה זו "מלך 'ה" ,אמר אחא
 ,הבא עולם שהוא העליון ולםע זה "מלך

 זמן בא). ישראל תפארת זו "ימלוך 'ה"
 ,למעלה מלמטה אותם החזיר דודו ,אחר

 "מלך 'ה" ,"ועד עולם מלך 'ה" ,ואמר
 ,למעלה "ועד" ,באמצע "עולם" ,למטה

ã åäéà)àãå ïøîà÷ã àùîù ( íéîùä òé÷ø
úåìæîå íéáëë äéá ïéôéìâå äéá ïéîéùøã 

)äéá àìë àúúìå( éáø àøäðàì ïééìú äéáå 
úøàî éäé éëä øîà äåä àáñ àñéé2389 àééìúã 

 ïåéë äéá àééìúã àøäéñ àãå íéîùä òé÷øá
 áéúëã)åè à úéùàøá ( àä úåøåàîì åéäå
 àùîù>øñç ïàë< àééðîæ àäã íéãòåîìå 

ïéâçå2390 àìëå ååäå àéìú åäá éúáùå ïéçøé 
àúãéáòá2391 äàîã÷ äàìò äéîùã àùéã÷2392 

 ïåðéà éáëë äòáù àìë àåä åäéàå äéá ãéçàúà
åäìëå ïéòé÷ø äòáù ìá÷ì2393 àîìò éøáãî 

 àîìòåäàìòåäðéð ïéîìò ïéøúå åäééìò 2394 
 àîìòäàìò àðååâë äàúú äàúú àîìòå 

 áéúëã àìéòìã)ã"åì æè à ä (ãòå íìåòä ïî 
 êìî íìåòääàìòäàúú êìîå 2395) ïðéðú (

áéúë2396åäé "åäé êìî ä"åäé êìî ä" êåìîé ä
åäé ãòå íìåòì"àìéòì êìî ä2397åäé " êìî ä

àúéòöîàá2398åäé "àúúì êåìîé ä2399 àçà éáø 
åäé øîà" ä]äàìéò äîëç àã[ àîìò àã êìî 

äàìòåäé éúàã àîìò åäéàã " àã êìî ä
åäé ìàøùé úøàôú"úéøáä ïåøà àã êåìîé ä2400 

>ð"åäé øîà àçà éáø à" äîëç àã êìî ääàìò 
åäé" àîìò àã êìî ääàìò éúàã àîìò åäéàã 

                                                                                                                                                                                     

מזלות והם יורדים ' ל כי החסדים נקראים כוכבים והגבורות נק"ומזלות בברית קיימין כתב הרב ז 2388
 ).מ"מ(א "ליסוד ז
 ).מ"מ(מלכות  2389
ן "זמנים תלויים בזו' כ שנק"ה ויוה"וגם ר. שנקראים חג, פסח ושבועות וסוכות: המועדים' פי 2390

 ).מ"מ(
 ).מ"מ(ן עצמם תלויים בבינה "וגם זו 2391
 ).מ"מ(עלמא תתאה מלכות , עלמא עילאה בינה 2392
  ).א"ד(וכלם הם מנהיגי העולם שמתנהג על ידם  2393
" עולם"ת שלהם ולמטה נקראים הם "ורק מהז. ב"לקמן ויחי רמח ע' ועי, הרי הם בינה ומלכות 2394

 ).ג"א נט ע"ביאורים ח(
הוא " עולם"ז שבינה ומלכות מכונים "והנה ד. 'נוק' שכל עולם הוא בחי' ח שער הצלם פרק א"ע' עי 2395

קאי על " עולם"ועיקר הכינוי , והם מבפנים והם נסתרות, ר הם מוחין"שכן הג, ת שלהם"רק קאי על הז
  ).ש"ג עיי"א נט ע"ביאורים ח(יסודות ' הנכללים בד, כללות הנושא את כל המציאויות כולם

 .ך"קשר שלו למנצפא ”ש עשער כה דרוח "ע' ועי. 'יהי כבוד'בפסוקי דזמרה בפיוט  2396
 ).מ"מ(א "א 2397
 ).מ"מ(א "או 2398
א על "בבהגר' ועי, כ"ע, ס"ת שבמ"הויו' הן ג, ל"ה וז"ב בהגה" ד עצ"א על ספד"בבהגר' עי). מ"מ(ן "זו 2399

  .ב"ד דהיינו שם י"י ג ע"ס
א "י פ"א על ס"בבהגר' ועי. י"כולל נה" ארון הברית"ו, ת"ת כולל חג"ת, ר"כולל ג" עלמא עילאה" 2400

 ).ב"ב קמ ע"ה ח"דע(' א אופן ג"מ
 ).מ"מ(פירוש הוא יסוד דאיאמ ששם מתקבצים כל ההארות  2401
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 "מלך" .הכל ושלמות וקיום התועדות ֲששם
  .למטה "ימלוך" ,למעלה

åäé"ìàøùé úøàôú àã êåìîé ä< àðîæ àúà 
 øîàå àìéòì àúúî ïåì øãäàå ãåã àøçà

)æ é íéìäú (åäé"åäé ãòå íìåò êìî ä" êìî ä
 ïîúã àìéòì ãòå àúéòöîàá íìåò àúúì

àãåòéå2401àìëã àúåîéìùàå àîåé÷å  êìî 
àúúì êåìîé àìéòì  

 כולם ,הללו המאורות כל ,אמר אבא רבי
 .הארץ על להאיר השמים ברקיע מתחברים

 שמאיר הרקיע אהו מי ,"הארץ על להאיר"
 ויוצא ששופע נהר זה ,אומר הוי ,הארץ על

 להשקות מעדן יצא ונהר" שכתוב ,מעדן
 שולטת שהלבנה כיון , בא וראה".הגן את
 כל ,ויוצא ששופע האור מאותו ארתומּו

 כולם ,וצבאותיהם שלמטה השמים אותם
 על הממונים וכוכבים ,אור נוסף בהם

 צמחים ומגדלים שולטים כולם ,הארץ
 מיםאפילו ו .םלו בכמתגדל והעולם ,ועצים

 שלוחי וכמה .יתרה בגדלות כולם הים ודגי
 שכולם בגלל ,בעולם משוטטים הדין

 בבית היא השמחכשה .שמחה ביתר עוזב
אפילו ו ,השערים מבית אותם אפילו ,לךהמ

 שמחים כולם ,)מזיקים( מבית אותם
 העולם ותינוקות ,בעולם ומשוטטים

  .להשמר צריכים

 åäìë úåøåàî éðä ìë øîà àáà éáø
ïøáçúî2402 õøàä ìò øéàäì íéîùä òé÷øá 

 ìò øéäðã àòé÷ø àåä ïàî àòøà ìò àøäðàì
 ïãòî ÷éôðå ãéâðã øäð àã àîéà éåä àòøà

éúëã á)é á úéùàøá ( úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå
àèìù àøäéñã ïåéë éæç àú ïâä úà2403 

 ïåðéà ìë ÷éôðå ãéâðã àøäð àåääî øéäðúàå
 àøåäð ïôñåúà ïåäìë ïåäéìéçå àúúìã àéîù
 ïéìãâîå ïéèìù åäìë àòøà ìò ïðîîã àéáëëå
 åìéôàå åäìëá éáøúà àîìòå ïéðìéàå íéçîö

 øéúé åáøá åäìë àîé éðåðå àéî éðéãøâ äîëå
ïèàù ïéñåîéð2404 äåãçá åäìëã ïéâá àîìòá 

 àëìî éáá àåä äåãç ãë àìéç åáøáàéô' 
ïåðéà2405éùðøè éáãî ïåðéà åìéôàå éòøú éáî 185 

 ïééòá àîìòã ééáøå àîìòá ïàèùå ïãç åäìë
àøîúñàì2406  

 אלהים תםוא ויתן" ,אמר אחא רבי
 אז ,בו עומדים לםווכשכ ".השמים ברקיע

 מקטינה הלבנה ואז ,זה עם זה הם בשמחה
 כדי לוקחש מה וכל ,השמש מלפני אורה

". הארץ על להאיר" שכתוב זהו ,לה להאיר
 הלבנה אור והיה" כתוב ,אמר יצחק רבי

 כאור שבעתים החמה ואור החמה כאור
 ,"הימים שבעת" זה מה ".הימים שבעת

 øîà àçà éáø)æé à úéùàøá(  íúåà ïúéå
éäìà"éîùä òé÷øá íïéîéé÷ ïåäìë ãëå í2407 

 àøäéñ ïéãë àã íò àã àúååãç ïéãë äéá
àùîù éî÷î àøåäð úøéòæà2408 å ìéèðã äî ìë

äì àøäðàì ïéâá2409ää " ã)åè íù ( ìò øéàäì
áø õøàäé áéúë øîà ÷çöé )åë ì äéòùé ( äéäå

 äéäé äîçä øåàå äîçä øåàë äðáìä øåà

                                                           

 ).א"ד(ב "ב וישלח קסח ע"ב ויצא קסב ע"מקץ קצו ע 2402
כללים (א ותיקונים תיקון מד "ויקרא יב ע' ועי) ע"הרי הוא בסוד עולמות בי(שליטת הלבנה בלילה  2403

 ).ב"ב קלה ע"ח
  ).א"ד(ל העלהו לגרדום "רז' ים לענוש לעוברים על הנימוס והדת והוא מלשלוחי הדין הממונ 2404
ל המזיקים ומהרסים העולם כלם שמחים כי אז יש "הכוחות חיצוניות שהם מבית טרנשי ר' אפי 2405

לכל אחד ואחד על מה למשול ולפי שאלו שהם מדבי טרנשא הם ממונים על אסכרא לכן צריכים לשמור 
  ). א"ד(אז הנערים שלא יזיקום 

 ).מ"מ(כיון שיונקים הקליפות וניתן להם שליטה לכך רביי בעיין לאסתמרא  2406
ן זה עם "ושמחים זו, א אזי חדוותא דא עם דא"א ונגדל הז"ל שהמוחין וההארות כולם ביסוד ז"ר 2407

, הראכדין סי, א ונתפשטו בו עד היסוד בו"כיון שחזרו המוחין לז' פי, כדין סיהרא שהיא מלכות אזעירת, זה
 ).מ"מ(א "מפני שהלכו המוחין ממנה להגדיל ז, שהיא מלכות נחשכת

 .בסוף הספר הערה מהשביבי נוגה' עי 2408
כ נתקנה פנים בפנים מהחזה ולמטה "א מהמוחין שקיבל ועי"אחר שנכנסו בו המוחין האיר לה ז 2409

 ).מ"מ(
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 יהודה רבי .בראשית ימי שבעת אותם אלה
 ,יםהמלוא ימי שבעת אותם אלה ,אמר

 םשהתב זמן שאותו משום ,ודאי מלואים
 הלבנה נפגמת ולא ,שלמותול וחוזר העולם

 מפריד ונרגן" בו שכתוב הרע הנחש בגלל
 בלע" שכתוב בזמן ,זה יהיה ומתי ".אלוף
 יהיה ההוא ביום" כתוב ואז ,"לנצח המות

  ".אחד ושמו אחד 'ה

 íéîéä úòáù ïàî íéîéä úòáù øåàë íéúòáù
 ïåðéà ïéìàúéùàøáã ïéîåé úòáù2410 äãåäé éáø 

 íéàåìî íéàåìîä éîé úòáù ïåðéà ïéìà øîà
 øãäúàå àîìò íñáúà àðîæ àåääã ïéâá éàãå
 àéåç ïéâá àøäéñ íéâôúà àìå äéúåîìùàá

 äéá áéúëã àùéá)çë æè éìùî ( ãéøôî ïâøðå
óåìà2411 áéúëã àðîæá àã àäé éúîéàå ) äéòùé
ç äë ( áéúë ïéãëå çöðì úåîä òìá)è ãé äéøëæ (

åäé äéäé àåää íåéá"ãçà åîùå ãçà ä  
 ".למינה חיה נפש שרץ המים ישרצו"
 תחתונים מים אלו ,אלעזר רבי אמר

 אותם ,למעלה דוגמת מינים שרוחשים
 ,אמר חייא רבי .תחתונים ואותם עליונים
 זו ,הוא ומה ,חיה נפש הוציאו עליונים

 ויהי" שנאמר כמו ,הראשון אדם של הנפש
 ,"הארץ על יעופף ועוף" ".חיה לנפש האדם

 אדם לבני שנראים עליונים חיםישל אלו
 על יעופף" שכתוב משמע .אדם כמראה
 נראים שלא אחרים שיש היות ,"הארץ
  ,האדם בני לֶכֶש לפי ממש ברוח אלא

 äéç ùôð õøù íéîä åöøùé äðéîì) úéùàøá
ë à ( ïéùçøã ïéàúú ïééî ïéìà øæòìà éáø øîà

ïéðééæ2412ååâë àìéòìã àð2413éàìò ïåðéà 2414 
éàúú ïåðéàå2415å÷éôà éàìò øîà àééç éáø 2416 

 äîë äàîã÷ íãàã ùôð àã åäéð éàîå äéç ùôð
 øîà úàã)æ á úéùàøá ( äéç ùôðì íãàä éäéå

)ë à úéùàøá (óôåòé óåòå2417 ïéìà õøàä ìò 
àùð éðáì ïåæçúàã ïéàìò éçéìù2418 øáã åæéçá 

ùð2419 ïéâá õøàä ìò óôåòé áéúëã òîùî 
éàã ùîî àçåøá àìà ïåæçúà àìã ïéðøçà ú

àùð éðáã åðúìëñ íåôì  
  ãì/á  

 אותם כמו למינהו באלו כתוב לא לכן
 כנף עוף כל ואת" בהם שכתוב אחרים
 ממיניהם ניםומש לא שאלו היות ,"למינהו

åäðéîì ïéìàá áéúë àì êë éðéâá2420 ïåðéàë 
 åäá áéúëã ïéðøçà)àë à úéùàøá ( ìë úàå

 åäééðéîî ïééðùî àì ïéìàã ïéâá åäðéîì óðë óåò

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ר "שלא היתה בהם שליטה לנחש שעדיין לא חטא אדה' פי 2410
 ).ג"א לה ע"כללים ח(ועל ידו יוצא הרע בעולם , הבחירההוא כח  2411
 ).מ"מ(ע "ן דמלכות שהם הגבורות שמתקנים בי"הם מ' פי 2412
 ).מ"מ(אצילות  2413
 ).מ"מ(אצילות  2414
 ).מ"מ(ע "בי 2415
ל דישרשו המים דקרא הם מים העליונים שהם החסדים שנותנים נפש לחיה "ח פליג וס"ר' פי 2416

 ).מ"מ(ר "הוהיא נפש של אד, שהיא מלכות
 ).ב סב עא"ה ח"דע(היינו המלאכים דחלקי החי והמדבר שביצירה  2417
מיני ' בועוד ', המתבטלים ומתחדשים בכל יום וכו', אלו שנבראו ביום ב: מיני מלאכים' ג יש 2418

 אחד הנאמר עליהם :מינים'  והם ב',ראשונים שנבראו ביום בהם גדולים מהו ,'מלאכים שנבראו ביום ה
 והרי הם משתנים ומתלבשים בגוף כגוונא בהאי עלמא "למינהו" ולא נאמר בהם "ף על הארץועוף יעופ"

ואת כל עוף " והשני הוא שנאמר עליהם ,"דאתחזון לבני נשא בחיזו דבר נש"כ כאן "ועליהם הוא מש' וכו
' בבחי ואינם מתגלים לבני אדם אלא , אינם משתנים לעולםשכן והם גדולים מן הראשונים ".כנף למינהו

 והם גדולים ',וכו ]י בעת שחיבר את התיקונים"נתגלו לרשבדוגמת אלו ש[השגה ושכל ולא בחוש 
  ).א"א כט ע"ה ח"דע(מהראשונים המתלבשים ומתגלים בחוש 

א אמנם הוא רק בהמלאכים שנקראו אישים או באותן "יתרו צד ע' א ופ"א וקמד ע"לקמן קא ע' עי 2419
 ).ו"לש(ג "ות יד רעש בזוהר ר"שנקראו בני אלהים כמ

 ).מ"מ(באלו התחתונים לא כתיב למינהו ' פי 2420
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 בהם כתוב שלא הללו כאחרים ,לעולמים
 זה ניםושמש בהם יש ,תאמר ואם .למינהו

 בהם יש ישהר ,בודאי זה כך ,מזה
 ומשם" כתוב לכן ,מאלה אלה ניםושמש
  ".יפרד

ïéîìòì2421 åäðéîì åäá áéúë àìã ïéðøçà éðäë 
àîéú éàå2422 éëä àã ïî àã ïééðùîã åäá úéà 
àãå àåä ïéìàî ïéìà ïééðùîã åäá úéà àäã é

 áéúë êë éðéâá)é á úéùàøá (ãøôé íùîå  

 ,"ליםוהגד םיהתנינ את אלהים ויברא"
 החיה נפש כל ואת" .זוגו ובת לויתן אלו
 שהיא החיה אותה נפש זו "משתוהר

 היא ומי ,העולם צדדי לארבעת רומשת
 .לילית זו אומר הוי ,רומשת שהיא החיה

 שהמים "למינהם המים שרצו אשר"
 ,הדרום צד שכשבא ,אותם מגדלים

 ,הצדדים לכל ושופעים המים מפשירים
 שנאמר כמו ,ועוברים הולכים הים ניותווא
 לשחק יצרת זה לויתן יהלכון אניות שם"

  ".בו

éäìà àøáéå"íéìåãâä íéðéðúä úà í2423 
)àë à úéùàøá (åâåæ úáå ïúéåì ïéìà2424 ìë úà 

éääã ùôð àã úùîåøä äéçä ùôð éäéàã äéç à
 úùîåø]ãì 'àîìò éøèñ[ >ïàîå <)éàîå( éäéà 

 úùîåø éäéàã äéç)àã àîéà éåä2425úéìéì  (
]äìéì àã[ ïééîã íäéðéîì íéîä åöøù øùà 

 ïééî ïàøù íåøãã àøèñ éúà ãëã ïåì ïéìãâî
 äîë ïéøáòå ïéìæà àîé éáøàå ïéøèñ ìëì ïéãâðå

 øîà úàã)åë ã÷ íéìäú ( ïåëìäé úåéðà íù
 ïúéåìåá ÷çùì úøöé äæ  

 שנאמר כמו ,"למינהו כנף עוף כל ואת"
 ובעל הקול את יוליך השמים עוף כי"

בעלי  כולם ,אמר יוסי רבי ".דבר יגיד כנפים
לכן ו ,לעולמים משתנים ולא כנפים שש

 למין ,"למינהו" זה מה ".למינהו" כתוב
 בעולם ומשוטטים טסים ואלה .שלמעלה

 עליםומ אדם בני מעשי ורואים ,בשש
 במדעך גם" כתוב זה ועל ,למעלה אותם

 ,אמר חזקיה רבי. "' וגותקלל אל מלך
 .השורצתהיה צריך לכתוב , "משתוהר"

 בו" זה ועל ,לילה רומש ,שאמרנו כמו אלא
 שולטים שכולם ,"יער חיתו כל תרמש
 שירה ופותחים ,שולטת שהיא בשעה

 ומזמרים ,הלילה חצות של צדדים בשלשה
 כתוב אלו ועל .םשוקטי ולא ,שירה

  ".לכם דמי אל 'ה את המזכירים"

 åäðéîì óðë óåò ìë úàå)àë à úéùàøá (
 øîà úàã äîë)ë é úìä÷ ( êéìåé íéîùä óåò éë

 øîà éñåé éáø øáã ãéâé íéôðë ìòáå ìå÷ä úà
 êë éðéâáå ïéîìòì ïééðùî àìå ïéôãâ úéùî ïåäìë

 áéúë)àë à úéùàøá ( åäðéîì éàî åäðéîì
òìã àðééæì àîìò ïèàùå ïñàè ïéìàå àìé

úéùá2426 ïåì ïé÷ìñå àùð éðáã ïéãáåò ïàîçå 
 áéúë àã ìòå àìéòì)ë é úìä÷ ( êìî êòãîá íâ

åâå ìì÷ú ìà ' úùîåøä øîà äé÷æç éáø
äéì éòáî úöøåùä2427 ùîø ïðéøîàãë àìà 

 àã ìòå àéìéì)ë ã÷ íéìäú ( åúéç ìë ùåîøú åá
ïàèìù åäìåëã øòé2428 àèìù éäéàã àúòùá 

úôå éøîæå àéìéì åâìôã ïéøèñ úìúá àúøéù ïéç
éëëúùî àìå àúøéù2429 áéúë ïéìà ìòå ) äéòùé

å áñ (åäé úà íéøéëæîä"íëì éîã ìà ä2430  

                                                                                                                                                                                     

הם המלאכים , כלומר). ו"לש(א "עוד פקודי רלא ע' ב ועי"פרשת ויקרא ב ע' ב ועי"לקמן מ רע 2421
 ).א"ב סב ע"ה ח"דע(דחלקי החי והמדבר שביצירה 

 ).א"ד( ומשם יפרד ואי תימא נמצא בזוהר לשון הקודש ואם יש בהם משונים אלו מאלו על דרך 2422
  ).א"ד(ב ותקונים ריש תקון י "שמיני טל ע 2423
 ).מ"מ(א "ן דסט"הם זו 2424
 ).א"ד(ל "בספרי היד הוי אימא דא לילה וכן בזוהר הנז 2425
 ).א"ד(בשש עפיפות  2426
מ על לילית מדבר "ומדקאמר רומשת ש, השורצת מבעי ליה, אי קאי על המלכות שנקראת חיה' פי 2427

 ).מ"מ(
כי יש מלאכים , בעת שליטת לילית, שלטאן בלילה, כים אלו שומרםי שירה בלילהשהמלא' פי 2428

 ).מ"מ(אחרים שאומרים שירה ביום 
 ).א"ד(וחמת המלך שככה ' ואינם נשקטים מלומר שירה והוא מל 2429
 ).ה"של(ב "ד ע"עין בחייט דף קל). א"ד(פרדס בשער מהות והנהגה  2430
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 ,מסתכל הייתי, ואמר שמעון רבי עמד
 ,אדם לברוא הוא ברוך הקדוש שכשרצה
 ויום ,והתחתונים העליונים כל הזדעזעו

 רצון שעלה עד ,בדרגותיו עולה היה הששי
 ופתח ,האורות כל להיתח והאיר יוןעל

 ,האור יוצא משם שהרי המזרח שער
 מראש שירש האור יחזק הראה והדרום
 ,הצפון את זקיח מזרח ,במזרח והתחזק
 גדול בחיל וקרא והתפשט התעורר והצפון
 מערב אז ,עמו ולהשתתף להתקרב למערב

  .בו ונקשר בצפון עלה

àðéåä ìëúñî øîàå í÷ ïåòîù éáø2431 ãëã 
àòáá÷ " ïéàìò ìë åòæòãæà íãà éøáîì ä

äàúéúù àîåéå ïéàúúå2432 ãò éåâøãá ÷éìñ äåä 
 àúåòø à÷ìñãäàìò2433àúåøéù øéäðå 2434 ìëã 

çøæîã àòøú çúôå ïéøåäð2435 ïîúî àäã 
÷éôð àøåäð2436íåøãå 2437 äéô÷åú éîçà 

àøåäðã2438àùéøî úéøéã 2439 ó÷úúàå 
çøæîá2440ïåôöì óé÷úà çøæî 2441 øòúà ïåôöå 

âñ ìéçá éø÷å èùôúàåáøòîì é2442 áø÷îì 
ôúúùàìå" ïåôöá à÷ìñ áøòî ïéãë äéãäá à

äéá øù÷úàå  
 ,במערב ואחז הדרום בא כך אחר
 ,הגן גדרי שהם וצפון דרום אותו וסובבו

 שרה ומערב ,למערב קרב המזרח אז
 אדם נעשה" ואמר ,לםומכ קשיוב שמחהב

 וז צורהכ שיהיה ,"כדמותנו בצלמנו
 ומזרח ,ומטה ומעלה הצדדים בארבעת

 ,שנינו זה ועל ,אותו והוציא במערב נדבק
  .המקדש בית ממקום יצא שאדם

 äéì ïéøçñå áøòîá ãéçàå àéúà íåøã øúáì
íåøã2443àã ïåôöå é ïéì]éøãâ) [éãøâ(àúðâ 2444 

 äåãçá àéøù áøòîå áøòîá áéø÷ çøæî ïéãë
åäìëî úàòáå2445 åðîìöá íãà äùòð øîàå 

 åðúåîãë)åë à úéùàøá(  àã àðååâë éåäìã
áøàáïéøèñ ò2446àúúå àìéòå 2447 çøæîå 

 íãà ïðéðú àã ìòå äéì ÷éôàå áøòîá ÷áãúà
÷ôð ùã÷îä úéáã øúàî2448  

 הוא ברוך הקדוש ,"אדם נעשה" עוד
 ,שלמעלה מצד שבאו הללו לתחתונים אמר
 מסוד אדם .אדם שעולה הזה השם סוד

á÷ íãà äùòð åú"øîà ä2449 ïéìàì 
éàúú2450 àã àîùã àæø àìéòìã àøèñî åúàã 

 àîéúñ àæøî íãà íãà ÷éìñãäàìò2451 íãà 
                                                           

 ).א"ד(הייתי מעיין בדבר  2431
 ).מ"מ(יסוד  2432
 )מ"מ(אבא  2433
 ).מ"מ(אימא שהיא ראשית הבנין  2434
 ).מ"מ(א "ת דז"ת' פי 2435
 ).מ"מ(א ונפתח אורו שם ומתגלה "ת דז"שיסוד דאימא בתוך ת' פי 2436
 ).מ"מ(א "חסד דז 2437
 ).א"ד(הראה תוקף אורו  2438
 ).מ"מ(א "ח שמקבל חסד דז"הוא חסד ראשון מה' פי 2439
 ).מ"מ(א "ת דז"שכולם מקבלים מיסוד דאימא שבתוך ת' פי 2440
ת ונמצא שכולם מקבלי םמהמזרח "גם הגבורה שהיא צפון מקבלת חסד שני מיסוד דאימא שבת 2441

 ).מ"מ(ת "שהוא ת
 ).מ"מ(שהשמאל תחת ראש המלכות בסוד שמאלו תחת לראשי ' פי 2442
  ).א"ד) (ש"י ע"צפון סוד אלה כתלי הגן בזכ( 2443
 ).מ"מ(שהיא בין תרין דרועין ' פי 2444
 ).א"ד(ובקש מכולם ). מ"מ(אלהים היא המלכות ויאמר ' ופי 2445
 ).מ"מ(ת ויסוד "והם חג 2446
 ).מ"מ(ה "נו 2447
 .ב דרוש ג ענף י"ה ח"דע' עי). מ"מ(מלכות  2448
 ).מ"מ(אלהים דקרא היא הבינה או המלכות שנקרא אלהים ' פי 2449
 ).מ"מ(אדם ' א שנק"הם המלאכים שבאו מז 2450
 ).מ"מ(מכל הפרצופים ' פי 2451
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 שהרי ,האותיות סוד אדם .עליון נסתר
 ' אאדם .למטה וכלול למעלה כלול האדם

 מלםרבה ם שהיא סתום ם ,למעלה מעלהל
 וזה ,במערבנסתם ש תחתון 'ד ,המשרה
 למעלה נתקן ,ושלמטה שלמעלה כללות
 הללו האותיות כשירדו. למטה ונתקן
 זכר נמצא ,בשלמותו כאחד כולם למטה
 שהפיל עד ,צידיוב נדבקה ונקבה ,ונקבה

 בית במקום טלומ והיה ,וישן תרדמה עליו
 ברוך הקדוש ואות ונסר, למטה המקדש

 ,הַלהַכ את שמתקנים כמו אותה קןיות הוא
 אחת ויקח" שכתוב זהו .אליו והכניסה
 "ויקח" ".תחתנה בשר רוויסג מצלעתיו

 זו ,מצאנו הראשונים בספרי ,דוקא אחת
 והתעברה עמו שהיתה ראשונה לילית
 שכתוב כמו ,עזר כנגדו היה ולא ,ממנו

 ,"עזר" זה מה ,"כנגדו עזר מצא לא ולאדם"
 טוב לא" ,שכתוב שעה אותה עד .סמך
 בא ".כנגדו עזר לו אעשה לבדו האדם היות
 ראוי כך ,לכולם היה אחרון אדם ,וראה

  .העולם על שלום להביא

ìéòì ìéìë íãà àäã ïååúàã àæø ìéìëå à
àúúì2452à íãà 'àìéòì àìéòì 2453 í 

àîéúñ2454 äøùîä äáøíìî í éäéàã ) è äéòùé
å (ã 'äàúú2455áøòîá àîéúñã 2456 àììë àãå 

ãàúúì ï÷úúà àìéòì ï÷úúà àúúå àìéò2457 
úçð ãë ïååúà ïéìàà àãçë åäìë àúúì 

 àá÷åðå àá÷åðå øëã çëúùà äéúåîìùàá
 êåîãå àúðù äéåìò ìéôàã ãò ú÷áãúà éåøèñá

 äåäåàúúì àùã÷î éáã øúàá éîø2458 øñðå 
á÷ äéì"ìòàå äìëì ïéð÷úîã äîë äì ïé÷úå äà 

 áéúëã àåä àãä äéì)àë á úéùàøá ( ç÷éå
ç÷éå äðúçú øùá øåâñéå åéúåòìöî úçà2459 

à÷ééã úçà2460 àã àðçëùà éàîã÷ éøôñá 
àúéîã÷ úéìéì2461 äéðî úøáòúàå äéîò úåäã 

 øæò äéìáé÷ì úåä àìå] áéúëã äîë) á úéùàøá
ë (åãâðë øæò àöî àì íãàìå[ å ãò êîñ øæò éàî

 áéúëã àúòù àéää)çé íù ( úåéä áåè àì
åãâðë øæò åì äùòà åãáì íãàä2462 éæç àú 

 ìò éúéîì éæçúà éëä äåä àìëã äàøúá íãà
íéìù àîìò  

à åú" áéúë ïåòîù ø)ä á úéùàøá ( çéù ìëå שיח וכל" כתוב ,שמעון רבי אמר עוד

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ן "ר ולתתא הם זו"הם ג כליל לעילא 2452
  ). א"ד) (תרומה קכו א' פ' בינה ועי' פי). (מ"מ(אריך ואבא  2453
 ).מ"מ(בינה  2454
 ).מ"מ(מלכות  2455
א כי הוא יושב בחיק הבינה ושם עיקר מושבו "שם היא ומה שלא הזכיר ז' ד, שמערב היא מלכות 2456

 ).מ"מ(
 ).מ"מ(פרצופים ' ל אדם רומז לה"כמש 2457
  ).מ"מ(דש בגן עדן בית המק' פי 2458

 ).א"ד) (ו פרצופין לשנים כאומן הזה במגרה"חלק הד(
ק עם "נ אחת במ"מדלא קתני צלע מצלעותיו וקתני אחת משמע דאיכא אחריתי והיא לילית א' פי 2459

  ).א"ד(המלה לילת 
 ).מ"מ(' ולכך אמר אחת כמו אחת היא יונתי שהיא הנוק, היא חוה השנית שרומזת לפרצוף רחל' פי 2460
) היא חוה'  וב,תנקרא לילי(' נשים א' ר שהיה לו ב"ובזה יובן ענין אדה: ח שער לח פרק ב"ע' עי 2461

 .נקבות לאה ורחל' א יש לו ב" וז,א"ר הוא דמיון ז" והענין כי אדה,]'וחוה ב, חוה הראשונה נקרא לילית[
 למעלה ]עומדת [היא ועוד ש. מפני שהיא אחוריים של אמא,וכבר ביארנו כי לאה הוא דינין קשין מאד

א נקרא אדם כי הוא סוד " והנה ז. כי היא במקום גלוי של החסדים, אבל רחל היא נמתקת,במקום הסתום
ה הוא העיקר כי המילוי " ונודע כי פשוט של הוי.ם" ואד,ה" גימטריא מ,ן"ה דמילוי אלפי" שהוא הוי,ה"מ

גם נקרא מילוי מפני שכל כח הנוקבא ועצמות  ו. לפי שכולה דינין ומילוי גימטריא אלקים,נקבה' הוא בחי
 באופן כי ,כ יוצא חוץ ממנו" ואח,א" כי עטרא דגבורה הוא תוך ז,א" וכחותיה כולם גנוזים תוך הזהאורותי

ח "ח לו"ע' עי(דהיינו בחינת חוה הראשונה ). הערת הזוהר(א "ויקרא יט ע. א"הנוקבא הוא מילוי של הז
ת שהיא קרובה "לכן נקראת בשם לילי, אשר גובר בה הדין לעולם'  נוקמאחר שהיא, וטעם הדבר) 'פרק ב

 ).ב"ב כ ע"ה ח"דע(מאשר אדם בעלה ' יותר לקלי
ויסוג בשר , צלע' שהי אלילית הראשונה שנק, מצלעותיו' ויקח א. י"אריכות בשער מאמרי רשב' עי 2462

שער מאמרי ' מ ועי"מ(קומה ישבה במ' בשר שהלכה חוה הראשונה וחוב הב' תחתנה היא חוה השנית שנק
 ).י"רשב
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 השדה עשב וכל בארץ יהיה טרם השדה
 על םאלהי 'ה המטיר לא כי יצמח טרם

  אלו "השדה שיח וכל" ."' וגוהארץ

 íøè äãùä áùò ìëå õøàá äéäé íøè äãùä
åäé øéèîä àì éë çîöé"éäìà ä"åâå õøàä ìò í '

ïéìà äãùä çéù ìëå  
  äì/à  

 היויו כך אחר נטעויש גדולים עצים
  .קטנים

ïéáøáø ïéðìà2463 ã ååäå øúáì åòéèð
æòïéøé1862464  

, זה בצד זה נבראו וחוה אדם ,בא וראה
 שכתוב בגלל ,בפנים פנים נבראו לא מהול
 והזווג ,"הארץ על אלהים 'ה המטיר לא כי"

 זו וכשנתקנה .כראוי בתקונו נמצא לא
 כן ,בפנים פנים להיות וחזרו ,שלמטה

 שכתוב ,המשכן מן ,לנו מנין. למעלה נמצא
 הוקם אחר שמשכן בגלל ,"המשכן הוקם"
 הוקם לא למטה הוקםש טרםו ,מוע

  .למעלה

éæç àú2465 àãã àøèñá àã äåçå íãà 
åàéøáúà2466 ïéôðà åàéøáúà àì àîòè éàî 

 áéúëã ïéâá ïéôðàá)ä á úéùàøá ( àì éë
åäé øéèîä"éäìà ä" àì àâååæå õøàä ìò í

úåàé à÷ãë äéðå÷úá çëúùà2467÷úúà ãëå åð 
 ïéãë ïéôðàá ïéôðà åøãäúàå àúúìã éàä

ìéòì çëúùàà2468 áéúëã ïëùîä ïî ïìðî 
)æé î úåîù (ïëùîä í÷åä2469 ïëùîã ïéâá 

 àì àúúì í÷úà àì ãòå äéîò í÷úà àøçà
àìéòì í÷úà  

 .למעלה הוקם למטה כשהוקם כאן גם
 לא ,למעלה תקןנ לא עכשיו שעד ומשום
 שכתוב ,מוכיח והפסוק .בפנים פנים נבראו

לכן ו ".הארץ על אלהים 'ה המטיר לא כי,
 וכשנשלמה. בתקונו היה שלא ,"אין ואדם"

 וזה .נשלם לא לכן דםווק ,אדם נשלם חוה
 ,בפרשה סמך אות אין עכשיו שעד הסוד
 זה ך"סמ אבל ,אמרו שהחברים גב על ואף
 פנים למעלה שחזר שלמעלה עזר וזה ,עזר

 àìéòì í÷úúà àúúì í÷úúà ãë àëä óåà
à àì ïòë ãòã ïéâáåàìéòì ï÷úú2470 àì 

 éë áéúëã çëåà àø÷å ïéôðàá ïéôðà åàéøáúà
åäé øéèîä àì"éäìà ä"õøàä ìò í2471 éðéâáå 

 úîéìúùà ãëå äéðå÷úá äåä àìã ïéà íãàå êë
 àæøå íéìúùà àì ïëì íã÷å íãà íéìúùà äåç

îñ úà úéà àì ïòë ãòã àã"àúùøôá ê2472 
òàå"åøîà àééøáçã â2473îñ ìáà " øæò àã ê

                                                           

 ).מ"מ(ן "זו 2463
תקון כב ורמז על שהיה תחלת האצילות נעלם ). מ"מ(באבא היו כקרני חגבים ובאימא נגדלו ' פי 2464

  ).א"ד(תכלית ההעלם 
  ).ו"לש(פקודי רלא ). א"ד(א "מנחת יהודה ופרדס בשער מהות והנהגה וזוהר פקודי רנט ע 2465
 ).ד"א קז ע"כללים ח(אמנם כל זה הוא רק ביחס לעולמות של אז ] א"יינו אבה. [א"פקודי רלא ע' עי 2466
ן מתוקנים ומבוררים "כי עדיין לא היו המ' פי, הגם כי כבר היה הזווג רק לא אשתכח בתיקוניה' פי 2467

 ).מ"מ(ן של הבינה הם אשר שימשו אל המלכות "והמ, ועלתה המלכות אל הבינה
א שם משמע כי "לעיל לא רע' עי). 'ח נקודות פרק ו"ע(ר "ות של אדהדהיינו על ידי המצוות והתפיל 2468
 .א"ב קלז ע"כללים ח' עי, ד"וצד ע, א"ב לג ע"ה ח"דע' עי). ו"לש(עצמו ' פ ביום א"חזרו פב
מנלן שהעליונים תלויים בתחתונים דכתיב הוקם המשכן שרומז למשכן עליון מדלא כתיב '  פי2469

 ).מ"מ(מאליו , הקים אלא הוקם
 ).מ"מ(פ "א גם אדם וחוה לא אתבריאו פב"ן לא נתקנו עדיין והיו אב"כיון שזו' פי 2470
ן "פ בשביל שאין שם מי שיעלה מ"לתקנה פב,  היא המלכות–להאיר על הארץ . א" או–אלקים ' ה 2471

 ). מ"מ(
פרשתא השייכא לאדם ' פי). א"ד) (ז"ר פי"בב' עי(ע "תימה דתרי זמני כתיב לעיל הוא הסובב וצ 2472
. ב"הרש. ע"ולא אמר בתורה אלא בפרשתא ואין כאן צ' אלקים את האדם עד ויסגור לא יש אות ס' ויקח ה

ביאורו ' עי). א"נ(ן "מאי, נהרות לבד' ואפשר דהוא הסובב אינו מעיקר הפרשה רק ד. מבראשית' מ כ"ובמק
שם המדרש בעצמו כ מקשה "כ כדברי הזוהר ואח"יז שאמר שם ג' ר פ"ח סימן רנט שמביא ממדרש ב"לס

 ).ו"לש(ש ושם "ע' ואם יאמר לך אדם הוא הסובב תאמר לו כו
פוהיו " פ עד שחזרו אדם וחוה פב"ן פב"הטעם לפי הפשט אבל לפי הסוד בא לרמוז שלא חזרו זו 2473

 ).מ"מ(עזר זה לזה 
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 זה כנגד זה נסמך ,ונקבה זכר ,בפנים
 באמת עשויים לעולם לעד סמוכים" ,בודאי

 שהם ונקבה זכר זה "סמוכים" ".שרווי
 תחתון עולם סמוכים שהם( כאחד סמוכים
 העולם נתקןש טרםש ,עליון בעולם

 ).שאמרנו העולם אותו נתקן לא ,שלמטה
 ,שלמטה בעולם תלוי שאמרנו הזה העולם(

 אותו נתקן לא ,שלמטה עולם נתקן וכשלא
  ).שאמרנו עולם

àìéòìã øæò àãå ïéôðàá ïéôðà àìéòì øãäúàã 
 éàãå àã ìá÷ì àã êîúñà àá÷åðå øëã) íéìäú

ç àé÷ ( øùéå úîàá íéåùò íìåòì ãòì íéëåîñ
àã íéëåîñ àãçë íéëåîñ ïåðéàã àá÷åðå øëã 

]ð" à]àã [>ïåðéàã< íìåòá äàúú íìåò íéëåîñ 
äàìò ï÷úúà àì äàúú íìåò ï÷úúà àì ãòã 

ïøîà÷ã íìåò àåää[) ]ð"à [ò éàä ïøîà à÷ã íìå
 íìåò ï÷úúà àì ãëå àúúìã íìåòá àéìú

ïøîà à÷ã íìåò àåää ï÷úúà àì àúúìã(  
 ,"הארץ על אלהים 'ה המטיר לא כי"

 זה ועולם .בזה זההם סמוכים  שהרי
 פנים להיות וחזרו כשנתקנו ,התחתון

 שהרי ,למעלה סמך נמצא ,ונתקנו בפנים
 עולם( קוןיבת המעשה היה לא לכן דםומק
 על אלהים 'ה המטיר שלא משום ,)ונוקיבת

 כתוב מה .בזה זהואלו תלויים  .הארץ
 תיקון זה ,"הארץ מן יעלה ואד" ,אחריו

 פני כל את והשקה" כך אחר .שלמטה
 זו "הארץ מן יעלה ואד" ".האדמה

  .לזכר הנקבה השתוקקות

åäé øéèîä àì éë"éäìà ä" àäã õøàä ìò í
êéîñ àãá àã2474äàúú àã íìåò 2475 ãë 

÷úúà åð÷úúàå ïéôðàá ïéôðà åøãäúàå ï
àìéòì êîñ çëúùà2476àðã úîã÷î àäã 2477 

 àðå÷úá àãáåò äåä àì>ð"äéðå÷éúá íìåò à< 
åäé øéèîä àìã ïéâá"éäìà ä" àãå õøàä ìò í

 äéøúá áéúë äî àééìú àãá)å á úéùàøá ( ãàå
 ä÷ùäå øúáì àúúìã àðå÷ú àã õøàä ïî äìòé

 õøàä ïî äìòé ãàå äîãàä éðô ìë úà àã
àøåëã éáâì àá÷åðã àúáåàéú2478  

 שלא בגלל ,המטיר לא מהל ,אחר דבר
 מן זה ועל ,הארץ מן שיעלה תיקון נמצא
. למעלה מעשה התעורר התחתונה הארץ

 בהתחלה הארץ מן עולה עשן ,בא וראה
 זה מתחבר הכלאחר כך ו ,מתעורר וענן
 מתעורר הקרבן עשן וז דוגמאכ ,בזה

 מתחברו ,למעלה שלמות ועושה מלמטה
 .למעלה וז דוגמאכ ונשלמים ,בזה זה הכל

 הכל כך ואחר מלמטה מתחילה התעוררות
 מתחילה ישראל שכנסת ואלמלא .נשלם

 כנגדה יתעורר לא ,בהתחלה בהתעוררות
 שלמטה ובהשתוקקות .שלמעלה אותו
  .למעלה נשלם

 àìã ïéâá øéèîä àì àîòè éàî øçà øáã
 ïî àã ìòå õøàä ïî äìòéã àðå÷ú çëúùà

àìéòì àãáåò øòúà äàúú àòøà2479 éæç àú 
àúéîã÷á àòøà ïî ÷éìñ àððú2480 øòúà àððòå 

 àððú àã àðååâë àãá àã øúáì øáçúà àìëå
 àìéòì åîéìù ãéáòå àúúî øòúà àðáø÷ã

åîéìúùàå àãá àã àìë øáçúàå2481 àã àðååâë 
àìéòì2482 øúáìå àúúî éøù àúåøòúà 

 àéøù ìàøùé úñðëã àìîìàå àìë íéìúùà
úåøòúàá àåää äìá÷ì øòúà àì àúéîã÷á à

àìéòì íéìúùà àúúìã àúáåàéúáå àìéòìã  

                                                           

 ). מ"מ(תחנוים בעיונים ועליונים בתחתונים , זה תלוי בזה 2474
 ).מ"מ(אדם וחוה  2475
 ).מ"מ(פ " פבחזרו זון 2476
 ).מ"מ(א "ן אב"היו זו, קודם בריאת העולם הזה 2477
וכן ואל ימות ויהי מתיו ' וכן וכבודי לאחר לא אתן וגו' לא דלא המטיר נמשכת עד ואד יעלה וגו' פי 2478
  ).א"ד(מספר 

 ).א"ב קלז ע"כללים ח(פ "נ דאצילות להיות פב"ר חזרו זו"כוונתו שעל ידי מעשי אדה 2479
 ).א"ד(ה תחלה והוא מבואר עשן עולה מלמט 2480
 ).מ"מ(מקבלים מוחין  2481
כמו שהשכינה אינה מתעוררת אל הזווג עד דשרייא אתערותא מתתא מסוד מעש ההצדיקים ' פי 2482

ואז יתעורר הוא להשפיע בה , ן שבה"א אינו מתעורר עד שהמלכות תתקשט במ"כן הז, ן"שמעלים לה מ
 ).מ"מ(ד "מ
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 החיים ועץ" כתובלמה  ,אמר אבא רבי
 "החיים עץ" ,"ורע טוב הדעת ועץ הגן בתוך
 ,היה שנים מאות חמש שמהלך שנינו הרי
 עץ .תחתיו נחלקים בראשית מימי וכל

 כל לוקח והוא ,הגן באמצע ממש החיים
 שהרי, תחתיו קיםונחל בראשית מימי
 על שורה הוא ,ויוצא ששופע נהר אותו
 המים נחלקים ומשם ,בו ונכנס הגן אותו
 ואחר .הכל לוקח הגן ואותו .צדדים לכמה

 נחלים לכמה ונחלקים ממנה יוצאים כך
 ,"שדי חיתו כל ישקו" שנאמר כמו ,למטה

 ומשקה עליון עולם מאותו שיוצאים כמו
מון  אפרסשל עליונים הרים אותם את

 ,החיים לעץ כשמגיעים כך אחר .טהור
  .דרכו כפי צד בכל תחתיו נחלקים

 áéúë éàîà øîà àáà éáø)è íù ( õòå
 íééçä õò òøå áåè úòãä õòå ïâä êåúá íééçä

ïéðù äàî ùîç êìäîã ïðéðú àä2483 ìëå äåä 
úéùàøáã éåîéî2484 íééçä õò éåúåçú ïéâìôúî 

ùîî àúðâã úåòéöîá2485 éåîéî ìë ìéèð àåäå 
ãøäð àåää àäã éåúåçú ïéâìôúîå úéùàøá2486 

÷éôðå ãéâðã2487 ìééòå àúðâ àåää ìò àéøù àåä 
)äá(2488] äéá[ äîëì àéî ïéâìôúî ïîúîå 

ïéøèñ2489 é÷ôð øúáìå àúðâ àéää àìë ìéèðå 
àúúì ïéìçð äîëì ïéâìôúîå äðî2490 úàã äîë 

 øîà)àé ã÷ íéìäú ( äîë éãù åúéç ìë å÷ùé
 àîìò àåääî ïé÷ôðãäàìò2491÷ùàå  ïåðéàì é

ïéàìò ïéøåè2492 ãë øúáì àéëã àðåîñøôàã 
 øèñ ìëá éåúåçú ïéâìôúî íééçä õòì ïàèî

éåçøà íåôë  
 ,כך נקרא למה ".ורע טוב הדעת ועץ"

 הדעת עץ" אבל ,באמצע אינו זה עץ שהרי
 משני שיונק בגלל אלא .מהו "ורע טוב

 .ומר מתוק שיונק כמי ,אותם ויודע ,צדדים
 אותם ויודע דיםצד משני שיונק ובגלל
 וכל ".ורע טוב" ,כך נקרא בתוכם ושורה
 אחוזים ובו, עליהם שורים נטיעות אותם

 נקראים והם ,עליונות אחרות נטיעות
 אותם ,"לבנון ארזי" הם מי ".לבנון ארזי"

 בראשית ימי ששת ,עליונים ימים ששה
 נטיעות ,"נטע אשר לבנון ארזי" .שאמרנו

 àäã éëä éø÷à éàîà òøå áåè úòãä õòå
]õò[ úòãä õò ìáà àúéòöîàá åäéà åàì àã 

 ïéøèñ ïéøúî à÷ðéã ïéâá àìà àåä éàî òøå áåè
à÷ðéã ïéâáå àøéøîå à÷úî ÷éðéã ïàîë ïåì òãéå 

ïéøèñ ïéøúî2493åäééååâá àéøùå ïåì òãéå 2494 
 éëä éø÷à]òøå áåè[ ïééøù ïéòéèð ïåðéà ìëå 

åäééìò2495ïéàìò ïéðøçà ïéòéèð ïãéçà äéáå 2496 
ïåðéà ïàî ïåðáì éæøà ïåø÷à ïåðéàå2497 éæøà 

 ïåðéà ïåðáì]ïéàìò ïéîåé úéù ïøîà÷ã[ ) úùù
úéùàøá éîéïøîàãë ( òèð øùà ïåðáì éæøà 

                                                           

 ).מ"מ(ק "הם ת' וכלול מעשר וכ' חסדים וכל א' ה 2483
 ).מ"מ(א שנקראים בראשית "המוחין דאו' פי 2484
 ).ד"ב מג ע"ה ח"דע(הקו האמצעי ' פי 2485
 ).מ"מ(א "יסוד דז 2486
 לתתא ה והוא באתפשטותי,דחכמה'  הוא מסט"דנגיד", )א"קצז ע(ע "ב 'ועי, ב"ר קלח ע"אד' עי 2487
 ".נפיק" ובבינה שם הוא .לבינה

 ).מ"מ(שנכנס במלכות ' פי 2488
 ).מ"מ(מיסוד הנזכר מתחלקים החסדים והגבורות וגם הארת המוחין ' יפ 2489
 ).מ"מ(ע "אחר שמתפשטים במלכות יוצאים ממנה לבי' פי 2490
 ).מ"מ(בינה  2491
 ).מ"מ(א ששרשם מאימא שנקראת אפרסמונא דכייא "ק דז"הם ו 2492
כן נקראי רע ול' גבורות מתכליתם יש יניקה לקלי' וה, חסדרים נקראים טוב' ג ה"סטרין הם חו 2493

 ).מ"מ(
 ).מ"מ(ג "המלכות שורה בין תרין דרועין שהם חו 2494
 ).מ"מ(א "ק דז"ו 2495
א הם מאבא "כי שקיו דאילנא שהם פנימיות ז, ן ששרשם מאבא הנקרא לבנון"הפנימיות דזו' פ 2496

 ). מ"מ(
  ). הערת הזוהר(א ”לעיל לא ע 2497
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 והלאה מכאן ,כך אחרהתקיימו ש ודאי
 בצדו ,"תחתנה בשר רוויסג" מהי .ך"סמ

 ברוך הקדוש ודאי .זה בצד זה והיה ,היתה
  ושתל אותם עקר הוא

)æè ã÷ íéìäú (ðéàãå úåòéè2498 åîéé÷úàã 
äàìäìå ïàëî øúáì2499îñ " øåâñéå àéä éàî ê

äðúçú øùá2500 éåøèñá àã äåäå äåä éåøèñá 
á÷ ïø÷ò éàãå àãã"ìéúùå ä  

  äì/á  
 פנים להיות וחזרו ,אחר במקום אותם

 סמוכים וזכדוגמא  .לקיום בפנים
 הוא ברוך הקדוש אותם עקר ,העולמות

 יוםבקהתקיימו ו אחר במקום אותם ושתל
  .שלם

 ïåì>øúàá <)øúàì(àøçà 2501 åøãäúàå 
 ïéîìò ïëéîñ àã àðååâë àîåé÷ì ïéôðàá ïéôðà

á÷ ïø÷ò" åîéé÷úàå àøçà øúàá ïåì ìéúùå ä
íéìù àîåé÷á  

 וחוה שאדם לנו מנין ,אבא רבי ואמר
 ידי מעשה מטעי נצר" שכתוב ,נטועים היו

 השתדלו שלא ,דוקא ידי מעשה ,"להתפאר
 נטעך ביום" וכתוב .אחרות בריות בהם

 ,בעולם טעוישנ יום שבאותו ,"תשגשגי
 חגבים כקרני היו הנטיעות ,שנינו .סרחו

 טעוישנ כיון .מאירים היו ולא דקיק ואורם
 .לבנון ארזי ונקראו באור התרבו ,ונתקנו
 באור התרבו לא ,שננטעו עד וחוה ואדם

 ונשתלו נעקרו ,בודאי ,ריח העלו ולא
  .כראוי ונתקנו

áø øîàå ååä ïéòéèð äåçå íãàã ïìðî àáà é
 áéúëã)àë ñ äéòùé ( éãé äùòî éòèî øöð

 ïåäá åìãúùà àìã à÷ééã éãé äùòî øàôúäì
 áéúëå ïéðøçà ïééøá)àé æé íù ( êòèð íåéá

àîìòá åòèðúàã àîåé àåääáã éâùâùú 
)åãçàúà (ååçøñ2502 íéáâç éðø÷ë úåòéèðä ïðú 

ååä2503ïéøäð ååä àìå ÷é÷ã ïåäìã àøåäðå  ïåéë 
åð÷úúàå åòèðúàã1872504 àøåäðá åàéáøúà 

ïåðáì éæøà ïåø÷àå2505 åòèðúàã ãò äåçå íãàå 
 åàéáøúà àì]àøåäðá[2506àçéø å÷éìñ àìå 2507 

                                                                                                                                                                                     

כ "א ואח" להזדווג אז אלא בהיכל אוא ולא היו יכולים"ן אשר היו תחלה אב"ארזי לבנון הם זו 2498
פ למטה במקומם ואתקיימו כי בהיותם "פ למטה במקומם וזהו ענין הנטיעה שנטעם פב"נסרם והחזירם פב

 ).מ"מ(א לא היה להם קיום והעמדה "אב
מה שלא היה כן , להורות שהם סמוכים דא לקביל דא' פ נזכרה אות ס"ן פב"אחר שחזרו זו' פי 2499

 ). מ"מ(א דא בסטרוי דדא "מתחילה שהיו אב
  .'ע פרק ח"ונתיב קיצור אבי, ש יעקב ולאה פרק כג"בפת' עי 2500
ת נקשרים ששה בששה חסד ביסוד ויסוד בחסד "דהיינו מציאות המלכות בהיותה למטה מת 2501

ש "וז' והיינו שתילתן בה והיינו סוד עצי ה, ש ואתהדרו אנפין באפנין בקיומא"וז, וכיוצא פנים אל פנים
ד וזהו שאמר ושתיל לון "ו פרצופים אל מציאות ו"ה ממציאות ד"ועקרן קב, ת ומלכות" סמיכן עלמין תד"כג

ן היו באבא כקרני חגבים ועקרם משם "זו' פי). אור יקר(באתר אחרא ואתקיימו בקיומא בסוד היחוד 
רץ אדום כלומר שהוציאם מא). מ"מ(פ "ושתיל לון באתר אחרא שהיא הבינה ונתקנו שם ואז חזרו פב

 ).ב"ז ק ע"א על תיקו"בהגר(שערי בינה ' ע הרי הוא נ"להביאם לתוך ג
 ).מ"מ(פ חטאו "ביום אשר חזרו פב' פי 2502
א לא היה נמשך להם "א היו הנטיעות כקרני חגבים כי כיון שהיו אב"ן אב"תחילה בהיות זו' פי 2503

כל ). מ"מ(ז אתרביאו בנהורא פ שהוא ענין נטיעה ושתילה א"האור הגדול הראוי להם וכיון שחזרו פב
כן היא המציאות וכך יהיה עד ). ש כד שמע"ה וז"ד ד"צ כב ע"א על ספד"בהגר(היצירה נהיית מעט מעט 

אמנם כאן מתבאר שכל ). ד"א פט ע"כללים ח" (ארזי לבנון"ואז תהיה המציאות בבחינת , תחיית המתים
ואז היא ', ח שער התיקון פרק ה"ע' ועי). ג" נח עב"כללים ח(תיקון אינו גילוי חדש אלא תוספת על הקיים 

ורק מלכיות אינן נקראות לא , )ג"א טז ע"ה ח"דע(לא היתה מציאות ממש אלא רק בתורת שרשי מציאות 
 ).ו"לש(פ טו "וכן הוא במדרש רבה בראשית ר). ד"ב יז ע"ה ח"דע(בשם נקודות ולא בשם אצילות 

 ).ג"עא ”א ע"ה ח"דע(בתיקון דמעשה בראשית  2504
 ,והשני.  והוא הנקרא זמן עיבור הראשון, בהיותו בתוך הבינה, האחד,בחינות היו לו' א כי ג" ענין ז2505

 ואז הוא , הוא בעת הגדלת המוחין אשר לו,והשלישי.  ואז נקרא זמן היניקה,הוא אחר שנולד ויצא לחוץ
 שהיא צורת נטיעה אחת ,ה" ההוי של' ותא הנרמז באו" שהוא ז,' וזהו סוד הנטיעות הנז. השנירזמן העיבו

 ).ו"לש(א "לעיל כט ע). י"שער מאמרי רשב (קצוותיו' כ הגדילו ו" ואח,אשר נוטע בתוך מעי אמו
פ לא אתרביאו בנהורא שלא נמשכה בהם הנשמה עליונה עד שחזרו "גם הם קודם שחזרו פב' פי 2506

 ).מ"מ(פ "פב
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åìéúùàå åø÷òúà éàãå2508 à÷ãë åð÷úúàå 
úåàé2509  

 צו אין ,שנינו הרי ,"אלהים 'ה ויצו"
 ,השם ברכת זו "'ה" ,זרה עבודה אלא

 וז "האדם על" ,הדינים אלו "אלהים"
 מכל" ,עריות גלוי זו "לאמר" ,דמים שפיכת

 מן אבר ולא "תאכל אכל" ,גזל ולא "הגן עץ
 "תאכל אכל הגן עץ מכל. "ויפה ,החי

 ראינו שהרי ,יחד לאכלם הכל לו שהתיר
 הנביאים וכל ויעקב יצחק ,אכל אברהם

 ,הוא המות עץ ,זה עץ אבל .וחיו אכלו
 לא ורע טוב הדעת ומעץ" שכתוב כמו(

 שהרי ,מת ,לבדו שנוטלו מי ").מנומ תאכל
 מפרידו שהוא בגלל( המות סםלקח 

 מות ממנו אכלך ביום כי" זה ועל ,)מהחיים
  .הנטיעות שמפריד בגלל ,"תמות

åäé åöéå"éäìà ä" í)æè á úéùàøá ( ïðéðú àä
ò àìà åö úéì" æ]åäé"ùä úëøá åæ äíéäìà " í

ëéôù åæ íãàä ìò ïéðééãä åìàå åæ øîàì íéîã ú
ìâ àìå ìëàú ìëà ìæâ àìå ïâä õò ìëî úåéøò éå

éçä ïî øáà) [åëå 'àúúà àã øîàì( ìëî øéôùå 
 ìëàú ìëà ïâä õò]àéøùã) [àéøùå( àìë äéì 

>åäðéìëéìã <)åäìëã(àãåçéá 2510 ïðéæç àäã 
 åéçå åìëà íéàéáð ìëå á÷òéå ÷çöé ìëà íäøáà

 åäéà àúåîã àðìéà àã àðìéà ìáà)]ð"à [ äîë
 áéúëã)éùàøáæé á ú ( àì òøå áåè úòãä õòîå

åðîî ìëàú ( àäã úééî éåãåçìá äéì ìéèðã ïàî
 ìéèð àúåîã àîñ)]ð"à [ äéì ùéøôî åäéàã ïéâá

ïééç ïî ( úåîú úåî åðîî êìëà íåéá éë àã ìòå
ïéòéèð ùéøô à÷ã ïéâá  

 זהמה  ,שמעון רבי את שאל יהודה רבי
 .בערלתו מושך היה הראשון אדם ,ששנינו

 ממקומו דשוק ברית שהפריד ,לו אמר
 ועזב .בערלה מושך שהיה ודאי ,ומחלקו

 בדבר והתפתה בערלה ודבק דשוק ברית
 תאכל לא" ,אשה זו "העץ ומפרי" .הנחש
 מות רדותוי רגליה" שכתוב בגלל "ממנו
 שהרי ,פרי היה ובזה ".יתמכו צעדיה שאול
 ממנו אכלך ביום כי" ,פרי היה לא באחר

 כמו ,היה המות עץזה  בגלל ,"תמות מות
  ".מות רדותוי רגליה" שכתוב שאמרנו

 ïðéðúã àä ïåòîù éáøì ìéàù äãåäé éáø
äåä åúìøòá êùåî ïåùàøä íãà2511 àåä éàî 

à"äéøúàî ùã÷ úéøá ùéøôã ì2512 )äé÷ìåçîå( 
 ÷áãå ùã÷ úéøá ÷áùå äåä äìøòá êùåî éàãå
 àã õòä éøôîå ùçðã äìîá äúôúàå äìøòá

àúúà2513âá åðîî ìëàú àì  áéúëã ïé) ä éìùî
ä ( åëåîúé äéãòö ìåàù úåî úåãøåé äéìâø

àøçàá àäã éøô éåä éàäáå2514 éë éøô éåä àì 
 àðìéàã ïéâá úåîú úåî åðîî êìëà íåéá

úåî úåãøåé äéìâø áéúëã ïøîà÷ãë éåä àúåîã  
 ").השדה חית מכל ערום היה והנחש("
ן הזה שאמרנו היה האיל ,אמר יוסי רבי

 כמו ,שמח והיה גדלמשקה מלמעלה ו
 את להשקות מעדן צאוי ונהר" שנאמר

)]ð"à [äãùä úéç ìëî íåøò äéä ùçðäå 
)à â úéùàøá( (à÷ã àðìéà éàä øîà éñåé éáø 

äåä ïøîà éáøúàå àìéòìî é÷ùúî2515 éãç äåäå 
 øîà úàã äîë)é á íù ( ïãòî àöåé øäðå

                                                                                                                                                                                     

 ). מ"מ(פ "ם עד שחזרו פבדהיינו התעוררות עליית ריח טו בשל מעשיהם הטובי 2507
  ).ה אתעקר"ד ד"צ כ ע"א על ספד"בהגר(בבטן אמא ' פי 2508
 ושם )ב"זהר בראשית לה ע(אתר אחרא כ אשתילו ב"בלשון היו בסוד נקודות ואחכ "כלול בזה מש 2509
  ).ד"ח יט ע"א על תז"בבהגר (אשלימו
ת עם עץ החיים שרי ר רקל אכול מעץ הדעת לבדו אבל אם יחבר עץ הדע"שלא נאסר לאדה' ופי 2510

ן כאחד ואז אין רגליה יורדות מות אלא כולה עלתה נגד "לפי שכשמחבר עץ החיים עם עץ הדעת מחבר זו
 ).מ"מ(ו "אבל כשאוכל עץ הדעת לבדו הוי פירודא ח, עץ החיים לכן לא נאסר לו אם יחבר שניהם

  ).א"ד(מנחת יהודה דף קיט  2511
 ).מ"מ(שמפריד יסוד מן המלכות ' פי 2512
 ).ג"ב קמט ע"ה ח"דע(כאן מתבאר שהיה איסור זיווג בין אדם לחוה  2513
 ).מ"מ(בנחש ' פי 2514
היה נשקה בשפע העליון ונתרבה למעלה ברוב שמחה והוא הכל יחוד בלי פירוד כי אין פירוד אלא  2515

 ).א"נ(ב "הרש. מלכות). א"ד(' ש ומשם יפרד וגו"למטה בעולם הנפרדים כמ
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 בה נכנס היה זה ונהר ,אשה זו "הגן" ".הגן
 'ה" ואז( אחד הכל והיה ,אותה ומשקה

 הוא ולמטה משם שהרי ,")אחד ושמו אחד
  ".יפרד ומשם" שכתוב ,פרוד

 äåä àã øäðå àúúà àã ïâä ïâä úà úå÷ùäì
 ãç àìë äåäå äéì é÷ùàå äéá ìééò)åäé ïéãëå" ä

ãçà åîùå ãçà) è ãé äéøëæ( ( ïîúî àäã
 áéúëã àãåøô åäéà àúúìå)é á úéùàøá (

ãøôé íùîå  
 ,הרע יצר זה ,אמר חקיצ רבי ,"והנחש"
 רבי לפני באו .ממש נחש ,אמר יהודה רבי

 ל"וסמא ,אחד הכל ודאי ,להם אמר ,שמעון
 זהה נחשל הש וצלמו ,נחש על ונראה ,היה
 שעה באותה ,שנינו. אחד והכל ,שטן הוא
כל ו ,זה נחש על רכוב מהשמים ל"סמא ירד

 ,ממנו ובורחים צלמו רואים היו הבריות
 .לעולם מות וגרמו יםבדבר לאשה והגיעו

 על קללות ל"סמא הביא בחכמה ודאי
 שברא הקדמון האילן את בליוח העולם
 היה זה ודבר ,בעולם הוא ברוך הקדוש

 קדוש אחר אילן שבא עד ,ל"סמא על תלוי
 יתברך שלא ברכות ממנו ונטל ,יעקב שהוא
 יעקב שהרי .למטה ועשו למעלה ל"סמא

 עקבשי ,)ויפיו( היה הראשון אדםדוגמת 
 כמו ,כן ועל .היה הראשון אדם של יפיו

 כך ,הראשון מהאילן ברכות ל"סמא שמנע
 אדם דוגמת ,אילן שהוא יעקב מנע גם

 ויעקב .ומלמטה מלמעלה ברכות ,ל"מסמא
 איש ויאבק" זה ועל ,בכל שלו את לקח
 יצר זה "ערום היה והנחש" כתוב". עמו
 הוא שהנחש ומשום .המות מלאך זה ,הרע

 וזהו ,העולם לכל מות גרם ,המות מלאך
 קץ זהו ,"לפני בא בשר כל קץ" שכתוב סוד
 ,בשר לכל הנשמה שנוטל בשר כל של

  .כך ונקרא

 éáø òøä øöé àã øîà ÷çöé éáø ùçðäå
 ïåòîù éáøã äéî÷ì åúà ùîî ùçð øîà äãåäé

àîñå ãç àìë éàãå ïåì øîà" ìò éæçúàå äåä ì
 ãç àìëå ïèù åäéà àã ùçðã äéîìåöå ùçð

àîñ úçð àúòù àéääá àðéðú" àéîù ïî ì
àã ùçð ìò áéëø2516 ìë ïàîç ååä äéîìåöå 

 ïéìîá àúúà éáâì åèîå äéðî ï÷øòå ïééøá
 ìàîñ éúééà äîëçá éàãå àîìòì àúåî åîéøâå
 àøáã äàîã÷ àðìéà ìáçå àîìò ìò ïéèååì

á÷" ãò ìàîñ ìò éìú éåä àã äìîå àîìòá ä
 àøçà àðìéà àúàãàùéã÷á÷òé åäéàã  ìèðå 

ïàëøá äéðî2517àîñ êøáúé àìã " àìéòì ì
 ïåùàøä íãàã àîâåã á÷òé àäã àúúì åùòå

äåä2518) äéøôåùå ( íãàã äéøôåù á÷òéã
 ïàëøá ìàîñ òðîã äîë àã ìòå äåä ïåùàøä
 åäéàã á÷òé òðî éîð éëä äàîã÷ àðìéàî
 àìéòìî ïàëøá ìàîñî íãàã àîâåã àðìéà
 àã ìòå àìëá ìéèð äéãéã á÷òéå àúúîå

)ë áì úéùàøáã ( áéúë åîò ùéà ÷áàéå) â íù
à ( êàìî àã òøä øöé àã íåøò äéä ùçðäå

 àúåî íøâ úåîä êàìî åäéà ùçðã ïéâáå úåîä
 áéúëã àæø àåä àãå àîìò ìëì)âé å íù ( ìë õ÷

 ìéèðã àøùá ìëã àö÷ àåä àã éðôì àá øùá
éëä éø÷àå àøùá ìëì àúîùð2519  

 ,אמר יוסי רבי ".אף האשה אל ויאמר"
  לה אמר .בעולם הטיל ואף פתח באף

óà äùàä ìà øîàéå2520 óàá øîà éñåé éáø 
äì øîà àîìòá ìéèà óàå çúô  

  åì/à  

                                                           

 והוא היה העץ הדעת טוב ורע ,דעת' מבחיהיה הוא אלא ש ,רע ממשלא היה הנחש  קודם החטא 2516
 שהיה מתוקף הדינים ומכיוון" והנחש היה ערום מכל חית השדה" ולכן נאמר עליו ,מ"מחלקי החי שבהדצח

' ש בפרקי דר" והלך אצל חוה ופיתה אותה וכמ,מ ונתלבש בו" ירד הס, והיה כלי מוכן ומוכשר לכך,קשיםה
 לאדם , ואמר שם משל למה הדבר דומה,מ שנתלבש בו"י הס"שכל רשעתו של נחש היה עג "י' אליעזר פ

 , כך הנחש,רעה שיש בוהרוח השיש בו רוח רעה וכל המעשים שהוא עושה אינו עושה מדעתו אלא מדעת 
 ).ג"ב מ ע"ה ח"דע (מ"כל מעשיו שעשה וכל דבריו שדיבר לא דיבר ולא עשה אלא מדעתו של ס

מ בחכמה נטל מתחלה והביא "ר שגם ס"ב הברכות מעשו בחכמה תיקן חטא אדהבמה שנטל יעק 2517
  ).א"נ(מ "א. קללות

  ).א"ד(ב "תולדות קמב ע 2518
 ). הערת הזוהר(לד ' בסוף הספר סי' מה שחסר כאן עי 2519
 ).יג' ד סי"אור יקר ש(' ף חוזק הדין שבו אחוז הקלי"א 2520
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 הוא ברוך הקדוש ברא זה באילן ,לאשה
 והייתם ממנו כלוִא ,העולם את ודאי

 נהיה כך הוא שהרי ,ורע טוב יודעי כאלהים
 זה ועל ,ורע טוב הדעת עץ שמו ,אלהים

  ."' וגוידעי םכאלהי והייתם"

àã àðìéàá àúúàì2521á÷ àøá " àîìò ä
éäìàë íúééäå äéðî åìëà éàãå"í2522 áåè éòãåé 

 òøå)בראשית ג ה( éåä éëä åäéà àäã)  òãåéä àåäå
òøå áåè(éäìà " ìòå òøå áåè úòãä õò äéîù í

]éäìàë íúééäå àã"åâå éòãåé í'[  
 אמר לושִא ,כך אמר לא ,יהודה רבי אמר

 את הוא ברוך דושהק ברא זה באילן
 החוצב ביד כגרזן הוא כי ,היה נאה העולם

 אכל זה מאילן אלא אמר לא אבל ,בו
 וכל ,העולם את ברא ואז הוא ברוך הקדוש

 ואתם ממנו אכלות , חבירואת שונא מןּוא
 ידע כי" ,זה ועל .עולמות בוראי תהיו

 ומשום ."' וגוממנו אכלכם ביום כי אלהים
 שלא עליו םאתכ צוה ,זה את ידע שהוא

 וירוביד בכל ,יצחק רבי אמר. ממנו תאכלו
 אף" שכתוב קריש להיבתח ,]הנחש [קריש
 ,"הגן עץ מכל תאכלו לא אלהים אמר כי

 אכל הגן עץ מכל" כתוב שהרי ,כך ולא
  .לו התיר וכולם ,"תאכל

 øîà åìàã éëä øîà àì äãåäé éáø øîà
á÷ àøá àã àðìéàá"äåä úåàé àîìò ä2523 éë 

 ïæøâë àåä àìà øîà àì ìáà åá áöåçä ãéá
á÷ ìëà àã àðìéàî"ä2524 ìëå àîìò àøá ïéãëå 

 ïàøá ïåäú ïåúàå äéðî åìëà äéøáçì éðñ ïîåà
éäìà òãåé éë àã ìòå ïéîìò" íëìëà íåéá éë í

åâå åðîî ' äéìò åëì ãé÷ôà àã òãé åäéàã ïéâáå
ìéìî àìëá ÷çöé éáø øîà äéðî åìëéú àìãå 

àúåøéùá àø÷ù2525øîàã å÷ù  áéúëã äåä àø
)à â úéùàøá (éäìà øîà éë óà" åìëàú àì í

 áéúë àäã éëä åàìå ïâä õò ìëî)æè á íù (
äéì àøù åäìëå ìëàú ìëà ïâä õò ìëî  

 אותו שצוה שנינו הרי ,יוסי רבי אמר
 שכתוב ,זרה עבודה על הוא ברוך הקדוש

 על "אלהים" .השם ברכת על "'ה" ".ויצו"
 .דמים כותשפי על "האדם על" .הדינים

 אנשים כמה וכי .עריות גלוי על "לאמר"
 הכל ודאי אלא .זה צריך שהוא בעולם היו
 כל אחוזים שבו משום, היה הזה האילן על

 ,לוקח אותו לבדש מי שכל ,הללו המצוות
 באוכלוסים אותו לוקחו ,רודיפ עושה

 זרה עבודה לקחו ,בו שאחוזים שלמטה
   .עריות וגלוי דמים ושפיכות

éáø øîà àä éñåé ]ã[á÷ äéì ãé÷ôã ïðéðú" ä
ò ìò" áéúëã æ)íù (åäé åöéå" ä]íùä úëøá ìò[ 
éäìà" íéîã úëéôù ìò íãàä ìò ïéðéãä ìò í

 àîìòá ååä éùðà äîë éëå úåéøò éåìâ ìò øîàì
 éàä ìò àìë éàãå àìà àã êéøèöà åäéàã
 ïéãå÷ô ïéìà ìë ïãéçà äéáã ïéâá äåä àðìéà

åçìá äéì ìéèðã ïàî ìëãéåã2526 åùéøô ãéáò 
 ìéèðå äéá ïãéçàã àúúìã ïéñåìëåàá äéì ìéèðå

ò"úåéøò éåìâå íéîã úåëéôùå æ2527   

 . ממוניםיםשר באותם זרה עבודה
 שהוא ,הזה באילן תלויים דמים שפיכות

 גלוי .זה על נהוממ ל"וסמא ,גבורה בצד

ò" éàäá íéîã úåëéôù ïðîî éáøáø ïåðéàá æ
 ìàîñå äøåáâ øèñá åäéàã ïééìú àðìéà

                                                           

 ).אור יקר(מלכות  2521
 .ב"ז קיב ע"תיקו' ועי, )אור יקר(תקבלו הדין והרחמים שבה שתיהם , יודעי טוב ורע, מדת המלכות 2522
י "שהבינה ע' פי). אור יקר(ה באילנא "שהרי היה מייחד באומרו באילנא דא שמורה ייחוד קב 2523

 ).מ"מ(ע "המלכות תיקנה בי
 ולא ממי שהוא, ואם כן אין אתם צריכים אלא לקבל ממנו, וממנו קבל כל העולם, זה סיבה לכל 2524

 ).אור יקר(מה לכם לתולדה הא לכם השורש ותשוו לו , מקבל ממנו
 ).א"ד(בכל דברי הנחש היה מתחלה ועד סוף הכל שקר גמור  2525
והוא שם אומנותו , שאינון ממנן רברבין מתדבקין לה, ו הרי עבודה זרה"שמפריד ובהיותה נפרדת ח 2526

בה הנה יגרום החוטא להרוג מי שלא נתחיי כי בהתגבר הדין , וכן שפיכות דמים. ועובד זולת קונו, בהם
והיינו על ידי סמאל משנתן רשות למשחית , שפירשו בזוהר, בסוד ויש נספה בלא משפט, במיתה במפשט

 ).אור יקר(' לחבל אינו מבחין וכו
ולכן , אבות' ר נתגלגל בג"אדה). אור יקר(כי בהיותו מפריד גורם זוהמת הנחש שבה על חוה  2527

כי נפשו של ', ט וע"בתיקון ס, ונתבאר בספר התיקונין. ר"ל שם האב הראשון שהוא אדהע, נקראים אבות
, ]ב"בהר קיא ע [מ בפרשת קדושים"גם נתבאר בר. ביעקב, ונשמתו. ביצחק, ורוחו. אדם נתגלגלה באברהם

 ). פרשת ויגש- שער הפסוקים  (ע"תקן עון ג, ויעקב. ד"ויצחק תקון עון ש. ז"כי אברהם תקן עון ע
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 ואסור ,נקראת ואשה ,היא אשה עריות
 ,בעלה עם אלא בלבדה האשה את ןֵמלַז

 זה ועל .עריות בגלוי חשוד יהיה שלא
 שאכל כיון ,הזה באילן הצטוהבכולם 

  .בו אחוז הכל שהרי , בכולםעבר 'ממנו

 àúúðàå àéä äùà úåéøò éåìâ àã ìò ã÷ôúà
 íò àìà àäãåçìá àúúðàì àðîæì øéñàå éø÷à

á àã ìòå úåéøò éåìâá ãéùç àäé àìã äìò
 äéðî ìëàã ïåéë àðìéà éàäá ã÷ôúà åäìëá

äéá ãéçà àìë àäã øáò åäìëá  
 ,הוא כך זה דבר ודאי ,אמר יהודה רבי

 אם אלא בלבדה אשה עם להתיחד שאסור
   .עמה בעלה כן

 הגעתי הרי ,אמר ,רשע אותו עשה מה
 יוגִע יקרִבהת תַא גם ,מתתי ולא הזה לאילן
 הוסיף הוא זה ודבר ,תמותי ולא  בובידך

  .מעצמו לה

 àåä éëä àã äìî éàãå øîà äãåäé éáø
 àìà àäãåçìá àúúðà íò àãçéúàì øéñàã

äîò äìòá ïë íà  
éúéèî àä øîà òùø àåää ãáò äî2528 éàäì 

éø÷ úà óåà éúî àìå àðìéàá äéá êãéá éèîå 
úåîú àìå2529 äì óéñåà àåä àã äìîå 

äéîøâî2530   
 במה ,"' וגוטוב כי האשה אותר" מיד
 )שדה( אילן אותו ,יצחק רבי אמר ,ראתה
 שדה כריח" שנאמר כמו ,ריחות העלה
 שהיה ריח אותו ובגלל ".'ה ברכו אשר
 יוסי רבי .ממנו לולאכ אותו חמדה ,עולה
 והרי ,יהודה רבי לו אמר .היתה יהִאְר ,אמר
 ,לו אמר ".שניהם עיני ותפקחנה" כתוב
 אותו לקחה האילן לש עוריבש זו ראיה

 "האשה ותרא" שכתוב ,)היתה הלבשיעור (
  .דוקא

åâå áåè éë äùàä àøúå ãéî ' úàîç äîá
à" àåää ÷çöé ø]àðìéà[) äãù(  äîë ïéçéø ÷éìñ

 øîà úàã)æë æë úéùàøá ( øùà äãù çéøë
åäé åëøá" úãîç ÷éìñ äåäã çéø àåää ïéâáå ä

äåä äééàø øîà éñåé éáø äéðî ìëéîì äéì2531 
à" áéúë àäå äãåäé éáø ì)æ â íù (äðç÷ôúå2532 

à íäéðù éðéò"àøåòéùá äéàø éàä ì2533 àðìéàã 
 äéì úè÷ð]ð"úåä àáìã àøåòéù à[ áéúëã ) íù

å (à÷ééã äùàä àøúå2534  
 ולא ראתה ,"טוב כי האשה ותרא"

 ולא טוב כי ראתה ,"טוב כי" ,ראתה
 ותקח" ,כך אחר כתוב מה .בו ההתיישב

 והיא ,ממנו חותק כתוב ולא ,"מפריו

 áåè éë äùàä àøúå)å â úéùàøá ( úàîç
úàîç àìå2535 àìå áåè éë úàîç áåè éë 

äéá úáùéúà2536 øúáì áéúë äî )íù ( ç÷úå
åðîî ç÷úå áéúë àìå åéøôî2537 ú÷áãúà àéäå 

                                                           

 ).א"ד(נגעתי  2528
ט "כן כתבו הרב תורת חיים בסנהדרין כ(מ "א. ר הוסיף לחוה צווי של נגיעה מדעתו"משמע שאדה 2529

 ).א"נ) (ן"מאי. א"נ פ"והרב כלי יקר מדנפשייהו והוא אבות דר
כ משום שנשים "והוסיף סייג לדבר ואסר את הנגיעה ג, אדם הזהיר את חוה על איסור עץ הדעת 2530

  ).ב"ב קמו ע" חה"דע(דעתן קלה 
ולכן חמדה , יצחק שהריחה ריח טוב מהאילן אלא ראתה האילן שהיא המלכות' לא כסברת ר' פי 2531

 ).מ"מ(פירותיו 
דמשמע קודם החטא לא היה להם פקיחת עין להשיג מהות הדברים ואיך ראתה , אחר החטא 2532

 ). מ"מ(הארת המלכות 
 בענייני עולם הזה לא נפקחו בו עיניהם עד אבל, שהשיגה שיעור האילן וכחו, ראיה שכלית' פי 2533

שראתה והשיגה שיעור האילן וכחו באופן שנתנה ). מ"מ(אחר החטא וראיה שכלית היתה להם מקודם 
י זה גרמה לעצמה פרישות להיות מופרשת מבעלה בימי "שיעור וכח מיוחד למדה זו שהוא האילן ולפריו וע

 ).א"ד(ן זה נדותה תרומה קמד ומנחת יהודה דף קיז מעני
 ).מ"מ(ותראה היא ראיה ממש , שמחמת ראיה חמדה 2534
ש חמאת כי טבו ולא "כמ, ולא השיג אותה הארה יפה, ראתה הארת היסוד שהיה מאיר למלכות' פי 2535

 ).מ"מ(אתיישבת ביה 
 ). מ"מ(ל ראתה הארת היסוד ולא השיגה אותה יפה "ר 2536
 ).מ"מ(הו הפירוד שלקחה הארת המלכות ולא לקחה הארת היסוד וז' פי 2537
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 העולם לכל וגרמה ,המות במקום נדבקה
 גרם זה ובחטא .ממות חיים והפרידה ,מות

 קול שהרי ,מבעלה אשה להפריד רודיפ
 שמפריד ומי ,לעולמים נפרדים לא בורימד

 וכיון .לדבר יכול ולא ,מתאלם ,בורימד קול
  .לעפר נתן , דיבורממנו שנטל

àúåîã øúàá2538 àúåî àîìò ìëì úîéøâå 
àåú íéøâ àã àáåçáå àúåî ïî ééç úùéøô

å÷ àäã äìòáî àúúà àùøôàì àúåùéøô" ì
ïéîìòì ïùøôúî àì øåáãî2539 ùéøôîã ïàîå 

 øåáãî ìå÷àììîì ìéëé àìå íìàúà2540 ïåéëå 
àøôòì áéäééúà àìåìî äéðî ì÷úùàã2541  

 דומיה נאלמתי" כתוב ,שמעון רבי אמר
 נאלמתי" ".נעכר וכאבי מטוב החשיתי

 פסוקאמרה את ה ישראל כנסת "דומיה
 את מנהיג לקֹוְש בגלל ,מהול ,בגלות זהה

 נפרד קולה ,בגלות שהיא כיוןו ,הדיבור
 נאלמתי" זה ועל ,נשמע לאדיבור ה וממנה
 החשיתי"ש בגלל ,מהול ."' וגודומיה
 וישראל ,עמה הולך לאקול ש ,"מטוב

 זה מה ".תהלה דומיה לך" אומרים
 דומיה שהיא ,"לדוד תהלה" זו ,"דומיה"

 ,יצחק רבי אמר .קול בלי ושותקת בגלות
 ,ושותקת דומיה היא בגללך ,"לך" זה מה

  .קול ממנה שהסתלק

à" áéúë ïåòîù ø)éìäúâ èì í ( éúîìàð
 éúîìàð øëòð éáàëå áåèî éúéùçä äéîåã

 ìàøùé úñðë àø÷ éàä äéîåã]åøîà) [ åúøîà
éäéàã( äéì øáãî ìå÷ã ïéâá àîòè éàî àúåìâá 

 äðéî ùøôúà ìå÷ àúåìâá éäéàã ïåéë øåáãì
òîúùà àì äìîå2542åâå äéîåã éúîìàð àã ìòå  '

 ìå÷ ìéæà àìã áåèî éúéùçäã ïéâá àîòè éàî
 äãäá éøîà ìàøùéå)á äñ íù ( äéîåã êì

 äéîåã éäéàã ãåãì äìäú àã äéîåã éàî äìäú
à ìå÷ àìá à÷éúùå àúåìâá" êì éàî ÷çöé ø

 äðî à÷ìúñàã à÷éúùå äéîåã éäéà êðéâá
ìå÷2543  

 שסחטה שנינו הרי ,"מפריו ותקח"
 ,העולם לכל מות וגרמו ,לו ונתנה ענבים
 אילן והוא ,המות שורה זה אילןב שהרי
  ,בלילה לטששו

àä åéøôî ç÷úåíéáðò äèçñ ïðéðú 2544 
øâå äéì úáäéå àðìéà àäã àîìò ìëì àúåî åî

 àèìùã àðìéà àåäå àúåî àéøù äéá àã
àéìéìá  

  åì/á  
 טועמים העולם בני כל שולטת וכשהיא

 מקדימים האמונה בני אותםו ,מות טעם
 שהוא ובגלל ,בפקדון נפשם לה ונותנים
 זה ועל ,מקומםל הנפשות חוזרות ,בפקדון
  ".ואמונתך בלילות"כתוב 

îòè àîìò éðá ìë àèìù éäéà ãëåå àîòè 
àúåîã2545 éîã÷î àúåðîéäî éðá ïåðéà àìà 

áäéååàðåã÷ôá åäééùôð äéì 2546 åäéàã ïéâáå 
 àã ìòå åäééøúàì ïàùôð åøãäúà àðåã÷ôá

)â áö íéìäú (áéúë úåìéìá êúðåîàå  
                                                                                                                                                                                     

 ). כ נפילת אפים ה"שעה(מלכות  2538
דביה , דאיהו דבור, כד נפיק לקבלא שכינתא בצלותא בחשאי, ה דאיהו קול"יהו: א"ג רכח ע"ח' עי 2539

 .ולית קול בלא דבור, כגוונא דלית דבור בלא קול, ה"י בלא יהו"ולית אדנ'  וכוי שפתי תפתח"אדנ
א "ו שגם הוא אתאלם ולא יכיל למללא שהארת ז" קול לדיבור חקאי על אדם שעושה פירוד בין' פי 2540

 ).מ"מ(מסתלקת ממנו 
 ).מ"מ(אז אתייהב לעפרא , א שהוא הקול"כיון שנסתלקה ממנו הארת ז' פי 2541
, ומלה הוה אטים בלא קול, כל זמנא דדבור הוה בגלותא קלא אסתלק מניה: ב"ב כה ע"זהר ח' עי 2542

וכל זמנא דדבור הוה בגלותא משה , קול בלא מלה בגין דהוה בגלותאומשה הוה , כד אתא משה אתא קול
ה נשאר אלם והחשיתי "ה דומיה וכד אסתלק י"דום י: א"ז קכב ע"א בתיקו"בהגר'  עי.אזיל קלא בלא דבור

ל והיא נשארת בלא קול דקול הוא "ש כנ"שית זמנין טוב דמעשה בראשית והן דפיקין דאמ' מטוב הוא ו
 .ק"ל ובגלותא אין נביא וחכם ואין רה" ממים ואש כנרוח הקודש שכלול

  ).הערת הזוהר(לה מה שחסר כאן ' בסוף הספר סי' עי 2543
ונתנה יניקה גדולה , סחטה אותם הדינים ונתנה לו, ב"עק' ענבים גימ, הדינים שבעקבי לאה' פי 2544

 ).ר פרק ד"ח לו"מ על פי ע"מ(' לקלי
 @.שן כשיתין נשמיב שדוד לא טעם זה שלא י"לקמן רז ע' עי 2545
 ).ב"כ נז ע"שעה (ן"מ'  בבחי2546
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 ,אמר יאיח רבי ,"שניהם עיני ותפקחנה"
 שלא מה העולם רעות לדעת נפקחו הריש

 לדעת ונפקחו שידעו כיון . עכשיועד ידעו
 הרוז שאבדו ,הם םימוער כי ידעו אז ,רע

 ,מהם והסתלק עליהם מכסה שהיה עליון
 עלה ויתפרו" .ממנו מיםוער ונשארו

 צלמים באותם להתכסות נדבקו ,"תאנה
 שנקראים ממנו שאכלו אילן אותו של

   .האילן של עלים

å íäéðù éðéò äðç÷ôú)æ â úéùàøá(  éáø
 àîìòã ïéùéá òãðîì åç÷ôúà àäã øîà àééç
 åç÷ôúàå åòãéã ïåéë àúùä ãò åòãé àìã äî
 åãáàã íä íéîåøò éë åòãé ïéãë ùéá òãðîì

 àøäæäàìò2547 ÷ìúñàå åäééìò éôç äåäã 
 äìò åøôúéå äéðî íéîåøò åøàúùàå åäééðî
ïéîìåö ïåðéàá äàôçúàì å÷áãúà äðàú 

àðìéà àåääã2548 éôøè ïåø÷àã äéðî åìëàã 
àðìéàã2549   

 ,אמר יוסי רבי ,"תורוחג להם ויעשו"
 ראו ,בו ונדבקו הזה מהעולם שידעו כיון

 עלים אותם ידי על נהגתמ הזה שהעולם
 בהם להתחזק זקוח להם ועשו ,האילן של

 של כשפים ְכֵלי כל ידעו ואז ,הזה בעולם
 עלים םבאות כלי זיין רולחג ורצו ,העולם

  .עליהם להגן כדי האילן של

 åòãéã ïåéë øîà éñåé éáø úåøåâç íäì åùòéå
 àîìò éàäã åîç äéá å÷áãúàå àîìò éàäî
 åãáòå àðìéàã ïéôøè ïåðéàã àãé ìò øáãúî

]ïåäì) [äéì( àîìò éàäá åäá àô÷úúàì àô÷åú 
 øâçîì åòáå àîìòã ïéùøç éðééæ ìë åòãé ïéãëå

àðìéà éôøè ïåðéàá ïéðééæåäééìò àðâàì ïéâá   
 בדין שלשה נכנסו אז ,אמר יהודה רבי
 עמד ולא התקלל התחתון והעולם ,ונדונו

 שעמדו עד ,הנחש המתוז בגלל בקיומו
 אותם הלביש כך אחר .סיני בהר ישראל
 נהנה שהעור בלבושים הוא ברוך הקדוש

 בתחלה ".עור כתנות" שכתוב זהו ,מהם
 בהם משתמשים שהיו אור כתנות היו

 שמלאכי משום ,שלמעלה עליוניםב

 àðéãá åìàò úìú ïéãë øîà äãåäé éáø
àééèìúà äàúú àîìòå åðãúàå2550 àîéé÷ àìå 

ùçðã àîäåæ ïéâá äéîåé÷á ìàøùé åîéé÷ã ãò 
á÷ ïåì ùéáìà øúáì éðéñã àøåèá" ä

ïéùåáìá2551ää åäééðî éðäúà àëùîã " ã) íù
àë (øåò úåðúë2552 øåà úåðúë ååä àúéîã÷á 

 ååäã]ïéùîúùî2553 åäá áïéàìò) [ åäá ïéùîùî

                                                           

ולבוש הרוח מחשמל דיצירה ולבוש , ל דבריאה"ק דאצילות ולבוש הנשמה מחשמ"ר היו לו ו"אדה 2547
' וכשחטא נסתלקו ממנו רוח ונשמה שהם זיהרא עילאה והלבושים לקחתם קלי, הנפש מחשמל דעשייה

ב טל "ח). מ"מ(ו לבוש אחר מנוגה והוא כתנות עור ה ועשה ל"נוגה והנפש שנשארה בו ערומה חזר הקב
ג פג "ח' נ דאצילות של לפני החטא ועי"שהוא הנר, י דאצילות של עתה"והוא כללות הנרנח). ו"לש(ב "רע
 ).ג"ב מז ע"ה ח"דע(נ דבריאה "והוא כולל נר). א"ב לא ע"ה ח"דע(ד "ש נד ע"ב ושיה"ע

 ).מ"מ(שרים שיניקתם מהמלכות ' ע 2548
  ).א"ד(ים עלי האילן והם כחות חיצונים שנקרא 2549
 .מההיא דאתלטיאה ו"ד ד"צ ח ע”א על ספד”בהגר' עי 2550
כ תחלה היה להם כתנות אור שהנשמה היתה נהנת "לבוש שהעור נהנה ממנו ולא הנשמה משא 2551

  ).ו"לש(א "בא טל ע' פר' עי). א"ד(מהם 
ט נמצא "ד הרי ס" וצירוף עהח"ס' והנה חיים בגי. שפגם בעץ הדעת שסביבו עץ החיים' פי 2552

הענין כי האלף מורה על המחשבה והעין על המעשה ' ונר. ט לאלף של אור נעשה מאור עור"כשתצטרף ס
פקודי ' ועי). א"נ(מ אור דקסבר שאדם הראשון לא פגם רק במחשבה ורבנן סברי שפגם במעשה "ותורת ר

זכים ובהירים הגוף והכלים ' והיו כל בחי. א"ויתרו צד ע, ב"א ורע"שלח קסט ע, א"קדושים פג ע, ב"רכט ע
בא ממלבושי האור של האור " כתנות אור", )ג"ב קיא ע"ה ח"דע (סיגים כללשל בלי שום זוהמא וחומריות 

כ מלבוש אחר מקליפות נוגה "כ עשה לו ג"אח). ג"ב קמו ע"ה ח"דע(הנחש ) עור(וכתנות עור ממשכא , הגנוז
וזהו קליפת נגה הוא משכא דחויא כי הרי היא ', ע הארץ וכו"כתנות אור גוכנגד הלבוש ד, והם כתנות עור

 והוא ,עור הערלה). 'ח קליפת נוגה פרק ד"ע (הקליפה חצונה שבכולם בערך הנחש הדבוקה עם הקדושה
 ובתחלה היה כתנות אור ,"שך בערלתו היהומ") ב"סנהדרין לח ע( שאמרו ,ר"בסוד כתנות עור של אדה

 ועור הזה הוא עץ הדעת ,א" ולא יגלה עד שיוסר הס,כ נכסה בעור ונגנז" ואח,וא אור הגנוזוה, הרוש בז"כמ
לו היקף ו ויהיה כ,לו לקדושהו כץ הדעת ולעתיד יחזור ע, ונמשכה ערלתו,ר" שממנה אכל אדה,טוב ורע
  ).ש"ה ומ"ג ד"צ יב ע"א על ספד"בהגר (לקדושה
ם בעילאי דלעילא שהם הפרצופים העלינוים אדם וחוה היו משתמשים בכח אותם הלבושי' פי 2553

 ).מ"מ(
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 ,האור מאותו להנות באים היו העליונים
 וכבוד מאלהים מעט ותחסרהו" שכתוב זהו

 ,עור כתנות שחטאו וכעת ".תעטרהו והדר
  .הנפש ולא מהם נהנה שהעור

ïéàìò( ïééúà ååä ïéàìò éëàìîã ïéâá àìéòìã 
ää àøåäð àåääî àðäúàì" ã)íéìäúå ç  (

äìàî èòî åäøñçúåé" åäøèòú øãäå ãåáëå í
 åäééðî éðäúà øåòã øåò úåðúë åáçã àúùäå

àùôð àìå2554  
 של בן ,ראשון בן הולידו כך אחר

 והתעברה חוה על באו שנים .היה אזוהמה
 יצא וזה למינו יצא זה .שנים והולידה מהם
 וזה זה לצד זה נפרדו שלהם ורוח .למינו
 לצד דומה וזה שלו לצד דומה זה .זה לצד
 של צד של המדורים כל קין של מצד .שלו

 וכשפים ושדים ורוחות הרעים המינים
 יותר רחמים של  צדהבל של ומצד ,באים

 נתקן ולא ,רע ביין טוב יין ,בשלמות ולא
 כל ממנו חסויוהתי ,שת שבא עד עמו

 נשתל ובו ,עולם צדיקי של דורות אותם
 חצופים אותם כל באו ומקין .העולם

  .העולם ורשעי ורשעים

 äåä àîäåæã àøá äàîã÷ àøá åãéìåà øúáì
ïéøú2555äåçã äìò åúà 2556 åäééðî úøáòúàå 

ïéøú úãéìåàå2557 ÷ôð àãå äéðéæì ÷ôð àã 
äéðéæì2558 àã àøèñì àã åùøôúà ïåäìéã çåøå 

 éîã àãå éåøèñì éîã àã àã àøèñì àãå
 ïéðééæã àøèñã ïéøåãî ìë ïé÷ã àøèñî éåøèñì

 ïééúà ïéùøçå ïéãùå ïéçåøå ïéùéá ìáäã àøèñî
øéúé éîçøã àøèñ2559 áè øîç åîéìùá àìå 

ùéá øîçá2560 àúàã ãò äéãäá ï÷úúà àìå 
 àîìò éàëæã ïéøã ïåðéà ìë äéðî åñçééúàå úù
 ïéôéöç ïåðéà ìë ïééúà ïé÷îå àîìò ìéúùà äéáå

àîìò éáééçå íéòùøå2561  
 היה קין שחטא בשעה ,אלעזר רבי אמר

 מחנות מיני לפניו שראה בגלל ,חדופ
 וכשחזר ,אותו גולהר ובאים יניםיומז

 היום תיוא גרשת הן" ,אמר מה בתשובה
 זה מה ".אסתר ומפניך האדמה פני מעל

 מהבנין נסתר אהיה אלא ,"אסתר מפניך"
 ולא" שנאמר כמו ,אמר אבא רבי .שלי

 ועל ,"פניו משה ויסתר" ,"ממנו פניו הסתיר
 שלך הפנים מאותם ,"אסתר ומפניך" זה

 והיה" זה ועל ,בי שגיחוי שלא נסתר אהיה

à" éôúñî äåä ïé÷ áçã àúòùá øæòìà ø
ïéðééæî ïééøùî éðéæ äéî÷ àîçã ïéâá2562 ïééúàå 

 øîà÷ éàî äáåùúá øãäà ãëå äéì àìè÷ì
)ãé ã úéùàøá(  éðô ìòî íåéä éúåà úùøâ ïä

øúñà êéðôîå äîãàä2563 øúñà êéðôî éàî 
 àìà>àäà<ø éìéã àðééðáî øéúñ  øîà àáà éá

øîà úàã äîë )äë áë íéìäú(>  øéúñä àìå
åðîî åéðô< )ã â äëéî] (åéî åéðô øúñåðî188[ 

)â úåîùå  ()åéðô äùî øúñéå( êéðôîå àã ìòå 

                                                                                                                                                                                     

א תקונים אחרונים "א ובסוף תיקון נח ובתיקון ג מי"י ובתיקונים נד ע"א פ"תרגום יונתן ופרד' עי 2554
 ).ו"לש(

  ).א"נ(מ "א. אדם והנחש' פי 2555
בו ש' קין והבל קודם החטא נולדו כמו שסדרו השעות של יום ו' ל בגמ"שלדעת רז, מ ואדם"ס' פי 2556

כ "ל שאחר שבא נחש על חוה והטיל בה זוהמא אח"י ס"אבל רשב, נוצר אדם מה נעשה בכל שעה ושעה
 ובתרין דרגין , והוא נגד בקדושה יסוד ועטרת היסוד,ערל ובת זוגו). מ"מ(ל "נולד קין ולזה הסכים האריז

 ).ה והבל"ג ד"צ כז ע"א על ספד"בהגר ( וכנגדן יצאו אלו שנים קין והבל,אלין בא על חוה
 ).מ"מ(קין והבל  2557
 ).מ"מ(והבל רובו מטיפת אדם , שהיא זוהמא, קין רובו מטיפת הנחש 2558
 ).ד"ב פח ע"ה ח"דע(כ הוא שלא היה מתוקן "ל שהוא נולד לאחר החטא וע"אם כן צ 2559
 ).מ"מ(טיפת אדם נתערבה עם טיפת הנחש  2560
ב "ב וזוהר אחרי מות עו ע"רות פג עזוהר חדש ' וע, שזרעו של הנחש נתערב עם זרעו של אדם' פי 2561

 ).ד"ב קמז ע"ה ח"דע(
  ).א"ד(שלוחי הדין ' מחנות מזויני 2562
 ).מ"מ(מפני פנים של זעם  2563
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 øúñð àäà êìéã íéðô ïåðéàî øúñà2564 àìã  ".יהרגני צאיומ כל
éá ïåçâùé2565éðâøäé éàöåî ìë äéäå àã ìòå   

 זה מה ,"' וגולבלתי אות לקין 'ה וישם"
 אותיות ושתים מעשרים חתא אות ,"אות"

 רבי אמר .עליו להגן עליו נתן התורה
 ,"בשדה בהיותם ויהי" כתובה ומה ,יהודה

 והרג קם זה ועל ,האשה זו ".בשדה" זה מה
 של מצד ,גולהר ירש זה מצד שהרי ,אותו
 קין נאיוק ,העולם לכל מות שגרם ,ל"סמא
 הרי ,אמר חייא רבי .שלו הנקבה על בהבל
 ,"פניו ויפלו מאד לקין יחרו" שכתוב ראינו

 ,הוא כך לו אמר ,קרבנו התקבל שלא על
 זה מה ,יהודה רבי ואמר. לנגדו היה והכל

 לא ואם שאת תיטיב אם הלא" שכתוב
 ,אמר כך אלא ,"בץור חטאת לפתח תיטיב

 זה מה .שאת אז ,מעשיך תיטיב אם הלא
 שהרי ,"שאת יתר" שכתוב כמו ,שאת

 ותלוי תמידדבר  בכל שבח יש לבכור
 לא ואם ,שאת תיטיב אם" זה ועל ,במעשיו

 זה מה". בץור חטאת לפתח תיטיב
  פתח זהו ,"לפתח"

åäé íùéå"åâå éúìáì úåà ïé÷ì ä ' úåà éàî
ãçà úåà2566 àúééøåàã ïååúà ïéøúå ïéøùòî 

 éàî äãåäé éáø øîà äéìò àðâàì äéìò áäé
 áéúëã)ç ã úéùàøá ( éàî äãùá íúåéäá éäéå

àúúà àã äãùá2567  äéì ìéè÷å í÷ àã ìòå
àìè÷ì úéøé àã àøèñî àäã2568 àøèñî 

àîñã" ìáäì ïé÷ éð÷å àîìò ìëì àúåî íéøâã ì
äéá÷åð ìò2569 áéúëã ïðéæç àä øîà àééç éáø 

)ä íù ( àìã ìò åéðô åìôéå ãàî ïé÷ì øçéå
à äéðáø÷ ìéá÷úà" äåä àìëå àåä éëä ì

 áéúëã éàî äãåäé éáø øîàå äéìá÷ì)æ íù (
áéèéú íà àìä çúôì áéèéú àì íàå úàù 

 áéèéú íà àìä øîà÷ éëä àìà õáåø úàèç
 áéúëãë úàù éàî úàù êãáåò)íùâ èî  ( øúé

 øéãú àìëá äéì úéà àçáù àøëåá àäã úàù
 íàå úàù áéèéú íà àã ìòå éäåãáåòá àééìúå
 àã çúôì éàî õáåø úàèç çúôì áéèéú àì

àçúô  
   æì/à  

 על דינים יוצאים שממנו שלמעלה
 כמו "פתח" .העולם של רעים שיםמע

 פתח ולאותו ,"צדק שערי לי פתחו" שנאמר
 עתיד והוא ,המות מלאך זה ,"בץור חטאת"

  .ממך להפרע

 ïéùéá ïéãáåò ìò ïéðéã ïé÷ôð äéðîã àìéòìã
 øîà úàã äîë çúô àîìòã)èé çé÷ íéìäú (

 ÷ãö éøòù éì åçúôå õáåø úàèç çúô àåääì
úàì ïéîæ àåäå úåîä êàìî àãêðéî àòøô  

 ,אדם נולד השנה בראש ,בא וראה
 .ולמטה למעלה סוד ודאי השנה בראש
 .למטה השנה ראש ,למעלה השנה ראש

 לנו מנין .נפקדות עקרות השנה בראש
 פקד 'וה" שכתוב ,היה זה השנה שבראש

 .השנה ראש זה דוקא 'וה ,"שרה את
יצא  ,השנה בראש יצא שאדם ומשום

 ùàøá íãà ãéìéúà äðùä ùàøá éæç àú
ø àúúå àìéòì àæø éàãå äðùä"àìéòì ä2570 

ø"àúúì ä2571 úåã÷ôð úåø÷ò äðùä ùàøá 
 äðùä ùàøáã ïìðî áéúëã äåä) àë úéùàøá

à (åäéå"åäéå äøù úà ã÷ô ä"à÷ééã ä2572  àã
ø" íãà ÷éôðã ïéâáå ä]øî"ä÷éôðå ) [øá"÷éôð ä( 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(מפניך הטובות אהא נסתר ' פי 2564
 ).מ"מ(ה משגיח עליו לטובה ואז כל מוצאו יהרגהו "שאין הקב 2565
רון אות בצבא דילה ובגינה אתמר 'ודא מטטת 'א שי'בראשית בר: ד"ח מא ע"תז' ועי). מ"מ(' אות ט 2566

לקין אות לאגנא עלה מה דהוה אזיל נע ונד בגלגולא אתעביד נוד מיד וישב בארץ נוד ' וישם ה) בראשית(
 .ל"של אות ברית לקין אות כנ' עם ו    - - - -     אתעביד נוד: א"בהגר. קדמת עדן ודא אות דברית מילה

 ).מ"מ(הי אהתאומה שעליה נחלקו ' פי 2567
 ).מ"מ(לכן הרג להבל , מ שהיתה בקין"מכח הטיפה של הס' פי 2568
 .כ בעניין היתומה היתירה שהיתה להבל"כ ז מש"ח שער אנ"ע' עי 2569
 ).מ"מ(מלכות  2570
 ).הערת הזוהר(סוף כי תצא  2571
 ).מ"מ(ה היא מלכות בית דינו "א הוי"ה הוא ז"של ו' ו, הוא ובית דינו' וה 2572
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 לפתחלכן ו ,דיןב עומד והעולם בדין )ויצא(
 .ממך להפרע כדי ,"בץור חטאת" ,ודאי

 ואתה. "כלהשת עד ,"תשוקתו ואליך"
 מחיה ואתה" שכתוב ,הוא סוד ,"בו תמשל

 הקדוש שולט לא ,אמרו מכאן ," כולםאת
 ,העולם רשעי כלושי בזמן אלא הוא ברוך
 אז ,אותם כלהי המות שמלאך כיון ,זה ועל

 צאי שלא עליו שולט הוא ברוך הקדוש
 "בו תמשל ואתה" שכתוב ,לעולם להרע

 ,יצחק רבי אמר .דוקא ואתה ,)בתשובה(
 רבי .מצוי המושלמחלוקת ה של בקשר
  .בתשובה "בו לותמש ואתה" ,אמר יהודה

 çúôì êë éðéâáå àðéãá àîéé÷ àîìòå àðéãá
 êéìàå êðéî àòøôúàì ïéâá õáåø úàèç éàãå
 àåä àæø åá ìùîú äúàå éöúùúã ãò åú÷åùú

 áéúëã)å è äéîçð (î íìë úà äéçî äúàå ïàë
á÷ èéìù àì åøîà" ïåöúùéã àðîæá àìà ä

 éöùé úåîä êàìîã ïåéë àã ìòå àîìò éáééç
ïåì2573á÷ ïéãë " ÷åôé àìã éåìò èéìù ä

 áéúëã àîìò àùàáàì)æ ã úéùàøá ( äúàå
 åá ìùîú)àúáåéúá ( éáø øîà à÷ééã äúàå

àâìôã àøèå÷á ÷çöé2574 >àøéñô÷<2575 
)àøéèñ÷ (çéëù2576 äúàå øîà äãåäé éáø 

åá ìùîúàúáåéúá   
 של דורות אותם כשהיו ,אמר יוסי רבי

 את קיםימחל היו ,בעולם הולכים קין
. ותחתונים לעליונים דומים והיו ,הארץ
 כשנפלו ,ל"ועזא א"עז ,יצחק רבי אמר

 בני בנות ראו ,מלמעלה שתםוקד ממקום
 היו ואלה ,בנים והולידו וחטאו אדם

  ".בארץ היו והנפלים" שכתוב ,נפילים

éñåé éáø ãë øîà >ååä< ïéìæà ïé÷ã ïéøã ïåðéà 
éùèøèî ååä àîìòá2577 éàìòì ïééîã ååäå àòøà 

à éàúúå"æò ÷çöé ø"àæòå à"ì2578 åìôð ãë 
 àùð éðá úðá åîç àìéòìî åäééúùåã÷ øúàî

íéìéôð ååä ïéìàå ïéðá åãéìåàå åàèçå2579 áéúëã 
)ã å íù ( õøàá åéä íéìéôðä  

 ,אלהים בני היו קין בני ,אמר חייא רבי
 בה הטיל ,חוה על ל"סמא כשבא שהרי
 ,קין את והולידה והתעברה אזוהמ

 בני לשאר דומה היה לא שלו והמראה

éäìà éðá ååä ïé÷ã éåðá øîà àééç éáø" í
 àîäåæ äá ìéèà äåç ìò ìàîñ àúà ãë àäã

ïé÷ì úãéìåàå úøáòúàå2580åä àì äéìéã åæéçå ú 

                                                                                                                                                                                     

ה לו למישלט עוד על הנשמה ובראשית חכמה איתא "בכיון שימית הגוף אז לא יתן הק' פי 2573
  ).א"נ(מ "א. אתה והיינו דקאמר ואתה תמשל בו' שהנשמה נק

  ).א"ד(בחבור וקשר הקטרוג ומחלוקת  2574
, "ואתה תמשל בו"והוא רמז ביאור של . כדי לקיים הדין שבין החולקים, השוטר והמושל שכיח שם 2575

, אזי המלאך המות שהוא השוטר הכופה לקיים דין העליון, שכן כאן היה מחלוקת קטרוג מחמת הקיצוף
 ).א"ד(היה נמצא מיד ביניהם 

  בחבור ובקשר הקטרוג' פי 2576
וכיון שאליך תשוקתו , ל כשתהיה המחלוקת המושלח מצוי שם לעשות דין ביניהם"ר, נמצאת הממשלת

היא , תמשול בו, אתהשהיא השכינה שנקרא , אז ואתה, והוא נלחם עמך ואת הנלחם עמו להנצל מידו
 ).מ"מ(המושלת לעשות דין 

  ).א"ד(מהרסים  2577
ז היו " ועי, אלא שהיו דין חזק, גמורטובהיו דקליפת נוגה דאצילות הנה הם מתחילה ' ולילי'  הסמ2578
ז על עזא " והגם דשם אמרו כ.אפיל לון שכינתא מקדושה דלהון) ולכן(' וכו , על בריאת האדםיםמקטרג
 , והיה אותו הענין בשניהם. והם תולדותיהם, ועזא ועזאל הם הענפים, הם השרשיםן"הזו' וכו ,ועזאל

 עזא ועזאל נפלו למטה לגמרי שכן .נפל במקום הראוי לו'  וכל א,ושניהם נפלו ואתעקרו מקדושתייהו
 אשר ,ן דקליפת נוגה דאצילות"הוא הזוהרי  , ושרשם,חושךהחורבן והשממון דהעשיה ובעמקי הרי ל

 ואחר שנתעקרו מקדושתייהו ".לא יגורך רע " אשר שם נאמר,יו עומדים סמוך וקרוב לאצילותמתחילה ה
  ושם הוא השורש דכל הטומאה והרע,הוא קליפת הבינה דעולם הבריאההרי  ,ירדו בנוקבא דתהומא רבא

שבחרו י " עשכן .אבדו חולקא טבא דהוה בהו',  וכווכן חטאו עזא ועזאל כשנפלו למטה בבנות האדם', וכו
הוא הארת הקדושה דאצילות הרי  ,טובה נאבד מהם החלק ,בחפצם ובדעתם ונאחזו בקליפה דבריאה

א "ב ע"א רי"ג רח ע"א ועיין ח"ב לקמן נח ע"לעיל ט ע). א"א כ ע"ה ח"דע ( רעו ונטמאו ונעש,שהיה להם
 ).ו"לש(

 ).ב"ב סג ע"ה ח"דע(דאצילות ' א דקלי"ב דז"והם מהחו 2579
ב שלידת קין היתה על ידי זרע הנחש יחד עם "ב ותרומה קסז ע"אחרי מות עו ע, א"לקמן נה ע' עי 2580

 .צ"א על ספד"ב ודברינו שם בשם בהגר"לעיל לו ע' ועי, )ד"ב קמו ע"ה ח"דע(זה של האדם 
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 היו לא ,שלו מהצד שבאו אותם וכל .אדם
 יהודה רבי. האלהים בני אלא נקראים

 כך נפילים )בני( אותםאפילו ו ,אמר
 היו שיםיש ,"ריםוהגב המה" ,נקראים

 המה" כאן כתוב .שלמעלה כחשבון ,בארץ
ששים " שם וכתוב ,"מעולם אשר ריםוהגב

 המה" ,אומר יוסי רבי ".לה סביב גבורים
 "מעולם" ,ממש "מעולם אשר הגבורים

 הוא זה ,שם מהו ,"השם אנשי" .דוקא
 כתוב .דוקא "השם אנשי" ,שאמרנו עולם

 ,"שם בנקבו" שם וכתוב ,"השם אנשי" כאן
 את הישראלית האשה בן בוויק" וכתוב
  ."השם
  

 àøèñî ïééúàã ïåðéà ìëå àùð éðá øàùì éîã
åä àì äéìéãäéäìàä éðá àìà ïåø÷à " éáø í

 ïåðéà åìéôàå øîà äãåäé)éðá ( ïåø÷à éëä íéìéôð
 íéøåáâä äîäïéúù2581åä ä ïáùåçë àòøàá 

 øùà íéøåáâä äîä àëä áéúë àìéòìã
íìåòî2582 íúä áéúëå )æ â øéù ( íéøåáâ íéùù

 øùà íéøåáâä äîä øîåà éñåé éáø äì áéáñ
à÷ééã íìåòî ùîî íìåòî2583íùä éùðà  

]à÷ééã[ éùðà ïøîà÷ã íìåò àåä àã íù éàî 
 íúä áéúëå íùä éùðà àëä áéúë à÷ééã íùä

)æè ãë àø÷éå (á áéúëå íù åá÷ð)àé íù ( áå÷éå
íùä úà úéìàøùéä äùàä ïá2584   

 ,היו ממש "מעולם" ,אמר חייא רבי
 ברוך הקדוש אותם לקח שלמטה ומעולם

 וגברים ,היו זהמעולם ( כתובש כמו ,הוא
 ,שם אנשי שכתוב ,היו הרע צד של גבורים

 כמו .שם אנשי אלא ,השם אנשי כתוב ולא
 כי דיךוחס 'ה רחמיך רוזכ" )כתוב זה

 ומעולם ,ודאי מעולם ,"המה מעולם
 והם ,הוא ברוך הקדוש אותם לקח שלמטה

 קדושה מרכבה להיות ראשונים אבות
 אשר ריםוהגב המה" כאן גם .למעלה
 הקדוש אותם לקח ודאי מעולם ,"מעולם

 ,"מעולם" ,אמר יצחק רבי .הוא ברוך
 ששים" שכתוב ,שלשלמה מטתו זו ,)ומהו(

 כולם ,אמר אחא ביר ".לה סביב גבורים
 לא עדיין שהרי( ,האלהים בני נקראו

 היו הנטיעות כל ,בא וראה). התבשמה
 .אחד במקום דקיקים רשומים יםומסת

 הוא ברוך הקדוש אותם עקר כך אחר

 íìåòî øîà àééç éáø] íìåòîå ååä ùîî
á÷ ïåì ìèð àúúìã"ä2585ïéøáåâå ãë "à[ ) ååä àã

 éùðà áéúëã ååä àùéá àøèñã ïøáâ ïéøáåâå
áéúë àì íùä éùðà íù àðååâë íù éùðà àìà 

áéúë àã) (å äë íéìäú (åäé êéîçø øëæ" ä
 íìåòîå éàãå íìåòî äîä íìåòî éë êéãñçå

á÷ ïåì ìéèð àúúìã" éàîã÷ ïäáà ïåðéàå ä
 àëéúø éåäîìàùéã÷ äîä àëä óåà àìéòì 

 éàãå íìåòî íìåòî øùà íéøåáâä] ïåì ìéèð
á÷"ä2586íìåòî øîà ÷çöé éáø [) àåä éàîå ( àã

ìù åúèîäîìù2587 áéúëã )æ â øéù ( íéùù
 øîà àçà éáø äì áéáñ íéøåáâ éðá åäìë

éäìàä"ïåø÷à í2588 ])ð"à [ àì ãò àäã
úîñáúà(2589 ååä ïòéèð ïåäìë éæç àú 

ïéîéúñ2590 ïéîéùø ]ïé÷é÷ã[2591) ïé÷é÷æ( àøúàá 
ãç2592á÷ ïø÷ò øúáì " øúàá ïåì ìéúùàå ä

                                                                                                                                                                                     

 ).א"צ לה ע"א על ספד"בהגר(' ק כלול מי"מהו' כלומר שכל א 2581
  .יאהד שכוונתו מעולם הבר"צ כט ע"א על ספד"בבהגר' עי 2582
 ).מ"מ(היא המלכות הנקראת עולם ונקראת שם ' פי 2583
  ).הערת הזוהר(לו ' חסר כאן ועיין בסוף הספר סי 2584
 ).מ"מ(ה מהעולם הזה "ל אשר מעולם היא העולם הזה שסילקם הקב"ח פליג וס"ר' פי 2585
 ).מ"מ(שלא להחריב העולם  2586
 ).מ"מ(י בא להחזיק דברת רבי יוסי שמעולם היא מלכות "ר' פי 2587
בני ' ל אפילו הנפילים נק"ס' ור, ל בני האלהים הם בנוי דקין"ח ס"ר, לפי שלמעלה פליגי' פי 2588

דבין בינוי דקין ובין הנפילים כולם נקראים בני , לכך בא רבי אחא להחזיק סברת רבי יוסי, האלהים
 ).מ"מ(האלהים 

  ).הערת הזוהר(חסר כאן עיין סוף הספר  2589
 ). מ"מ(אבא כקרני חגבים ן שהיו ב"נטיען הם זו' פי 2590
א חיצון אמצעי ונפימי שכולם לא נגלו "כלים שיש לז' נגד ג, לשונות סתימין רשימין דקיקין' כפל ג 2591

 ).א"ד(רשימות דקות ). מ"מ(
 .יהל אור' עי 2592
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 רבי .התקיימוו אחר במקום אותם ושתל
 ספר זה" כתובהוא ה מה ,שאל ייסא
 אדם אלהים ברא ביום אדם תותולד

 ונקבה זכר םתוא עשה אלהים בדמות
 זה ,אבא רבי לו אמר ".תםוא ויברך בראם

 נפתחים ספרים שלשה ,שנינו .עליון סוד
  גמורים צדיקים של אחד ,השנה בראש

àøçà2593 áéúëã éàî ìàù àñéé éáø åîéé÷úàå 
) à ä úéùàøá-á ( íåéá íãà úåãìåú øôñ äæ 

éäìà àøá"éäìà úåîãá íãà í"úåà äùò íå 
à íúåà êøáéå íàøá äá÷ðå øëæ" àáà éáø ì

 àæøäàìòøôñ úìú ïðéðú àåä øá ïçéúô ïé" ä
íéøåîâ íé÷éãöã ãç  

  àúôñåú2594  
 בשעה ,לברכה זכרונם רבותינו אמרו

 ברא ,האדם את הוא ברוך הקדוש שברא
 ,מצוות שבע על אותו וצוה עדן בגן אותו
 שמים מלאכי ושני ,עדן מגן רשווג חטא

 ,הוא ברוך הקדוש לפני אמרו ל"ועזא א"עז
 אמר .צדיקים היינו בארץ אנו היינו לוִא

 יכולים אתם וכי ,הוא ברוך הקדוש להם
 ,לפניו אמרו ,הרע יצר על] להתגבר[

 ,הוא ברוך הקדוש אותם הפיל מיד .יכולים
 וכתוב ,"ץבאר היו הנפלים" שנאמר כמו

 נכנס לארץ שירדו ובשעה ."' וגוריםוביהג"
 נשים להם ויקחו" שנאמר ,הרע יצר בהם
  .שתםו חטאו ונעקרו מקד,"ובחר אשר מכל

æø åøîà"á÷ àøáã àúòùá ì" àøá íãàì ä
 áç úåöî òáù ìò åäåöå ïãòã àúðéâá äéì
 àæò àéîù éëàìî éøúå ïãòã àúðéâî ùøâúàå

á÷ éî÷ åøîà ìàæòå"ä åìà ä àòøàá ïðà àðéå
à ïéàëæ àðéåä"á÷ ì" àøöé ìò ïéìëé ïåúà éëå ä

á÷ ïåì ìéôà ãéî ïéìëé äéî÷ åøîà àùéá" ä
 øîà úàã äîë)ã å úéùàøá ( åéä íéìéôðä

åâå íéøåáâä áéúëå õøàá ' åúçðã àúòùáå
 íäì åç÷éå øîàðù àùéá àøöé åäá ìàò àòøàì
 åø÷òúàå åáç åøçá øùà ìëî íéùð

åäééúùåã÷î  
  ìæ/á  
  øäæ  

 ,הכל יוצא ממנו שהרי עליון ספר ,'וכו
 כללות אמצעי ספר .כתיבה יוצאת ממנו

 כללות שהוא ספר( ,ומטה מעלה של
 סוד הצדדים לכל ואוחז ,ולמטה שלמעלה

 אדם של סוד ,הצדדים לכל ואוחז( )'וכו
 )ונקרא( שנקרא שלישי ספר ,הראשון

 ספר ,הראשון אדם שבכתב שתורה )תורה
 של וזהו ,"אדם תולדת" שנקרא )שלישי(

 ספר זה" שכתוב זהו ,גמורים צדיקים

åëå'2595 øôñ äàìò2596 ÷ôð äéðî àäã 
ëàì2597äáéúë äéðî ÷éôð 2598 øôñ 

àúéòöîà2599àìéòã àììë 2600àúúå 2601 > øôñ
 ìëì ãéçàå àúúå àìéòìã àììë åäéàã

ïéøèñ2602äøåúã àæø <2603)  ïéøèñ ìëì ãéçàå
 éø÷àã äàúéìú øôñ äàîã÷ íãàã àæø]ð" à

éø÷àå[äøåú  (äàîã÷ íãà áúëáù2604øôñ 189 
íãà úåãìåú éø÷àã2605 íé÷éãöã åäéà àãå 

                                                                                                                                                                                     

' ועי, )'ה ואמר ט"ד ד"צ כד ע"א על ספד"בהגר(א "כלומר בא). מ"מ(עקרן מאבא ושתלן באימא  2593
 .ביהל אור

 .א"לעיל כג ע' עי 2594
  ).א"ד(ב ”א ושמיני מ ע"ב ובויקהל ר ע”ב ובזוהר שיר השירים ולהלן מז ע”עיין תרומה קלו ע 2595
 ).מ"מ(בינה  2596
 ).מ"מ(ן "ג שמתפשטים בזו"א הארת המוחין והארת חו" כמה מיני הארות לז2597
 ).מ"מ(תורה שבכתב ' א שנק"ז' פי 2598
 ).מ"מ(ת "ת 2599
 ).מ"מ(בינה  2600
 ).מ"מ(מלכות  2601
 ).מ"מ(מכריע בין קו ימין לקו שמאל ' פי 2602
 ).ק"גליון דפ ( כפי זה התקון נמצא בשני ספרי היד2603
 ).מ"מ(ן "ב' ת נק"פירוש הת 2604
 ).מ"מ(א "יסוד דז 2605



úéùàøá 

226 

 שעושה ודאי צדיק זה ,"אדם תותולד
 בדמות אדם אלהים ברא ביום. "תולדות
 למעלה הכל נתקן אז ודאי שהרי ,"אלהים

 זכר" .אחת אגמובדהתקיימו ו ,מטהלו
  .שניב נכלל אחד סתם "בראם ונקבה

íéøåîâ2606ää " ã) ä úéùàøáà ( øôñ äæ
]å ÷éãö àã íãà úåãìåúäéà> éàãå<) [ àãå

÷éãö(éäìà àøá íåéá úåãìåú ãéáòã " íãà í
éäìà úåîãá" àìë ï÷úúà ïéãë éàãå àäã í

 äá÷ðå øëæ àãç àîâåãá åîéé÷úàå àúúå àìéòì
 íàøá)á íù ( ãç íúñ]ãçá ìéìëúà2607) [ ììë

ãç(  
äðùî:) åë' (úëå á)é çé éìùî ( æåò ìãâî
åäé íù"á ä÷éãö õåøé å,áâùðå , æ øôñ åä

íãà úåãìåú, åúåàá õøùìãâî .ìãâîä äæä  ,
åéùòî äî . åäæ àìàå ãåã ìãâîæ æò ìãâî åä

åäé íù"ä ,ãçà ìëä .äðåîà éðáì òåãé ïàë ,
íãà úåãìåú øôñ éàãå åäæ .äðåîà éðáì ,

åãåñ ,ä íù æò ìãâî '÷éãö õåøé åá ,ä áâùðå ,'
äðåîà éðáì íãà ÷éãö.(  

  

úéðúî ïé]åëå'[ áéúë )é çé éìùî ( æåò ìãâî
åäé íù"áâùðå ÷éãö õåøé åá ä2608 øôñ àåä àã 

íãà úåãìåú2609èéäøã 2610ìãâî àåääá 2611 
 ãåã ìãâî àåä àã àìà äéúãéáò éàî ìãâî éàä

åäé íù æò ìãâî àåä àãå"ãç àìëå ä2612 àëä 
 àã àúåðîéäî éðáì àòéãé]àåä[ øôñ éàãå 

 íãà úåãìåú]àúåðîéäî éðáì[ åãåñ  æò ìãâî
åäé íù"åäé áâùðå ÷éãö õåøé åá ä"÷éãö ä  íãà

àúåðîéäî éðáì2613  
 לאדם לו ירד ודאי ספר ,אבא רבי ואמר
 וספר .עליונה חכמה יודע היה ובו ,הראשון

 שזכה ומי ,הדור חכמי אלהים לבני הגיע זה
 ,עליונה חכמה בו ידע ,בו להתבונן

 הוריד זה וספר .בו ויודעים בו ומתבוננים
 שליחים ושלשה ,הסודות בעל אותו

 ,עדן מגן אדם שיצא ובשעה .לפניוממונים 
 ממנו טס )ממנו( כשיצא ,ספר באותו אחז

àáà éáø øîàå2614 äéì åúçð éàãå øôñ 
äåä äéáå ïåùàøä íãàì àúîëç òãé äàìò 

 ïéäìà éðáì àèî àã àøôñå]éîéëç) [éîéá( àøã 
 äîëç äéá òãé äéá àçâùàì éëæã ïàîåäàìò 

äéá ïéòãéå äéá ïéçéâùîå2615 úéçð àã àøôñå 
ïéæøã éøàî äéì2616 äéî÷ ïðîî ïçéìù úìúå 

 àåääá ãéçà ïãòã àúðâî íãà ÷ôðã àúòùáå

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ת "הם ביסוד בינונים בת 2606
כ נתקנו אדם וחוה התחתונים "וג, אדם' ט גי"ו י"שהוא כ, אדם' ן למעלה שנק"ל שניתקנו זו"ור 2607

 ).מ"מ(אדם ' קהנ
ולא (כ כאן "כ בסוד ספירת היסוד כמש"והוא ג. ב"ך הוא סוד הדעת ושם הוא סוד שם י"מנצפ 2608
א על " בבהגר’ועי) ונידון לעיתים כך ולעיתים כך' ז מידי שכן כל העמודא דאמצעיתא הוא עניין א"קשיא ע

ה רביעא לכל " דא"ז ה ע"תיקו' ועי, )ג"א נה ע"ביאורים ח) (ימלך' מלך ה' מלך ה' ה(' ז סוף תיקון ד"תיקו
 .א"צ ב ע"א על ספד"בהגר' ועי, תלת

  .זוהר הרקיע' עי 2609
 ).א"ד(שהיה רץ  2610
 ).הערת הזוהר(ב ”צו ע 2611
 ).א"ד(כאן יש השגה  2612
2613  

  מיץ  עוי  מבש
  יצד  ווה  גרג

  היי  זדו  דצב
  ונק  שוה  לקה

ה רק אחר שנגמר " כי נשלם שם הויק"ד היי ונ"ת יצ"ה דר"ה הוא משלים השם הוי"דשם לק' האות ה
 ).ו"לש(ב ובאר יצחק שם "א בליקוטים קפג ע"הפסוק כולו הגר

  ).הערת הזוהר(ב ”לקמן נה ע 2614
  ).א"נ(מ "א. ה שר התורה"ל דהיינו יפיפי"נ 2615
ביאורים (והם המלאכים שהם שרי התורה , ר"הרי הוא רזיאל המלאך שעל ידו ניתן ספר זה לאדה 2616

 ).ב"ב ע ע"ח
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 לו והשיבו רבונו לפני ובכה התפלל )לשער(
 חכמה תשכח שלא כדי ,מקדם כמו אותו
  .רבונם את לדעת שתדלווי ,אדם מבני

àøôñ2617 ÷éôð ãë )äéðî ( äéðî ñàè)àòøúì (
áå éìöäéì åáéúàå äéøàî éî÷ éë2618 ïéîã÷ìîë 

 ïåìãúùéå àùð éðáî àúîëç éùðúú àìã ïéâá
 ïåäéøàîì òãðîì  

 ספר וזה ,לחנוך לו היה ספר ,שנינו וכן
 ,היה אדם תולדות של ספר של ממקום

 זהו .לקחנ מהארץ שהרי ,החכמה סוד וזהו
 ".אלהים תווא לקח כי ואיננו" שכתוב

 פי על רלנע ךוחנ" שכתוב ,הנער והוא
 וזה ,בידו נמסרו עליונים גנזים וכל". דרכו
 מפתחות ואלף ,שליחות ועשה ונתן מסר

 ,יום בכל קח מאה ברכות ל,נמסרו בידו
 הוא ברוך הקדוש .לרבונו קשרים וקשר
 זהו .אותו לשמש מהעולם אותו לקח

 נמסר ומזה". אלהים תווא לקח כי" שכתוב
 שאחז בשעה .חנוך של ספרו שנקרא ספר

 גנזים כל לו הראה ,הוא ברוך הקדוש תואו
 הראה לו עץ החיים באמצע הגן .עליונים

 אשרי .בספרו ראינו והכל ,וענפיו עליוו
 עליונה שחכמה עליונים חסידים אותם

 ,לעולמים מהם נשכחה ולא ,להם התגלתה
 ובריתו ליראיו 'ה סוד" שנאמר כמו

  ".להודיעם

 øôñ àãå êåðçì äéì äåä øôñ ïðéðú ïëå
îøúà2619 àåä àãå äåä íãà úåãìåúã àøôñã 

 àòøàî àäã àúîëçã àæø]úà[ìéèð2620ää " ã
)ãë ä úéùàøá (éäìà åúåà ç÷ì éë åððéàå" í

 áéúëãë øòðä àåäå)å áë éìùî ( ìò øòðì êåðç
äéãéá ïøñîúà éàìò éæðâ ìëå åëøã éô2621 àãå 

 ãéáòå áéäéå øéñî]àúåçéìù) [úåçéìùäé( 
óìàå2622 ïçúôî î äéãéá ïøñîúäàî 

ïàëøá2623àîåé ìëá ìéèð   ïéøéù÷ øéù÷å
äéøàîì2624á÷ äéì ìéèð àîìòî " äéùåîùì ä

ää" ã)ãë ä úéùàøá (éäìà åúåà ç÷ì éë" ïîå í
àøôñ øñîúà àã2625 êåðçã àøôñ éø÷àã 

á÷ äéì ãéçàã àúòùá"äéì éîçà ä2626 )ì( ìë
 úåòéöî åâá ééçã àðìéà äéì éîçà éàìò éæðâ

éåôøèå àúðâ2627ïðéîç àìëå éåôðòå  äéøôñá 
 àúîëçã ïéàìò éãéñç ïåðéà ïéàëæäàìò éìâúà 

 øîà úàã äîë ïéîìòì åäééðî éùðúà àìå åäì
)ãé äë íéìäú (åäé ãåñ" åúéøáå åéàøéì ä

íòéãåäì  
 לםולע באדם רוחי ידון לא 'ה ויאמר"

 ,אמר אחא רבי ."' וגובשר הוא בשגם
 ,ויוצא ששופע נהר אותו היה זמן באותו
 שופךו החיים מעץ עליונה רוח מוציא

åäé øîàéå" íìåòì íãàá éçåø ïåãé àì ä
åâå øùá àåä íâùá ')â å úéùàøá (]øñç[ éáø 

àøäð àåää äåä àðîæ àåääá øîà àçà2628 
 àçåø ÷éôà ÷éôðå ãéâðãäàìò2629 àðìéàî 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ע פרח הספר מידו "שיצא מגכ 2617
  ).א"ד(והשיבו לו הספר  2618
 ).מ"מ(שספר של חנוך שיש בו רזי תורה הוא מיסוד זעיר שכל הסודות הם מיסוד ' פי 2619
 ).מ"מ(מהיכל זכה חנוך לספר זה שיש בו כל הסודות העליונים ' פי 2620
 ).מ"מ(ה כל הסודות כתב הכל בספרו "ומאחר שהראה לו הקב 2621
 ).הערת הזוהר(לקמן נו ). מ"מ(אלף ' י במילואו שהוא בבריאה עולה בגימ"ל שד"א' פי 2622
 ).מ"מ(הם המוחין  2623
א "לאדוניו ז' קושר עטרות מצירופי שמות הק' פי). א"ד(והיה מצרף שמות הקדושים בקשר אחד  2624

 ).א"נ(ב "הרש. 'ת יש"ת' הנק
 ).מ"מ(ן נתגלה הספר הזה "ממטטרו' פי 2625
  ).א"ד(הראה לו  2626
 ).א"ד(עלין שלו  2627
 ).מ"אור יקר ומ(א "יסוד דז 2628
ונודע כי נתך רוח חיוני בתשמיש המטה וכן למעלה היה רוח , רוח חיוני המתפשטת בתוך הספירות 2629

ת למלכות ואתמשכן רוחין בעת היות אותו רוח חיים מתשפט בה והיו הנשמות "חיוני נמשך עם השפע מת
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 ,)המות מעץ( )המות בו ששורה( באילן
 ימים אדם בני לתוך רוחות ונמשכות

 והתיצבו רעות שעלו עד ,רבים )זמנים(
 מאותו עליונה רוח הסתלקה אז .לפתח
 )מבני( בבני נשמות שפרחו בשעה אילן
 באדם רוחי ידון לא" שכתוב זהו .אדם

 נשמות שפרחו בשעה לעולם לתת ,"לםולע
  .אדם ניבב

ééçã2630÷éøàå 2631 àðìéàá  äéá àééøùã
àúåî2632) àúåîã àðìéàî (]å[ ïéçåø ïëùîúà

àùð éðáã åäééååâá2633 ]ïéîåé[) ïéðîæ( ãò ïéàéâñ 
çúôì åãúòúàå ïéùéá å÷ìñã2634 ÷ìúñà ïéãë 

 àçåøäàìò2635àðìéà àåääî 2636 àúòùá 
 ïéúîùð çøôã>éðáá<) éðáî (ää àùð" ã

)â å úéùàøá (íìåòì íãàá éçåø ïåãé àì2637 
éîìú íìåòì á]ïéúîùð åçøôã àúòùá2638 éðáá 

 øùá>àùð<[  
 אמר אלעזר רבי ,"בשר הוא בשגם"

 "בשגם" ,)ואמר אלעזר רבי של בישיבתו(
 זה ומכח ,ללבנה מאיר שהוא ,משה זה

 )פעמים( ימים בעולם אדם בני עומדים
 רמז ,"שנה ועשרים מאה ימיו והיו" .רבים

 שפוך ואז .תורה נתנה ידו שעל ,למשה
 .החיים עץ מאותו אדם לבני חיים )זורק(

 זהו .ישראל שחטאו אלמלא היה וכך
 ממלאך רותיח ,"חותוהל על חרות" שכתוב

. למטה מושך היה החיים עץ שהרי ,ותהמ
 הדבר עומד בשר שהוא ם"בשגזה  ועל

 בשגם ,חיים של רוח )רחקתלה( להריק
   .למעלה אחוזו למטה אחוז

 øùá àåä íâùá]øîà øæòìà éáø[)  éáø éáã
éøîà øæòìà(2639 øéäð åäéàã äùî àã íâùá 

 àùð éðá ïéîéé÷ àã àìéçîå àøäéñì]å àîìò
 ïéîåéïéàéâñ) [ àîìòãïéðîæ( äàî åéîé åéäå 

 äøåú äéãé ìòã äùîì æîø äðù íéøùòå
 ïéãëå úáéäéúà]÷éøé[) ÷éøà ( àùð éðáì ïééç

 åáçã àìîìà äåä êëå ïééçã àðìéà àåääî
ää ìàøùé" ã)æè áì úåîù ( úåçìä ìò úåøç

 êéùî äåä ééçã àðìéà àäã úåîä êàìîî úåøç
âùá àã ìòå àúúì" äìî àîéé÷ øùá åäéàã í

]à÷øàì[) à÷çøúàì ( ãéçà íâùá ééçã àçåø
 àìéòì ãéçà àúúì  

  ùéðëúà àìà úéî àì äùî ïðéðú àã ìòå  נאסף אלא ,מת לא משה שנינו זה ועל
  çì/à  

                                                                                                                                                                                     

' ד סי"אור יקר ש(תן בהם בעת המשכם למטה מאת אותו הרוח מאריכות ימים הרבה מפני כח החיות הנ
 ).טו

 ).מ"מ(אילנא דחיי ' א שנק"י דאמא שבתוך ז"רוחא עילאה הם נה' פי 2630
  ).א"ד(שפך  2631
 ).מ"מ(א ונונתם למלכות "היסוד מושך הארות דאימא שבתוך ז 2632
ולכן היו , מהמלכותא וקצת "ז עיקר הנשמה היא מהז"עכ, ן"פ שהנשמות הם מזווג זו"תחלה אע 2633

 ).מ"מ(מאריכים ימים הרבה 
  ).מ"מ(ו פגמו בה "שעלו אותם העוונות עד שהגיעו למלכות וח' פי 2634

 ).א"ד(ב "והיו מוכנים לפתח חטאת לעיל לו סוף ע
 ).אור יקר(ונמצאו הנשמות בלי כח הרוח החיוני ולא מאריכות ימים  2635
 הנשמות על ידי היסוד למלכות ומלת באדם כדי שלא יהיה נמשך ממנו עם, ת עצמו נסתלק"מת 2636

א "הארות ז' פי). אור יקר(ת שעליו קאמר לא ידון רוחי באדם באשר הוא מושך נשמות לעולם "ירצה הת
א ולכך לא "ל שמשם ואילך עיקר הנשמה מהמלכות וקצת מז"ור, נסתלקו מהמלכות שנקרא אלנא דמותא

 ).מ"מ(היו מאריכים ימים 
א כדי ליתנה לעולם שהיא מלכות "נה שנקראת רוחא עילאה באדם שהוא זלא תמשך הארת הבי 2637

 ).מ"מ(
א אלא העיקר "ל כשיוצאים הנשמות מהמלכות ובאים בבני אדם לא יהיה להם הארה מז"ר 2638

 ).מ"מ(מהמלכות 
 ).הערת הזוהר(א "לקמן צח ע 2639
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 שהרי .ללבנה מאיר והיה העולם מן
 לא העולם מן שנאסף גב על אף ,השמש

  .משה כך ,ללבנה ומאיר נכנס אלא ,מת

 àùîù àäã àøäéñì øéäð äåäå àîìòî
òà"àìà úéî àì àîìòî ùðëúàã â2640 ìàò 

äùî êë àøäéñì øéäðàå  
 במשיכת ,"בשר הוא בשגם" ,אחר דבר

 הבשר להיות חוזר ,רב זמן אדם בבני הרוח
 במעשי ולהשתדל הגוף אחר להמשך
  .הזה העולם

 àçåøã åëéùîá øùá àåä íâùá øçà øáã
äáø àðîæ àùð éðáá2641 øùá éåäîì øãäúà2642 

àìå àôåâ øúá àëùîúàì ïéãáåòá àìãúù
àîìò éàäã  

 שנתקנו הדורות כל ,אמר רבי יצחק
 כך אחר .וחסידים צדיקים כולם ,משת

 )וחכמה( מנותוא ולמדו ,והולידו התפשטו
 שבא עד .ובחרבות מחיםובר כלותל העולם

 דולעב ,העולם תיקון להם והתקין נח
 היו לא בהתחלה שהרי ,הארץ את ולתקן
 ,זה את כוהצטר כך אחר ,וקוצרים זורעים
 אלעזר רבי. "' וגוהארץ ימי כל עוד" שכתוב

 עולם לתקן הוא ברוך הקדוש עתיד ,אמר
 ימים שיאריכו כדי אדם בבני רוח ולהתקין
 ימי העץ כימי כי" שכתוב זהו .לעולמים

 ומחה לנצח המות בלע" וכתוב ,"' וגועמי
 עמו וחרפת ,פנים כל מעל דמעה אלהים 'ה

 כאן עד". דבר 'ה כי הארץ כל מעל יסיר
 תיקון והלאה מכאן ,ריםוביהד נתקנו

  .הפרשה

 úùî åììëúùàã ïéøã ìë ÷çöé éáø øîà
éãéñçå é÷éãö åäìë2643 åãéìåàå åèùôúà øúáì 
 àúåðîåà åôéìåàå)àúîëçå ( äàöùì àîìòã

ïéôééñå ïéçîåøá2644 ïåì ïé÷úàå çð àúàã ãò 
 àîìòã àðå÷úå àäã àòøà àð÷úàìå çìôîì

òøæ ååä àì àúéîã÷á åëéøèöà øúáì ïéãöçå ïé
 áéúëã éàäì)áë ç úéùàøá ( õøàä éîé ìë ãåò

åâå 'á÷ ïéîæ øîà øæòìà éáø" àîìò àð÷úì ä
 ïéîåé ïåëøåéã ïéâá àùð éðáá àçåø àð÷úàìå

ää ïéîìòì" ã)áë äñ äéòùé ( éîé õòä éîéë éë
åâå éîò ' áéúëå)ç äë íù ( çöðì úåîä òìá

åäé äçîå"éäìà ä" ìë ìòî äòîã í úôøçå íéðô
åäé éë õøàä ìë ìòî øéñé åîò"øáã ä] ò" ë

 àðå÷ú äàìäìå ïàëî ïéìéî åììëúùà
àúùøôã[  

  úéùàøá  
 שכשברא ,שנינו הרי ,שמעון רבי אמר
 חקק ,העולם את הוא ברוך הקדוש

 אורות תוך האמונה סוד של בחקיקות
 וחקק למעלה וחקק ,עליונים בסודות

á÷ àøá ãëã ïðéðú àä ïåòîù éáø øîà" ä
àîìò2645óéìâ 2646 àæøã éôåìéâá 

àúåðîéäîã2647 ïéøéäè åâ2648 óéìâå ïéàìò ïéæøá 
àìéòì2649àúúì óéìâå 2650 àãç àæøá àìëå 

                                                           

 ).אור יקר(שנתקלקלו ישראל על ידי מעשה העגל  2640
ל הואיל דמאריכין ימים כל כך חוזרים "ר). א"ד(ל להיות בשר כבראשונה י הגלגו"היו חוזרים ע 2641

 ).א"נ(מ "א. בכל דבר וגם הרוח נעשה בשר”להיות להם טבע עהז ע
שאינם מהרהרי םבמות , רוח החיות הנמשך עם הנשמה מתהפך אל החומר מפני אריכות הימים 2642

 ).אור יקר(וגי החומר לשוב לעבודת קונם כי המות רחוקה מהם והם נמשכים אחר תענ
נמצאו ביניהם צדיקים , על אף שעיקר בני הדורות הללו היו רשעים). הערת הזוהר(ב ”לקמן נה ע 2643
 ).ג"ש פח ע"הקדו(גמורים 
י לוטש נחושת וברזל ומיד שבא נח לקחם לתיקון "להכרית ולהחריב העולם ברמחים וחרבות ע 2644

  ).א"ד(העולם לחרוש בהם 
 .סוף הספר אריכות בשביבי נוגה' עי). מ"מ(עולם האצילות ' פי 2645
 ).מ"מ(רזא דמהימנותא ' ב אותיות שנק"א שערים שהם כ"חקק העולמות בכח חקיקית רל 2646
חקק בחקיקות סוד האמונה באורות ). מ"מ(רזאדמהימנותא ' חקק בחקיקת הספירות שנקר 2647

  ).א"ד(העליונות 
ה ואמר טהירין לשון רבים לפי ששי בו "ס ב"פירוש תוך הטהירו עילאה שהוא האויר הזך שעשה א 2648

גו ' פי). א"ד(תוך האורות בסודות העליונות שבאצילות ). מ"מ(כמה מיני עולמות שהם זכים ונעלמים 
 ).א"נ(ב "הרש. סודות עליונים' טהירין תוך הטהירו חקק בחקיקות האותיות והספי

 ).מ"מ(אצילות  2649
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 עולם ועשה .אחד בסוד והכל ,למטה
 עומד וזה ,העליון עולםכדוגמת  תחתון

 ולכן .אחד ביחוד אחד הכל להיות זה כנגד
 של חקיקות חקק הוא ברוך הקדוש
 את ברא ובהם ,ולמטה למעלה אותיות

 שהקדוש כדוגמא ,וראה ובא. העולמות
 את ברא גם כך ,העולם את עשה הוא ברוך
 כאדם והמה" ,ואמר פתח .הראשון אדם
 הוא ברוך הקדוש רישה, "' וגוברית עברו
 אותו וברא ,עליונות בעטרות אותו עטר

 ,בכל שלם להיות העולם של צדדים בששה
 כשנברא שהרי ,מלפניו ופחדו וחרדוכולם 

 מסתכלים והיו ,עליונה בדמות נברא אדם
 .מלפניו ופוחדים חרדיםו דמות באותה

 עדן בגן הוא ברוך הקדוש הכניסֹו כך ואחר
 והיו ,ניםעליו בעדונים שם להתעדן
 משמשיםו אותו סובבים עליונים מלאכים

 בא .רבונם סודותהיו מודיעים לו ו ,לפניו
 הכניס הוא ברוך שהקדוש בשעה ,וראה
 כל משם ומסתכל רואה היה ,עדן לגן אותו

כל החכמה כדי לדעת ו העליונים הסודות
  .רבונוולהסתכל בכבוד 

äàúú àîìò ãéáòå2651 àîìòã àðååâë 
äàìò2652 ãç àìë éåäîì àã ìéá÷ì íéà÷ àãå 

á÷ êë ïéâáå àãç àãåçéá"ôéìâ óéìâ äé2653 
 éæç àúå ïéîìò àøá åäáå àúúå àìéò ïååúàã

á÷ ãáòã àðååâë"ëä àîìò ä äéì àøá éîð é
 øîàå çúô äàîã÷ íãàì)æ å òùåä ( äîäå

åâå úéøá åøáò íãàë 'á÷ àäã" äéì øèòà ä
 àîìòã ïéøèñ úéùá äéì àøáå ïéàìò ïéøèòá
 äéî÷î ïìçãå ïàòæ àìëå àìëá íéìù éåäîì

 àð÷åéãá éøáúà íãà éøáúà ãë àäãäàìò 
 ïéìçãå ïàòæå àð÷åéã àåääá ïìëúñî ååäå

 ìéòà øúáìå äéî÷îá÷ äéì" ïãòã àúðâá ä
 ïéëàìî ååäå ïéàìò ïéðåãòá ïîú àðãòúàì
 ïåäéøîã ïéæøå äéî÷ ïéùîùîå äéì ïéøçñ ïéàìò
 äéì ìéòàã àúòùá éæç àú äéì ïéòãåà ååä

á÷" ìë ïîúî ìëúñàå éîç äåä ïãòã àúðâì ä
 àìëúñàìå òãðîì ïéâá àúîëç ìëå ïéàìò ïéæø

äéøîã àø÷éá2654   

 ,למעלה הם מדורים היכלות שבעה
 ושבעה .העליונה האמונה סוד שהם

 אחד שהם כדוגמתם[ למטה הם היכלות
 הם היכלות של מדורים שבעה .אחד כנגד

כדוגמא  ששה והם ,שלמעלה כמו ]למטה
 וכל .למעלה הוא וגנוז טמיר ואחד ,עליונה

 ההיכלות שכל משום ,עליון בסוד הם אלה
 בהם ויש ,שלמעלהכדוגמא  בהם יש הללו

î ïéìëéä äòáùïåðéà ïéøåã2655àìéòì 2656 
 àúåðîéäîã àæø ïåðéàãäàìò ïéìëéä äòáùå 

àúúì ïåðéà2657) ]ð"à [ ìéá÷ì ãç ïåäìã àðååâë
àúúì ïåðéà ïéìëéäã ïéøåãî äòáù ãç ( àðååâë

àìéòìã2658 àðååâë úéù ïåðéàå äàìò øéîè ãçå 
æéðâå2659 àæøá ïåðéà ïéìà ìëå àìéòì åäéà 

äàìò2660âë åäá úéà ïéìëéä éðä ìëã ïéâá  àðåå

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ע "חקק בי 2650
 ).מ"מ(ע "בי 2651
 ).מ"מ(ם האצילות עול 2652
 ).א"ד(חקק חקיקות האותיות שעל ידם יסד העולם  2653
 ).א"ד(ב ותקון כא דף נב "ויקהל רב ע 2654
 ).ב"צ כז ע"א על ספד"בהגר ( נקראין מדוריןא"דסטהיכלות ' פי 2655
 ).מ"מ(ע העליון "בג 2656
 ).מ"מ(ע התחתון "בג 2657
ובפרשת פקודי עולמתן דשכינה ב משם ולהלאה "היכלין לעילא אותן שחשיב בדף מא ע' ל ז"ר 2658

א והן אותן שבתוך המדורין שבתוך ארץ של כסא "היכלין לתתא אותן שחשיב בדף מא ע' וז, נערות אסתר
 ). יהל אור(הכבוד 
 ).מ"מ(ק "הנקרא קה' היכל הז 2659
כ "וכל אינון היכלין ג. ל"ר כנ"ק וחד עלאה הוא נגד בינה כוללת ג"ל שית היכלין התחתונים הם ו"ר 2660

כ "והיכלות שבמדורין של ארץ עלאה ארץ החיים הן היכלין ג. ע התחתון ואותן הן שחשיב בדף לח ולט"בג
א "והן מתוקן לנשמות ב, היכלין' כ ז"ובמדור העליון ג. א"ש והן אותן שחשיב דף מא ע"של מלאכים וכמש

א מדורא קדמאה "ש דף מ ע"והמדורין וששה היכלין התחתונים הן שם למלאכים כמש. בעלייתן למעלה
וכן שם בכלהו מדורין והן זה נגד זה הארץ ' והוא מתתקן למדורי מלאכין עלאין כו' הוא אתר בי חשוך וכו

ג זו וכמו "מדורין זו ע' כן בארץ העליונה ז, ג זו"זו ע, ארצות' התחתונה נגד העליונה וכמו שבתחתונה ז
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 של בדמות כולל להיות ,מטהשלכדוגמא 
 ,שלמטה הסוד של ובדמות שלמעלה הסוד
 רשושג ולאחר. אדם של דיורו היה ובהם

 אותם התקין הוא ברוך הקדוש ,עדן מגן
 כראוי בהם להשתעשע הצדיקים לנשמות

 ואחד אחד וכל ,העליון הכבוד של מזיו
 שלמטהכדוגמא ו שלמעלהכדוגמא  התתקן

  .שפרשנו כמו

àìéòìã2661åäá úéàå 2662 éåäîì àúúìã àðååâë 
 àæøã àð÷åéãáå àìéòìã àæøã àð÷åéãá ìéìë

àúúìã2663 øúáìå íãàã äéøåéã äåä åäáå 
á÷ ïåì ïé÷úà ïãòã àúðâî êøúúàã" ä

åäá àòùòúùàì àé÷éãöã ïåäúîùðì2664 à÷ãë 
 àø÷éã àåéæî éæçäàìò ï÷úúà ãçå ãç ìëå 

 äîë àúúìã àðååâëå àìéòìã àðååâë
àãàðîé÷å2665  

 למטה נתקן שהוא מקום .ראשון היכל
 תעוררוה והרי .שלמעלה כמו להיות

 שהוא כמוהם  עדן גן הנהגותש החברים
 סתר תוך לבפנים נתקן שהוא( ,עליון בסוד

א "נ .מכל סתוםו גנוז שלמטה הסוד של
 ולא )מהכלנסתם ו לבפנים נתקן והוא

 הצדיקים לנשמות פרט ,העין בו שולטת
  להיות

àìëéääàîã÷ 2666 ï÷úúî åäéàã øúà 
àúúì2667 åøòúà àäå àìéòìã àðååâë éåäîì 

 àæøá åäéàã äîë ïãòã àúðâã éñåîð àééøáç
äàìò) ]ð"à [åâì ï÷úî åäéàã] åâì[ àøéîè åâ 

ìëî íéúñå æéðâ àúúìã àæøã( ]ð" åäéàå à
ààìåëî íéúñå åâì ï÷úú[ àðéò äéá àèìù àìå 

éåäîì àéé÷éãöã ïåäúîùð øá  
  çì/á  

 ïôéìâ2668 ïîúî àìëúñàìå àúúå àìéòì משם ולהסתכל ולמטה למעלה וקיםחק

                                                                                                                                                                                     

ע העליון "דור העליון של הארץ העליונה לגו לגו גהיכלין כן במ' ע בתוכו ז"בארץ העליונה תבל לגו לגו ג
רקיעין הידועין ' וכמו על הארץ התחתונה ז, ל והכל בארץ העליונה שתחת כסא הכבוד"היכלין הנ' ובתוכו ז

' לחזות בנועם ה, כ בפרשת פקודי"כמש, היכלות שבכסא הכבוד' רקיעין והן ז' כן על הארץ העליונה ז
רקיעין ' ולבקר בהיכלו באינון ז. ן שבאצילות שהן דכורין לאותן שבבריאהוהן אות. רקיעין' באינון ז

עד דאתא אברהם חסידא קדישא ושארי לאתקנא עלמא ועאל גו ' דלתתא ואלין קיימין לקבל אלין כו
ל אותן שבאצילות ואותן "ר, מהימנותא קדישא ואתקן לעילא באינון רקיעין עלאין ובאינון רקיעין תתאין

ון תתאין אינון היכלין לאינון רקיעין עלאין לאתאחדא דא בדא ולאתקשרא דא בדא כמה שבבריאה אינ
פקודי דאברהם נטיל היכלא דאהבה ' בראשית ובפ' ש בהיכלות בפ"כמ, דאוקימנא באינון היכלין דקאמרן

 ).יהל אור(ויצחק נטיל זכותא ויעקב נטיל היכלא דרצון 
ולכך אינם רוחניים הרבה . ע התחתון"חטא הם בגר קודם ש"היכלות אלו שהיה בהם אדה' פי 2661

אבל היכלות אלו יש בהם גוונין דלעילא ויש בהם גוונא דלתתא שהוא עולם הזה , ע עליון"בהיכלות של ג
 ).מ"מ(

  ).א"ד(שיש בהן מציורי עולם העליון ועולם התחתון  2662
ע "בריאה וכן בהיכלין של גע אית בהו כגוונא דרקיעין דאצילו תוהיכלין ד"ל שאותן היכלין שבג"ר 2663
 ).יהל אור(העליון 
 ).מ"מ(ע של מטה "ר הם בג"ההיכלות שהיה בהם אדה 2664
 .אריכות ביהל אור' עי 2665
כי כאן היכל הראשון עטרת היסוד , וכאן אינן כסדר היכלות דלקמן) התחתון(ע "חשיב היכלות שבג 2666

ע "היכלות אלו הם בג). יהל אור( היסוד מלכות צדק ושם גירי הצדק תחת כנפי השכינה דעאל בברית עטרת
' אמנם עי, והם היכלות דעשיה). א"נ(י "גכ. ע העליון"היכלות כמו שיש בג' ע התחתון יש בו ז"דג. של מטה

פקודי רמה ' ובפ, א דבריאה"ב איתא דהם היכלות דאו"ושם מא ע, ב דהמה היכלות דיצירה"לקמן מא ע
וכל אלו הם . דאצילות' ב איתא דהם היכלות דנוק" ולעיל כג סע,ן דבריאה"א איתא דהם ההיכלות דהזו"ע

שער כסא הכבוד ' ועי. ב"ובציור עולמות פ' ע פרק ד"ח שער דרושי אבי"ש בע"בסוד יושר ולא עגולים וכמ
) ב"ב סב ע"ה ח"וכן הוא בדע, ו"לש(הדרת מלך סימן קכט ' ועי. ב"י דף יט ע"ובמאמרי רשב, ו"ב ופ"פ

והוא בהיכלות אשר כאן , ע"אמנם יש בו עניינים הנוגעים לעולמות בי, תר הוא באצילותשעיקר לימוד הנס
  ).א נז עג"ה ח"דע(אם כי בעניין ההיכלות אשר ביצירה ועשיה מקצר מאד , ובפקודי
 .יהל אור' עי 2667
ה לנשמתהון ומה תועלת נמשך להם בזה ואמר כדי שיהיה להם "יהיב טעמא למה אתקין לון קב 2668

בעולם השפל הזה בסוד הרוח שבו ובעולם עליון בנשמתם כדי שיהיו נמצאים לעולם לעת צרתם מציאות 
כדמסיק לקמיה וכבר היה אפשר שיהיה מציאותם למטה על הקבר כענין הנפש לזה אמר ולאסתכלא מתמן 

 ).אור יקר(כי אם היו במציאות הנשפ בקבר לא היו משיגים מעלה זו ' ברזא דמאריהון וכו
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 ואלה. שלמעלה ענוגתוב רבונם בסוד
 רבונם כבוד החליפו שלא צדיקים אותם
 חיל אשת" כתוב .אחרת יראה בשביל

 סוד האמונה להדבק בן אדם ,"ת בעלהעטר
 לימין יסטה ולא ,תמיד ממנו ולפחד ברבונו

 אדם בן ילך שלא בארנו והרי .ולשמאל
 .ם"זנוני ת"אש שנקראת אחרת יראה אחר
 מנכריה זרה מאשה לשמרך" כתוב ולכן

  ". החליקה אמריה

 ïåðéà ïéìàå àìéòìã àâåðòáå ïåäéøîã àæøá
 àìçã ïéâá ïåäéøîã àø÷é åôìçà àìã àé÷éãö

àøçà2669 áéúë )ã áé éìùî ( úøèò ìéç úùà
 ùð øá à÷áãúàì àúåðîéäîã àæø äìòá

àìçãìå äéøîá àðéîéì éèñé àìå øéãú äéðî 
 øúá ùð øá êäé àìã àðîé÷åà àäå àìàîùå

àøçà àìçã2670ùà éø÷àã "éðåðæ ú"í2671 ïéâáå 
 áéúë êë)ä æ íù ( äéøëðî äøæ äùàî êøîùì

ä÷éìçä äéøîà  
 ,עליון סוד של בדמות עומד זה היכל

 מן יוצאות הצדיקים נשמותר שאשכ בגלל
 והלל ההיכלות לתוך נכנסים ,הזה העולם

 יושבים )נכנסים( ושם ,שלמטה עדן שבגן
 שצריכה זמן אותו כל ואחד אחד כל

 יש והיכל היכל ובכל. שם לשבת הנשמה
דמויות ו ,שלמעלה )עליון(כדוגמא דמויות 

 מתלבשת ושם ,שלמטה )למטה(כדוגמא 
 ,הזה העולם שלכדוגמא  בלבושים הנשמה

 עד ,שצריכה זמן אותו כל שם ומתעדנת
 .ראויכ עליון למקום ותלעל הזמן שמגיע
 רואה ,בו שהתלבשה בגד אותו ומתוך

  .רבונם בכבוד להסתכל עליונותדמויות 

 àæøã àð÷åéãá íéà÷ àã àìëéääàìò ïéâá 
 ïéìàò àîìò éàäî é÷ôð àé÷éãöã ïéúîùð ãëã
 ïîúå àúúìã ïãòã àúðâá éã ïéìëéä ïéìà åâ

)ïéìàò (]ïéáúé[ àðîæ àåää ìë ãçå ãç ìë 
ùð àëéøèöàã àìëéä ìëáå ïîú áúéîì àúî

 àìëéäå]úéà[ àðååâë ïéð÷åéã )äàìò (]àìéòìã[ 
 àðååâë ïéð÷åéãå)äàúú (]àúúìã[ ïîúå 

 éàäã àðååâë ïéùåáìá àúîùð úùáìúà
àîìò2672 àðîæ àåää ìë ïîú úðãòúàå 

 øúàì à÷ìñì àðîæ éèîã ãò úëéøèöàãäàìò 
àðàî àåää åâîå êéøèöàã äîë2673 úùáìúàã 

÷åéã úàîç äéá àø÷éá àìëúñàì ïéàìò ïéð
äéøîãïå   

 עליונים מאורות יש הזה בהיכל
 שהתגירו הגרים אותם נשמות ,להסתכל
 בכבוד להסתכל שם ונכנסות שם עומדות
 של אחד בלבוש שם ומתלבשות ,העליון

 סובב ואותו היכל מ.ר שמאיר ולא מאיראו
 אחד פתח הוא ושם, וזהב טובה מאבן
 מסתכלים םמש ,הגיהנם פתח כנגד שיורד

 שלא "נ. ישראל של( רשעים אותם בכל
 בברית נכנסו שלא )זרה עבודה עובדי

 מלאכי אותםעל ידי רשו ווג ,הקדושה
 והם .שדולקת באש אותם שטורדים חבלה
 ושלש. רוישהתגי על ושמחים רואים

 àìëúñàì ïéàìò ïéøåäð úéà àìëéä éàäá
)å(ïéøåéâ ïåðéàã ïåäúîùð2674 ïéîéé÷ åøééâúàã 

 àø÷éá àìëúñàì ïîú ïéìàòå ïîúäàìò 
 øéäðã àøåäðã àãç àùåáìá ïîú ïùáìúîå
 àáè ïáàî àô÷î àìëéä àåääå øéäð àìå

 ïîúå àáäãå ìá÷ì úéçðã àãç àçúô åäéà
 éáééç ïåðéà ìëá ïìëúñî ïîúî íðäéâã àçúô

)ìàøùéã (]ïéîò øàùã [>ò éãáåòã"æ< åìàò àìã 
 àîéé÷ úéøááàùéã÷ >åëøúúàå <

)åëøçúàå(2675 ïåì éãøèã äìáç éëàìî ïåðéàá 

                                                                                                                                                                                     

פ ששבו יש להם לידון בגלגול וכיוצא ואפשר דעל יצר הרע קאמר שאם " אחליפו אעאבל אם 2669
 ).אור יקר(החליף נגד המלכות והיסוד ובחינתם ממש כמוהם 

  ).א"ד(ם "שלא יחליפו אמונתם הקדושה בשביל יראה אחרת של עכו 2670
 .מ"דס' נוק' א שזה בחי"לקמן קמח ע' עי 2671
ם העולם הזה כמו שנתבאר בההוא עובדא דרבי אלאי בזהר לבוש אור אל הנשמה נראה גשמי כגש 2672

 ).אור יקר(ועובדא דרבי פרחיא במדרש רות מהזוהר 
  ).א"ד(אותו מלבוש  2673
אור (כן בהיכל זה פתח ושער לגיהנם ' וכמו שלמטה מהמלכות הם הקלי' גרים מקומם במלכות וכו 2674
 ).א' ה סי"יקר ש

 ).א"ד(ונתגרשו  2675
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 עליון אור מתוך מוארים ביום פעמים
 עובדיה ומעליהם ,שם ומשתעשעים

 ,רוישהתגי ריםהג ושאר הגר ואונקלוס
 להעלות כשזוכים למעלה וזכדוגמא 

  .שם להתעטר נשמתם

 åøééâúàã ìò ïàãçå ïàîç ïåðéàå ÷éìãã àøåðá
 åøéäð åâî ïéøäð àîåéá ïéðîæ úìúåäàìò 

åïåäðî àìéòå ïîú ïòùòúùî2676 ]äéãáåò[ 
 àã àðååâë åøééâúàã ïéøåéâ øàùå àøåéâ ñåì÷ðàå

àìéòì2677 àøèòúàì ïåäúîùð à÷ìñì ïàëæ ãë 
ïîú  

 מההיכל לפנים עומד זה היכל .שני היכל
 לתוך סמוך הוא הפתח( וזה ,הזה הראשון
 של )למערה סמוך היכל א"נ. המערה
 .שוןמהרא יותר מאיר הזה וההיכל ,האבות

. אותו מקיפותש יקרות אבנים כל יש כאן
 מכל כלול אחד אור יש הזה ההיכל בתוך

 .למטה מלמעלה מאיר והוא ,צבעיםה
 יסורים שסבלו אלו עומדים הזה בהיכל

 והיו ,להתקן כדי הזה בעולם וחלאים
 היו ולא ,יום כל לרבונם ומשבחים מודים

 לפנים. לעולמים תפלותיהם מבטלים
דים כל אלו שמקדשים  הזה עוממההיכל

 יהא אמן ועונים ,רבונם םֵש הכח בכל
 הם ואלה ,הכח בכל מברך רבא שמיה

 ואותו .הזה בהיכל ולפנים לפני עומדים
 מאותו .להם מאירצבעים ה כל שכולל אור

 אחרים מאורות ורואים עומדים האור
 ומעליהם ,בתוכם נאחזים ולא שנאחזים

יורד ו ביניהם ועומד נכנס שהוא משיח
  .עליהם

àðééðú àìëéä2678 åâì àîéé÷ àã àìëéä 
 éàäå äàîã÷ àìëéä éàäî)]ð"à [ åäéà àçúô

àúøòî åâì êéîñ2679 (]ð" êéîñ àìëéä à
àúøòîì[ äàîã÷î øéäð àìëéä éàäå ïäáàã 

 åâá äéì ïô÷îã ïéøé÷é ïéðáà ìë úéà àëä
éàäã190 ìëî ìéìë ãç åøéäð úéà àìëéä 
ïéðååâ2680àúúì àìéòî øéäð åäéàå 2681éàäá  

ïéøåñé åìáñã ïåðéà ïéîéé÷ àìëéä2682 ïéòøîå 
 ïçáùîå ïãåî ååäå àð÷úúàì ïéâá àîìò éàäá
 åäééúåìö ïéìèáî ååä àìå àîåé ìë ïåäéøîì
 ïåðéà ìë ïéîéé÷ àìëéä éàäî åâì ïéîìòì

ïéùã÷îã2683 åáéúàå ïåäéøîã àîù àìéç ìëá 
ïîà2684àáø äéîù àäé 2685 àìéç ìëá êøáî 

 åâì ïéîéé÷ ïåðéà ïéìàå]åâáéàä ) [éàäá åâì( 
 ìéìëã àøåäð àåääå àìëéä)á( øéäð ïéðååâ ìë

 ïéðøçà ïéøåäð ïàîçå ïéîéé÷ åøéäð àåääî ïåì
 ïåäðî àìéòå åäééåâá ïãçàúà àìå ïãçàúàã

çéùî2686 ïåì úéçðå åäééðéá íéà÷å ìàò åäéàã   
 בהיכל ונכנס הזה מההיכל נוסע הוא

 חלאים בני אותם כל ושם ,השלישי
 àìëéäá ìàòå àìëéä éàäî ìéèð åäéà

äàúéìú2687 ëå ïéòøî éðá ïåðéà ìë ïîúåïéáà2688 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(ולמעלה מהן  2676
 ).אור יקר(ע שלמעלה בשבעה היכלות שבו היכל כנגד היכל "בג 2677
 ).יהל אור(יסוד ). אור יקר(הוד  2678
 ). אור יקר(ל "רז' מערתא דאבהן ליכנס משם הנשמות כדפי 2679
 ).אור יקר(ד שהם חמישים "ד חמשה פעמים ו"כמו שהוא הו 2680
 ).יהל אור(והוא יסוד  2681
ר "א באד"גר' עי). אור יקר(ואלו אודן לחזק מדת הוד ד שהיא מדת הדין המייסרת "כמו מדת הו 2682
, ש וחברייא היו עשר חסדים"אבל ר, ]בגלגולים' עי. ב.נ[עשרה הרוגי מלכות שהן עשר גבורות : א"קכח ע

, ה"י ע"הם לבושי הנשמות של עשרה תלמידי הרשב, א"והעשרה חסדים דאו: כו' ג הק"שעה' ועי. כ"ע
. 'יצחק וכו' ור, יהודה' ור, אבא' ור, א בנו"ר, והם, ובספר התקונין, אהנזכר בזוהר ובאדרא רבא קדיש

 ששת מאחר: ד"ב לח ע"ה ח"דע' עי .מלכותה הרוגי ת שבגלל זה לא הוצרכו למות כמו עשר:לט' ש הק"ועיי
 מהיסורים והליבון הצירוף י"ע או, והמצוה התורה י"ע הבירורים כל עליית נעשה הנה והלאה בראשית ימי

 .הנפשות בעולם אם ז"בעוה אם, אדם כל על העוברים נשיםוהעו
 ).אור יקר(כי הקדושה מצד הלויים  2683
  ).א"ד(ועונין אמן  2684
 ).יהל אור(והן בדרגא דיסוד  2685
 ).אור יקר(משיח הולך בכל ההיכלות  2686
 ).יהל אור(ה "נו). אור יקר(נצח  2687
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 בית של תינוקות אותם וכל ,קשים וכאבים
 אותם וכל ,ימיהם השלימו שלא רבן

 )ושפכו( ,המקדש בית חרבן על העצובים
 באותו עומדים כולם .דמעות שופכים והיו
 מההיכל ונוסע, אותם מנחם והוא ,היכל
   .הרביעי בהיכל ונכנס הזה

ìëå øéúé191ïáø éáã é÷ãøã ïåðéà 2689 àìã 
 éá áåøç ìò ïéáöòã ïåðéà ìëå ïéîåé åîéìùà

àùã÷î2690) åãéùåàå (]ïéãùåà ååäå[ ïåäìë ïéòîã 
ïåì íçðî åäéàå àìëéä àåääá ïéîéé÷2691 ìéèðå 

äàòéáø àìëéäá ìàòå àìëéä éàäî2692   
 וכל ,וירושלים ציון אבלי אותם כל ושם
 עובדי העמים רשא ידי על שנהרגו אותם

  ,ובוכה שוהה והוא ,ם"עכו

íìùåøéå ïåéö éìáà ïåðéà ìë ïîúå2693 ìëå 
åëòò ïéîò øàùã éìåè÷ ïåðéà"éëáå éøù åäéàå í  

  èì/à  
 ,דוד זרע של נשיאים אותם כל ואז
 מתחיל. אותו ומנחמים בו אוחזיםכולם 

 ונאחז ,קול שיוצא עד ,ובוכה שניה פעם
 עד שם ושוהה למעלה ועולה קול באותו

 כמה עמו יורדים ,וכשיורד .חדש ראש
 ,היכלות אותם לכל מאירים וזיוים אורות

 ובני ההרוגים אותם לכל ואור ורפואה
 ואז. המשיח עם שסבלו ומכאובים חלאים

 כל ורשומים חקוקים ושם ,מעיל לובש
 עובדי העמים שאר של הרוגים אותם

 מעיל ואות ועולה , מעילובאות ם"עכו
 של ןהעליומעיל ה תוך שם ונחקק ,למעלה

 åäìë ãåãã àòøæã ïéàéùð ïåðéà ìë ïéãëå
 ãò éëáå úåðééðú éøàù äéì ïéîçðîå äéá ïãéçà

àì÷ àåääá ãçàúîå ÷éôð àì÷ã2694 ÷éìñå 
àçøé ùéø ãò ïîú éäúùàå àìéòì2695å  úéçð ãë

 ïåðéà ìëì ïéøäðî ïéåéæå ïéøåäð äîë äéîò ïéúçð
 ïåðéà ìëì àøåäðå àúååñàå ïéìëéä]å ïéìåè÷[ éðá

 ïéãëå çéùîã äéîò åìéáñã ïéáåàëîå ïéòøî
àøéôøåô2696ùéáì 2697 ìë ïéîéùøå ïé÷é÷ç ïîúå 

åëòò ïéîò øàùã éìåè÷ ïåðéà" àåääá í
àìéòì àøéôøåô àåää ÷éìñå àøéôøåô2698 

                                                                                                                                                                                     

  ).אור יקר(בסוד ותקע כף ירך יעקב  2688
 ). א"ד(בני חולין ומכאובין 

אור (וכל אינון עציבין כי בין תרין ירכין אעילת אילתא רישתא וגעת ' כי אלו נקראים בניך למודי ה 2689
ה "דרגין הן באותן היכלות והן שמנה רק פעמים חשיב נו' והכלל כי ח, כידוע' בסוד וכל בניך למודי ה). יקר
 חשיב וילון עטרת היסוד מלכות אינו משמש רקיעין' וכן ברקיעין שבז. ופעם להיפך) 'לב(ויסוד ועטרת ' לא

רקיע שבו ככבים ' בסוד ותקם בעוד לילה עולימתא שפירתא נחתא בלילא וסלקא וכו' כלום אלא נכנס כו
וכן בכוכבים לבנה עטרת היסוד . ש בזהר"ה כמ"שחקים נו. יסוד כידוע בזהר ותיקונים בהרבה מקומות' כו
ה ולכן ככב ונגה הם "ל חי וקיים ככב יסוד והוא ספרא דחמה נגה נודוד מלך ישרא, ש בזוהר לבנה צדיק"וז

 ).יהל אור(ל "ת חסד בינה כמש"ככבי שחר וערב ושאר היכלין עד השביעי הן כסדר הזה גבורה ת
 ).יהל אור(' והה' ה כידוע באלף הד"כ בנו"ג 2690
 ).אור יקר(כי במדה זו עתיד לנצח מלחמחת  2691
 ).אור יקר(נגד הגבורה  2692
ומשם הנקמה כדכתיב מדוע אדום ללבושך והיינו נמי ענין , שהם מצד הגבורה' נחרבה מצד הקליש 2693

 ).אור יקר(קטולי דאשר עמין 
 ).מ"מ(אחר שיצא הקול מלמעלה משיח נאחז באותו הקול ועולה למעלה על ידו ' פי 2694
ענין בכיה זו אלא לפי זה אין ' שהוא חדושה של לבנה ובאור המתחדש נחתין עמיה כמה נהורין וכו 2695

 ).א' ה סי"אור יקר ש(בגירעון הלבנה שהיא מצד השמאל 
 ). א"ד(לבוש נכבד  2696
 נטלא פורפירא מאשא סומקא ואצטבעת בה ואתקריאת סומקא פרה ושכינתא: א"ז נד ע"תיקו' עי 2697

 קמ ר"אד' עי. והוא בתחילת הגאולה להנקם מצרינו: א"בהגר. אדומה תמימה אדומה ודאי מסטרא דגבורה
' והוא שם לתיקון ד. כ"ע,  לבשת"הוד והדר) "תהלים קד(ואינון פורפירא יקירא דמלכא דכתיב : ב"ע

ולפי זה נראה . שתיקון זה של הדיקנא מכונה כן כאן בגלל ריבוי השערות, א"ע רכ ע"ב' א ועי"דדיקנא דז
א יקירא תיקונים דאתלבש ה ואנון פורפיר" לבושין הם בנו.ע"א וצ"שהפורפירא עלאה לקמן הוא דיקנא דא

ש "א נקצצו רגלי הנחש וגם אין להם מלבושים כמ"א כי בסט"בהו כי ידוע כי זה ההפרש בין קדושה לסט
 .א היכל רביעי והערה שם"לקמן מא ע' עי). ב"ע רכ ע"ב(' ערום כו' והנחש הי

וא ההיכלות פקודי שה' מהיכלות דיצירה אמנם בפ' א שהוא בהיכל ד"כ לקמן מא ע"וכן אמרו ג 2698
והנה שם אמרו ענין זה ) ב"י דף יט ע"ו ובמאמרי רשב"ב ופ"ח שער כסא הכבוד פ"ש בע"וכמ(ן דבריאה "דזו

 ).ו"לש(ב "רמט ע' ש עוד בהיכל ג"ב וע"ש רמו ע"ע' בהיכל ב
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 שוללב עתיד הוא ברוך והקדוש ,המלך
 בגוים ידין" שכתוב ,עמים ולדון מעיל ואות
  ".יותוגו מלא

ïîú ÷÷çúàå àøéôøåô åâ äàìòá÷å àëìîã " ä
éîò ïãéîìå àøéôøåô àåää àùáìàì ïéîæä192 

 áéúëã)å é÷ íéìäú (úåéåâ àìî íéåâá ïéãé  
 ויורדים עמו ,בא ומנחם אותםש עד

 מלאכים וכמה ,להתעדן ועדונים מאורות
 במלבוש ואחד אחד כל ,עמו ומרכבות

 בהם להתלבש )מלבוש ואחד אחד כל וביד(
 מתעדנים ושם ,ההרוגים נשמות אותם כל
 לפנים. ויורד עולה שהוא זמן אותו כל

 עליונה דרגה תוך עומדים הזה מההיכל
 רבי )כמו( ממונים גדולים עשרה אותם

 תוך בעליה עולים וכולם .וחבריו עקיבא
 כבוד בזיו ומאירים שלמעלה אספקלריה

 אלהים ראתה לא עין" כתוב עליהם ,עליון
  ".לו למחכה יעשה זולתך

 ãò ïéøåäð äéîò ïéúçðå ïåì íéçðå àúà éã
 äéîò ïéëéúøå ïéëàìî äîëå àðãòúàì ïéðåãòå

]ð àùåáìîá ãçå ãç ìë" ãçå ãç ìëã àãéáå à
àùåáìî) [àùåáì ãç ìëáå( ìë åäá àùáìúàì 

 àåää ìë ïéðãòúî ïîúå ïéìåè÷ã ïéúîùð ïåðéà
 éîéé÷ àìëéä éàäî åâì úéçðå ÷éìñ åäéàã àðîæ

 àâøã åâäàìòéà ïéáøáø äøùò ïåð2699 ïðîî 
)ïåâë ( åâ å÷éìñá é÷ìñ åäìëå éåøáçå àáé÷ò éáø

àìéòìã äàéøì÷ôñà2700 àø÷é åéæá ïéøäðå 
 áéúë åäééìò äàìéò)â ãñ äéòùé ( äúàø àì ïéò

éäìà"åì äëçîì äùòé êúìåæ í2701  
 קיימים כל אותם בעלי החמישי בהיכל

 התנחמו מחטאיהם ששבו שלמה תשובה
 אותם וכל( ,הרהבט יצאה ונשמתם בהם
 רבונם שם שקדשו אלו וכל )תשובה בעלי

 הזה ההיכל ובשער .מות עליהם וקבלו
 שהקדוש ,יהודה מלך מנשה עומד )פתח(

 לו וחתר שלמה בתשובה קבלו הוא ברוך
 עומדים זה מהיכל ולפנים .לקבלו חתירה

 שנשמתם החזק תשובה בעלי אותם כל
 .מעשיהם על שהתמרמרו בשעה יצאה

 ïåäéøàî ïåðéà ìë ïéîéé÷ äàùéîç àìëéäá
àúáåéúã2702àúîéìù 2703ïåäéàèçî åáúã 2704 

åäá åîçðúà2705åéëãá åäééúîùð ú÷ôðå 2706 
)]ð"à] [åéëøãë [àúáåéúã ïåäéøàî ïåðéà ìëå (

îã àîù åùéã÷ã ïåðéà ìëå åäééìò åìéá÷å ïåäéø
 éàäã àòøúáå àúåî]àìëéä[) àçúô ( íéà÷

á÷ äéì ìéá÷ã äãåäé êìî äùðî" àúáåéúá ä
 åâìå äéì àìá÷ì àøéúç äéì øúçå àúîéìù
 àúáåéúã ïåäéøàî ïåðéà ìë ïéîéé÷ àìëéä éàäî

                                                           

 ).ג"ח פ"עמק המלך שי(היינו עשרה הרוגי מלכות  2699
ים שהיא הבינה והיינו שתוק כך עלה והיינו עין אל ראתה החכמה אלא אלק, בבינה עם החכמה 2700

 ).אור יקר(במחשבה שנסתלק למדת המחשבה 
 .שכל הלבושים שבהיכל זו המה בבחינת חשמלים, ג"א סב ע"ה ח"בהדע' עי 2701
 מאי טעמא אלא ,תנינן אתר דבעלי תשובה יתבי צדיקים גמורים לא יתבי ביה: ב"ג טז ע"ח' עי 2702

 ועל דא אקרון בעלי ,גנתא משתכח מתמן ודא הוא תשובהאינון אתתקנו באתר עלאה באתר דשקיו ד
על דרך ' פי, ועל דא אקרון בעלי תשובה: ז שם"רמ' ועי.  ואלין אתתקנו באתר אחרא דאקרי צדיק,תשובה

 .וזהו בעלי ממש, נשמותיהם העולות שם מוסיפים לה הארה ,]לשון יתישבו [יבעלוך בניך) ישעיה סב ה(
 .א"קכט סע' ועי

 ).אור יקר(ת יראה וכיוצא שלא מחמ 2703
כ הם מתעוררים מחמת ענין אחר אלא "שתהיה תחילת התשובה מהעון שלא יעזבו החטא ואח 2704

מעת החטא ועד סוף שבו בענין עזיבת החטא היה מחמת תשובה ומעת פרישתם מהחטא היו בתשובה 
 ).אור יקר(

 ונפקת נשמתייהו ). אור יקר(החרטה על מה שעבר  2705
, תשובת המשקל: ואפשר שכוין לכלול שלשה מיני תשובה, ה אלא מיתו מתוך ודוישלא שבו לכסל 2706

שאם סגף , "שלימה"והיינו . והיינו תיובתא שלימתא ששוקל כמה נהנה מן האיסור ומסגף עצמו כיוצא בו
וזהו , דהיינו שבא אותו העון באותו פרק באותה אשה ופירש, תשובת הבאה. לא יקרא שלימא, עצמו קצת

היינו שמרוב החרטה אינו מביא עצמו לאותם , תשובת הגדר. ממש מהעון" דתבו מחטאיהון"שאמר 
ומפני שיש עבירות שמיתה ממרקת ". ואתנחמו בהו"וזהו שאמר , הדברים הגורמים לעבירה וכיוצא בה

 ).אור יקר(כנודע אמר ונפקת נשמתייהו בדכיו דהיינו שקבלו מיתתם לכפרתם 
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 .ויום יום בכל עליון דוןיבע דניםמתע ואלו
 היכל באותו נכנס אור ביום פעמים ושלש

 וכל ,לו כראוי ואחד אחד כל בו שמתעדנים
 בין , חבירושל החופה של מאור נכוה אחד

 על עומד הזה ההיכל .למעלה בין למטה
 צדיקיםאפילו ו ,תחתונים היכלות אותם

 )ההוא( לתוך להכנס יכולים לא גמורים
 עליונה דרגה וזוהי .בו דוולעמ הזה ההיכל

 שהיא החסידים לדרגת פרט ,)בו( הכל על
  .הכל על עליונה דרגה

÷ôð ïåäúîùðã àôé÷úú2707 àúòùá 
 àðåãòá ïéðãòúî ïéìàå ïåäéãáåò ìò åøîøîúàã

äàìòîåé ìëá  åøéäð àîåéá ïéðîæ úìúå àîåéå à
 ãçå ãç ìë äéá ïéðãòúîã àìëéä àåääá ìàò

äðî äåëð ãç ìëå äéì éæç à÷ãëåøà193 äôåçã 
 àìëéä éàä àìéòì ïéá àúúì ïéá äéøáçã

 ïåðéà ìò àîéé÷]ïåðéà [>éìëéä< åìéôàå éàúú 
àì ïéìëé àì ïéøåîâ íé÷éãöäàìò åâá )àåää (

]éàä[éàäå äéá í÷éîìå àìëéä  àâøã åäéà 
äàìò àìë ìò )äéá (]øá[ åäéàã éãéñçã àâøã 
 àâøãäàìòàìë ìò   

 היכל הוא זה היכל .ששי היכל
 וזהו ,הכל על עליון הוא זה היכל ,החסידים

 מי אין הימין היכל .הכל על שעומד היכל
 קדושים חסידים אותם אלא בו דושיעמ

 באהבה רבונם את שאוהבים אותם וכל
 אלו כל עומדים הזה ההיכל ולפתח .רבה
 ואלה .יום בכל רבונם של יחוד חדיםישמי

 לעלות ועתידים הזה בהיכל נכנסים
 ימין ,אברהם הזה הפתח ומעל. בראשונה

 יצחק עומד אחר ולפתח .הוא ברוך הקדוש
 שלם קרבן והיה המזבח גבי על שנעקד

 אחר ולפתח .הוא ברוך הקדוש לפני
 עשר ושנים ,השלם יעקב עומד לבפנים

. ראשיהם על ושכינה ,סביבו טיםשב
 שלשת מתעוררים ,בצרה וכשישראל

 להגן השכינה את ומעוררים ,האבות
לה ומתעטרת למעלה עו היא ואז ,עליהם

  .נה על ישראליומג

äàúéúù àìëéä2708 àìëéä àã àìëéä 
 àìëéä àã àìëéä éãéñçãäàìò éàäå àìë ìò 

 úéì àðéîéã àìëéä àìë ìò àîéé÷ã àìëéä àåä
÷éã ïàî ìëå ïéùéã÷ íéãéñç ïåðéà àìà äéá íé

 àçúôìå éâñ åîéçøá ïåäéøîì éîçøîã ïåðéà
 àãåçé éãçéîã ïåðéà ìë àîéé÷ àìëéä éàäã

 ïéìàå àîåé ìëá ïåäéøîã]ïéìàò[àìëéä éàäá  
)ïéìàò(2709 àìéòå àúéîã÷á à÷ìñì ïéðéîæå 

á÷ã àðéîé íäøáà àçúô éàäî" àçúôìå ä
éáâ ìò ã÷òúàã ÷çöé àîéé÷ àøçà àçáãî 

á÷ã äéî÷ íéìù àðáø÷ äåäå" àøçà àçúôìå ä
 äéðøçñ ïéèáù øñéøúå àîéìù á÷òé àîéé÷ åâì

 å÷òá ìàøùé ãëå åäééùéø ìò àúðéëùåàøòúå 
 åäééìò àðâàì àúðéëùì äì éøòúîå ïäáà úìú
 àðâàå àìéòì àøèòúàå à÷ìñ éäéà ïéãëå

ìàøùéã åäééìò  
 גם כך ,עדן בגן למטה היכלות שיש וכמו

 סוד שהם קניםומת היכלות יש עלהלמ
כולם  הללו ההיכלות )אותם( וכל .האמונה

 שהוא ,אחד בהיכל ומתעטרים מתקשרים
 מכלנסתם ו גנוז זה והיכל .השביעי היכל
 עומד הזה ההיכל באמצע .ההיכלות שאר
  אחד עמוד

 äîëå]ã[ éëä ïãòã àúðâá àúúì ïéìëéä úéà
àæø ïåðéàã ïð÷úî ïéìëéä úéà àìéòì éîð 

 ìëå àúåðîéäîã)ïåðéà (]éðä[éìëéä  åäìë ï
àìëéä ãçá ïøèòúîå ïøù÷úî  àìëéä åäéàã

äàòéáù2710 ìëî íéúñå æéðâ åäéà àìëéä éàäå 
 ãç íéà÷ àìëéä éàäã àúéòöîàá ïéìëéä øàù

                                                                                                                                                                                     

שעליה , חסד, והיכל זה הוא היכל אהבה' רדיא ואפילו צדיקים גמורים וכואלעזר בן דו' היינו כר 2707
 ).אור יקר(נאמר כי ימינך פשוטה לקבל שבים 

ק "ת ו"והיחוד בת. 'בסוד מולך לימין משה וכו, והוא ימין, ת כנגד היכל הרצון למעלה"היכל הת 2708
ושורת הדין הוא כף זכות וכף , הדיןדחסידים עושים לפנים משורת , לכך כאן אינון דמייחדי, בסוד הימין

אבות נגד מיכאל גבריאל אוריאל נוראיל ' ובו ד, וזה לפני משורת הדין, היכלות הקודמין' שהם ב, חובה
 ).אור יקר(מחנות שכינה למטה בארץ ' שהם ד, ושכינתא על רישייהו, שהם בהיכל הרצון

 ).אור יקר(קמן בלשון מדורין ק כדמסיק ל"היכלות והיכל שביעי לנשמות היכל ק' בסוד ו 2709
 ).אור יקר(ר "נגד ג 2710
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àãåîò2711  
  èì/á  

 ,םואד ,לבן , ירוק,רביםצבעים ב שהוא
 לתוך עולות הן ,עולות וכשנשמות .שחור
 בו עולה הזה ןולגו שראוי מי .הזה ההיכל

 ואחד אחד כל ,ומי שראוי לגוון זה עולה בו
  . לו כראוי

ïéàéâñ ïéðååâá åäéàã2712 ÷îåñ øååç ÷åøé 
 éàä åâ ïéìàò ïåðéà ïé÷ìñ ïéúîùð ãëå íëåà
 ïàîå äéá ÷éìñ ïååâ éàäì éæçúàã ïàî àìëéä
 à÷ãë ãçå ãç ìë äéá ÷éìñ ïååâ éàäì éæçúàã

äéì éæç  
 כפי למדור הם הללו ההיכלות וששת
 הכל ושש .למדור אינו והשביעי ,שאמרנו

 שש ,שית ברא כתוב זה ועל ,שש של בסוד
 והכל ,למטה דרגות ושש ,למעלה דרגות

  .אחד סוד

 ïøîàãë àøåãîì ïåðéà ïéìëéä úéù ïéìàå
 àæøá àìë úéùå àøåãîì åäéà åàì äàòéáùå

]úùã) [úéùã(2713 áéúë àã ìòå >úéù àøá <
)úéùàøá(éù  àúúì ïéâøã úéù àìéòì ïéâøã ú

àãç àæø àìëå  
 שני ,אמר יהודה רבי בראשית ,בא וראה

 עליון זה ,שני ובית ראשון בית ,היו בתים
 וזה עליון זה ,הם ן"ההי שני .תחתון וזה

 פותח העליון 'ב .אחד וכולם ,תחתון
 .בזה זה שכולל ,הוא שכך , לכל עברשערים
 וןבחשב להכנס ראשית הוא אז ,ראשית

  .הבנין

 ïéúá ïéøú øîà äãåäé éáø úéùàøá éæç àú
 àã éðù úéáå ïåùàø úéá ååääàìò äàúú àãå 

éää ïéøú" àã ïåðéà ïäàìòäàúú àãå 2714 åäìëå 
ãç2715á  'äàìòàøèñ ìëì ïéòøú àçúô 2716 

àãá àã ìéìëã àåä éëäã2717 àåä ïéãë úéùàø 
àðáùåçá àìòàì úéùàø2718 ]àðéðáã) [àðéðáì(  

 זה בראשית ,אלעזר רבי אמר יצחק רבי
דמויות ה שכל )הדמות של( הדמות כללות

÷çöé éáø1942719øæòìà éáø øîà 2720 
ìë àã úéùàøá àì)àð÷åéã( ]àð÷åéãã[ ìëã 

                                                                                                                                                                                     

, פרצוף פני נשר', ו. סומק, פרצוף פני שור', ה. חוור, פרצוף פני אריה', י: פרצופים שהם' כלל ד 2711
מיני נשמות שהם נמצאות למטה כפי צד ' פרצופים אלו הם שורש לד' וד. אוכם, פרצוף פני אדם', ה. ירוק

ויש מהם מצד . ויש מהם מצד הגבורה פני שור, מהם מצד החסד פני אריהיש , המדה הגוברת בנשמה
כדי שכל , גוונין אלו' הם ד, ולכן בסולם זה שהוא עמוד זה. ת ומהם מצד המלכות פני אדם ופני נשר"הת

נשמה ונשמה תסתלק דרך הגוון אשר לו להתאחז בשורשה למעלה בהיכל קדש הקדשים תחת כסא הכבוד 
 ).אור יקר(

  ).א"ד(רגלי הכסא ' אות רבות ורומז אל דמר 2712
 ).מ"מ(א שמשם יונקים "ק דז"ע של מטה הם ברזא דשית שהם הו"שית היכלין או שבג' פי 2713
של בראשית בינה ומלכות ולא שתהיה המלכות בתוך הבינה ואל ' יהודה לבאר באות ב' כוונת ר 2714

 ).אור יקר(הבינה בתוך המלכות אלא בבחינתם זו למעלה מזו 
 ).אור יקר(' על ידי אות ו' הם מיוחדות וכו) זה למעלה וזה למטה(ועם היותם כך  2715
היא ' וכו, ששם אותיות גדולות, של בראשית היא רבתי מורה על הבינה ולא על המלכות' ב 2716

ראשונה בינה והנה היא פתוחה מורה פתח תרעין לכל סטר כי בבינה חמשים שערי בינה שהם עשר 
מהקצוות ' עשר שערים לכל א, עילאה שהיא רבתי היא בינה פתח תרעין לכל סטר' כן בואם ' ה וכו"לחגתנ

' וכן החסדים דאימא שהם ן, א בקו ימינו ושמאלו וקו אמצעי"המוחין דאימא מתפשטים בז' פי). אור יקר(
 ).מ"מ(א "קצוות ז' שערי בינה מתפשטים בה

 ).מ"מ(עילאה בתתאה ותתא הבעילאה ' ה' פי 2717
הבינה היא ראשית ולא ראשית להתגלות דהיינו חכמה ולא ראשית ' בנין הוא מחסד וכותחלת ה 2718

אמנם , לאצילות דהיינו כתר אלא ראשית לאעלאה בחושבנא לבניינא במספר ימי הבנין אין בינה בכלל זה
שית רא' וזהו בראשית ב, ראשית' ולכך נק, בינה היא ראשית הבנין' פי). אור יקר(זו שהיא נפתחת ' בבחי

 ).מ"מ(
כוללת ' ונמצא ב. והיא ראשית למנין, חכמה מגתלת, כאשר הבינה נפתחת בסוד זה] לפי גרסתו[ 2719

והיא ראישת , שהיא המתגלת על ידי היחוד הזה, האצילות מבינה עד המלכות ומלת ראשית היא החכמה
 ).אור יקר(לחשבון הספירות 

מלת בראישת אין ' ק וזהו שאמר דא כללא פי"וכי מלת בראשית הכוונה על " דס, א פליג עלייהו"ר 2720
ק "אבל הי אמלה כוללת דברים הרבה דהיינו ו. פירושו ראשית מלה מתבארת לפי שמועתה כמו שאמרתם
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 מראה הוא" הכתוב סוד זהו ,בו כלולות
 ששה בו שנראים מראה ,"'ה כבוד דמות

  . שית ברא בראשית וזהו ,אחרים

ïéð÷åéã2721 áéúëã àæø àã äéá ïìéìë )à ìà÷æçé 
çë (åäé ãåáë úåîã äàøî àåä"ä)  à ìà÷æçé
çë( àåä àãå ïéðøçà úéù äéá ïåæçúàã åæéç 

 úéùàøá]àøáúéù [>úéù àøá<2722  
 ששה הזה במראה כשנכנסים ,בא וראה

 לגלותם עצמה ת אתמתקנ היאצבעים 
 תאמר ואם .העולם מנותוא בהם לוולפע
 ,זו מדרגה היא העולם של הזו מנותושהא
 הוא הששה של בחש ,שית ברא כתוב

  .בזה מנותוא שעושים

ïéðååâ úéù åæéç éàäá ïéìàò ãë éæç àú2723 
 åäá ìòôîìå ïåì äàæçàì äîøâ úðé÷úà àéä
 àúåðîåà éàäã àîéú éàå àîìòã àúåðîåà

ãàøá áéúë àåä àã àâøãî àîìòúéù195 
éàäá àúåðîåà éãáòã åäéà úéùã àçáù  

 עת בארץ נראו הנצנים" ,פתח יוסי רבי
 ".בארצנו נשמע התור וקול יעהג הזמיר

 שש של סוד זהו )"בארץ נראו( הנצנים"
 שש הם ואלו .שביעית והיא עליה( דרגות
 ודרגת יצחק דרגת ,אברהם דרגת ,דרגות
 נראות כולן ,ף"ויוס ז"עווב ן"ויכי ,יעקב
 זוהי "בארץ" ".בארץ נראו" שכתוב ,בארץ

 "בארץ נראו" ).ישראל ארץב קדוש עיר
 .הזו בדרגה תראולה ויות דמשאותן משום

 ,וחוזר משבח אז שהרי ,"הגיע הזמיר עת"
 ,"םויד ולא כבוד יזמרך למען" שנאמר כמו
 שכתוב ,ששנינו כמו .מזמור נקרא ולכן

 .בראש שכינה עליו ששרתה ,"לדוד מזמור"
 ,אמר חייא רבי ".הגיע הזמיר עת" וזהו

  .לשבח זמן הגיע אז שהרי

çúô éñåé éáø2724) áé á øéù (ðäíéðö2725 
øéîæä úò õøàá åàøð2726 òîùð øåúä ìå÷å òéâä 

 íéðöðä åðöøàá)õøàá åàøð ( úéùã àæø àåä àã
ïéâøã2727 )]ð"à [ ïåðéà ïéìàå äàòéáù éäéàå äìò

 àâøãå ÷çöéã àâøãå íäøáàã àâøã ïéâøã úéù
éëéå á÷òéã"òåáå ï"ñåéå æ" åäìë ó)å( åæçúà

 àéä àã õøàá õøàá åàøð áéúëã àòøàá
 àúø÷àùéã÷ )õøàã] (õøàá[ìàøùé  ( åàøð

 éàäá äàæçúàì ïéð÷åéã ïåðéàã ïéâá õøàá
 øãäîå çáùî ïéãë àäã òéâä øéîæä úò àâøã

 øîà úàã äîë)áé ì íéìäú ( ãåáë êøîæé ïòîì
 ïðéðúã äîë øåîæî éø÷à êë ïéâáå íåãé àìå

ãåãì øåîæî áéúëã2728øàùã >ú< äéìò 
 éáø òéâä øéîæä úò àåä àãå àùéøá àúðéëù

çïéãë àäã øîà àéé2729àçáùì àðîæ àèî   
 וכל נסתם העליון עולם ,אמר אבא רבי
 עליון בסוד שעומד משום ,יםמנסת דבריו

 àîìò øîà àáà éáøäàìò2730ñ  ìëå íéú
 àæøá àîéé÷ã ïéâá ïéîéúñ éåìîäàìò2731 > àîåé

                                                                                                                                                                                     

ש דיוקנא דכל דיוקנין "וז, כדמסיק וזהו שאמר דא כללא ולא בבינה כדסלקא דעתיה אלא למטה במלכות
 ).אור יקר(לכות כל הספירות כלולות בה במ' פי, כלילין ביה

 ).מ"מ(המלכות שכל המראות עליונים מתראים בה ' פי 2721
 ).מ"מ(ק "ע בכח שית שהם הו"המלכות ברא בי' פי, בראשית 2722
. 'בהאי חיזו היא מ' פי). א"ד(ש בפרדס בשער הגוונין "ששה מראות והם בחינות השש קצוות כמ 2723

 ).א"נ(ב "הרש
א מרמז "נצנים על האבות נרמז באתוון דהנצנים ההא דדריש ה). א"ד(א "א ונז ע"לעיל א ע 2724

רומז ליוסף ' שערי בינה דמינה מתערין דינין ויצחק עיקרו דין צ' היא נ' באברהם נ' לאברהם דאתוסף בו ה
' מ. ד רומז ליכין הוא נצח"יו. ת יעקב שהוא חמישי ממטה למעלה וכל אחד כלול מעשר"רומז לת' הצדיק נ

 ).א"נ(שכלולה מכולם כנודע ' ונתת מהודך עליו וכלהו נראו בארץ היינו מא "רומז להוד הוא משה כד
דא הוא רמז הענין כי מלת נצנים הם הצמחים שצומחים בקרקע ומכאן מוכיח רבי יוסי שהם סוד  2725

 ).אור יקר(עליונות בה ' ואל ו, ק שבה ממש”ו
 ).מ"מ(הגיע עת שהמלכות מזמרת  2726
 )הערת הזוהר(ב "גליון הרש 2727
ז "ס פסחים קי"אמנם בש(מ "ל קודם שהתחיל לומר לאפוקי לדוד מזמור שרתה אחר שהתחיל א"ר 2728

 ).א"נ(ן "מאי). 'להלן בגליון בדף סז א' ועי. ש"אמרו איפכא ע
 ).מ"מ(ל עת הזמיר הגיע לא קאי על המלכות אלא הגיע עת שמזמרים התחתונים "ח פליג וס"ר 2729
 ).מ"מ(בינה  2730
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 ).מיםם של כל הָרהָר(יום של כל הימים 
 .האלו הששה את הוציא ,והוציא וכשברא

 ,יםומסת שכל דבריו , נסתםשהוא ובגלל
 ,עליונים ימים ששה ברא בראשית אמר
 שהוא משום ,אותם ראב מי אמר ולא

 ואמר גלה כך ואחר.  נסתםעליון עולם
 ברא מי ואמר ,התחתון המעשה )להם(

 שעומד עולם שהוא משום ,אותו
 השמים את אלהים ברא" ,ואמר .התגלותל

 בדרך( וםסת ברא כתוב ולא ,"הארץ ואת
 שהוא משום ,השמים את ברא )סתום
 אלהים ,"אלהים ברא" ואמר .גלוי עולם
נסתם ב הראשון ,בהתגלות שם ,ודאי

 להיות ,בהתגלות התחתון .עליון שהוא
 נסתר הוא ברוך הקדוש מעשה תמיד
 ,הוא כך הקדוש השם של וסוד ,ונגלה

 שמים לרבות "השמים את" .ונגלהנסתם 
 ארץ להכליל "הארץ ואת" .למטה תחתונים
כדוגמא  מעשיה כל) לה( ולרבות ,שלמטה

  .שלמעלה

ïéîåé ìëã2732<) >ð"à <ïéîåø ìëã àîåø ( ãëå
 íéúñ åäéàã ïéâáå úéù ïéìà ÷éôà ÷éôàå àøá
 ïéîåé úéù àøá úéùàøá øîà ïéîéúñ éåìî ìëã

 àìå ïéàìò]øîà) [øîúà( ïéâá ïåäì àøá ïàî 
 àîìò åäéàãäàìò øîàå éìâ øúáìå àîéúñ 

)ïì(éáò äàúú àúã2733 äéì àøá ïàî øîàå 
 àøá øîàå àééìâúàá àîéé÷ã àîìò åäéàã ïéâá

éäìà"í2734õøàä úàå íéîùä úà 2735 àìå 
 áéúë)íéúñ àøá( ]íéúñ çøàá[ úà àøá 

 àøá øîàå àéìâúàá àîìò åäéàã ïéâá íéîùä
éäìà"éäìà í" äàîã÷ àéìâúàá àîù éàãå í

 åäéàã àîéúñáäàìò éåäîì àéìâúàá äàúú 
ãáåò øéãú àéìâå íéúñ àåä êéøá àùãå÷ã à

 àîùã àæøåàùéã÷ úà àéìâå íéúñ àåä éëä 
éàúú íéîù äàâñàì íéîùä2736 úàå àúúì 

 äàâñàìå àúúìã õøà àììëàì õøàä)äì 
àäãåáòìå (]àäãáåò ìë[àìéòìã àðååâë   

 .שאמרנו כמו ,"ובהו תהו היתה והארץ"
 אור לה שאין העליונה ארץ זו "והארץ"

 היתה כבר בהתחלה "היתה" ,עצמה משל
 "היתה" ," וחושךובהו תהו"עכשיו ו ,כראוי
 ,עצמה את הקטינה כך אחר .דוקא

 וחושך ובהו תהו" .אורה את והקטינה
 שנתקנו העולם יסודות ארבעה ,"ורוח...

 ,שאמרנו כפי "הארץ ואת" ,אחר דבר. בה
 בכמה נעשתה שהיא שלמטה ארץ לרבות

 .שלמעלהכדוגמא  הכל ,)אורות( מדורים
 וחושך ובהו תהו היתה והארץ" וזהו

 ,ארץ :הארץ מדורי אותם אלו ,"ורוח...

 åäáå åäú äúéä õøàäå)á à úéùàøá (
 ïøîà÷ãë>õøàäå< õøà àã äàìò2737 äì úéìã 

 à÷ãë úåä øáë àúéîã÷á äúéä äîøâî àøåäð
å åäú àúùäå úåàé à÷ééã äúéä êùçå åäåá

]å[äîøâ úøéòæà øúáì2738 åäú àøåäð úøéòæàå 
çåøå êùçå åäáå2739 àîìò éãåñé òáøà 

 ïøîà÷ãë õøàä úàå øçà øáã äá åììëúùàã
àúúìã àòøà äàâñàì2740 úãéáòúà åäéàã 

 äîëá>ïéøåãî<) >ð"à <ïéøåäð ( àðååâë àìë
äàìòêùçå åäáå åäú äúéä õøàäå àåä àãå 2741 

ïåðéà ïéìà çåøåàòøà éøåãî 2742 àéâ äîãà õøà 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(א וכשם שהוא סתום כך היא סתומה רז' הוא יסוד דאא שנק 2731
 .א שם יום דכלהו יומין"ב וגר"ז עה ע"תיקו' ועי). מ"מ(בינה  2732
 ).מ"מ(ע "בי 2733
 ).מ"מ(המלכות שנקראת אלהקים ' פי 2734
 ).מ"מ(ע "ן דבי"הם זו 2735
 ).מ"מ(השמים שבעולם הזה ' פי 2736
 ).מ"מ(מלכות  2737
 ).מ"מ(שקטרגה הלבנה וחזרה בסוד נקודה ' ביום ד' פי 2738
 , מים,אש :שהם, הרי בכאן ארבעה יסודות. והארץ היתה תהו ובהו וחשך ורוח: ב"ח יג ע"זו' עי 2739

 . חשך,רוח
 ).מ"מ(מלכות ' כגוונא עילאה פי, מדורין כמו המלכות' לרבות ארץ הלזו שיש לה ז' פי 2740
 ).ג"ז קיא ע"א על תיקו"בבהגר(חשך שורש הגבורה  2741
, היא מלכות, ולפירוש ראשון והארץ היתה תהו, מנייהו' רין ונקיט קרא דמדו' והארץ הלזו יש בה ז 2742
  ).מ"מ(א היא הארץ שלנו "ולפי ר
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 וגדול ,תבל ,ארקא ,ציה ,נשיה ,גיא ,אדמה
  והוא" שכתוב ,תבל שבכלם

äéö äéùð2743 ìáú íìåëáù ìåãâå ìáú à÷øà 
 áéúëã)è è íéìäú (àåäå  

  î/à  
  ãöá ìáú èåôùé÷  ".בצדק תבל ישפט
 זהו ,לו אמר .ציה מהי ,יוסי רבי אמר

 ,"וצלמות ציה" שנאמר כמו ,הגיהנם מקום
 עלוחושך " )במלת( )שכתוב( כתוב זה וסוד
 זהו .הגיהנם מקום סוד זה ".תהום פני

 כפי ,המות מלאך של המקום ,"ציה"
 .הבריות פני את מחשיך שהוא ,שאמרנו

 זה "תהו. "עליון חושך של מקום וזהו
 עד כלל מראה בה נראה שלא ה"נשי

 .נשיה נקראת זה ועל ,מהכל שנשכח
 רבי .נשכח שלא מקום ,ארקא זו "ובהו"

 ,"מרחפת אלהים ורוח" .גיא זה ,אמר חייא
 והכל ,אלהים מרוח זוןישנ לתב כנגד זה

  . כאחד הוא

à äéö àåä ïàî éñåé éáø øîà"ì2744 àåä àã 
 àæøå úåîìöå äéö øîà úàã äîë íðäéâã øúà

)úìîá áéúë àã( ]áéúëã[ íåäú éðô ìò êùçå 
)á à úéùàøá ( àåä àã íðäéâã øúà àæø àã

 åäéàã ïøîà÷ãë úåîä êàìîã øúà äéö
úà àåä àãå àúééøáã åäééôðà êéùçî êùçã ø

äàìòäú "éùð àã å" åæéç äá àééæçúà àìã ä
àìëî éùðúàã ãò ììë2745 äéùð éø÷úà àã ìòå 

éùðúà àìã øúà à÷øà àã åäáå2746 àééç éáø 
éäìà çåøå àéâ àã øîà" úôçøî í]àã[ ìá÷ì 

éäìà çåøî ïæúàã ìáú" àåä ãçë àìëå í  
 שבעה ,העליונה לארץ יש וז כדוגמא

 ובכל ,הדרג על דרגה למעלה הם מדורים
 .אלה על אלה עליונים מלאכים המדורים

 להיות בזה זה אחוז והכל .למטה גם כך
 וזו ,למעלה הם מדורים שבעה .אחד הכל

 וכולם ,אותם אוחזת העליונה ארץה
 תותשבח נמצאת לםוובכ ,בה עומדים
 ,מזו זו נפרדות דרגות ,הוא ברוך להקדוש
  .מזה זה נפרדים ומקומות

 õøàì úéà àã àðååâëòäàì ïéøåãî äòáù 
 ïéøåãî åäìëáå àâøã ìò àâøã àìéòì ïåðéà
 àìëå àúúì éîð éëä ïéìà ìò ïéìà éàìò éëàìî
 ïéøåãî äòáù ãç àìë éåäîì àãá àã ãéçà

 õøà àäå àìéòì ïåðéàäàìò åäìëå ïåì úãéçà 
á÷ã àúçáùåú àîéé÷ ïåäìëáå äá ïéîéé÷" ä

àã ïî àã ïùéøô ïéøúàå àã ïî àã ïùéøô ïéâøã  

 ãîäàîã÷ àøå2747 êåùç éá øúà àåä àúúì בית מקום הוא למטה ראשון מדור

                                                                                                                                                                                     

ב במה שחסר משם ”ב לעיל לז ע"והסדר האמיתי ארץ אדמה ארקא גיא נשיה ציה תבל והם סדר א
  .ו"ד מט"י פ"ס' עי). א"ד) (ב"הרש. 'והוא בסימן ט(

  ).ג"ז קיא ע"א בתיקו"בהגר(חשך שורש הגבורה  2743
 ).א"נ(מ "א. גיהנם' ה עם האותיות בגי"רמז צי 2744
עד שיש שם ימים רבים ונעשה כאחד , אין רואה בה חיזו כלל, פירוש אם יורד שום אדם לשם 2745

אמר אתר דלא אתנשי לפי שאינה , אבל בארקא הסמוכה לתבל, מפני שהיא תחתונה יותר מארקא, מהם
 ).מ"מ(תחתונה כנשיה 

 ).א"ד( השכחה שולט שם מקום שאין 2746
 והם ,השבעה היכלות של הקליפות אשר בעולם היציר'  הם בחי, פהכרים מדורין הנזה השבע2747

 הם נקראים , פקודיתבפרש'  אבל שבעה היכלית הקליפית אשר בעולם הבריאה הנז.הנקראים מדורין
א שבכל עולם יש "ב יז ע"יהל אור ח' ועי, )י"שער מאמרי רשב (היכלין דמסאבותא ואינן נקראים מדורין

הם ' מדורין שבפרשת בראשית דף מ. @למלאכים' ובשמים ז, מדורין לבני אדם' שמים וארץ ובארץ יש ז
ולכן במדורים , וסופו רע מהחזה ולמטה, ולכן תמצא כי ראשו מלאכים טובים, נוגה דעולם היצירה

' הרב דז' ח כ"בע). מ"מ( טובים ז שיש בהם מלאכים"כ דהו"משא, תחתונים יש מלאכים שאינם קדושים
ש ואלו "ע' היכלין כו' נק' מדורין ובברי' נק' אשר בעולם היצירה כי ביצי' מדורין אלו הם היכלי הקלי

ב "נח סב ע' פר' ב ובהגיהנם דעשיה עי"שער כסא הכבוד פ). א"נ(י "גכ' הרב שהם בנוגה דיצי' המדורין כ
כל ). ו"לש(ב וכן הם נזכרים במדרש כונן "א וע"בארוכה דף סב עח רות "ב ובזו"ב ותרומה קנ ע"ויחי רלז ע

). ב"ב נב ע"ה ח"דע(ואילו באצילות הם בגדר שרשרים בלבד , ע הם דינים ועונשים ממש"אשר בבי' הקלי
). אור יקר(וסביב להיכל יתהלכון ' אלה מדורות ובתוך כל מדור ומדור היכל ופנימה להיכל אין כניסה לקלי

ושם ' ושם תהום כידוע בסוד תהום שהוא ביסוד דנוק, יסוד ומלכות, ארץ: ההיכלות' הן כסדר זהמדורין ' ז
. ח"ז ובז"ש בתיקו"כמ, שהוא אותיות תהום, ה והם פני תהום רגליה יורדות מות"אדמה גיא הם נו. נ"מ

כ "משא, לפיכך מקום השכחה' ולפי שהוא בנוק,  ס גיד הנשה של יעקב"וז, ת והוא תהו"נשיה היא ת
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 למדורי קןומת והוא ,מאיר שלא חשוך
 חזקות עושי דין ורוחות סערהו רוחות

 ולא חושך ולא אור בו ואין ,נראים שלא
 ,כלל ידיעה בו יודעים לא ושם ,כלל דמות
 ועל). עורה( הכסא כלל תוך צורה בו שאין
 ושמו אחד מלאך נהוממ מקום אותו

 ,מעופפים ממונים יםשבע ועמו .ל"טהריא
 ולא ,)שעליהם( הניצוצין מזיקי חיםוונמ

 וכשבא .נמצאים ולא נראים ולא עומדים
 .עומדים ולא מתחדשים כולם ,קרוהב

 ולא בדיםוא ,מקום) זה( לאותו כשמגיעים
 התהום של אחד בנקב ונכנסים ,נמצאים

 מאותן נמחים ,הלילה כשנחשך ,נראים ולא
  .הבקר שמגיע עד ניצוצין

 éøéèñ÷å éçåø éøåãîì ï÷úúî àåäå øéäð àìã
éìåòìòå2748 äéá úéà àìå ïééæçúà àìã ïéôé÷ú 

 àì ïîúå ììë àð÷åéã àìå àëåùç àìå àøåäð
 ììë åâ äøåö äéá åàìã ììë àòéãé äéá ïéòãé

]àééñøåë[) àèøåñ ( ãç àðîî øúà àåää ìòå
äéîù ìàéøäè àëàìî2749 äéîòå  ïéòáù

ïðîî2750 ïéôôåòî ]ïåçîúàå ïéáéáù é÷éæî2751[ 
) ïéáéáù é÷éæáî ïåîçúàååäééìòã ( ïéîéé÷ àìå

 åäìë àøôö éúà ãëå éçëúùî àìå ïåæçúà àìå
ïùãçúî2752 éáâì ïàèî ãë éîéé÷ àìå ]àåää[ 

)éàäã ( ãçá ïéìàòå ïéçëúùî àìå ïéãáà øúà
àîåäúã àá÷åð2753 ùéîøúà ãë ïåæçúà àìå 

 àéìéì]ïåçîúà[ )úàçîïå( ãò ïéáéáù ïåðéàî 
àøôö éèîã  

 ,יותר שמאיר מקום הוא השני מדור
 אותו כמו חשוך לא אבל ,חשוך והוא

 מלאכים של למדורים קןומת והוא .ראשון
 האדם בני מעשי על ניםושממ עליונים
 רעה דרך באותה )להסטותם( להסיטם

 åäéàå øéúé øéäðã øúà àåä àðééðú àøåãî
 àåäå äàîã÷ àåääë êåùç àì ìáà êåùç

 ïéëàìî éøåãîì ï÷úúî]ïéàìò[ò ïðîî éã  ì
àùð éðáã ïåäéãáåò2754 )å(éèñîìääá ïåäì  àå

 éæçúà øúà àåääå ïéìæà ïåðéàã àùéá çøà

                                                                                                                                                                                     

שהם , אלפים ימות המשיח' אלפים תורה ב' אלפים תהו ב' ב) א"ז ט ע"ע(ס "וז, בדכורא שם מקום התורה
פ מלכות "כי גבור הוא ע, והאו על פני תהום, כידוע, חשך, ציה הוא גבורה. א בינה כידוע"דרגין מלכות ז' ג

ת " נשיה למעלה וארקא חשיב למטה חגה וכן כאן"ה כי סדר היכלות גבורה על נו"פ שהן נו"והוא ע. [כידוע
' ג, פ תהום"ע, ר"וכן בקרא תהו ובהו וחשך כסדר מלמעלה למטה ג, ת עולה למעלה מחסד"כסדר אבל ת

הוא רוח העליון על פני הוא רוח מרוח מים הוא ' ר ורוח כו"ורוח אלקים מדור העליון שכולל ג, האחרונים
' דגין שכולל העליון וששה מדורין בסוד ד' ש ממים והוא דשל המים הוא תהום העליון שם א' מים מרוח ה

, דימינא ובהו' ח ומסט"ש בתז”בהו הוא חסד כמ. ומשם המים יורדין בסוד גבורות גשמים] דרגין' רגלין ו
ש ולזה "דחסד אתחבר עמה דכורא לא תהו בראה לשבת יצרה ע' ואמר שם דעולם חסד יבנה דמסט, בו הו

  ).א"ב יז ע"יהל אור ח(ר והוא הארץ שלנו שמתוקן לצדיקים "בל הוא בינה כולל גת. שם דלא אתנשי) אמר(
אמר כאן : ב"צ כז ע"א בספד"בהגר' ועי, שד שנבראו בין השמשות' בחי' שהם ג, ב"ר קמב ע"אד' עי 2748

 והן תלת דרגין דנפקין מחוטמא תלת שלהובין תננא ואשא ,תלת דרגין דרוחין בישין ועלעולין וקטפורין
לשון סופה וסערה והם משוטטים בעולם ואינם נראים . כ"ע, והן אף וחימה ומשחית', וכו ,חלי דנוראוג

  ).א"ד(לבני אדם 
והוא , 'ומצל הגג יורד וסוגר רגל הה,  היא בהיכל לבנת הספיר' ה]אות[דע ש. א"ב רמה ע"ח' עי 2749

, אחד שמו פתחון,  מלאכיםובפתח הזה מבפנים יש שני. כי אם למי שזוכה, הפתח הפותח שאינו נפתח
ועולה למעלה ליכנס , וכשהנשמה יוצאת מן העולם הזה, והממונה עליהם הוא טהריאל, ואחד שמו סגרון

אם היא ראויה רומז לפתחון שיפתח . בא טהריאל המלאך ומעיין, בגן עדן בתוך היכל לבנת הספיר הזה
אם הוא , ודיע לפתחון מאיזה מדריגה הואומ, "פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שמר אמנים", ואומר, הפתח

שכל אלו הם , אם ממארי דרגלין, אם ממארי דידין, אם ממארי דצואר, או ממארי דקומה, ממארי דעיינין
 דבריו על – ב"א פל"עמק המלך ש (ה ושכינתיה בעולם הבריאה"כמו שנפרש בעזרת קב, איברי המרכבה

 ).@ןוהמעיין צריך להבין אם יש לצרפו לכא, פקודי
 @.ב"ח סח ע"רשימה זו' עי 2750
נימוחים מניצוצי ומזיקי ' פי). א"ד(מזיקי השלהבת שעליהם והם אינם נראים ביום רק בלילה  2751

 ).א"נ(ו "ב משם הרח"הרש. השלהבת
 ).הערת הזוהר(א "יט ע 2752
 ).אור יקר(שנשאבים אל מקורם  2753
 ).אור יקר(הם אישים  2754
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 מן יותר נראה מקום ואותו .הולכים שהם
 )רבהוק( בַרְק יש הללו ולמלאכים .הראשון

 מריח )ונהנים( זוניםיונ ,אדם בני עם
 ולהאיר בתועלת לעלות שלמטה שםווב

 ששמו אחד נהוממ ועליהם. יותר
אבל  ,בשירה פותחים ואלה .ל"קדומיא
 עד נראים ולא ,להם והולכים נשקטים
 ,שירה ואומרים פותחים למטה שישראל

 מאירים ונראים במקומם עומדים ואז
 .שהוקד מקדשים ביום מיםפע שלש .יותר

 טסים כולם ,בתורה עוסקים וכשישראל
 ברוך והקדוש ,למעלה עדות )הם( ומעידים

  .עליהם מרחם הוא

ïéëàìî ïéìàå äàîã÷ ïî øéúé2755 ïåäì úéà 
]ïðæúîå àùð éðá íò àáø÷[)  àùð éðá íò àáøå÷

ïðäúîå( àúúìã àîñåáå àçéøî2756 à÷ìñì 
 àðîî ãç åäééìòå øéúé àøäðàìå àúìòåúá

ìàéîåã÷2757 àúøéù ïéçúô ïéìàå äéîù 
ãò ïåæçúà àìå ïåì ïéìæàå éëëúùîå ìàøùéã 

 ïîéé÷ ïéãë àúøéù éøîàå éçúô àúúì
 ïéðîæ úìú øéúé ïéøéäð ïæçúàå åäééúëåãá
 é÷ñò ìàøùé ãëå àúùåã÷ éùã÷î àîåéá

ïéñàè ïåäìë àúééøåàá2758 éãäñå )ïåðéà (
á÷å àìéòì àúåãäñ"åäééìò ñééç ä2759  

 ניצוצות של מקום הוא שלישי מדור
 דינור נהר של השפעה ושם ,עשן ותמרות
 לנפשות המוקד בית שהוא ,יוצאו ששופע

 ראשי על אש יורדת שמשם ,הרשעים
 שטורדים חבלה מלאכי ושם ,הרשעים

 ישראל על הרע לשון נמצאת ושם. אותם
 לזמן פרט ,אותם טילהס לפעמים

 נהווממ ,אותו לדחות רפואה שלוקחים
 מצד כולם ,השמאל מצד עליהם אחד

 פני עלוחושך " שנאמר כמו ,החושך
  .שם נמצא הרשע ל"וסמא ,"תהום

äàúéìú àøåãî196 ïéáéáùã øúà àåä 
ïéøåè÷å2760 ÷éôðå ãéâðã øåðéã øäðã åãéâð ïîúå 

 ïîúîã àééòéùøã åäééùôðã àã÷åî éá åäéàã
àééòéùøã åäééùéø ìò àùà úéçð2761 ïîúå 

 çëúùà ïîúå åäì éãøèã äìáç éëàìî
 ïåì äàèñàìå ïéðîæì ìàøùéã åäééìò àééøåèìã

àðîæá øá2762ñà éáñðã  ãçå äéì àééçãì àúåå
 àøèñî åäìë àìàîùã àøèñî åäééìò àðîî
 íåäú éðô ìò êùçå øîà úàã äîë êùçã

àîñå"ïîú çëúùà àáééç ì  
 ושם ,שמאיר מקום הוא רביעי מדור

 ,ימין שבצד עליונים למלאכים אור הוא
 הולכים ולא ,ימיםיומס בשירה ופותחים

  ראשונים כאלו לעבור

ã øúà àåä äàòéáø àøåãîøéäð197 àåä ïîúå 
 éçúôå àðéîé øèñá éã éàìò éëàìîì åøéäð

éàîã÷ éðäë àøáòàì ïéìæà àìå éîééñå àúøéù  

  î/á  
 מתערבביםו ונשרפים בשירה שפותחים

 .דםוכמק ומתחדשים ושבים ,דולקת באש
 ,מתבטלים ולא במקומם עומדים ואלה
 משתנים שלא רחמים מלאכי ואלה

 øåðá ïøáòúîå ïã÷åúîå àúøéù ïéçúôã
å ÷éìãïéîã÷ìîë ïéùãçúîå ïéáú  ïéîéé÷ éðäå

 éîçøã éëàìî éðäå ïøáòúî àìå åäééúëåãá
 áéúë åäééìòå ïéîìòì ïééðùî àìã)ã ã÷ íéìäú (

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(ו "ב משם הרח"הרש. נלחמים עם בני אדם' ל ופי"כצ 2755
 ).אור יקר(' והיינו ריח ניחוח אשה לה 2756
כ "ואח, ולקשרם, לעלות עולם העשיה ביצירה, צריך לקשר העולמות בתפילתו,  ומי שהוא זכאי2757

גלגלים ' שהם ד, ולקשר גלגלים עם גלגלים, ולקשר היכל עם היכל שני, לקשר יצירה בבריאה דרך היכלות
 ).ספר הליקוטים תצא כא (ה"יהדוני, ה"יאהיני, קדומיאל, ל"שנקרא אהניא', של היכל א

  ).א"ד(מעופפים  2758
קדושות אמנם אם ישראל עוסקים ' הענין שהם תלויים בתחתונים ולכך לפחות הם מקדשים ג 2759

 ).אור יקר(בתורה יש להם קיום והם מעידים 
ו דנהר דינור ונופל על של שלהבת ותמרות עשן ושם אש אוכלת נמשכת והולכת כאומרו ותמן נגיד 2760

 ).א"ד(ראש רשעים בגיהנם 
 נור של נוריאל. ט הוא נהר דינור"זרין בגלגול ומטחו נהר דינור שכל הרשעים נידונין בו ונתקנין בו ו2761

 ). א"ח מב ע"א בתז"בהגר(
 ). א"ד(שלוקחים להם רפואה והיינו תשובה  2762
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 אכיומל שהוע" כתוב ועליהם. לעולמים
 בעולם שליחותם עושים ואלה ."' וגורוחות

 בצד או מראהב פרט ,אדם לבני נראים ולא
 נהוממ אחד ומלאך .הרב בינהב אחר

 פותחים ובו .ל"פדא ששמו ,עליהם
 ,לרבונם ששבים לאותם הרחמים מפתחות
 תפלותיהם להעביר שערים ופותחים

  .ובקשותיהם

åâå úåçåø åéëàìî äùåò'2763 ïéãáò ïéìàå 
 øá àùð éðáì ïåæçúà àìå àîìòá åäééúåçéìù

àøçà àøèñá åà àååæçá2764 ãçå éâñ åðúìëñá 
ìàãô åäééìò àðîî àëàìî2765ù  äéáå äéî

 äéáâì ïéáééúã ïåðéàì éîçøã ïçúôî ïéçéúô
 ïåäúåìö àøáòàì ïéòøú ïéçúôå ïåäéøàîã

ïåäúåòáå  
 באור שמאיר מדור הוא חמישי מדור

 מהם ,מלאכים בו ויש ,הקודמים מכל יותר
 נמצאים הם לפעמים ,מים ומהם אש

 בצד אלה ,בדין נמצאים ולפעמים ברחמים
 מאירים אלה לפעמים .זה בצד ואלה זה

 לזמר ממונים ואלה ,חשוכים ואלה
 כשעולה ואלה הלילה בחצות אלה ,לרבונם

 ששמו עליהם נהוממאחד ו .האור
  .ל"קדשיא

äàùéîç àøåãî198 øéäðã àøåãî àåä 
 ïéëàìî äéá úéàå éàîã÷ åäìëî øéúé åøéäðá
 éîçøá åçëúùà ïéðîæì àéî ïåäðîå àùà ïåäðî

àã àøèñá ïéìà àðéãá åçëúùà ïéðîæìå ïéìàå 
 ïéìà ïéëùçå ïéìà ïéøäð ïéðîæì àã àøèñá
 úåâìôá ïéìà ïåäéøàîì àøîæì ïðîî ïéìàå
 åäééìò àðîî ãçå àøåäð ÷éìñ ãë ïéìàå àéìéì

äéîù ìàéùã÷2766  
 רוח ומתעורר] בחצות[ הלילה כשנחלק

 עם להשתעשע בא הוא ברוך והקדוש צפון
 מקישה צפון רוח אז ,עדן בגן הצדיקים

 הלילה בחצותהממונים  לאותם ומגיעה
 .בשירה ופותחים מזמרים וכולם ,לזמר

 קרוהב רותשח ומתחברת קרוהב וכשמגיע
 וכל ,שירה אומרים האחרים כל אז ,באור
 )שלמטה( המלאכים שאר וכל הרקיע כוכבי

 כביוכ יחד ברן" שכתוב כמו ,להם יעיםימס
 שישראל עד ,"אלהים בני כל ויריעו קרוב

  .חריהםא ותשבחות שירה יםנושא

á÷å ïåôö çåø øòúàå àéìéì âìôúà ãë" ä
ïãòã àúðâá àéé÷éãö íò àòùòúùàì éúà2767 

 ïðîîã ïåðéàì àèîå ùé÷à ïåôö çåø ïéãë
 ïéçúôå ïéøîæî åäìëå àøîæì àéìéì úåâìôá
 àúåøã÷ øáçúîå àøôö éúà ãëå àúøéù

àøôöã2768àøåäðá 2769 ïéøîà ïéðøçà åäìë ïéãë 
î øàù ìëå àòé÷ø éáëë ìëå àúøéù ïéëàì

)àúúìã ( áéúëã äîë ïåì ïéòééñî)æ çì áåéà (
éäìà éðá ìë åòéøéå ø÷á éáëë ãçé ïøá" ãò í

åäééøúáà àúçáùåúå àúøéù éìèð ìàøùéã  

                                                                                                                                                                                     

ואופנים וחיות הקדש   הכבוד שרפים חקק וחצב בה כסא,ארבע אש ממים) ב"יא מ"פ(י "ס' עי 2763
. עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט) תהלים קד ד(ומלאכי השרת ומשלשתן יסד מעונו שנאמר 

. כ"ע, ]היינו שעיקר הראיה מהמשך הפסוק[' 'וגו'ם עליותיו והוא כמו "ומסיים פסוק המקרה במי: א"בהגר
 ומזווגם .'א וכלי בינה כו"הם כלי המלכות וכלי ז ו,כלים' ל בבחי"הנ' בחי' ומכלים דיצירה שיש בה ה

מ "ח ש"ע (עושה מלאכיו רוחות) תהלים קד ד(ש " כמ, וכולם נקרא כלים דרוחין,נעשים מלאכים דיצירה
 ).ו"פט

 ).הערת הזוהר(א ”לד ע 2764
, לכל חולי ישראל, ומשם יוצאים כל מיני הרפואה, נקרא שער הרפואה,  הפתח הרביעי שבהיכל זה2765

והוא . ויש שם ממונה אחד אשר שמו פדאל הממונה על כל מיני הרפואה. ה תפילתו"שמקבל הקבלמי 
והוא פותח הפתח הזה לאותן , של סובלי חלאים ומכאובים ובעלי צער, ממונה להעלות כל התפילות

 ).ל"כנ@ח"ז פי"עמק המלך שי(ה "ומעלה אותן לפני הקב, התפילות
וראשים עליהם , ה ממונים כחשבון ימות השנה"ים שסושם הם עומד,  בהיכל אהבה התחתון2766

והם היתדות של ההיכל , ואלו הם קדשיהאל סטריהאל עסיריה קדשיאל. ארבעה סמכין עליונים על כולם
ואלו המלאכים מלוים , וכשנכנס שבת אז באה הנשמה יתירה מלמעלה. והם ממונים לשמח את ישראל, זה

וכל מרירת הנפש וכל , וכל יגיעת מלאכה,  כל עצבות ויגון ואנחה,ומעבירים מכל שומרי שבת, אותה למטה
 ).ל"כנ@ג"ז פכ"עמק המלך שי (לכן שייך יותר שמחה בשבת מכל המועדים. רוגז שבעולם

 ).הערת הזוהר (ב"ע'  ס2767
  ).א"כ פט ע"שעה ( מעט קודם עלות השחר בעת שמשחירין פני הרקיע במזרח2768
' עי, והיא נקראת אילת השחר, הוא זיווג יעקב ולאה). א"ד(ומתחבר שחרות הבקר באור היום  2769

  ).כ"שעה(א "לקמן קעח ע
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 קרוב עליון מדור הוא ששי מדור
 ונחלים ונהרות אניות ווב ,השמים למלכות

 הם דגים וכמה ,הים מן שנחלקים
 .העולם צדדי לארבעת שמרחשים
 אחד נהווממ , ממוניםשרים ומעליהם

 כל על נהוממ והוא ,ל"אוריא ושמו עליהם
 בשעות נוסעים לםווכ. התחתונים אלה

 ,זה ולצד זה לצד אניות כשנוסעות ,ורגעים
 ,מזרח )דרום( לצד אניות כשנוסעות

 הוא צד לאותו עליהם שעומד נהוהממ
 אניות וכשנוסעות .מימין שבא ל"מיכא
 לאותו ליהןע שעומד נהוהממ ,צפון לצד
 .השמאל מצד שבא גבריאל אהו צד

 הרי ,דרום )מזרח( לצד אניות וכשנוסעות
 צד לאותו עליהם שעומד נהוהממ הוא שם
 .לימין והוא ,שמו )ל"אוריא( ל"רפא

 נהוהממ ,מערב לצד אניות וכשנוסעות
 ל"אוריא הוא הצד לאותו עליהם שעומד

  .לאחרונה והוא ,)ל"רפא(

øåãî àåä äàúéúù àøåãî àäàìò áéø÷ 
àéîù åëìîì2770199ïéáøà äéáå 2771ïéøäðå 2772 

ïéìçðå2773ïéðåð äîëå àîé ïî ïéâìôúîã 2774 ïåðéà 
 ïéëøñ ïåäðî àìéòå àîìò éøèñ òáøàì ïùçøîã

ïðîî2775 àåäå äéîù ìàéøåàå åäééìò àðîî ãçå 
 éúòùá éìèð åäìëå ïéàúú ïéìà ìë ìò àðîî

éòâøå2776 éáøà éìèð ãë2777 àøèñìå àã àøèñì 
à éìèð ãë àã øèñì éáø)íåøã (]àðîî çøæî[ 

 àîéé÷ã]åäééìò[àëéî àåä àøèñ àåääì " ì
àðéîéî àúàã2778 ïåôö øèñì éáøà éìèð ãëå 

 àåä àøèñ àåääì åäééìò àîéé÷ã àðîî
 éáøà éìèð ãëå àìàîùã àøèñî éúàã ìàéøáâ

 øèñì)çøæî (]íåøã[ àðîî åäéà ïîú àä 
 ìàôø àøèñ àåääì åäééìò àîéé÷ã>ð" à

ìàéøåà<ù  éáøà éìèð ãëå àðéîéì àåäå äéî
 àåääì åäééìò àîéé÷ã àðîî áøòî øèñì

 ìàéøåà àåä àøèñ>ð"ìàôø à<äàøúáì åäéàå   
 ,הכל על עליון מדור הוא שביעי מדור

 ,הצדיקים נשמות רק נמצאים לא ושם
 ,עליון זהר באותו מתעדנים ששם

) עליון( ותפנוקים בעדונים ומתעדנים
 אותם רק םנמצאי לא ושם .עליונים
   .ונדבה וברכה שלום וגנזי .זכאים

 àøåãî àåä äàòéáù àøåãîäàìò àìë ìò 
àéé÷éãöã ïåäúîùð øá åçëúùà àì ïîúå2779 

 àøäéæ àåääá ïéðãòúî ïîúãäàìò ïéðãòúîå 
 ïé÷åðôúå ïéðåãòá)äàìò (>ð" àïéàìéò2780< ïîúå 

 åçëúùà àì)øáïåðéà ] (ãëïéàëæ ïåðéà [ éæðâå 
 äáãðå äëøá íåìù  

                                                           

 ).אור יקר(המלכות מתפשטת וכוללת במציאותה כל הענינים האלו והיא מכונה בשם ים  2770
והם מתנהגים כפי השפע הנשפע , וענין ארבין הוא הכחות להנהגה', דכתיב שם אניות יהלכון וכו 2771

 ).יקראור (עליהם מלמעלה 
ל דגים כלם רמז אליהם "ספינות ונהרות והוא רמז אל שלוחי השכינה מלאכי עליונים וכן נונים ר 2772

 ).א"ד(
 ).אור יקר(היינו משך השפע והעולוות ממנה לכל צד ולכל מקום  2773
 ).אור יקר(המלכים הנמצאים בבחינות אלו  2774
 ).א"ד(שרים ממונים  2775
 ).אור יקר(יעתו וכיוצא ועל דרך זה לכלם יש שעה ששולט הדין שולט גבריאל וסי 2776
מקום אשר יהיה שמה הרוח העליון השופע עליהם ללכת ילכו אם משפיע דין הם מתנהגים  2777

כשנוסעים ). אור יקר(בשמאל בצפון בסוד הדין ומפני שבבקר שולט החסד ובערב הדין ובלילה דין החזק 
  ).א"נ(ב "הרש. ונין וארבי הם מלאכים שלוחי השכינהל ונ"כצ' ארבי לסטר דרום מיכאל וכו). א"ד(הספינות 

ורפאל שר , ת למזרח"ואוריאל שר הת, גבריאל שר הגבורה לצפון, נודע מיכאל שר החסד בדרום 2778
ואפשר לפרש כי מזרח נוטה לימין בסוד מוליך לימין משה לכך מיכאל שר החסד ' המלכות למערב וכו

ומלכות לימין בסו דכוס של ברכה בימין ולפיכך רפאל ' וכוממונה למזרח והחכמה נקראת לפעמים מזרח 
ת שהוא על כל למעלה מחסד "ואוריאל על כלם כענין הת', ואוריאל במערב במקום המלכות וכו, בדרום

 ).אור יקר(וגבורה ובסוד ההנהגה הזאת שהוא מזיגת המדות יוניקם התחתונים 
ת מתחת כסא הכבוד לכך מנוחתם במדור זה היינו שהיכל שביעי בו כסא הכבוד והנשמות חצובו 2779

 ).אור יקר(מקום חציבתם והיינו נשמות דבריאה כי נשמות דאצילות יש להם דרך אחר 
 .ב"לקמן רנא ע' עי 2780
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 אמרו והרי ,עליוןכדוגמת  הוא הכל
 בשבעה שלמטה בארץ הוא אז, החברים
 לםוובכ ,שלמעלהכדוגמא  וכולם ,מדורים

 מודים וכולם ,אדם בני כמראה מינים יש
 שיודע מי ואין .הוא ברוך לקדוש ומשבחים

 .העליון במדור שהם כאותם כבודו את
 לעבדו כראוי כבודו את רואים ואלה

 העליון ועולם. כבודו את ולהכיר ולשבחו
 אלא בקיומו עומד איננו, תבל שהוא הזה
  קדושים גופים שהם ,הצדיקים בשביל רק

 àðååâë àåä àìëäàìò2781 àééøáç åøîà àäå 
 àåä ïéãëìïéøåãî äòáùá àúúìã õøà2782 

 åæéçë ïéðéæ úéà åäìëáå àìéòìã àðååâë åäìëå
á÷ì ïçáùîå ïãåî åäìëå àùð éðá" ïàî úéìå ä

éø÷é òãéã àøåãîá ïåðéàã ïéìàë ääàìò ïéìàå 
 àçáùìå äéì çìôîì úåàé à÷ãë äéø÷é ïàæç

 àã àîìòå äéø÷é òãåîúùàìå äéìäàìò åäéàã 
 ïåäéðéâá àìà äéîåé÷á àîéé÷ àì ìáú

ïéùéã÷ ïéôåâ ïåðéàã àéé÷éãöã  
  àî/à  

 מדור אותו עומד לא .שלמעלהכדוגמא 
 גם כך .הצדיקים לנשמות אלא שביעי
 אלא עומד לא למטה הזה יעיהשב המדור

 זה ,אחד הכל להיות הצדיקים של לגופיהם
 ,שמעון רבי אמר ,בא וראה. זה כדוגמא
 יש ובתוכם ,שאמרנו הם מדורים שבעה
 ,האמונה סודות מאותם היכלות שבעה

 היכל ובכל ,עליונים רקיעים שבעה כנגד
  .עליונות רוחות יש והיכל

 àøåãî àåää àîéé÷ àì àìéòìã àðååâë
 éàä éîð éëä àé÷éãöã ïåäúîùðì àìà äàòéáù
 ïåäéôåâì àìà àîéé÷ àì àúúì äàòéáù àøåãî

àãã àðååâë àã ãç àìë éåäîì àé÷éãöã2783 àú 
à éæç" åâáå ïøîà÷ã ïåðéà ïéøåãî äòáù ïåòîù ø

æ úéà ïåðéà 'ïéìëéä2784 àúåðîéäî éæø ïåðéàî 
æ ìá÷ì ' úéà àìëéäå àìëéä ìëáå ïéàìò ïéòé÷ø

àìò ïéçåøïé  
 על שהתמנה רוח יש כאן ,ראשון היכל
 ,ל"רחמיא ושמו ,ירוישהתג הגרים נשמות

 הכבוד מזיו ונהנים אותם נושא והוא
  .שלמעלה

äàîã÷ àìëéä2785 àðîúàã àçåø úéà àëä 
 äéîù ìàéîçøå åøééâúàã ïéøâã ïåäúîùð ìò

àìéòìã àø÷é åéæî ïåðäúàå ïåì ìéèð åäéàå  

 ,ל"נאאהי ששמו אחד רוח יש ,שני היכל
 התינוקות נשמות אותם כל על עומד וזה

 והוא ,בתורה קולעס הזה בעולם זכו שלא
  .אותם ומלמד עליהם עומד

àðééðú àìëéä200ìàðéäà àãç àçåø úéà 2786 
 ééáøã ïéúîùð ïåðéà ìë ìò àîéé÷ àãå äéîù

éòìîì àîìò éàäá åëæ àìã2787 åäéàå àúééøåàá 
ïåì óéìåàå åäééìò àîéé÷  

 בשם אחד רוח יש בו, השלישי היכל
 אותם נשמות על עומד והוא ,ל"אדרהינא

 ,שחשבו כגון ,חזרו ולא בתשובה שחזרו
 אותם טורדים אלה .מתו בהם חזרו ובטרם
 לרוח אותם מעלים כך ואחר ,בגיהנם

 להנות וחומדים ,אותם ונושא ,נהוהממ

éàäá äàúéìú àìëéä201 àãç àçåø úéà 
ìàðéäøãà202 ïåäúîùð ìò àîéé÷ åäéàå äéîù 

 ïåâë åøãäà àìå àúáåéúá åøãäàã ïåðéàã
 åáéùçã)àìå åäá åøãäà àìà(]  åøãäà àì ãòå

ïéìà åúéî åäá [å íðäéâá ïåì ïéãøè]øúáì[203 
                                                           

כמו שאמר , פ שהיא בינה דיצירה"כך המדורא שביעאה אע, ק שיש בו ברכה ונדבה"כמו היכל ק 2781
 ).מ"מ(ז יש בו ברכה ונדבה "הרב לעיל עכ

 ).מ"מ(שהמדורין של ארץ השפל כמו המדורין שתחת המלכות ' יפ 2782
ר יצחק שהוא בזוהר "א' בזהר גדול דפוס מנטובה קרימונה לובלין מתחיל כאן ויאמר אלקים כו 2783

  ).הערת הזוהר(ב "קטן לקמן בדף מה ע
' א, היכלות אלו שבתוך המדרוין אינם ההיכלות שהזכיר הזהר לעיל דף לח מכמה טעמים 2784

מ "ש, והמדורין הם בנוגה דיצירה, היכלין בתוך המדורין' וכאן אמר ז, ע של מטה"כלות דלעיל הם בגשההי
 ).מ"מ(דאלו לחוד ואלו לחוד 

). א"נ(י "א אלא אחרים הם גכ"ח ע"דע שהיכלות האלו שבתוך המדורין אינם ההיכלות הנזכר בדף ל 2785
ו "ב ופ"ח שער כסא הכבוד פ"ע' ב ועי"ט עי דף י"ש בשער מאמרי רשב"וכאן הם ההיכלות דהיצירה וכמ

  .א היכל קדמאה והערה שלנו שם"לעיל לח ע' עי). ו"לש(
 .ח שער הנהגת הלימוד פרק א"פע' עי 2786
 ).ג"ז יח ע"א בתיקו"בהגר(ל לחדש "ר 2787
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 נקראים ואלה .נהנים ולא רבונם כבוד מזיו
 דשוח ידימ והיה" כתוב ועליהם ,בשר בני

 בשר כל יבא בשבתו שבת דייומ בחדשו
  ".'ה אמר לפני להשתחוות

éìàò ïãîçå ïåì ìéèðå àðîî àçåø éàäì ïåì ï
 ïåðäúà àìå ïåäéøàîã àø÷é åéæî äàðäúàì

 áéúë åäééìòå øùá éðá ïåø÷à ïéìàå) åñ äéòùé
âë ( åúáùá úáù éãîå åùãçá ùãç éãî äéäå

åäé øîà éðôì úååçúùäì øùá ìë àáé"ä2788  
 ושמו אחד רוח עומד כאן ,רביעי היכל
 אותן כל לע עומד זה ).ל"גהדהא( ל"גדריהא
עובדי  (העמים שאר הרוגי של נשמות

 ,המלך של מעיל לתוך להעלותם ,)ם"עכו
 אותם םושינק היום עד שם ונרשמים

 מלא בגוים ידין" שכתוב ,הוא ברוך הקדוש
  ".רבה ארץ על ראש מחץ גויות

 àîéé÷ àëä äàòéáø àìëéä]ãç[ àçåø 
 ìàäéøãâ]ð"àäãäâ à"ì[ ìò àîéé÷ àã äéîù 

ùð ïåðéà ìë ïéúî)ïéîò øàùãåëòò "í( ] éìåè÷ã
ïéîò øàù[ ìòàøôøåô åâ ïåì àìà2789 àëìîã 

á÷ ïåì íå÷ðéã àîåé ãò ïîú åîéùøúàå" ä
 áéúëã)å é÷ íéìäú ( õçî úåéåâ àìî íéåâá ïéãé

äáø õøà ìò ùàø2790  
 אחד רוח עומד כאן ,חמישי היכל
 כל על עומד וזה ,ל"אדיריא שנקרא

 חזושאא " נחסידים של (הללו הנשמות
 הם ואלה .הצד באותו שעמדו ,)בתשובה

 ,הכל על העליון הזה שבמדור , כולםמעל
 על )עליהם( גדול נהוממ )שמו( ל"ומיכא
 אלפים וכמה ,בו )שעומדים( עומדכולם 

 ,הצד באותו תחתיו עומדים כולם ורבבות
 החסידים נשמות אותן מתעדנות ושם

  .הבא מהעולם ששופע עליון אור באותו

ùéîç àìëéä äà]àëä[ àçåø ãç àîéé÷ 
 ïéúîùð ïéìà ìë ìò àîéé÷ àãå ìàéøéãà éø÷àã

]øñç[204) àúáåéúá ïãéçàã ( àåääá åîéé÷úàã
 àøåãîá éã åäìëî àìéòì ïåðéà ïéìàå àøèñ

àã205 äàìò ìàëéîå àìë ìò ] ìò àðîî áø
àîéé÷ åäìåë[ )åäééìò àðîî áø äéîù åäìåë ìò 

ïéîéé÷ã( é÷ åäìë ïááøå óìà äîëå äéá ïéîé
 ïåðéà ïéðãòúî ïîúå àøèñ àåääá äéúåçú

 àøåäð àåääá éãéñçã ïéúîùðäàìò àãâðã 
éúàã àîìòî  

 שיודע מיהו ,שמעון רבי אמר ,בא וראה
 בשעה .משה כמו רבונו תפלת לסדר

 .דריס ,באריכות תפלתו לסדר לו שהצטרך
 רבי אמר. כן גם ,לקצר לו שהצטרך ובשעה
 סדור וניםהקדמ בספרי מצאנו הרי ,שמעון

 לפעמים ,אחד בקשר הסודות סודי של
 קשרים רוולקש כראוי תפלתו לסדר שצריך

 יחוד ליחד ולדעת ,כראוי רבונו את םשלב
 ,שערים חוולפת רקיעים עולקר שלם

. בידו שימחה מי יהיה שלא ופתחים
 את לפתות שיודעים הצדיקים אשריהם

 שכינה ולהשרות גזרות ולבטל רבונם
 בעלי את ולהסיר ,רכותב ולהוריד בעולם

   .בעולם ישלטו שלא הדין
  

éæç àú ]øñç206[à " òãéã àåä ïàî ïåòîù ø
 àúòùá äùîë äéøîã àúåìö àøãñì
 øãñ úåëéøàá äéúåìö àøãñì äéì êéøèöàã

à éîð éëä àøö÷ì äéì êéøèöàã àúòùáå" ø
 éæøã àøåãñ éàîã÷ éøôñá àðçëùà àä ïåòîù

 àãç àøåù÷á ïéæøã)ì(éøèöàã ïéðîæ àøãñì ê
 éîåñáì ïéøù÷ àøù÷ìå úåàé à÷ãë äéúåìö
 àãåçé àãçéì òãðîìå úåàé à÷ãë äéøàîì
 ïéòøú àçúôàìå ïéòé÷ø òø÷îì àúîéìù
 ïåðéà ïéàëæ äéãéá éçîéã ïàî àäé àìã ïéçúôå

ïåäéøàîì éúôîì éòãé ïåðéàã àé÷éãö2791 
 àîìòá àúðéëù äàøùàìå ïéøæâ éìåèáìå

 ïåäéøàî éãòîìå ïàëøá àúçðìå àìã ïéðéãã
àîìòá ïåèìùé  

øîàå ïåòîù éáø í÷)á å÷ íéìäú ( ììîé éî  גבורות ימלל מי" ,ואמר שמעון רבי קם

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב "לקמן סב ע 2788
 .א"לעיל לט ע' עי, )ג"א סב ע"ה ח"דע(ל דעולם הבריאה "הוא מהחשמ 2789
  ).ב"צ לב ע"א על ספד"בהגר(דהיינו נטילת הדעת שלו , א" סירוס הדכר דסטהיינו בחינת 2790
  ). א"ד(לפתות לאדוניהם  2791
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 אברהם מעיניך עפר יגלה מי ,"' וגו'ה
 לך שגלה ,הוא ברוך הקדוש ימין החסיד

 ,בעולם תפלות והתחלת הסודות סוד
 שבעה. העליון המלך היכלות לך והתגלו
 עומדים והם ,הם קדושים היכלות

  נסתנכ ואחד אחד ובכל .בקיום @בשערים

åäé úåøåáâ"åâå ä ' íäøáà êðéòî àøôò éìâé ïàî
á÷ã àðéîé àãéñç" ïéæøã àæø êì éìâã ä

 éìëéä êì ïééìâúàå àîìòá ïéúåìö úàéøùå
 àëìîãäàìò ïåðéàå ïåðéà ïéùéã÷ ïéìëéä äòáù 

ïéòøú ïéîéé÷207ìàò ãçå ãç ìëáå àîåé÷á   
  àî/á  

 שיודע מי של )רבונו של( חודהי תפלת
 שיודע .בשלמות יחוד וליחד לרבונו לבשם

 ,באלו אלו קשרים רוולקש םלובכ כנסילה
 ,עליונה ברוח תחתונה רוח ,ברוח רוח

 מוסרך לחש צקון פקדוך בצר 'ה" כתוב
  ".למו

 àãåçéã àúåìö)äéøîã ( éîåñáì òãéã ïàîã
 àìòàì òãéã åîéìùá àãåçé àãçéìå äéøàîì

 åäìëá àçåøá àçåø ïéìàá ïéìà ïéøù÷ àøù÷ìå
 àçåøá äàúú àçåøäàìò2792 áéúë ) åë äéòùé

æè (åäé"åîì êøñåî ùçì ïå÷ö êåã÷ô øöá ä  
 רגליו ותחת" כתוב .הראשון היכל
 השמים וכעצם הספיר לבנת כמעשה

 שנקראת רוח) יש( הסודות סוד ".הרולט
 לשני נוצצת טובה אבן של כספיר ,ספיר

 אור ואותו .ויורד עולה אחד אור ,צדדים
 ולמטה למעלה לכל עבר נוצץ לבן

 סתום תלוי אורו .העולם צדדי ולארבעת
 אורות ארבעה נפרדים הזה מהאור. וגלוי

 אחד אור מאירים וכולם ,צדדים לארבעה
 למראה אורות ונוצץ שדולק הנר כמנורת

 עולים הנר אורות ואותם .אדם בני עיני

äàîã÷ àìëéä2793 áéúë )é ãë úåîù ( úçúå
øéôñä úðáì äùòîë åéìâø2794  íéîùä íöòëå

øäèì2795 ïéæøã àæø ]úéà[ çåø ]ã[ éø÷à
àøéôñ2796 >åøéôñë <)åøéôñá( õéöð àáè ïáàã 

ïéøèñ ïéøúì2797 ]àøåäð) [äéøåäð(ãç 2798 ÷éìñ 
øååç àøåäð àåääå úéçðå2799 ìëì õéöð  øèñ

àîìò éøèñ òáøàìå àúúå àìéò2800 äéøåäð 
>ééìúï <)ïééðú(àééìâå íéúñ 2801 àã àøåäðî 

ã ïéùøôúî 'ïéøåäð2802ãì  'ïéøèñ2803 åäìëå 

                                                           

 ).מ"מ(רוח של היכל התחתון נכללת ברוח של היכל שלמעלה ממנו ' פי 2792
דהיינו ). הערת הזוהר(בפרדס שער היכלות הקדושות והיכלות התמורות ' עי). א"ד(סוד העטרה  2793

כל ח שער מט פרק ו ד"ע' ועי. 'ח שער מו פרק ו"ע' ועי). ב"א סב ע"ה ח"דע(יאה א דבר"היכלות דאו
כוונתו להיכלות דגן עדן אשר בכל עולם , והנה בביאור תיבת היכלות. ל"סוד חשמבע הם "ההיכלות דבי

אבל היכלות אלו אינם בסוד , אם כי אף הם נקראים היכלות(, ע ולא לעגולים הכלליים שבכל עולם"דבי
  ).ה שם"דע(ל בכלל "חשמ

א שהיכלות אלו הם "ל יסוד ועטרת היסוד דאו"ור, לבנת היא מלכות שהיא נוקבא, ספיר הוא יסוד 2794
 ).מ"מ(א "דאו

ש "כמ, עצם השמים' היכל ב. כ כאן"כמעשה לבנת הספיר כמש, הראשון, היכלין קדמאין' והן ג 2795
ולכן ', וכל אלו היכלין הן בנוק, י רוחא דבהוש הא"וכלהו ע. ב"ש שם ע"כמ, לטהר', היכל ג. א"לקמן מב ע

ולא נתגלו הגוונין רק ', י שלה וכו"היכלין הן בנה' ואלו ג' וכו, שהתפלה הוא במלכות, התפילה עולות בהן
 ).יהל אור] ('י דאתגליין הוא רק בנוק"ואפילו הנה, ת לא אתגליין"דגוונין דחג[היכלין אלו ' בג

 ).יהל אור(ש ספיר גזרתם "שמות של ישראל וזדרגא דיסוד שמשם גזורות הנ 2796
כל מקום שאומר הזוהר היכל הם גוף הספירה ובכל מקום שאומר חד רוחא הוא רוח הספירה ובכל  2797

' לכך יש בו ב, כ הארת עטרת היסוד"יסוד יש בו ג). מ"מ(מקום שאומר חד חיותא הם נפש הספירות 
כן ההוא רוחא נציץ , גוונין חוור וסומק' ות הספיר שכולל בל כדמ"ר). מ"מ(ש נציץ לתרין סטרין "וז, אורות

צינורות בימין ושמאל וכאן הוא ' ובו ב. ה כידוע"סטרין מנו' שיסוד כלול מב, תרין נהורין לתריך סטרין
' ר שבו ידע אדם כו"ה טו"ר כידוע בסוד בני חת וביסוד הוא סוד ע"כ בעץ הדעת טו"משא, שניהם בקדושה

 ).יהל אור(קדושה ג כאן ב"ובו חו
 ).יהל אור(ק "לימין והוא חוור נציץ לו 2798
 ).מ"מ(לבנת ' יסוד הוא רחמים יותר מעטרת היסוד שהיא מלכות שנק 2799
 ).מ"מ(ה כנודע "ק כי מעלה ומטה הם נו"הם ו 2800
 ).יהל אור(כי בשעת התכללותו הוא סתים  2801
  ).א"ד(ה "אותיות הוי' ד). מ"מ(רגלי מרכבה ' נגד ד 2802
 ).יהל אור( לשמאל והוא 2803
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 אש ותהא מתוך ושבים הולכים ,ויורדים
  .אחד אור וכולם ,שדולק הנר אור של

 õéöðå ÷éìãã àâøùã àðéöåáë àøåäð ãç ïéøåäð
àùð éðáã ïéðééòã åæéçì ïéøåäð2804 ïéøåäð ïåðéàå 

 àåää åâî ïéáééúå ïéìæà ïéúçðå ïé÷ìñ àâøùã
ùã àøåäðã àùààøåäð ãç åäìëå ÷éìãã àâø  

 כמו נוצצים המאורות וכל ,אלה גם כך
 ,םואד ]בצבע[מתנוצץ  שתונח של מראה

 ,"קלל שתונח כעין צציםוונ" שנאמר כמו
 ,לבנה שנקרא רוח יש ולשמאל. לימין זהו
 .בזה זה ונכנס הראשון ברוח נכלל וזה

 שיוצא משום ,כאחד ולבן םואד אורו
 כשבאים .ראשונים מאורות מאותם

 באורות מגיעים ,זה של המאורות
 ונראים .אחד והם בו ונכללים הראשונים
 מתגלים ולא ,לבדם הראשונים המאורות
 לתוכם שנכנסו נודעו ולא ,הללו האחרים
 באו כי נודע ולא" שנאמר כמו ,בו ונסתתרו

 .אחד שהם ברוח רוח וזהו ."' וגוקרבנה אל
 שני הם וכאן .אחד שהם במאורות מאורות
 רקיעים מאותם תחתונים )רקיעים( שערים

  ).רקיע( השמים שמי) שמים( שנקראים

 åæéçë ïéøåäð åäìë ïéöéöðå ïéìà éîð éëä
àùçðã2805 øîúàã äîë à÷îåñá àùéèá 

)æ à ìà÷æçé ( àåä àã ìì÷ úùçð ïéòë íéööåðå
àðéîéì2806äðáì éø÷àã àçåø úéà àìàîùì 2807 

äàîã÷ àçåøá ìéìëúà àãå2808 àãá àã ìàòå 
øåäðäé208 ïåðéàî à÷ôðã ïéâá àãçë øååçå ÷îåñ 

ïéàîã÷ ïéøåäð2809 åèî àãã ïéøåäð åúà ãë 
ïéøåäðá2810 ãç ïåðéàå äéá åìéìëúàå ïéàîã÷ 

 ïééìâúà àìå åäééãåçìá éàîã÷ éøåäð ïåæçúàå
òãéúà àìå ïéðøçà ïåðéà)å( ]åìàòã) [åìàòå( 

äéá åøîèúàå åäééååâá2811 øîà úàã äîë 
)àë àî úéùàøá ( òãåð àìå äðáø÷ ìà åàá éë

åâå'2812 ïéøåäð ãç ïåðéàã àçåøá àçåø àåä àãå 
ïéøåäðá2813 ïéøú ïåðéà àëäå ãç ïåðéàã >ïéòøú< 

)ïéòé÷ø (ïéàúú2814 ïåø÷àã ïéòé÷ø ïåðéàî 
]íéîù2815[ >íéîùä éîù) ð"òé÷ø à(<) òé÷ø 

íéîùä(  
 נבראו הללו המנצנצים הרוחות משני

 םיניהשד ,קדושים שהם האופנים אותם
 מראה" שכתוב כמו ,חיותדה דינםכ

ïööðî ïéìà ïéçåø ïéøúî209 ïåðéà åàéøáúà 
ïéðôåà210 úåéçã àðéãë åäééðéãã ïéùéã÷ ïåðéàã 

 áéúëãë)æè à ìà÷æçé ( íéðôåàä äàøî

                                                                                                                                                                                     

יהל (' כאור הנר שמתנוצץ כמה נהורין ממנו למראה העין ואינם רק אור הנר בעצמו רק אור א 2804
 ).אור

 ).יהל אור(א "פקודי רס ע' כ בפ"אלו האורות כעין נחשת כמש 2805
  ).א"ד(י "אדנ 2806
עטרת היסוד לבנה הוא נגד ). מ"מ(א ולפי שהיא דינים אמר בה לשמאלא "רוח עטרת יסוד דאו' פי 2807
נהורין ' לכן נכללו אלו ב, כידוע' הצינורות בצינור א' ולפי שבעטרת נכללו ב, לבנה כידוע' שנק, מלכות

 מממ).יהל אור(' גווונין כאן בא
פירוש לפי שגם בעטרת היסוד יש בה הארת , ניהוריה סומק וחוור, כי הנקבה כלולה בזכר' פי 2808

 ).מ"מ(היסוד שהוא חוור 
, כ חוור וסומק"לכן יצא ג, והן חוור וסומק, נהורין של רוחא דספיר'  הרוח יצא מבנהורא של זה 2809

 ). יהל אור(ספיר נגד כוכב , לבנה נגד לבנה' וכו, כוכבים' והן נגד ב', אלא שנכללו כאן בא
  ).א"ד(משולבין  2810
 ).יהל אור(ל נהורין של לבנה בתוך של ספיר והכל בנהורין "ר 2811
והטוב נכללת , וכל שהוא יותר דין מתגבר, אתגברת על דכורא' דנוק, בדא יותרת על הכ"שבסט 2812

 ).יהל אור(נכללת בדכורא ' כ בקדושה שהנוק"ו משא'פרות הטובות נכללו ותבלענה וכ' ולכן ז, ברע כידוע
 ).יהל אור(' לכן אמרו בכל מקום דדכורא שם לא נזכרת הנוק 2813
 ).מ"מ(א "יסוד ועטרה דאו' פי 2814
וערבות , ק כוללין העטרה"ו, תתאין' ס ו"כ נגד ע"והן ג, )ב"יב ע(יעין שאמרו בחגיגה רק' ל מז"ר 2815

 ).יהל אור(ר "בינה כוללת ג
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 שכתוב וזהו ."' וגוומעשיהם האופנים
 ערותוב אש כגחלי מראיהם החיות ודמות"

 ".החיות בין מתהלכת היא הלפדים כמראה
 ממנו שיצאו מקום ,קדושה רוח זו ,היא מי

 ומן לאש ונגה" שכתוב ,להם מאירה והיא
 יוצא ,ברוח רוח כשנכלל". ברק יוצא האש
 על )טלומ( רמוז תאח חיה של אור מהם

 שולט כאריה דמותו זהו ,אופנים ארבעה
 אופנים של רבוא מאות ושלש אלף על

 אותם על מנהנ הזה הנשר כנפי .אחרים
 אחד כל נוסעים גלגלים בארבעה ,אופנים

 וגלגל גלגל בכל ,ארבעה מאותם ואחד
 עמודים עשר שנים והם ,עמודים שלשה

 ,הכל על שולטת זו רוח .גלגלים בארבעה
 )והרי( ,לםולכ עומדת זו ורוח ,יצאו מכאן
  .נזונים ממנה

åâå íäéùòîå'2816 áéúëã àåä àãå )âé íù ( úåîãå
úåéçä2817 äàøîë úåøòåá ùà éìçâë ïäéàøî 

àéä íéãéôìä àéä ïàî úåéçä ïéá úëìäúî 
àã2818 àçåø àùéã÷äéðî å÷ôðã øúà 2819 ] éäéàå

øéäð) [øéäðúàå(ùàì äâåðå áéúëã ïåì 2820 ïîå 
 ÷éôð àçåøá àçåø ìéìëúà ãë ÷øá àöåé ùàä

åøéäð åäééðî) åøéäð(àúååéç ãçã 211æéîø 212 ìò 
ã ' ìò èéìù äéøàë äéìéã àð÷åéã àäå ïéðôåà

àåáø äàî úìúå óìà2821çà ïéðôåàã  ïéðø
 àøùðã àäôãâ]éàä[ íéðôåà ïåðéà ìò àðîúà 

ãá ' ìëá òáøà ïåðéàî ãçå ãç ìë ïéìèð íéìâìâ
ïåðéàå ïéëîñ úìú àìâìâå àìâìâ2822 øñéøú 

ãá ïéëîñ ' àìë ìò àèìù àã àçåø ïéìâìâ
ëäî åäìëì àîéé÷ àçåø àãå å÷ôð à]àäå[ äðéî 

åðæúà2823  
 פנים ארבע ,הללו )האופנים( ארבעה

 מסתכלים פנים אותם וכל .ואחד אחד לכל
 שעומדת החיה אותה של צדדים לארבעה

 תחת הללו הארבעה כשנוסעים .עליהם
 זה לביםתומש בזה זה נכנסים ,החיה אותה

 אשה תולאוהל מקבילת" שנאמר כמו ,בזה
 ולהכנס באחת אחת להתכלל ,"תהואח אל
 נשמע ,גלגלים אותם כשנוסעים .בזו זו

 שלמטה צבאות אותם בכל נעימות קול
  .למיניהם

 ïéìà]ã'[) íéðôåàã ' ( ìëå ãçå ãç ìëì ïéôðà
 àåääã ïéøèñ òáøàì ïééëúñà ïéôðà ïåðéà
 òáøà ïéìà ïéìèð ãë åäééìò àîéé÷ã àúåéç
 àã ïáìùîå àãá àã åìàò àúåéç àåää úåçú

 øîà úàã äîë àãá)ä æë úåîù ( úåìéá÷î
 àãç àììëúàì äúåçà ìà äùà úåàìåìä

àã àìòàìå àãçá ïéìâìâ ïåðéà ïéìèð ãë àãá 
òîúùà213 ïéìéç ïåðéà ìëá àúåîéòð ì÷ 

åäééðéæì àúúìã  
 החוצה צבאות נפרדים זה היכל תחת

 עד ,שלמטה רקיעים של צדדים לכמה
 כולם ,שבתאי של לכוכב שמגיעים

 אלה כל ,נזונים משם .זה להיכל מסתכלים
 ,רוח לאותה מסתכלים כולם זה שבהיכל
 ללכת הרוח שמה היהי אשר אל" שכתוב

 שנקרא היכל וזהו ,"בלכתן יסבו לא ילכו
 אחרת רוח הכוללת זו רוח. הספיר לבנת
 נשקט שלא אורה ,ויורדת עולה שניה

 äîëì øáì ïéìéç ïéùøôúî àã àìëéä úåçú
 àáëëì åèîã ãò àúúìã ïéòé÷øã ïéøèñ

ïééëúñà åäìë éàúáùã214 ïîúî àã àìëéäì 
 åëúñà åäìë àã àìëéäá éã ïéìà ìë åðæúà

 áéúëã àçåø àåääì)ë à ìà÷æçé ( øùà ìà
 ïúëìá åáñé àì åëìé úëìì çåøä äîù äéäé

åø øéôñä úðáì éø÷àã àìëéä àåä àãå àã àç

                                                                                                                                                                                     

כי אותם שביחזקאל הן בארץ עלאה , ואינן אופנים הנזכר ביחזקאל, ל שמראיהון כמראה החיות"ור 2816
רק כאן , פנים כוללין כל המדוריןכן האו,וכמו שהחיות כוללין כל ההיכלין, ל"שתחת כסא באותן מדורין הנ

תרשישים סוד הבלנה שהיא על המים ' אומר אופנים וחיות פרטיים שבכל היכל ואופנים שבכאן נק
 ).יהל אור(ונקראת ים 

 ).יהל אור(' ל התרשישים דכאן עליהן נאמר ודמות החיות מראיהן וכו"ר 2817
 ).יהל אור(ל הרוח הולך בין החיות "ר 2818
 ).מ"מ( יצאו כולם היא מלכות שממנה 2819
 ).מ"מ(אלקיך אש אוכלה הוא ' ש ה"אש כמ ' מלכות נק2820
 ).מ"מ(ג נימין "ג חוורתי או י"ד או י"ג ת"נגד י 2821
  ). א"ד(ד "ן יו"ת נו"ף דל"אל 2822
 .אריכות ביהל אור' עי 2823
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 ,המים בתוך השמש כאש לעולמים )עוזב(
 איש של לרצון פרט ,עליה שעומד מי אין

 ,היכל באותו שנכנסת תפלה באותה ,צדיק
  יתראשב בשלמות קשרים רולקש ועולה

 äéøåäð àúçðå à÷ìñ àðééðú àøçà àçåø ìéìëã
 àìã]êéëù[) ÷áù ( åâ àùîùã àøåðë ïéîìòì

 ùð øáã àúåòø øá äéìò íéà÷ã ïàî úéì àéî
 àìëéä àåääá úìàòã àúåìö àåääá äàëæ

ïéøù÷ àøù÷ì à÷ìñå2824àúåøùá åîéìùá   
  áî/à  

 האור אז .כראוי הזו )האור( הרוח
 עמה ועולה ,בה ושמח בה מתעטף

 להתכלל ,השני ההיכל של בקשר להתקשר
  .שעליו עליונה אחרת ברוח שכלול רוח

]çåøã ð"àøåäðã à[ )çåøá ( éæç à÷ãë àã
äéá óèòúà àøåäð ïéãë2825 à÷ìñå äá éãçå 

äîò2826 àðééðú àìëéäã àøåù÷á àøù÷úàì 
ìéìëã àçåø àììëúàì2827 àøçà àçåøá äàìò 

äéìòã2828  
 חיה אותה בה כוללת ,שכוללת זו ורוח

 בו ונאחזים ,וגלגלים אופנים אותם וכל
 ,באש ומים במים אש שנאחזים דוגמאכ

 ,במערב מזרח ,בדרום צפון ,בצפון דרום
 בזה זה כולם נאחזים כך .במזרח ומערב

 עולה רוח אותה .בזה זה ונקשרים
 אל למעלה מסתכלת חיה ואותה ,להתקשר

 באמצע. בזה זה ומסתכלים ,השני ההיכל
 עד שעולה אחד מודע נעוץ הזה ההיכל
 ונעוץ נקוב והוא ,האחר ההיכל אמצע

 רוח להדבק למעלה מלמטה )נעוץ נתיב(
 כולם להיות לםומכ למעלה עד וכן ,ברוח
  ".לכל אחד ורוח" שנאמרכמו  ,אחת רוח

àúååéç àéää äéá ìéìë ìéìëã àã àçåøå2829 
 àðååâë äéá ïãçàúàå ïéìâìâå ïéðôåà ïåðéà ìëå

éîå àéîá àùà àãçàúàã ïåôöá íåøã àùàá à
íåøãá ïåôö2830çøæîá áøòîå áøòîá çøæî 2831 

 àãá àã ïøù÷úàå àãá àã åäìë ïãçàúà éëä
 àúåéç àéääå àøù÷úàì à÷ìñ àçåø àåää
 àðééðú àìëéä éáâì àìéòì àééëúñà

ïééëúñàå2832 àã àìëéäã àúéòöîàá àãá àã 
 àìëéäã àúéòöîà ãò à÷ìñã àãåîò ãç õéòð

 õéòðå áé÷ð åäéàå àøçà]ð"õéòð áéúð à[ àúúî 
 àìéòì ãò ïëå àçåøá àçåø à÷áãúàì àìéòì

                                                                                                                                                                                     

' הראשון שמתחלת התפלה לקשר הוא הרוח שבהיכל זה שמקשרת אותו ברוח שבהיכל הב' פי 2824
 ).מ"מ(

שמח בתפילה ' הרוח הנז' פי" וחדי בה. "שבהיכל זה בכח התפילה מתעטף באור' הרוח הנז' יפ 2825
 ).יהל אור(ל "נפש כמש' כ בחי"שהנהורין ג, ל בתפלה עצמה"ר). מ"מ(ועולה עמה 

 ).יהל אור(ו "כמש' עד למעלה בהיכל הד' להיכל הג' ומשם עולה עם שבהיכל הב' להיכל הב 2826
 ). מ"מ(רוחא דכליל ' לפי שרוח דאיקרי לבנה נכלל בו נק, הוא רוח דאיקרי ספיר 2827
 ).מ"מ(שהוא עליון ממנו ' נכלל ברוח שבהיכל הב' פי 2828
 ).יהל אור(' כ ההיא חיותא וכו"רוחין נכלל בו ג' ל ברוח הזה שכליל ב"ר 2829
 ). מ"מ(ודרום וצפון הם כלים דחסד וגבורה , אשא ומייא הם פנימיות חסד וגבורה 2830
. ל זה בזה נתאחדו בו ברוחא דא"ר, "ואתאחדן ביה"ש  "תאחדו בו האונפים עצמן זה בזה וזל שנ"ר 2831
ל יחוד גדול עד שלא נודע בהם לא אשא ולא מיא לא דרום ואל צפון שאלו נאחד "ר" 'אשא וכו"ואמר 

 ולא אבל עכשיו לא ניכר לא דרום ולא צפון ולא מזרח, דרום בצפון לבד היה צפון ניכר ודרום נכלל בו
בחבירו עד ' יסודות שנתמזגו בו ונתערבו א' מערב וכן אשא ומיא לא ניכרו והוא כמו ענין הגוף שהוא מד

יסודות יחדו גדול שנעשה מהם ' ובזה נתאחדו הד, ונעשה דבר אחד לגמרי, יסודות' שלא ניכר בו כלל הד
לגמרי וכן החיה וכן ' שו גוף אסטרין נתאחדו ונע' צפון וכן לד' דרום וא' האונפים שא' וכן בד' עצם א

נציצין דלהטין ונצצי ועאלין דא בדא ואתעביד מינייהו חד ' ש במעשה מרכבה חשמל אינון ד”הגלגלים וכמ
סטרין ההוא דלסטר מזרח אתכליל ' חיות כלילן דא בדא בגין דאינון לד' גופא ואקרי חשמל אף הכי אלין ד

זרח וההוא דלסטר צפון אתכליל בסטר דרום וההוא בסטר מערב וההוא דלסטר מערב אתכליל בסטר מ
דלסטר דרום אתכליל בסטר צפון וכיון דאתכלילו כלהו דא בדא אתעביד מינייהו חד גופא ואיהו רזא 

באץר והכללותם הוא דווקא משני הפכים אשא במיא ' ש והנה אופן א"דאקרי אדם וכן כאן באופנים וז
הפכים לגמרי עדיין אינן בטלים משמם הראשון ואינן ' ינן בדרום בצפון דתערובות אשא ברוח כיון שא

הרוחות דלכן ' יסודות וד' הפכים וכל החות ואופנים ולמעלה ולמטה הכל בד' מיוחדין עדיין עד שנתמזגו ב
 ).יהל אור(ש "וארא דף כד ע' ש בפ”וכמ' הן ד

  ).א"נ(ב "הרש. מבטת ורואה למעלה תרגום הבט נא אסתכי כען' פי 2832
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 øîà úàã äîë àãç àçåø åäìë éåäîì åäìëî
)èé â úìä÷ (ìëì ãçà çåøå2833  

 השמים וכעצם" כתוב .שני היכל
 ,זהר שנקרא רוח אותו הוא כאן ".הרולט

 גווניו יתערבו שלא תמיד בלבן ועומד
 .לעולמים משתנה שלא עצם והוא ,באחר

 ,האחר כמו להתנוצץ כך בהתגלות אינו הז
 ,העין ימתסת כמו להתגלות קשה זה

 .בגלגול ונוצצת זוהרתהיא  שכשמתגלגלת
 ראשון רוח שכשאותו משום ,כך זה וגם

 ונקשר ,אותו ומגלה לובגלג מגלגל ,עולה
 גוון תוך העין בןול של בקשר תויא יחד

. עליו ששורה ממנו  יותראחר שהוא דק
 האור .שלמטה רוח מתוך לתמתגלג זו רוח

 הזה האור )וגלגל( לגלגל סובב שלמטה
 בו שאוחז עד להאיר יכול ולא ,ומאיר

 ואוחז ,מאיר ואז ,עמו ונקשר התחתון
 כלול שהוא )מאיר שהיה( שלמטה באור
 בגללו מתגלה אלא ,בכלל משתנה ולא

 אור נוטל ,מתגלגל זה וכשאור .שלו בגלגול
 מסתובבו עמו ומתגלגל שמאל לצד אחר
 כמו ירכיך חמוקי" הכתוב סוד וזה .עמו

   ".מןוא ידי מעשה חלאים

àðééðú àìëéä2834 áéúë )ãë úåîùé  ( íöòëå
øäåèì íéîùä2835 éø÷àã àçåø àåää åäéà àëä 

øäæ2836 ]àúøååçá àîéé÷å2837øéãú 2838 àìã 
éðååâ åáøòúàåàìã íöò åäéàå àøçàá ) [àìå( 

éðúùà2839 éëä àéìâúàá åäéà åàì àã ïéîìòì 
ðúàìàøçàë àöö2840 >éù÷ àã <)éù÷àã( 

 àéìâúàì>ëåîéúñ <)åîéúñá(àðéòã 2841 ãëã 
 óåà àãå àìåâìâá õéöðå øäãæà àìâìâúî

éëä2842äàîã÷ àçåø àåää ãëã ïéâá 2843 à÷ìñ 
 äéãäá øù÷úàå äéì éìâå àìåâìâá ìâìâî

 àøåù÷á]àúøååçã) [àúååæçã(215àðéòã 2844 åâ 
 éåìò éøàùã äéðéî ÷é÷ã åäéàã àøçà ïååâ

àìâìâúî àøåäð àúúìã àçåø åâî àã àçåø 
 àìâìâì øçñà àúúìã]ð"ìâìâå à[ àøåäð 

àã2845 ãéçàã ãò àøäðúàì ìéëé àìå øéäðúàå 
 ãéçàå øéäðà ïéãëå äéãäá øù÷úàå äéá äàúú

 àúúìã àøåäðá)øéäð äåäã (]àåäã[ àìå ìéìë 
 àìåâìâá äéðéâá àéìâúà àìà ììë éðúùà

äéìéã2846äð ìéèð àìâìâúî àã àøåäð ãëå  àøå
 äéãäá àìâìâúàå àìàîù øèñì àøçà

äéîò øçúñàå2847 áéúë àã àæøå )á æ øéù (
êéëøé é÷åîç2848ïîà éãé äùòî íéàìç åîë 2849   

                                                                                                                                                                                     

 . אריכות ביהל אור'עי 2833
  ).א"יהל אור וד(הוד ). ג"א י ע"יהל אור ח(הוא שוקין עד ברכין  2834
 ).יהל אור(משום סיום הפסוק " לטהר"ואמר , ל"כמש, ל כאן הוא עצם השמים"ר 2835
 ).יהל אור(ש כזהר הרקיע ”הרוח זהר כמ' עצם השמים נק' לפי שההיכל נק 2836
 ).יהל אור(ר וסומק לאפוקי דהיכל הראשון שכל רוח הוא בחוו 2837
 ).יהל אור(מ קיימא בחוורתא "ל מ"ג דאתגליל ברוחין אחרים כנ"ל אע"ר 2838
 ).יהל אור(שונה מבשר , ל עצם פשוט דלא אשתנה"ר 2839
וכאן אין , ששם נציץ ממנו נהורין לתרין סטרין', ל הרוח הזה טמיר יתציר מן הרוח שבהיכל הא"ר 2840

 ).יהל אור(מתנוצץ ממנו נהורין באתגליא 
אז נראה , ל כמו הגוונין דלא מתחזיין בפתיחו דעיינין רק כשסותם העיינין ומגלגל בגלגולא"ור 2841

 ).יהל אור) (א"צז ע(ש שם "הגוונים בסתימת העיינין כמ
 ).יהל אור(א "ש בסתרי תורה לקמן צז ע"הענין כי תלת גווין הן כמ 2842
 ).יהל אור( מתגלה קצת ל שאין מתגלה רק כשעולה רוח הראשון ומתקשר עמו אז"ר 2843
י "אז נראה ע, כמו גוון חוור דעינא הנגלה שאינו מאיר כשמתגלגל עם גוון הפנימי שאינו נראה 2844

 ).יהל אור(' י רוח של היכל הא"בעיינין סתימו כן רוח הזה ע
פ כן לא נתגלה עד "ל שנהורא דהיכל הראשון גלגל את נהורא של היכל זה ועל ידו אתנהיר ואע"ר 2845
 ).יהל אור(י זה נתגלה הנהורא של היכל זה "חד עמו ועשנתא

ועכשיו שנאחז בנהורא תתאה שהוא דבר גס אז ' אז אנהיר וכו, כשמתקשר בנוהרא דהיכל תתאה 2846
 ).יהל אור(מאיר דוגמת האש שאינו נראה ומאיר רק על ידי שנאחז בדבר גס כמו הפתילה והשמן 

 ).יהל אור(ל "הזה ונקרא הדרניאשעוד יש רוחא אחרא בסטר שמאלא של היכל  2847
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 ,מאורות )לגלגל( לגלות שיודע מי אשרי
 ומסתובב עמו נכללת אחרת רוח] ואז[
 .ולבן תכלת בגוון סביבו ומאיר )ומאיר(

 תכלת ואותו ,הזה בלבן נקשר לבן אותו
 שלצד התחתון האור של םובאד נקשר
 ,אחד ונהיים בזה זה ונכללים ,שמאל

 ,שלמטה מה וכל ,"השמים עצם" ונקראים
 והיות .כאן נכלל הכל שלמטה היכל ואותו
  ".השמים עצם" נקרא ,כאן נכלל שהכל

à äàëæ äàìâì òãéã ïàî åäé]ð"àìâìâì à [
 øçúñàå äéãäá ìéìëúà àøçà àçåø ïéøåäð

)øéäðàå (]øéäðå[ ïååâá äéðøçñ2850 øååçå àìëú 
 àìëú àåääå àã øååçá øù÷úà øååç àåää
 øèñìã äàúú àøåäðã à÷îåñá øù÷úà

ãç ååäå àãá àã åìéìëúàå àìàîù2851 ïåø÷àå 
 àìëéä àåääå àúúìã äî ìëå íéîùä íöò
 ìéìëúà àìëã ïéâáå àëä ìéìëúà àìë àúúìã

íéîùä íöò éø÷úà àëä2852  
 אותם נבראו הללו אורותש מכלל

 שנאמר כמו ,כנפים שש של פיםשר
 שש כנפים שש לו ממעל מדיםוע שרפים"

 שכולם משום ,בשש כולם ,"לאחד כנפים
 את ששורפים הם אלה .השמים מעצם

 וסוד .רבונם כבוד על חוששים שלא אלה
 מי ].מן העולם[עובר  בכתר שהמשתמש

 מי זהו ,משנה סדרי ששה ושונה שקורא
 של דיחוה של קשר רוולקש לסדר שיודע
 השם שמקדשים אותם אלה .כראוי רבונו

. תמיד יום בכל רבונם של הקדוש
 של אור מהם יוצא ,האורות כשמתגלגלים

 ארבע על טלתוומ עומדת שהיא ,אחת חיה
 שכוללות ,הראשונות על לטותוהש חיות

 כפיםנ ,כשנוסעים ובאלה .בתוכם אותם
 מתוך שיוצאים נחשים תחתונים השרפים

. העולם לכל מות רםשגו שרף נחש אותו
 אותה אל מסתכלות נשר פני החיות אלה
 שנאמר כמו ,שעליהם עליון הנשר חיה

   ".בשמים הנשר דרך"

 íéôøù ïåðéà åàéøáúà ïéìà ïéøåäðã àììëî
 øîà úàã äîë ïéôãâ úéùã)á å äéòùé ( íéôøù

 ãçàì íéôðë ùù íéôðë ùù åì ìòîî íéãîåò
åäìëã ïéâá ùùá åäìë2853 íéîùä íöòî 

ìàïé216ã ïåðéà à÷ååãé ìò éùééç àìã ïåðéàì 
 ïàî óìç àâúá ùîúùàã àæøå ïåäéøàîã àø÷é
 òãéã ïàî àåä àã äðùî éøãñ úéù éðúå éøà÷ã
 à÷ãë äéøàîã àãåçé àøåù÷ àøù÷ìå àøãñì

 àîù ïéùã÷îã ïåðéà ïéìà úåàéàùéã÷ 
 ïéøåäð ïìâìâúî ãë øéãú àîåé ìëá ïåäéøàîã

 ÷ôð]åäééðî[åéç ãçã åøéäð  àîéé÷ éäéàã àúå
]àéîøå) [æéîøå(ã ìò  ' éàî÷ ìò ïéèéìù ïååéç

 ïééôëúà ïéìèð ãë ïéìàáå åäééååâá ïåì åìéìëã
 óøù ùçð àåää åâî é÷ôðã íéùçð éàúú íéôøù
 øùð éôðà ïååéç ïéìà àîìò ìëì àúåî íéøâã

 àøùð àúåéç àåää éáâì ïìëúñîäàìò 
 øîà úàã äîë åäééìòã)èé ì éìùî (øùðä êøã 

 íéîùá  
 החיה אותו .הכל על שולטת זו רוח

 מסתכלת , כולםעל )טלתושמ( שרומזת
 לםוכשכ). אצלה( אליה וכולם ,למעלה
 מהם ,צבאות כמה מזדעזעים ,נוסעים
 מסתכרים( שבריםנ מהם ,מאירים

 ושורפים )מימיהם( מקיומם )מלפניהם
 .כמקדם ומתחדשים ובאים ,באש אותם
 ומסתתרים ,חיה אותה תחת נכנסיםכולם 
 ארבע אותן. למעלה להכלילם כנפיה תחת
  חיות

 àúåéç àéää àìë ìò àèìù àã àçåø
æéîøã217 åäìëå àìéòì àééëúñà åäìë ìò 

)äéáâì( ]äáâì[ äîë ïéòæòãæî ïéìèð ãë åäìë 
 éøáúúî ïåäðî ïéøéäð ïåäðî ïéìééç>ð" à

éøëúñî< ]ïåäéî÷î[) ïåäéîéî ( ïåì ïåãé÷åàå
øåðáàïùãçúîå ïééúàå  ïéìàò åäìë ïéîã÷ìîë 

 àäôãâ úåçú ïéøúúñî àúåéç àéää úåçú
ã ïåðéà àìéòì ïåì àììëàì 'çååéï  

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(ל לכן אמר בלשון רבים על שני הרוחין ונהורין "ר 2848
 ).יהל אור(הוא הבינה והן מעשה ידיה בסוד כרובים זהב וכרובים מבינה  2849
 ).יהל אור(ל אין הרוח עצמו בגוונים רק נהורא דיליה "ר 2850
 ).יהל אור(לא ורוחא דשמאלא כ עמו בלגו"ל ואתקשר ג"הוא רוחא דלסטר שמאלא הנ 2851
 .אריכות ביהל אור' עי 2852
  ).א"ד(שהיכל זה הוא עצם השמים פירוש לפי שהוא ששי מלמעלה למטה  2853
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  áî/á  
 ,החיה אותה לתוך זוהרת כשרוח עולות

 גלגל אחד .ת ואחתאח לכל גלגלים ארבעה
 עמודים שלשהו ,מסתכל לצד מזרח

 וגלגל .לאמצע ומסתכלים אותו נושאים
 מודיםע ושלשה ,מערב לצד מסתכל אחד

 וגלגל .לאמצע ומסתכלים אותו נושאים
 עמודים ושלשה ,דרום לצד מסתכל אחר

 וגלגל .לאמצע ומסתכלים אותו נושאים
 עמודים ושלשה ,צפון לצד מסתכל אחר

  .לאמצע ומסתכלים אותו נושאים

àúååéç àåää åâá øäãæà àçåø ãë ïé÷ìñ2854 
 éëúñà àãç àìâìâ ãçå ãç ìëì ïéìâìâ òáøà

ìú çøæî øèñìú218 ïééëúñàå äéì ïéìèð ïéëîñ 
àúéòöîàì2855 øèñì éëúñà àãç àìâìâå 

 ïééëúñàå äéì ïéìèð ïéëîñ úìúå áøòî
 íåøã øèñì éëúñà àãç àìâìâå àúéòöîàì
 àúéòöîàì ïééëúñàå äéì ïéìèð ïéëîñ úìúå
 ïéëîñ úìúå ïåôö øèñì éëúñà àøçà àìâìâå

àúéòöîàì ïééëúñàå äéì ïéìèð2856   
 מתוך נושאים ודיםהעמ עשר שנים וכל

 וכל .ופתוח סגור האמצע ואותו ,האמצע
 בכל נשמע קול ,כשנוסע וגלגל גלגל

 )שלמעלה( חיות הארבע אלו. הרקיעים
 ,בזו זו )משתלבותא "ס. מתלבשות(כולם 

 לתוך שלמטה אופנים אותם ונכנסים
 .באלה אלה כלולים ,שלמעלה הללו החיות

 לוהטת ,רוחות באותן שנכללה זו רוח
 )זלהתאח ועומדת( ,למעלה להאחז להועו

 באותה הצדיק האיש ברצון ולהתקשר
 באותו ונכנסת שכשעולה ,שמתפלל תפלה
 ,עמה נוטלים וכולם ,הכל לוקח היכל

  . רוח באותה שנכללים עד ,בזה זה ונכללו

àúéòöîà åâî ïéìèð øñéøú ïéëîñ åäìëå2857 
øéâñ àúéòöîà àåääå219 ]çúôå2858) [çéúôå( 

ìâìâå àìâìâ ìëå òîúùà àì÷ àìèð ãë à
ïéòé÷ø åäìëá2859 ïååéç òáøà ïéìà ]àìéòìã[ 

 åäìë)ïùáìúî ()]ð"à(áìúùà å[àãá àã 2860 
 ïååéç ïéìà åâá àúúìã íéðôåà ïåðéà ïéìàòå

ïéìàá ïéìà ïìéìë àìéòìã2861 àã àçåø 
ìéìëúàã2862 à÷ìñå àèäìî ïéçåø ïåðéàá 

àãçàúàì àîéé÷å àìéòì àãçàúàì220 
ùð øáã àúåòøá àøù÷úàìå àéääá äàëæ 

 àåääá úìàòå à÷ìñ ãëã éìöã àúåìö
àìëéä2863äãäá ïéìèð åäìëå àìë ìéèð 2864 

 àçåø àåääá åìéìëúàã ãò àãá àã åìéìëúàå  

                                                           

, שכלהו סוכין לההוא רוחא, חיות שתחתיה' אז סלקין הד, ל כשמאיר רוחא שבהיכל הזה לחיותא"ר 2854
וכן הוא בכל ' ה שמה הרוח ללכת כוש בהיכלא קדמאה כלהו אסתכו לההוא רוחא דכתיב אל אשר יהי"כמ

 ).יהל אור(היכל והיכל 
, מסתכל לצדו של החיה שעומד בו' ב סמכין לכל חיה והגלגלין כל א"שהן י, סמכין' ל לכל גלגל ג"ר 2855

וכן כולם והגלגלין כולם מסתכלין לאמצעית החיה שכולם , של מזרח מסתכל לצד מזרח של החיה
יהל (מסתכל אל שעליו '  מסתכלין לחיה שעלייהו וחיה לורח כל אהחיות' מסתכלים לחיה שעליהם וד

 ).אור
 ).יהל אור(וההוא אמצעיתא נטיל לסמכין נמצא כולם נטלין ממנו  2856
והגלגלין מסתכלין אל ', ד ארון כו"דחיות נטלין למטלין לון כג]) א"מ ע[ב "לג ע(ח "ש בזו"כמ 2857

 ).יהל אור(יתא בגין דאמצעיתא נטיל הכל הצדדין והסמכין מסתכלין האמצע ונטלין מגו אמצע
 ).יהל אור(ל ברצונו הולכין ועומדין לכך נטלין הסמכין לגלגלין "ר 2858
 ).יהל אור(ל "ש וקול רעש גדול כמש"כמ 2859
 ).יהל אור(ש למטה "יסודות הממזוגים וכמ' ל בהיכל הראשון שנכללין זה בזה בסוד ד"כמש 2860
, גלגלים' ד' כ לכל א"האופנין שלהן ג' חת החיה ששם והן דל האונפים של היכל הראשון שהן ת"ר 2861

החיות שתחת החיה הזו ומקודם צריכין להכלל החיות עצמן זה בזה ' ונכללו באלו ד, )סמכין(ותריסר 
נכלל במינו וכן חיה ' וכל א, אחד ושמו אחד' ל בסוד ה"כ בעצמן כנ"כ להכלל באופנים שכבר נכללו ג"ואח

 ).יהל אור(ו " ברוחא כמשדשם בחיה דכאן ורוחא
ל רוחא דהיכל הזה שנכלל ברוחין דלתתא  ודבסטר שמאלא סלקא לאתאחדא בהיכלא תליתאה "ר 2862

 ).יהל אור(ל שהרוחין נטלין רעותא לבד "כמש
ל כאשר התפלה עולה בהיכל הזה וסלקא עמו הרוחין ונהורין וכל שבהיכל הראשון ונכללו "ר 2863

 ).יהל אור( למעלה להיכל השלישי ברוחא של היכל הזה והרוח עולה
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 קשר של ברצון נוטלת רוח ואותה
 עד ,הכל שמיחדת התפלה של היחוד

 זה כלולים השלישי להיכל מגיעיםשכולם 
 ,באש ומים ,במים אש הראשונים כמו ,בזה
 ,במערב מזרח ,ברוח ועפר ,עפרב רוח

 .בצפון ודרום ,בדרום צפון ,במזרח מערב
 ונאחזים בזה זה מתקשרים הללו כל וכך
 צבאות כמה וכך .בזה זה לביםוומש בזה זה

 והתערבו למטה )שירדו( שנאחזו ומחנות
 ,צדק לכוכב שהגיעו עד תחתונים באותם

 זה וכשרוח. העולם על ממונים כמה ושם
 ,בו כלולים וכולם ,לםומכ) נכלל( שנכלל
 עד השלישי ההיכל לתוך ונכנס ונאחז עולה

 העמוד אותו בתוך שם של ברוח שנאחז
 כאן עד בשלמות הכל ואז ,באמצע שעומד
 ושלם מהכל כלול אחד רוח וכולם .כראוי
 "]לכל[ אחד ורוח" שנאמר כמו ,מהכל
  .ברבונו להדבק הכריעה כאן .להנה

ù÷ã àúåòøá àìèð àçåø àåääå àãåçéã àøå
 àìëéäì åäìë åèîã ãò àìë àãçéîã àúåìöã

 éàîã÷ãë àãá àã ïìéìë äàúéìú)á( àùà
 àçåøá àøôòå àøôòá àçåø àùàá àéîå àéîá
 íåøã íåøãá ïåôö çøæîá áøòî áøòîá çøæî

 éëäå ïåôöá]éðä[ àãá àã ïøù÷úî åäìë 
àã íò àã ïáìùîå àãá àã ïãçàúîå221 ïëå 

çàúàã ïééøùîå ïéìééç äîëã)å( ]ð"éúçðã à[ 
 àáëëì åèîã ãò éàúú ïåðéàá åáøòúàå àúúì
 àã àçåø ãëå àîìò ìò ïðîî äîë ïîúå ÷ãöã

)ìéìëúàã( ]ìéìëúà[ äéá ïìéìë åäìëå åäìëî 
 äàúéìú àìëéä åâá ìàòå ãçàúàå ÷éìñ)å( ãò

 íéà÷ã àãåîò àåää åâá ïîúã àçåøá ãçàúàã
 à÷ãë àëä ãò íéìúùà àìë ïéãëå àúéòöîàá

åàé íéìùå àìëî ìéìë àãç àçåø åäìëå ú
 øîà úàã äîë àìëî)èé â úìä÷ ( ãçà çåøå

äðäì2865äéøàîá à÷áãúàì äòøëä àëä 2866  
 של היכל הוא זה היכל .שלישי היכל

 טהור הוא זה רוח .נגה שנקרא רוח אותו
 לא ,בו שנראה גוון בו אין , מכולםברורו

 ולכן ,םואד ולא שחור ולא ירוק ולא לבן
 התחתונים מכל ברורה טהרה .רוטה נקרא
 לא ,מהכל טהור שהוא גב על ואף .הללו
 מתגלגלים הללו שהתחתונים עד נראה

 ).בו( בתוכו ונכנסים בו )וכורים( ואוחזים
 ,אורו את מראה אז ,בתוכו שנכנסים כיון
 זה רוח כשנשלם.  מכולםאחד גוון ולא
 שכלול אור ממנו יוצא ,התחתונים מכל

 מאורות שני אותם ,מאורות בשלשה

äàúéìú àìëéä2867 àìëéä åäéà àã àìëéä 
 àééëã åäéà àã àçåø äâð éø÷àã àçåø àåääã

 úéì åäìëî øéøá äéì øååç åàì äéá éæçúàã ïååâ
àìå ÷åøé åàìå éø÷à êë ïéâáå ÷îåñ àìå íëåà å

øäåè2868òàå ïéàúú ïéìà ìëî àøéøá àééëã " â
éæçúà àì àìëî àééëã åäéàã2869ïéìàã ãò 2870 

 ïãéçàå ïìâìâúî éàúú]ð"ïàøëå à[ ïéìàòå äéá 
]äéåâá[) äéá ( éæçà ïéãë äéåâá ïéìàòã ïåéë

äéøåäð2871 éàä íéìúùà ãë åäìëî ãç ïååâ àìå 
äéðî ÷éôà éàúú åäìëî àçåø ìéìëã àøåäð 

 ïéúçðå ïé÷ìñ ïéøåäð ïéøú ïåðéà ïéøåäð úìúá

                                                                                                                                                                                     

היכלות כלהו נטלין בהדי ' ל כל האונפים והחיות והשרפים ונהורין וגלגלין וסמכין של הב"ר 2864
ל התפלה מסיע את הכל והכל נוסעים עמה עד שנכללים כולם "ר" נטיל כלא"ש "התפלה ונוסעין עמה וז

 ).יהל אור(ברוח שבהיכל הזה 
 ".רוח אחד לכל") קהלת ג יט(לשון הפסוק  2865
 .אריכות ביהל אור' עי 2866
  ).א"ד(נצח ). ג"א י ע"יהל אור ח(ירכין עד סופן  2867
 ).יהל אור(ל "ש לטהר שהוא בהיכל הזה כמש"ל וז"ר 2868
מ אינו נראה עד שרוחין ונהורין תתאין נכללין "כ בדבר המאיר מ"ל שגוון חשוך אינו נראה משא"ר 2869

 ).יהל אור(ר שמאיר לגוונין ואין אור מאיר בלתי גוונין בו לפי שבו אין גוון כלל רק הוא או
 ).יהל אור(לא הרוח בעצמו שהרוחין אינן נראין בכל ההיכל אלא על נהורין  2870
ש מיום מים שחרב בית המקדש לא "ה ולכן לא נמא וכטהר שהן תרי פלגי דגופא וז"היכלין נו'  הן ב2871

ר עד אימת נתיב "ש בריש אד"וז,  נצח נסתלק כידוענראו שמים בטהרתה דאשתאר חד כרוב והוא הוד אבל
י התורה ורזין דאורייתא משיבין לה קצת הארה מבעלה דאסתלק בהדי כרוב חד "שע, בקיומא דחד סמכא

 ).יהל אור(
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 נצוץ באותו .ונוצצים ויורדים עולים
 זה ניםומש אורות ושנים עשרים נראים

 באותו ונכנסים ,אחד אור וכולם ,מזה
  .האחד האור

àöåöð àåääá ïéööðå222ïåæçúà 2872 ïéøúå ïéøùò 
 àøåäð ãç åäìëå àã ïî àã ïééðùî ïéøåäð

àøåäð ãç àåää åâá ïéìàòå2873   

 פרט מאיר ולא ,אותם כולל האור אותו
 ואותו .עולים שלמטה הללו שהאורות לזמן
 אותו אז .ולם כאת לוקח התפלה של רצון
 אותו מאירו ,רוח אותה מתוך יוצא אור

 ,הללו הנוצצים האורות שני ומוציא האור
 אותיות ושתים עשרים כחשבון ונראים
 באותו ונכללים חוזרים כך אחר .התורה

  .האור

 àðîæá øá øéäð àìå ïåì ìéìë àøåäð àåää
ïé÷ìñ àúúìã ïéøåäð ïéìàã2874 àúåòø àåääå 

éãë åäìëì ìéèð àúåìöã åâî ÷éôð àøåäð àåää ï
 ïéìà ÷éôàå àøåäð àåää øéäðúà àçåø àåää

ïéøåäð ïéøú2875ïåæçúàå ïéööð 2876ë ïáùåçë " á
àúééøåàã ïååúà2877øúáì 223 ïìéìëå ïéøãäúî 

àøåäð àåääá2878  
 באותם( תחתונים האורות אותם כל
 הללו באורות כלולים כולם ,)אורות

 הזה האור .הזה באור וכולם ,)תחתונים(
 הרוח ואותו ,הרוח אותו בתוך ,ולכלאיפה 
 עומד ולא ,הזה השלישי בהיכל עומד

 הרביעי ההיכל בתוך אלאלהתיישב 
 המאורות, לתוכו לעלות שהשתוקקותו

 כשנוצצים ,הרוח אותה מתוך שיצאו הללו
 בשעה .הנוצצים המאורות כל מתחברים
 ודוחקים אחד אור אותו מתוך שיוצאים

 אחת חיה מהם יוצאת ,להתנוצץ )ודוחים(
  אלו כל של כמראה דמותה ,גדולה קדושה

 ïéøåäð ïåðéà ìë]éàúúåäìë ïåðéàá [)  ïåðéàá
ïéøåäðïåäìë  ( ïìéìë]ïéøåäð éðäá[) éàúú ( åäìëå

àã àøåäðá2879äéà àøåäð éàä å àåää åâá ìéìë 
 àã äàúéìú àìëéäá àîéé÷ àçåø àåääå àçåø

àáùéúàì íéà÷ àìå2880 àìëéä åâá àìà 
åàéúã äàòéáø ïéøåäð ïéìà äéåâì à÷ìñì äéúá

 åäìë ïøáçúî ïéööðî ãë àçåø àåää åâî å÷ôðã
 àøåäð àåää åâî é÷ôðã àúòùá ïööðã ïéøåäð

àãç224÷ôð àööðúàì ïééçãå é àúåéç ãç åäééðî 
àùéã÷àáøáø 2881åæéçë àäð÷åéã 2882ïåðéà ìëã   

  âî/à  
 נשר ודמות אריה דמות ,החיות שאר
. מהם אחת דמות בה ונעשו ,כאחד כלולים

àúåéç øàù2883 àð÷åéãå äéøàã àð÷åéã 
àãçë ïìéìë øùðã2884äá åãéáòúàå 2885 ãç 

                                                                                                                                                                                     

 ). א"ד(' אל ברוך גדול וכו 2872
 ).יהל אור(הנהורין ' הוא ההוא נהורא הראשון דכליל ב 2873
 ). יהל אור(ל "כנ' ל דלא אתחזי נהורי"ר' זי עד דאלין תתאי כוג דאיהו דכיא מכלהו לא אתח"ואע 2874
שהתורה כולל נביאים , נהורין דנפקי מניה הם נביאים וכתובים' וב, שהנוהרא חדא הוא נגד תורה 2875

 ).יהל אור(ב "ח כא ע"ש בתז"וכתובים כמ
 ).יהל אור(הנצוצין  2876
וזהר , ג"א א ע"ח ס"זו' עי[ה "ד כושם הוא סו, הנהורין הן מההו ארבות משחא דעלמא דאתי 2877

 ).יהל אור(ב אתוון "ב נהורין דנפקי מנהון שהם כ"ב הם הכ"ך וכ"נהורין תנ' והוא הג] תרומה קלט
 ).יהל אור(כ חוזרים ונכללין בנהורא הראשון סוד התורה "ל אח"ר 2878
ד כלילין בהאי " כוכלהו, ב נהורין והשנים דפקו מנהון,כל הנהורין דהיכלות דלתתא כלילן באלו הכ 2879

 ).יהל אור(נהורא הראשון והנהורא כליל ברוחא של היכל הזה 
 ).יהל אור(' ל שרוחא דא לא קאים לאתיישבא אל אבהיכל ד"ר 2880
ל ומתנוצצין ומתחברן הנציצין אז מתוך התחברות "נהורין יוצאין מנהורא חדא הנ' ל כאשר הב"ר 2881

 ).יהל אור(' הניצוצין יוצא חיותא חדא וכו
 ).יהל אור(שאינן צורת אדם כלל ' חיותא דשם עיינין לה כעיני אנשא ובהיכל כו' ולפי שבהיכל הד 2882
. שממונה על השרפים' אופנים ושבהיכל הב' ל כמו אינון חיותא דהיכל הראשון שממונה על הד"ר 2883

ר כאן דיוקנאה נ אמ"דיוקנאה כדיוקנא דב' חיותא דשם עיינין לה כעיני אנשא ובהיכל הה' ולפי שבהיכל הד
 ).יהל אור(שאינן צורת אדם כלל ' כחיזו כו

 ).יהל אור(' הצורות כא' ל שהחיותא מורכב מב"ר 2884
 ).יהל אור(על חיותא עצמה  2885
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 אופנים ארבעה יש הזאת החיה תחת
 בכלילות קםומר תרשיש כמראה עליונים

 רבוא אלף מאות ושש .צבעיםה כל
 האופנים וארבעה .בתוכם כולם )גדולים(

 יוצאים וכולם ,כנפים בשמונה כולם הללו
 .עליהם ששולטת החיה אותה אור מתוך

 .צבאות מוציאה ,האור אותו שנוצץ בשעה
 ,שתחתיה אלה ארבעהו הללו צבאות
 בארבע העולם צדדי בארבעת עומדים

 מסתכלות פנים שתי ,ואחד אחד כל פנים
 ,בכנפיהם מכסות פנים ושתי ,החיה לאותה
 יכולים שלא שנוצצים אורות מאותם

 אלה שנוסעים פעם בכל, להסתכל
 )ושניםא "נ. עשר ושנים( גלגלים בארבעה
 הזעה מאותה נעשה ,כראשונים עמודים
 שכולם ,ומחנות צבאות מהכ שלהם

 שוקטים שלא ,ומזמרים משבחים
  .שעור להם אין ולאלה ,לעולמים

åäééðî àð÷åéã2886ã úéà àúåéç éàä úåçú  '
ïéàìò ïéðôåà2887ùéùøúã åæéçë 2888 ïî÷øî 

ïéðååâ ìëã åìéìëá2889 óìà äàî úéùå ]àåáø[ 
)øïáøá (åäìë225åäééååâá 2890ã ïéìàå  ' íéðôåà
>àéðîúá <)ïéðîúá(ïé÷ôð åäìëå åäìë ïéôãâ 2891 

 åäééìò àèìùã àúåéç àåääã åøéäð åâî
)å( ïéìééç à÷ôî àøåäð àåää õéöðã àúòùá

 ïéìééç]ïéìà2892[ã ïéìàå  'äúåçúã2893 ïéîéé÷ 
ãá 'ãá àîìòã ïéøèñ ' ïéøú ãçå ãç ìë ïéôðà

 àåää éáâì ïìëúñî ïéôðà ïéôðà ïéøúå àúåéç
ïéøåäð ïåðéàî åäééôãâá ïééôçî2894 ]ïööðã [

)ïööðî(àìëúñàì ïéìëé àìã 2895 àðîæ ìëá 
ïéìà éìèðã2896ãá  ' ïéìâìâ]øñéøúå[) ïéøúå (

ïéëîñ2897 ïåäìã àòéæ àåääî ãéáòúà éàîã÷ë 
 éøîæîå ïéçáùî åäìëã ïééøùîå ïéìééç äîë

àøåòù ïåì úéì ïéìàìå ïéîìòì éëëúùî àìã2898  
 לארבעת הזה להיכל יש פתחים ארבעה

 פתח בכל ממונים עשרה ,העולם צדדי
 ההיכלות שבתוך שכולם ובזמן .ופתח

 של ברצון עולים היכלות ואותם ,שלמטה
 עד פתחים פותחים כולם ,הטהור תפלה

 לביםוומש ,באלה אלה כולם שנכללים
 לתוך הממונים כל ונכנסים ,באלה אלה

 ïéøèñ òáøàì àã àìëéäì úéà ïéçúô òáøà
 ïðîî øùò àîìòã]ìëá) [ìëì( àçúôå àçúô 

 ïåðéàå àúúìã ïéìëéä åâá éã åäìëã àðîæáå
 ïéçúô åäìë àééëã àúåìöã åòøá ïé÷ìñ ïéìëéä
ïéáìùîå ïéìàá ïéìà åäìë ïìéìëã ãò ïéçúô 

 ïðîî åäìë ïéìàòå ïéìàá ïéìà]ïðîî åâ[ ïééøùî 

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(' הצורות כא' ל שהחיותא מורכב מב"ר 2886
 ).יהל אור(אופנים בהיכל הראשון ' לפי שיש עוד ד 2887
כעין אבן תרשיש ' אונפים כו' שיש וכתיב ואראה והנה דש מראה האופנים ומעשיהם כעין תר"כמ 2888

 ).יהל אור(
 ).יהל אור(' וזהו בשרם וכו 2889
 ).יהל אור(סליק לרבוא ' הוא נגד שוקיו עמודי שש מספר ישראל וכל א 2890
 ).יהל אור(ל "ר אלפים רבוא נפקין מנהירו דחיותא הנ"וכל הת' ל האופנים ד"ר 2891
ונצצא הנהירו יוצאין כל ' האופנים והוא כד מטי נהירו דרוחא בחיל וכן "ר אלף רבוא הנ"ל הת"ר 2892
 ).יהל אור(ש בפרשת פקודי ”אלו כמ
 ).יהל אור(' האופנים קיימין כו' ל ד"ר 2893
" ויראה להם"ש "וז, ל שמחפיין בגדפייהו שלא יסתכלו בנהורין דנצצין שאינן יכולין להסתכל בהן"ר 2894

ל לאסתכלא לגבי חיותא והן גביהן דאופנים שהפנים לאופן "פנים הנ' שהן ב' ואמר וגבתם מלאות עינים כו
 ).יהל אור(פנים שמכסין ' ויראה להם שהן ב' הוא הגב ואמר וגביהן כו

 ).יהל אור(שחפיין בגדפיינו שלא יסתכלו בנהורין דנצצין שאינן יכולים להסתכל בהן  2895
 ).יהל אור(אופנים ' ל שהולכין הד"ר 2896
 ).יהל אור(' וא' ל לכל א"ר 2897
אומר היש ' אומר אלף אלפין ישמשונין ורבו רבבוון קדמויה יקומון וכתוב א' כתוב א' ש בגמ"ל מ"ר 2898

לנהר דינור שנאמר נהר דינור נגיד ונפיק ' א אמר אלף אלפין ישמשוני"ירמיה ב' מספר לגדודיו ואמר שם רר
נטלין אתעביד נהר חד די נורא אלף ש לקמן בהיכל רביעי כד ,והוא מ' מן קדומיה אלף אלפין ישמשוני
כד גלגלין נטלין כמה אינון רבוא רבבן דיקומון מינייהו בגו ההוא נורא ' אלפין משמשין לההוא נורא כו

וכאן בהיכל הזה ולגדודיו אין ' פקודי בהיכל רביעי ואלף אלפין ורבו רבבן קיימי ממנן על אינון כו' ואמר בפ
שהאי היכלא הוא חד כרוב דאסתלק בחורבן בית ' קדש קיים כאן כוק כאן בזמן שבית המ"ש ל"מספר וז

 ).יהל אור(ל "המקדש כמש
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 םאופני ,מחנות בתוך מחנות ,ממונים
 ,הללו באופנים ,באופנים וחיות בחיות

 שנכנסים עד ,ברוח רוח ,במאורות מאורות
 כמראה אחד מקום יש הזה בהיכל. זו ברוח
 צבאות כמה גנוזים ושם ,שנוצץ זהב

 מתעטרים ולא עולים שלא ומחנות
 קושרים אלה שכל בשעה אלא ,למעלה
 כולם ,להתעטר נוסע וההיכל קשרים
 .מגנים בעלי םיראונק ,בדין מלאים יוצאים

 שבהיכל הדין בעלי מתוך בעולם שלוחים
  .הרביעי

íéðôåà ïééøùî åâ2899úåéçá 2900 úåéçå 
íéðôåàá2901ïéøåäð íéðôåà ïéìàá 2902 ïéøåäðá 

 àã àìëéäá àã àçåøá åìàòã ãò àçåøá àçåø
 ïîúå õéöðã àáäãã åæéçë àãç àúëåã úéà
 àìå ïé÷ìñ àìã ïééøùîå ïéìééç äîë ïéæéðâ

ã àúòùá àìà àìéòì ïéøèòúî ïéøù÷ ïéìà ìë
 ïééìî ïé÷ôð ïåäìë àøèòúàì ìéèð ìëéäå ïøéù÷

àðéãá2903éøàî ïåø÷àå 2904 ïçéìù ïéñéøú 
äàòéáø àìëéäá éã ïéðéã éøàî åâî àîìòá  

 שש צדדים בארבעה תלויים זה במקום
 לכל עבר זהב של מגנים רבוא אלף מאות

 והם ,מקיפות חומות מהם למטה וכן .וצד
 קרבות לחמיםנ הללו המגנים וכל. שישים

 שלוחי אותם לכל פרט ,מחיםוור בחרבות
 דרגות שמגיעים עד ,העולם של הדין

 עולה ההיכל ואז .מאדים לכוכב בדרגות
 ,צבאות אותם בכל רוח באותה ומתעטר

 מקום ואותו .במקומו מקום אותו ונשאר
 רצים השלוחים אותם ".הרצים תא" נקרא

 צדדי בכל רעניותוופ דינים להשלים
  .העולם

 äàî úéù ïéøèñ òáøàá ïééìú àúëåã éàäá
ïååáø óìà226 ïëå øèñå øèñ ìëì àáäãã íéðéâî 

 éðä ìëå ïéúù ïåðéàå ïô÷î ïéøåù åäééðî àúúì
 øáì ïéçîåøå ïéôééñ ïéáø÷ ïéçéâî åäìë íéðéâî

ïéðéã éçéìù ïåðéà ìëá227 ïéâøã åèîã ãò àîìòã 
ïéãëå íéãàîã àáëëì ïéâøãá228 à÷ìñ àìëéä 

äá úøèòúàå ïéìééç ïåðéà ìëá àçåø àåä
 àúëåã àåääå äéøúàá àúëåã àåää øàúùàå
 àîìùàì éèäøî ïéçéìù ïåðéà íéöøä àú éø÷à

àîìò éøèñ ìëá ïéðòøåôå ïéðéã2905  
 כלאת  נושאתהיא  ,עולה כשתפלה

 קשרים וקושרת ,והמחנות הללו המאורות
 ברוח רוח שנקשר עד ,כאחד כולם ונכללים

 עמוד אותו לתוך ונכנסים .אחד והם
 אשרי .הרביעי ההיכל של ברוח כללילה

 דגלו ריםוֵמ ,רבונו סוד שיודע מי של חלקו
 זה צריך הכל ,וראה ובא. שצריך במקום

 זה ולהאיר זה עם זה להשלים לזה וזה לזה
 שצריך למקום הכל שעולה עד ,בזה

 כך ואחר ,בהתחלה מלמטה ,שלמות
 הצדדים בכל היא השלמות ואז ,מלמעלה

 àúåìö à÷ìñ ãë)å(åäð éðä ìë ìéèð ïéø
 ãò àãçë åäìë åìéìëúàå ïéøù÷ øù÷å ïééøùîå
 àåää åâ åìàòå ãç ïåðéàå àçåøá àçåø øù÷úàã
 äàòéáø àìëéäã àçåøá àììëúàì àãåîò
 íéøàå äéøàîã àæø òãéã ïàî äé÷ìåç äàëæ

äéìâã2906êéøèöàã øúàá 2907 àìë éæç àúå 
àãì àãå àãì àã êéøèöà2908 àã àîìúùàì 

÷éìñã ãò àãá àã àøäðúàìå àã íò àìë 
êéøèöàã øúàì2909 àúúî åîéìù 

àúéîã÷á2910øúáì àìéòìîå 2911 åäéà ïéãëå 

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(' שבהיכל א 2899
 ).יהל אור(' שתחת החי' חיות שפניהן פני נשר שבהיכל הב' שהן ד 2900
לזה אמר באלין אופניםוהן שבהיכל הזה ' שלא תאמר שהוא כלילת החיות באונפים שבהיכל הא 2901

 .)יהל אור(
 ).יהל אור(' דא אית וכו' ש בהיכל"וכל זה אמר הקדמה למ 2902
 ).יהל אור(ל על האומות "ר 2903
  ). א"נ(ב "הרש. נושאי תריס ורומח להלחם' פי 2904
 .אריכות ביהל אור' עי 2905
 ).יהל אור(ה "דגלו של הקב 2906
 ).יהל אור(אם לנקמה ואם לחסד  2907
 ).וריהל א(את השני ' את השני כדי להשלים א' צריכים א 2908
 ).יהל אור(' היכל ז 2909
 ).יהל אור( שנכללין בה כל השית סטרין דידה שהן שית היכלין 2910
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 הללו הסודות שיודע מי .כראוי הכל ונשלם
 ברבונו שמתדבק זהו ,שלמות ועושה
 את מעטר והוא ,הקשות הגזרות כל ומבטל
 אדם וזהו .העולם על ברכות ומושך רבונו

 לא לתויותפ ,העולם עמוד צדיק שנקרא
 והוא ,הבא בעולם וחלקו ,ריקם חוזרת

  .האמונה בני בחשבון

 úåàé à÷ãë àìë íéìúùàå ïéøèñ ìëá åîéìù
 åäéà àã åîéìù ãéáòå ïéìà ïéæø òãéã ïàî
 åäéàå ïéù÷ ïéøæâ ìë ìéèáå äéøàîá ÷áãúî
 àãå àîìò ìò ïàëøá êéùîå äéøàîì øèòà

 éø÷àã ùð øá åäéà]à÷éãö[ àîìòã àãåîò 
ìöå àîìòá äé÷ìåçå àééð÷éø øãäà àì äéúå

ïáùåçá åäéàå éúàã àúåðîéäî éðá  
 החיות וכל הללו ההיכלות כל ,בא וראה

 הללו האורות וכל הללו הצבאות וכל הללו
 כדי ,לזה זה צריכים הללו הרוחות וכל

 כך אחר ולהשתלם מלמטה להשתלם
 זה מתדבקים הם הללו ההיכלות .מלמעלה

 של( שלמעלהים צבעה כמו לםווכ. בזה
 שבתוכם מה כל ,זה עם זה דבוקים )העין
 תימהבס שנראה מראה כאותו הם

 .נוצץ הרוז אותו ונראה ,העין כשמתגלגלת
 ,גלגול באותו )בו (נראה שלא מה ואותו

 ולכן ,הכל על ששולטת רוח אותה הוא
ודרגות על ( דרגות על דרגות בזה זה עומד

  הכל שמתעטר עד, )דרגות

ðä ìë éæç àú éðä ìëå àúåéç éðä ìëå ïéìëéä é
 åäìë ïéçåø éðä ìëå ïéøåäð éðä ìëå ïéìéç

]åëéøèöà) [êéøèöà( àã >àãì <)àãá( ïéâá 
 àîìúùàìå àúúî àîìúùàì>ì< øúá

 àìéòìî>ïåðéà ïéìëéä ïéìà <)ïéìà ïéìëéä ïåðéà( 
 àìéòìã ïéðååâë åäìëå àãá àã ïé÷áãúî]ð" à

àðéòã[àã íò àã ïé÷áãúî 2912î ìë  éã ä
 ïåðéà åäééåâá>àåääë <)àåääá(åæéç 2913 

àéæçúîã2914 àðéò àìâìâúî ãë åîéúñá 
 éæçúà àìã äî àåääå õéöð àøäæ àåää éæçúàå

)äéá ( àèìùã àçåø àåää åäéà àìåâìâ àåääá
àìë ìò2915 ìò ïéâøã àãá àã àîéé÷ êë ïéâáå 

 ïéâøã)ïéâøã ìò ïéâøãå (àìë øèòúàã ãò2916  
  âî/á  

 אותם כל אלמלא ,וראה ובא. כראוי
 העין כשנסתמת ,שנראים העין שלצבעים 

 אותם נראים לא ,לובגלג ומתגלגלת
 , צבעיםאותם ואלמלא .שזוהריםצבעים ה

 .עליהם ששולטנסתם ה אותו נדבק לא
 ,בזה זה ונקשר בזה זה תלוי שהכל נמצא

 ורצון ,השלישי בהיכל כאחד הכל כשנכלל

 ïéðååâ ïåðéà ìë àìîìà éæç àúå úåàé à÷ãë
ïééæçúàã àðéòã2917 àìâìâúàå àðéò íéúñà ãë 

 àìîìàå ïøäæã ïéðååâ ïåðéà ïåæçúà àì àìâìâá
 àèìùã íéúñã àåää ÷áãúà àì ïéðååâ ïåðéà

åäééìò2918 àãá àã àéìú àìëã çëúùà 
ã øù÷úàå àãçë àìë ìéìëúà ãë àãá à

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(דאתמליא מנהר די נגיד ונפיק  2911
 היכלין אלו שהן גוונין דמתחזיין' גוונין דמתחזיין כן הוא הג' גווני עינא שהן ג' ל כמו ג"ר 2912
גוונין דל אמתחזיין ' היכלות הן ג' ין ומשריין כלם שבגל כל הנהורין וחיות ואופנים וגלגלים וסמכ"ר 2913

מדריגות הנביאים שהן ראו באספקלריא שאינ , מדריגות חלוקים' והן ג' אלא בסתימו בגלגולא דעינא וכו
י גוונין "ל ומדרגות האבות שראו בגוונין דלא מתחזיין ע"י כנ"גוונין דמלכות שהן נה' המאירה והן ג

ה והוא דלא מתחזיין כלל והוא בבינ הוכן הן "א ומדרגת משה רבינו ע"האו בדרגא דזת ו"דמתחזיין והן בחג
 ). יהל אור(ל ונגד שלא אתחזיין כלל הוא הרוחין שבאלו ההיכלות "כאן ההיכלין עצמן ומה שבהיכלין כנ

 ).הערת הזוהר(ב "א ס ע"צז ע 2914
י שהן גוונין "וונין דמתחזיין והן נהג' היכלין ראשונים הן ג' וכן ההיכלין עצמן חלוקין במדרגתם ג 2915
ת שהן "היכלין האחרים הן גוונין דלא מתחזיין אלא בסתימו דעינא מגו גוונין דמתחזיין והן חג' וג, דמלכות

 ).יהל אור(נגד גוונין דלא אתחזיין כלל ' והיכל הז, א כידוע"מדרגת האבות והן נגד ז
 .אריכות ביהל אור' עי 2916
ראין לא היו נראין גוונין המאירין שהן גוונין שאינן נראין רק בסתימו דעינא ל אלמלא גוונין הנ"ר 2917

ל לא אתיידע כלל ההוא סתים "ולא היו נראין כלל אפילו בסתימו דעינא ואלמלא גוונין המאירין הנ
נן וכולן מרומזין בעינא ולכך נאמר על כל ענין השגה בין הנראין בין שאי. ל"דרגין הנ' דשלטא עלייהו שהן ג

 ).יהל אור(נראין כלם ויראו 
 ).יהל אור(א "ש לקמן נא ע"מיני אור בנר כמ' ל והן ג"ולכל הנ' רומז על הרוחא וכן להיכל הז 2918
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 ואז ,הרביעי בהיכל להתעטר עולה התפלה
 כאן ,אחד וקשר אחד ורצון אחד הכל

  .לרבונו להתרצות השתחואה

 à÷ìñ àúåìöã àúåòøå äàúéìú àìëéäá
àìë ïéãë äàòéáø àìëéäá àøèòúàì2919 ãç 

 àãç àøåùé÷å àãç àúåòøå]àëä[ 
äàåçúùä2920äéøàîá äàöøúàì 2921  

 נהומש הוא זה היכל .הרביעי היכל
 ,מזה לפנים זה ,היכלות ארבעהולו  ,םמכל

 שנקרא רוח הוא כאן .אחד היכלוכולם 
 כל של הזכות מתהפך זה במקום ,תכּוְז

 יוצאים ממנהו ,הכל תלוקח זו רוח .העולם
 ,מתפשטים ניצוצותכולם מ ,אורות שבעים
 האחרים כמו מתפשטים שלא בעגולוכולם 

 זה ומאירים בזה זה מתדבקים) והם( ,הללו
 העולם ותוי כל זכ.בזה זה אחוזים בזה

מכולם ו ,הללו המאורות לפניעומדים 
 כאחד שקולים מאורות שני יוצאים

  הםאלה כנגד. תמיד לפניהם שעומדים
 שסובבים שבחוץ גדולים ממונים שבעים

  .ההיכלות ארבעת )אלה (כל את

äàòéáø àìëéä2922 àéðùî åäéà àã àìëéä 
åäìëî2923 àã ïî åâì àã àãì ïéìëéä òáøà 

àìëéä ãç åäìëå2924 éø÷àã àçåø åäéà àëä 
úåëæ2925 éðá ìëã úåëæ êôäúî àã øúàá 

àîìò2926àìë ìéèð àã àçåø 2927 å÷ôð äéðî 
ïéøåäð ïéòáù2928ïööðî åäìë 2929 àìåâòá åäìëå 

 àãá àã ï÷áãúî ïéðøçà ïéìàë éèùôúî àìã
ïãéçà àãá àã ïéøéäðå229àãá àã 2930 ìë 

ïééëæ230ïéîéé÷ ïéøåäð ïéìà éî÷ àîìòã 2931 
é÷ôð åäìëî231 àãçë ïéìå÷ù ïéøåäð ïéøú 

àøéãú åäééî÷ éîéé÷ã2932 ïåðéà ïéìà ìá÷ì 
 ïéòáù ìë ïéøçñã øáì ïðîî ïáøáø)éðä (]ïåðéà[ 

ïéìëéä òáøà2933  

                                                                                                                                                                                     

ל כל ההיכלין דלתתא ורוחין ונהורין כלהו אתכליל ברוחא של היכלא תליתאה והוא לא קאים "ר 2919
 ).יהל אור(לאתיישבא אלא בהיכלא רביעאה 

ל וכן ההיכלין הן בסוד ארעין "צריך לאתדבקא בארעא שמשם כל ההתעוררות כנשכאן הירכים ו 2920
כריעה לאתדבקא ברכין שהן שם בארץ וכאן השתחואה שהוא ' ש לעיל ובהיכל הב"לרקיעין עלאין כמ

 ).יהל אור(הוא פירשו דידין ' וכאן הוא רק פישוט רגלים לבד שבהיכל ה' ש בגמ"פישוט ידים ורגלים כמ
 .ות ביהל אוראריכ' עי 2921
  ).א"ד(גבורה ). ג"א י ע"יהל אור ח(בטן  2922
 ).יהל אור(והוא נגד החיה הרביעית שראה דניאל  2923
 ).יהל אור(' וכולם נחשבין במנין היכלות להיכל א, לפנים מחבירו' היכלין א' שבהיכל הזה יש ד 2924
' א פ"וא שערים שער אבמב' עי). יהל אור(א "פנחס רסה ע' ועי" חובה"א הקרוי "והוא ההיפך מסט 2925

 כי סוד נהר דינור הוא היכל זכות ונודע הוא כי בכל עולם ועולם ,זה לשונו) ד"ב סב ע"ה ח"ד בדע"הו(ו "ט
ומשם נבראים , יש נהר דינור אחד והנה הנהר דינור שבכל עולם היא הגבורה שבה שהוא נור אש גמור

 דינור הוא סוד בירור המלכים דמיתו ולכן בכל וסוד הענין כי זה נהר, המלאכים שנבראים ומתים בכל יום
יום ויום מתבררים מהם ניצוצות ונעשה מהם מלאכים ואינם יכולים לקבל הארה ומתים וחוזרים לשרשם 

 .בנהר דינור עצמו
 ).יהל אור(א היכלא דאיקרי חובה "לפי שנגד היכל זה בסט 2926
 ).יהל אור(ל כל שבהיכל הזה "ר 2927
א אבן "שיושבין בלשכת הגזית בסוד צור ישראל שהוא אבן גזית וכנגדו בסטסנהדרי גדולה ' והן ע 2928
 ).יהל אור(מכשול 
 ).יהל אור(ד בכל ערי ישראל "שמתפשטין ניצוצות מהן שהן ב 2929
 ).יהל אור(ש סנהדרין כחצי גורן עגולה כדי שיהו רואין זה את זה "כמ 2930
כן הסנהדרין פותחין בזכות וכל עניינים ל ואלו הן שרש הסנהדרין של"סנהדרין הנ' ל לפני הע"ר 2931

 ).יהל אור(היה לזכות 
משמאל וכותבין דברי ' מימין וא' סופרי הדיינים עומדים לפניהם א' ש וב”סופרי הדיינין כמ' הן ב 2932

 ).יהל אור(ש שקולין כחדא ששניהן כלולין מרחמי ודינא "המזכין ודברי המחייבין וז
' נהורין ונק' ים הסובבים את הכסא וכאן הוא סוד הכסא בעשר' ל שבעים שרי אומות שהם ע"ר 2933

 ).יהל אור(כסא המפשט כונן למשפט כסאו 
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 אורות ושני אלו אורות שבעים
 ילפַנ פנימיים כולם ,לפניהם שעומדים

 ערמת בטנך" הכתוב סוד וזה ,ולפנים
לפני האורות הללו ". בשושנים סוגה חטים

 .לדון העולם מעשי כלו תיוונכנסים כל הזכ
 םמשו ,עדות מעידים הללו האורות שני

 בכל שמשוטטים 'ה עיני שבע שיש )שהם(
 בעולם שנעשה מה וכל )כל כן( ,הארץ
 זכות ואותה ממש מעשה באותו נרשם
 האורות ושני .בקיומם ועומדים ,ממש
 לפני ומעידים ומסתכלים בהם רואים הללו

 גוזרי אלה שבעים .האלה אורות שבעים
 וכאן ,לרע הן לטוב הן דינים ודנים גזרות

 שלש נרשמו זו רוחב. ותהזכ מקום הוא
 הללו האותיותר שאשכ ,ו"יה שהם אותיות
 זכר של בהדבקות הזה במקום נדבקות
 מסתלקים ולא בו נרשמים אז ,ונקבה
 שמאיר אחד אור יוצא כך אחר .משם

 שלשה מוציא הזה האור .צדדים לארבעה
 דינים שדנים דין בתי שלשה שהם אחרים
 ,ניובע ,שרובע ,העולם בדברי אחרים

 דברים שאר אותם בכל ,בשלמות ,מחלותב
 לאותם אחד היכל .בהם נדון שהעולם
 לאותם שלשהמ לפנים ראשונים שבעים
  .האחרים שלשה

ïéìà ïéøåäð ïéòáù232 ïéîéé÷ã ïéøåäð éøúå 
åâ ïéàîéðô åäìë åäééî÷233åâì 2934 àã àæøå 

 áéúëã)â æ øéù ( äâåñ íéèç úîøò êðèá
íéðùåùá2935ïéìà ïéøåäð éî÷ì 2936 ïéìàò  åëæ ìë

 ïéìà ïéøåäð ïéøú àðãúàì àîìòã ïéãáåò ìëå
 ïéâá àúåãäñ éãäñ ïåðéà)ïåðéàã (]úéàã[ äòáù 

åäé éðéò"àòøà ìëá éèèùîã ä234 äî ìë 
àåääá íéùøúà àîìòá ãéáòúàã235 

àãáåò2937 éîéé÷å ùîî àúåëæ àåääå ùîî 
îåé÷áïàîç ïéøåäð ïéøú ïéìàå åäéé2938 åäá 

ò ïéìà éî÷ éãäñå ïìëúñîå 'øåäðò ïéìà ïé ' éøæâ
]éðééãå ïéøæâ) [éðééã ïéøéæâ( ùéáì ïä áèì ïä ïéðéã 

 äéá àã àçåø àúåëæã øúà åäéà àëäå
ïåðéàã úìú ïååúà åîéùøúà2939äé " ïéìà ãëã å

 àúå÷áãúàá øúà éàäá ï÷áãúî ïååúà
 àìå äéá åîéùøúà ïéãë àá÷åðå àøåëãã

ïîúî ïåãòúà2940 øéäð àøåäð ãç ÷ôð øúáì 
ä ïéøèñ òáøàì ïéðøçà úìú ÷éôà àøåäð éà

 éúá úìú ïåðéàã)ðéãà] (ïéðéã[ ïéðéã ïéðééãã 
 ïéòøîá åðëñîá àøúåòá àîìòã ïéìîá ïéðøçà
 åäá ïãúà àîìòã ïéìî øàù ïåðéà ìëá åîéìùá

ò ïåðéàì àìëéä ãç ' ïéìàì àúìú åâì éàîã÷
ïéðøçà àúìú2941  

 ,שלמטה אלו כל וכוללת הזו הרוח עולה
 ויש ,מתלהטת אחת קדושה חיה ומוציאה

 באלף להשגיח אדם עיני כמו יםיעינ לה
 .הדין בעלי צבאות רבבות ורבוא אלפים
 וסוגרים ופותחים פתקים לוקחיםכולם 
 הזו החיה תחת. דין ומשלימים בעולם
 ככפתור כולם ,לוהטים שרפים ארבעה

 ושנים שבעים עולים ,אש ושביבי ופרח

 àúúìã ïåðéà ìë ìéìëå àçåø éàä à÷ìñ
 àúååéç ãç ÷éôàåàùéã÷àèäìúî 236 ïéðééòå 

àùðéà éðéòë äì237  ïéôìà óìàá àçâùàì
ïååáø àåáøå238  åäìë àðéãã ïåäéøàî ïéìééç

 åîéìùàå àîìòá ïéøâñå ïéçúôå ïé÷úô ïéìèð
ã àúåéç éàä úåçú àðéã ' åäìë ïèäìî íéôøù

ò ïé÷ìñ àùàã éáéáùå ïùåùå øåæçë" ïéìâìâ á

                                                           

היכלות שהן ' ל בפנים ההיכלות ואמר לגו לגו שהן באמצע ההיכל הזה בהיכל הפנימי מן הד"ר 2934
 ).יהל אור(בהיכל הזה 

יהל (ב קדמאי הן לפני מהם "וע, דשמאלא' מסט' דימינא וא' מסט' ב נהורין א"פ ע"לפי שיש עוד ב 2935
 ).אור

 ).יהל אור( ל"הנ' ל לפי הע"ר 2936
נרשמין כל המעשים שבעולם הזה כל אותו המעשה דעביד בצורתו ודיוקנו באותו ' עיני ה' ל בז"ור 2937

טהירין דנפקין לגלאה אורחא ' גדלי עינא ז' היום ואותו מקום וזה שמראין לו לאדם לפני מותו והן ז
 ).אוריהל (דחייבין 
 ). יהל אור(סנהדרין והן דנין אותו ' ומעידין לפני הע' עיני ה' ל שאלו השנים עדים רואים בז"ר 2938
  ).הערת הזוהר(א "קנט ע 2939
ק "בהיכל ק' א דירית כידוע וכד מזדווג בנוק,ו בסוד אחסנתא דאו"ל דבדכורא הוא תלת אתוון יה"ר 2940

 )יהל אור(ק שלו ונדבק בהיכל הזה "כורא בוושם כל היכלין דלתתא כלולין בו ומתדבקין כלם בד
 .אריכות ביהל אור' עי 2941
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 ,באש מלהטים אחד לכל גלגלים
 אלףו ,אש של אחד נהר נעשה ,כשנוסעים

 ומשם ,האש לאותה משמשים אלפים
 ,נוסעים כשהגלגלים .צבאות כמה יוצאים

 בתוך מהם שיעמדו רבבות רבוא ,הם כמה
  .האש אותה

 øäð ãéáòúà ïéìèð ãë àùàá ïèäìî ãç ìëì
 ïéôìà óìà àøåð éã ãç)å( àåääì ïéùîùî

àøåð239ìâìâ ãë ïéìééç äîë é÷ôð ïîúî  ïéìèð ïé
ïååáø àåáø ïåðéà äîë240 åâá åäééðî ïåîå÷éã 

àøåð àåää  
 צבאות יוצאים השני ההיכל תחת

 וכולם ,כאן להתקרב ובאים שמזמרים
 שהתמנו העולם ניוממ אותם כל, נשרפים
 מתוך לשלוט דינם יוצא מכאן ,לשלוט
 ,אותיות בשלש שנרשמה הרוח אותה
 ונדונים מהעולם קיומם מעבירים ומכאן

 נמסר שלא ,ויוצאת ששופעת הזו שבא
) שלש( בשלש שנרשמו משום ,הזה בהיכל

 אותה ,בהם נכללת הזו הרוח כאן .אותיות
 להם שאין ומחנות צבאות מוציאה החיה

  . חשבון

 ïéøîæîã ïéìééç é÷ôð àðééðú àìëéä úåçú
ïåðéà ìë åäìë ïåã÷åúàå àëä àáø÷ì ïééúàå2942 

éôð àëäî äàèìùì ïåðîúàã àîìòã ïðîî ÷
 íéùøúàã àçåø àåää åâî äàèìùì ïåäðéã

ïéøáòî àëäîå ïååúà úìúá241 ]åäééîåé÷ [
)åäééî÷( ãéâðã àøåð éàäá åðãúàå àîìòî 

 ÷éôðåã ïéâá àìëéä éàäá øñîúà àì
 åîéùøúàã)á(éàä àëä ïååúà úìú242 àçåø 

àúååéç àéää åäá ìéìëúà243 ïéìééç ÷éôà 
 àðáùåç ïåäì úéìã ïééøùîå  

 הן ,הזה מההיכל יוצאים העולם דיני כל
 חיים בנים ,לשלשה פרט ,לרע והן טוב

 ,הזה במקום רשות נתנה שלא ,ומזונות
 האורות שכל עליון נהר באותו שהרי

  באמצע ,עומד הדבר ממנו שופעים

 áèì ïä é÷ôð àìëéä éàäî àîìòã ïéðéã ìë
øá ùéáì ïä2943ðá úìú "éç é"ðåæîå é" àìã é

àåääá àäã àã øúàá åùø áäééúà øäð äàìò 
àúéòöîàá äìî àîéé÷ äéðî ïéãâð ïéøåäð ìëã  

  ãî/à  
 כנגד קןומת מקום הוא הזה ההיכל

 עולה וזו ,הזו הרוח בתוך שלמעלה הרוח
 ,הזה להיכל הם פתחים עשר שנים, בהם
 ניםווממ שרים אותם כל ופתח פתח בכל

 הדינים אותם כל למטה להודיע שמכריזים
 קרא" רשנאמ כמו ,למטה לרדת העתידים

קורא בחיל  ["'גודו אילנא וגו אמר וכן בחיל
  ].וכן אומר קצצו האילן

 àçåø ìá÷ì àð÷úî øúà àåä àã àìëéäã
åäá à÷ìñ àãå àã àçåø åâá àìéòìã2944 ïéøú 

 àçúô ìëá àã àìëéäì ïåðéà ïéçúô øùò
 éæøëî ïåðéàã ïðîîå ïéëøñ ïåðéà ìë àçúôå

úçðì ïéðéîæã ïéðéã ïåðéà ìë àúúì àòãåàì à
 øîà úàã äîë àúúì)àé ã ìàéðã ( ìéçá àø÷

åâå àðìéà åãâ øîà ïëå'  
 הכנפים בעליכל  הללו הכרוזים ומתוך
 הדבר שמודיעים עד דבראת ה לוקחים
 ,השמש כשיוצאת ,ומשם .חמה של לרקיע

 שמגיע עד בעולם ומשוטט דבר יוצא
 כוכבי שכל ,הרקיע של הנחש לאותו
. רקיעה באמצע שהוא ,בו קפואים הרקיע

 השרים אותו ולוקחים ,הדבר ושומעים
 ואותם ,)השמש א"ד. השמים( שתחת

 ïåäéøî ìë äìî éìèð ïéìà éæåøë åâîå
ïéôãâã2945òé÷øì äìî éòãåàã ãò 2946 äîçã 

å äìî ÷éôð àùîù ÷éôð ãë ïîúîåúà àééèù
ç àåääì éèîã ãò àîìòáàòé÷øã àéå2947 ìëã 

 àúéòöîàá åäéàã äéá åãéìâ àòé÷øã éáëë
ã ïéè÷ðå äìî ïéòîùå àòé÷ø ïéëøñ ïåðéà äì

                                                           

 ).הערת הזוהר(א ”סט ע 2942
  ). הערת הזוהר(א " קפא ע2943
יהל (ל "והוא סוד תפילין של יד כמש' ל לקבל רוחא דדכורא והוא אתר אתדבקותא דדכורא בנוק"ר 2944

 ).אור
 ).ל אוריה(' ש כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים כו"כמ 2945
  ).הערת הזוהר(א ”קכה ע 2946
ל "ב פתחים הנ"ב ממנן בי"ב מזלות ובו כלולים והן נגד י"הוא התלי התנין הגדול שמושל על כל י 2947

 ).יהל אור(ש בפרשת בא ”ג יואירם כמ,והוא התנין הגדול בי
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 מתפשט ומשם ,הנחש אותו על ניםושממ
אפילו ו ושדים רוחותאפילו ו .לעולם
 .בעולם אותו מודיעים השמים עופות

 עולה לא ,פתחים וסותמים שבים הכרוזים
 הרוחות שכל עד ברוח רוח )להסתלק(

אחר  הרוח( עם יחד אחד כולם התחתונות
 זה ונכנסים נכללים וכולם ,הזו הרוח )כך

  . אחד הכל שנעשה עד בזה

 úåçúã)àéîù (]àùîù[ àåää ìò ïðîîã ïåðéàå 
 ïéçåø åìéôàå àîìòì èùôúà ïîúîå àéåéç
 àîìòá äéì éòãåî àéîù éôåò åìéôàå ïéãùå

 ïéçúô ïéîúñå ïéáú ïéæåøë]à÷ìñ àì[ 
)à÷ìúñàì ( ïéçåø åäìëã ãò àçåøá àçåø

 ãç åäìë éàúú]éãäá[) øúá àçåø (éàä244 
 ãò àãá àã ïéìàòå ïìéìëúà åäìëå àçåø

 ãç àìë ãéáòúàã  
 הן נדון כאן ,חליו בבית נמצא אדםכש
 ,למעלה תלויים החיים ,למות הן לחיים

 ,מלמעלה חיים נותנים ,לחיים כאן נדון אם
 של חלקו אשרי .נותנים לא ]אז[ ,לא ואם

 קידה כאן ,ויוצא ונכנס ברבונו שנדבק מי
 על ,הדין על להתגבר בארץ אפים על

 עול ואין אמונה אל" נאמר הזה ההיכל
  ."'וגו

 ïä ïãúà àëä äéòøî éáá åäéà ãë ùð øá
 àëä ïãúà éà àìéòì àééìú ïééç úåîì ïä íééçì

àì éàå àìéòìî ïééç éáäé íééçìàì  äàëæ ïéáäé 
 äéøàîá ÷áãúàã ïàî äé÷ìåçìåòéå ÷éôðå 

)àëä(ïéôðàá äãé÷ 245 ìò àøáâúàì àòøàá 
 øîúà àìëéä éàä ìò àðéã)ã áì íéøáã ( ìà

åâå ìåò ïéàå äðåîà'2948  
 הברק היכל זה היכל .החמישי היכל

 לאותם ומאיר שמזהיר רוח שהוא ,רשזוֶה
 ופותחת כלולה היא זו רוח .התחתונים

 .הצדדים לכל ונוצצת מאירה וסוגרת
 .הארגמן כעין אחד אור מאיר זה מנצנוץ

עים צבה )כלל( כל כולל הזה האור
 ,ירוקו םואד רוושח לבן אור ,שמאירים

 ,םובאד לבן נרקם .באלה אלה נכלליםו
 ונעשית ,רובשח לבן כך אחר .ירוקבשחור ו

 ,םוואד ירוק בה ונכלל ,קמתומר אחת חיה
. דמויותה כל שכולל אדם כדמות דמותהו

 חיות שהם עמודים ארבעה יצאו ממנה
 אופן נקרא אחד ,שלמטה אלה על גדולות
 מאיר זה שכשנראה משום ,ניםש שהוא

äàùéîç àìëéä2949 àìëéä àã àìëéä 
øéäæîã àçåø åäéàã øéäæ à÷øáã2950 øéäð 

éàúú ïåðéàì2951 àã àçåø )ã( çúôå ìéìë åäéà
øéâñå2952 ]å øéäð[ïéøèñ ìëì õéöð2953 àã åöéöðî 

éòë àøåäð ãç øéäðàðååâøà ï2954 àã àøåäð 
 ìéìëìë]ì[ïéøäðã ïéðååâ 2955 íëåàå øååç àøåäð 

 øååç íé÷øúà ïéìàá ïéìà ïìéìëúà ÷åøéå ÷îåñ
 íëåàá øååç øúáì ÷åøéá íëåà ÷îåñá

àúååéç ãç ãéáòúàå246 äá ìéìëúàå àî÷øî 
 ìë ìéìëã ùð øáã àð÷åéãë àäð÷åéã ÷îåñå ÷åøé

ïéð÷åéã2956äðéî 247ã å÷ôð  ' ïååéç ïåðéàã ïéëîñ
éø÷à ãç àúúìã ïéìà ìò ïáøáøïôåà 2957 

                                                           

 .אריכות ביהל אור' עי 2948
  ).א"ד(חסד ). ג"א י ע"חיהל אור  (ָׁשַדִיםמקום הלב עם הצואר שנקרא גויה שם מקום ה 2949
 ).יהל אור(שאור הוא בימין וכאן הוא עיקר וכל התתאין שנקראו אור הכל מקבלין מכאן  2950
 ).יהל אור(ל לכל היכלות ורוחין תתאין שהוא האור שמאיר מסוף העולם עד סופו כידוע "ר 2951
ל אשר בהם בסוד ל הוא כולל כל הרוחין וכל ההיכלות וכ"ל רוח שבהיכל הזה רוחא דמזהיר הנ"ר 2952

 ).יהל אור(יומא דכליל כלהו יומין והוא פתח וסגיר שהכל ברשותו 
 ).יהל אור(גוונים ' רוחות בד' לד 2953
חיות ' ן הוא סוד הד"וכאן הוא סוד הארגמן וארגמ, ו"גוונים כמש' ל כמו ארגמן שהוא כולל ד"ר 2954
 ).וריהל א(ו "דכליל אותם וכן הוא כאן כמש' גוונים כידוע וא' שהן ד

 ).יהל אור(גוונין שהן כלל כל הגוונין ' והן ד 2955
חיות ' שבאדם נכלל בו כל החיות ובהמות כידוע וכן רוח הזה כולל כל היכלות הראשונות ששם ד 2956

יהל (' הוא כו' ל וארו עם ענני שמאי כבר אנש את"חיות הנ' ש בדניאל אחרי הד"שבדניאל וכאן הוא מ
 ).אור

 ). יהל אור(' ש והנה אופן אחד בארץ כו"כמ, אופן אחד' סמכין נק' ל שכל הד"ור 2957
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 åäéàã248ïéøú 2958 øéäðúà éàä éæçúà ãëã ïéâá  .בזה זה נכנסו ,בזה זה דבוקו ,בתוכו אחר
àãá àã ìàò àãá àã ÷éáã äéåâá àøçà  

 ונראים ,בזה זה אחר נכנס כך אחר
 ,העולם רוחות לארבעה ראשים ארבעה
 בהם שכתוב הם ואלה .אחד גוףוכולם 

 אלה וכל ".האופן בתוך האופן יהיה כאשר"
 של מראות כמראה ,בזה זה קשורים

 החיה .לעולמים נפרדות אשל העליונות
 אחוזים קמיםומר צבעים ארבעה של הזו

 מכאן .רוחות לארבעה באלה אלה
 לשני נוסעת היא ,הזו החיה שכשנוסעת

 בשתי נכללת הברק של הזו הרוח. רוחות
 חיה מוציאה הברק של זו רוח ,רוחות
 אחרת רוח ,האורות אותם וכל ,אחת

 ,מלהטת רוח שנקראת ,ממנה מאירה
 .ארבעה שהם אורות שני מנהמ מאירים

 וכאן ,צבעיםב מתהפכים הללו והאורות
 אותם אלו ,"המתהפכת החרב להט" הוא

 ואלה( החרב שנינות שמהפכים מאורות
 ההיכל על עומדים ואלה ,)חוקקים
 עומדת הזאת החרב שלהט משום ,שלמטה

 .הדין בית של אורות שבעים אותם על
 חרב ,דין שדנים יניםיד אותם כל ,מכאן

  .מלמעלה ראשם על תלויה

ã ïåæçúàå àãá àã àøçà ìàò øúáì ' ïéùéø
ãì ' ïåðéà ïéìàå àôåâ ãç åäìëå àîìòã ïéøèñ

 åäá áéúëã)æè à ìà÷æçé ( ïôåàä äéäé øùàë
äìëå ïôåàä êåúá åæéçë àãá àã ïéøéù÷ ïéìà å

ïåæéçã249ïéîìòì ïùøôúî àìã ïéàìò 2959 éàä 
éìà ïãéçà ïî÷øî ïéðååâ òáøàã àúåéç ïéìàá ï

ãì 'àìèð àã àúåéç àìèð ãë àëäî ïéøèñ250 
ïéøèñ ïéøúì2960 ìéìëúà à÷øáã àçåø éàä 

 àúåéç ãç ÷éôà à÷øáã àã àçåø ïéçåø ïéøúá
ïéøåäð ïåðéà ìëå2961 äéðî øéäðúà àøçà àçåø 

 ïéøåäð ïéøú äéðî ïéøäð àèäìî àçåø éø÷àã
ïéðååâá ïéëôäúî ïéøåäð ïéìàå òáøà ïåðéàã2962 

 åäéà àëäå)øáãë â úéùà ( áøçä èäì
 àððù ïëôäúîã ïéøåäð ïåðéà ïéìà úëôäúîä

 àáøçã)óéìâ ïéìàå (] àìëéä ìò éîéé÷ ïéìàå
àúúìã2963 ìò àîéé÷ áøçä èäì éàäã ïéâá 
ò ïåðéà ' ïéðééã ïåðéà ìë àëäî àðéã éáã ïéøåäð

àééìú àáøç àðéã éðééãã[ åäééùéø ìò 
àìéòìî2964  

 אותם הם ,אלה של הזו החרב להט
 אחת חיה הוציאו ,שמאל צד של רותאו

 עומדים שלא ,ארבע על שעומדת אחרת
 .משמאל ושנים מימין שנים .בקיומם
 מהם נוצץ ,באלה נכנסת הזו החיה כשרוח

 מההיכל ויוצאים ,לוהטים ניצוצות שני
 הניצוצות .תמיד ומתהפכים החוצה הזה

 לפעמים נקבות לפעמים ,לוהטים הללו
 מלאכים עמיםולפ רוחות לפעמים ,זכרים

 החיה נכללתר שאשכ משום ,מהל. קדושים

àä øèñìã ïéøåäð ïåðéà ïéìàã áøçä èäì é
ã ìò àîéé÷ã àøçà àúåéç ãç å÷éôà àìàîù '

 éøúå àðéîéî éøú åäééîåé÷á éîéé÷ àìã
 ïéìàá ìàò éàä àúåéçã àçåø ãë àìàîùî
 éàäî é÷ôðå ïèäìî ïéöåöéð éøú åäééðî õéöð

ïéöåöéð ïéìà øéãú éëôäúîå øáì àìëéä2965 
éøáåâ ïéðîæì éá÷åð ïéðîæì ïèäìî ïéçåø ïéðîæì 

 ãëã ïéâá àîòè éàî ïéùéã÷ ïéøéò ïéðîæì
àúååéçá àúååéç éàä ìéìëúà251 åâî äàîã÷ 

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(כאשר יהיה אופן בתוך האופן  2958
 ).יהל אור(חיות שבכסא שהם לא מתפרשין לעלמין ' החיות שבהיכל הרצון שהם ד' ל כמו הד"ר 2959
ח ש אל אשר יהיה שם הרו”חיות כמ' אמר הכא לאפוקי חיות שהן בהיכל הרצון שהם נועסין לד 2960

רוחות חסד ורחמים דינא קשיא ודינא רפיא כידוע ' והליכתם הוא לעשות חסד או דין שהן ד' ללכת ילכו כו
 ).יהל אור(גוונים ' רוחות וד' בסוד הד

 ).יהל אור(זהו רוח הראשון עם כל חיילותיו  2961
 ).יהל אור(אלא מתהפכין כל רגע ' ל שאינן עומדין בגוון א"ר 2962
 ).יהל אור(אן נטיל דינא ל על היכל זכות שמכ"ר 2963
שנאמר הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים שהן ' ש לעולם יראה עצמו הדיין כאלו חרב כו"ל כמ"ר 2964

כלול מעשרה והן ' ועיקר זה הענין על כל ששה היכלות שכל א' ש שבעים קדליטין כו"ששים ושבעים כמ
ק חדר המטות "ומטתו הוא ק' כותרומה בסוד ולילה ללילה ' ש פ”ששים גבורים ושם מפחד בלילות כמ
 ).יהל אור(והוא שלשלמה מלכא דשלמא דיליה 

  ).הערת הזוהר(ב ”נג ע 2965
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 שנכללים זקוהח מתוך ,הראשונה בחיה הזו
 שלא תמיד לוהט אחד ניצוץ יוצא בזה זה

 של אחריהם והולך ושט ,לעולמים כבה
 זכרים הםעכשיו ו. ניצוצות שני אותם

מים ימסיש טרםו .בעולם שליחות ועושים
  בהם מכה הזה והניצוץ ,)אז(נכבים 

àãá àã ïìéìëúàã åôé÷ú2966 àöåöð ãç à÷ôð 
ïéîìòì êòãúà àìã øéãú àèäìî2967 

àèàùå252 ïéöåöéð ïéøú ïåðéàã åäééøúáà àìæàå 
 àîìòá àúåçéìù ïéãáòå ïéøáåâ ïåðéà àúùäå

ëòãúî éîééñî àì ãòåé2968) ïéãëàåää  (]àåääå[ 
ùèá àöåöéð2969åäá   

  ãî/á  
 והם ,כמקדם ומתחדשים להם ומאיר

 וטרם .ומשוטטות והולכות נקבות
 בהם מכה זה וניצוץ .נכבות הן מותישמסי
 שאותו משום ,כמקדם וחוזרים להם ומאיר
 . צבעיםמארבעה כלול ,מהכל כלול ניצוץ
 רוח. הללוצבעים ה לכל מתהפכים הם ולכן

 ונראים ,שאמרנו כמו ,אחר ברוח כללנ זה
 הראשונים כאחרים ולא ,כאחד שנים

 פרט נראים לא בזה זה נכלליםר שאשכ
 ועומדים ,שנים נראים וכאן ,לאחד

 על ואף .התחתונים מכל כלולים בחביבות
 מתפשט כאשרו .אחד הם ,שנים שהם גב

 ונראים ,ברוח רוח )כשהתפשטו פרט(
 )זה( וזה .םהתחתוני מכל כלולים ,בחביבות

 עפרים כשני שדיך שני" שכתוב סודהוא 
 וכששני". בשושנים עיםוהר צביה תאומי
 אז ,בחביבות בזה זה מתפשטים רוחות

  .אהבה היכל ונקרא זה היכל חוזר

ïåùãçúàå ïåì øéäðå253ïéîã÷ìîë 2970 ïåðéàå 
éëòãúî éîééñî àì ãòå ïèàùå éìæàå éá÷åð2971 

äååäà254 ùèá àöåöéð ]åäá) [åäì(éäðå  ïåì ø
 ìéìë àöåöéð àåääã ïéâá ïéîã÷ìîë ïøãäúàå

ãî ìéìë àìëî ' ïéëôäúî ïåðéà àã ïéâáå ïéðååâ
éðååâ éðä ìëì2972 àçåøá ìéìëúà àã àçåø 

àøçà2973ïéøú ïåæçúàå ïøîà÷ãë 2974 àãçë 
 àì àãá àã ìéìëúà ãëã ïéàîã÷ ïéðøçàë àìå

 ïåæçúà àëäå ãç øá éæçúà]ïéøúïéîéé÷å [ 
)éîéé÷å( àúåáéáçá òàå éàúú åäìëî ïìéìë" â

 èùôúà ãë ãç ïåðéà ïéøú ïåðéàã]ð" øá à
èùôúàãå[àçåøá àçåø 2975 ïåæçúàå 

 éàúú åäìëî ïìéìë àúåáéáçá)å( àæø àåä àã
 áéúëã)ä ã øéù (íéøôò éðùë êéãù éðù2976 

íéðùåùá íéòåøä äéáö éîåàú2977 ïéøú ãëå 
 ïéãë àúåáéáçá àãá àã ïèùôúî ïéçåø

÷àå àìëéä éàä øãäúàäáäà ìëéä éø2978  

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(' שהן דכורא ונוק 2966
דימינא הוא תדיר דלא אתדעך ' דלהט לכן הוא מלהטא ומסט' משם שיצא משני סטרין מסט 2967

 ).יהל אור(דשמאלא כ בסטרא "לעלמין דכל מסטרא דימינא הוא בקיומא תדיר כידוע משא
 ).יהל אור(שהן מסטרא דשמאלא  2968
 כי ענין השיבטשזיווג נקרא , )ה וכבר"א ד"צ יג ע"א בספד"בהגר (הבטישה הוא בסוד זיווג נעלם 2969

ח יח "א תז"בהגר (שיתמתקו כדי ג אש ומים"חו יוצאים מנ שהם"זוכגון הפכים ה' באת הזיווג הוא לזווג 
 ).ג"ב פב ע"ו ביאורים ח"לש (ווגיכעין זרק ווג ממש אלא י זהנ איבטישה, )ה כד אתפשט"ב ד"ע

כ מסטרא דימינא "כ לכן נהיר לון ומתחדשין ולפי שהוא ג"הניצוצא הוא ממינם מטסרא דשמאלא ג 2970
 ).יהל אור(לכן מתחדשין ממנו שהוא סטרא דחיים 

 ).יהל אור(ל קיומא תדיר "דשמאלא דל'  וענין אתדעכותא הוא לפי שהן מסט2971
דימינא ששם כליל כל גוונין לכן מתהפכין לגוונין אלו ' ל שהניצוצא הוא מחיותא קדמאה מסט"ר 2972

 ).יהל אור(
 ).יהל אור(ל רוח מלהטא ברוח זהר "ר 2973
ל לא כמו בהיכלות קדמאין שבהן שני רוחין נכללין ואין נראין רק אחד כמו לבנה בספיר אבל "ר 2974

 ).יהל אור (ַדִיםָׁש' ונראין שנים והן ב' כאן נכללין בא
 ).יהל אור(נהורין דנפקין מחיותא קדמאה ' שדיך הן הב' ל ב"ר 2975
 ).יהל אור(' רוחין האלו שהן תאומים וזהו תאומי צבי' הן ב 2976
 ).יהל אור(הן רועים ומפרנסין להיכל זכות  2977
 ).יהל אור(שמקודם נקרא היכל ברקא  2978
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 תמיד עומד זה היכל .האהבה היכל
 שצריך למי הסודות בסוד ונגנז ,בקיומו

 דיוד את אתןשם " כתוב וכאן .בו להתדבק
 רוחות שני מאירים כאשר כך אחר ".לך

 לכמה צבאות כמה יוצאים ,אחד שהם
 , שיעורלהם שאין ורבבות אלפים ,צדדים

 מהם ,גפנים מהם ,דודאים נקראים מהם
 ,החוצה צבאות כמה שמגיעים עד .ניםרמו
 וכולם .גהונ שנקרא כוכב אותו עד

 וכאן .לעולמים נפרדים שלא בחביבות
 ביתו הון כל את איש יתן אם" כתוב

 )כתוב( כאן ".לו יבוזו בוז באהבה
 באהבת להתדבק ידים ופרישת השתחואה

  .רבונו

 øéãú íéà÷ àã àìëéä àúåîéçøã àìëéä
äéîåé÷á2552979àæøá æéðâúà ïéæøã 2980 ïàîì 

 áéúë àëäå äéá à÷áãúàì êéøèöàã)âé æ íù (
ïúà íù2981ïéøäð ãë øúáì êì éãåã úà 2982 

 äîëì ïéìééç äîë é÷ôð ãç ïåðéàã ïéçåø ïéøú
 ïåäðî àøåòéù ïåì úéìã ïååáøå ïéôìà ïéøèñ
 ãò íéðåîø ïåäðî íéðôâ ïåäðî íéàãåã ïåø÷à
 éø÷àã àáëë àåää ãò øáì ïéìééç äîë åèîã

ëå äâð ïéîìòì ïéùøôúî àìã åáéáçá åäì
á áéúë àëä)æ ç íù ( ïåä ìë úà ùéà ïúé íà

 àëä åì åæåáé æåá äáäàá åúéá]áéúë[ 
äàåçúùä2983 åîéçøá à÷áãúàì ïéãéã åùéøôå 

äéøàîã2984  
 ט"חו שנקרא רוח הוא כאן .ששי היכל

 ".שפתותיך השני כחוט" הכתוב סוד ,השני
 היכל נקרא )שנקרא היכל( הזה ההיכל

 הרוחות שכל רצון שהוא רוח כאן .צוןהר
 בה להדבק אחריה רצים הללו התחתונות

 ועומד בשש נכלל זה רוח. באהבה בנשיקה
 ועומד ,עמו יחד שלמטה בשש נכלל .בשש
 שנים מוציא זה רוח ולכן .עליונים בשש

äàúéúù àìëéä2985 éø÷àã àçåø àåä àëä 
åç"éðùä è2986 áéúëã àæø )â ã íù ( éðùä èåçë

 àìëéä éàä êéúåúôù)éø÷àã àìëéä (]éø÷à[ 
ïåöøä ìëéä2987 éðä ìëã àåòø åäéàã àçåø àëä 

 äéá à÷áãúàì äéøúáà ïéèäø ïéàúú ïéçåø
àúåîéçøá ä÷éùðá2988 ìéìëúà àçåø éàä 

úéùá2989úéùá àîéé÷å 2990 úéùá ìéìëúà 

                                                           

שהוא , ן עבודה שהיא מאהבה קאים בקיומאוכ, ל"שכל סטרא דימינא קאים תדיר בקיומא כמש 2979
ואינו מניח חשוקתו בכל , כי החשוק מאהבת חשוקתו אינו פונה לדבר אחר, בטוח שהתאוה לא תנצחנו

 ).יהל אור(הון דעלמא 
ש לפי שכאן "ח שייפין דק"ה וכאן רזא דרמ"שכאן הוא סוד היחוד שמע ישראל שכאן מתדבק הקב 2980

 ).יהל אור(הוא רזא דאדם 
 ).יהל אור(כאן היחוד ואהבה וכאן הוא סוד הכרם ש 2981
 ).יהל אור(ל שמתיישבין כחדא ויוצאין מהן נהורין "ר 2982
ל כאן נגמר השתחוואה פישוט ידים ורגלים "ל שכאן הוא מקום הידים ולכן כאן פרישו דידין ור"ר 2983

 ).יהל אור(בקו ימין נצח וחסד 
 .אריכות ביהל אור' עי 2984
 ).א"ד(ת "ת). ג"א י ע"יהל אור ח(ולל הגוף הראש שם הפה והוא כ 2985
' ת וכו"א מאי פומא אלא דעת גניז בפומא דמלכא דאקרי ת"ב קכג ע"ש בזהר ח"דכאן סוד הפה כמ 2986

ש שהיא בקשה סימנא דמשה "וכמ, שכןא הוא סוד החוט ברזא דכתיב את תקות חוט השני תקשרי בחלון
 ).יהל אור(שהוא נגד היכל זה , בעלמא דדכורא' ו, אות אמת

שכאן מתגלה רצון העליון טורנא בסימא יאה דאיגניז גו בוצינא ובוצינא גניז בפומא למכסיא  2987
 ).יהל אור(פתחא 
הוא וחכך כיין הטוב הולך , כי טובים דודיך מיין, שכאן הוא סוד הנשיקה ישקני מנשיקות פיהו 2988

 ).יהל אור(ך "צפמוצאות הפה בסוד מנ' לדודי למישרים בבוצינא דקרדינותא והן ה
 ).יהל אור(ל "שכולל כל השית היכלין ברוחא כנ 2989
 , והוא הששי העליון מכולם, פירוש כי יש ששה היכלות מלמטה למעלה עד זה ההיכל הנקרא רצון2990

 אז אתכליל הוא , כי בעלות אותם החמש היכלין דלתתא מיניה עד מקומו,ש האי רוחא אתכליל בשית"וזמ
 אשר הם ,ועוד יש בו בעצמו בתוכו בחינת כללות כל השית היכלין תמיד. היכלין ואז הם יחד שית ,בהם

 אלו ת כי תמיד הוא עומד בבחינ,ועל הבחינה הזו אמר וקיימא בשית. 'השרשים של שית היכלין תתאין הנז
 כי , בשיתל אמר אתכלי, אבל כנגד השית תתאין שאינם מבחינת עצמותו.'השית היכלין אשר בתוכו כנז

א "ביאורים ח' עי. 'א פרק ז"ח שער טנת"ע' עי). י"שער מאמרי רשב (ל בהם כשעולין למעלה עד מקומונכל
 .ב"פה ע
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 מלמטה כולם כלולים אורות עשר
 הם הללו האורות עשר שנים ומלמעלה

 אלו כל בלולק למעלה לעלות שמחים
  .שלמטה

äéãäá àúúìã2991ïéàìò úéùá àîéé÷å 2992 
 ïìéìë ïéøåäð øñéøú ÷éôà àçåø éàä êë ïéâáå

àìéòìîå àúúî åäìë2993 ïéøåäð øñéøú éðä 
ãç ïåðéàå ïåðéà ìë àìá÷ìå àìéòì à÷ìñì ï

àúúìã2994  
 מי ,הכל רצון ,רצון שהוא זה היכל
 זהו ,לכאן אותם ומעלה קשרים שקושר
 ההיכל בתוך .בותבחבי 'מה רצון שמוציא

 נשיקות שנושק ,באהבה משה נאסף הזה
 רוח זה רוח .משה של ההיכל זהו .אהבה

 אהבה שממשיך היחוד של הרוח ,האהבה
 עשר שנים) הם( ואותם. הצדדים לכל

 שלהם מהנצנוץ .ולוהטים עולים אורות
 אוהבי קדושות חיות ארבע יוצאות
 גדולות חיות נקראים אלה .האהבה

 ,בהם כללילה טנותק אותם להתחבר
 אלו". גדולות עם קטנות חיות" שכתוב
 אגוז כמו ,צדדים לארבעה בזו זו אחוזות
 היכל נקרא ולכן ,צדדים לארבעה שמחבר

 אגוז נתיג אל" שכתוב ,אגוז נתיג זה
   ".ירדתי
  

 ïàî àìëã àåòø ïåöø åäéàã àã àìëéä
 ÷éôàã àåä àã àëä ïåì ÷éìñå ïéøù÷ øù÷ã

åäéî ïåöø"ä2995éáçá àúåá2996 àã àìëéä åâá 
åîéçøá äùî ùéðëúà2997 é÷éùð ÷éùðã 

àúåîéçø2998256äùîã àìëéä àåä éàä 2999 
 àãåçéã àçåø àúåîéçøã àçåø àã àçåø

 ïéøèñ ìëì åîéçø êéùîàã)å( øñéøú ïåðéà
 òáøà é÷ôð ïåäìã åöéöðî ïéèäìå ïé÷ìñ ïéøåäð

äáäàã éîéçø ïéùéã÷ ïååéç3000 úåéç ïåø÷à ïéìà 
åðéà àøáçúàì úåìåãâ åäá àììëúàì éèåæ ï

]áéúëã[) äë ã÷ íéìäú ( úåìåãâ íò úåðè÷ úåéç
àãá àã ïãéçà ïéìà3001ãì  'ïéøèñ3002 àæåâàë 

]àøáçúîã) [àøáçúàì(ãì  ' êë ïéâáå ïéøèñ
 áéúëã æåâà úðâ àã àìëéä éø÷à)àé å øéù ( ìà

éúãøé æåâà úðâ  
 אגוז גנת משום ,אגוז גנת אל ומה
 זכר קלהתדב האהבה היכל שהוא ,ירדתי

 ,עשר לשנים נפרדים הארבע אלה, בנקבה
 תחתונים אותם כל , לכל עברשלש שלש

 עם רוחות קיימים ובהם ,בהם כלולים
 עם אלה כולם ,אורות עם אורות ,רוחות

 שכלול זה רוח ואז .אחד שנעשים עד ,אלה

 éúãøé æåâà úðâã äéðéâá æåâà úðâ ìà éàî
 àøåëã à÷áãúàì åîéçøã àìëéä åäéàã

ïùøôúî òáøà ïéìà àá÷åðá257 úìú øñéøúì 
ë øèñ ìëì úìú åäáå åäá ïìéìë éàúú ïåðéà ì

 ïéìà åäìë ïéøåäðá ïéøåäð ïéçåøá ïéçåø ïéîéé÷
 ìéìëã àçåø éàä ïéãëå ãç åãéáòúàã ãò ïéìàá

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(היכלות שלמטה ממנו שהן עמו שית ' ל שכולל ה"ר 2991
 ).יהל אור(ק דדכורא שהן שית עלאין "ל ו"ר 2992
שהן , ג וכללותם כידוע"תן ביסוד והח וכלילו"ה, ב דדעת"והן י', דנוק' דדכורא ומו' ל כלולין מו"ר 2993

 ).יהל אור(ודעת גניז בפומא ' דנוק' ק דדכורא ובו"בו
משכני ארחיך נרוצה אני ונערותי ) ש א ד"שיה(ש "ל ששמחתם לסלקא לעילא בדכורא כמ"ר 2994

 ).יהל אור(ש ובדעת חדרים ימלאו "הן חדרין דדעת מליא להון כמ, הביאני המלך חדריו
 ).יהל אור(שעליה נאמר אשת חיל מי ימצא ' ויפק רוצון מה, א טובש מצא אשה מצ"כמ 2995
עטרת תפארת כמו שכלל הדכורא הוא , אשת חיל עטרת בעלה, אשה משכלת' שכאן הוא סוד מה 2996

 ).יהל אור(וכאן מתקשרין כל השית היכלין , הוא כאן' ת כן כלל הנוק"ת
 ).ו"לש(א "ב קנו ע"ח' עי 2997
בק בהני נשיקין דהיכל זה ומגו תיאובתא דנשיקין נפקא רוחא בהאי ל זהו מיתת נשיקה שמתד"ר 2998

והוא . כידוע, בהר סיני, נשיקה כמו ישראל אצל הר סיני נפשי יצאה בדברו בסוד ישקני מנשיקות פיהו
 ).יהל אור(כשמתגלה לנשמתא דבר שלא הורגל בו 

נ ומדבר "פ דזו"חברן פאל ומת"פ אדבר בסוד הפה כנ"ת דרגא דמשה וכאן פא"שכאן הוא סוד הת 2999
 ).יהל אור(בו 

 ).יהל אור(חיות שביחזקאל ' חיות והן ד' ב נהורין יוצאין הד"ל מנציצו של הי"ר 3000
 ).יהל אור(ל "ש חוברות אשה אל אחותה וכאן סוד אשה כנ"כמ 3001
 ).יהל אור(' ש ופני אריה אל הימין לארבעתם כו"כמ 3002
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 של ברוח )להתעורר( להתעטר עולהמכולם 
 אותו ומזמין ,שמים שנקרא אותו ,מעלה

 שלמטה כולם שנקשרו כיון .עמו להתחבר
 ואז ".פיהו מנשיקות ישקני" אמר ,עמו יחד

וח ברוח ר להתקשר היא חהשמה
 בחבור םשל ואז היא ,ולהשתלם זה בזה

  . אחד
  

 àøèòúàì à÷ìñ åäìëî]ð"àøòúàì à[ àçåøá 
éîù éø÷àã àåää àìéòìã" äéì ïéîæå í

 àúúìã åäìë åøù÷úàã ïåéë äéãäá àøáçúàì
 øîà äéãäá)à íùá  (å÷éùðî éð÷ùé åäéô ú

 àçåøá àçåø àøù÷úàì äåãç åäéà ïéãëå
 àøåáçá åîéìù åäéà ïéãë àãá àã àîìúùàìå

 àãç  
 זה ונשלמו עמו מתחבר זה שרוח כיון

 כראוי השלמות בכל בזה זה ומאירים בזה
 אדם צדיק שמעלה הכל שמתפלל זה ברצון
  כראוי

 äéãäá øáçúà àçåø éàäã ïåéë>å< íéìúùà
àãá àã åøéäðúàå àãá àã à÷ãë åîéìù ìëá 

 éæç] ÷éìñã äàëæ ùð øá éìöã àúåòø éàäá
àìåë] àìåë ÷éìñã[éæç à÷ãë [  

  äî/à  
 אז ,בזה זה אהבה לחבר מקום אותו עד

 בשלמות באהבה זה ברוח מתחבר שמים(
 אותם כל )ואז ,בזה זה מתדבקים בהארה
 כל ,בזה שנכללו רוחות אותם וכל היכלות

 שהם תוהיכלו רוחות מאותם ואחד אחד
 אותו נוטל ואחד אחד כל ,שמים של בכלל
 עמו להתחבר לו שראוי רוח ואותו היכל

 שהרוח משום. (כראוי עמו ולהשתלם
 קדוש רוח  שהואשמים שנקרא הזה הששי

 שנקרא הזה הרוח זה היכל נוטל ,למעלה
 וכך ,ביחוד אליהם אותם מעלהו ,ן"רצו

   .נשקהתמתחברים רצון ל

à àåää ãòîéçø àøáçì øú ïéãë àãá àã å
]àã àçåøá øáçúà àéîù3003 åîéìùá åîéçøá 

ïéãë àãá àã ï÷áãúî àúåøäðàá[ ïåðéà ìë 
 ãç ìë éàäá åìéìëúàã ïéçåø ïåðéà ìëå ïéìëéä

ïéìëéäå ïéçåø ïåðéàî ãçå3004 àììëá ïåðéàã 
 àåääå àìëéä àåää ìéèð ãçå ãç ìë íéîùã
 äéãäá àøáçúàì äéì éæçúàã àçåø

÷ãë äéãäá àîìúùàìå úåàé à] éàäã ïéâá
 àçåø åäéàã íéîù éø÷àã äàúéúù àçåø

àùéã÷ éø÷àã àã àçåø àã àìëéä ìéèð àìéòì 
åöø"éáâì ïåì ÷éìñ ïé àãåçé àåääá åä éëäå

à÷ùðúàì ïåöø ïøáçúà3005[   
 שנקרא ששי רוח שאותו משום א"נ
 וכך ,יחוד באותו אליהם אותם מעלה רצון

 ,למעלה קדוש רוח שהוא שמים מתחברים
 רצון שנקרא זה רוח זה היכל נוטל

 ,בזה זה להתחבר ,בזה זה )נשקהתל
 יעקב וישק" סוד וזה .בזה זה להשתלם

  ."' וגולרחל

]ð" ïåöø éø÷àã äàúéúù àçåø àåääã ïéâá à
á åäééáâì ïåì ÷éìñ àåää ïøáçúà éëäå àãåçé
 àçåø éäéàã íéîùàùéã÷ àìëéä ìéèð àìéòì 

åöø éø÷àã àã àçåø àãïà÷ùðúàì [ àãá àã 
 àæøå àãá àã àîìúùàì àãá àã àøáçúàì

 àã)àé èë úéùàøá (åâå ìçøì á÷òé ÷ùéå'3006  
 לוקח למעלה ימין שהוא אברהם

 שנקרא רוח )אהבה היכל) (שאמרנו ההיכל(
 בזה זה להתחברו בזה זה להתקשר ה"אהב

 ìéèð àìéòì àðéîé åäéàã íäøáà) àìëéä
ïøîà÷ã (]äáäà ìëéä[áäà éø÷àã àçåø " ä

 éåäîì àãá àã àøáçúàì àãá àã àøù÷úàì
                                                           

אחד ' הוא האלקים ועד כאן הוא רזא ה' ברזא דההוא התחברות בשמים בחבורא אחד שזה הוא  3003
 ).יהל אור(ושמו אחד ברזא דייחודא 

ק "כ נכללו כל הו"ת שמים ג"ק כן בת”ל כמו שבהיכל הרצון נכללו כולם כל היכלין ורוחין דו"ר 3004
וכן , ק אתחבר בהיכל השייך לו"א מו"והוא בייחודא דמשע ישראל וכאשר מתייחדין היכל הזה עם שמים כ

 ).יהל אור(ק ברוח דהיכל השייך לו "דו' ח דכל ארו
  ).הערת הזוהר(ב "ל הרש"כצ 3005
אלו וכמו ', ו' ה' היכלות ד' ג, ת"ת דדכורא כן האמהות שרה רבקה רחל בחג"כמו שהאבות הן בחג 3006

נשים רחל נגד היכל זה ולאה היא אמו בדעת ' כן לו ב, ת ודעת"ת, דרגין יעקב וישראל' שיעקב סליק בב
וכאן מתבאר . אריכות ביהל אור' עי). יהל אור(וישק יעקב לרחל שמים ברצון בנשיקה ). יהל אור (ק"בק

  ).ג ובו מתלבש"צ ו ע"א על ספד"בהגר(ת ודעת "שיעקב הוא חיצוניות של משה ת



úéùàøá 

268 

 כי ידעתי נא הנה" לדבר וסימן ,אחד להיות
 האשה של פיווי ,"את מראה יפת אשה

  .שדים ותםבא

 êéðîéñå ãç)àé áé íù ( äùà éë éúòãé àð äðä
íéãù ïåðéàá àúúàã åøéôùå úà äàøî úôé3007  

 של אותו היכל לקח ,יצחק שהוא שמאל
 .משם ורריםמתע הדינים שכל ,דין בית

 בזה זה להתחבר זכות שנקראת הרוח
 .כראוי אחד הכל להיות בזה זה ולהשתלם

) שלמטה( שני היכלות לקחו הנביאים שאר
 הכתוב בסוד ,ר"וזה ה"גונ רוחות שני

 באלה אלה להתקשר ,"' וגוירכיך חמוקי"
  .אחד להיות

àìëéä àåää ìéèð àìàîù åäéàã ÷çöé3008 
î ïéøòúî ïéðéã ìëã àðéã éáã éø÷àã àçåø ïîú

 àãá àã àîìúùàìå àãá àã àøáçúàì àúåëæ
íéàéáð øàù úåàé à÷ãë ãç àìë éåäîì3009 

ïéìèð3010  ïéìëéä ïéøú]àúúìã[âåð ïéçåø ïéøú " ä
äæå" áéúëã àæøá ø)á æ øéù (åâå êéëøé é÷åîç '

ãç éåäîì ïéìàá ïéìà àøù÷úàì3011  
 של היכל לקח העולם עמוד הצדיק יוסף

 על ואף .הספיר לבנת שנקראת הרוח ,ספיר
 כבוד בשביל ,"רגליו ותחת" שכתוב גב

 ואחר כך העמוד .בודאי הוא וכך ,המלך
 במקום ,הסודות סוד שהוא ,יותר לקחהזה 

 מתחברות כאן עד .השביעי ההיכל של
 עם זה להשתלם בזה זה ומתחברים דרגות

 'ה" ואז ,כראוי הכל ,אחד כולם להיות זה
 הזה בעולם קוחל אשרי ."' וגוהאלהים הוא

 ולהדבק לקשרם שיודע מי .הבא ובעולם
  . ברבונו

àîìòã àãåîò ÷éãöä óñåé3012 àìëéä ìéèð 
òàå øéôñä úðáì éø÷àã àçåø øéôñã" áéúëã â

)é ãë úåîù (àëìîã àø÷é ïéâá åéìâø úçúå3013 
 øéúé ìéèð àã àãåîò øúáìå éàãå àåä éëäå
 ãò äàòéáù àìëéäã øúàá ïéæøã àæø åäéàã

áçúî àëä àãá àã ïøáçúîå ïéâøã ïø
àã íò àã àîìúùàì3014 àìë ãç åäìë éåäîì 

 ïéãëå éæç à÷ãë)î"èì çé à (åäé" àåä ä
éäìàä"åâå í ' àîìòáå ïéã àîìòá äé÷ìåç äàëæ

 à÷áãúàìå ïåì àøù÷ì òãéã ïàî éúàã
 äéøàîá  

 ומוסיף כאן בהכרעה( הכריעה כאן
 םידי ופישוט וקידה והשתחואה )ן"הווי

 העליון הרוח רצון להמשיך םאפי ונפילת
 אין עד למעלה שתלוי הנשמות לכל נשמת

 וברכות אורות יוצאים שממנו, )סוף( סוף
 הכל ולהיות ,כראוי מלמעלה הכל להשלים
 הפנים וכל ,ומלמעלה מלמטה בשלמות
 מתבטלים ואז .כראוי הצדדים בכל מאירות

 למעלה נעשה הרצון וכל ,הדין גזרי כל
 אתה עבדי לי ויאמר" כתוב זה ועל ,ולמטה
 אשרי" וכתוב ,"אתפאר בך אשר ישראל

 àëä]äòøëä[) àëä äòøëäá( > óéñåîå
éååä"ï< ]å[ äãé÷å äàåçúùä]åùéøôå) [àùéøô( 

 ïéôëã]å[ àçåøã àúåòø àëùîàì ïéôàã äìéôð
äàìò àúîùð ìåäéàã ïéúîùð ìë àìéòì àéìú 

 óåñ ïéà ãò)óåñ( ïàëøáå åøéäð é÷ôð äéðîã 
 àìë éåäîìå úåàé à÷ãë àìéòìî àìë àîìùàì
 ìëá ïéøéäð ïéôðà ìëå àìéòìîå àúúî åîéìùá
 ïéìèáúî ïéðéã éøæâ ìë ïéãë úåàé à÷ãë ïéøèñ
 áéúë àã ìòå àúúå àìéòì ãéáòúà àúåòø ìëå

                                                                                                                                                                                     

נ "ול. ב"ב פ ע"זהר ח' עי, )יהל אור(ל וכן כל נאה הוא בחסד טורנא יאה ובסימא "ששם השדים כנ 3007
  .יהל אור' עי. ע"דים ששם סימן גדלות וצשהיופי בש

  ).הערת הזוהר(א "פקודי רנו ע 3008
 ).יהל אור(ה "נו 3009
' ת ו"ת). א"נ(ב "הרש. נצח והוד' פי). א"ד(' זה יותר מתיישב מנוסחת פקודי שאמר שם נביאים וכו 3010
 לכן מובן למה היכל ,פרקי רגלים' ק שבו נגד ו"זעירא ו'  והיסוד ו,דרועין' פ דב"ק שבו שהם נגד ו"רבתי ו

 ).'ן פרק ו"א וזו"ח שער הולדת או"ע(היכלים ' זה כולל ו
א י "יהל אור ח(שהן תרין היכלין נוגה וזוהר ', ברגלין דנוק, ל רגלין דדכורא שהם נביאי קשוט"ר 3011

  .יהל אור' עי). ג"ע
 ).הערת הזוהר(א ”פקודי רנח ע). יהל אור(צדיק יסוד עולם  3012
 ).ג"א י ע"יהל אור ח(שנעשית כר לבעלה , חת רגלין דדכוראהן ת' רגלין דנוק 3013
כ לאשלמא מה "שיהיו שיהן אחד ואח' כ להתאחד"דרגין קשירו דא בדא בסוד הנישוק ואח' שהן ג 3014

 ).יהל אור(ר "שחסר להן והן ג
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â èî äéòùé ( øùà ìàøùé äúà éãáò éì øîàéå(  ".אלהיו 'שה העם אשרי לו שככה העם
 áéúëå øàôúà êá)è ãî÷ íéìäúå ( íòä éøùà

åì äëëù3015åäéù íòä éøùà "åéäìà ä3016  
 דמות בו אין זה בהיכל .שביעי היכל

 סוד )תוך( 'וגו בסתימה הוא הכל ,ממש
 כל )פרוסה( שפרוסה הפרוכת .הסודות

 כרובים שני יתראו שלא עומדים ההיכלות
 עומדת מזה לפנים )עומדים מזה זה(

 היכל ולכן ,הקדשים קדש של דמות ,רתוכפ
 הזה הקדשים קדש .הקדשים קדש ראנק זה

 כלל ,עליונה נשמה לאותה קןומת מקום
 העליונים )עולם( לגבי הבא העולם כל של

  .הללו

äàòéáù àìëéä3017 äéá åàì àã àìëéä 
 åîéúñá åäéà àìë ùîî àð÷åéã)åâå'( ]åâ[ àæø 

 àúëåøô ïéæøã)àñéøôã( ]àñéøô[3018 > ïéîéé÷
ïéìëéä åäìë<íéáåøë ïéøú äàæçúàì àìã 3019 

>)àã ïî àã(ïéîéé÷ < ]åâì[àã ïî 3020 ]àîéé÷ [
)ïéîéé÷(àúøåôë 3021 ïéâá ïéùãå÷ ùã÷ã àð÷åéã 

 ùã÷ éàä íéùã÷ä ùã÷ éø÷à àã àìëéä êë
 àúîùð àåääì àð÷úúî øúà íéùã÷ääàìò 

éúàã àîìò àìëã àììë3022 éàä éáâì >ð" à
àîìò< äàìò3023   

 בזה זה הרוחות כל כשמתחברים שהרי
 רוח מתעורר אז ,ויכרא זהעם  זה ונשלמים

 כל נסתם מעלה כלפי הכל נשמת עליון
 להם ולהאיר הכל על להתעורר סתומיםה

 להדליק אותם ולהשלים ,למטה מלמעלה
 של באור בשלמות )הוא( וכשהכל. נרות
 השביעי ההיכל אז ,עליון אור ויורד ,הכל
 בסיתום הכל סתום כנגד היכל הוא הזה

 לאולהתמ ,שיורד אור הקדשים קדש אותו
 הזכר מן שמתעברת נקבה כמו משם

 זה מהיכל אלא מתמלאת ולא ,ומתמלאת

 àãá àã éçåø åäìë ïøáçúî ãë àäã
 ïéãë éæç à÷ãë àã íò àã åîéìúùàå]øòúà [

)øòúé( àçåø äàìò3024 éáâì àìëã àúîùð 
 àìë ìò àøòúàì ïéîéúñ ìëã àîéúñ àìéò

å àúúì àìéòî ïåì àøäðàì ïåì àîìùàì
 àìë ãëå ïéðéöåá à÷ìãàì>ð"åäéà à< åîéìùá 
 åøéäð úéçðå àìëã åøéäðáäàìò3025 éàä ïéãë 

 åîéúñá äàîéúñ àìëéä åäéà äàòéáù àìëéä
íéùã÷ä ùã÷ àåää àìá÷ì àìëã3026 åøéäð 

 ïî àøáòúîã àá÷åðë ïîúî àéìîúàìå úéçðã

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(בבריאה ששם נשמות ישראל וחלקם  3015
 ).יהל אור(באצילות  3016
' עי). א"נ(ב "הרש. ק"ב קדשים לכן נקרא ק"חו. ב כתר קדש"כח' יפ). מ"א ומ"ד(קדשי קדשים  3017

  .ק ולכן נחשבת בכלל ההיכלין"בינה שהיא בראה את הו' שזו בחי, ה בראשית"א ד"צ ח ע"א על ספד"בהגר
ל " צ–ס "פורכת הוא מ). מ"מ(והוא מקיף על עולם הבריאה , פירוש המסך שהוא מהחשמל דאימא 3018

נ הובא בסוף "ש' עי. ב"זוהר הרקיע כד ע'  עי–' א"ן או"להעלות מ'כ " בענין מש).ו"לש(פרוכת היא המסך 
 .הספר

א "ן לאו"ן דבריאה ונודע כי זון דבריאה הם עולים בסוד מ"והם זו, ל"ט וסנד"תרין כרובים הם מט 3019
ן "כרובים כשעולים בסוד מ' פרוסה כדי שלא יהיו נראוים הב, א דבריאה"דבריאה והיכלות אלו הם דאו

 ).מ"מ(א דבריאה "לאו
כרובים ' שכל קדשים עליונים משפיעים בה וב, סוד קודש' א ואי"ן לאו"הוא סוד מסך שבין זו' פי 3020

ה שבה וכפורת הוא היסוד שבה וארון הוא המלכות שבה והלוחות הם יסוד אבא תוך יסוד אימא "הם ב
  ). הרקיעזהר(והכל הוא בבריאה שכל מה שיש באצילות יש בכל עולם ועולם 

 ).מ"מ(כפורת ' היא בינה דאצילות שנק 3021
 ).מ"מ(בינה  3022
 ).מ"מ(בינה מאירה להיכל זה השביעי שהוא עליון שבכולם ' פי 3023
א "ן וא"א סתומים תוך זו"לפי שאו, סתימא דכל סתימין' א הנק"בינה עולה לקבל הארה מא' פי 3024

 ).מ"מ(א סתימא דכל סתימין "א לכך נקרא א"סתום תוך או
 ).מ"מ(בינה  3025
 ).מ"מ(בינה  3026
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 àééìîúàå àøåëã3027 éàäî àìà àééìîúà àìå   .עליון אור אותו לקבל שמתקן
àìëéä3028á÷ì àð÷úúîã  åøéäð àåää àìäàìò   

 של מקום הוא ,השביעי ההיכל סוד וזה
  להיות ,בשביעי שביעי להתחבר הזווג חבור

 àøåáçã øúà åäéà äàòéáù àìëéä àã àæøå
àâååæã3029äàòéáùá äàòéáù àøáçúàì 3030 
éåäîì  

  äî/á  
 ומי. כראוי )אחת( שלמות אחד הכל
 אהוב ,חלקו אשרי ,זה יחוד לקשר שיודע

 הוא ברוך הקדוש ,מטהל ואהוב למעלה
 דעתך על היעלה .מבטל והוא גוזר) הוא(

 משום אלא ,כך לא ,ברבונו מקטרג שהוא
 יחוד ליחד ויודע קשרים קושר שכשהוא

 ,נמצאת השלמות וכל ,מאירות הפנים וכל
 מסתלקים הדינים כל ,כראוי מתברך והכל

 אשרי .בעולם נמצאאין דין ו ומתבטלים
 למטה זהו .אהב ובעולם הזה בעולם חלקו

 קיום זהו ,"עולם יסוד וצדיק" בו שכתוב
 ואתה" הכרוז עליו קורא יום בכל .העולם

  ".תתהלל ישראל בקדוש 'בה תגיל

îéìù ãç àìë å]ãç[ òãéã ïàîå éæç à÷ãë 
 àìéòì íéçø äé÷ìåç äàëæ àã àãåçé àøù÷ì

á÷ àúúì íéçø" ä)åäéà ( ìèáî åäéàå øéæâ
 àâøè÷î åäéàã ïéúòã à÷ìñ)àîáäéø (

]äéøàîã[ øéù÷ åäéà ãëã ïéâá àìà éëä åàì 
 ìëå ïéøéäð ïéôðà ìëå àãåçé àãçéì òãéå ïéøéù÷
 ìë úåàé à÷ãë àëøáúà àìëå çëúùà åîéìù
 àðéã çëúùà àìå ïéìèáúîå ïéøáòúî ïéðéã
 àîìòáå ïéã àîìòá äé÷ìåç äàëæ àîìòá

 äéá áéúëã àúúì àåä àã éúàã)äë é éìùî (
ã íìåò ãåñé ÷éãöå ìëá àîìòã àîåé÷ àåä à

 àæåøë éåìò éøà÷ àîåé)æè àî äéòùé ( äúàå
åäéá ìéâú"ììäúú ìàøùé ùåã÷á ä  

 ,עשן עולה )זה( קרבן וז כדוגמא
 ,לו כראוי ואחד אחד כל )בו( ומסתפקים

 זה ,השירה נעימתב ולוים ,ברצון וכהנים
 ,ברוח רוח ,בהיכל היכל ונכנסים ,בזה נכלל

 איבר לו ראויכ במקומם שמתחברים עד
 זה יחדיםיומת בזה זה ומשתלמים ,באיבר

 זה ומאירים )ונאורים( אחד שהם עד ,בזה
 באה הכל של העליונה הנשמה אז. בזה

 מאירים הנרות וכל ,להם ומאירה מלמעלה
 עליון אור שאותו עד ,כראוי בשלמות
 ,הקדשים קדש אל נכנס והכל ,מתעורר
 נובעים מים של כבאר ומתמלא ומתברך

 למעלה מתברכים וכולם ,פוסקים אול

 àðáø÷ àã àðååâë)àã( àððú à÷ìñ 
 ïé÷ôúñîå]äéá[ éðäëå äéì éæç÷ãë ãçå ãç ìë 

 ìéìëúà àã àúøéùã åîéñáá éàåìå àúåòøá
 ãò àçåøá àçåø àìëéäá àìëéä éìééòå àãá
 àôééù äéì éæç à÷ãë åäééúëåãá ïøáçúîã

àã åãçééúàå àãá àã åîéìúùàå àôééùá àãá 
 ãç ïåðéàã ãò)ïéøäðúàå (]ïéøäðå[ ïéãë àãá àã 

 àúîùðäàìò ïåì øéäðå àìéòìî àéúà àìëã 
 ãò éæç à÷ãë åîéìùá ïéðéöåá åäìë ïéøéäð ååäå

 àøåäð àåääãäàìò3031 éáâì ìéòà àìëå øòúà 
íéùã÷ä ùã÷3032 àøéáë àééìîúàå àëøáúàå 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(מלכות מתמלאת מן השפע ' פי 3027
ק שנכלל בה עם כל היכלין "י האי היכלא שהוא היכל קה"המלכות אינ המתמלאת שפע אלא ע 3028

 ).מ"מ(א ומעלה אותה לאצילות "ן בה ואז יורד יסוד דז"דבגויה ועולים בסוד מ
קדש קדשים כלולה מכל הני היכלין ויורד יסוד א ומעלה אותה לפי שהיתה המלכות בהיכל "יורד ז 3029

 ).מ"מ(א להעלותה "דז
כל היחודים והתפילות אינם פועלים רק בהיכלות וביחוד ההיכלות ' פי. 'וה' ח שער מו פרק ב"ע' עי 3030

א ואז מקבל האם "ן לאו"ן עולים להיות מ"כי כשההכילות מתייחדים בשביעאה אז גם זו, יש יחוד באצילות
ש לאתחברא היכלא שביעאה "וז', יחוד דאבא ומשם ולמעלה אין שייך זווג דלית תמן נוקי "מעתיק ע

, דמלכות דאצילות' שביעאה הם ז). זהר הרקיע(קודש קדשים ' בשביעה סוד איאמ שכנגדה היכל זה הנק
י דמלכות דאצלות שהם סוד כסא שם בבריאה "ד דבריאה ונה"ק שיש בו כחב"בשביעאה הוא היכל קה

 ).מ"מ(
 ).מ"מ(אבא  3031
 ).מ"מ(בינה  3032
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àìéòì ïàëøáúî åäìëå ïé÷ñô àìå ïéòáð ïééîã   .ולמטה
àúúå  

 ולא נודע שלא מי ,הסודות סוד כאן
 לעולמים נתפס שלא רצון ,בחשבון נכנס

 נודע ולא ,בתוכם ולפנים לפני ממתיק
 הכל ואז ).לנו( לדעת נתפס ולא רצון אותו
 בשלמות הוא והכל ,סוף אין עד אחד רצון

 עד ,ולפנים ומלפני ומלמעלה מלמטה
 נכנס לא הזה הרצון .אחד הכל שנעשה
 שהכל עד ,נודע לאש גב על אף ,פנימה
 אז .הצדדים בכל בהתחלה ומאיר נשלם

 נתפס )שלא( ולא )לכל( רצון אותו ממתיק
 של חלקו אשרי לכןו .סיתוםב ולפנים לפני

 אשריו ,שעה באותה ,ברבונו שנדבק מי
 ישמח" כתוב עליו ,למטה ואשריו למעלה

  ".יולדתך ותגל ואמך אביך

òãééúà àìã àåää ïéæøã àæø àëä3033 àìå 
éòà ïéîìòì ñôúà àìã àúåòø àðáùåçá ì

 àúåòø àåää òãééúà àìå åäééååâá åâì åâì íéñá
ñôúà àìå) ïì( òãðîì >ð" àïì< àìë ïéãëå 

à ãò àãç àúåòø" àúúî åîéìùá åäéà àìëå ñ
 éàä ãç àìë ãéáòúàã ãò åâì åâîå àìéòìîå

òà åâì ìéòà àì àúåòø" àìëã ãò òãéúà àìã â
àúéîã÷á øéäðúàå íéìúùàøèñ åäìëá  ïéãë ïé

 àúåòø àåää íéñá)àìëì (>àìå< ]àìã[ ñôúà 
 ïàî äé÷ìåç äàëæ ïéãëå åîéúñá åâá åâì
 åäéà äàëæ àúòù àéääá äéøàîá ÷áãúéã

 áéúë äéìò àúúì åäéà äàëæ àìéòì) âë éìùî
äë (êúãìåé ìâúå êîàå êéáà çîùé  

 בזה זה נתקנו שכולם כיון ,בא וראה
 והנשמה ,דאח בקשר בזה זה ונקשרו

 וכל ,מעלה של מצד להם מאירה העליונה
 רצון אז ,בשלמות אחד רמאו הם האורות

 לפני( ,נתפס )במחשבה( המחשבה של אחד
 םפנילו הכל על שעולה שאור ,ולפנים
 אור ).במחשבה נתפס רצון באותו ,לפנים
 רצון לאותו פרט ,נודע ולא נתפס שלא

 ,תופסת מה יודעת ולא תופסת שהמחשבה
 ,המחשבה רצון אותו מתקנו שמאיר אלא
 ומתבשם ומאיר נשלם והכל מתמלא והכל
 העם אשרי" כתוב זה ועל .כראוי הכל

 ברבונו להדבק שזוכה מי. "' וגולו שככה
 אהוב ,העולמות כל את יורש ,וז דוגמאכ

 חוזרת לא תפלתו ,למטה ואהוב למעלה
 בן כמו רבונו לפני מתחטא והוא ,ריקם
 ,שצריך מה בכל נורצו ול ועושה ,אביו לפני

 גוזר הוא .הבריות כל על שולטת ואימתו
 כתוב עליו . מקייםהוא ברוך והקדוש

  ".אור נגה דרכיך ועל לך ויקם אמר ותגזר"

 àãá àã åîéìúùà åäìëã ïåéë éæç àú
 àúîùðå àãç àøåù÷á àãá àã åøù÷úàå

äàìò3034 åäìëå àìéòìã àøèñî ïåì øéäð 
á àãç àðéöåá ïåðéà ïéøåäðù àåòø ïéãë åîéì

 àãç)äáùçîã3035ñôúà  àìã åøéäð  àìå ñôúé
òãééúé( ] ÷éìñã åøéäðã åâì åâì ñôúà äáùçîá

 àúåòø àåääá åâì åâáå àìë ìòá äáùçî
ñôúà àìã åøéäð ñôúà3036òãééúà àìå [ øá 

ñéôú äî òãé àìå ñéôú äáùçîã åòø àåää3037 
äáùçîã åòø àåää íñáúàå øéäðúàã àìà3038 

ìúùàå àìë àéìîúàå øéäðúàå àìë íé
 áéúë àã ìòå úåàé à÷ãë àìë íñáúàå) íéìäú

åè ãî÷ (åâå åì äëëù íòä éøùà ' éëæã ïàî
 ïéîìò úéøé àðååâ éàäë äéøàîá à÷áãúàì
 àì äéúåìö àúúì àîéçø àìéòì àîéçø åäìë
 àøáë äéøàî éî÷ éèçúà àã àéð÷éø àøãäà

úåòø äéì ãéáòå éåáà éî÷äé êéøèöàã äî ìëá 
ù äéúîéàåá÷å øéæâ åäéà ïééøá ìë ìò èéì" ä

 áéúë äéìò ãéáò)çë áë áåéà ( í÷éå øîà øæâúå

                                                           

 ).מ"מ(א "א 3033
 ).מ"מ(בינה  3034
 ).מ"מ(אבא  3035
 ).מ"מ(א "א 3036
 ). מ"מ(א שבתוכו "אבא עצמו אינו משיג א' פי 3037
א שבתוכו נתוסף בו אור גדול "מ מגודל הארת א"מ, א שבתוכו"ג שאבא עצמו אינו משיג א"אע' פי 3038

 ).מ"מ(ומתבסם 
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øåà äâð êéëøã ìòå êì  
 ."' וגואור ויהי אור יהי אלהים ויאמר"
 ברוך הקדוש שעקר מכאן ,יצחק רבי אמר
 ,אותם ושתל( הללו הנטיעות את הוא

 ,אומר יהודה רבי ".יהי" שכתוב ממשמע
 שכתוב ממשמע ,שנינו היה שכבר אור

 .ויהי אלא והיה כתוב לא ,"אור ויהי"
 באותם הוא ברוך הקדוש וכשהסתכל

 זהו .לצדיקים גנזו רשעים של דורות
 לב ולישרי לצדיקאור זרוע " שכתוב
 יהי אלהים ויאמר" נאמר והרי ".שמחה

  ."' וגוממזרח העיר מי" שכתוב זהו ".אור
  

éäìà øîàéå"åâå øåà éäéå øåà éäé í '
)éùàøáâ à ú (à"÷çöé ø3039 á÷ ïø÷òã ïàëî" ä

 ïòéèð éðäì])ð"à [ áéúëã òîùî ïåì ìéúùå
éäé3040äéä øáëù øåà øîåà äãåäé éáø 3041 ïðú 

 éäéå àìà áéúë àì äéäå øåà éäéå áéúëã òîùî
ñà ãëåá÷ ìëú"ä æéðâ àéòéùøã ïéøã ïåðéàá 

àé÷éãöì äéì3042258ää " ã)àé æö íéìäú ( øåà
éøùéìå ÷éãöì òåøæå äçîù áì àä øîàéå øîúà 

éäìà"ää øåà éäé í" ã)á àî äéòùé ( øéòä éî
åâå çøæîî'3043(  

 מה ,"טוב כי האור את אלהים וירא"
 ראה ,שאמרנו כפי ,חייא רבי אמר ,ראה

 ,אמר אבא רבי .אותו וגנז הרשעים במעשי
 זולגנ ,"טוב כי האור את אלהים וירא"

 ושתל א"נ ".האור את אלהים וירא" ,אותו
 ,אור משמיע מה ,"אור ויהי" שכתוב ,אותם
 אורוהיה  ,אומר יהודה רבי ,אור היה שכבר

 ,היה שכבר לומר ,"ויהי" אלא נאמר לא
 שכתוב וזהו ,"' וגולצדיקאור זרוע " וכתוב

 את אלהים וירא" ."' וגוממזרח העיר מי"

éäìà àøéå" úà í éë øåàä áåè) à úéùàøá
ã (à äàø éàî"àééç ø3044 àîç ïøîà÷ãë 

 àáà éáø äéì æéðâå àééòéùøã åäééãáåòá
øîà3045å íéäìà àøé æåðâì áåè éë øåàä úà 

éäìà àøéå åúåà"øåàä úà í ]ð" ïåì ìéúùå à
åà éäéå áéúëãø øåà äéä øáëù øåà òîùî éàî 

 éäéå àìà øîàð àì øåà äéäå øîà äãåäé éáø
äéä øáëù øîåì3046åâå ÷éãöì òåøæ øåà áéúëå  '

 áéúëã àåä éàäå)á àî äéòùé ( çøæîî øéòä éî

                                                           

א שזה אותו "ח ה ע"זו' ועי). א"ד) (ב"הרש. מ"מק' ושם מפורש בס (מאמר זה' א פי"עיין לעיל לב ע 3039
 .דבר עם מעת שינויים

יהי אור הוא אל מציאות הספירות שהם נטועות במקומן ושתולות במלכות ועל מציאותם שם  3040
קאמר יהי אור ומשמע ליה הכי מדכתיב יהי אור מורה שכבר היה נמצא ואמר שיהיה הויתו למטה שאם 

ה לו לומר ימצא אור או יברא אור לשון יהי מורה שכבר היה מציאותם למעלה ועתה נתחדש להם לא כן הי
מ דמעיקרא היו כקרני חגבים אלא "מדלא כתיב יברא אור אלא יהי האור ש). אור יקר(הויה ומציאות זה 

 ).מ"מ(שלא נגמרה הוייתן עד שהיו באימא 
שכבר היתה וזהו שאמר אור שכבר היה ממש י פליג ואמר שאפילו הויה זו לא נתחדש עתה "ר 3041

מציאות אור זה והויה זו ולא נתוסף לו הויה עתה אלא גילוי ודייק הכי מדתנן אור שכבר היה משמע 
שהויה זו היתה לה מקודם ודייק מתניתין הכי מקרא דקאמר יהי ויהי ואם היתה הויה מחודשת היה לו 

ב "לעיל טז ע' עי). אור יקר(מקודם היהת הויה זו ' ויהי פישנתהוה אותה ההויה אמנם אמר ' לומר והיה פי
 ).ו"לש(

שאין מלת צדיקיא לרמוז אל ישרים וחסידים וכיוצא אלא צדיקים דייקא שהם נקראים צדיקים על  3042
 ).אור יקר(שם היסוד הנקרא צדיק שהם מרכבה למדה זו ואור זה גנוז ביסוד להם 

כי . ן לפניו גוים ומלכים ירד יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו ית3043
, והוייתו במלכות דהיינו צדק יקראהו לרגלו, הנקרא מזרח, אור שמש כי יהל מחכמה. יהי אור, אלהים בינה

, לזה אמר חמא עובדיהון, מורה על השגחה מחודשת, מאי ראה דקאמר וירא, והיינו ויאמר אלהים יהי אור
אלא על מציאות הטענה לענין הגניזה יאמר , ולא שלא היתה לפניו מקודם, מתחדש עתהבערך טענה זו ש

 ).אור יקר(וירא 
ש פירש כי "כיון שיש בו סגולה זו אין ראוי שיהנו ממנו הרשעים ועניינו נתבאר בארוכה לעיל ור 3044

רשעים דהיינו מלת וירא אהדר לכי טוב כפשוטו והכוונה ראה שהוא טוב ולכך אין ראוי שיהנו ממנו ה
 ).אור יקר(שהיה כולו רחמים והעולם צריך דין ליפרע מן הרשעים 

הקשה כי ענין זה הוא פירוש כי טוב דהיינו טוב לגנוז אמנם מלת וירא מורה על השגחה בענין  3045
 ).אור יקר(אחר הגורם הגניזה 

ל ההוה ועל דוהיה משמע ע' משמע כבר היו באבא ושתלן באימא והיה לא כתבי אלא ויהי פי 3046
 ).מ"מ(מ שהיו באבא ושתן באימא "העתיד ויהי משמע שכבר היה ש
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 כמו ,יצחק רבי אמר ,"ויבדל ...האור
 וגנז הרשעים במעשי שראה ,שאמרנו

 אורו עלהש )ראה אמר אבא רבי .אותו
  הוא טוב וכי ,העולם סוף ועד העולם מסוף

åâå 'éäìà àøéå"ìãáéå øåàä úà í3047à " ÷çöé ø
 äéì æéðâå àééòéùøã ïåäéãáåòá àîçã ïøîàãë

àîç øîà àáà éáø[ð ÷éìñã  éôééñî äéøåä
àåä áåè éëå àîìò éôééñ ãò àîìò  

  åî/à  
. העולם רשעי ממנו יהנו שלא כדי לגנזו

 האור את אלהים וירא" ,שמעון רבי אמר
 כי" כאן כתוב .וגזר בו ימצא שלא ,"טוב כי

 לברך 'ה בעיני טוב כי" שם וכתוב ,"טוב
 ויבדל" ,)מוכיח( הפסוק וסוף ".ישראל את

 לא ולכן ". החושךןובי האור בין אלהים
 אותם תףישש גב על ואף .וגזר בו נמצאה
 האור ,בא וראה. כאחד הוא ברוך הקדוש

 אור ומאותו ,הזה האור מאיר להיות עליון
 להתעטר ימין והוא ,בו לכל שמחה

 .תויא יחד חקוקים )חקוקיו( חקיקותיו
 אשר טובך רב מה" כתוב .ארתבנ והרי

 רב" מה ".בך לחוסים פעלת ליראיך צפנת
 ברוך הקדוש שגנז ראשון אור זה ,"טובך
 חטא יראי שהם ,לצדיקים ,ליראיך הוא
  .שאמרנו כמו

 àîìò éáééç äéðî ïåðäé àìã äéì àæðâàì
éäìà àøéå ïåòîù éáø øîà"áåè éë øåàä úà í 

)ã à úéùàøá( áéúë àçúø äéá çëúùé àìã 
 íúä áéúëå áåè éë àëä)à ãë øáãîá ( áåè éë

åäé éðéòá"ì ä àø÷ã àôåñå ìàøùé úà êøá
]çëåà[éäìà ìãáéå " êùçä ïéáå øåàä ïéá í

 çëúùà àì êë ïéâáåìòàå àçúø äé" óúéùã â
á÷ ïåì" åøéäð éæç àú àãçë ääàìò éåäîì 

øéäð3048 äéá àìëì åãç åøéäð àåääîå øåà éàä 
ïéôéìâ éåôìåâ àøèòúàì àðéîé àåäå3049 ]ð" à

éôéìâ [äéãäá3050 áéúë øîúà àäå )àì íéìäú 
ë ( úìòô êéàøéì úðôö øùà êáåè áø äî

 æéðâã äàîã÷ øåà àã êáåè áø äî êá íéñåçì
á÷"ä3051 äàèç éìçã ïåðéàì íé÷éãöì êéàøéì 

ïøîà÷ãë3052  
 ויהי" ".אחד יום בקר ויהי ערב ויהי"
 ,האור מצד "בקר ויהי" , החושךמצד "ערב

 יום" כתוב כאחד משתתפים שהם ומתוך
 יום בכלוב כת מהל ,אמר יהודה רבי ".אחד
 אין שהרי לדעת ,"בקר ויהי ערב ויהי" ויום
 ולא ,יום בלי לילה ואין לילה בלי יום

 היום אותו ,יוסי רבי אמר. להפרד רוצים
 ,הימים בכל התפשט ,ראשון אור שיצא

ø÷á éäéå áøò éäéå3053 ãçà íåé ) à úéùàøá
ä ( àøèñî ø÷á éäéå êùçã àøèñî áøò éäéå

éúë àãçë éôúúùî ïåðéàã åâîå øåàã íåé á
 àîåé ìëá àîòè éàî øîà äãåäé éáø ãçà
 úéì àäã òãðîì ø÷á éäéå áøò éäéå áéúë àîåéå
 ïåòáà àìå íåé àìá äìéì úéìå äìéì àìá íåé
 øåà ÷ôðã íåé àåää éñåé éáø øîà àùøôúàì

                                                                                                                                                                                     

דכתיב ויהי , ת שהרי נשתתפו"וא. נמצא אור רחמים בלי חשך. ובין החשך דין, בין האור רחמים 3047
 ).אור יקר(נמצא שאין אור בלי חשך , והיינו אור וחשך מיוחדים, ערב ויהי בוקר יום אחד

ה "נהיר האי אור חסד מתפשט מאבא ואמא דהיינו י' ה י"י י" בינה בסוד יהנהירו עילאה חכמה עם 3048
ומההוא נהירו שהוא חסד המתפשט חדו לכולא לפי שכלם מתעטרין בו כדמפרש ואזיל וחדו ' ר י"ר או"אוי

 ).אור יקר(הוא מצד הבינה שהיא המאצל אותו האור מלמטה 
וחקיקת , כי החקיקה הראשונה האצילות, אין צריך לומר הספירות אלא גם חקיקת החקיקות 3049

שאפילו המלאכים ניזונים ממנו וכן הצדיקים , חקיקתם הם הכחות המתפשטים למטה כדמפרש לקמן
    האי גולגלתא חוורא דיליה אנהיר לתליסר עיברב "ר קכח ע"אד' עי@). אור יקר(בנשמתם כדמפרש ואזיל 

, )ולא הארתם(ג החיוורתי עצמם "כאן הוא מקום היש, ה גלופי"ב ד"צ יא ע"א על ספד"בהגר' ועי    .פיןוגל
ה שהם חקיקי החקיקות והוא יומא דאזיל "החסד מעטר הו' פי. כ"ע, הרי הם שורש חורבן ותיקון העולם

  ).א"נ(ב "הרש. א"ק דז"עם כלהו יומי שהם הו
 ).מ"מ(כי החסד הוא מעטר כל הקצוות בסוד יומא דאזיל עם כולהו ' פי 3050
 ).ו"לש(ב "ה קמח סעפרשת תרומ' עי 3051
  ).הערת הזוהר(לז ' חסר כאן ועיין בסוף הספר בסי 3052
וזה , ומיניה נפיק לילה דא מלכות, וחשך דא יצחק. אור הוא חסד ומסטרוי נפיק בקר יסוד' פי 3053

  ).זהר הרקיע(בגין דאשתתפו כחדא ' היסוד עם המלכות נקראים יום א
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 ,אלעזר רבי אמר .יום ולם בכשכתוב
 קרוב ואין ,קרוב בכולם שכתוב משמע

 שמעון רבי .ראשוןה אור של מצד אלא
 ,בו כולם וכולם עם הולך ראשון יום ,מרא

. אחד והכל רודיפ בהם שאין להראות כדי
 )אור(יהי  ,"אור יהי אלהים ויאמר"

 הם ואלה ,למטה הזה האור התפשטות
 להם יש ,הראשון ביום שנבראו המלאכים

 את אלהים וירא" .ימין לצדהתקיים ל כח
 את לולכל ,"את" ,"טוב כי האור

 אספקלריה עם מאירה שלא האספקלריה
 רבי אמר ".טוב כי" )בו( שנאמר ,מאירה
 את ולרבות )להכליל( לולכל "את" ,אלעזר

 ,הזה האור מצד שבאים המלאכים כל
  .שלם בקיום להיכבתח מאיריםוכולם 

éîåé åäìëá èùôúà äàîã÷3054 åäìëá áéúëã 
à íåé" åàìå ø÷á åäìëá áéúëã òîùî øæòìà ø

ã àøèñî àìà ø÷á ïåòîù éáø äàîã÷ øåà
 äéá åäìëå åäìë íò ìéæà äàîã÷ àîåé øîà
 øîàéå ãç àìëå àãåøô åäá åàìã äàæçàì ïéâá

éäìà" øåà éäé í)â íù (]éäé[ éàäã àúåèùôúà 
 åàéøáúàã ïéëàìî ïåðéà ïéìàå àúúì øåà

äàîã÷ àîåéá3055 )ã( àîéé÷úàì àîåé÷ ïåì úéà
éäìà àøéå àðéîé øèñì" áåè éë øåàä úà í

)ã à úéùàøá (àì úàú äàéøì÷ôñà àììë
àøäðã äàéøì÷ôñà íò àøäð àìã3056 øîúàã 

]äéá[à áåè éë " úà øæòìà ø)àììëúàì( 
]àììëàì[ïéëàìî åäìë äàâñàìå 3057 ïééúàã 

 àúéîã÷ë ïéøäð ïåäìëå àã øåàã àøèñî
íéìù àîåé÷á  

 ,יהודה רבי אמר ".המים בתוך רקיע יהי"
 .וניםתחת ממים עליונים מים נפרדו בזה

 ,נאמר והרי ,המים התפשטותהוא  "רקיע"
  .לתחתונים עליונים מים בין "מבדיל ויהי"

 íéîä êåúá òé÷ø éäé)å íù (à" éàäá äãåäé ø
åùøôúà3058 ïéàìò ïééî ]ïééîî) [ïééîì( 

ïéàúú3059 éäéå øîúà àäå ïééîã àúåèéùô òé÷ø 
ïéàúúì ïéàìò ïééî ïéá ìéãáî  

 שעשה בו ,"הרקיע את אלהים ויעש"
 ויהילא כתוב  .פעולה בגדלות שלמעלה

 בגדלות אותו שהגדיל ,"ויעש" אלא רקיע

éäìà ùòéå" òé÷øä úà í)æ íù ( äéá ãéáòã
 åàéâñá àúãéáòäàìò àìà áéúë àì òé÷ø éäéå 

éâñ åáøá äéì éâñàã ùòéåà à" éðùá ÷çöé ø

                                                                                                                                                                                     

כ בשבת "ונתגלה אח, הגם שנתגלה ביום הראשון ונגנז). ו"לש(ג "ז דף עה ע"א על תיקו"בבהגר' עי 3054
ק "שער השמות בסופו שהו' ועי). ג"ב סג ע"ה ח"דע(כ מצינו ששימש במקצת בכל ששת ימי בראשית "אעפ

והיינו ). א"ב קד ע"ה ח"דע(ב "ב ובלק קצא ע"אמור קג ע' ועי, ס אלא על ידי אור החסד"אינו מקבל מאור א
א על "בבהגר' ועי, והוא חסד דכתר שבתיקון ונקה). א"א נז ע"כללים ח (ק"ה תולדת יסוד דא"אור המ

ענין יומא דכולא יומין שאמר כאן ובזוהר בכמה מקומות על החסד ואמר דאזיל בכלהו : ל"ז[ג "ז עה ע"תיקו
ש שמקבלין "יום ע' ק שנק"ש ויקרא אלקים לאור יום ואור הוא בחסד וכל ו"ש האור כמ"ע' כי יום נק
 ).ב"ב עג ע"כללים ח] (א יום באורו וזהו יום דכתיב בכל מעשה בראשית"כ' ח ונק"על ידו ההחסדים 

 .א"ח בראשית א ע"זו' עי 3055
 כי אין השגה לשום בריה -' א אספקלריא כורדלא אנהיר סיה, ל"ז, א"ח יח ע"א על תז" בבהגר'עי 3056

דהיינו שכל הבריאה . ל"עכ, נהראה אנהיר לה בדרגיה ועביד לה אספקלריא ד"רק בשכינה כידוע רק שמרע
אמנם אם ישנם חילוקי מדרגות בין הברואים . כולה אינה יכולה להשיג מאומה אלא ממידת המלכות בלבד

ח " בתז'ועי. א אם לאו"כלומר אם המלכות עומדת בזיווג עם ז, הדבר תלוי באם המלכות מאירה אם לאו
 וסגרין דבהון נהיר עמודא דאמצעיתא בבת עינא כרובי עינא דפתחין: תנא דמסייע ליסוד זה, ג"לד ע

, למימרא. כ"ע, ואתקריאת מסטרה אספקלריא דנהרא וכד סתים עינא אתקריאת אספקלריא דלא נהרא
מסטרא : ב"ז פט ע" ת'ועי. א אם לאו"בזיווג עם ז' הוא אם הנוק" לא נהרא"לבין " נהרא"שההבדל בין 

אתקריאת אספקלריא דלא נהרא , י בלא בעלה"י אדנוכד איה, ה אתקריאת אספקלריא דנהרא"דיהו
נקראת מראה שאינה , י בלא בעלה"וכאשר היא אדנ, ה נקרא מראה המאירה"מצידו של הוי: תרגום[

 ].מאירה
 ).א"ד(לרבות כל המלאכים  3057
 ).הערת הזוהר(ב ”ב יז ע”בראשית לב ע 3058
א בסוד "ם עולים מתוכו להגדיל זכי החסדים ה, כי היסוד מפריש בין החסדי םובין הגבורות' פי 3059

 ).מ"מ(חוזר עד הכתר והגבורות הולכים אל המלכות 
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 גיהנם נברא בשני ,יצחק רבי אמר .רבה
 , מחלוקתנבראה בשני ,העולם לרשעי

 כתוב לא ולכן ,המעשה בו נשלם לא בשני
 בו ונשלם שלישי יום שבא עד ,טוב כי בו

 ,יםיפעמ טוב כי] נאמר בו[ לכן .המעשה
 ,שני יום של המעשה למתהש על אחד

 היום תקןנ השלישי ביום .לעצמו ואחד
 השתלמו ובו , מחלוקתבו ונבדלה השני

 השלישי ביום .הגיהנם רשעי על רחמים
 בו נכלללכן ו ,הגיהנם שלהבות שוקטים

 יושב היה חייא רבי. בו ונשלם שני יום
 ביום זה אור ,לו אמר ,שמעון רבי לפני

 המים פרדוונ ,שני ביום וחושך ,ראשון
 ביום נשלם לא למה ,בו היתהמחלוקת ו

 אמר .השמאל את כולל ימין שהרי ,הראשון
 רצה ושלישי , מחלוקתהיתה זה על ,לו
 בהם ולהרבות להכריע ביניהם כנסילה

  .שלום

íðäéâ éøáúà3060 éøáúà éðùá àîìò éáééçì 
)ä(àúãéáò äéá íéìúùà àì éðùá ú÷åìçî3061 

 íåé àúàã ãò áåè éë äéá áéúë àì êë ïéâáå
 éë êë ïéâá àúãéáò äéá íéìúùàå äàúéìú
 éðù íåéã àúãéáò úåîìùà ìò ãç éðîæ éøú áåè
 éðù íåé ï÷úúà éàúéìú íåéá äéîøâì ãçå

 äéá ùøôúàå ìò éîçø åîéìúùà äéáå ú÷åìçî
íðäéâ éáééç3062 äàúéìú àîåéá >ïéëëúùî <

)ïéááúùî(íðäéâã ïéáéáù 3063 êë éðéâá 
 àééç éáø äéá íéìúùàå éðù íåé äéá ìéìëúà

à ïåòîù éáøã äéî÷ áéúé äåä" íåéá øåà éàä ì
 ú÷åìçîå àéî åùøôúàå éðù íåéá êùçå ïåùàø

äã ïåùàø íåéá íéìúùà àì éàîà äéá äåä éà
à àìàîùì ìéìë àðéîé" ú÷åìçî äåä àã ìò ì

 äàâñàìå àòøëàì åäééðéá ìòéîì éòá äàúéìúå
íìù åäá  

 מים של התחברות ,"דשא הארץ תדשא"
 מים . פירותלעשות בתחתונים עליונים

 ,רותיפ עושים )פרים ורבים(עליונים 
 כנקבה לעליונים להם קוראים והתחתונים

 םזכרי עליונים שמים משום ,לזכר
 זה כל ,אמר שמעון רבי. ותנקב ותחתונים

 ,יוסי רבי אמר .למטה ואוה למעלה הוא
 מי ,)אמר( שאמרנו אלהים ,כך אם

 חיים אלהים )סתם אלהים אלא( ,האלהים
 ,סתם למטה אלהים תאמר ואם .למעלה

  ,תולדות הוא למטה אלא

 àùã õøàä àùãú)àé íù(  àúåøáçúà
ééî ïéøô ãáòîì ïéàúúá ïéàìò ïééîã ïéàìò ï

]ïéøô[ïéáéà éãáòå ïéáøå 3064 ïåì ïàø÷ éàúúå 
 ïéàìò ïééîã ïéâá àøåëã éáâì àá÷åðë ïéàìòì
 àã ìë øîà ïåòîù éáø ïéá÷åð éàúúå ïéøåëã

àìéòì àåä3065à àúúì àåäå " éëä éà éñåé ø
éäìà"øîà à÷ã í)ï (éäìà ïàî" í)éäìà àìà" í
íúñ (éäìà"àìéòì íééç í3066àîéú éàå 3067 

éäìà àúúì"ñ íúåãìåú åäéà àúúì àìà íú  

  åî/á  

                                                                                                                                                                                     

ה "דע(ה על הרשעים שאין עושה בהם כליה "וכאן מתבאר עניין רחמי הקב. ב"תרומה קמט ע' עי 3060
 ).ד"ב עו ע"ח

 ).א"ב סב ע"ה ח"דע(על ידי הגבורה לבדה לא תיתכן יציאה לפועל של שום פעולה  3061
 והם הפועלים בכל המציאויות .בריאה לעולםסוד עולם ה דמעשה בראשית עומדים ב המאמרות3062

ז הנה היא התחלה לכל פעולות " עכ,הגם שהיא בלתי מקויימתו .'הפעולה דיום ב את ובכל ענייניהם
ב סו "ה ח"דע" (כי טוב" ולכך נכפל בשלישי . ויש לה שיתוף ושייכות בפעולת כל הימים כולם,המקויימות

 ).ו"לש(י "ב אמר ר"שמות כא ע'  עי).ב"ע
 ). א"ד(נשקטים שלהובי דגיהנם  3063
' עי). א"ד(כענין שנאמר תהום אל תהום קורא לקול צנוריך כדי שישפיעו העליונים לתחתונים  3064

  .נ"בסוף הספר אריכות בש
 ).מ"מ(תדשא הארץ דשא היא המלכות ' פי 3065
 ).מ"מ(' בינה היא אמרה תדשא כו' פי 3066
ומשני , כ אנו מפרשים אלהים היא הבינה"וכי ג, ו אומרים תדשא הארץ היא הארץ הזאתכשאנ' פי 3067

כשאנו מפרשים הארץ הלזו אז אלהים דקרא היא המלכות שהיא תולדות ' פי, אלא לתתא איהו תולדות
 ).מ"מ(בת והבינה אימא ' הבינה כי המלכות נק
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 השמים תולדות אלה" שנאמר כמו
 ,בראם 'בה ואמרנו ,"בהבראם והארץ
 הכל של אביהם למעלה )שלמעלה( ואותו

 עושה הארץ זה ועל ,העשיה היא ,הוא
 מן כנקבה מתעברת היא שהרי ,תולדות

  .הזכר

 õøàäå íéîùä úåãìåú äìà øîà úàã äîë
 íàøáäá)à ä úéùàøá (îàåäá ïðéø 'íàøá3068 

àåääå )ã(àìëã ïäáà àìéòì3069 éäéà àåä 
 àéä àäã úåãìåú úãáò àòøà àã ìòå àúãéáò

àøåëã ïî àá÷åðë àøáòúî3070  
 בארץ היו הצבאות כל ,אמר אלעזר רבי

 עד ,תולדותיה והם ,כחה את הוציאה ולא
 הארץ תוצא" שכתוב ,הששי )חמישי( יום
 ותוצא" כתוב והרי ,תאמר ואם ".חיה נפש

 כחותיה תיקון הוציאה אלא ".דשא הארץ
 עד בה גנוז היה והכל .כראוי להתיישב כדי

 שוממה כתוב בהתחלה שהרי ,שהצטרך
 ההתיישבו נתקנה כך אחר ,כתרגומו וריקה
 ואילנות ועשבים ודשאים זרע וקבלה
 והמאורות .כך אחר אותם והוציאה ,כראוי

 עד שלהם אורות שמשו לא כן גם
  .שהצטרך

øæòìà éáø3071 àòøàá ååä ïéìéç ìë øîà 
àäìéç ú÷éôà àìå3072 íåé ãò äéúåãìåú ïåðéàå 

)éùéîç (>éùùä< áéúëã )ãë à úéùàøá ( àöåú
 áéúë àäå àîéú éàå äéç ùôð õøàä)áé íù (

àäìéç ïå÷ú ú÷éôà àìà àùã õøàä àöåúå3073 
 ãò äá æéðâ äåä àìëå úåàé à÷ãë àáùééúàì

êéøèöàã3074 àééãö áéúë àúéîã÷á àäã 
÷éøåàéð3075 úð÷úúà øúáìå åîåâøúë 

úáùééúàå3076 ïéáùòå ïéàùãå àòøæ úìéá÷å 
 øúáì ïåì ú÷éôàå úåàé à÷ãë ïéðìéàå

úåøåàîå3077 ãò ïåäìã àøåäð åùîù àì éîð éëä 
êéøèöàã  

 מארת( "השמים ברקיע מארת יהי"
 שהטיל הרע נחש להכליל ,)חסר כתוב
 משמש לא שהשמש ,רודיפ ועשה אזוהמ

 גרם זה ועל .לותקל "מארת" .לבנה עם
 ארורה" שכתוב ,הארץ שהתקללה

בלשון [אחד  כתוב "מארת" ולכן ,"האדמה
 רקיע" .הלבנה זו "מארת יהי" ].יחיד

 íéîùä òé÷øá úøàî éäé)ãé íù (] úøàî
øñç áéúë3078[àùéá àéåç àììëàì 3079 ìéèàã 

áòå àîäåæé àìã àãåøô ãî àùîù ùîù
 àééèìúàã íéøâ àã ìòå ïéèååì úøàî àøäéñá

 áéúëã àòøà)æé â íù ( êë ïéâáå äîãàä äøåøà
 àøäéñ àã úøàî éäé ãç áéúë úøàî)á( òé÷ø

                                                           

שמורה שהיא כענין " לה תולדותא"ואמר , והכוונה מעשה שמים וארץ תחתונים, היא מלכות 3068
 ).אור יקר(תולדות 

' פי). אור יקר(שאין נקבה שם שהכל זכר , אינו כדרך תולדות אלא ממש המצאת הדבר והיותו נאצל 3069
 ).מ"מ(ת שנקראים אבהן "היא בינה שכוללת חג

אמנם מעשה האצילות עם היות שהיו בתוך הבינה הוא דבר משתלשל זה מזה שורש לכל הנמצא  3070
 ).אור יקר(ולא שייך לתולדות , למטה

 ).אור יקר(א חולק ואמר דלא אצטרכינן להכי אלא כמעשה הבינה כן מעשה המלכות "ר 3071
 ).אור יקר(עד שנברא אדם  3072
אמנם עמדו על . שיוציא בעצמה הכח, כח המציאות היה בארץ ובאותו הכח נאמר תוצא הארץ' פי 3073

אינה ממש יציאה להתגלות " תוצא"כרח ענין זה כי מלת וה, פתח הקרקע עד שנברא אדם ביום הששי
ועתה באומרו תדשא הארץ תוצא הארץ הכוונה שנתיישבה ונתמלאת גוף הארץ בעצמה אבל ', ממש וכו

 ).אור יקר(לא שיוצאים לחוץ 
ותוציא הארץ היינו בתוך בטן הארץ עד פתח הקרקע ולא יצאו לאויר העולם עד ' ש ביום ג"מ' פי 3074

 ).מ"מ (יום הששי
 ).א"ד(תהו ובהו תרגומו צדיא ורקניא  3075
  ).א"ד(כ נתקנת לתקון הישוב "ולאח 3076
 ).אור יקר(היינו תולדות השמים  3077
ב "כללים ח(אז נעלם האור הגנוז לגמרי ונעשה סוד מיעוט הירח ונתייסד כל סוד הנהגת עולם הזה  3078

 ).ד"נד ע
במה שנקרא המלכות מארת , וכיצד, ו בפסוקאלא נכלל רמז מציאות, ו"אין הכוונה לכוללו שם ח 3079

אור " (דאטיל זוהמא"היאך נרמז במלת מארת ואמר כי על ידי ' ופי, הורה שיש מציאות נחש בעולם, חסר
 ).יקר
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 אחד בכלל ושניהם ,השמש זו "השמים
 ,ולמטה למעלה העולמות להאירלהזדווג 
 כתוב ולא "הארץ על" שכתוב ממשמע

בלבנה  ,ולמטה למעלה שמשמע ,בארץ
   .הכל של חשבוןנמצא 

ìëá åäééååøúå àùîù àã íéîùä àãç àì
àìéòì ïéîìò àøäðàì àâååãæàì3080àúúå 3081 

 áéúëã òîùî)ãé à íù ( áéúë àìå õøàä ìò
àúúå àìéòì òîùîã õøàá3082ïáùåç 3083 

 àåä àøäéñá àìëã  
 וחשבון גימטריאות ,אמר שמעון רבי

 שהרי ,בלבנה הוא הכל ,בוריםיוע תקופות
 ,ולא ,אלעזר רבי לו אמר .ונאינ למעלה

 עושים םושעורי חשבונות כמה והרי
 החשבון אלא ,כך לא ,לו אמר .החברים

 לדעת האדם יכנס ומשם ,בלבנה עומד
 לאותות והיו" כתוב והרי ,לו אמר .למעלה

 .חסר כתוב "תֹתלֹא" ,לו אמר ".ולמועדים
 יןהוי ,לו אמר ".והיו" כתוב הרי ,לו אמר

 ,מהכל שמתמלא זו כאוצר בו שיהיוכולם 
 בא. בלבנה הוא הכל של החשבון אבל

 הראשית ומשם אחת נקודה יש ,וראה
 נקודה אותה של שלפנים מה שהרי ,למנות

 נקודה ויש .למנות תןינ ולא נודע לא
 ולא כלל התגלתה שלא סתומה למעלה
 נסתם כל למנות הראשית ומשם ,נודעה

 ,שהתגלתה למטה נקודה ישוכן  .עומקו
 ,מנין ולכל חשבון לכל ראשית הוא ומשם

 התקופות לכל המקום הוא כאן זה ועל
 וחגים והזמנים בוריםיוהע והגימטריאות

 ברוך בקדוש שדבקים וישראל .ושבתות
 בו דבקים והם ,ללבנה חשבון עושים ,הוא

 ואתם" שכתוב ,למעלה אותו ומעלים

 ïåòîù éáø>øîà <)øîåà( úåàéøèîéâ 
àøäéñá àåä àìë ïéøåáòå úåôå÷ú ïåáùçå3084 

 àìéòì àäãà åäéà åàì" àäå àìå øæòìà éáø ì
àééøáç éãáò÷ ïéøåòéùå ïéðáùåç äîë3085à " ì

àøäéñá àîéé÷ àðáùåç àìà éëä åàì3086 
àìéòì òãðîì ùð øá ìåòé ïîúîå3087à " àäå ì

 áéúë)íù (à íéãòåîìå úåúåàì åéäå" úúàì ì
à øñç áéúë"à åéäå áéúë àä ì" ïåäìë ïééåä ì

ìëî àéìîúàã àã à÷åôñàë äéá ïååäéãà3088 
àìëã àðáùåç ìáà3089 éæç àú àåä àøäéñá 

ãç äãå÷ð3090úéà 3091 éðîîì àúåøéù ïîúîå 
åâìã äî àäã3092 àìå òãéúà àì äãå÷ð àéääã 

àìéòì äãå÷ð úéàå éðîîì áäééúà3093 íéúñ 
 àúåøù ïîúîå òãéúà àìå ììë àéìâúà àìã
 äãå÷ð úéà éîð éëä à÷îåòå íéúñ ìë éðîîì
 ìëì àúåøù àåä ïîúîå àéìâúàã àúúì

ç ìëì øúà àåä àëä àã ìòå ïéðî ìëìå àðáùå
ïéøåáòå úåàéøèîéâå úåôå÷ú3094 éâçå ïéðîæå 
á÷á é÷áãã ìàøùéå éúáùå" ïáùåç éãáò ä

 àìéòì äéì ïé÷ìñå äéá ïé÷áã ïåðéàå àøäéñì
                                                                                                                                                                                     

 )מ"מ(ע "בי 3080
 ).מ"מ(עולם הזה  3081
דאי כתיב בארץ משמע הארץ הזאת ומדכתיב על הארץ ' פי, עץ הארץ, ותתא עולם הזה, ע"בי' פי 3082
 ).מ"מ(ע "בימשמע 
 ).א"ד(ת "כל החשבונות ושיעור ומדה הכל הוא מצד העטר 3083
 .שכל הגימטריאות הם בסוד מלכות, א פרק ה"ח שער או"ע' עי 3084
 ).מ"מ(א יש שמות שיש בהם חשבון "א וז"א ואו"שגם בא' פי". לעילא"נוסף בנוסח  3085
אך הענין כי בכל , חשבוןוקשה אפילו בשמות של שאר הספירות יש בהם , כל החשבונות במלכות 3086

 ).מ"מ(מלכוות ומלכות שיש בבחינת השם ההוא שם הוא החשבון של השם 
 ).מ"מ(מהמלכות שבכל שם ושם יכנס האדם לידע שאר הספירות של השם ' פי 3087
ואסקופא (ל אספוקא "ס כי צ"כאוצר הזה שמלא בר ולחם ומזון ומלבושים והגורס אסקופא הוא ט 3088
  .)א"ד) (ב"הרש. נדרסת

 ).א"ד(א ”א ופקודי רסו ורכג ע”ב ויחי רלט ע”פנחס רכ ע 3089
 ).מ"מ(אבא  3090
 .יהל אור' עי 3091
 .ב אריכות"א ג ע"יהל אור ח' עי 3092
 ).א"ד(יש נקודה למעלה והיא נקודת החכמה שהיא ראשית לכלם אל הגלוי ). מ"מ(אבא  3093
נות של מולדות ותקופות הם שכל החשבו, @א"ויחי רלט ע, ב"זוהר פנחס רכ ע' עי). א"ד(ומועדים  3094

  ).ב"א לז ע"כללים ח(@ בנויים על זה שניסן הוא ראש השנה
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áéúëã)é ã íéøáã (åäéá íé÷áãä íúàå" ä   ."' וגואלהיכם 'בה הדבקים
ëéäìà"åâå í'  

 רבי אמר ".חיה נפש שרץ המים ישרצו"
 רחשו מים שאותם פרשוה הרי ,אלעזר

 ,נאמר והרי ,שלמעלה דוגמאכ והולידו
היה צריך לכתוב  ,"הארץ על יעופף ועוף"

 סוד ,שמעון רבי אמר. יעופף זה מה ,יעוף
 אלי ויעף" שכתוב ,ל"מיכא זה ועוף ,הוא
 לו צריך יעוף( "יעופף" ,"השרפים מן אחד
 גבריאל והאיש" שכתוב ,ל"גבריא זה )אלא
 ".ביעף עףומ להבתח בחזון ראיתי אשר

 אליהו זה( "הארץ על" ).יעופף וזהו(
 אבא של מצד ולא בארץ תמיד שנמצא

 )עולםהוא ב טס( שהוא נמצא הוא ואמא
 על ישאך 'ה ורוח" שכתוב ,טיסות בארבע

 "ישאך" ,אחת "'ה ורוח" ".אדע לא אשר
 .ארבע "אדע לא" ,שלש "אשר על" ,שתים

 חשך( שהוא ,)המות מלאך זה "פני על"
 ,העולם פני מחשיךא "נ ,פני על רץהא

 רקיע" ").תהום פני עלוחושך " בו וכתוב
  .'וכו ומסטין עולה שאמרנו כמו "השמים

äéç ùôð õøù íéîä åöøùé )ë à úéùàøá (
 åùéçø ïééî ïåðéàã äåî÷åà àä øæòìà éáø øîà

àìéòìã àðååâë åãéìåàå3095 øîúà àäå )íù (
óôåòé óåòå3096äî äéì éòáî óåòé õøàä ìò  å

à óôåòé"àëéî àã óåòå àåä àæø ïåòîù ø" ì
 áéúëã)å å äéòùé ( íéôøùä ïî ãçà éìà óòéå
 óôåòé)àìà äéì éòáî óåòé (àéøáâ àã" ì

 áéúëã)àë è ìàéðã ( øùà ìàéøáâ ùéàäå
 óòéá óòåî äìçúá ïåæçá éúéàø) àåä àãå

óôåòé (õøàä ìò3097 ]ð" çëúùàã åäéìà àã à
å àáàã àøèñî àìå àòøàá øéãúàîà3098 

 çëúùàååäéà259ãá  'ïéñàè3099 áéúëã )î" çé à
áé (åäé çåøå"ò êàùé äì çåøå òãà àì øùà 

åäé" òãà àì úìú øùà ìò ïéøú êàùé ãç ä
éðô ìò òáøà[úåîä êàìî àã  ùç àåäãå ê
éðô ìò àòøà >ð" áéúëå àîìò éðô êéùçà à

 äéá)á à úéùàøá (íåäú éðô ìò êùçå< òé÷ø 
éèñîå äìåò ïøîàãë íéîùäåëå ï'  

 בשני המות מלאך והרי ,אבא רבי אמר
 שהוא ,ל"רפא זה ,הארץ על" אלא ,נברא

 נרפאת שבגללו ,הארץ רפואת על נהוממ
 כחו לכל ומרפא ,עליה אדם םיוקי ,הארץ

 זה "השמים רקיע פני על" ].של הארץ[
 כתוב ולכן. בפסוק הוא והכל .ל"אוריא
 םיהתנינ את אלהים ויברא" אחריו

 בארנו הרי( ,אלעזר רבי מרא ".ליםוהגד
 שבעים הם אלה )זוגו ובת לויתן אלו

 ולכן ,העמים שבעים על גדוליםממונים 
 .הארץ על שולטים להיות כולם נבראו

 הם אלה "משתוהר החיה נפש כל ואת"
  שהם ישראל

 éðùá úåîä êàìî àäå àáà éáø øîà
éøáúà3100àôø àã õøàä ìò àìà " åäéàã ì

éâáã àòøàã àúååñàì àðîî úàéôøúà äéð
 éðô ìò äéìéç ìëì éôøå äìò ùð øá íéé÷å àòøà

àéøåà àã íéîùä òé÷ø"ì3101 àø÷á àåä àìëå 
 äéøúá áéúë êë ïéâáå)àë íù (éäìà àøáéå" í

íéðéðúä úà øæòìà éáø øîà íéìåãâä )]ð"à [ àä
øçà øáã åâåæ úáå ïúéåì ïéìà àðîé÷åà ( ïéìà

å ïéîò ïéòáù ìò ïáøáø ïðîî ïéòáù ïåðéà ïéâá
 àòøà ìò ïàèéìù éåäîì åäìë åàéøáúà êë
 ìàøùé ïåðéà ïéìà úùîåøä äéçä ùôð ìë úàå

                                                           

 ).מ"מ(אצילות  3095
 ).א"ב סב ע"ה ח"דע(הם המלאכים דחלקי חי ומדבר שביצירה  3096
' ועי' ענין אליהו נעלם ולא נמצא לו אב ואם והסוד שהיה שם למעלה מלאך כשאמר נעשה אדם כו 3097

בשם המקובלים ' ב' סי' כלי יקר מלכים ב' כ בס"זו הקדמה נפלאה וכ). א"ד(א ”נח עא ויצא ק”ויגש רט ע' פ
 ).א"נ(ן "מאי]. ו" לש–ג "לח ע[ומדרש תלפיות ערך אליהו 

פרדס ' עי). ו"לש(' ד' מ סי"שמות רבה פ' ב ועי"א פרשת אחרי מות סח רע"פרשת ויקהל קצז ע' ועי 3098
יהל אור ' וכן עי,  היו אב ואם רק נחית משמיא ונתלבש בגוףשלאליהו לא, רימונים שער ההיכלות פרק יד

  ).א"א נג ע"ה ח"דע(ד "ב ל ע"ח
  ).א"ד(ב ”יסודות העולם ויקהל קצא ע' רוחות שהם ד' בד 3099
ב "ה ח"דע(ב "א ותרומה קמט ע"מו ע, א"וכן לג ע, ב"א וע"לעיל יז ע' ועי. הגבורות' בכלל שאר בחי 3100

 ).ד"סא ע
 ).א"נ(מ "א. ל"אוריא' יות והתיבות והכולל גיי עם האות"ל פנ"ע 3101
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ïåðéàã  
  æî/à  

 גוי" ונקראים ,חיה אותה של ודאי נפש
 ,"למינהם המים שרצו אשר" ".בארץ אחד
 כנף עוף כל ואת" .בתורה יםעוסק שהם

 הם ולכן ,שבהם הצדיקים אלה ,"למינהו
 ,"כנף עוף כל ואת" ,אחר דבר ".חיה נפש"

  .העולם שלוחי הם אלה ,שנאמר כמו

 ãçà éåâ ïåø÷àå äéç àåääã éàãå ùôð
õøàá3102) äã"àë æé à(  íéîä åöøù øùà

 ìë úàå àúééøåàá ïéìãúùî ïåðéàã íäéðéîì
ïåäáã àéé÷éãö ïéìà åäðéîì óðë óåò3103 ïéâáå 

 óðë óåò ìë úàå øçà øáã äéç ùôð ïåðéà êë
ïåðéà ïéìà øîúà à÷ãëàîìò éçåìù 3104   

 )הם( שהם ,"חיה נפש" ,אבא רבי אמר
 הוא ברוך הקדוש בני שהם משום ,ישראל

 ונשמות ,)הוא ברוך לקדוש בנים(
 שאר נפשות .ממנו באות שלהם הקדושות

 .הם מקום מאיזה ,ם"עכו עובדי העמים
 השמאל צדדי מאותם ,אלעזר רבי אמר

 ולכן ,נשמות להם יש אותם שמטמאים
  .עמם שקרב מי ומטמאים טמאיםכולם 

 äéç ùôð àáà éáø øîà)ã(ìàøùé ïåðéà3105 
 ïåðéàã ïéâá)á÷ã éðá"ä( ]á÷ì ïéðá"ä[ ïåäúîùðå 

åëòò íéîò øàùã ïàùôð ïééúà äéðî ïéùéã÷" í
)î( éøèñ ïåðéàî øæòìà éáø øîà àåä øúà ïàî

 êë ïéâáå ïéúîùð ïåì úéà ïåì éáàñîã àìàîù
ïéáàñî åäìë3106áø÷ã ïàîì ïéáàñîå åäééãäá   

 חיה נפש הארץ תוצא אלהים ויאמר"
 אחת כל האחרות החיות שאר כל ,"'וגו

 זה ,אלעזר רבי ואמר .מינה כפי ואחת
 אלו "חיה נפש"ש שאמרנו למה יעימס

 .עליונה קדושה חיה נפש שהם ישראל
 שאר אלו "ארץ וחיתו ורמש בהמה"

 חיה נפש שאינם זרה עבודה עובדי העמים
  .מרנושא כמו )ערלה( אלא

éäìà øîàéå"åâå äéç ùôð õøàä àöåú í '
)ãë à úéùàøá (ïéðøçà ïååéç øàù ïåäìë3107 ìë 

äéðéæ íåôë ãçå ãç3108àå " òééñî éàä øæòìà ø
ïøîàã äîì3109 ïåðéàã ìàøùé ïéìà äéç ùôð 

 äéç ùôðàùéã÷ äàìò õøà åúéçå ùîøå äîäá 
åëòò ïéîò øàù ïéìà"í3110 äéç ùôð ïåðéà åàìã 

 àìà]äìøò[îà÷ãë ïø3111  
 שנכלל ,"כדמותנו בצלמנו אדם נעשה"

 דוגמאכ מהכל כלול צדדים בששה
 החכמה בסוד קניםומת באיברים ,שלמעלה

 סוד ,"אדם נעשה" .עליון תיקון הכל ,כראוי
 קדושה בחכמה הכל ,ונקבה זכר של

 זה להתתקן "כדמותנו בצלמנו" .עליונה
 השולט בעולם יחידי הוא )אחד( להיות בזה

äùòð åðúåîãë åðîìöá íãà )åë à úéùàøá( 
ïéøèñ úéùá ìéìëúàã3112 àðååâë àìëî ìéìë 

 à÷ãë àúîëçã àæøá ïð÷úî éôééùá àìéòìã
 àðå÷ú àìë úåàéäàìò øëã àæø íãà äùòð 

 àúîëçá àìë àá÷åðåàùéã÷ äàìò åðîìöá 

                                                           

 ).אור יקר(דהיינו נפש לשון יחיד  3102
י "י שהוא היסוד שע"כ אקרון אותם שהם ממלכות נפש חיה על שם אל ח"ובג, שהם מצד היסוד 3103

 שרשם והבהמות, חסד שהוא הההה""""ממממ בהשם הוא שרשם העופות). ה' ה סי"אור יקר ש(המלכות מוציא נפש 
 ).א"ב מו ע"ה ח"דע (לבהמות והרשעים לעופות הצדיקים נמשלו ולכן, גבורה הואש ןןןן""""בבבבבהבהבהבה הוא

 ).הערת הזוהר(א ”לעיל לד ע). אור יקר(למטה ' מלאכים שהם שלוחים מאת ה 3104
א כי אחר שנפש חיה "לזה נשמר שא, שלא נפרש שנפש חיה כולל כל החיים ישראל ואומות העולם 3105

ה דהיינו שאותם הנשמות הם מזווג "ין זה לישראל שהם בנים להקבכ דווקא יהיה ענ"ל נפש ממלכות א"ר
 ).אור יקר(ה ושכינתא "דקב

 ).אור יקר(בהיותם בחיים מפני רוח הטואמה שבהם  3106
 ).אור יקר(שהם טהורים ושואבים רוח חיותם ממקום הטהרה  3107
 ).א"ד(כפי מינו  3108
 ).א"ד(ב "א ותזריע מג ומו ע"ויקרא יט ע 3109
 ).א"ב מו ע"ה ח"דע (אקרי בהמה הארץ עם, א"כט עמ צו "רע' עי 3110
  ).הערת הזוהר(לח ' לח ורעיא מהימנא סי' כה וסי' בסוף הספר בסי' מה שחסר כאן עי 3111
ש הכתוב "א והמלכות כלולה עמהם והם נקראים צלם ודמות וז"ק דז"ר היה נכלל מו"אדה' פי 3112

 ).מ"מ(נעשה אדם בצלמנו כדמותינו 
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 ]åðúåîãë éåäîì àãá àã àììëúùàì )ãç (]àåä  .הכל על
àìë ìò èéìù àîìòá éàãéçé  

 )כלל( עשה אשר כל את היםאל וירא"
 נאמר שלא מה נתקן כאן ,"מאד טוב והנה

 ,המות נברא שבו משום ,בשני "טוב כי"
 ]ומובן[הולך ו ".מאד טוב והנה" נאמר וכאן
 זה "מאד טוב והנה" החברים שאמרו כמו

  . המות

éäìà àøéå" äùò øùà ìë úà í) à úéùàøá
àì (]ììë[ àìã äî ï÷úúà àëä ãàî áåè äðäå 

îúà àúåî äéá éøáúàã ïéâá éðùá áåè éë ø
 éøîàã äîë àìæàå ãàî áåè äðäå øîúà àëäå

úåî äæ ãàî áåè äðäå àéøáç3113   
 והנה עשה אשר כל את אלהים וירא"
 אלא .דםוק אותו ראה לא וכי ,"מאד טוב

 שאמר ומה, ראה הכל הוא ברוך הקדוש
 אחר שיבואו הדורות כל לרבות "כל את"

 דור בכל בעולם דששיתח מה כל וכן ,כך
  .לעולם שיבואו בטרם ודור

éäìà àøéå" áåè äðäå äùò øùà ìë úà í
íãå÷ äéì àîç àì éëå ãàî3114 àîç àìë àìà 

á÷ äéì" ïéøã ìë äàâñàì ìë úà øîàã ïàîå ä
 àîìòá ùãçúéã äî ìë ïëå ïë øúáì ïåúééã

àîìòì ïåúéé àì ãò àøãå àøã ìëá3115  
 בראשית מעשי כל זה ,"עשה אשר"

 שיבא מה לכל קריוע יסוד נברא ששם
 אותו ראהלכן ו .מכן לאחר בעולם ויתחדש
 את םוֹש ,היהטרם ש הוא ברוך הקדוש

  .בראשית במעשה הכל

äùò øùà3116 úéùàøáã ïéãáåò ìë àã 
 éúééã äî ìëì àø÷òå àãåñé éøáúà ïîúã

 ùãçúéå]àîìòá) [àîìòì(ïë øúáì 3117 ïéâáå 
á÷ äéì àîç êë" àìë éåùå äåä àì ãò ä
úéùàøáã àãáåòá  

 שלא הימים בכל שונה מה "הששי יום"
 נתקן כאשר כאן אלא ,א"ה בהם נאמר

 ,אחד בחבור בזכר הנקבה התחברה ,העולם
 .אחד הכל להיות )יסוד) (שהוא( בששי 'ה
 נתקנו ,)כאחד( אחד הכל נתקנו "לוויֻכ"

  .בכל והשתלמו מהכל

 øîúà àìã éîåé åäìëá àðù éàî éùùä íåé
ä åäá"ìà à àîìò ììëúùà ãë àëä à

ä ãç àøåáçá àøåëãá àá÷åð úøáçúà ' éùùá
]åäéàã[260åììëúùà åìëéå ãç àìë éåäîì 3118 

 àìë)ãç( ]ëãç[ åîéìúùàå àìëî åììëúùà 
àìëá  

 רבי ".צבאם וכל והארץ השמים ויכלו"
 צפנת אשר טובך רב מה" ,פתח אלעזר
 ".אדם בני נגד בך לחוסים פעלת ליראיך

 אדם ברא הוא ברוך הקדוש ,בא וראה

 íàáö ìëå õøàäå íéîùä åìëéå) á úéùàøá
à (øæòìà éáø3119 çúô )ë àì íéìäú ( áø äî

ðôö øùà êáåè ãâð êá íéñåçì úìòô êéàøéì ú
á÷ éæç àú íãà éðá" àîìòá ùð øáì àøá ä

                                                           

י המות אדם "ש אדם עובד בוראו ועוד על ידי המות נתקן זוהמת הנחש ועשעל ידו יראת העונ 3113
 ).אור יקר(' עולה לראות את פני האדון וכו

. בשלמא אי הוה אמר וירא אלקים את אשר עשה לא קשה מדי דהוינא אמרי דהיינו שנסתכל בו 3114
וזה דוחק , עשהמורה שהיה עתה ראיה מחודשת מפני שראה כל אשר " את כל אשר עשה"אבל באומרו 

 ).אור יקר(דהא חמא ליה קודם 
 ).אור יקר(הדור וכל מציאות הנפעל בעולם במעמד הדור ההוא ' פי 3115
אור " (אשר עשה"מאי , והנה טוב מאד, ל קשיא ליה דאם כן לימא וירא אלקים את כל"אחרי הנ 3116

 ).יקר
אמנם היה עתה השגת , ודאילא היה ראיה זו בידיעת הדברים העתידים כי ידיעה זו גלויה לפניו  3117

והיה ענין . בהשגיח העולם מתוכו השגחת העתידות תולדותיו איך יהיו' פי, הדברים העתידים מתוך שרשם
ה כח בנבראים לפי שעה שיהיה "שנתן הקב, השגחה זו מטעם דתמן אתברי יסודא ועיקרא לכל מה דייתי

 ).אור יקר(בכחם כל מה שעתיד להיות מהם 
לשון ', והג. מכלם' כל א, לשון כללות', והב. לשון כללותם יחד', הא: פרושים' לו גמלת ויכו' פי 3118
. כלול מכולם' היינו כל א" אשתכללו מכל. "היינו כללותם יחד" אשתכללו כלא בחד"וזהו שאמר . שלימות
 ).אור יקר" (אשתלימו"היינו , שלמות
ם והוא עיקר למעלה ולמטה ולזה כוונתו לפרש בפסוק זה שכל העולם לא נברא אלא בשביל אד 3119

 ).אור יקר(' וכי יש אומן שעושה כלים מכמה ככרי ברזל להנאת מחט א' קשה וכו
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 בעבודתו שלם להיות אותו והתקין בעולם
 העליון לאור שיזכה כדי דרכיו את ולתקן
 כמו ,לצדיקים הוא ברוך הקדוש שגנז

 יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין" שנאמר
  ".לו למחכה

äéðçìåôá íéìù éåäîì äéì ïé÷úàå3120 
éåçøà àð÷úúàìå3121 àøåäðì éëæéã ïéâá äàìò 

á÷ æéðâã" øîà úàã äîë àéé÷éãöì ä) äéòùé
ã ãñ (éäìà äúàø àì ïéò" äùòé êúìåæ í

åì äëçîì3122  
 . בתורה,האדם לאותו האור יזכה ובמה

 יזכה ,יום בכל בתורה שעוסקשכל מי 
 לו ויחשב ,הבא בעולם חלק לו להיות
 נבנה בתורה שהרי ,עולמות בנה כאלו

 יסד בחכמה 'ה" שכתוב זהו .ונתקן העולם
 ואהיה" וכתוב ,בתבונה שמים כונן ארץ

 ,"יום יום שעשועים ואהיה אמון אצלו
 יםיומק עולמות מתקן ,בה עוסקש מי שכל

  .אותם

äîáå261ëæé  àøåäð àåääì ùð øáì äéì é
 ìëá àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìëã àúééøåàá

éúàã àîìòá à÷ìåç äéì éåäîì éëæé àîåé3123 
 àúééøåàá àäã ïéîìò éðàá åìàë äéì áùçúéå

ää ììëúùàå àîìò éðáúà" ã)èé â éìùî (
åäé" äðåáúá íéîù ïðåë õøà ãñé äîëçá ä

 áéúëå)ì ç íù ( äéäàå ïåîà åìöà äéäàå
éòåùòù ìéìëù äá ìãúùàã ìëå íåé íåé í

äéì íéé÷å ïéîìò  
 הוא ברוך הקדוש עשה ברוח ,וראה ובא

 של רוח .מתקיים הוא וברוח העולם את
הבל  רוח שכן וכל ,בתורה שעוסקים אלו
 "טובך רב מה" .רבן בית של תינוקות של
 יראי לאותם "ליראיך" ,שנגנז הטוב זה

   .חטא

á÷ ãéáò àçåøá éæç àúå" àîìò ä àçåøáå
 ìëå àúééøåàá ïàòìã ïåðéàã àçåø àîéé÷úî
 àã êáåè áø äî áø éáã ééáøã ìáäã àçåø ïëù

 äàèç éìçã ïåðéàì êéàøéì æéðâúàã àáåè  

 זה ,פעלת זה מה "בך לחוסים פעלת"
 ,עדן גן זה ,אמר אבא רבי .בראשית מעשה
 ברוך הקדוש אותו עשהאומנות ב שהרי
 את בו לחזק ,שלמעלה דוגמאכ בארץ הוא

  .הצדיקים

 àãáåò àã úìòô éàî êá íéñåçì úìòô
â àã øîà àáà éáø úéùàøáã"ò3124 àäã 

á÷ äéì ãéáò àúåðîåàá" àðååâë àòøàá ä
àéé÷éãö äéá àô÷úúàì àìéòìã  

  æî/á  

                                                                                                                                                                                     

והיינו היותו בעל בחירה ורצון כי בזה , התקינו ועשאו על אופן יותר נאות להשלים עבודתו' פי 3120
שנתייעץ " ואתקין ליה"ועוד ירצה . נשלמה עבודתו יורת ממלאכי מרום שאינם בעלי בחירה כלל כנודע

 ).אור יקר(בכל אבר ואבר על אופן יותר נאות שיוכל להיות על עבודת שמים על הדךר השלם שבדרכים 
הכרי שצוהו לאתקנא אורחוי למהוי שלים זה מורה , מהנבראים לא נצטוה אלא אדם'  שום א3121

עושים טבעם ולא נצטוו ה שהרי אינם מצווים דרך צוואה אל א"שהוא עיקר והשאר אינם עובדים להקב
 ).אור יקר(

אינו אלא להורות שמעלת הצדיקים למעלה מכל , עיקר ראית הכתוב באומרו עין לא ראתה 3122
כ חיות "כ נשמות ואח"ואל על המלאכים וסדר ההשתלשלות שכינה ואח, הנבראים ושכינת עוזו עליהם

  ).אור יקר(נושאי כסא 
 ).ת הזוהרהער(טל ' מה שחסר כאן עיין בסוף הספר בסי

ודאי שהשכל נותן שהיה , שהיה מוכן לעבודה השלמה, ר"כי בשלמא קודם חטא אדה, קשיא ליה 3123
ש "וז, דהיינו צפון בבינה לצדיקים יסוד ומלכות, משיג ענין זה להיותו במדרגה זו שהוא השגת האור הצפון

אמנם עתה אחר ' כווהיינו אור נשפע בהיכל קודש הקדשים שכנגד הבינה ו, לצדיקים לעלמא דאתיא
אין דעת שיסבול שישיג האדם מעלה זו כי סוף סוף היא מעלה נפלאת מקום שאין , שחטא ונדחה מגן עדן
נ עתה לפי מציאותו לההוא "וזהו שאמר ובמה זכי ב' והאדם נטבע בטיט יון הקלי' מגיע שם ענין הקלי

 חולקא עם היות שהוא אור צפון חלק יזכה למהוי ליה, היינו עסקו תמיד בתורה לזכך החומר' נוהרא וכו
 ).אור יקר(י התורה יושג כי התורה לה מעלת ענין מה שהיה אדם קודם חטאו "ז ע"הבינה ממש עכ

 ).מ"מ(ע בארץ "ג 3124
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 בני נגד בך לחוסים פעלת" שכתוב זהו
 והאחר ,אדם )בני( נגד הוא שהרי ,"אדם
 גן ,שמעון רבי אמר .קדושים עליונים נגד

אפילו ו( ,הוא אדם בני נגד למעלה העדן
 בו וכנסשי )אדם בני נגד הוא האחר

  .רבונם רצון שעושים צדיקים

ää"ã3125) ë àì íéìäú (åçì úìòô êá íéñ
 ãâð àåä àäã íãà éðá ãâð ãâð àøçàå íãà éðá

à ïéùéã÷ ïéàìò" ïåòîù ø] àìéòì ïãò ïâå éðá ãâð
éåä íãà[) éôàå 'éåä íãà éðá ãâð àøçà (

 àúåòø éãáòã àéé÷éãö äéá àùðëúàì
ïåäéøàîã  

 ומעשים שלמעלה מעשים לוַכְש ,"ויכלו"
 .ולמטה למעלה "והארץ השמים" .שלמטה

 התורהאומנות ו מעשה ,אמר שמעון רבי
 .פה שבעל תורהאומנות ו ומעשה ,שבכתב

 של פנים ,התורה פרטי אלה "צבאם וכל"
 "ויכלו" .לתורה פנים שבעים ,התורה

 ,"וארץ שמים" .בזה זה ונתקנוימו התקיש
 ,התורה סודות ,"צבאם וכל" .וכלל פרט

  .שבתורה וטמאות שבתורה טהרות

 àúúìã ïéãáåòå àìéòìã ïéãáåò åìëã åìëéå
àúúå àìéòì õøàäå íéîùä3126 ïåòîù éáø 

 áúëáù àúééøåàã àúåðîåàå àãáåò øîà
 íàáö ìëå äô ìòáù äøåúã àúåðîåàå àãáåòå

éøåàã éèøô ïéìà íéòáù àúééøåàã ïéôà àúé
äøåúì íéðô3127 àã åììëúùàå åîéé÷úàã åìëéå 

ììëå èøô õøàå íéîù àãá3128 éæø íàáö ìëå 
éëã àúééøåàãà ïáàñî àúééøåàã ï

àúééøåàã3129  
 תורה זו ,"השביעי ביום אלהים ויכל"

 נתקן ובה ,שביעי יום שהוא פה שבעל
 מלאכתו" .הכל של קיום שהוא העולם

 תורה שהרי ,מלאכתו כל ולא "עשה אשר
 כתב של קףובת הכל הוציאה שבכתב
 ביום כאן פעמים שלש .מחכמה שיוצא

 ,"השביעי ביום אלהים ויכל" ,השביעי
 את אלהים ויברך" ,"השביעי ביום וישבות"

 ביום אלהים ויכל" .שלש הרי ,"השביעי יום
 יום שעם ,פה שבעל תורה זו "השביעי
. שאמרנו כמו העולם נתקן הזה השביעי

   .העולם יסוד זה "השביעי ביום וישבות"

éäìà ìëéå"éòéáùä íåéá í3130 ) á úéùàøá
á ( äéáå éòéáù íåé åäéàã äô ìòáù äøåú àã

àìëã àîåé÷ åäéàã àîìò ììëúùà3131 
 äøåú àäã åúëàìî ìë àìå äùò øùà åúëàìî

áúëáù3132áúëã àô÷åúá àìë ÷éôà 3133 
àúîëçî ÷éôðã3134 íåéá àëä ïéðîæ úìú 

 ìëéå éòéáùäéäìà" úåáùéå éòéáùä íåéá í
éäìà êøáéå éòéáùä íåéá" àä éòéáùä íåé úà í

éäìà ìëéå úìú" äøåú àã éòéáùä íåéá í
 àîìò ììëúùà àã éòéáùä íåé íòã äô ìòáù
 àãåñé àã éòéáùä íåéá úåáùéå ïøîà à÷ãë

àîìòã3135   

                                                           

 ).א"ד(א "לעיל ו ע 3125
 ).מ"מ(ע "ן דבי"ן דאצלות וזו"זו' פי 3126
 .פנים בפסוק בראשית' ז ששם רואים ע"ריש תיקו' עי@ 3127
ד "ז קמט רע"א בתיקו"בהגר' ועי', ק ופרט הוא נוק"שכלל הוא ו מדרשים -ל "רי רזשער מאמ' עי 3128
 .@הוא חזר וכלל' ונוק, ק הוא הפרט"שו, להיפך

  ).הערת הזוהר(' מ' בסוף הספר בסי' מה שחסר כאן עי 3129
  .ג"עיין בחייט ריש דף קע 3130
ראת יום השביעי שהיא והיא נק, במלכות נכלל ונשלם עולם האצילות שהוא קיום כל נמצא' פי 3131

 ).אור יקר(ובנין העולם מחסד ונשלם במלכות , כי אמרתי עולם חסד יבנה. מדה שביעית מחסד
ב ”ב סג ע”ש ויצא קנו ע"א נראה שגם בינה נקרא כך ע”ויקהל ר ע' תורה שבכתב כו). מ"מ(א "ז 3132

 ). א"ד(ב ”ב ומשפטים קכא ע”ויתרו עג ע
 ).מ"מ(כתב ' קא הוציא הכל בכח בינה הנ"ז' פי 3133
שבתות ושם מבואר כל הלכות ' ב על מה רמז ג”ויקהל רז ע' בפ' עי). מ"מ(אימא יצאה מאבא ' פי 3134
  ).א"ד(תקונים תקון מח ' פ הסוד ועי"שבת ע
שביעי כשמתחילים מן הבינה ' י יסוד ונק"וישבות היא בינה שנקראת אלהים שעשתה שביתה ע 3135

 ).מ"מ(
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 ועל ,יובל זה ,הזקן ייבא רבי של בספרו
 יצא שהכל ,"מלאכתו מכל" כאן כתוב זה

בו  שהרי ,שאמרנו כמו יסוד זה ואנו .ממנו
 אלהים ויברך. "מהכל יותר מנוחההיתה 

 את שמברך גדול כהן זה ,"השביעי יום את
 נוטל כהן ששנינו .בראש נוטל והוא ,הכל

 ונקרא ,לברך תרֹוֹוׁש הברכות ובו ,בראש
 ,הללו השנים ,אמר הזקן ייסא רבי .שביעי

 מודבע ואחד העולם ביסוד הוא אחד
  .האמצעי

àìáåé àã àáñ àáéé áøã àøôñá3136 ìòå êë 
 ïðàå äéðî ÷éôð àìëã åúëàìî ìëî àëä áéúë
 øéúé äåä äéá àçééð àäã ïøîà÷ãë àãåñé àã

éäìà êøáéå àìëî" ïäë àã éòéáùä íåé úà í
ìåãâ3137àìëì êøáîã 3138 àùéøá ìéèð àåäå 

 ïééøù äéá ïàëøáå ùàøá ìèåð ïäë ïðúã
ø éòéáù éø÷àå àëøáì éðä øîà àáñ àñéé éá

 àãåîòá ãçå åäéà àîìòã àãåñéá ãç éøú
àúéòöîàã3139  

 של שבת בערב אחד ,אלה שלשת אבל(
 העולם של ואחד ,היום של ואחד ,לילה
 )ויקדש( וכן). הגדול שבת שהוא הבא

 הברית שאות מקום לאותו, למי ,"תווא"
 ואת תווא והראני" שנאמר כמו, בו שורה
 הקדושים כל יםשור זה ובמקום ".נוהו

 לכנסת ממנו ויוצאים ,)שלמעלה( למעלה
 הולךזה ו .נגוע לחם מעדן לה לתת ישראל

 לחמו שמנה מאשר" שכתוב כמו] מובן[
 קיום זה "מאשר" ".מלך מעדני יתן והוא
 לחם )לו( שהיה )מה( "לחמו נהשֵמ" .שלם
 יתן והוא" .נגוע לחם להיות חוזר ,עוני

 ,ישראל כנסת זו ,המלך מי "מלך מעדני
 וכל ,העולם תפנוקי כל )לה( נותן הוא

 מהמקום ,מלמעלה שיוצאים הקדושים
 "תווא" ,"תווא ויקדש" על זהו .יוצאים הזה
  .הברית אות

) àéìéìã àúáù éìòîá ãç úìú éðä ìáà
úàã àîìòã ãçå àîåéã ãçåé úáù åäéàã 

ìåãâä( ïëå )ùã÷éå ( øúà àåääì ïàîì åúåà
 äîë àéøù äéá àîéé÷ úàã øîà úàã) ìàåîù

äë åè á ( øúà éàäáå åäåð úàå åúåà éðàøäå
 ïéùåã÷ ìë ïééøù)ã( úñðëì äéðî é÷ôðå àìéòì

âðô íçì à÷åðôú äì áäéîì ìàøùé3140 àìæàå 
 áéúëã äîë àä)ë èî úéùàøá ( äðîù øùàî

åîçì3141 íéé÷ àã øùàî êìî éðãòî ïúé àåäå 
íéìù3142 åîçì äðîù ]ïàî[ äåäã )äéì ( íçì

øãäúà éðåò éðãòî ïúé àåäå âðô íçì éåäîì 
êìî3143 ïàî  áéäé àåä ìàøùé úñðë àã êìî

]äì[ ïé÷ôðã ïéùåã÷ ìëå ïéîìòã ïé÷åðôú ìë 
ïé÷ôð øúà éàäî àìéòìî3144 ùã÷éå àã ìòå 

àîéé÷ úà àåää åúåà  
 ]àìëã àçééð äéá úáù åá éë]àçééð äéá  בו( הכל מנוחת בו ,"שבת בו כי"

                                                           

' י הבינה ולא קאי על אלהים דרישא דקרא ונק"אבא שעשה שביתה עהוא ' וישבות ביום הז' פי 3136
 ).מ"מ(כשמתחילים מיסוד ממטה למעלה ' הבינה ז
 ).מ"מ(מהמלכות ממטה למעלה ' חסד שהוא ז' פי 3137
והיינו ויברך ואיקרי שביעי מפני שבו כללות שבע הספירות והוא שביעי ממלכות ממטה למעלה  3138

 ).אור יקר(
וחד בעמודא , חד דהיינו ויקדש אותו ביסודא. אלקים את יום השביעי ויקדש אותוהני תרי ויברך  3139

 ).מ"מ(ת "ד חג"ת שהוא שביעי כשמתחילים מכתר כחב"ת' פי). אור יקר(דאמצעיתא שהוא ויברך אלקים 
היחוד שהוא סוד לחם , ובהיות השפע משם. שהוא מצד הבינה, קדושין דלעילא היא ענין ויקדש 3140

ג וענין לחם הוא מלה מורה על מציאות המלכות בעצמה ועל מציאות "ותו המציאות לחם פננעשה א' וכו
ג ולא אמר למיהב לה לחם פנג שהיא בעצמה נעשת "ולפיכך אמר למיהב לה תפנוקי לחם פנ, הנשפע לה

א שהו, א שזה מן"לקמן רמו ע' עי). אור יקר(כ מוסיף תפנוקי לחם פנג "ג שאין לחם אלא אשה ואח"לח פנ
  .'@הנוק' שהוא מבחי, א הפיך לחם עוני"ז' לחם מבחי

כ תפנוקי מלכין דהיינו והוא יתן מעדני מלך כדמפרש "היינו הכנתה להיותה לחם פנג לבד ואח 3141
ת או בינה וקאמר והוא היסוד יתן למלכות מעדני מלך שפע עליון "ך ת"ומשום דאפשר לפרש מל, ואזיל

 ). אור יקר(קרא מלך באמת אלא במלכות י כי לא י"לזה אמר מאן מלך דא כנ
  ).א"ד(א "א ויחי ריז ע"ברית שלום והוא יסוד בראשית ו ע 3142
  ).א"ד(א "א וקכב ע"ב ורעו ע"א ורלה ע"נט ע 3143
וזהו שאמר . ועליה החכמה, והבינה בה העולמות, אפשר תפנוקי מצד הבינה וקדושין מצד החכמה 3144

, דנפקי מחכמה, ואמר נפקי מלעילא כלשון ונהר יוצא מעדן. ילאולמעלה הימנו קדושין דלע, תפנוקי עלמין
 ).אור יקר(והיותם באים למלכות הוא על ידי היסוד שאין מקום למלכות לקבל אלא על ידי היסוד 
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 "שבת בו" .ותחתונים עליונים של ,)מנוחה
 מכלל ,"היםאל ברא אשר" .למנוחה )באה(

 .העולם מעשה לתקן שמור יוצא זכור של
 מעשה לעשות ,העולם מןֻא זה ,"לעשות"

 ,לעולם צריך מןוא ,"ברא אשר(" .הכל של
  ). הכל של המעשה וכל

 àúáù äéá ïéàúúå ïéàìòã]àééúà[ àçééðì 
øùà3145àøá 3146éäìà " à÷ôð øåëæã àììëî í

÷úàì øåîù àã úåùòì àîìòã àúãéáò àð
 àìëã àúãéáò ãáòîì àîìòã àðîåà>ð" à

 àúãéáò ìëå àîìòì êéøèöà àðîåà àøá øùà
àìëã<   

 ,ואמר הדבר את שמעון רבי רשיפ עוד
 זו "שומר" ".והחסד הברית שומר" כתוב
 .העולם יסוד זה "הברית" .ישראל כנסת

 היא ישראל שכנסת ,אברהם זה "והחסד"
 שומר ונקראת ,חסדוה הברית שומר

 בוו ,הכל של הפתח שומר זהו ,ישראל
  .ודאי העולם מעשי כל תלויים

 áéúë øîàå äìî ïåòîù éáø ùéøô åú
)è æ íéøáã ( àã øîåù ãñçäå úéøáä øîåù

 ãñçäå àîìòã àãåñé àã úéøáä ìàøùé úñðë
íäøáà àã3147 ]úñðëã) [úñðëå( àéä ìàøùé 

àã ìàøùé øîåù éø÷àå ãñçäå úéøáä øîåù 
 ïãéáò ìë ïééìú äéá àìëã àçúô øéèð àåä

éàãå àîìòã  
ל ֶלְכ לַש,"לעשות אלהים ברא אשר"

 רוחות ולהוציא ,ויום יום כל הכל ןלתקו
 תאמר ואם. ושדים רוחותאפילו ו ונשמות
 היו הם שהרי ,כך לא ,העולם תיקון שאינם

 רשעי בהם ולהלקות העולם קוןילת
 להוכיח כנגדם הולכים שהם ,העולם

 בצד נאחז ,לשמאל שהולך ומי .ותםא
 הם לכן ,)בהם לוקה( כנגדם השמאל

 ,בשלמה כתוב מהבא וראה . לתקון
 ".אדם בני ובנגעי אנשים בשבטוהוכחתי "

 .המזיקים אותם אלה ,אדם בני נגעי הם מי
 היום התקדש ,שנבראו בשעה ,בא וראה

  שלא בריות הם ואלו ,גוף בלי רוח ונשארו

éäìà àøá øùà"ùòì íúå3148 àììëùì 
 ïéçåø à÷ôàìå àîåéå àîåé ìë àìë àð÷úàìå
 åàìã àîéú éàå ïéãùå ïéçåø åìéôàå ïéúîùðå
 àðå÷úì ïåðéà àäã éëä åàì àîìòã àðå÷ú ïåðéà
 ïåðéàã àîìò éáééçì åäá äà÷ìàìå ååä àîìòã

 åäì àçëåàì åäééìá÷ì ïéìæà>àîåé <)ïàîå( 
øèñá ãéçàúà àìàîùì ìéæàã>à< àìàîù 

äééìá÷ìå262 äî éæç àú ååä àðå÷úì êë éðéâá 
 äîìùá áéúë)ãé æ á ìàåîù (éúçëåäåå èáùá 

ïàî íãà éðá éòâðáå íéùðà3149 íãà éðá éòâð 
àéøáúàã àúòùá éæç àú ïé÷éæî ïåðéà ïéìàï 

 ïéìàå àôåâ àìá àçåø åøàúùàå àîåé ùã÷úà
àìã ïééøá ïåðéà  

  çî/à  
 הם שמאל ומצד ,)התיסדו ולא( נתקנו

 משום שלא נתקנו , ועל זה.הבהז המתוז
 åììëúùà)åãñééúà àìå ( àìàîù øèñîå

àáäãã àîäåæ ïåðéà3150 àìã ïéâá àã ìòå 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(אשר שהוא היסוד  3145
 ).מ"מ(אלהים ' המלכות שנק 3146
 ).מ"מ( והחסד שבתוך יסוד ולכך אמר הפסוק שומר הברית שהוא יסוד,  חסד גנוז בתוך אמת היסוד3147
כי לעיל פירשו כי אשר הוא היסוד ובהיפוך ראש בסוד צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ' פי 3148

וביאר כי עתה אחר ויקדש אותו , אשר היפך ראש' לכן נק, מלכות שבו, וברכות לראש צדיק והוא העטרה
' י העט"הכללות שנכללו בו הכל ע) א אחר"נ(ובו נכלל הכל אז אחרי ', שהוא היסוד כי בו שבת כו' אות ו

אשר או אותו אשר ברא אלקים הוא ' ס מאותו הכללות שהוא עטרת היסוד הנק"שבו שאז נכללו בו כל הי
' א אלהים שהי אמלכות אמיתי והוא הנק"וזהו אשר ברא אלהים כי זה אשר ברא כלא דזכור וזאת בר

כ "משא, אמר לעשות משום שהמלכות אומנא דעלמאו' שמור למה נברא פי' אלהים הנק? ואתי??שמור
  ).זהר הרקיע(המלכות היא אמיתית היא בשמור מלכות האמיתית ' כ בחי"פ שהוא ג"בעטרת היסוד אע

  ). הערת הזוהר(ב "קסט ע 3149
זוהם מותר סיג הזהב והוא רמז אל הקליפות חיצונות מותרות הדין ואין להם אחיזה בקדושה כלל  3150

ח שער "ע' ועי. שזהו סוף קומת ההוד' ח שער תיקון הירח פרק ה"ע' עי). א"ד( עמהם ולא לכל המתעסקים
 . והם דינין קשים וחזקים עד מאד,הוא כי לא יוכלו להתבררו ,'קלישזהו ה' ן פרק ג"ד ומ"מ
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 שורה לא הקדוש השם לכן, מיםגווהם פ
 הוא שלהם והפחד .בו נדבקו ולא בהם

 ,ממנו ופוחדים וזעים ,הקדוש מהשם
  .פגום במקום שורה לא הקדוש והשם

 àîù ïéîéâô ïåðéàå åììëúùàùéã÷à3151 àì 
 ïåäìã åìéçãå äéá å÷áãúà àìå åäá àéøù

 àîùîàùéã÷åäéà 3152 àîùå äéðî ïéìçãå ïéòæå 
àùéã÷íéâô øúàá àéøù àì   

 שלא ,שנפגם הזה האדם ,וראה ובא
 לא ,ממנו כשיוצא ,הזה בעולם בן השאיר

 אותו מכניסים ולא הקדוש בשם נדבק
 ועץ .נשלם ולא פגום שהוא משום ,לפרגוד
 כדי ,אחרת פעם יעהנט צריך שנעקר
 ,הצדדים בכל שלםוי הקדוש שהשם

 ,וראה ובא. לעולמים בו ידבק לא סרוןיוח
 מלמעלה הם פגומים הללו הבריות

 ולא למעלה נדבקים לא ולכן ,ומלמטה
 אשר" בהם שכתוב ואלה .למטה נדבקים

 למעלה נשלמו שלא ,"לעשות אלהים ברא
 למה ,הם רוחות הרי ,תאמר ואם .ולמטה

 נשלמו שלא כיון אלא ,למעלה ונשלמ לא
 וכולם .למעלה נשלמו לא ,בארץ למטה
 ,אדם בני מעיני סיםוומכ שמאל מצד באים

 כמו הם בשלש .להם להרע כנגדם ועומדים
 .אדם בני כמו הם ובשלש ,השרת מלאכי

 ,)נטמנו( רוחות שנבראו אחר. בארוה והרי
 נקב של הרחים אחר רוחות אותם נשארו

 כיון .השבת ויום השבת ליל רבה תהוםשל 
 יצאו ,שלמונ ולא היום שתוקד שיצאה
 וצריך, צדדיםה לכל ומשוטטים לעולם
 מתעורר אז שהרי ,מהם שמרילה העולם

 øá ÷áù àìã íéâôúàã ùð øá éàä éæç àúå
 àîùá ÷áãúà àì äéðî ÷ôð ãë àîìò éàäá

àùéã÷3153 åäéàã ïéâá àãåâøôá äéì ïéìàò àìå 
 àéòá ø÷òúàã àðìéàå íéìúùà àìå íéâô

àøçà àðîæ äòéèð3154 àîùã ïéâá àùéã÷ 
á ÷áãúà àì åîéâôå ïéøèñ ìëá íéìúùà äé

 ïåðéà ïéîéâô ïééøá éðä éæç àúå ïéîìòì
àìéòî3155àúúîå 3156 ï÷áãúî àì êë éðéâáå 

 åäá áéúëã ïéìàå àúúì ï÷áãúî àìå àìéòì
)â á úéùàøá (éäìà àøá øùà"úåùòì í3157 

éú éàå àúúå àìéò åîéìúùà àìã ïéçåø àä àî
 åàì éàîà ïåðéà]åîéìúùà[ ïåéë àìà àìéòì 

ùà àì àòøàá àúúì åîéìúùà àìã åîéìú
 ïééúà à÷ àìàîù øèñî åäìëå àìéòì
 åäééìá÷ì éîéé÷å àùð éðáã àðéòî ïééñëúîå

ïåì àùàáàì3158 úìúå úøùä éëàìîë ïåì úìú 
àùð éðáë ïåì3159 åàéøáúàã øúá äåî÷åà àäå 

 ïéçåø)åøîèà (]åøàúùà[ïéçåø ïåðéà 3160 øúá 
àééçø3161àáø àîåäúã àá÷åðã 3162 àéìéì 

                                                                                                                                                                                     

ה כיון שאין להם גוף לא נכללו בשם כלל "הגוף מצד השכינה ואלו נולדו לא היה להם יחוד שם הוי 3151
ה כיון שלא נשלם גופם מצד השכינה אין שום אות שורה עליהם מפני ששם " חסרי שם הוימפני שהם

ה אינו שורה במקום פגום וכל מי שיתפוס אות אחת אינו תופס כלל אלא שיתפוס כל השם מטעם זה "הוי
פילו ו עולם הזכר על ידי הבינם אין לו א"ה מפני שלא נכלל באותיות יה"מי שאין לו בנים לא תפס שם הוי

 ).אור יקר(וירד למטה ' אות ה
ודחילו דלהון ). ב"גיטין סח ע(י דקאמר ליה שמא דמרך עלך "כענין בניהו בן יהוידע עם אשמדא 3152

 ).אור יקר(ה מפני שהם אין להם חלק בו "משמא מפני שהם נשרפים מהבלו אם לא יקיימו גזרת הוי
  ).הערת הזוהר(א ”לעיל יג ע 3153
 ). ז' יה ס"אור יקר ש(גלגול  3154
 ).אור יקר(שאינם מהקדושה  3155
נמצא שהיו רוחות ולא נכללו בגופות ניזונים מכל הצדדים מהקדושה ,  שלא נשתלמו בגוף3156

 ).אור יקר(מהשרשים העליונים ומן השרשים התחתונים 
כיון דלא אשתלימו על ידי הגוף למטה אינם נאחזים למעלה ' שנשארו לעשות בלי עשיה וכו' פי 3157

 ).אור יקר( מיתתם אפילו אחר
  ).א"ד(להרע לבני אדם  3158
  ).הערת הזוהר(א ”לעיל כה ע 3159
 ).א"ד(ב ”בא לו ע, הוא מקום אחיזת הקליפות חיצונות 3160
 ).מ"מ(והקליפה היא אחריהם , מחנות השכינה'  רחיים הם ד3161
היינו מקום למעלה שהוא נקרא ארקא ובו גיהנם ויש בו פתח לעלות מארקא למעלה אל שאר  3162

ז הרחיים הם "לפ, בינה דבריאה). אור יקר(ולמות ובשבת הם נקבצות בארקא ואינם יוצאות משם כלל הע
 ).מ"מ(' והמזיקים הם אחר מרכבה דבינה דבריאה דקלי, מרכבה שלה
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 וכל ,לוהטת הגיהנם ואש ,שמאל צד כל
 ומשוטטים הולכים שמאל שבצד אותם
 ,יכולים ולא בגוף להתלבש ורוצים ,בעולם

 רשי והתקינו ,מהם שמרילה צריכים ואז
 שרוי שלהם שפחד שעה בכל פגעים של

  .בעולם

åã÷ ÷ôðã ïåéë àúáùã àîåéå àúáùã àúù
åîéìúùà àìå àîåéã3163 ïàèùå àîìòì å÷ôð 

 àäã åäééðî àøèðúàì àîìò àéòáå ïéøèñ ìëì
 íðäéâã àùàå øòúà àìàîù øèñ ìë ïéãë
 ïàèùå ïéìæà àìàîù øèñáã ïåðéà ìëå àèäìî

]àîìòá) [àîìòì( àìå àôåâá àùáìúàì ïàòáå 
 åðé÷úàå åäééðî àøîúñàì àðéòá ïéãë ïéìëé

íéòâôã øéù3164 àúòù ìëá  ïåäìã åìéçãã
àîìòá àéøù  

 ,שבת בערב היום כשמתקדש ,בא וראה
 זו מי .בעולם ונפרסת שורה שלוםסוכת 
 וסערות רוחות וכל ,שבת זו ,שלוםסוכת 
 נטמנים כולם ,מאהוהט צד וכל ושדים

 ,רבה תהוםד נקב של הרחים בעין ונכנסים
 ,העולם על שהוקד שמתעוררת כיון שהרי

 וזה ,תויא מתעוררת לא מאהוהט רוח
 בשמירה העולם ואז. זה מלפני בורח

 כמו שמירה על להתפלל צריך ולא ,עליונה
 זה שהרי ,אמן לעד ישראל עמו את שומר

 ,שמירה צריך העולםשאז  חול ליום תקןנ
 ,העולם על שלום סוכת נפרסת בשבת אבל

 הגיהנם רשעיאפילו ו ,צדדיו בכל ונשמר
 העליונים ,בשלום נמצא והכל ,הם שמורים

 מברכים היום דושיבק ולכן .והתחתונים
 עמו כל ועל עלינו שלום סוכת הפורס
 ,ירושלים על למה .ירושלים ועל ישראל

 וצריך ,כהוס אותה של מדור זהו אלא
 עלינו שנפרסה כהוס אותה את ןיזמהל

 םֵא כמו עלינו )ןמג( להיות ,עמנו ולשרות
 מכל פוחדים לא ולכן ,הבנים על ששורה

 àúáù éìòîá àîåé ùã÷úà ãë éæç àú
 ïàî àîìòá úñéøôúàå àéøù íåìù úëåñ
 ïéìåòìòå ïéçåø ìëå àúáù àã íåìù úëåñ

ïéãùå3165 ïéøéîè åäìë àáàñîã àøèñ ìëå 
àééçéøã àðéòá ïéìàòå3166 àîåäúã àá÷åðã 

 çåø àîìò ìò àúùåã÷ øòúàã ïåéë àäã àáø
 äéãäá øòúà àì àáàñî äéî÷î ÷éøò àãå
 åøéèðá àîìò ïéãëå àããäàìò ïðéòá àìå 

 ìàøùé åîò úà øîåù ïåâë åøéèð ìò äàìöì
 àîìòã ï÷úúà ìåçã àîåéá àã àäã ïîà ãòì

íåìù úëåñ úáùá ìáà åøéèð àéòá3167 
 ïéøèñ ìëá øéèðúàå àîìò ìò àñéøôúà

ïåðéà ïéøéèð íðäéâ éáééç åìéôàå3168 àìëå 
ïéàúúå ïéàìò åçëúùà àîìùá êë ïéâáå 

 íåìù úëñ ñøåôä ïðéëøáî àîåéã àùåã÷á
 ìò éàîà íìùåøé ìòå ìàøùé åîò ìë ìòå åðéìò

àøåãî àéä àã àìà íìùåøé3169 äëñ àéääã 
 àðìò úñøôúàã äëñ àéääì àðîæì àðéòáå

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(עשייתן כלל  3163
, ו"ן ה"מה שאנו מכוונים במוצאי שבת במלת כוננהו כונ. ב"שבועות טו ע' עי, היינו תהלים צא 3164

שהרי , ויהי נועם הנקרא שיר של פגעים) תהלים צ יז(וידוע שאז תקן משה מזמור ', היא למעלה מהו' שהה
 במוצאי ).ב"ז ויקרא ג ע"רמ (בהמשך אור הבריאה על האדם כל החיצונים נכנעים דיש בה רוב טוב על הרע

להבריח ', שיר של פגעים'לכן אומרים , ובאותו הפעם מחזירים הרשעים לגיהנם, שבת גברו הדינין מחדש
 ).ב"ה פמ"עמק המלך ש (מיתוק אימא עילאה" ויהי נועם ה, 'בסוד, הדינין ולמתקם

אמר : ב"צ כז ע"א בספד"בהגר' ועי, שד שנבראו בין השמשות' בחי' שהם ג, ב"ר קמב ע"אד' עי@ 3165
תלת שלהובין תננא  והן תלת דרגין דנפקין מחוטמא ,כאן תלת דרגין דרוחין בישין ועלעולין וקטפורין

 .והן אף וחימה ומשחית', וכו ,ואשא וגחלי דנורא
ולבסוף מכניסים אותם בעינא דרחייא שהוא בסוד המרכבה כדי שיהיו , תחילה הם אחר הרחיים 3166

 ).מ"מ(סגורים שם שלא יצאו 
 .י"לקמן בשם השער מאמרי רשב' ועי, )מ"מ(מלכות ' פי 3167
ובתים בשבת ולאלו נתקן שיר של פגעים בתפילת שחרית ז יש שאינם ש"שאין גיהנם בשבת ועכ 3168

 ).אור יקר(
כ "ואח, דהיינו מדורא, תחילה" הפורש סוכת שלום על ירושלים"היה ראוי שנחתום , אם כן, קשיא 3169

וזה ממש , להגין' וזהו שאמר בעינן לזמנא וכו, לזה תירץ כי עיקר תפילה עלינו, עלינו ועל עמו ישראל
 ).אור יקר(' כי לא יספיק בירושלים אלא בכל ישראל כאימא וכו', ואמר דיתפרש, ילכדמפרש ואז, עלינו
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 éåäîìå àðîò éøùîìå]àðéâî[ àîàë àðìò   .עלינו שלום סוכת הפורס ולכן ,הרוחות
âáå ïéðá ìò àééøùã" ìòå ïéøèñ ìëî ïéìçã àì ã
ìù úëåñ ñøåôä àãåðéìò íå  

 מברכים שישראל בשעה ,בא וראה
 תרחאו ,הזאת השלום סוכת את ומזמינים

 אז ,שלום סוכת הפורס ואומרים ,הקדושה
 על כנפיה ופורסת יורדת עליונה שהוקד

 .הבנים על םֵא כמו אותם ומכסה ,ישראל
 ,מהעולם מתכנסים הרעים המינים וכל

 ואז .רבונם שתוקד תחת יושבים וישראל
 חדשות נשמות נותנת הזו וםהשלסוכת 
 הנשמות שרויות שבה משום ,מהול .לבניה

 שורות והן נשמות ונוטלת ,הזווג זמן שאז(
 ופורסת ששורה וכיון .יוצאות וממנה ,)בה

 חדשות נשמות ריקהמו ,בניה על כנפיה
 על ,שמעון רבי אמר עוד. ואחד אחד לכל
 ,היא הבא עולםשל  דוגמא שבת ,שנינו זה
 זה דוגמא ויובל שמיטה זה ועל ,ודאי זה כך

 ואותה .הוא כך הבא ועולם ושבת ,בזה
 על באה היא זכור של מסוד ,נשמה תוספת
  שלוקחת הזאת השלוםסוכת 

@@ ïéðîæîå ïéëøáî ìàøùéã àúòùá éæç àú
 àæéôùåà íåìù úëñ éàäìàùéã÷ ñøåôä éøîàå 
 àúùåã÷ ïéãë íåìù úëñäàìò úñéøôå àúçð 

ìàøùéã åäééìò àäôãâ ìò àîàë ïåì àéñëîå 
 éáúéå àîìòî åùéðëúà ïéùéá ïéðéæ ìëå ïéðá
 úëñ àã ïéãëå ïåäéøàîã àúùåã÷ úåçú ìàøùé

ïéúãç ïéúîùð áéäé íåìù3170 éàî àäðáì 
 ïééøù ïéúîùð äéáã ïéâá àîòè>ð" ïîæ ïéãëã à
ïééøù äáå ïéúîùð úìèðå àâååæ< ïé÷ôð äéðîå 

ôå àéøùã ïåéëåúñéø àäðá ìò àäôãâ 
éøàú÷3171ïéúãç ïéúîùð 3172 åú ãçå ãç ìëì 

 àîâåã úáù ïðéðú àã ìò ïåòîù éáø øîà
 àã ìòå éàãå àåä éëä åäéà éúàã àîìòã

äèéîù3173ìáåéå 3174 úáùå àãá àã àîâåã 
éúàã àîìòå3175 úôñåú àåääå àåä éëä 

àúîùðã3176 éàä ìò àéúà à÷ øåëæã àæøî 
ìéèðã íåìù úëñ  

  çî/á  
 נותנת הזאת והתוספת .הבא מהעולם

 ,שמחים הם תוספת ובאותה .הקדוש לעם
 וכל צער וכל ,לוהח דברי כל מהם ונשכחים

 לך 'ה הניח ביום" שנאמר כמו ,הצרות
  ."' וגוהקשה דהוהעב ומן ומרגזך מעצבך

àîòì úáäé úôñåú àãå éúàã àîìòî263 
àùéã÷ ìë åäééðî éùðúéå ïàãç úôñåú àåääáå 

 øîà úàã äîë ïé÷ò ìëå ïéøòö ìëå ìåçã ïéìî
)â ãé äéòùé (åäé çéðä íåéá" êæâøîå êáöòî êì ä

åâå äù÷ä äãåáòä ïîå'  
 כדי מהכל םולטע אדם צריך שבת ובליל
 ,מהכל נכללה הזאת שלום כתושס להראות

 àìëî àîòèàì ùð øá éòá àúáùã àéìéìáå
 àìëî íåìù úëñ éàäã äàæçàì ïéâá

                                                           

נשמות שאינון מגולגלות כי בחול יוצאות המגולגלות שהם למטה כי מבפנים שער החצר ' פי 3170
  ).אור יקר(הפנימי יהיה סגור ואין נשמות בחול משם אלא בשבת שהשער נפתח והזוכה יקח 

  ). א"ד(שופכת  3171
ש ומכסיא לון " וזמ, הנשמתין חדתין הם בחינת תוספת חלק נשמה ממש הבאה מן הבינה אלו3172

 והיא הנשמה הבאה מן היסוד של אימא עלאה הנקראת סוכת שלום . וזהו סוד סכת שלום,כאימא על בנין
 ).י"שער מאמרי רשב (א"תרומה דף קנו ע'  ועיין לקמן בפ, ופרוס עלינו סוכת שלום,כמבואר אצלנו בסוד

 ).אור יקר(מלכות  3173
 ).אור יקר(בינה  3174
תהיה שליטת קדושת הבינה מתפשט , ובעלמא דאתי, עתה בשבת היא שליטת קדושת המלכות 3175
 ).אור יקר(למטה 

יש לעמוד ). אור יקר(אור נוסף מאיר בנשמה כענין גילוי האצילות כן בשבת נוסף נשמה דאצילות  3176
' וההוא תוספת דנשמתא מרזא דדכורא וכו) כאן(ש בזהר "כמ, כשאומר ופרוש עלינו סוכת רחמים ושלום

 ).מ"מ(
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 ויש .ליום אחד מאכל יפגם שלא ובלבד
 האחרות הסעודות לשתי ,שנים אומרים

 יותר מעלה אם שכן וכל .ויפה ,היום של
 ,חריםא ממאכלים םולטע ויכול ליום

 ובארוה, ולקטנים בשני תבשילים מספיק
  .החברים

úìéìëúà3177 àãç àìëéî íéâôé àìã ãáìáå 
àîåéì3178 ]ïéøú éøîàã úéàå3179 éúãåòñ ïéøúì 

øéôùå àîåéã ïéðøçà[ øéúé ÷éìñ éà ïëù ìëå 
àîåéì3180òèîì ìéëéå  éøéòæìå ïéðøçà ïéìëéîî í

àéâñ ïéìéùáú éøúá3181àéøáç äåî÷åàå   
 העם לנשות להדלקה תןינ שבת של נר

 כבתה שהיא ,החברים אמרו והרי .הקדוש
 .ויפה ,'וכו אותו והחשיכה עולם של נרו

 מלכת היא זו שלום סוכת ,הדבר סוד אבל
שורות  עליונים נרות שהם ונשמות ,העולם

 שהרי ,להדליק כהצרי המלכה זה ועל .בה
 ואשה. מעשה ועושה נאחזת במקומה

 נר להדליק ורצון הלב שמחתב צריכה
 וזכות ,לה הוא עליון כבוד שהרי ,שבת

 שיהיו קדושים לבנים לזכות לעצמה גדולה
 שלום וירבו וביראה בתורה העולם נר

 לכן ,כיםואר חיים לבעלה ונותנת ,בארץ
  .בה להזהר צריכה

 àîò éùðì úáù ìù øðã÷àùé úáéäééúà 
 äúáë éäéàã åøîà àä àééøáçå à÷ìãàì

åë äéì úëéùçàå àîìòã àðéöåá ' ìáà øéôùå
 àîìòã àúéðåøèî íåìù úëñ éàä äìîã àæø

àéä3182ïéúîùðå 3183 àðéöåá ïåðéàã äàìò äá 
 àäã à÷ìãàì àéòá àúéðåøèî àã ìòå ïééøù
 àúúàå àãáåò úãáòå úãçàúà àäúëåãá

àáìã äåãçá àéòá3184àì àúåòøå  à÷ìã
 àø÷é àäã úáùã àðéöåáäàìò áø åëæå äì àéä 

ïéùéã÷ ïéðáì éëæîì äîøâì3185ðéöåá ïåäéã à 
 àîìù ïåâñéå àúìçãáå àúééøåàá àîìòã
 êë ïéâá ïééçã àëøåà äìòáì úáéäéå àòøàá

äá àøäãæàì àéòá  
 ושמור זכור ,ויום לילה שבת ,בא וראה

 יום את זכור" כתוב זה ועל ,כאחד הוא
 יום את שמור" וכתוב ,"לקדשו השבת
 והכל ,לנקבה "שמור" ,לזכר "זכור" ".השבת

 הקדוש של חלקו ישראל אשריהם .אחד
 כתוב עליהם ,שתווויר גורלו ,הוא ברוך

 'שה העם אשרי לו שככה העם אשרי"
  ".אלהיו

 åäéà øåîùå øåëæ àîåéå àéìéì úáù éæç àú
 áéúë àã ìòå àãçë)ç ë úåîù ( íåé úà øåëæ

ùã÷ì úáùä áéúëå å)áé ä íéøáã ( úà øåîù
 ãç àìëå àá÷åðì øåîù àøåëãì øåëæ úáùä íåé

á÷ã äé÷ìåç ìàøùé ïåðéà ïéàëæ" äéáãò ä
 áéúë åäééìò äéúðñçàå)åè ãî÷ íéìäú ( éøùà

åäéù íòä éøùà åì äëëù íòä"åéäìà ä3186  
åäé ïáéå"éäìà ä" ïî ç÷ì øùà òìöä úà í מן לקח אשר הצלע את אלהים 'ה ויבן"

                                                                                                                                                                                     

ז היא נכללת מכל מיני שפע "ועי, שלום' מלכות נקראת סוכת שלום מיוחדת עם היסוד הנק 3177
 ).אור יקר(ומנוחה לכך ראוי האדם להתענג בשבת במינים הרבה שמורה על עונג שבת כלול ממינים רבים 

ויקהל רה ' א מענין סעודת שבת ובפ"יתרו פט ע' פ' עודת היום ועישלא יפגום הסעודה שתקן לס 3178
  ).א"ד(א "ע

ע מודו שצריך לטעום מכל "סעודות אבל הטעימה כ' סעודות ביום לכך לא יפגום ב' כיון שחובה ב 3179
 ).מ"מ(תבשיל 
שכיון שהמאכל מרובה ישא , ל אם בישל לסעודת היום הרבה מאכל לכל סעודה שיטעום ממנו"ר 3180

נ אם עושה הרבה תבשילין ליום שצריך לטעום מכל מין וישאר הרבה לכל "א,  הרבה אחר הטעימהרלו
 ).מ"מ(סעודה 
תבשילין שהם ' ולפחות יטעום ב, מצוה מן המובחר שיטעום מכל תבשיל' פי). אור יקר(בלילה  3181
 ).מ"מ(סעודות של שבת ' כנגד ב

 ).אור יקר(שנגדה מטרונא דביתא שהיא האשה  3182
גד נר שבת וזה שאמר דהא בדוכתא אתאחדת כי האשה נקבה היא ממנה ועבדת עובדא מעשה שכנ 3183

 ).אור יקר(הנר גם כן בה 
 ).אור יקר(כי מפני שמחת מצוה שורה עליה שכינה  3184
וזהו , ה ושכינתיה שהם תורה בנצח ויראה בהוד"ח ונודע שבשתי מדות אלו שריין קב"ה ת"נו 3185

 ).אור יקר(ורייתא ובדחלתא שאמר דיהון בוצינא בעלמא בא
  ).הערת הזוהר(מב ' חסר כאן ועיין בסוף הספר בסי 3186
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 כתוב ,שמעון רבי אמר ."' וגוהאדם
 ,"מקומה את ידע והוא דרכה הבין אלהים"

 זה מה אלא ,רביםים פנ יש הזה בפסוק
 'ה ויבן" שנאמר כמו ,"דרכה הבין אלהים"

 שיש פה שבעל תורה זו ,"הצלע את אלהים
 לכן ".דרך בים הנותן" שנאמר כמו ,דרך בה

 את ידע והוא". "דרכה הבין אלהים"
 שיש ,שבכתב תורה זו ,מקומה מי ,"מקומה

 'ה" ).כאחד הולכים ותבונה דעת( .דעת בה
 זה ועל ,בכל לה לתקן ,מלא שם "אלהים
 שהיה משום ,בינה ונקראה חכמה נקראה

 בשני בשלמות בכל ,"אלהים 'ה" מלא בשם
  . השמות

åâå íãàä ')áë á úéùàøá (à" áéúë ïåòîù ø
)áë çë áåéà (éäìà"òãé àåäå äëøã ïéáä í úà 

 àìà äéá úéà ïéàéâñ ïéðååâ àø÷ éàä äîå÷î
éäìà åäî" ïáéå øîà úàã äîë äëøã ïéáä í

åäé"éäìà ä" äô ìòáù äøåú àã òìöä úà í
 úéàã]äá) [äì( úøîà úàã àîë êøã ) äéòùé
æè âî (éäìà êë éðéâá êøã íéá ïúåðä" ïéáä í
äëøã3187 àã äîå÷î ïàî äîå÷î úà òãé àåäå 

áúëáù äøåú3188äá úéàã úòã 3189) ]ð"à [ úòã
åìæà ãçë äðåáúå3190 (åäé"éäìà ä" àìî íù í

 äîëç úàéø÷úà àã ìòå àìëá äì àð÷úàì
åäé àìî íùá äåäã ïéâá äðéá úàéø÷úàå" ä

éäìà"ïäîù éøúá åîéìùá àìëá í  
 ,מאירה שלא אספקלריה זו ,"הצלע את"
 אשר" ".ונאספו שמחו ובצלעי" שנאמר כמו
 רהמתו שהרי משום ,"האדם מן לקח

 בשלהבת להתקשר "לאשה" ,יצאה שבכתב
 הגבורה מצד התורה שהרי ,שמאל צד של

 קשורה ,'ה אש להיות "לאשה" ,נתנה
 שלא משום ,"האדם אל ויבאה. "כאחד
 להתכלל אלא ,לבדה להמצא צריכה

 שהתחברה כיון .שבכתב בתורה ולהתחבר
 לה ויתן אותה ויתקן תהוא יזון הוא ,עמו
 ואת" כתובש מה היינו .כהשצרי מה

 שמי ,למדנו מכאן .בארנו והרי ,"הארץ
 ,לבעלה תכנס שלא עד ,בתו את שמשיא

 כל לה ונותנים אותה מתקנים ואמה אביה
 הוא ,בבעלה שהתחברה כיון .שצריך מה
  .שצריך מה לה ויתן אותה יזון

  

 äîë àøäð àìã äàéøì÷ôñà àã òìöä úà
 øîà úàã)åè äì íéìäú ( åôñàðå åçîù éòìöáå

 øùà áúëáù äøåúî àäã ïéâá íãàä ïî ç÷ì
 øèñã àáåäìùá àøù÷úàì äùàì ú÷ôð

äøåáâã àøèñî àúééøåà àäã àìàîù3191 
éåäîì äùàì úáéäééúà3192ä ùà  ' àãçë øéè÷

 àçëúùàì àéòá àìã ïéâá íãàä ìà äàéáéå
 äøåúá àøáçúàìå àììëúàì àìà àäãåçìá
 äì ïåæé àåä äéãäá úøáçúàã ïåéë áúëáù

 ïúéå äì ï÷úéå áéúëã åðééä êéøèöàã äî äì
 ïàî àðôéìåà ïàëî àðîé÷åà àäå õøàä úàå

äéúøá áéñðàã3193 äåáà äìòáì ìåòéú àì ãò 
äì ïéð÷úî äîàå3194 êéøèöàã äî ìë äì ïéáäéå 

øáçúàã ïåéë]å[ ïúé àåäå äì ïåæé àåä äìòáá ú
 àéòáã äî äì  

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(הם הדרכים שביסוד רחל  3187
א הוא מקומה ששם "נמצא שז, א הוא מקום המלכות שהיא עומדת מהחזה שלו ולמטה"ז' פי 3188

 ).מ"מ(עומדת המלכות 
' פי ).זהר הרקיע(קר הדעת כ תורה שבכתב שהוא עי"משא, תורה שבעל פה, אשה דעתה קלה 3189

 ).מ"מ(ב "א יש בו דעת שלם אבל המלכות אין בה רק חו"שהז
ח מאבא "א ה"א מאו"עטרין דירית ז' י דתבונה ושם סוד הדעת ב"א נעשין מנה"ל שהמוחין דז"ר 3190

 לרמוז שסוד דעת זה, אלקים את הצלע' ס ויבן ה"ס דכילי ביסוד דתבונה וז"ג מאימא והיינו יסוד דיש"וה
ח "כ ויביאה אל האדם שתקבל בעל זווג גם את הה"ג חצי הדעת ואח"בא מן התבונה ותיקנה את הצלע בה

 ).זהר הרקיע(
 ).א"ד(א ”ואתכלילת בימינא ועיין יתרו עד ע' פי 3191
 ).הערת הזוהר(א ”נח ע ע 3192
  ). א"ד(שמשיא בתו  3193
 ).ו"לש(א "ב ויקרא יט ע"ב ותזריע מד ע"פקודי רנח רע' א ועי"לקמן מט ע 3194
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 אלהים 'ה ויבן" כתוב בתחלה ,בא וראה
 לה ינוהתק ואמא שאבא ,"הצלע את

 ויבאה ,שוטיםיק וארבעה בעשרים(
 כך ואחר ).וארבע עשרים בגימטריא

 אותה והכניס( ,"האדם אל אהיויב"
 שמחה וקול ששון קול" ,קולות בחמשה

 ")חתנים מצהלות קול כלה וקול חתן קול
 , ולהתחבר אחד באחדכאחד הכל להתקשר

  .כהשצרי מהוהוא נותן לה 

åäé ïáéå áéúë àúéîã÷á éæç àú"äéäìà " í
äì åðé÷úà àîàå àáàã òìöä úà3195) ]ð"à [

ëá"ïéèåù÷ ã3196îéâá äàáéå  'ë"ã ( øúáìå
 íãàä ìà äàéáéå)]ð"à [ ïéì÷ ùîçá äéì àìòàå

)é äë äéîøé ( ïúç ìå÷ äçîù ìå÷å ïåùù ìå÷
íéðúç úåìäöî ìå÷ äìë ìå÷å3197 ( àøù÷úàì

 äì áéäé àåäå ãçá ãç àøáçúàìå àãçë àìë
êéøèöàã äî  

 כשהבת ,"דרכה הבין אלהים" ,אחר דבר
 מה בכל יום בכל מסתכלת היא ,אמא בבית

 הבין אלהים" שכתוב ,צריכה תהישב
 נותן הוא ,בבעלה שהתחברה כיון ".דרכה

 זהו .מעשיה ויתקן ,כהשצרי מה כל לה
 זה ופסוק( "מקומה את ידע והוא" שכתוב
  )עליונים בסודות נקשר

éäìà øçà øáã"éáá àúøá ãë äëøã ïéáä í 
 àéòáã äî ìëá àîåé ìëá àìëúñà àéä àîà

 áéúëã äúøá)âë çë áåéà (éäìà" äëøã ïéáä í
 äî ìë äì áéäé àåä äìòáá äì úøáçã ïåéë
 àåäå áéúëã àåä àãä àäãáåò ï÷úéå àéòáã

 äîå÷î úà òãé)éàäå(øù÷úà ïéàìò ïéæøá àø÷   
  èî/à  
 ,העליונה חכמה על נאמר זה פסוק א"ד(

 נקודה שהרי .וניםעלי בסודות ונקשר
 אבל ,כלל בה שיודע מי אין הראשונה

א " והו, דרכה זה העולם הבאהבין אלהים
הסתום מכל , וניםהטמ מכל וןזה הטמ
  ).בשם ידוע ולא א"הו שנקרא ,הסתומים

)]ð"à [ã" äàìéò àúîëç ìò àø÷ éàä à
 äãå÷ð àäã ïéàìò ïéæøá øù÷úàå øîúà

éäìà ìáà ììë äá òãéã ïàî úéì äàîã÷" í
äëøã ïéáä3198éúàã àîìò àã 3199åäå " àã à

éúñ ïéøéîè ìëã àøéîèàî éø÷àã ïéîéúñ ìëã 
åä"àîùá òéãé àìå à(  

 כאן ,"האדם את אלהים 'ה וייצר" כתוב
 בארנו והרי .ובשמאל בימין הכל נתקן

 אלהים 'ה וייצר אבל ,הטוב ביצר שנכלל
 לו טוב יצר אלא .למה. רע ויצר טוב ביצר

 áéúë)æ á úéùàøá (åäé øöééå"éäìà ä" úà í
ììëúùà àëä íãàä3200 àðéîéá àìëá 
 àðîé÷åà àäå àìàîùáå]áåèä øöéá ìéìëúàã[ 

                                                           

 ולזה היה צריך ,ל"ן של כל הנשמות כנ" היה צריך לברא את האדם וחוה כדי שעל ידם יתבררו מ3195
 כדי שלא יתאחזו ,ל" לסבה כני אפשרפ א" ולחזור פב,פ" להם להזדווג אם לא יחזרו פבי אפשר וא,זווג

ו את הנוקבא העומדת  נסר,א" מה עשו או,המניעות האלו'  לבטל בי ולכן כד,הקליפות באחוריים דנקבות
 ששם אין כח לקליפות להתאחז באחורי ,א עצמה"ן הננסרים למעלה בהיכל או"כ העלו זו" ואח,א"אחורי ז
ן " ושם נזדווגו זו,פ" ושם יוכלו לחזור פב, חתן וכלה,ן"החופה של זו' א הוא בחי" וזה ההיכל דאו,הנקבה

 שהוא ענין ,אלהים את הצלע' ויבן ה' ש בפ"מ) ב" מח עבראשית' פ(וכל ענין זה תבינהו בזוהר . יחד
א את בתי " כד,א לאעלאה לכלה ברשותא דחתן" מהכא ילפינן דבעאן או,כ ויביאה אל האדם" ואח,הנסירה

). ן א"ד ומ"ח מ"ע ( דכתיב ויבא אליה, דהא ביתא דילה היא, מכאן ואילך ייתי בעלה לגבה.נתתי לאיש הזה
ענף לא ' ב דרוש ד"ה ח"ודע' ח' ז' יות וחיצוניות דרושים דפנימ', ח שער המוחין פרק ט"ע' עי

 ).ג"ב מה ע"ביאורים ח(זכות אבות ' והוא בחי@@@@@, ולב
ד קישוטי כלה "והם כ, י שבה"ד צירופי אדנ"והם כלולים בכ, כל השימוש בשמות הוא בסוד מלכות 3196

 ).א"ש צה ע"הקדו(
והקול השני הוא . 'וכו, שהוא בחסד' ששוןקול 'שהם ,  אלו הם החמשה קולות של ברכת חתנים3197

, דהיינו נצח' וקול כלה'. דהיינו תפארת' קול חתן'ואחר כך הקול השלישי , 'וכו, שהוא בגבורה' קול שמחה'
דהיינו יסוד הוא ' קול מצהלות חתנים מחפתם, 'דהיינו, ואחר כך הוא קול החמישי. והוא קול הרביעי, 'וכו

 ).ז" פלז"עמק המלך שט (חופת חתנים
א "המשיך דעת לז, ל"ידע את המקומה ר' והוא שהיא הבינה הנז', אלהים שהיא בינה הבין דרכה דמ 3198

 ).מ"מ(ומלכות אין לה דעת , א מהמלכות שיש בו דעת"שבדעת עדיף ז, שהוא מקומה דמלכות
א "אלהים שהיא הבינה הבין הדרכים של אבא אבל לא מקומה אבל והוא שהוא א: הפסוק כך' ופי 3199

 ).מ"מ(ש הדרכים הנמשכים ממנה "ידע את מקומה דאבא וכ
  ).א"ד(כאן נתייסד  3200
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 נקבתו את אליו עוררל הרע יצר ,לעצמו
 סוד ).לנקבה תמיד מתעורר שמאל ומצד(

 תמיד מתעורר שצפון למדנו מכאן ,הדבר
  .אשה נקראת ולכן ,עמה ונקשר לנקבה

åäé øöééå ìáà"éäìà ä"éá í øöéáå áåè øö
òø3201 òøä øöé äéîøâì äéì áåè øöé àìà éàîà 

 éá÷åð éáâì àøòúàì>ð" àìàîù øèñîå à
àá÷åð éáâì øéãú øòúà< ïàëî äìîã àæø 

 àá÷åð éáâì øéãú øòúà ïåôöã àðôéìåà
äùà úàéø÷úà êë ïéâáå äãäá øù÷úàå  

 משום ,הרע ויצר טוב יצר ,וראה ובא
 תנכלל שנקבה( ביניהם נתנה שהנקבה

 עד מתקשרת ולא ,עמם והתקשרה )בהם
 זה ומתקשרים אליה מתעורר הרע שיצר
 מתעורר אז ,בזה זה שמתקשרים וכיון .בזה
 .אליו אותה ומביא חהשמ שהוא הטוב יצר

 'ה וייצר" זה ועל ,לתקן ביניהם תנתינ ואז(
 ).רע ויצר טוב יצר ,אליו מלא שם "אלהים

 שמחה שהיא ממש הצפון צד ולמעלהא "ד(
 ,בתחלה בה אוחז הרע שיצר ,א זוהמליב

 כך ואחר "לראשי תחת שמאלו" שכתוב
 שמאלל ימין בין ונתנה ,"תחבקני וימינו"

 'ה וייצר" זה ועל ,לקבל מזונותיהם
  ).הללו הצדדים שני לגבי מלא שם "אלהים

éæç àúå3202 ïéâá òøä øöéå áåè øöé 
 åäééðéá àá÷åð úáäééúàã]ð" àá÷åðã à

åäá úìéìëúà[úàå  àìå åäééãäá àøù÷
 ïøù÷úîå äáâì øòúà òøä øöéã ãò àøù÷úî
 øòúà ïéãë àãá àã ïøù÷úîã ïåéëå àãá àã

 äéáâì äì éúééàå äåãç åäéàã áåè øöé) ïéãëå
åäé øöééå àã ìòå àð÷úàì åäééðéá úáäééúà" ä

éäìà"òø øöéå áåè øöé äéáâì àìî íù í (
] àìá äåãç åäéàã ùîî ïåôöã àøèñ àìéòìå

àîäåæéîã÷á äá ãéçà òøä øöéã àú áéúëã 
) á øéùå ( åðéîéå øúáìå éùàøì úçú åìàîù

úàì àìàîùå àðéîé ïéá úáäéúàå éð÷áçú àðæ
ìòååäé øöééå àã "éäìà ä" ïéøú éáâì àìî íù í

ïéìà ïéøèñ[  
 זכר אבל ,בארנו הרי ,"האדם את"

 להיות נפרדים )היו ולא( ,כאחד ונקבה
 ,"האדמה מן עפר" ,כתוב מה .בפנים פנים

 כשאשה ,ראהו בא .תקןילה עומדעכשיו 
 שם על נקראת היא ,בבעלה מתחברת

 עפר הוא ,ק"צד ק"צדי ,אשה איש ,בעלה
 כמו( ,צביה והיא צבי הוא )ואז( ,עפר והיא

  ".הארצות לכל היא צבי" )שנאמר

à àä íãàä úà àá÷åðå øëã ìáà àðîé÷å
 àãçë]ååä àìå) [àì( ïéôà éåäîì ïùøôúî 

éôàá áéúë äî ï)æ á úéùàøá ( äîãàä ïî øôò
 ãë àúúà éæç àú àð÷úàì àîéé÷ àúùä

äìòá íù ìò úàéø÷úà äìòáá úøáçúà3203 
éãö äùà ùéà"ãö ÷" éäéàå øôåò åäéà ÷]øôà [

)øôò() ïéãëå (äéàå éáö åäéàé éáö ] úàã äîë
øîà[) å ë ìà÷æçé (úåöøàä ìëì àéä éáö  

 אצל עץ כל אשרה לך תטע לא" כתוב
 אצל" ".לך תעשה אשר אלהיך 'ה בחמז

 אחר במקום או ממנו למעלה וכי ,"מזבח
 בעלה זה אשר ,בארנו הרי אלא ,התיר מי
 ,בעלה שם על נקראת )א"ה( ,האשהל ש

 כתוב זה ועל )א"ה אשר הם הרי( אשרה
 לך תטע לא" כתוב לכן ".ולאשרה לבעל"

 áéúë)àë æè íéøáã ( ìë äøùà êì òèú àì
åäé çáæî ìöà õò"éäìà ä" êì äùòú øùà ê

 ïàî àøçà øúàá åà äéðî àìéòì éëå çáæî ìöà
àðîé÷åà àä àìà äééøù3204øùà )ä( äìòá àã 

 àúúàã]ä"à[åù ìò úàéø÷úà  äìòá í
äøùà3205 >ð"ä øùà íä éøä à"à< àã ìòå 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(מג ' מה שחסר כאן עיין בסוף הספר סי 3201
 ).א"ד(מנחת יהודה דף צד  3202
תרומה קלח ). א"ד(א "ב תרומה קמז ע"א ומשפטים קלד ע"ויצא קסג ע' ב ופ"ב ויקרא ט ע"קפב ע 3203

  ).ב"א קב ע"כללים ח(ב "קמז ע, א"ע
 ).הערת הזוהר(ב ”קפב ע 3204
וזאת נקרא סיהרא בסוד , ה תהיה עטרת מלכות דמלכות"ר הוא עטרת היסוד נמצא כי אשר" אש 3205

פ "תתאה אך עטרת הזכר נקרא אשר אע' עטרת ה' ה אשר ה"וזהו אשר' ברכת הלבנה עטרת תפארת וכו
, ק"רוך ולא ברכה ולא ימשוך לה מצד בנים ווזהו ברוך מבנים אשר כי יהיה ב, נקראת על שמו' שהיא נוק
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 כנגד ,"אלהיך 'ה מזבח אצל עץ כל אשרה
 שהרי ,'ה מזבח אותו של המקום )אשרה(

 כנגדה זה ועל ,זה על עומד הוא 'ה מזבח
  .אחרת "אשרה לך תטע לא"

 áéúë)ã âë á íéëìî ( êë ïéâá äøùàìå ìòáì
 çáæî ìöà õò ìë äøùà êì òèú àì áéúë

åäé"éäìà ä"ìá÷ì ê264åäé çáæî àåääã øúà " ä
åäé çáæî àäã" àã ìòå àã ìò àîéé÷ åäéà ä

äìá÷ì3206àøçà äøùà êì òèú àì é  
 עובדי אותם כל ,מקום בכל ,בא וראה

 ואלו ,לבעל עובדים נקראים השמש
 .אשרה עובדי נקראים ללבנה שעובדים

 על נקראת ואשרה .ולאשרה לבעל ולכן
 נתבטל למה ,כך אם .ר"אש ,בעלה שם

 שכתוב שם על אשרה אלא ,הזה השם
 שלא )הרי( והוא ,"בנות אשרוני כי באשרי"

 אחרת ועומדת העמים שאר אשרוה
 מכבדיה כל" שכתוב אלא ,עוד ולא .תחתיה
 ,הזה השם נתבטל )נעשה( ולכן ,"הזילוה

 שאר שעושים אותם יתחזקו שלא וכדי
 מזבח וקוראים ,זרה עבודה עובדי עמים
 ,"' וגואדמה מזבח" שכתוב ,מאדמה שהוא

  ".האדמה מן עפר"לכן 

 àùîù éçìô ïåðéà ìë øúà ìëá éæç àú
 àøäéñì ïéçìôã ïåðéàå ìòáì ïéãáåò ïåø÷à

äøùà éãáåò ïåø÷éà äøùàìå ìòáì àã ìòå 
ùà äìòá íåù ìò éø÷úà äøùàå" éëä éà ø

 éàîà>øáòúà <)ãáòúà(3207 àìà àã àîù 
 áéúëã íåù ìò äøùà)âé ì úéùàøá ( éøùàá

 úåðá éðåøùà éë)àåäå( ]àä[ øàù äåøùà àìã 
 áéúëã àìà ãåò àìå äúåçú àøçà àîéé÷å ïéîò

)ç à äëéà (äéãáëî ìë3208äåìéæä 3209 êë ïéâáå 
>øáòúà <)ãáòúà(àã àîù 3210 å àìã ïéâá
]ïåô÷úúé) [ïåô÷úúà( ïéîò øàù éãáòã ïåðéà 

åëòò"äîãàî åäéàã çáæî ïðéø÷å í3211 áéúëã 
)áë ë úåîù (äîãà çáæî3212åâå  ' øôò êë éðéâá

äîãàä ïî  
 ,נכלל דבר( ".חיים נשמת באפיו ויפח"
 חיים נשמת הנכלל ]באפיו ויפח אבל

 ,הזכר מן שמתעברת כנקבה ,עפר באותו
 הזה העפר ומתמלא מתחברים שהרי
 ויהי" .ונשמות רוחות ,או הומה ,מהכל
ם אדם יוקי תקןנ כאן ,"חיה לנפש האדם

  .חיה הנפש את ולזון ןלתק

 íééç úîùð åéôàá çôéå)æ á úéùàøá ( äìî
 ìéìëúà)åéôàá çôéå ìáà ( àåääá íééç úîùð

øôò3213 àäã àøåëã ïî àøáòúîã àá÷åðë 
ôò éàä àéìîúàå ïøáçúî åäéà éàîå àìëî ø

 àúùä äéç ùôðì íãàä éäéå ïéúîùðå ïéçåø
 ï÷úúàå ùôðì ïæéîìå àð÷úàì íãà íéé÷

äéç3214  
 בשם כן גם כאן אף ,"אלהים 'ה ויבן"
 טרם אותה נוקי שהרי אבא ואמא ת,מלא

åäé ïáéå"éäìà ä" àìî íùá éîð éëä óåà í
 äìòáì úúà àì ãò äì åðé÷úà àîàå àáà àäã

                                                                                                                                                                                     

לכן צריך להתפלל ' ז יהיה ברוך זכר כיון שמתחברת עם הזכר שהם הבנים הנז"בת עכ' אף שהיה בחי
 ).זהר הרקיע(שתהיה רצויה עם אחיו בסוד אבן מאסו הבונים 

  ).א"ד(' י לא תטע לך וגו"ולכן צוה כנגדה הש 3206
א נזכר בקדושה ואדרבה צותה תורה לעקור שם אשירה ופריק למה נעבר ונשתקע שם זה של' פי( 3207

  ).א"נ) (מ"א. הואיל והחליפוהו לטומאה
 ).א"ד(כל מכבדיה ביחידי ברשות וכח בפני עצמה  3208
 ).א"ד(י פירודו "שגורם לה זלזול ע 3209
 ).מ"מ(אמאי המלכות אינה נקראת בשם אשרה ' ופי 3210
 ).מ"מ(עפר הוא כשנתקנת המלכות ' מה וכואד' מלכות בניינה מבירורי המלכים שנק' פי 3211
א סמני קטורת והוא ההארה שנשארו "שמזבח אדמה הוא הי, ל"ז', ח שער מט פרק ג"ע' עי 3212

 .נוגה' קלי' מהמלכים קדמאין שמיתו והוא בחי
ועל סוד ' נשמת חיים ולא נשמת כל חי מורה על סוד רוח חיוני הנשפע ונמשך דרך הספירות וכו 3213

כי אחר היותם מיוחדים עפר מן האדמה ויפח באפיו לו ולה נשמת ' א דההוא יחיד נעלם וכומסטר' ייחוד
 ).מ"מ(שהבינה שהיא נשמת חיים נכללה בעפר שהיא מלכות ' פי). אור יקר(חיים 

  ).הערת הזוהר(מד ' מה שחסר כאן עיין סוף הספר סי 3214
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 שנאמר כמו ,"הצלע את" ,לבעלה באהש
 ,"ירושלים בנות ונאוה אני שחורה"

 ואמא  אבל אבא.מאירה שלא אספקלריה
 אל ויבאה. "עמה בעלה יסישיתפ לה קנוית

 ואמא אבא שצריכים למדנו מכאן ,"האדם
 כמו ,החתן של ברשותו להכניסה הכלה של

 ."' וגוהזה לאיש נתתי בתי את" שנאמר
 הבית שהרי ,אליה יבוא בעלה ואילך מכאן
 גם ויבא" ,"אליה ויבא" שכתוב ,שלה הוא
 ,"האדם אל ויבאה" בהתחלה ".רחל אל

 אחר ,לעשות ולאמא לאבא יש כאן שעד
 ,הוא שלה הבית וכל ,אליה יבא הוא כך

 שכתוב הערנו זה ועל. ממנה רשות לוויט
 רשות שנטל ,"שם וילן במקום ויפגע"

  שמתחבר שמי ,למדנו מכאן .בהתחלה

òìöä úà3215îë  øîà úàã ä)ä à øéù ( äøåçù
 àøäð àìã äàéøì÷ôñà íìùåøé úåðá äåàðå éðà

äì åðé÷úà àîàå àáà ìáà3216àñééôúàì 3217 
íãàä ìà äàéáéå äãäá äìòá3218 àëäî 

àðôéìåà3219 äìòàì äìëã àîàå àáà ïàòáã 
 øîà úàã äîë ïúçã äéúåùøá)æè áë íéøáã (

åâå äæä ùéàì éúúð éúá úà ' äìòá êìéàå ïàëî
áâì éúééä3220 áéúëã àåä äìéã àúéá àäã 

)ì èë úéùàøá ( ìçø ìà íâ àáéå äéìà àáéå
 úéà àëä ãòã íãàä ìà äàéáéå àúéîã÷á
 äáâì éúéé åäéà øúáì ãáòîì àîàìå àáàì
 àã ìòå äðéî úåùø ìåèéå àåä äìéã àúéá ìëå

 áéúëã àðøòúà)é çë íùà ( ïìéå íå÷îá òâôéå
îã àðôéìåà ïàëî àúéîã÷á åùø ìéèðã íù ïà

øáçúîã  
  èî/á  

 ולשמח פייס אותהל צריך ,באשתו
 ,אצלה ילון שלא ,לא ואם .בדברים אותה

  .נסוא בלא כאחד שלהם רצון שיהיה כדי

 äì àîñáìå äì òâôîì éòá äéúúðàá
ïéìîá3221àì åàì éàå  äáâì úéáé3222 àäéã ïéâá 

åñéðà àìãá àãçë ïåäìã àúåòø3223  
 להראות ,"השמש בא כי שם וילן"

 ויקח" .ביום מטתו לשמש לאדם לו שאסור
 כאן ,"מראשתיו וישם המקום מאבני
 זהב מטות למלך יהיואפילו ש ,למדנו

 לו תתקין והמלכה ,בהם ללון כבוד ולבושי

 ùîùä àá éë íù ïìéå)àé çë úéùàøá (
 øéñàã äàæçàì äéñøò àùîùì ùð øáì äéì

 åéúåùàøî íùéå íå÷îä éðáàî ç÷éå àîîéá
 àðôéìåà àëä]åìéôàã) [åìéàã( àëìîì ïåäé 

àáäãã éñøò3224 åäá úáéîì ø÷é éùåáìå 

                                                                                                                                                                                     

לזה אמר שהיא משבחת ' וכו, וןשהרי שם זה מורה חשך וחסר, ע"קשיא ליה אומרו השתא את הצל 3215
עצמה לדרך זה שחורה אני היינו את הצלע ונאוה היינו ויבן שתקנוה וזהו שאמר אספקלריא דלא נהרא 

 ).אור יקר(ואבא ואמא תקינו לה 
 .ו ביאורים"ב מה שהערנו בשם לש"לעיל מח ע' עי 3216
ם כאשר תתקשט באור הרי כאשר היא בחסרון עם החשך אינו רצון בעלה עמה לרדת ממעלת אמנ 3217

הבא לה מחכמה ובינה הוא מתייחס עמה להדבק עמה ליכנס אל בית אימה כדכתיב אביאך אל בית אמי 
 ).אור יקר(וכן אל בית אמי ואל חדר הורתי 

כ עולה "א ואח"א קדם שם שהוא ישוב בחיק או"היינו שעלו להיכל הבינה והיה שם זווגם והז 3218
 ).ביאורים שם" (אשת חיל עטרת בעלה"בענין בחינת ' מ פרק ד"ר מולח שע"ע' עי). מ"מ(המלכות אצלו 

אלקים אל הצלע מאי תו ויביאה אל האדם ' קשיא ליה כיון שכל עניני היחוד נאמר דהיינו ויבן ה 3219
ת שמוסרים אותה לו "ה אל בית חופת הת"ותירץ שנוסף על קישוטיה מביאים אות המלמטה למעל העל נו

 ).אור יקר(ו כדמסיק 'ליפנא וכלחופה כענין מכאן או
 .יהל אור' עי). אור יקר(מלמעלה מבית אביו ואמו שעולה ומביא לה מזונא וצרכיה  3220
 ).א"ד(צריך לפייסה תחלה ולפתותה בדברים  3221
 ).א"ד(לא ילין אצלה ). הערת הזוהר(ב ”קמח ע 3222
  .ן בין רוחא לנפשא"ב שהוא בסוד זיווג זו"ז עח ע"א על תיקו"בבהגר' עי 3223
א והוא מניח אותם "הם ההארות שבהיכל הבינה ששם מדורו דז). אור יקר(ת "היינו כסא הת 3224

 ).מ"מ(ב אבנים "ב בקר שהם י"ההארות ויורד להיכל המלכות שרוכבת על י
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ב את שלו ויעז ,מאבנים קנתומת מטה
 וישכב" שכתוב ,מתקנתוילון במה שהיא 

  ".ההוא במקום

ïéðáàá ï÷úúî àñøò äéì ïé÷úú àúéðåøèîå3225 
 áéúëã ïé÷úú éäéàã äîá úéáéå äéìéã ÷åáùé

)íù (àåää íå÷îá áëùéå  
 האדם ויאמר" ,כאן כתוב מה ,בא וראה

 הדבריםנעימות  הרי ,"' וגוהפעם זאת
 אותה ולהמשיך חביבות עמה להמשיך

 ראה .אהבה עמה לעורר ,לרצונו )עמה(
 דברי כמה ,דברים אותם יםנעימ כמה

 ,"מבשרי ובשר מעצמי עצם" ,הם אהבה
 רודיפ ואין אחד שהם לה להראות כדי

 ,אותה לשבח מתחילעכשיו . בכל ביניהם
 ימצא שלא היא זו ,"אשה יקרא לזאת"

 לפיהכ הנשים כל .הבית כבוד זוהי ,כמותה
 ,"אשה יקרא לזאת" אבל .אדם בפני כקוף

 הוא הכל .לאחרת ולא לזאת ,הכל שלמות
 עשו בנות רבות" שנאמר כמו ,אהבה דברי
  ".כלנה על עלית ואת חיל

 àëä áéúë äî éæç àú)âë á íù ( øîàéå
åâå íòôä úàæ íãàä 'ìîã åîéñá àäïé3226 

 àëùîàìå àúåáéáç äîò àëùîàì]äì 
äéúåòøì[) äîòäéúåòø  ( äîò àøòúàì

 ïéîéñá äîë éîç àúåîéçø]ïåðéà265äîë [ éìî 
 ïåðéà àúåîéçøã)íù ( øùáå éîöòî íöò

ãç ïåðéàã äì äàæçàì ïéâá éøùáî3227 úéà àìå 
àìëá åäééðéá àãåøô3228 àçáùì éøù àúùä 

 çëúùé àìã àéä àã äùà àø÷é úàæì äì
úååë äáâ ïéùð ïåäìë àúéáã àø÷é àéä àã ä

àùð éðá éðôá àôå÷ë3229 äùà àø÷é úàæì ìáà 
àøçàì àìå úàæì àìëã åîéìù3230 àåä àìë 
 øîà úàã äîë àúåîéçø éìî)èë àì éìùî (

äðìë ìò úéìò úàå ìéç åùò úåðá úåáø3231  
 אמו ואת אביו את איש יעזוב כן על"

 הכל ,"אחד לבשר והיו באשתו ודבק
 כיון .עמה דבקיולה הבהבא להמשיכה

 ,כתוב מה ,הללו הדברים כל אליה שעורר
 יצר התעורר הרי ."' וגוערום היה והנחש"

 הגוף בתאות לקשרה כדי בה זולאח הרע
 הרע שיצר אחרים דברים אליה ולעורר
 ,כתוב מה כך שלאחר עד. בהם מתענג

 וכי למאכל העץ טוב כי האשה ותרא"
 ,"אכלות מפריו ותקח לעינים הוא תאוה

 ÷áãå åîà úàå åéáà úà ùéà áæòé ïë ìò
 ãçà øùáì åéäå åúùàá)ãë á úéùàøá ( àìë

 ïåéë äãäá à÷áãúàìå åîéçøá äì àëùîàì
 áéúë äî ïéìà ïéìî ìë äáâì øòúàã)à â íù (

åâå íåøò äéä ùçðäå'3232 òøä øöé øòúà àä 
 àôåâã àúáåàéúá äì àøù÷ì ïéâá äá àãçàì
 âðòúà òøä øöéã ïéðøçà ïéìî äáâì àøòúàìå

 áéúë äî øúáì ãò åäá)å íù ( éë äùàä àøúå
 ç÷úå íéðéòì àåä äåàú éëå ìëàîì õòä áåè

                                                                                                                                                                                     

ב בקר "ב אבנים שהם י"הם מרכבות תחתונות אשר למלכות דהיינו ויקח מאבני המקום מאותם י 3225
אמאי לא אייתי ראיה מקרא דויקח מאבני המקום וישם מראשותיו ואייתי ת "תחת הים הנקראת מקום וא
מראשותיו דההיא מקום ' ל דקרא דויקח מאבני המקום וישם מראשותיו פי"וי, מקרא דוישכב במקום ההוא

כ וישכב במקום ההוא על אבנים "היינו שתקן לה מרכבותיה וייחדם עמה אבל עיקר ראיה ממה שאמר אח
ת יורד למטה מקום במלכות שהיחוד למטה אמנם בהיות היחוד למעלה "דווקא בהיות התהנזכרים והיינו 

 ).אור יקר(' וכו' שהיא עולה עמו אדרבה היא שכובת עמו בערסא דדהבא וזהו וכו
 ).א"ד(דברים נעימים  3226
, ובמקומות בזוהר מפרש דין עצם. רחמים מרחמים שלי, דין מדין שלי, עצם מעצמי ובשר מבשרי 3227

רחמים מצד . והכל לפי מציאות הענין, דין בשר, ובמקומות אחרים מפרש רחמים עצם. ים בשררחמ
שיש להם " אינון חד. "ודין מצד אדמימותו, בשר רחמים מצד רכותו ולחותו, דין מצד קושיו, לבנונית העצם

 ).אור יקר(רחמים בזה ורחמים בזה , דין בזה ודין בזה, המייחדם' בחי
וזהו שאמר ולא , והיינו מבשרי מעצמי, דין של זה ורחמים של זה מרחמים של זהדין של זה מצד  3228

 ).אור יקר(אם בבחינת הדין או בבחינת הרחמים , אית פירודא בינייהו בכלא
  ).א"ד(כקוף בפני אדם  3229
 ).אור יקר(שהם כקוף לפני בני אדם , או כי שפחה כי תירש גבירתה, לאפוקי לילית 3230
אייתי ראיה רבות בנות שיש בנות ירושלים שהם מצד הקדושה עושות חיל ' ולענין כל נשיין כ 3231
 ).אור יקר(' הנערות הראויות וכו' והיינו ז
 ).א"ד(ר מחטיאו שיבין שהוא להנאת גופו "כ יצה"אף שהאדם מכוון לשם שמים בתשמישו אעפ 3232
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ותתן גם לאישה " ,ה אותו ברצוןבליק
 אליו התעוררה היא אז הרי ".עמה
  .ואהבה רצון לו )לתת( להתעורר שוקהבת

 ìëàúå åéøôî)úìéá÷] (úìá÷[àúåòøá äéì 3233 
ãë àä äîò äùéàì íâ ïúúå àøòúà àéä ïé

 äéáâì]àúáåàéúá[) àúáåàúá ( äéì àøòúàì
 àúåòø]ð"äéì áúéîì à [åîéçøå  

 אדם לבני מעשה להראות] בא[ דברה זה
 ,אלעזר רבי אמר. שלמעלהכצורה  ]שיהיו[

 הרע יצר ,למעלה אותו נעמיד במה ,כך אם
 אלו התעוררו הרי ,לו אמר .בנקבה שאוחז
 יצר .רע ויצר טוב יצר ,למטה ואלו למעלה

 ושמאל .משמאל רע ויצר מימין טוב
 )בה להתקשר( לקשרה בנקבה אוחז למעלה
 תחת שמאלו" שנאמר כמו ,בגוף כאחד

 התפרשו דברים זה ועל ."' וגולראשי
 והלאה מכאן .כאן עד ולמטה למעלה

 לקטנים זפת של ,)בשרף( קטנות של יםדבר
 בו נתעוררו והרי ,הדבר לפרש ,שבעריסות

  .החברים

î àã àðååâë àùð éðáì àãáåò äàæçàì äì
 íé÷åð éàîá éëä éà øæòìà éáø øîà àìéòìã

äéì3234 àá÷åðá äá ãéçàã òøä øöé àìéòì 
 àä äéì øîà]ïéìàå àìéòì ïéìà àøòúà 

øöéì3235[ )àðøòúàøöé ( áåè øöé òø øöéå áåè 
 àìàîùå àìàîùî òø øöéå àðéîéî]àìéòì[ 

 àá÷åðá ãéçà>äì àøù÷ì< ]àãçë[ 
)àøù÷úàìäéá  ( øîà úàã äîë àôåâá) á øéù
å(3236åâå éùàøì úçú åìàîù  ' ïéìî àã ìòå

 äàìäìå ïàëî àëä ãò àúúå àìéòì ïùøôúà
àøèåæá ïéìî2663237 éøéòæì àúôéæãä ïé÷ðéèã 

àééøáç äéá åøòúà àäå äìî àùøôì  
 עמו והיו ,לטבריה הולך היה שמעון רבי

 ראו כך בין .חייא ורבי יהודה ורבי יוסי רבי
 שהתחברו כיון .בא שהיה פנחס ביר את

 מאילני אחד אילן תחת וישבו ירדו ,כאחד
 אנוו ,ישבנו הרי ,פנחס רבי אמר .ההר

 ליםומע דברים מאותם עולשמ רוצים
  .יום בכל אומר שאתה

 éáø äéîò ååäå äéøáèì ìéæà äåä ïåòîù éáø
 éáøì äéì åîç éëäãà àééç éáøå äãåäé éáøå éñåé

 ïåéë éúà äåäã ñçðô åúçð àãçë åøáçúàã
 úåçú åáúéå>î ãç àðìéà< øîà àøåè éðìéà

 úàã àúééìòî éìî ïéìàî àðáéúé àä ñçðô éáø
òîùîì àðéòá àîåé ìëá øîà  

 למסעיו וילך" ,ואמר שמעון רבי פתח
 שם היה אשר המקום עד אל בית ועד מנגב

 וילך" ".העי ובין אל בית בין בתחלה אהלה
 זה מה ,מסעולהיה צריך לכתוב , "למסעיו
 שלו אחד ,הם מסעות שני אלא ,למסעיו

 צריך אדם כל שהרי ,השכינה של ואחד

 øîàå ïåòîù éáø çúô)â âé úéùàøá ( êìéå
ðî åéòñîì äéä øùà íå÷îä ãò ìà úéá ãòå áâ

 êìéå éòä ïéáå ìà úéá ïéá äìçúá äìäà íù
 ïéøú àìà åéòñîì éàî äéì éòáî åòñîì åéòñîì

ïéðìèî3238 àäã àúðéëùã ãçå äéãéã ãç ïåðéà 

                                                                                                                                                                                     

ש קבילת "וז, קרא ותאכלוענין הריצוי הזה י, אלא הכוונה שנתרצת לו, שאין ענין ותאכל ממש' פי 3233
 ).אור יקר(הכוונה התעוררות הנקבה במין נוקבין , וענין ותתן גם לאשה', וכו

אלעזר היחוד בסוד שמאלו תחת לראשי אמנם לא הוה ' ת ומלכות וכבר היה יודע ר"בענין יחוד הת 3234
ר הרע ויצר ש אמר ליה שממש כמו שיצדק הענין ביצ"ור, דכל הני מילי יצדק ממש למעלה, שמיע ליה

 ).אור יקר(יצדק הענין בחסד גבורה כדמפרש ואזיל , הטוב
 ).מ"מ(ג "שהם ענפים מחו, הם יצר הרע ויצר הטוב, ואלין לתתא, ג"חו' פי, אלין לעילא 3235
ג ובכח "א אינו תחת ראשה ממש אלא במקום שהיה תחלה ראשה שהיא בח"זה כששמאל ז' סוד פ 3236

ב "ב עש"י. ן"ע שט"קר' ת שמאלו תחת לראשי גי"ס ר"ם לינק משם וזגבורה המחזקת אין כח כלל לחיצוני
 ).א"נ(

ב זוטו "ובא) לתינוקות של ערסין' פי). (אור יקר(הכוונה כי שאר הפרשה תתפרש ממש באדם וחוה  3237
פסולת מענין זפת או זיוף ולפי שמזייפין הדבר בפחות ממנו נקרא ' הוא מלשון זוטו של ים וזיפתא פי

כ הגיע סודות "ל ע"רסא נכונה היא מכאן ולהאלה מלין דזוטא דזיפתא לזעירין דינקין ורזיפתא והגי
זו ומכאן ואילך ידבר מעולם התחתון שהוא עולם המורגש שבו נראין הפסולת בדמיון ' האצילות בפ

שהדברים ' ונמסר הביאור והדבור בו אפילו לתינוקות היונקים כלו. השמרים ופסולת שהם למטה במשקים
במעט זפת מכוסה הכל והקטנים שבעריסה בנקל ידעו ' פי). א"ד(בוארים מעצמם ואין הדבור סכנה בו מ

  ).א"נ(ב "רש. לפרש הדברים
  ).א"ד(שני מסעות  3238
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 ואז ,האמונה לחזק כדי ונקבה זכר להמצא
 ואם. לעולמים ממנו נפרדת לא השכינה

 זכר נמצא שלא לדרך שיוצא מי ,תאמר
  .ממנו נפרדת השכינה ,ונקבה

 ïéâá àá÷åðå øëã àçëúùàì éòá ùð øá ìë
 àì àúðéëù ïéãëå àúåðîéäî àô÷úàì

éôðã ïàî àîéú éàå ïéîìòì äéðî àùøôúà ÷
 àúðéëù àá÷åðå øëã çëúùà àìã àçøåàì

äéðî àùøôúà  
 תפילה יסדר ,לדרך שיוצא מי ,בא וראה

 עליו להמשיך כדי הוא ברוך הקדוש לפני
 בזמן ,לדרך יצא שלא עד ,רבונו שכינת

 תפלתו שסדר כיון .ונקבה זכר שנמצא
 שהרי ,אֶצֵי ,עליו שורה ושכינה ושבחיו
 זכר שימצא כדי ,עמו הזדווגה השכינה

 ,בשדה ונקבה זכר ,בעיר ונקבה זכר .ונקבה
 לדרך וישם יהלך לפניו צדק" שכתוב זהו

  ". פעמיו
  

àçøàì ÷éôðã ïàî éàä éæç àú3239 øãñé 
úåìöàá÷ éî÷ " àúðéëù äéìò àëùîàì ïéâá ä

÷åôé àì ãò äéøîã3240 >àçøàì< àðîæá 
 äéúåìö øãñã ïåéë àá÷åðå øëã çëúùàã

ôé äéìò àééøù àúðéëùå äéçáùå àäã ÷å
 ïéâá äéãäá úâååãæà àúðéëù]çëúùéã [

)çëúùà( øëã àúîá àá÷åðå øëã àá÷åðå øëã 
ää àì÷çá àá÷åðå" ã)ãé äô íéìäú(3241 ÷ãö 

 åéîòô êøãì íùéå êìäé åéðôì  
  ìë éæç àú   כל,בא וראה

  ð/à  
 צריך ,בדרך מתעכב אדם שבן זמן
 יפרד לא העליון שהזווג כדי מעשיו רולשמ
 בעיר .ונקבה זכר בלי גוםפ וימצא ,ממנו
 שזווג כאן שכן כל ,עמו ה שלוכשנקב צריך

הרי ש אלא ,עוד ולא .בו נקשר העליון
 נפרד ולא בדרך אותו שומר העליון הזווג
  . לביתו שישוב עד ממנו

àçøåàá áëòúà ùð øáã àðîæ3242 éòá 
 àâååæã ïéâá éåãáåò àøèðìäàìò àì ]ùøôúé [

)ùøôúà(ã àìá íéâô çëúùéå äéðî  àá÷åðå øë
ë äéîò äéá÷åð ãë êéøèöà àúîá"àëä ù3243 

 àâååæãäàìòãåò àìå äéá úøù÷úà 3244 àìà 
 àâååæ àäã]äàìò[ äéì øéèð >àçøàá <

)äéçøàá( áåúéã ãò äéðî àùøôúî àìå 
 äéúéáì  

 את לשמח צריך ,לביתו שנכנס בשעה
 לו גרמה שאשתו משום ,)ביתו( אשתו
 יךצר ,אליה שבא כיון .עליון זווג אותו

 אחד .טעמים שני משום אותה לשמח
 המצוה שמחת ,זווג אותו שמחת משום

. היא השכינה שמחת המצוהשמחת ו ,היא
. למטה( סתם שלום שמרבה אלא ,עוד ולא

äéúéáì ìàòã àúòùá åäúéáã àúãçì àòá 
)>ð"à <äéúéá ( ïéâáéáã àåää äéì àîøâ åäú

 àâååæäàìò äì àúãçì éòá äáâì àúàã ïåéë 
 àâååæ àåääã àúååãç ïéâá ãç éðååâ ïéøú ïéâá

)ã(äåöîã àúååãç3245 àéä ]äåöîã àúååãçå[ 
 éâñàã àìà ãåò àìå åäéà àúðéëùã àúååãç

                                                           

  ).הערת הזוהר(א ”קסח ע 3239
  ).א"ד(קודם שיצא  3240
 ).א"ד(א ”ב עו ע”נח ע 3241
ך שהיא לשמירת הדרך והשכינה ל דהיינו תפלת הדר"וי. ת מה ענין התפלה לעכב השכינה עמו"וא 3242

היא נקראת שמירת הדרך וכיון שאינו נוסע אלא בתפלה שהיא מלכות שמירת הדרך היא נוסעת עמו 
ה בגין לאשמכא משמע שהתפלה הוא להמשיך השכינה ומכל "לשמרו וזהו שאמר יסדר צלותיה קמי קב

 ).אור יקר(' בגמ' שכן שלא יצא קודם שיתפלל תפלת חובה כדפי
 במדינה בישוב צריך לשלימות זה שלא יצא פגום כל שכן הכא שהשכינה משלמת אותו שלא 'פי 3243

 ).אור יקר(יהיה פגום 
 ).אור יקר(שנוסף שהוא שלם על ידי השכינה הוא נשמר על ידה  3244
שמצוה לבא על אשתו והיא אז ביאת מצוה וביאת מצוה גורם יחוד למעלה וזהו שאמר וחדוותא  3245

 ).אור יקר(נתא דמצוה חדוותא דשכי
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 שלום כי וידעת" שכתוב זהו ).לאשה א"נ
   ".תחטא ולא נוך ופקדת אהלך
  
  

 íåìù)àúúì(> íúñ3246 àúúì ð"àúúàì à< 
ää" ã)ãë ä áåéà ( úã÷ôå êìäà íåìù éë úòãéå

å êåðàèçú àì  

 כך ,חטא זה אשתו את פוקד לא אם וכי
 העליון זווג כבוד שגורע משום ,בודאי זה
 שאם ,ואחד .לו גרמה ואשתו בוהזדווגה ש

 בה מוריק העליון הזווג ,מתעברת אשתו
 נקראת הזו הברית שהרי ,קדושה נשמה
 ןולכו צריך זה ועל ,הוא ברוך הקדוש ברית

 של( השבתשמחת ב שצריך כמו זו השמחב
 ועל .החכמים זווג שהוא ,)חכמים אותם

 השכינה שהרי ,"אהלך שלום כי וידעת" ,זה
 ופקדת" זה ועל .בביתך ושורה עמך באה
   ".תחטא ולא נוך

  

 àì éà éëå)à( éëä åäéà àèç äéúúàì ãé÷ô
 àâååæ ø÷é òøâã ïéâá éàãå àåääàìò úâååãæàã 

 äéá]åäúéáãå) [åäúéáå(äéì àîøâ 3247 éàã ãçå 
àøáòúî àâååæ äéúúà äàìò äá ú÷éøà 

 àúîùðàùéã÷ úéøá éø÷à úéøá éàäã 
á÷ã"ä3248 àã àúååãçá àðååëì éòá àã ìòå 

 éòáã äîë)àåãçáïéîéëç ïåðéàã úáùã  (
]ïéîéëçã àâååæ åäéàã úáùã àúååãçá3249[ ìòå 

 àéúà àúðéëù àäã êìäà íåìù éë úòãéå àã
 àã ìòå êúéáá àéøùå êîò)íù ( àìå êåð úã÷ôå

àèçú  
 לפני לשמש ,"תחטא ולא" זה מה

 תלמידי וזדוגמא כ. המצוה שמחת השכינה
 ימי אותם כל מנשותיהם שפורשים חכמים
 העליון הזווג ,בתורה להתעסק כדי השבוע
 זכר שימצא כדי מהם נפרד ולא בהםנזדווג 
 תלמידי צריכים ,שבת שנכנסת כיון .ונקבה
 כבוד משום נשותיהם את לשמח חכמים

éî÷ àùîùì àèçú àìå éàîá÷ "ä3250 
]àúðéëù[ éãéîìú àã àðååâë äåöîã àúååãç 

éîåé ïåðéà ìë åäééùðî ïùøôúîã íéîëçï 
 àâååæ àúééøåàá à÷ñòúàì ïéâá àúáùãäàìò 

 ïéâá åäééðî àùøôúî àìå åäá âååãæà]çëúùéã [
)éçëúùîù( ìàòã ïåéë àá÷åðå øëã  ïééòá úáù

                                                                                                                                                                                     

כשאר בני אדם שהם נותנים שלום בין איש לאשתו גם הוא על ידי שעושה חפצי אשתו שהיא ' פי 3246
 ). אור יקר(מתאוה לו בבאו מן הדרך מרבה סתם שלום 

  ).א"ד(ואשתו גורמת לבעלה שתשרה השכינה עליו אחר שלקח אשה להיות נקרא בשם אדם שלם  3247
יה נשמתא קדישא ואי אפשר כלל שהרי שער החצר הנפימי הוא הוקשה לו דאת אמרת דאריקת ב 3248

ימי המעשה וכל המוליד בימי החול מוליד למטה מאותם הנשמות שהם בעולם ' שער האצילות נסגר כל ו
י לעיל אם כן איך אפשר דאריקת ביה נשמתא קדישא ויפתח שער הנסגר לזה אמר "הרשב' מגולגלים כדפי

ה ופעולה שהוא עושה "ם אשתו שהוא האבר הקדוש אתקרי ברית דקבדהאי ברית שאדם מתייחד בו ע
למטה שמתייחד עם אשתו בברית זה גורם ממש למעלה היחוד על ידי היסוד כשבת ממש ועל דא בעי 
לכוונא בחדוותא דא כמא דבעי בחדוותא דשבת שהרי גם כן בערך בחינתו הוא אליו היחוד למעלה על ידי 

 ).אור יקר(' כוהיסוד כאלו היה שבת ממש ו
בליליא דשבתא דרעותא דכלא אשתכח זווגא דלהון בההיא שעתא לאפקא : א"ג פא ע" זהר ח'עי 3249

אלהיכם ואלין אקרון קדישין דכתיב קדושים תהיו ' י כמה דאתמר דכתיב בנים אתם ליי"ה וכ"רעותא דקב
  .'וי וכתיב והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו וג"כי קדוש אני י

 באותה שעה להוציא את רצונו של הקדוש , הזווג שלהם,בליל שבת שנמצא הרצון של הכל: תרגום
 שכתוב , ואלה נקראים קדושים,אלהיכם'  כמו שנאמר שכתוב בנים אתם לה,ברוך הוא וכנסת ישראל

  .' וכתוב והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו וגו.'קדשים תהיו כי קדוש אני ה
בכל עץ דא איהו עץ החיים דאתמר ביה עץ חיים היא למחזיקים בה ועליה אתמר : ב"ז כב ע" תיקו'עיו

כי האדם עץ השדה ועוד בכל עץ דא צדיק דאיהו עץ פרי עשה פרי למינו ודא יום השבת דתמן זווגא 
 כעץ שתול והיה )תהלים א ג(נייחא ועליה אתמר ) א ליה"נ(דשכינתא עם קודשא בריך הוא ותמן אית לה 

על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו דא עתו דצדיק דאיהי ליל שבת דצדיק מניה פרחין נשמתין חדתין 
  בישראל 

כי "ועליה נאמר , )משלי ג יח(" עץ חיים היא למחזיקים בה" שנאמר בו ,זהו עץ החיים" בכל עץ": תרגום
 ששם זווגה , וזה יום השבת,"י למינושה פרועץ פרי ע" שהוא ,זה צדיק" בכל עץ" ועוד ."האדם עץ השדה

והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר " ועליו נאמר , נחת)לו ( ושם יש לה,של השכינה עם הקדוש ברוך הוא
 . שמהצדיק פורחות נשמות חדשות בישראל,תו של צדיק שהוא ליל שבתי זה ע,"תויפריו יתן בע

נו חטא אלא מצוה כשאר מצות התורה שגם עתה גורם לה ייחוד על ידי היסוד כשבת ממש ואי 3250
 ).אור יקר(' כדפי
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 ,רבונם ברצון לבם ןוולכו ,ןהעליו הזווג
  .שנאמר כמו

 àâååæ ø÷é ïéâá åäúéáãì àúãçì íéîëç éãéîìú
äàìò äîë ïåäéøàîã àúåòøá åäééáì àðååëìå 

øîúàã  
 מאתהוט בימי שאשתו מי וז כדוגמא

 הזווג הימים אותם כל ,כראוי אותה ושומר
 כיון .ונקבה זכר שימצא עמו מזדווג העליון

 שמחת אותה לשמח צריך ,נטהרת שאשתו
 שאמרנו הטעמים וכל .העליונ חדוה מצוה
 כל ,דבר של סתמו .אחת בדרגה עולים
 ורצון לב לכוון צריכים האמונה בני אותם

  .בזה

 åáàñî éîåéá äéúúàã ïàî éàä àã àðååâë
úåàé à÷ãë äì øéèðå äìéã3251 ïéîåé ïåðéà ìë 

 àâååæäàìò äéãäá âååãæà ]çëúùéã) [åçëúùé( 
 éòá äéúúà úàéëãúàã ïåéë àá÷åðå øëã

àúãçì äåãç äåöîã äåãç äì äàìò åäìëå 
à÷ã éîòè3252 àîúñ ïé÷ìñ àâøã ãçá ïøîà 

äìîã3253 àðååëì ïééòá àúåðîéäî éðá ïåðéà ìë 
éàäá àúåòøå àáì  

 האיש של הוא שבח כך אם ,תאמר ואם
 משום ,בביתו מאשר יותר לדרך כשיוצא

 , בא וראה.עמו תמזדווגש העליון הזווג
 ביתה קריע ,בביתו הוא אדם שבן בזמן

 מהבית זזה לא ששכינה משום ,אשתו
 ויבאה" שכתוב ששנינו כמו ,אשתו משום
 ,הדליקה שנר ,"אמו שרה האהלה יצחק

  .לבית באה שהשכינה משום ,מהל

 ãë ùð øáã àåä àçáù éëä éà àîéú éàå
 àâååæ ïéâá äéúéá ïî øéúé àçøàì ÷éôðäàìò 

 àåä ùð øáã àðîæá éæç àú äéãäá úâååãæàã
ø÷ò äéúéáá àúðéëùã ïéâá åäúéáã àúéáã à

 ïðéðúã äîë åäúéáã ïéâá àúéá ïî éãòúà àì
 áéúëã)æñ ãë úéùàøá ( äìäàä ÷çöé äàéáéå

 ïéâá àîòè éàî ú÷ìãúà àâøùã åîà äøù
àúéáì úúà àúðéëùã  

 נמצאת לא העליונה םהֵא ,הדבר סוד
 הבית שנתקן בזמן אלא הזכר אצל

 ההעליונ םהֵא ואז ,ונקבה זכר והתחברו
 וז כדוגמא .אותם לברך כדי ברכות שופכת

ה לא נמצאת אצל הזכר אלא התחתונ םהֵא
 שלו לנקבה הזכר ובא ,הבית תקןהובזמן ש

 התחתונה םהֵא אז .כאחד והתחברו
 הזכר זה ועל. אותם לברך ברכות שופכת
 כדוגמא נקבות בשתי בביתו מתעטר

 תאות עד" הכתוב סוד וזהו ,שלמעלה
 גבעות של תאות ,זהה ד"הע ,"עולם גבעת
 ולעטר אותו לתקן עליונה נקבה בו ,עולם
 התחתונה נקבה .אותו ולברך אותו

 וז וכדוגמא. ממנו ולהזון בו להתחבר
 עולם גבעות תאות ,שאונ כשזכר ,למטה
 עליונה אחת נקבות בשתי ומתעטר ,אליו

 àîà äìîã àæøäàìò éáâ úçëúùà àì 
 àìà àøåëã åøáçúàå àúéá úð÷úúàã àðîæá

 àîà ïéãë àá÷åðå øëãäàìò ïàëøá ú÷éøà 
 ïåì éëåøáì)å( àì äàúú àîà àã àðååâë

 úð÷úúàã àðîæá àìà àøåëã éáâì úçëúùà
 àãçë åøáçúàå äéá÷åðã äáâì øëã éúàå àúéá

 ïàëøá ú÷éøà äàúú àîà ïéãë>àëøáì< ïåì 
 äéúéáá àøåëã øèòúà ïéá÷åð éøúá àã ìòå

ååâë áéúëã àæø åðééäå àìéòìã àð)æë èî íù (
íìåò úåòáâ úåàú ãò3254ò éàä " àúáåàéú ã

 äéá íìåò úåòáâã> àá÷åðäàìò àð÷úàì< 
)åàð÷úàì] (àð÷úì[äéì 3255äéì àøèòàìå 3256 

äéì àëøáìå3257 äéá àøáçúàì äàúú àá÷åð 
 àøåëã ãë àúúì àã àðååâëå äéðî àðæúàìå

                                                           

הוא שאינו נזקק לה אפילו במגע אצבע קטנה כדי שלא יראה בו השכינה ערות דבר וישוב מאחריו  3251
 ).אור יקר(

היוצא בשיירה ותלמידי חכמים ומי שאשתו נדה או ירצה הטעמים שאמר למעלה לענין היוצא ' פי 3252
 ).אור יקר(חכמים וכן במי שאשתו נדה בשיירה שייכי נמי בתלמידי 

  ).א"ד(סוד הדבר  3253
 ).א"ד(א "ב ושמות כב ע"ויחי רעז ע 3254
  ).מ"מ(ג דאימא "י חו"ס תיקון הפרצוף ע"ה 3255
 ).מ"מ(בסוד אור מקיף  3256
 ).מ"מ(בסוד המוחין דאימא  3257
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 עליו ציאלהו העליונה .תחתונה ואחת
 ולהתחבר ממנו להזון והתחתונה ,ברכות

 עולם גבעות תאות ,בביתו אדם ובן .עמו
 .כך לא לדרך כשיוצא. בהם ומתעטר אליו
 והתחתונה ,עמו מתחברת העליונה םהֵא

 להתעטר רוצה ,לביתו כששב .נשארת
 ,פנחס רבי אמר .שאמרנו כפי נקבות בשתי

 לא פיריםנס של בקשרקליפות באפילו 
  פותחים

áéñðà3258 øèòúàå äéáâì íìåò úåòáâ úåàú 
áéá÷åð éøú3259 ãç äàìò äàúú ãçå äàìò 

 äéðî àðæúàì äàúú ïàëøá äéìò à÷øàì
 úåàú äéúéáá ùð øáå äéãäá àøáçúàìå
 ÷éôð ãë åäá øèòúàå äéáâì íìåò úåòáâ

á àîéà éëä åàì àçøàäàìò äéãäá úøáçúà 
 éòá äéúéáì áú ãë úøàúùà äàúúå
 éáø øîà ïøîà÷ãë éá÷åð éøúá àøèòúàì

åìéôà ñçðô3260 ôéì÷áôðñ éåéçúô àì àøè÷ éø  
  ð/á  

  ò êî÷ àøè  .לפניך כתר
 התורה וז דוגמאכ ,שמעון רבי אמר
 לשני" שכתוב כמו ,בתים שני בין עומדת

 ואחד עליון סתום אחד ,"' וגוישראל בתי
 ,גדול קול )זה( העליון )נסתרה( .יותר גלוי

 הפנימי והקול ,"יסף ולא גדול קול" שכתוב
 וזהו .מתגלה ולא נשמע שלא הוא הזה

 ,בחשאי 'ה )בו( יוצאת ,הגרון בית כשנובע
 פנימי דק והוא .פוסק ולא נובע ותמיד
 תורהמכאן יוצאת ו. לעולמים נשמע שלא

 )שנשמע( ,נשמע וזה ,יעקב קול שהיא
 ואחר .נשמעת שלא מאותה )יוצא( שיוצא

 מכחו החוצה ויוצא עמו נאחז הדיבור כך
 אוחז ,תורה שהוא יעקב של וקול .ומתקפו

 שלא הזה בפנימי אוחז ,נקבות שתי בין
  . שנשמע שבחוץ בזה ואוחז ,נשמע

à" ïéá íéà÷ àúééøåà àã àðååâë ïåòîù ø
 áéúëã äîë íéúá éøú)ãé ç äéòùé ( éúá éðùì

åâå ìàøùé ' àîéúñ ãçäàìò øéúé àéìâúà ãçå 
) àîéúñäàìòàã (] äàìò[ìåãâ ìå÷ 3261 áéúëã 
)èé ä íéøáã (é àìå ìåãâ ìå÷ ìå÷ éàäå óñ

äàîéðô3262 àéìâúà àìå òîúùà àìã åäéà 
ïåøâ éá òéáð ãë àåä àãå3263 ÷éôà )äéá (ä '

 ä÷ã åäéàå ÷ñô àìå øéãú òéáðå éàùçá
 à÷ôð àëäîå ïéîìòì òîúùà àìã äàîéðô

á÷òé ìå÷ åäéàã àúééøåà3264 éàäå ]ã[ òîúùà
)ã(òîúùà àìã àéääî à÷ôð3265 øúáìå 

éìéçî øáì ÷ôðå äéãäá øåáã ãéçàúà ä
 ïéá ãéçà àúééøåà åäéàã á÷òéã ìå÷å äéô÷úîå

ð éøúåéá÷267 àìã äàîéðô àéääá ãéçà 
 òîúùàã øáìã éàäá ãéçàå òîúùà  

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(כשהזכר נושא אשה  3258
 ).א"ד(ובאשתו שלקח ' דשכינה ית 3259
ם שהם כקליפה לסודות התורה הבהירים בקשר של ספירים אין פתחון פה בדברים הפשוטי' אפי 3260

בקליפות ' ב פי"הרש). א"ד(ל הלוחות של סנפרינון היו "לדבר בהם לפניך ומלת סנפירי לשון ספיר כאז
. סנפירי הדג הקשר שלו אם רוצים להתירו לא יפתחו פה לפניך כי יש דג שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת

  ).א"נ(המלאכים העליונים המיוחדין למעלה אין להם פתחון פה בתורה לפניך ' פיא' ק פי"והרמ
ואמר סתימא עלאה . נקרא קול גדול', והב. קול סתם', הא. קולות' כוונתו לומר שבתורה הם ב 3261

אמנם . כי קול ירצ השהו אסתום כי הדובר אתגלייא, ת דא קול גדול"שיש לו מדרגה על הת, שהיא בינה
ת יש קול גדול "אמנם סתימא עילאה איהו קול גדול וראיה שנוסף על קול סתם שהוא בת, קצתקול סתים 

 ).אור יקר(ולא פסק דהיינו נהרא דלא פסיק ' שהוא בבינה וזהו שאמר הכתוב קול גדול ולא יסף שפי
נא ח דף נ ו"א ותז"ויגש רי ע' ועי. הוא שורש כח השמיעה והוא קול שלא נשמע ואינו פוסק לעולם 3262
 ).ג"א ד ע"ה ח"דע(ת "וכל התגלותה היא רק על ידי הת). ג"ב ג ע"כללים ח(א שם "ובבהגר
 ).מ"מ(א "א לגרון שהיא בינה דא"כשמאירה חכמה דא' פי 3263
א ופקודי רכו "ויגש רי ע' ועי, ת"כלומר ת. א"הז' ת והוא בחי"שזה ת' ף פרק א"ח שער אח"ע' עי 3264

 .)א"א לא ע"ביאורים ח(ב "ב רסב ע"ע
ח יח יט נ "תז' ועי, )ד"ב עט ע"ביאורים ח(והוא מתפשט בכל הגוף , )א"א לא ע"ביאורים ח(בינה ' פי 3265

 .א שם"ד ובבהגר"ע



úéùàøá 

300 

 ושנים נשמעים שלא הם שנים
 זוהי ,נשמעים שלא שנים .שנשמעים

 שעומדת הנסתרת העליונה חכמה
 אחר ,נשמעת ולא מתגלה שלא במחשבה

 נשמע שלא שקטב מעט ומתגלה יוצאת כך
 ויוצא דק שהוא גדול קול שנקרא אותו

 אותם ,שנשמעים הם שנים. בחשאי
 ודיבור יעקב של הקול ,מכאן שיוצאים

 שהוא הזה הגדול הקול .עמו שנאחז
 לחכמה בית היא ,נשמע שלא בחשאי

 והדבור .ת"בי נקראת נקבה וכל ,העליונה
 יעקב של לקול בית הוא הזה האחרון

 להמתחי התורה כן ועל ,תורה שהוא
  .ראשית ת"בי ,ת"בבי

åòîúùà àìã ïåðéà ïéøú3266 ïåðéà ïéøúå 
åòîúùàã3267 àåä àã åòîúùà àìã ïéøú 

 äîëçäàìò àìã äáùçîá àîéé÷ã äàîéúñ 
àéìâúà3268 àéìâúàå à÷ôð øúáì òîúùà àìå 

 ìå÷ éø÷àã àåää òîúùà àìã éàùçá øéòæ
 ìåãâ]àåäã) [àåäå( ïéøú éàùçá ÷éôðå ÷ã 

ïåðéà3269 ïåðéà åòîúùàã  ìå÷ àëäî é÷ôðã
 ìåãâ ìå÷ éàä äéãäá ãéçàúàã øåáãå á÷òéã

éá éäéà òîúùà àìå éàùçá åäéàã" äîëçì ú
äàìòéá àá÷åð ìëå " äàøúá øåáã éàäå éø÷à ú

àúééøåà åäéàã á÷òéã ìå÷ì úéá åäéà3270 ìòå 
éáá àéøù àúééøåà àã"ú3271éá "úéùàø ú  

 ,"אלהים ברא בראשית" ,ואמר פתח
 ".הצלע את אלהים 'ה ויבן" שכתובהיינו 

 אל אהיויב" שכתוב היינו "השמים את"
 עצם" שנאמר כמו "הארץ ואת" ".האדם
 פתח עוד. החיים ארץ זוהי ודאי ,"מעצמי

 שב ילאדִנ 'ה נאם" ,ואמר שמעון רבי
 ".לרגליך םוהד יביךוא אשית עד לימיני

 לדרגה העליונה הדרגה "ילאדִנ 'ה נאם"
 רלקש ,לימיני שב אומרת התחתונה

 כדי ,בימין שמאל ,בדרומית מערבית
 עובדי העמים שאר של כחם את רולשב

 "'ה נאם" ".לאדני 'ה נאם" .ומזלות כוכבים
 כל אדון הברית ארון" זה "לאדני" .יעקב זה

  ".הארץ

éäìà àøá úéùàøá øîàå çúô" í) úéùàøá
à à (áéúëã åðééä3272åäé ïáéå "éäìà ä" úà í

òìöä3273) áë á úéùàøá ( íéîùä úà åðééä
íãàä ìà äàéáéå áéúëã3274úàå 3275 õøàä 

 øîà úàã äîë)âë á úéùàøá( éîöòî íöò3276 
]åú íééçä õøà éäéà éàä éàãå[ ïåòîù éáø çúô 

 øîàå)à é÷ íéìäú(3277åäé íàð " áù éðåãàì ä
 íàð êéìâøì íåãä êéáéåà úéùà ãò éðéîéì

åäé" àâøã éðåãàì ääàìò øîà÷ äàúú àâøãì 
áøòî àøù÷úàì éðéîéì áù úéîåøãá úé

 øàùã ïåäéìéç àøáúì ïéâá àðéîéá àìàîù
åëòò ïéîò"åäé íàð í"åäé íàð éðåãàì ä" àã ä

 àã éðåãàì á÷òé)àé â òùåäé ( ïåãà úéøáä ïåøà
õøàä ìë3278  

åäé íàð øçà øáã" àã ä àã éðåãàì àìáåé זו "לאדני" .יובל זה "'ה נאם" ,אחר דבר

                                                           

 ).ד"ב קיב ע"כללים ח(ן ויעקב ורחל "זו' פי 3266
 ).ד"ב קיב ע"כללים ח(ב או ישראל ולאה "חו' פי 3267
 ).מ"מ(מחשבה ' היא חכמה סתימאה שנק 3268
  ).א"ד(ב ”ב ורסב ע”די רכו עב ופקו”בא מג ע' פ 3269
  .ב"לעיל נ ע' ועי, א"הז' והוא בחי, ת"שהוא בסוד ת' ף פרק א"ח שער אח"ע' עי 3270
 ).מ"מ(ת לראשית שהוא אבא "שהיא הבינה היא בי' ב' פי 3271
  ).א"ד(א ”א ומט ע”לעיל כח ע 3272
מלכות [שה שהיא אימא נשתתפו ובראו אלהים שהוא סוד הצלע כלת מ' והב, ראשית הוא אבא' פי 3273

  ).זהר הרקיע(ולהיותן רעים דלא מתפרשין אמר ברא ולא בראו , ]מ" מ–
). זהר הרקיע(פ וכדי שתדע שאחר הנסירה נשאר הרשימו במקומו סוד הצלע תמיד "דאתחברו פב 3274

 ).מ"מ(א "א וזהו את שהיא המלכות עלתה לשמים שהוא ז"תחלה עלתה המלכות להיכל הבינה אצל ז
 ).זהר הרקיע(א "בסוד אב' וא, לרמוז לסוד היותן עצם ובשר' א, בעלה' עם וחיבור את , ואת 3275
את לארץ שהיא המלכות לבנות פרצופה וזהו ' א נותן את שהם הגבורות הנק"שהיא ז' ואת הארץ ו 3276

 ).מ"מ(א ונותן מהם למלכות לבנותה "שהגבורות בונים ז, עצם מעצמי
  ).א"ד(א ”פו ע 3277
 ).ב"ב קנה ע"ה ח"דע(ב "א וע"ב ותצוה קפו ע"מה קעא עתרו, א"משפטים קו ע' עי 3278
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 ".אדני את אהבתי" בה שכתוב ,שמיטה
 ,ביובל מתחיל הימין שהרי ,"לימיני שב"
 ,בא וראה. בימין לקשר צריךטה שמיו

 בימין שלם בקיום נקשרת לא זושמיטה 
 כשרוצה ,שנמצאת מיום ובשמאל
 וברא כנגדה שמאל זרוע הושיט ,להתקשר

 שמאל מצד שהוא ובגלל ,הזה העולם את
 ,השביעי האלף של הזמן עד קיום בו אין

 ואז ,בימין אז מתקשר לחוד יום שבאותו
 ,שלם וםבקי והשמאל הימין בין תהיה

 לא ואז ,חדשה וארץ חדשים שמים וימצאו
 נעמיד במה ,כך אם. לעולמים משם תזוז

 שכתוב ,ידוע זמן עד אלא ,"לימיני שב"
 ולא ,"לרגליך םוהד אויביך אשית עד"

 משם תזוז לא זמן באותו אבל .תמיד
 ושמאול ימין כי" שכתוב ,לעולמים

  .אחד הכל להיות "ציותפר

 äá áéúëã äèéîù)ä àë úåîù ( úà éúáäà
àéøù àìáåéá àðéîé àäã éðéîéì áù éðåãà3279 

 äèéîù éæç àú àðéîéá àøù÷úàì éòá äèéîùå
 àðéîéá íéìù àîåé÷á øù÷úà àì àã
 àéòá ãë úçëúùàã àîåéî àìàîùáå
 àøáå äìá÷ì àìàîù àòåøã èéùåà àøù÷úàì

ïéã àîìò3280åäã ïéâáå àã àøèñî  úéì àìàîù
äàòéáù óìàã àðîæ ãò àîåé÷ äéá3281 àåääáã 

 ïéá éåäú ïéãëå àðéîéá ïéãë øù÷úà ãåçì àîåé
 íéîù ïåçëúùéå íéìù àîåé÷á àìàîùå àðéîé

äùãç õøàå íéùãç3282 ïîúî éãòú àì ïéãëå 
ïéîìòì3283 àìà éðéîéì áù íé÷åð éàîá éëä éà 

áéúëã àòéãé àðîæ ãò3284) à é÷ íéìäú ( ãò
úéùà3285 êéáéåà  ìáà øéãú àìå êéìâøì íåãä

 áéúëã ïéîìòì ïîúî éãòú àì àðîæ àåääá
)â ãð äéòùé ( àìë éåäîì éöåøôú ìàîùå ïéîé éë

ãç  
 זו שכינה "השמים את" ,בא וראה

 של מטה שכינה זו "הארץ ואת" .עליונה
 והרי .כאחד ונקבה זכר של בהתחברות

.  עכשיועד החברים בו שהעירו כמו נאמר
 רבי אמר ].ממקומם [מוַק ,תללכ )רצה( רצו

 שמעון רבי פתח .אצלנו כאן דבר ,שמעון
 אלהיך 'ה כי" ,כתובים פסוקים שני ,ואמר

 ואתם" שם וכתוב ,"הוא אכלה אש
 ".היום לכםוכ חיים אלהיכם 'בה הדבקים

 בכמה אותם בארנו הללו הפסוקים את

 àúðéëù àã íéîùä úà éæç àúäàìò3286 
 àúðéëù àã õøàä úàåìãàúú3287 

 øîúà àäå àãçë àá÷åðå øëãã àúåøáçúàá
 ïòë ãò àééøáç äéá åøòúàã äîë)åòá( ]àòá[ 

÷ ìæéîìïáâ àëä äìî ïåòîù éáø øîà åî3288 
éáéúë éàø÷ éøú øîàå ïåòîù éáø çúô3289 

)ãë ã íéøáã (åäé éë"éäìà ä" àåä äìëåà ùà ê
 íúä áéúëå)ã íù (åäéá íé÷áãä íúàå" ä

ëéäìà" àðîé÷åà éàø÷ éðä íåéä íëìë íééç í

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(קצוות האחרים ' כ הוציאה ה"א ואח"שהבינה נתלבשה בחסד ז 3279
ע וכלם הם חיילי המלכות וצבאיה וכולם מן הגבורות שהם שם " עולם הזה הוא מן הגבורות כי בי3280

 ).מ"מ(ן "ב
שהיתה המלכות כתרה נגד כתרו אבל עדיין בחינות יש למלכות ובחינה ששית היא בימי שלמה ' ז 3281

דהיינו כתרה נגד כתרו ואינה צריכה אליו ' ובימי המשיח במהרה בימינו תהיה מדרגה ז, היתה צריכה אליו
ש עד ימות המשיח שתהיה בין ימינא ושמאלא בקיומא שלים במדרגה שביעית "וז, אלא שניהם שוים
 ).מ"מ(רוצה לומר בקו האמצעי בין ימין ושמאל ותהיה בין ימינא ושמאלא , שאינה צריכה אליו

 ).מ"מ(א יש לו מוחין חדשים מאימא גם המלכות כן "כשם שז' פי 3282
כ ביי שלמה "עוד זווגה תדירי בלי הפסיק משא' מלבד שהמלכות במדרגהה ז, היא עדיפות אחרת 3283

 ).מ"מ(כ חרבן ונפסק הזיווג "שהיה אח
בימין אלא עד זמן ידוע שהיו האומות כבושים תחת דוד שלא היה הזווג ושהיתה המלכות , ל"ר 3284

 ).מ"מ(ושלמה אבל לא תדיר 
 ).א"נ(ב "ב והאריך מאד בכל הלשון עש"י. בימי שלמה סיהרא באשלמותא אשית אותיות אשתי 3285
' שמים וזה את המשים ואת הארץ וכו' א שנק"ב אתוון דילה תתקנים הז"ת שהיא בינה שכ"א' פי 3286

 ).מ"מ(
 ).מ"מ(' ו' א הנק"ב אתוון מז"רץ היא מלכות שלוקחת כהא' פי 3287
 ).א"ד(יש לנו עוד מה לדבר  3288
 ).מ"מ(דקשו קראי דאש אוכלה משמע שהמלכות אוכלת כל מה שתחתיה  3289
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 ,ראהו בא .בהם העירו והחברים ,מקומות
 נאמר הרי ,"אהו אכלה אש אלהיך 'ה כי"

 אוכלת אש שיש החברים בתוך הזה הדבר
 ,אותה הכלומ אותה ואוכלת )אש ויש( ,אש

  .ופרשוה ,מאש חזקה אש שיש היות

åäì3290 éæç àú àééøáç åäá åøòúàå øúà äîëá 
åäé éë"éäìà ä"úà àä àåä äìëåà ùà ê øî

 äìî>àã< àùà àìëà àùà úéàã àééøáç åâá 
)àùà úéàåìéëà ( ]ìéëàå[ ïéâá äì éöùå äì 

 äåî÷åàå àùàî àôé÷ú àùà úéàã  
 חכמת לדעת שרוצה מי , בא וראהאבל
 שעולה בשלהבת יסתכל ,הקדוש היחוד
 שהרי ,שדולק נר מתוך או הגחלת מתוך

  אלא עולה לא השלהבת

ëç òãðîì éòáã ïàî éæç àú ìáà àúî
 àãåçéãàùéã÷ åâî à÷ìñã àáåäìùá ìëúñé 

÷éìãã àðéöåá åâî åà àúìçâ3291 àáåäìù àäã 
àìà à÷ìñ àì  

  àð/à  
 ,בא וראה). אחר( גס בדבר כשנאחזת

 אור אחד ,אורות שני יש שעולה בשלהבת
 שחור בה שנאחז אור ואחד ,שמאיר לבן
 למעלה הוא לבן אור אותו .תכלת או

 תכלת אור ותוא ותחתיו ,ישר בדרך ועולה
 ואותו, לבן לאותו כסא שהוא שחור או

 להיות בזה זה ונאחזים עליו שורה לבן אור
 תכלת צבע שחור אור ואותו .אחד הכל

 ,לבן לאותו כבוד כסא הוא למטה שהוא
 שחור תכלת זה וכסא .התכלת סוד זה ועל

   .מלמטה שהוא ,להדלק אחר בדבר נאחז

 äñâ äìîá ãçàúà ãë]ð"àøçà à3292[ àú 
à÷ìñã àáåäìùá éæç3293 ãç ïéøåäð ïéøú úéà 

àøååç àøåäð3294 ãéçàúàã àøåäð ãçå øéäðã 
]äá[àìëú åà àîëåà 3295 àøååç àøåäð àåää 

øåùéî çøåàá à÷ìñå àìéòì åäéà3296 äéúåçúå 
 àéñøë åäéàã àîëåà åà àìëú àøåäð àåää

àøååç àåääì3297 éøàù àøååç àøåäð àåääå 
äéåìò3298àãá àã åãéçàúàå 3299àìë éåäîì  ãç 

]àåääå) [àã(àîëåà àøåäð 268 åäéàã àìëú ïååâ 
 àã ìòå àøååç àåääì ø÷éã àéñøë àåä àúúì
 àîëåà àìëú àéñøë éàäå àúìëúã àæø

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(ב ”ביארנום פקודי רכז ע 3290
' בחינות כנגד חמשה פרצופים שבעולם האצילו'  דע כי יש יחוד עליון ניכר בגחלת ובשלהבת והם ה3291

ופעמים היא גוון אודם והירוק והלבן ואור אחד מקיף ניכר ' ממטה למעלה ואלו הם תכלת הדבוק בפתיל
מתוך נר הדולק ). י"שער מאמרי רשב (עיןלעל כולן ואינו ניכר ונרגש ' לעין ואור אחר עליון יותר ומקי

 ). א"ד(
ליחוד המלכות לייחד אליה והיינו טעמא שצריך , ולפיכך אש עליון צריך לאש תחתון כדי לעלות 3292

שאין לה עליה למעלה להתייחד אם לא על ידי שהם מקבלים השפע ומעלים ההתעוררות , שבעה היכלות
 ).אור יקר(

 .א"א טז ע"יהל אור ח' עי 3293
ב "ב ויקהל ריג ע"ב ופג ע"כא ועז ע, ב"בהקדמה י ע). אור יקר(ת כדמפרש לקמיה "הוא משל לת 3294

  ).א"ד(א תרומה קמא "א ויצא קנא ע"צו לג ע' מ בפ"ב ובר"ופקודי רכו ע
והיא גוון לה מצד הדין גם כן ושתיהם גווני , נגדם שלא ישלטו שם' הוא גוון נגד הקלי והיא בחי 3295

  ).אור יקר(דין 
 ).א"ד(ב ”פקודי רכו ע

 ).אור יקר(לבן מצד לובן הכתר , ת שהוא סוד קו האמצעי"ת 3296
ז איהי כורסייא לההוא חוורא דהיינו שיש "עכ, רחמים חווראעם היות זה דין אוכמא תכלתא וזה  3297
 ). אור יקר(הלובן לתייחס הכסא אל הרוכב והיינו קשוטין דשכינתא ' בו בחי

כ רצונו להתייחד עמה ומעלה היא לו מפני האור המתרבה עליו ומפני תיקוניה "היינו שהוא ג 3298
 ).ו"לש(ב "מט עב ותרומה ק"שלח קסג ע' עי). אור יקר(וקשוטיה היפים 

וייחוד המדרגות הנקבות בעצמן שזהו אומרו ' אחר תיקונו וייחוד המדרגות הזכרים בעצמן ותיקוני 3299
איהו כורסייא לההוא חוורא תיקוניה לענין הייחוד כדאמרן וכן תיקון דידיה דשריא עלוי כדאמרן אחר כך 

דא נהורא אוכמא ' כך הוא ושמו אואחר ' אחד ושמו א' אתאחדו דא בדא ייחודם זה בזה זכר בנקבה ה
אמנם יקרא אוכמא לערך אור עליון והנהגתו בדין דהיינו גוון תכלא כי גוון יקרא , שהוא נהורא לפי האמת

מציאות הפעולה להנהגה וירצה לעיל הוא סתם כורסייא כאשר הוא גוון תכלא או נהורא אוכמא אחד 
 ).אור יקר(' משתים וכו
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àøçà äìîá ãçàúà3300 àåäã à÷ìãúàì 
àúúî3301   

 הלבן באור להאחז אותו מעורר וההוא
 לפעמים הזה רוהשח והתכלת). העליון(

 ליושע לבן אור ואותו .םואד להיות חוזר
 תמיד הוא שהרי ,לעולמים משתנה לא
 ,הללו צבעיםל משתנה זה תכלת אבל .לבן

 ,םואד ולפעמים שחור או תכלת לפעמים
 באותו למעלה נאחז .צדדים לשני נאחז וזה
 ההוא בדבר למטה נאחז ,לבן )עליון( אור

 ששמים דברים( להאיר בו שמתקן שתחתיו
  .בו ולהאחז )להדליק לו

úàì äéì øòúà àåääå àøååç àøåäðá àãçà
>ð" àäàìò< øãäúà ïéðîæì àîëåà àìëú àãå 

à÷îåñ3302 àì äéìòã àøååç àøåäð àåääå 
ïéîìòì éðúùà3303 ìáà øéãú àåä àøååç àäã 

àìëú ïéðîæì ïéìà ïéðååâì éðúùà àìëú éàä3304 
àîëåà åà3305à÷îåñ ïéðîæìå 3306 ãéçàúà éàäå 

 àøåäð àåääá àìéòì ãéçàúà ïéøèñ ïéøúì
>ð"äàìéò à<ç  àåääá àúúì ãéçàúà àøåå

 àøäðàì äéá àð÷úîã éåúåçúã äìî)]ð"à [ ïéìî
à÷ìãàì äéì ïéååùã (]äéá àãçàúàìå3307[  

 דבר לאותו הכלומ תמיד אוכלת וזו
 בו שנדבק מה בכל שהרי .לה ששמים

 כלהמ תכלת אור אותו ,עליו ושורה למטה
 היא שדרכו משום ,אותו ואוכל אותו

 כליון תלויה וב שהרי ,אוכל ולהיות כלותל
 מה כל אוכלת היא ולכן .הכל של מות ,הכל

 ששורה לבן אור ואותו. למטה בה שנדבק
 ולא לעולמים כלהמ ולא אוכל לא עליו

 'ה כי" משה אמר זה ועל ,אורו משתנה
 אוכל ,ודאי כלהוא ,"הוא כלהוא אש אלהיך

 אמר זה ועל .תחתיו ששורה מה כל כלהומ
 שמשה משום ,אלהינו ולא "אלהיך 'ה"

 ïééåùã äìî àåääì éöùå øéãú àìëà àãå
äéì3308 àúúì äéá ÷áãúàã äî ìëá àäã 

 äéì éöù àìëú àøåäð àåää éåìò àéøùå] ìéëàå
äéì[ ìéëà éåäîìå äàöéùì àåä éåçøåàã ïéâá 

 éðéâáå àìëã àúåî àìëã åöù àéìú äéá àäã
î ìë ìéëà åäéà êë àúúì äéá ÷áãúàã ä

 àìå ìéëà àì éåìò àéøùã àøååç àøåäð àåääå
 øîà àã ìòå äéøåäð éðúùà àìå ïéîìòì éöù

åäé éë äùî"éäìà ä"äìëåà ùà ê3309 àåä 
 éåúåçú éøùã äî ìë éöùå ìéëà éàãå äìëåà

åäé øîà àã ìòå"éäìà ä"ðéäìà àìå ê" ïéâá å

                                                                                                                                                                                     

ממנה להנהגת התחתונים שהם שואגים לטרף ולבקש מאל אכלם והיינו היינו הכחות המתפשטים  3300
 ).אור יקר(התעוררות תחתון 

  ).א"נ(מ "א. אותו שתחת התכלת והיא הנר בעצמה דהיינו השמן או שעוה שבנר גופה ובפתילה' פי 3301
 ).אור יקר(מלאה דם ' סומק מצד הגבורה כאומרו חרב לה 3302
 ).אור יקר(אם יפעול בדין לא שניתי ואפילו ' כאומרו אני ה 3303
וכדי שלא יסתכלו בה היא מכסה , שהם מצולות ים' למטה תכלת דומה לים ולמטה ממנו הקלי 3304

 ).אור יקר(עצמה בגד כליל תכלת ומשכן יוכרח 
היינו למעלה יותר בגוון זה היא מתתקנת כאומרו אל תראוני שאני שחרחורת וכתיב שחורה אני  3305
 ).אור יקר(ונאוה 

 אוכמא ותכלא הם יחד תכלת לסתום אל החצונים ואוכמא להסתלק ובמקום שתיהם סומקא והנה 3306
ו מצד הדין להשפיעם בדין לפעול ואין לה ייחוד לכך במקום שתים אלו סומקא לזה אמר לזמנין אוכמא "ח

, כשהמלכות מלאה דינים היא אוכמא' פי). אור יקר(או תכלא לזמנין סומקא ולא אמר לזמנין אוכמא 
 ). מ"מ(והסמוק הוא דין יותר מהתכלת , ל שחור אדום הוא אלא שלקה"האוכם גרוע מן האדום כמרזש

אור (בסוד פעולת הרחמים דהיינו אוכמא לאנהרא ובסוד פעולת הדין דהיינו סומקא כאש לאדלקא  3307
 ).יקר

וצא התעוררות המעשים והתעוררות התחתונים בסוד רוחניותם העולה ממטה למעלה בתפלות וכי 3308
 ).אור יקר(שמתמצא מהם רוחניות 

א וה) א"עבראשית נא ' א וע"עצו לד ' א ופ"יתרו פו ע' ש פ"כמ( מלכות דאצילות ה"ה "יךקאל' ה" 3309
 היא ,הם שלהובין דרחימוהרי  , כי בכח הגבורות הממותקים שבה,אשא אכלא אשאכלומר  "אש אוכלה"

 ואוכלת אותן בסוד אש ,אשר הם מאש הגבורות מהםק " את ניצותמכלה את הקליפות והחיצונים ומברר
 כי הוא מקנא על צערן של "אל קנא" וזהו שאמר .עלייתם וכל תיקונם שעולים בהסוד  וזהו .אוכלה אש

 ).ג"ב נה ע"ה ח"דע( אליה ק ומברר אותן מתוך הקליפות ומעלה אותן"ניצו
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 כילה שלא היה שלמעלה לבן אור באותו
  .אכל ולא

àìéòìã àøååç àøåäð àåääá äùîã3310 äåä 
å éöù àìãìéëà àì  

 קילהדל התעוררות לו אין ,בא וראה
 על אלא לבן באור להתאחד התכלת האור

 ובא. תחתיו בו נדבקים שהם ישראל ידי
 תכלת האור של שדרך פי על אף ,וראה
 בו שנדבק מה כל כלותל הזה רוושח

 ועומדים תחתיו בו נדבקים ישראל ,תחתיו
 'בה הדבקים ואתם" שכתוב זהו ,בקיום

 אלהינו ולא "אלהיכם 'בה" ".חיים אלהיכם
 תכלת אור באותו ,)אלהיכם 'בה אלא(

 בו שנדבק מה כל כלהומ שאוכלשחור 
 ,מיםיוקי בו מתדבקים ואתם .תחתיו
 הלבן האור ועל". היום כלכם חיים" שכתוב

 וסוד ,אותו שמקיף סתום אור למעלה שרוי
 ,שעולה בשלהבת תמצא והכל ,כאן עליון

 פנחס 'ר בא .בה העליונים של וחכמות
 .כאן שנפגשנו הרחמן ברוך ,אמר .ונשקו
 רבי חזרו. מילין שלשה פנחס רבי עם הלכו

  .והחברים שמעון

àúåøòúà äéì úéì éæç àú3311 à÷ìãúàì 
 àøååç àøåäðá àãçàúàì àìëú àøåäð éàä

 àìà]éãé ìò[ äéá ï÷áãúî ïåðéàã ìàøùé 
òà éæç àúå éåúåçú" àøåäð éàäã äéçøåàã â

 àîëåà àìëú äéá ÷áãúàã äî ìë äàöéùì
 ïîéé÷å éåúåçú äéá ï÷áãúî ìàøùé éåúåçú

ää àîåé÷á" ã)ã ã íéøáã ( íé÷áãä íúàå
åäéá"ëéäìà ä"íééç í3312åäéá "ëéäìà ä" àìå í

ðéäìà" å)åäéá àìà"ëéäìà ä"í ( àøåäð àåääá
 äéá ÷áãúàã äî ìë éöùå ìéëàã àîëåà àìëú

úåçúäéç áéúëã éîéé÷å äéá ï÷áãúî ïåúàå  íéé
 íåéä íëìë] àìéòì àééøù àøååç àøåäð ìòå

 àæøå äéì óé÷àã àîéúñ àøåäðäàìòàëä [ 
 ïéúîëçå ÷éìñã àáåäìùá çëùú àìëå
 êéøá øîà äé÷ùðå ñçðô éáø àúà äéá ïéðåéìòã

àðîçø3313 éáøã äéîò åìæà àëä àðòøòéàã 
àééøáçå ïåòîù éáø åøãäà ïéìéî úìú ñçðô  

 דסו שאמרנו זה ,שמעון רבי אמר
 א"הלכן ש ,הקדוש ביחוד הוא החכמה
 תכלת אור הוא הקדוש השם של אחרונה
 לבן אור שהוא ,ו"ביה שנאחזשחור 
הזה  האור לפעמים ,בא וראה. שמאיר
 שלא בזמן אלא ,'ה ולפעמים 'ד התכלת
 אותו להדליק למטה ישראל בו נדבקים
 ולפעמים ,'ד הוא הלבן באור להאחז

 ,הלבן רהאו עם להתחבר אותו שמעוררים
 יהיה כי" שכתוב ,לנו מנין .'ה נקרא אז

 ,מהול ,'ה בלי כתוב נער ,"בתולה נערה
 מקום ובכל ,בזכר התחברה שלא משום
 נמצאת לא א"ה ,ונקבה זכר נמצאים שלא

 זמן כל היא שהרי, 'ד ונשאר משם ועולה
 ,'ה נקראת שמאיר הלבן באור שמתחברת

 נדבקת היא ,כאחד מתחבר הכל אז שהרי
 ,)למטה( בה נדבקים וישראל ,הלבן באור

 àúîëçã àæø ïøîàã àä ïåòîù éáø øîà
 àãåçéá åäéààùéã÷ä êë ïéâáã " äàøúá à

 àîùãàùéã÷ àîëåà àìëú àøåäð åäéà 
äéá ãéçàúàã" àú øéäðã àøååç àøåäð àåäã å

ã àìëú àøåäð éàä ïéðîæì éæç'3314ä ïéðîæìå  '
 àúúì ìàøùé äéá ï÷áãúî àìã àðîæá àìà

 à÷ìãàì>äéì< åäéà àøååç àøåäðá àãçàúàì 
ã ' àðîæìå]å[ àøåäð íò àøáçúàì äéì éøòúîã

ä éø÷à ïéãë àøååç ' áéúëã ïìðî)ùâë áë í ( éë
øòð äìåúá äøòð äéäé3315áéúë ) äéá(ä àìá  '

 ìëáå àøåëãá úøáçúà àìã ïéâá àîòè éàî
øëã åçëúùà àìã øúàä àá÷åðå " àì à

ã øàúùàå ïîúî à÷ìñå çëúùà ' ìë éäéà àäã
ä éø÷à øéäðã àøååç àøåäðá øáçúàã àðîæ '

 ïéãë àäã)ë( àì]øáçúà[ ú÷áãúà éäéà àãçë 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(אספקלריא המאירה  3310
לה ולא יורד לענין ייחוד המדות אלא להשפיע למטה די צורכם כל מעשה העליונים בעצמם לא יע 3311

לאתאחדא ' וזהו שאמר אתערותא לאתדלקא להתקשט וכו' אמנם ישראל מייחדים וגורמים רבוי השפע וכו
 ).א"ד(ב ”לקמן עז ע). אור יקר(ת אחר קשוטיה "להתיחד בת

  ).א"ד(א ”פד עא וילך ר”א ושלח לך קפו ע”אחרי אהליך דא שכינתא עה ע' וכן בפ 3312
 ).א"ד(שפגעתי ואנה לידי לבא פה ולשמוע חדושים אלו  3313
  ).א"ד(ב ”א לז ע”סג ע 3314
 ).א"ד(ב ”שמות לח ע 3315
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 הכל ואז ,אותה להדליק תחתיה ועומדים
   .אחד

 ï÷áãúî ìàøùéå àøååç àøåäðá]äá[)  äéì
àúúì(> àúúì< äì à÷ìãàì äúåçú àîéé÷å 

 ãç àìë ïéãëå  
 מעורר שעולה שהעשן ,הקרבן סוד וזהו

 ,וכשנדלק ,להדליק הזה התכלת לאור ותוא
  מתחבר

 øòúà ÷éìñã àððúã àðáø÷ã àæø àåä àãå
 ÷ìãúà ãëå à÷ìãàì àìëú àøåäð éàäì äéì

øáçúà  
  àð/á  

. אחד ביחוד דולק והנר ,הלבן באור
 הזה התכלת האור של שדרכו ומשום

 ,תחתיו בו שנדבק מה כל לוולאכ כלותל
 אז ,דאח בוריבח דולק ונר נמצא כשרצון

 להוהע את ותאכל 'ה אש לוותפ" כתוב
 בוריבח דולק נר שאותו נודע ואז ,"'וגו

 באור נדבק תכלת אור .אחד וקשר אחד
   .אחד והוא לבן

 ïéâáå ãç àãåçéá ÷éìã àâøùå àøååç àøåäðá
 éåäîìå äàöéùì àìëú àøåäð éàäã äéçøàã
 àåòø ãë äéúåçú äéá ÷áãúàã äî ìë ìéëà

á ÷éìã àâøùå çëúùà áéúë ïéãë ãç àøåáç
)çì çé à íéëìî (åäé ùà ìåôúå" úà ìëàúå ä

åâå äìåòä ' ÷éìã àâøù àéääã òãééúà ïéãëå
 ÷áãúà àìëú àøåäð ãç àøåù÷å ãç àøåáçá

 àøååç àøåäðá]ãåäéà[ ãç   
 שמשמע ועולות חלבים תחתיו אוכל

 לא שהרי ועולות והוא( אוכל לא שזה
 עולה שהוא בזמן אלא ,תחתיו )אוכל

 ,הלבן באור ומתחבר נקשר והכל )דולק(
 ,כולםבכל העולמות  שלום] יש[ הוא ואז

 םישסי ואחר. אחד ביחוד נקשר והכל
 בו מתדבקים ,זה תכלת אור תחתיו כלותל

 תשמחב אלה ,וישראל לוים כהנים תחתיו
 ונר ,בתפלה ואלה ,הלב ברצון ואלה ,השיר
 כאחד האורות ונדבקים עליהם דולק

 עליונים ומתברכים מותהעול ומאירים
  .ותחתונים

)å( äéúåçú ìéëà]ð" àì àäã ïååìòå åäéàå à
ìéëà [ïååìòå ïéáøú3316 ìéëà àì àäã òîùîã 

>ð"ìéëà àì àäã ïååìòå åäéàå à <)àäã( 
 ÷éìñ åäéàã àðîæá àìà äéúåçú]ð" à åäéàã

÷éìã[ >ð" åäéàã àøù÷úà àìëå ÷éìã< 
ïéîìòã àîìù ïéãëå àøååç àøåäðá øáçúàå 

 åäìë)åäìåëå (>å<]àìåë[ ãç àãåçéá øù÷úà 
 àøåäð éàä äéúåçú äàöéùì íééñã øúáìå
 éàåéìå éðäë äéúåçú äéá ï÷áãúî àìëú
 àáìã àúåòøá ïéìàå øéùã äåãçá ïéìà ìàøùéå
 å÷áãúàå åäééìò ÷éìã àâøùå àúåìöá ïéìàå
 ïéàìò ïéëøáúîå ïéîìò ïéøéäðå ãçë ïéøåäð

ïéàúúå  
 חיים אלהיכם 'בה הדבקים ואתם" ואז
 בולכת צריךהיה  ,ואתם ".היום כלכם
 ועולות חלבים על להוסיף 'ו אלא. אתם
 ואתם ,נכליםו אכליםנו בו נדבקים שהם

 שחור תכלת אור באותו בו מתדבקים
 חיים" שכתוב זהו , קיימיםואתם שאוכלת

ים צבעה כל )וארגמן ותכלת( ".היום כלכם
 אוכל שהוא מתכלת חוץ ,לחלום טובים

 ושורה מות שבו אילן והוא ,תמיד ומשמיד
 שורה שהכל ומשום ,התחתון העולם על

 ,כך תאמר ואם. ומשמיד אוכל הוא תחתיו

åäéá íé÷áãä íúàå ïéãëå"ëéäìà ä" íééç í
 àìà äéì éòáî íúà íúàå íåéä íëìë]å'[ 

 àôñåàì]ìò[áãúî ïåðéàã ïååìòå ïéáøú  äéá ïé÷
 àøåäð àåääá äéá ï÷áãúî ïåúàå ïàöùå ïéìëàå

ää ïéîéé÷ ïåúàå àìëàã àîëåà àìëú" ã
)ã ã íéøáã ( íåéä íëìë íééç>ñ" úìëúå à

ïîâøàå<ïéðååâ ìë 3317 àìëúî øá àîìçì ïéáè 
 àðìéà åäéàå øéãú éöùå ìéëà åäéàã] äéáã

àúåî) [àúåîã( ïéâáå äàúú àîìò ìò àéøùå 

                                                           

אלקיך אש אוכלה הוא הכי הוא ודאי שהמלכות אוכלת ' ש ה,זהו סיום התירוץ של הפסוקים שמ 3316
  ).מ"מ(וקיימים פ שהם דבוקים במלכות הם חיים "אבל ישראל אע, הקרבנות וכל מה שתחתיה

 ).א"ד(חלבים ועולות 
 ).א"ד(מ "בר' שלח לך קעה א 3317
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 הם צבאות וכמה ,למעלה בשמים שורה גם
 )ואוכלים משמידים( וכולם ,למעלה
 שלמעלה אותם כל , בא וראה.קיימים
 התחתונים אבל ,נכללים תכלת אור באותו

 למטה אחר( העולםמ גס דבר שהם ,כך לא
 אוכל ולכן .עליו ושורה שעומד )מה על

 למטה אחר דבר לה ואין ,אותם ומשמיד
 התכלת שאור משום דיישמ שלא בעולם
  .עליו שעומד מה כל משמיד

äéúåçú àéøù àìëã àîéú éàå éöùå ìéëà åäéà 
 ïåðéà ïéìéç äîëå àìéòì àéîùá àéøù éîð éëä

 åäìëå àìéòì)ìéëàå éöù (]éîéé÷[3318 ìë éæç àú 
 ïììëúà àìëú àøåäð àåääá àìéòìã ïåðéà

 àîìò äñâ äìî ïåðéàã éëä åàì éàúú ìáà]ð" à
àúúì àøçà[ >ð"äî ìò àúúì àøçà à< 

ùå ìéëà êë ïéâáå äéìò àéøùå àîéé÷ã ïåì éö
 äìî äì úéìå>àúúì àøçà< àìã àîìòá 

 äî ìëì éöù àìëú àøåäðã ïéâá éöúùà
äéìò àîéé÷ã  

 מיני שלים צבע וחמשה בארבעים
 נחלקים שבעה .העולם נחלק אורות

 בתהום מכה אחד כל .תהומות לשבעה
 ,התהום בתוך מתגלגלות ואבנים ,שלו

 ונוקב אבנים באותם אור אותו ונכנס
 כל ושוקעים ,בהם צאיםיו ומים ,אותם
. צדדים לשני ומכסה התהום על ואחד אחד

 אור ונכנס ,נקבים באותם מים יוצאים
 האור מתגלגל .התהום צדדי לארבעת ומכה

 ,המים ונחלקים ,באחד ופוגשים בחברתו
 ,תהומות בשבעה שבעה אותם כל ואוחזים

éðååâ ùîçå ïéòáøàá3319ïéøåäð éðéæ 3320 
àîìò âéìôúà3321 äòáùì ïéâìôúî äòáù 

ïéîåäú3322ùèá ãç ìë 3323 äéìéã àîåäúá 
 ïéìâìâúî ïéðáàå]àîåäú åâá[ àåää ìééòå 

 ïéðáà ïåðéàá àøåäð)á÷ðå] (áé÷ðå[å ïåì  àéî
 àééôçå àîåäú ìò ãçå ãç ìë ïéò÷ùå åäá å÷ôð
 ìàòå ïéá÷åð ïåðéàá àéî å÷ôð ïéøèñ ïéøúì
 àìâìâúî àîåäú éøèñ òáøàì ùèáå àøåäð
 ïééî ïéâìôå ãçá åòøòàå äúøéáçá àøåäð
 ïàøëå éîåäú äòáùá äòáù ïåðéà ìë ïãéçàå

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ”א הודפס שנית בפקודי רכח ע”מכאן עד ברזא עלאה שבדף נב ע 3318
אמנם השרשים שלהם למעלה בענפים , הגוונים אינם אלא אחר יציאתם מן המלכות לעולמות 3319

עיקר הגוונים הם באים ' מתערין מסטרהא וכוואפילו השרשים אינם מתגלים אלא מבינה ולמטה דדינין 
מהגבורות שעל ידיהם נמדדים כל השיעורים וכל הגוונים שמודדין ומשערין גוון האור אם צריך לערב רובו 

ן "ולזה לא נתגלו הגוונים אלא אחר התיקון שנתקנו זו' דין או מועט דין ורובו רחמים או שוה בשוה וכו
הרי זכר , ה"שהם חו, ט"ה וי"ה שהוא הוי" החסדים עם הגבורות בסוד מוכל האצילות בסוד אדם שנתמזגו

י במילוי ואלקים במילואו "ג ואדנ"ה וקמ"ק כתב מ"ב הרמ"נ. 'בארבעין וחמש גווני וכו). זהר הרקיע(' ונוק
כבר יש זיני . ה"חו' ה כולל מילוי גימטרי"ה דכיון דמ"י כתבו שהוא שם מ"ה אותיות ותלמידי האר"הם מ

. תהום' ספירות בז' והאדם כלל ז. אלא ששורש הם באצילות בדיוק אדם. נין דעיקר גוונים הם בבריאהגוו
ואתרין ' כ יש בחי"ג ע"ח או ז"מ כיון שיורדות בו ז"מ. 'והגם דיסוד הוא א. כי יסוד נוקבא נקרא תהום

וכשיש . ן"שורשי בואבנין הם הגבורה שהם מ. 'דשייך לי' וכח בטש הוא החיבור בתהומ. דמקבלין להם
לתרין ' וחפיי. ונגדי מיא להעולמות. ח נקב הגבורה להמתיקן"שהם ה' והנהור. ן"אב' א גימטרי”בואו ע

נזר (והקשים אזלין לחיצונים בסוד נפולים . והרפיין נמתקים בחסד. כי יש דינין רפיין ויש קשים. סטרי
 ).נ"ש) (ישראל

יט (ז "קדמת תיקוש בה" כמ דאילנא והוא שקיו'וכו ן שהוא שם המפורש"ה במלוי אלפי" הוא הוי3320
 ובו נברא הכל והוא עשר ,] הדעת' שהשקיא דאילנא הוא בחי–ה כנור "ד ד"ז נח ע"א בתיקו" בהגר'עי) [א"ע

ב ”מיני מראות נחלק העולם פקודי רכח ע). א"י ג ע"א בס"בהגר (ס שהן פנימיות הספירות"אותיות בע
 ).א"ד(

ק וגם "א הוא עלמא שהעולם הוא בעל ו"וז, א"ק דז"תבונה המתלבשת בו' יפ, עלמא נקרא בינה 3321
כי התבונה המתלבשת , ק ואלו הם סוד המשכן"ואין עולם אלא מצד שמתלבשין בו, מלכות נקרא עלמא

י משכן "ז משכן עילאה מ"ש בתיקו"כמ, ומשכן עליון בינה הנקרא מי עליונה, ה"א נקרא מ"ס בז"עם י
 .יהל אור' ועי, )ב"י ד ע"א על ס"בהגר(ג טעמים "ב נתיבות וי"דהיינו לל). הר הרקיעז(' ה וכו"תתאה מ

 ).זהר הרקיע(תהום ' יסוד אימא ויסוד מלכות נק 3322
 כי ענין השיבטשזיווג נקרא , )ה וכבר"א ד"צ יג ע"א בספד"בהגר (הבטישה הוא בסוד זיווג נעלם 3323

ח יח "א תז"בהגר (שיתמתקו כדי ג אש ומים"חויוצאים מ נ שהם"זוכגון הפכים ה' באת הזיווג הוא לזווג 
 ).ג"ב פב ע"ו ביאורים ח"לש (ווגיכעין זרק ווג ממש אלא י זה אינבטישה, )ה כד אתפשט"ב ד"ע
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 ,התהום של כיםובחש )שורים( וכורים
 ועולים ,בהם מתערבים הללו כיםווהחש
 ,מאורות באותם ומתגלגלים ויורדים המים

 ,ומים וחושך אורות כאחד ומתערבים
. חשוכים נראים שלא אורות מהם ונעשו

 לשבעה ונחלקים ,בחברו מכה אחד כל
 זורמים ובהם ,התהום של צנורות וחמשה

 ,בקולו עולה נוריוצ נוריצ כל .מים
 ,נשמע קול וכשאותו .מזדעזעים והתהומות

 מימיך חלק ,ואומר לחברו קורא תהום כל
 תהום אל תהום" שכתוב זהו .בך ואכנס
  ".צנוריך לקול קורא

>ñ"ïàøù à<àîåäú éëåùçá 3324 ïåðéà éëåùçå 
àî ïé÷ìñå ïåäá éáøòú ïéìâìâúîå ïéúçðå àé

 ïéëåùçå ïéøåäð àãçë åáøòúàå ïéøåäð ïåðéàá
 ïàæçúà àìã ïéøåäð åäééðî åãéáòúàå ïééîå
 ïéòáùì ïéâìôúîå äéøáçá ãç ìë ùèá ïàëåùç

éøåðö ùîçå3325îåäú à àøåðö ìë àéî ïãâð åäáå 
 äéì÷á ÷éìñ àøåðöå)ïòæòæúàå (]ïòæòãæàå[ 

îåäú ìë òîúùà àì÷ àåää ãëå ïéîåäú éø÷ à
ää êá ìåòàå êîéî âéìô øîàå äéøáçì" ã

)ç áî íéìäú ( ìå÷ì àøå÷ íåäú ìà íåäú
êéøåðö3326  

 )וששים( מאות שלש אלה תחת
 לבנים מהם ,גידים )וחמשה( ושמונים

 זה נכללו , אדומיםומהם שחורים ומהם
 נרקמו גידים אותם .אחד צבע ונעשו בזה

 נקראת אחת וכל ,רשתות עשרה בשבע
 בזה זה נרקמו )התקיימו( .גידים רשת

 אלה תחת ,התהום בתחתית ויורדים
 ושתי ,הברזל כמראה רשתות שתי עומדות
 שני. הנחשת כמראה אחרות רשתות
 ואחד מימין אחד ,עליהם עומדים כסאות

   .משמאל

äàî úìú ïéìà úåçú )äùîçå ïéúùå( 
]ïéðîúå[ïéãéâ 3327 ïéîëåà ïåäðî ïéøååç ïåäðî 

 åìéìëúà ïé÷îåñ ïåäðî ïååâ åãéáòúàå àãá àã
 úåúùø äøùò òáùá åîé÷øúà ïéãéâ ïåðéà ãç

 éø÷à ïéãéâ úùø ãç ìëå)åîéé÷úà (]åîé÷øúà[ 
 ïéøú ïéìà úåçú éîåäú éìåôùá ïéúçðå àãá àã
 ïéúùø ïéøúå àìæøôã åæéçë ïéîéé÷ ïéúùø

 åæéçë ïéðøçà]ã[ éîéé÷ ïååñøë ïéøú àùçð
 àìàîùî ãçå àðéîéî ãç åäééìò  

 ומים ,כאחד חברותתמ רשתות תןאו כל
 ברשתות ונכנסים צנורות מאותם יורדים
 של כסא אחד ,כסאות שני אותם .האלה
 ,תחש רקיע של כסא ואחד , שחוררקיע
 עולים ,עולים כשהם הללו הכסאות שני

 ,רוהשח הרקיע של כסא באותו )באחד(
 רקיע של כסא באותו יורדים וכשיורדים

 מימין דאח ,הללו הכסאות שני. התחש
 הרקיע של כסא ואותו .משמאל ואחד

 התחש רקיע של כסא ואותו ,מימיןהשחור 
  .משמאל

 àãçë ïøáçúî ïéúùø ïåðéà ìë]ïééîå[ ïéúçð 
 éøú ïåðéà ïéúùø ïéìàá ïéìàòå ïéøåðö ïåðéàî
 àééñøë ãçå àîëåà àòé÷øã àééñøë ãç ïååñøë

àðåâññ àòé÷øã3328 ]ïååñøë ïéøú ïéìà[ ïåðéà ãë 
 ïé÷ìñ ïé÷ìñ)ãçá (]àåääá[ àòé÷øã àééñøë 

 àééñøë àåääá ïéúçð ïéúçð ãëå àîëåà
]àòé÷øã) [àòé÷øá( ïååñøë ïéøú ïéìà àðåâññ 

 àééñøë àåääå àìàîùî ãçå àðéîéî ãç
 àòé÷øã àééñøë àåääå àðéîéî àîëåà àòé÷øã

àìàîùî àðåâññ  
  áð/à  

 àîëåà àòé÷øã àééñøëá ïé÷ìñ ãë3329 êéàî , השחורהרקיע של בכסא כשעולים

                                                                                                                                                                                     

כי מתחלה הם בחשוכי אבל לאחר דאתערבי בנהורין נמתקו ואז . ואמר דכראן בחשוכי תהומא 3324
ן לבטשי זה בזה "נה לכל הזיווגים להיות כלים להעלות מונעשה בהם הכ. אינם חשוכין אלא נהורין ימים

 ).נ"ש) (שם(
הצינורות הם מקום שעוברים האורות המתפשטים למטה כמו השערות שהם הצינורות  3325

 .נ בסוף הספר"אריכות בש' עי). זהר הרקיע(שמתלבשים בתוכם האור שיוצא מן המוח 
  .אריכות בזוהר הרקיע' עי 3326
ומבשרי אחזה אלוה שכמו שיש ' ים לכל צד זולת צינורות הגדולים שבאציצינורות קטנים מתפשט 3327

  ).א"ד(באדם גידים קטנים וגדולים 
  ).א"ד(רקיע שיש לו גוון תחש אשר תרגומו ססגונא ששש ומתפאר בגוונין הרבה שלו  3328
 ).אור יקר(העליה דרך בה שההתעוררות עולה ממטה למעלה מהמלכות דרך הוד  3329
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, בו ויורדים ,מאלש רקיע של הכסא מנמיך
 יורדים( ,באחד אחד הכסאות מתגלגלים

 הרשתות אותן כל לוקחים )ולוקחים
 התהום לתחתית אותם ומכניסים תוכםב

 למעלה ועולה אחד כסא עומדו ,התחתונה
 אחר כסא ועומד ,התהומות אותם מכל

 כסאות שני בין ,התהומות כל של למטה
 וכל ,תהומות אותם כל מתגלגלים אלו

 הכסאות שני בין ננעצו ורותצנ אותם
  .הללו

àìàîù àòé÷øã àéñøë3330 äéá ïéúçðå 
ãçá ãç ïååñøë ïéìâìâúî269 ïåðéà ìë ïéè÷ð 

åäééåâá ïéúùø3331 àîåäúã àìåôùá ïåì ïéìàòå 
äàúú3332àééñøë ãç íéà÷ 3333 àìéòì ÷éìñå 

éîåäú ïåðéà ìëî3334 àøçà àééñøë íéà÷å 
àúúì3335ìëã  ïéìà ïååñøë ïéøú ïéá éîåäú 

ïéøåðö ïåðéà ìëå éîåäú ïåðéà ìë ïéìâìâúî3336 
ïéìà ïååñøë ïéøú ïéá åöòðúà  

 ,הם צנורות )אורות( וחמשה שבעים
 אותם וכל ,הכל של עליונים הם שבעה

 בגלגלי נעוצים וכולם ,בהם אחוזים אחרים
 בגלגלי ונעוצים ,הזה בצד הזה הכסא
 )בתהומות(מים  בהם. הזה בצד הזה הכסא
 כורים שיורדים אותם .ויורדים עולים

 נכנסים שעולים אותם .ובוקעים בתהומות
 וממלאים ועולים ,האבנים נקבי באותם
 של צבעים שבעה כאן עד .הימים לשבעת
 אחרים אורות שבעה. עליון בסוד אורות

 ùîçå ïéòáù)ïéøåäð (ïéøåðö3337 äòáù ïåðéà 
éàìò ïåðéà3338 ïãéçà ïéðøçà ïåðéà ìëå àìëã 

àééñøë éàäã éåìâìâá éöéòð åäìëå åäá3339 
 àã àøèñá] àééñøë éàäã éåìâìâá ïéöéòðå

àã àøèñá[ïééî ïåäá 270ïéúçðå ïé÷ìñ 3340 ïåðéà 
éîåäúá ïàøë ïéúçðã3341 ïåðéà ïåì éò÷áå 

ãïéðáà éá÷åð ïåðéàá ïéìàò ïé÷ìñ3342 ïé÷ìñå 
ïéîé òáùì ïééìîå3343 ïéøåäð éðååâ äòáù ïàë ãò 

àæøá3344 äàìò3345ïéøåäð äòáù 3346 ïéðøçà 
                                                                                                                                                                                     

ה חד בחד בסוד המזגת "ומתגלגלן כורסוון שהם נו' א יורד להמשיך השפע כדפישהוא הנצח והו 3330
 ).אור יקר(השפע בהם 

ורשתין אלו יראה האדם ' ה להשפיע למלכות וכו"הם היסוד שהוא הגיד והיסוד לגבי היחוד בין נו 3331
אמה הנכנסת וכולם שופכים ְלִּפי ה' ממש כמותם אפילו בבהמות רשתות לבנות שדרך בם נמשך הזרע וכו

 ).אור יקר(לתוך בטל המלאה 
ממש כענין כניסת הגיד בתוך " ועאלין לון"ואמר . מלכות שהוא תהום שביעי בבחינה אחרונה 3332

 ).אור יקר(ם "הרח
 ).אור יקר(בינה  3333
 ).אור יקר(ק "עילאה מצד מעלה לו' היא עולה על כל הספירות שכן אימא רביעא על בנין והיינו ה 3334
' ן וזהו שאמר דכל תהומי וכו"ההי' בין ב' ק הם סוד ו"וו, תאה למטה מששה קצוותת' מלכות ה 3335

ק פעמים יונק וגובר חסד פעמים יונק וגובר גבורה וכן כולם והיינו "ואומר מתגלגלן היינו סוד הקף ו
 ).אור יקר(גלגולם 
צים בתוכם היינו ממש בחינתם בתוך הבינה ובחינתם בתוך המלכות דהיינו אתנעיצו שהם נעו 3336

ואפשר אתנעיצו לשון בקיעה כענין חריצין ונעיצין והכוונה בקוע אורם ושפעם בין תרין כורסוון מלמעלה 
לקבל ולמטה להשפיע וגם כן לקבל מלמטה ההתעוררות והלשפיע למטה השפע ולקבל מלמעלה השפע 

 ).אור יקר(ולהרות שם ההתעוררות  התחתון 
 .)אור יקר(ספירות ' הם מציאות ז 3337
וזהו שאמר וכל אינון אחרנין אחידן בהו ' ס והשאר כלולים בהם כדפי"שהם ראשים עיקריים בז 3338

 ).אור יקר(
 ).אור יקר(שבבינה שהם בית מנוחתם באותם הבחינות לקבל ולהשפיע ' שבמלכות ובחי' הם בחי 3339
 ).אור יקר(עולים ההתעוררותם ויורדים בשפעם  3340
 ).א"ד(חופרים בתהומות  3341
 ).אור יקר(לעיל '  מאותם בחינות שבע אותיות כדפילקבל 3342
 ).אור יקר(ספירות למטה שהם נעשים צנורין לספירות התחתונות ' הם ז 3343
 ).א"ד(כ "ע 3344
 ).אור יקר(במציאות הבינה למעלה בשתוף החכמה  3345
ם "ספירות שהם מתפשטות מהבינה והבינה י' מאורות מאור עליון להתפשט בז' היינו התפשטות ז 3346

הספירות מתפשטות ממנה ימים כמותה וזהו שאמר שבעה ימים וימא חד שהיא הבינה כליל לון ומפני ו
ם זה דקאמרן היא הבינה למעלה מהם ובחינתה "ימים הוצרך לפרש כי י' ם למטה כוללת ז"שגם המלכות י
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 כולל אחד וים ,ימים לשבעה נחלקים
 העליון ים הוא האחד הים אותו .אותם
   .בו כלולים הימים שבעת שכל

 àåää ïåì ìéìë ãç àîéå íéîé äòáùì ïéâìôúî
 àîé åäéà ãç àîéäàìò ïìéìë ïéîé òáù åäìëã 

 äéá  
 אותו לתוך נכנסים הללו אורות שבעה

 לשבעה )בעיםלש( לים בו ומכים הים
 ,נחלים לשבעה נחלק וצד צד וכל .צדדים
 וכל ."' וגונחלים לשבעה והכהו" ככתוב

 נהר וכל ,נהרות לשבעה נחלק ונחל נחל
 ודרך דרך וכל ,דרכים לשבע נחלק ונהר

 הים מימי וכל ,שבילים לשבעה נחלקת
  .לתוכם נכנסיםכולם 

ïéìà ïéøåäð äòáù3347 àîé àåää åâì ïéìàò 
 äéì ïàçîå)éì àîïéòáùì (] àîîéìäòáùì[ 

ïéøèñ3348 äòáùì âìôúà àøèñå àøèñ ìëå 
ïéìçð3349 áéúëãë )åè àé äéòùé (åäëäå3350 

åâå íéìçð äòáùì'3351 âìôúà àìçðå àìçð ìëå 
 äòáùì âìôúà àøäðå àøäð ìëå ïéøäð äòáùì

 ìëå ïéçøà äòáùì âìôúà àçøåàå àçøåà
ïéìéáù åäééåâì ïéìàò ïåäìë àîéã éåîéî ìëå  

 לשבעה ויורדים עולים ורותא שבעה
 לתוך נכנסים עליונים אורות שבעה .צדדים

 כמו .יוצאים אחד ומעליון הם ששה .הים
 אותם לכל מימיו מחלק כך ,הים שנוטל

 למטה אחד תניןו ,נהרות אותם לכל ,ימים
 בצד בא ,נהרות אותם בכל שט שמאל בצד

 ומגיע ,כברזל חזקים כולם ,קשקשיו
 האורות אותם וכל .מקומה ושואב ,לשאוב

 ,אש לוהטים ולשונו פיו .לפניו נחשכים
 עד, חזקה כחרבחדה  לשונו )לשונו דוח(

 ואז ,הים לתוך למקדש כנסילה שמגיע
 ,נחשכים והאורות המקדש את מטמא
 נחלקים ואז ,מהים עולים עליונים ואורות

 ומימיו קופא והים ,שמאל בצד הים מימי
   .זורמים לא

 ïé÷ìñ ïéøåäð äòáù ïéøèñ äòáùì ïéúçðå
ò ïéàìò ïéøåäð äòáùà ïåðéà àúéù àîé åâì ïéì

 ãçîåäàìò âéìô éëä àîé ìéèðã äîë é÷ôð 
ïéøäð ïåðéà ìëì ïéîé ïåðéà ìëì éåîéî3352 ãç 

 ïåðéà ìëá èàù àìàîù øèñá àúúì àðéðú
 ïéôé÷ú ïåäìë éåù÷ù÷ øèñá éúà ïéøäð

 ìëå äøúà áéàùå àáàùì éèîå àìæøôë]ïåðéà[ 
åäðäéî÷ ïëùçúà ïéø àèäìî äéðùéìå äéîåô 

 àùà] ãåãç>ã<äéðùéì[ àáøçë äéðùéì ãåãç 
àôé÷ú3353 àîé åâ àùã÷îì ìòéîì éèîã ãò 

 ïéøåäðå ïéøåäð ïëùçúàå àùã÷î áéàñ ïéãëå
 éåîéî ïéâìôúî àîé ïéãë àîé ïî ïé÷ìñ ïéàìò

éôà÷ àîéå àìàîù øèñá3354 éåîéî ïéãâð àìå   
 והנחש" ובשכת כמו ,הדבר סוד זה ועל

 'ה עשה אשר השדה חית מכל ערום היה
 מלמטה יורד הרע הנחש סוד ".אלהים
 פני על שט והוא ,)למטה מלמעלה( למעלה
 עד למטה לפתות ויורד ,המרירים המים
וא מות ה הזה הנחש. רשתו לתוך שיפלו

 של יםומסת והוא נכנס במעיו ה,שבעולם

 áéúëã äîë äìîã àæø àã ìòå) â úéùàøá
à ( äùò øùà äãùä úéç ìëî íåøò äéä ùçðäå

åäé"éäìà ä" àúúî úéçð àùéá àéåçã àæø í
 àìéòì]ð"ààúúì àìéòî [ éôà ìò èàù àåäå 

 åâ ïåìôéã ãò àúúì éúôàì úéçðå ïøéøî ïééî
ä àéåç éàä éåúùøéî à ìàò àåäå àîìòã àúå

                                                                                                                                                                                     

טה מהם ם והיא כלולה מהם שכלם כלולות בה וזהו שאמר ההוא ימא חד אינה למ"על הספירות נקראת י
 ).אור יקר(ז כולהו ימין כלילו בה "אלא למעלה מכולם ועם כ

היינו בסוד קו המדה ואור עצמות המתפשט מכתר וחכמה הוא הנותן כח בבינה להאציל הספירות  3347
 ).אור יקר(והיינו מחאן ליה לימא דקא מפרש ואזיל 

 ).אור יקר(שבע סטרין דילה , ס שבה בעצמה"הם ז 3348
יוצא ' ת שהוא נחל נובע מבית ה"שהם נחלים ות' מהם כלולה מז' ץ כל אהם התפשטותם לחו 3349

 ).אור יקר(
 ).הערת הזוהר(ב ”שמות רמב ע 3350
מ "א. ז שבילין"ו אלפים תת"א ארחות ו"ט נחלים גשם נהרות ואלפים ות"לפי החשבון הרי הם מ 3351

  ).א"נ(
 ).א"ד(ב ”עהוא המקטרג הגדול שעליו נאמר והרג את התנין אשר בים וארא כז  3352
 ).א"ד(חדוד לשונו כחרב חדה וחזק  3353
 ).א"ד(ב ”והים נקרש ונקפא מלשון קפאו תהומות לעיל כט ע 3354
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 של אחר נחש ויש .שמאל לצדהוא  ,האדם
 האדם עם הולכים שניהם .ימין צדב החיים

  .שבארנוה כמו

éåòîá3355 àìàîù øèñì àåä ùð øáã íéúñã 
 åäééåøú àðéîé øèñá ééçã àøçà àéåç úéàå

äåî÷åàã äîë ùð øáã äéîò éìæà  
 חיות שאר כל שהרי ,"השדה חית מכל"

 משום ,זה כמו להרע חכם בהם אין השדה
 שנמשך למי אוי .הזהב זוהמת שהוא
 אשב מי ולכל מות לו גורם שהוא ,אחריו
 אחריו נמשך אדם .בארנוה והרי .אחריו
 כמו ,שלמטה מה בכל לדעת ויורד למטה
 עד ,אחריהם ודרכו רצונו נמשך כך ,שיורד

 העולם תאות ורואים ,הזה לנחש שמגיעים
 והוא ,קם אז ,זה במקום שטים ודרכיו
 וגרם ,בהם ונדבק ואשתו אדם אחר נמשך
 עד ,אחריו שבאו הדורות ולכל מות להם

 פסקה לא ,סיני להר ישראל שהגיעו
 כיון ,נתבאר והרי ,מהעולם וזוהמת
או ונדבקו בעץ ששורה בו מות שחט

  .למטה

 àì÷çã ïåéç øàù ìë àäã äãùä úéç ìëî
 åäéàã ïéâá éàäë àùàáàì íéëç åäá úéì
 äéøúáà êéùîúàã ïàîì éåå àáäãã àîäåæ
 äéøúáà ïééúàã ìëìå àúåî äéì íéøâ åäéàã

îúà íãà äåî÷åà àäå àúúì äéøúáà êéù
 éëä úéçðã äîë àúúìã äî ìëá òãðîì úéçðå

èîã ãò åäééøúáà éåçøàå äéúåòø êéùîúàé ï
 éåçøåà åèùå àîìòã äéúáåàéú åîçå àéåç éàäì
 åäééøúáà åäéà êéùîúàå í÷ ïéãë àã øúàá
 àúåî åäì íéøâå åäá ÷áãúàå äéúúàå íãàã

åá ìàøùé åèîã ãò äéøúáà åúàã éøã ìë
éñã àøåèì àäå àîìòî äéìéã àîäåæ ÷ñô àì éð

 äéá àéøùã àðìéàá å÷áãúàå åèçã ïåéë øîúà
àúúì àúåî  

 אלהים 'ה קול את וישמעו" ,כתוב מה
 אלא מהלךלא כתוב כאן  ".בגן מתהלך

 היה חטא שאדםטרם  ,בא וראה". מתהלך"
 ולא ,העליון האור בחכמת ועומד עולה
 תאותו שהגדיל כיון .החיים מעץ נפרד היה

 עד אחריהם נמשך ,למטה ולרדת לדעת
 .הטוב ועזב רע וידע ,החיים מעץ שנפרד

 אתה רשע חפץ אל לא כי" כתוב זה ועל
   יגורךלא

 áéúë äî)ç â úéùàøá ( ìå÷ úà åòîùéå
åäé"éäìà ä" ïàë áéúë ïéà êìäî ïâá êìäúî í

êìäúî àìà3356íãà àèç àì ãò éæç àú 3357 
 åøéäðã äîëçá íéà÷å ÷éìñ äåääàìò3358ìå  à

ééçã àðìéàî ùøôúî äåä3359 éâñàã ïåéë 
 êùîúà àúúì àúçðìå òãðîì àúáåàéú
 òø òãéå ééçã àðìéàî ùøôúàã ãò åäééøúáà

 áéúë àã ìòå áåè ÷áùå)ä ä íéìäú ( ìà àì éë
êøåâé àì äúà òùø õôç  

  áð/á  
 דירה לו אין ,רע אחר שנמשך מי ".רע

 היו ,חטאו שלא ועד. החיים עץ עם
 חכמה יודעים והיו מעלהמל קול שומעים
 העליון זהר של בקיום ועומדים עליונה

 קול אפילו ,שחטאו כיון .פוחדים ולא

 íò äøéã äéì úéì òø øúá êùîúàã ïàî òø
 àì÷ ïéòîù ååä åàèç àì ãòå ééçã àðìéà

 àúîëç éòãé ååäå àìéòìîäàìò3360 éîéé÷å 
 àøäéæã àîåé÷áäàìò3361éë éìçã àìå  åàèçã ïå

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(א להסיתו כדי שיפול ברשתו אשר טמן לו "ר נכנס ומתעלם במעי הסתום של בנ"שהיצה 3355
). א"ד(יתה מתהלך שאחזו בקליפה שבה שורה המ). מ"מ(כינוי אל הנקבה שהיא מלכות ' שהת' פי 3356

מכאן ). א"נ(מלכות עם הכולל ' שמפעיל עוד הליכה יתר על הראשונה מתהלך גי' מתהלך כו' ב האריך וכ"וי
  ).א"ד(א ”לקמן עא ע' ב ועי”עד מההוא גוונא ממש שבסוף דף נג תמצאהו כפול בכי תשא קצג ע

 דעץ הדעת הוא במה שעומק החטא, א"ג ואמור קז ע"ג וקמ ע"תולדות קלט ע, ב"עוד נח עה ע' עי 3357
, ר נכנס לנסיון שלא ברשות"אדה. א"לקמן רנח ע' ועי, )ג"ב פא ע"ה ח"דע(' שנכנס להסתכל בעניני הקלי

 ).ד"ב פג ע"ה ח"דע(אלא מדעתו וחפצו ורצונו 
 ).מ"מ(אבא  3358
 ).מ"מ(א "ז 3359
 ).מ"מ(אבא  3360
 ).מ"מ(בינה  3361
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 åìéôà) [å÷éôà( àì÷ ]àì àúúìã[åä å271 ïéìëé[  .בו לעמוד יכלו לא שלמטה
äéá í÷éîì  

 בשעה ישראל חטאוש טרם ,וז דוגמאכ
 מהם נתבטלה סיני הר על ישראל שעמדו

 יצר טוליב אז שהרי ,הזה הנחשזוהמת 
 ואז ,מהם אותו ודחו מהעולם היה הרע

 ירדו ולא למעלה ועלו ,החיים בעץ נאחזו
 אספקלריות איםורו יודעים היו אז. למטה

 לדעת ושמחים עיניהםהאירו ו ,עליונות
 הוא ברוך הקדוש להם חגר ואז .עוולשמ

 שלא ,הקדוש שמושל  אותיות של חגורות
 יטמא ולא הזה הנחש עליהם לשלוט יוכל

 בטלו ,בעגל שחטאו כיון .דםוק כמו אותם
 ,עליונים ואורות דרגות אותן כל מהם

 ינותומז חגורות אותן מהם ובטלו
 והמשיכו ,הקדוש העליון מהשם התעטרוש

 מות וגרמו ,מקדם כמו הרע נחש עליהם
 וירא" ,כתוב מה כך ואחר .העולם לכל

 קרן והנה משה את ישראל בני וכל אהרן
  ".אליו מגשת וייראו פניו עור

ìàøùé åáç àì ãò àã àðååâë3362 àúòùá 
 åäééðî øáòúà éðéñã àøåè ìò ìàøùé åîéé÷ã

àéåéç éàäã àîäåæ3363  òøä øöé ìåèá ïéãë àäã
àîìòî äåä3364 åãéçàúà ïéãëå åäééðî äéì åçãå 

 àúúì åúçð àìå àìéòì å÷ìñå ééçã àðìéàá
 ïéàìò ïàéøì÷ôñà ïàîçå ïéòãé ååä ïéãë
 ïéãëå òîùîìå òãðîì ïàãçå åäééðéò ïéøäðúàå

á÷ ïåì øâç"ïååúàã ïéøåâç ä3365 äéîùã àùéã÷ 
àìå àéåç éàä åäééìò äàèìùì ìåëéé àìã áàñé 

 åäééðî øáòúà ìâòá åàèçã ïåéë àúéîã÷ë ïåì
 åäééðî åøáòúàå ïéàìò ïéøåäðå ïéâøã ïåðéà ìë

æî åøéâç ïåðéàå ïéðéé]øèòúàãé àîùî äàìò 
àùéã÷) [ éåîù éåøèòãäàìò( åäééìò åëéùîàå 

 àîìò ìëì àúåî åîøâå ïéîã÷ìîë àùéá àéåç
 áéúë äî øúáìå)ì ãì úåîù ( ìëå ïøäà àøéå

é éðá åàøééå åéðô øåò ïø÷ äðäå äùî úà ìàøù
åéìà úùâî  

 וירא" ,בתחלה כתוב מהבא וראה 
 רואים וכולם ,"להוהגד היד את ישראל
 באספקלריה ומאירים עליונים אורות

 את רואים העם וכל" שכתוב ,שמאירה
 ,פוחדים ולא רואים היו הים ועל ".תוהקול

 פני ,שחטאו אחר ".ואנוהו אלי זה" שכתוב

 àúéîã÷á áéúë äî éæç àú)àì ãé íù ( àøéå
 ïéøäæ ïàîç åäìëå äìåãâä ãéä úà ìàøùé

àøäðã àéøì÷ôñàá ïéøäðúîå ïéàìò3366 áéúëã 
)åè ë íù ( àîé ìòå úåìå÷ä úà íéàåø íòä ìëå

 áéúëã ïéìçã àìå ïàîç ååä)á åè íù ( éìà äæ

                                                           

 ).א"ד(כי תשא קצב  3362
אם כי כל ראיה בו אינה באה אלא על ידי התלבשות , האז היה גילוי באספקלריא המאיר 3363

 ).ב"ב ח ע"כללים ח(באספקלריא שאינה מאירה 
ה שובו לכם לאלהיכם "הקב' ע דא"משמע אילו לא חטאו לא היו יכולין להזדווג עם נשותיהם וצ 3364

חטא אדם לא והגיה שם נכדו דאמרו בזוהר נח אלמלא לא . מ"א. ז"ד קצת ישוב ע"פינחס עמוד תי' בפ' ועי
ואני בעניי . ד"ש ובהא ניחא עכ"ר אבל עביד מסטרא דרוח קדשא קדישין ע"עביד תולדות כגוונא דא דיצה

ועוד . א דחי לקרא דשובו לכם לשמחת עונה אלא דפריך עלה ומסיק דהוו מולדי"ע' ז דף ה"אומר דהרי בע
' ז אמר והסירותי וגו" ובסוף קלר"אומר והסירותי את לב האבן דמתבטל יצה' דבמדרש הנעלם וירא קט א

. ק כי קצרתי"ש בבזוהר נח הנזכר ודו"ד מ"בשר ולא לדבר אחר והיינו ע' ונתתי לכם לב בשר לב להוצי
 ). א"נ(ן "מאי

  ).א"ד(חגורה של אותיות הקדושים  3365
 כי אין השגה לשום בריה -' א אספקלריא כורדלא אנהיר סיה, ל"ז, א"ח יח ע"א על תז" בבהגר'עי 3366

דהיינו שכל הבריאה . ל"עכ, ה אנהיר לה בדרגיה ועביד לה אספקלריא דנהרא"רק בשכינה כידוע רק שמרע
אמנם אם ישנם חילוקי מדרגות בין הברואים . כולה אינה יכולה להשיג מאומה אלא ממידת המלכות בלבד

ח " בתז'ועי. אוא אם ל"כלומר אם המלכות עומדת בזיווג עם ז, הדבר תלוי באם המלכות מאירה אם לאו
כרובי עינא דפתחין וסגרין דבהון נהיר עמודא דאמצעיתא בבת עינא : תנא דמסייע ליסוד זה, ג"לד ע

, למימרא. כ"ע, ואתקריאת מסטרה אספקלריא דנהרא וכד סתים עינא אתקריאת אספקלריא דלא נהרא
מסטרא : ב"ז פט ע" ת'ועי. א אם לאו"בזיווג עם ז' הוא אם הנוק" לא נהרא"לבין " נהרא"שההבדל בין 

אתקריאת אספקלריא דלא נהרא , י בלא בעלה"וכד איהי אדנ, ה אתקריאת אספקלריא דנהרא"דיהו
נקראת מראה שאינה , י בלא בעלה"וכאשר היא אדנ, ה נקרא מראה המאירה"מצידו של הוי: תרגום[

 ).ו"לש(א "ב קצד רע"ח]. מאירה



úéùàøá 

312 

 שכתוב ,לראות יכולים היו לא ורהסרס
  ".אליו מגשת וייראו"

ì åäåðàå ïéìëé ååä àì øåñøñä éðô åèçã øúá
 áéúëã éîçîì)ì ãì íù (åéìà úùâî åàøééå3367  

 בני ויתנצלו" ,בהם כתוב מהבא וראה 
 מהם שבטלו ,"חורב מהר םעדַי את ישראל
א " נבהם שהתחברו( כלי זיין אותם

 טוישל שלא כדי סיני בהר )בה שהתחגרו
 מה מהם שבטלו כיון .רע נחשאותו  בהם
 לו ונטה האהל את יקח ומשה" ,כתוב
  ".המחנה מן הרחק למחנה מחוץ

 åäá áéúë äî éæç àú)å âì íù ( éðá åìöðúéå
 åäééðî øáòúàã áøåç øäî íéãò úà ìàøùé

ïðééæî ïåðéà3368) åäá åøáçúàã( ]äá åøâçúàã[ 
 àéåç àåää åäá èåìùé àìã ïéâá éðéñã àøåèá

 áéúë äî åäééðî øáòúàã ïåéë àùéá)æ íù (
 ç÷é äùîå äðçîì õåçî åì äèðå ìäàä úà

äðçîä ïî ÷çøä  
שייך  הזה הפסוק מה ,אלעזר רבי אמר

 מישראל שבטלו משה שידע כיון אלא ,זהל
 ודאי הרי ,אמר ,עליונים כלי זיין אותם
 ,ביניהם רלדּו יבא רע נחש והלאה מכאן
 ,מיד .יטמא ,ביניהם מקדש כאן יקום ואם

 מחוץ לו ונטה האהל את יקח ומשה"
 משה ראה כי ,"המחנה מן הרחק הלמחנ
 היה שלא מה רע נחש ישלוט אז שהרי

 לא וכי ,"מועד אהל לו וקרא. "לזה דםומק
 בהתחלה אלא ,מועד אהל בהתחלה היה
  .מועד אהל וכעת ,סתם אהל

 éàä éáâì àø÷ éàä éàî øæòìà éáø øîà
 äùî òãéã ïåéë àìà]åøáòúàã) [øáòúéã( 

ìò ïéðééæ ïåðéà ìàøùéã åäééðî éàãå àä øîà ïéà
 åäééðéá àøééãì éúéé àùéá àéåç äàìäìå ïàëî

ãéî áàúñé åäééðéá àëä àùã÷î íå÷é éàå3369 
 äðçîì õåçî åì äèðå ìäàä úà ç÷é äùîå
 ïéãë àäã äùî àîçã ïéâá äðçîä ïî ÷çøä
 àðã úîã÷î äåä àìã äî àùéá àéåç èåìùé

ãòåî ìäà åì àø÷å3370 àúéîã÷á äåä àì éëå 
 àìà ãòåî ìäà àúùä íúñ ìäà àúéîã÷á

ãòåî ìäà  
 ,לטוב אמר אלעזר רבי ,מועד זה מה

 אמר אלעזר רבי .לרע אמר אבא ורבי
 של שמחה יום שהוא מועד מה ,לטוב

 )מועד מה( ,שהוקד בו שנתוספה הלבנה
 לה קרא כאן גם ,סרוןיח בו שולטת לא

 )נחש( התרחק שהרי להראות ,זה בשם
תוב כ זה ועל ,נפגם ולא מביניהם אהל

  ".מועד אהל לו וקרא"

 àáà éáøå áèì øîà øæòìà éáø ãòåî éàî
ùéáì øîà3371 ãòåî äî áèì øîà øæòìà éáø 

]ã[ äéá àôñåúàã àøäéñã äåãç íåé åäéà
 äùåã÷)ãòåî äî ( óåà àúåîéâô äéá àèìù àì

 ÷éçøúà àäã äàæçàì àã àîùá äì àø÷ àëä
)àéåç(] åäééðéáî[ >ìäà< íéâôúà àìå åäééðéáî 

ìòåáéúë ãòåî ìäà åì àø÷å àã   
 בהתחלה שהרי ,לרע אמר אבא ורבי

 יצען בל אהל" שנאמר כמו ,סתם אהל היה
 äåä àúéîã÷á àäã ùéáì øîà àáà éáøå

 øîà úàã äîë íúñ ìäà)ë âì äéòùé ( ìá ìäà

                                                                                                                                                                                     

 אשר ה"ב הויה דהשם עתה הגילוי שכל הוא נודע הנה כי ואה בביאור והענין: ד"ב מז ע"ה ח"דע' עי 3367
) טו ג שמות (הכתוב בענין וכנודע, אדני שם י"ע רק הוא גילויו הנה ע"בי ובעולמות, א"בז רק הוא באצילות

 קמץ צירי חולם [אותיותיו מוציא בנקודות ה"מ השם עתה הוא המפורש שם סוד וכן. זכרי וזה שמי זה
 הינם הללו מהניקודים אחד כל שכן, א"דז דדעת ה"הוי שם ניקוד שזהו', א פרק מד שער ח"ע' ועי. צירי

 אחרונה א"וה, קמץ ניקודו ו"וי, צירי ניקודו א"ה, חולם ניקודו ד"יו: האות שם ביטוי של העיקרי הניקוד
' וב, אחת ד"יו עצמה היא חירק ניקוד נקודת: כדלהלן הוא החשבון [ו"ס במספר שהוא, ].צירי ניקודו

 כ"סה, האחרון שבצרי ם"יודי' ב ועוד', וי' מו כלול הקמץ, נוספים ן"יודי' ב הם הראשון צירי דניקוד נקודות
 .משה ה"מסו) לג לד שמות (בסוד א"הגר ש"וכמ, 'וכו, ].ו"ס

 דבגדלות ,א" והן כלי זיין להלחם בס,זיונין' מוחין הן ג' הג: א"צ ג ע"א בספד"ה בבהגר"הגה' עי 3368
 @".אינון לוחי קדמאי"ב אור יקר על מילים "לקמן סג ע' עי. א" ומתכנעין הסמסתלקין

' ל בפי"י זצ"ש רבינו האר"אור ועמ' י האהל ל"א לחד לישנא דרש”בשבח שח ע). א"ד(ב ”רלו ע 3369
 ).א"נ(ן "מאי. 'ישמח משה כו

) ה"חין פשער הארת המו(ח "בע'  ע, שהוא נקרא נקודת ציון, והוא יסוד דהמלכות, אהל מועד3370
 ).א"ש פט ע"הקדו(

 .א"ב קצד ע"ח' עי 3371
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 .מועד אהלעכשיו ו ,"לנצח תיוויתד יסע בל
 שלא לעולמים כיםואר חיים לתת בהתחלה

 ,מועד אהל והלאה מכאן ,מות בהםישלוט 
 עכשיו ".חי לכל מועד ובית" שנאמר כמו
 בהתחלה .לעולם קצובים וחיים זמן בו נתן
 חברותא בהתחלה .נפגםעכשיו ו נפגם לא

 עכשיו ,יסורו שלא בשמש הלבנה של וזווג
 ולכן .לזמן מזמן שלהם הזווג ,מועד אהל
  .קדם היה שלא מה מועד אהל לו קרא

 åéúåãúé òñé ìá ïòöé ìäà àúùäå çöðì
ãòåî3372 ïéîìòì ïéëåøà ïééç áäéîì àúéîã÷á 

 ãòåî ìäà äàìäìå ïàëî àúåî åäá èåìùé àìã
 øîà úàã äîë)âë ì áåéà ( éç ìëì ãòåî úéáå

ïéáåö÷ ïééçå àðîæ äéá áéäééúà àúùä3373 
 íéâôúà àúùäå íéâôúà àì àúéîã÷á àîìòì
 àùîùá àøäéñã àâååæå àúåøáç àúéîã÷á

úùä ïåãòé àìã ïîæî ïåäìã àâååæ ãòåî ìäà à
 äåä àìã äî ãòåî ìäà åì àø÷å êë éðéâáå ïîæì

íãå÷3374  
 ועוסק אחד לילה יושב היה שמעון רבי
 ורבי יהודה רבי לפניו יושבים והיו ,בתורה
 כתוב הרי ,יהודה רבי אמר .יוסי ורבי יצחק

 ,"חורב מהר עדים את ישראל בני ויתנצלו"
 זמן תומאו עליהם מות שגרמו ואמרנו
 שהסירו רע נחש אותו בהם ושולט ,ומעלה

 אבל ,ישראל נניח .בתחלה מהם אותו
 ממנו )יתבטל( בטל ,חטא שלא יהושע
 סיני בהר עמם שקבל עליון כלי זיין אותו

  .לא או

 éòìå ãç àéìéì áéúé äåä ïåòîù éáø
 ÷çöé éáøå äãåäé éáø äéî÷ éáúé ååäå àúééøåàá

 àä äãåäé éáø øîà éñåé éáøå áéúë)ùíå  (
 áøåç øäî íéãò úà ìàøùé éðá åìöðúéå
 àðîæ àåääî åäééìò àúåî åîøâã ïðéøîà÷å

àìéòìå3375 åãòàã àùéá àéåç àåää åäá èéìùå 
 àìã òùåäé çðéú ìàøùé àúéîã÷á åäééðî äéì

 àèç)éãòà( ]éãòúà[äéðî 3376 àðééæ àåää äàìò 
àì åà éðéñã àøåèá ïåäîò ìá÷ã  

  âð/à  
 אם ,ממנו) יתבטל( לבט שלא תאמר אם

 תאמר אם .אדם בני כשאר מת למה ,כך
 שהרי ,חטא לא והרי ,למה ,ממנו שהוסר

 .ישראל שחטאו בשעה משה עם היה הוא
 עטרה אותה קבל שלא )שהרי (תאמר ואם
 פתח. למה ,ישראל בלוישק כמו סיני בהר

 יחזו ישר אהב צדקות 'ה צדיק כי" ,ואמר
 מה החברים אמרו זה בפסוק ".פנימו

 ושמו הוא צדיק ,"'ה צדיק כי" אבל ,שאמרו
 ישר ,"הוא ישר" ".אהב צדקות" ולכן ,צדיק
 יחזו" זה ועל ,"וישר צדיק" שנאמר כמו

 àìã àîéú éà)éãòà( ]éãòúà[ éëä éà äéðî 
 éãòúàã àîéú éà àùð éðá øàùë úéî éàîà

à äéðî äùî íò åäéà àäã àèç àì àäå éàî
àäã àîéú éàå ìàøùé åáçã àúòùá äåä)  àì

ìéá÷ ( åìéá÷ã äîë éðéñã àøåèá àøèò àåää
 øîàå çúô éàîà ìàøùé)æ àé íéìäú ( ÷éãö éë

åäé"åîéðô åæçé øùé áäà úå÷ãö ä3377 àø÷ éàä 
 ÷éãö éë ìáà åøîà÷ã éàî àééøáç äéá åøîà

åäé"äéîùå àåä ÷éãö ä3378å ÷éãö  êë éðéâá

                                                                                                                                                                                     

כי תמיד היא , אבל בלאה הנקראת אהל בל יצען. זמנין כך וזמנין כך,  הנה ברחל יש מיעוט והגדלה3372
 ).גלספר הליקוטים ישעיה  (נשארת בקומתה

 ).א"ד(ש ימי שנותינו בהם שבעים שנה "חיים שיש לו קצבה כמ 3373
  ).הערת הזוהר(ב "זכאי קשוט שבשלח לך קסב עאילעי ' כאן שייך אמר לו ר 3374
כי היה ענין המיתה מכאן ואילך דבר מחודש מעתה שמה שקדם על חטא אדם הראשון כבר נתקן  3375

והוצרך לזה להקשות מיהושע שאם היינו אומרים שחזר הדבר לקדמותו לא הוה קשה מידי שהיינו אומרים 
ון שמקודם היה תחת המיתה גם עתה הוא תחת שחזר הדבר אל קדמותו גם יהושע שלא חטא עתה כי

המיתה כמו שהיה עם היותו שעתה לא גרם כיון שמקדום היה מכבר אמנם עתה שאנו אומרים שמה שהיה 
אור יקר (קודם נתקן ומה שקלקלו עתה גרמו מותא עלייהו מההוא זמנא ולעילא קשה שיהושע לא גרם 

 ).א' ו סי"ש
  ).א"ד(הוסר ממנו  3376
  ).א"ד(א ”ויקרא טו ע 3377
וגם יתייחס לו שם זה ביסוד , צדיק הוא שיש כח בתפארת לפעול פעולת היסוד', הא: דברים' ב 3378

 ).אור יקר(ש צדיק הוא בפעולתו וצדיק שמיה בכינויו "וז, עצמו
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 דרכיהם ויתקנו ,העולם בני כל "פנימו
  .כראוי ישרה בדרך ללכת

 øùé áäà úå÷ãö)å( øîà úàã äîë øùé åäéà
)ã áì íéøáã (÷éãö3379øùéå 3380 åæçé àã ìòå 

 êäéîì åäééçøà åð÷úéå àîìò éðá ìë åîéðô
úåàé à÷ãë øùéî çøàá  

 את הוא ברוך הקדוש כשדן ,בא וראה
 בני בֹר לפי אלא אותו דן אינו העולם
 שאכל בעץ אדם כשחטא ,ראה עודו. האדם
 לכל המות בו ששורה עץ לאותו גרם ,ממנו

 ,מבעלה אשה להפריד פגם וגרם ,העולם
 שעמדו עד בלבנה הזה הפגם חטא ועמד

 בהר ישראל שעמדו כיון .סיני בהר ישראל
 להאיר ועמדה ,הלבנה פגם אותו בטל ,סיני

 החזר ,כיון שחטאו ישראל בעגל. תמיד
 הנחש ושלט ,דםומק כמו להפגם הלבנה

 וכשידע .אליו האות ומשך בה ואחז הרע
 אותם מהם והוסר ישראל שחטאו משה

 שהרי ודאי ידע ,עליונים קדושיםכלי זיין 
 ,ונפגמה אליו להמשיכה בלבנה אחז הנחש

 שעמדה וכיון. החוצה אותה הוציא ואז
 בעטרה עמד שיהושע גב על אף ,להפגם

 בה שרה שהפגם כיון ,שלו יןיהז כלי של
 לא ,אדם של בחטא שנפגמה כמו וחזרה

 שהיה למשה פרט ,התקייםל אדם יכול
  .עליון אחר בצד היה ומותו ,בה שולט

á÷ ïéàã ãë éæç àú"àîìò ä3381 äéì ïã àì 
ïáåø íåôì àìà3382 àùð éðáã3383úå å272 ãë éæç 

 àðìéà àåääì íøâ äéðî ìëàã àðìéàá íãà áç
 åîéâô íéøâå àîìò ìëì àúåî äéá éøùã

äìòáî àúúà àùøôàì3384 àáåç íéà÷å 
á àã åîéâôãàøäéñ3385 ìàøùé åîéé÷ã ãò 

éðéñã àøåèá3386 ïåéë ]åîéé÷ã) [åîéà÷ã( ìàøùé 
 àøäéñã åîéâô àåää øáòúà éðéñã àøåèá

øéãú àøäðàì àîéé÷å3387 ìàøùé åáçã ïåéë 
 àîâôúàì àøäéñ ïéîã÷ìîë úáú àìâòá

àùéá àéåç àèìùå3388 äì êéùîå äá ãéçàå 
 øáòúàå ìàøùé åáçã äùî òãé ãëå äéáâì

éæ ïåðéà åäééðî àäã éàãå òãé ïéàìò ïéùéã÷ ïéðé
 äéáâì äì àëùîàì àøäéñá äá ãéçà àéåç
 àîéé÷ã ïåéëå øáì äì ÷éôà ïéãë úîéâôúàå

òà àîâôúàì" ïéðééæã àøèòá íéà÷ òùåäéã â
 äîë úøãäúàå äá àéøù åîéâôã ïåéë äéìéã
 ùð øá ìéëé àì íãàã àáåçá úîéâôúàã

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(יסוד  3379
 ).מ"מ(מלכות  3380
 ).אור יקר(כל העולם כולו דרך כלל  3381
רוב העולם הם נענשים בכללם והיינו שנענש יהושע אף אם יהיו קצת צדיקים גמורים אם אינם  3382

 ).אור יקר(למיתה עם ישראל אף אם היה צדיק גמור בעון העגל 
, וראיה מאדם שהוא היה רוב בני אדם ונענשו למיתה כולם בסיבתו, כי שאר מינים אינם חשובים 3383

 .אף שאר מינים" לכל עלמא' ח וכו"ות"וזה שאמר 
 ).אור יקר(ם חסרה פעמים מלאה פעמי, לפעמים 3384
ז פגם ממש "עכ, עם היות שיש לו שלימות ביחוד המלכות עמו, ת לא נמשך מזה לו פגם"כי אל הת 3385
 ).אור יקר(וזה טעם שקרן עור פני משה כדמסיק לקמן , אין לו

עם נבל ולא חכם שמלבד שלא זכו ' ואפשר לרמוז בפ. ב"י. ר"כי אז האיר החכמה ונתקן עון אדה 3386
ד "חסיד חסד עם יו' ב נתיבות הפכום נבל שהוא גי"ב ול"ש'  בעצם גם פגמו ובמקום הארת ןלהארת חכמה

נעשו אלם " ולא" "נבל" "עם"ת "חכמה והם במקום חסיד פגמו ונעשה נבל ובמקום להיות כמשה ענו כר
  ).א"נ) (ן"מאי(ת "כס

 ).אור יקר(ולא לעתים כמו שהיתה מקודם  3387
וכאשר ', ושלטא חויא בשיא וכו', והב. ד חסרה"וי, ד מלאה"ל ידי יפגימתה ע', הא: דברים' הם ב 3388

ז "ועכ. ה לא תיקן פגימתה אלא שלא ישלוט בה הנחש ולפיכך נפגמה כדמפרש ואזיל"אפיק לה לבר מרע
לא יכיל ', י מה שהסירה מהמחנה כדפי"שלא נתקן ע, וכיון דקיימא לאתפגמא, משה אפיק לה לבר כדמסיק

שהרי אורו של יהושע מהמלכות וכיון שהיא נפגמה בעון רוב העולם גם אורו של יהושע , בר נש לאתקיימא
שהרשע שבדור פוגם גם הצדיקים שבאותו הדור בערך מה , והיינו סוד בני ישראל ערבים זה לזה, נפגם

 ).אור יקר(שנשמתם כלולה במקור העליון מכל הנשמות 
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äá èéìù äåäã äùî øá àîéé÷úàì3389 äéúåîå 
åäàøçà àøèñá ä3390 >äàìò<   

 יהושעל לקיים בה רשות היה לא זה ועל
 מועד אהל כך ועל .אחר לאכן ו תמידל

 קצוב זמן בו שורה שהרי ,אהל ,לו קראו
 ימין יש ,הדבר סוד זה ועל. העולם לכל

 למעלה שמאל יש ,למטה ימין ויש למעלה
 שהובקד למעלה ימין יש .למטה שמאל ויש

 .האחר בצד שהוא למטה ימין ויש ,עליונה
 לעורר עליונה שהובקד למעלה שמאל יש

 קדוש במקום הלבנה את לקשר אהבה
 שמפריד למטה שמאל ויש ,להאיר למעלה
 מלהאיר אותה ומפריד ,שלמעלה אהבה
 הנחש של צד וזהו ,אליו ולהתקרב בשמש

 ,מתעורר שלמטה הזה שמאלכאשר . הרע
 אותה ומפריד הלבנה את מושך אז

 ,הרע בנחש ונדבקת אורה ונחשך ,מלמעלה
 בנחש ונדבקת ,לכל למטה מות שואבת ואז

 מות גרם זה ועל. החיים מעץ ומתרחקת
 עד המקדש נטמא שאז וזהו ,העולם לכל
 ,להאיר ושבה הלבנה שנתקנה קצוב זמן

   .מועד אהל וזהו

 àã ìòå]àì[ åùø äåä ]àîéé÷ì äá[òùåäéì  
)àîéé÷ì(àøçàì àìå øéãú 3391 ìäà êë ìòå 

ãòåî äéì éø÷ )ìäà( áéö÷ ïîæ äéá àéøù àäã 
àîìò ìëì3392 àðéîé úéà äìîã àæø àã ìòå 

àìéòì3393 àìàîù úéà àúúì àðéîé úéàå 
 àúúì àìàîù úéàå àìéòì)å( àðéîé úéà

 äùåã÷á àìéòìäàìò åäéàã àúúì àðéîé úéàå 
àøçà àøèñá3394 )å( àìéòì àìàîù úéà

 äùåã÷áäàìò àøù÷úàì àúåîéçø àøòúàì 
àøäéñ3395àá  øúàùéã÷3396 àøäðúàì àìéòì 

àúúì àìàîù úéàå3397 àúåîéçø ùéøôàã 
 àùîùá àøäðàìî äì ùéøôàå àìéòìã
 àùéá àéåçã àøèñ àåä àãå äéãäá àáø÷úàìå
 êéùî ïéãë úøòúà àúúìã àã àìàîù ãëã
 úëùçúàå àìéòìî äì ùéøôàå àøäéñì äì

øåäðà)ä(ú÷áãúàå ) øåäðà(àùéá àéåçá 3398 
ì àúúì àúåî úáéàù ïéãëå àìë]ú÷áãúàå [

)ú÷áãúàã(ééçã àðìéàî ú÷çøúàå àéåçá à 
 ïéãëã àåä àãå àîìò ìëì àúåî íéøâ àã ìòå

àùã÷î úáàúñà3399 úð÷úàã áéö÷ ïîæ ãò 
 ãòåî ìäà àåä àãå àøäðàì úáúå àøäéñ  

                                                                                                                                                                                     

ת "ינה לא מקבל אורו ממנה אלא מהתשהיה באספקלריא המאירה ואדרבה הוא מאיר בשכ 3389
ו "א ולא הגיע לו הפגם ח"אבל משה הוא בז, שכל אדם שהוא אחוז במלכות נפגם' ופי). אור יקר(המאירה 

ר וכפרו בתורת משה ובמדתו "שחזרו לחטא אדה). א"נ) (מ"א. בצד אחר סתום שלא גילה כאן' פי). (מ"מ(
ן "ג ישאר עגל ובמילוי עי"תסיר השורש ס). ג"יבוע סר(ו "א ואם מקס"שהוא סוד אבא בהיותו בדעת ז

ו תיבות בהלל ועיין מנות הלוי דף "וזה רמז קס) (יב. ר"ע שחזרו לחטא אדה"ב ר"ד גימטריא טו"ל למ"גימ
  ).א"נ) (ן"מאי(ח והאריך "ק

עם היות שאין מיתה למעלה שהוא עדן החיים , מטעם מי מריבה שהיה מגיע אל מקומו בסבה ידוע 3390
 ).ר יקראו(

 ).אור יקר(עם היו שכל שבט לוי לא חטאו  3391
 ).מ"מ(דדריש אוהל מועד לביש ) ב"נב ע(אבא דלעיל ' ל כר"ש ס"ר' פי 3392
ג כי גם זה "וכן בקליפה יש ימין ושמאל שהם ח, בקדושה יש ימין ושמאל שהם חסד וגבורה' פי 3393

 ).מ"מ(לעומת זה עשה האלקים 
 ).מ"מ(משמאל אתקשרת ' ל כי נוקהיא לילית והיא אחוזה בשמא' פי 3394
 ).ו"לש(א "פרשת בלק קצז ע' א ועי"א ואחרי מות עד ע"לקמן סד ע 3395
ד "עוד נח ע' ודבר זה תלוי במעשה התחתונים ועי, כל גילויה למטה הוא לפי ערך יחודה למעלה 3396

 ).ג"ב קנה ע"ה ח"דע(א "ואחרי מות עד ע
 ).ב"ב קנז ע"ה ח"דע( לינק וגורמים פירוד יש שליטה לחיצונים העולים ומתקרבים, כלומר 3397
 ).ו"לש] (ג"מ ע[ג "ר לא ע"י באד"במאמרי רשב' א ועי"ב ואחרי מות עט ע"ב רג ע"ויקהל קצה ע 3398
והוא עצם החטא של ' י צירוף סיגי הקלי"הסתכלות בשכינה בזמן שאינו ראוי לתיקון גורם יחוד ע 3399

 ).ג"ב פח ע"ה ח"דע(להכניס צלם בהיכל 
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 של בעטיו אלא מת לא יהושע זה ועל
 כמו המקדש את ופגם שקרב הזה הנחש

 נער נון בן ויהושע" הכתוב סוד וזהו .דםוק
 שהוא גב על שאף ".האהל מתוך ימיש לא
 מתוך ימיש לא ,אור לקבל למטה נער

 אף ,זה נפגם גם כך ,זה שנפגם כמו .האהל
 כיון .לו היה קדושכלי זיין ש גב על

 לבדו נצל לא ודאי הוא כך ,הלבנה שנפגמה
  .ממש גוון מאותו ממנו

àìà úéî àì òùåäé àã ìòå3400 ìù àèéòá 
ôå áéø÷ã àã ùçð àãå àúéîã÷ãë àðëùî íéâ

 áéúëã àæø àåä)àé âì úåîù ( øòð ïåð ïá òùåäéå
 ìäàä êåúî ùéîé àì]ã[òà" øòð åäéàã â

àúúì3401 ìäàä êåúî ùéîé àì àøåäð àìá÷ì 
òà àã íéâôúà éîð éëä àã íéâôúàã äîë" â

 àðééæãàùéã÷ íéâôúàã ïåéë äéì äåä ]àøäéñ[ 
 äéðî éåãåçìá áéæúùà àì éàãå àåä éëä àåääî

ùîî àðååâ3402  
 ,אדם שחטא כיון ,וז דוגמאכ ,בא וראה

 , כלי זייןאותם ממנו הוא ברוך הקדוש נטל
 אותו שעטר קדושות מאירות אותיות
 שהרי וידעו ,פחדו ואז ,הוא ברוך הקדוש

 כי וידעו" שכתוב זהו .מהם התפשטו
 מתלבשים היו בהתחלה ".הם םימועיר

 ותריח שהם ,יניםומז כבוד כתרי באותם
 ואז ,מהם התפשטו שחטאו כיון ,מהכל
 וידעו ,להם קורא המות שהרי ידעו

 להם מות וגרמו ,הכל רותימח טוישהפש
  .העולם ולכל

á÷ ìèð íãà áçã ïåéë àã àðååâë éæç àú" ä
 øèòàã ïéùéã÷ ïéøéäð ïååúà éðééæ ïåðéà äéðî

á÷ äéì" åèùôúà àäã åòãéå åìçã ïéãëå ä
ää åäééðî" ã)æ â úéùàøá( íä íéîåøò éë åòãéå 

 ïéðééæî ø÷é éøúë ïåðéàá ïùáìúî ååä àúéîã÷á
 åäééðî åèùôúà åáçã ïåéë àìëî åøéç ïåðéàã

òãé ïéãëåå åèéùôúàã åòãéå ïåì éø÷ àúåî àäã 
àîìò ìëìå ïåì àúåî åîøâå àìëã åøéçî  

  âð/á  
 שלמדו פרשנו הרי ".תאנה עלה ויתפרו"
 בזה ואחזו וקסמים כשפים מיני כל

 נגרעה שעה אותהו .שנתבאר כמו ,שלמטה
 ואז ,אמות מאה האדם וקומת הזקיפות

 והתקללה בדין אדם ועמד ,רודיפ נעשה

äðàú äìò åøôúéå3403 )æ â úéùàøá ( àä
àðîé÷åà3404 ïéîñå÷å ïéùøç éðééæ ìë åôéìåàã 

àúúìã éàäá åãéçàå3405 øîúàã äîë >åàéää <
)àéääá(åôé÷æ òøâúà àúòù 3406 íãàã äîå÷å 

ïéîà äàî3407àãåøô ãéáòúà ïéãëå 3408 íéà÷å 

                                                           

מ בעצה שנתן הנחש הקדמוני לחוה ליגע ולאכול מעץ "וי. למוס שנכתב בו המות כמו עט סופרבקו 3400
הדעת טוב ורע ונתפתה אדם על ידה ועל ידו נגזר מיתה לכל בני העולם ומאותו קנס המיתה מת יהושע 

 ).א"ד(ב ועיטא דנחש דא דקתני הכי דייקא ”ולא בחטאו כי לא היה לו חטא כלל ועיין נז ע
, פ כן לא ימיש מתוך האוהל"ט ויעלה על הדעת שלא נפגם אע"פ שיהושע זכה למדריגת מט" אע'פי 3401

 ).מ"מ(שנפגם כמו האוהל 
  ).א"ד(כ "ע 3402
עלי תאנה הם עלים שאין בהם , תאנה ודאי פגיה הם פרי האילן שהם קדושין כחות טהורים שבו 3403

 ).אור יקר(תועלת אלא קליפה ושומרו לפרי 
  ).הערת הזוהר(ב ”לו ע). א"ד(הרי בארנו  3404
 ).אור יקר(מלכות  3405
נתמעט קומתו של אדם ). אור יקר(שאין זה מעונש דינו אלא מה שהוריד עצמו למטה מאיליו  3406

  ).א"ד(
אמר רבי אלעזר אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע שנאמר למן היום אשר ברא : א"חגיגה יב ע' עי 3407

 ברוך הוא ידיו עליו ומיעטו שנאמר אחור וקדם צרתני אלהים אדם על הארץ וכיון שסרח הניח הקדוש
 שנאמר למן היום אשר הותשת עלי כפכה אמר רב יהודה אמר רב אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו הי

ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים כיון שסרח הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו 
,  שתי קומות של אדם הראשון- קוממיות ): א" עדף ק( סנהדרין י"רש' ועי. ומיעטו שנאמר ותשת עלי כפכה

כף , שמיעטו הקדוש ברוך הוא והעמידו על מאה אמה שנאמר ותשת עלי כפך) א"עיב (כדאמרינן בחגיגה 
 ענין הוא, החטא אחר נשאר אשר אמה המאה ענין והנה: א"ב לא ע"ה ח"ו דע"לש' ועי. בגימטריא הכי הוי

 של חלתו היה הראשון אדם כי) ח' סי יז פ"ס (ר"בב ה"וכ) נח פ"ר ב"רש (בתנחומא כ"ג ל"רז ש"מ עם אחד
 חלקי' הה מכל כולם הנשמות כל ר"אדה בנשמת כלול היה מתחילה הנה כי, הוא בזה הענין וסוד .עולם
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 àðéãá íãà3409àòøà àéèìúàå 3410 àäå  .בארנו והרי ,הארץ
àðîé÷åà  

 לא ,אלעזר רבי אמר ".האדם את ויגרש"
 הקדוש אם ,למי גרושין עשה מי ידעתי
 אבל .לא אם לאדם ןגרושי עשה הוא ברוך

 ומי .קאודו ת"א ,את ויגרש ,התהפך הדבר
 ולכן ,את גרש ודאי האדם ,האדם ,את גרש

 למה ".עדן מגן אלהים 'ה וישלחהו" כתוב
 כפי ,"את" אדם שגרש משום ,"וישלחהו"

 אותם שרהִה הוא ,"וישכן" .שבארנו
 דרכים וסתם גרם שהוא ,זה במקום

 והמשיך ,העולם על דינים שרהוִה ,ושבילים
  .עלהמו יום מאותו קללות

íãàä úà ùøâéå3411) ãë â úéùàøá( à" ø
ïàî àðòãé àì øæòìàïéëåøú ãéáò 3412 éà ïàîì 

á÷" äìî ìáà àì éà íãàì ïéëåøú ãáò ä
à úà ùøâéå êéôäúà"ú3413 ùøâ ïàîå à÷ééã 

 áéúë àã ïéâáå úà ùøâ éàãå íãàä íãàä úà
)âë íù (åäé åäçìùéå"éäìà ä"âî í" éàîà ò

 ïëùéå ïøîà÷ãë úà íãà ùøâã ïéâá åäçìùéå
 íéøâ åäéàã àã øúàá ïåì éøùà åäéà]å[ íéúñ

éçøåà êéùîàå àîìò ìò ïéðéã éøùàå ïéìéáùå ï
àìéòìå àîåé àåääî ïéèååì  

 אלו כל ".המתהפכת החרב להט ואת"
 ,העולם על הדינים בזורקי שרוייםה

 פרעילה כדי רביםצבעים ל שמתהפכים
 ולפעמים אנשים לפעמים] והם[ .מהעולם

 ולפעמים לוהטת אש לפעמים ,נשים
 זה וכל .בהם דושיעמ מי שאין רוחות

 יוסיפו שלא החיים עץ דרך את רולשמ
 אלו ,"החרב להט" .כמקדם להרע

 הרשעים ראשי על יםויותל אש שמלהטים
 לכמה מתהפכיםצבעים וה .והחוטאים

 ועל .האדם בני דרכי לפי ]מזיקים [מינים
 היום אתם ולהט" שנאמר כמו "להט" זה

 ,'לה חרב זו "החרב" .נאמר והרי ,"' וגוהבא
 אמר. "' וגודם מלאה 'לה חרב" שנאמר כמו

 úëôäúîä áøçä èäì úàå)íùãë (  ìë
ïéðéã éôæå÷á ïééøùã ïåðéà3414 àîìò ìò 

ñ ïéðååâì ïéëôäúîã àòøôúàì ïéâá ïéàéâ
ïéùð ïéðîæì ïéøáåâ ïéðîæì àîìòî3415 ïéðîæì 

 íéà÷ã ïàî úéìã ïéçåø ïéðîæìå àèäìî àùà
åäá3416 àìã íééçä õò êøã úà øåîùì àã ìëå 

àùàáàì ïåôéñåé3417 ïéìà áøçä èäì àúéîã÷ë 
]èäìîãï) [àèäìîã(3418øéèñå÷å àùà ]é[ ìò 

 ïéðååâ ïéëôäúîå àéáééçå àéòéùøã ïåäéùàø
 äîëìïéðééæ3419 àã ìòå àùð éðáã åäééçøà íåôì 

 øîà úàã äîë èäì)èé â éëàìî ( íúåà èäìå
åâå àáä íåéä 'åäéì áøç àã áøçä øîúà àäå" ä

                                                                                                                                                                                     

 בו ארנש היה לא כ"אח אבל. סופו ועד העולם מסוף שהיה שאמרו וזהו, ע"בי עולמות' הג בכל אשר י"נרנח
 .דהעשיה ן"וזו א"ואו דיצירה ן"וזו א"ואו דבריאה ן"הזו שהם, פרצופים' מהי דהכתרים המלכיות רק אלא

 דרוש (ן"זו פרצופי שער' ע' מי כלולה היא' ספי כל אשר שלימים' ספי' מי כלול הוא פרצוף כל כי הוא ונודע
 שנתמעט סוד וזה, כתרים מאה והם פרצוף שבכל כתרים' הי מאור רק החטא אחר בו נשאר והנה ,)ז

 .אמה מאה על והעמידו
 ).אור יקר(ת למלכות "בין ת 3408
 ).אור יקר(מצד הדין הנשפע מהגבורה למלכות  3409
' ארץ עליונה שלא ישפיע לו אלא דין ואפשר בארץ התחתונה כללות העולם כולו ששלטו בו הקלי 3410

 ).אור יקר(
 .נ בסוף הספר"ש' עי 3411
 ).א"ד(גירושין  3412
 ).אור יקר( ותמלכ 3413
זריקת ' שפי' דשמש' קוזפית' בתוקף הדין שניתן להם רשות לתבוע דין ולזרוק על העולם והוא מל 3414

  ).א"ד(ניצוץ השמש ולכן נקרא הקלע שזורקין בו באבן קוספיתא 
 ).אור יקר(כגון שדים וכיוצא בהם לפתות בני אדם ברשתם ולהעניש  3415
  ).א"ד) ( אלעיל מד(אין מי שישיגם לידע מה הם  3416
  ).א"ד(להרע  3417
 ).א"ד(תליין ' ומושלים בתוקף שלהבת שלהם על ראש רשעים בגיהנם והוא מענין קוסטינר שפי 3418
כפי מדת עונו אל מעט ואם הרבה ' להעניש כפי ענין העון שבעולם הבא אחר המות נענש כל א 3419

 ).אור יקר(
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 אותם כל )אפילו( ,"החרב להט" ,יהודה רבי
 תמּוְדִמ שמתהפכים שלמטההממונים 

 להרע העולם על כולם ממונים ,לדמות
 על שעוברים העולם רשעי את ולהסטות

  .רבונם מצוות

 øîà úàã äîë)å ãì äéòùé (åäéì áøç" äàìî ä
åâå íã 'à" áøçä èäì äãåäé ø)åìéôà ( ïåðéà ìë

 àð÷åéãì àð÷åéãî ïéëôäúîã àúúìã ïéøèñ÷
ò ìò ïðîî ïåäìë äàèñàìå àùàáàì àîì

ïåì3420 éãå÷ô ìò ïéøáòã àîìò éáééçì 
ïåäéøàîã  

 עליו המשיך ,חטא שאדם כיון ,בא וראה
 ופחד ,דינים בעלי וכמה רעים מינים כמה

 ידע מהש .עליהם לעמוד לויכ ולאמכולם 
 הוא ברוך הקדוש לו ושם ,עליונה חכמה
 .ממנו פוחד היה העולם וכל ,מלכות עטרת

 רעים מינים כמה עליו משיךה ,שחטא כיון
 יכלו ואז , מכולםופחד ,דינים בעלי וכמה
 ועל. ממנו לקחו בידו שהיה ומה ,לו להרע

 הדרך ובאותה אדם בן שהולך במה ,זה
 שהולך ממנה כח עליו מושך כך ,בה שנדבק

 טמא כח עליו מושך היה אדם כך .כנגדו
  .העולם בני כל ואת אותו אֵמשִט אחר

 áçã ïåéë éæç àú äîë äéìò êéùîà íãà
 åäìëî ìéçãå ïéñåîð éðéãøâ äîëå ïéùéá ïéðééæ
 àúîëç òãé äîìù åäééìò àîéé÷ì ìéëé àìå

äàìòá÷ äéì éåùå " ååäå àúåëìîã àøèò ä
 äéìò êéùîà áçã ïåéë àîìò ìë äéðî åìçã
 ìéçãå ïéñåîð éðéãøâ äîëå ïéùéá ïéðééæ äîë
 äåäã äîå äéì àùàáàì åìéëé ïéãëå åäìëî

äéðî åìèð äéãéá3421 ùð øá ìéæàã äîá àã ìòå 
 êéùî éëä äéá ÷áãúàã àçøà àåääáå

äéìò3422 íãà êë äéìá÷ì ìéæàã àðîî àìéç 
)àåäã] (äåä[ êéùî ]äéìò[ áàñî àøçà àìéç 

àîìò éðá ìëìå äéì áéàñã  
 כח עליו משך ,אדם כשחטא ,בא וראה

 ,העולם בני כל ואת אותו אֵמוִט מאהוט
 את ומטמא טמא ואשה הרע נחש וזהו

 מבני נשמות כשמוציא ,ששנינו ,העולם
 את ומטמא ,טמא גוף ממנו נשאר ,האדם
 שמתקרבים אלה כל את ומטמא הבית
 ועל ."' וגובמת געוהנ" שכתוב זהו .אליו

 את ומטמא נשמה נוטל שהוא כיון ,זה
 צדדים אותם לכל רשות נתנה אז ,הגוף

 הגוף אותו שהרי ,עליו לשרות טמאים
 ששורה הרע הנחש אותו של הצד מן נטמא
 הרע נחש שאותו מקום בכל ,זה ועל .עליו

  .נטמאהוא ו אותו מטמא ,שורה

)å( àìéç äéìò êéùî íãà áç ãë éæç àú
 àåä éàäå àîìò éðá ìëìå äéì áéàñå àáàñî
 ïðéðúã àîìò áéàñå áàñî åäéàã àùéá àéåç

ïéúîùð ÷éôà ãë3423 äéðî øàúùà àùð éðáî 
ñå áàñî àôåâ ïåðéà ìëì áéàñå àúéá áéà

ää äéá ïéáø÷îã" ã)àé èé øáãîá ( úîá òâåðä
åâå ' àôåâ áéàñå àúîùð ìéèð åäéàã ïåéë àã ìòå

åùø áéäééúà ïéãë3424 ïáàñî éøèñ ïåðéà ìëì 
 àøèñî áàúñà àôåâ àåää àäã éåìò àéøùì
 ìëá àã ìòå éåìò àéøùã àùéá àéåç àåääã

ì áàñî éøàù àùéá àéåç àåääã øúà äé
áàúñàå  

 העולם בני כלש בשעה ,וראה ובא
 פורש והלילה ,בלילה מטותיהם על ישנים
 טועמים] הם[ ,העולם בני כל על כנפיו
 ,מות טעם שטועמים ומתוך ,המות טעם

 ìò éîééðã àúòùá àîìò éðá ìë éæç àúå
 éðá ìë ìò àäôãâ ùéøô àéìéìå àéìéìá åäééñøò
 àîòè éîòèã åâîå àúåîã àîòè éîòè àîìò
 àîìò ìò àéèù àáàñî àçåø éàä àúåîã

                                                                                                                                                                                     

ש כולם ממונים על "ור אל ציור כמאותן ממונים ומושלים שלמטה מעולם העליון המתהפכים מצי 3420
 ).א"ד(כ מענישים הם אותו "העולם להרע ולהסית לרשעים שיעברו על המצוות ואח

 ).אור יקר(שהיה מלך נטילו מיניה ונעשה הדיוט  3421
ונכנס בטומאה וכחות הטומאה כנגד אלו שהוא משך עליו באים להענישו מדה ' מושך עליו הקלי 3422

 ).אור יקר(לעיל ' למה וכן אדם שהוא משך אלו ונמשכו לו כנגדם אלו כדפיוכן היה ענין ש, כנגד מדה
 .ע"וצ, אמנם כאן משמע בהתחייבם כרת, א שמשמע זה במיתתם"לקמן קכה ע' עי 3423
שהנחש מטמא ראשונה ואחר כך באים שאר כחות הטומאה עליו כיון שכבר נטמא הגוף ונעשה  3424

 ).אור יקר(חלק החצוני 



úéùàøá 

319 

 העולם על שטה הזורוח הטומאה 
 ,)שלו הלוהא בתוך( העולם )את( ומטמאת

 וכשמתעורר. ונטמא האיש ידי על ושורה
 ,בידו שיקרב מה בכל ,אליו חוזרת ונשמתו

 . רוח טומאהעליהם שורה כי ,נטמא הכל
 ממי שוללב בגדיו אדם יקח לא זה ועל

 אותו עליו המשיך שהרי ,ידיו נטל שלא
רוח ל רשות ויש ,ונטמארוח טומאה 

 שנמצא מקום בכל לשרות הזוהטומאה 
 ממי ידיו אדם לויט לא ולכן. מצדו רישום

 אותו עליו שהמשיך משום ,ידיו נטל שלא
 ,ממנו מים שנטל זה וקבלורוח טומאה 

  על לשרות רשות לו ויש

]áéàùå[) áéàñå ìò ( àîìò)åâá3425 àøéèô÷ 
éìéãä(3426 éåãé ìò àéøùå ]ùð øáã[ áàúñàå 

 äî ìëá äéúîùð äéì øãäúàå øòúà ãëå
 åäééìò àéøùã ïéâá éáàñî åäìåë éåãéá áø÷éã
 éåðî ùð øá áñé àì àã ìòå àáàñî çåø

éåãé ìéèð àìã ïàîî àùáìàì3427 êéùîà àäã 
 åùø äéì úéàå áàúñàå àáàñî çåø àåää äéìò
çëùàã øúà ìëá àéøùì àáàñî çåø éàäì 

äéøèñî åîéùø3428 ùð øá éåãé ìåèé àì àã ìòå 
 àåää äéìò êéùîàã ïéâá éåãé ìéèð àìã ïàîî
 äéðî àéî ìèðã éàä äéì ìéá÷å àáàñî çåø

éåìò àéøùì åùø äéì úéàå  
  ãð/à  

 בכל שמרילה אדםה צריך לכן .האדם
 ישלוט שלא הזה הרע הנחש מצד צדדיו
 הבא לעולם הוא ברוך הקדוש ועתיד .עליו
 רוח ואת" שכתוב זהו .העולם מן לולבט

 בלע" כתוב ואז ,"הארץ מן אעבירהטומאה 
  ."' וגולנצח המות

 ìëá àøîúñàì ùð øá éòá êë ïéâá ùð øáã
 èåìùé àìã àùéá àéåç éàäã àøèñî éåøèñ

á÷ ïéîæå éåìò" äéì àøáòàì éúàã àîìòì ä
 áéúëã àåä àãä àîìòî)á âé äéøëæ ( çåø úàå
ä ïî øéáòà äàîåèä õøà)ïéãëå( ]åáéúë[ 

)äë äéòùéç  (åâå çöðì úåîä òìá'3429  
 רבי ."' וגואשתו חוה את ידע והאדם"
 האדם בני רוח יודע מי" ,)ואמר( פתח אבא

 רדתוהי הבהמה ורוח למעלה היא להוהע
 כמה יש הזה לפסוק ".לארץ למטה היא

 בכל יש התורה דברי כל הוא וכן ,צבעים
 וכך אותיםנ וכולם , צבעיםכמה ואחד אחד
ם פנים בשבעי מתפרשת התורה וכל .הם

 הוא וכך ,יםנפכנגד שבעים צדדים ושבעים 

åâå åúùà äåç úà òãé íãàäå ') ã úéùàøá
à ( çúô àáà éáø)øîàå) (àë â úìä÷ ( òãåé éî

ãàä éðá çåø äîäáä çåøå äìòîì àéä äìåòä í
 ïéðååâ äîë àø÷ éàä õøàì äèîì àéä úãøåéä

äéá úéà3430 äîë àúééøåàã éåìî ìë àåä éëäå 
 ìëå ïåðéà éëäå úåàé åäìëå ãçå ãç ìëá ïéðååâ

 àúééøåà]àùøôúî[ïéôðà ïéòáùá 3431 ìéá÷ì 
                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(ד שהוא שוכב על מטתו באהל של אדם בעו 3425
 ).א"ד(ב ”לעיל יב לקמן קסט ע 3426
 ).א"ד(לא יקח אדם מלבושיו ממי שלא נטל ידיו שחרית  3427
כ על ידי טומאה זו שורה על הבגדים או על כל "עם היו שקדום לא נטמאו הבגדים אלא מידים אח 3428

דין שלא ילבש בגדיו עד שיטול ולפי זה הוא ה, כיון שיש שם רשימו מציאות שמץ דבר, עצם הנחש. דבר
ועיקר לבישה בידים טהורות , ג שכבר נטל הוא ידיו"אע, נקט אחר' ולחדוש, ידיו דמה לי הוא מה לי אחר

 ).אור יקר(כיון שיש אפילו נגיעה זו המועטת סיוע בעלמא ממי שלא נטל ידוי די לטומאה לשרות עליו 
עד ותוסף ללדת עם ' א וכי לא אשתמודע וכו”ב עד קיז ע”כאן שייך מאמר בתקונים מדף קיד ע 3429

  ).א"נ(ב "הרש. המאמרים הנמשכים אחריו
 ).א"ד(כ כולם נכונים "בכמה פנים יש לפרש זה הפסוק ואעפ 3430
' התורה עולה בבת אחת יש בה ע' פי. פנים בפסוק בראשית' ז ששם רואים ע"ריש תיקו' עי@ 3431

וכיוצא בו וענין זה יש בה כמה פנים לאין '  פסוק אאמנם יש בתוכה מלין מלין בפני עצמם כמו, פנים
וכן כל עני ןוענין ממנה יתבאר , זהו לכללות התורה כולה, "אנפין' כל אורייתא מתפרשא בע"ש "מספר וז
אמנם בכל דרך ודרך יתבאר ענין המלה לאותו " והכי הוא כל מלה ומלה דאורייתא"ש "וז, אנפין' לדרך ע

וענין זה ". 'מה דנפיק מכל מלה ומלה כמה גוונין אתפרשן מיניה וכו"ש "וז, כיםהדרך ולאותו הפן לכמה דר
כלולה מעשר ' שבע ספירות מחסד עד המלכות וכל א, ת ולה שבעים פנים"הטעם הוא כי התורה הוא הת

' ת ויאיר אורו והיינו תורה מתבארת בע"והם שבעים ונודע כי כל פן ופןמאלו השבעים פנים יתראה בו הת
לכך בכל התורה בכלל אינם כי , כ מכמה ענינים מפני רבוי הבחינות בספירות"ם וכל פן ופן מאלו כלול גפני

 ).ב' ו סי"אור יקר ש(ממנה ירבו בחינותיה לאין תכלית ' פני אמנם כאשר נקח ענין א' אם ע
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 שיוצא מה וכל .התורה של ודבר דבר בכל
 מתפרשים צבעים כמה ,ודבר דבר מכל

  .הצדדים לכל ממנו

 ïéòáùå ïéøèñ ïéòáùòïéôð273 ìëá àåä éëäå 
ðã éàî ìëå àúééøåàã äìîå äìî äìî ìëî ÷éô

ïéøèñ ìëì äéðî ïùøôúà ïéðååâ äîë äìîå3432   
 ,אמת בדרך הולך אדם כשבן ,בא וראה

 קדושה רוח עליו וממשיך לימין הולך הוא
 ברצון עולה זו ורוח ,מלמעלה עליונה
 שהובקד ולהדבק למעלה להאחז קדוש

  .ממנו תזוז שלא עליונה

 àåä èåù÷ çøàá ìéæà ùð øá ãë éæç àú
àðéîéì ìéæà àçåø äéìò êéùîàå àùéã÷ äàìò 

 àúåòøá ÷éìñ çåø éàäå àìéòîàùéã÷3433 
 äùåã÷á à÷áãúàìå àìéòì àãçàúàìäàìò 

äéðî éãòúà àìã  
 ,בדרכיו וסוטה רעה בדרך הולך וכשאדם

 ,שמאל צד של רוח טומאה עליו מושך הוא
 ולא" שנאמר כמו ,בו ונטמא אותו ומטמא
 ,להטמא באה ,"בם ונטמתם בהם תטמאו

  . אותו מאיםמט

 éåçøåà éèñå ùéá çøåàá ìéæà ùð øá ãëå
 àìàîù øèñìã àáàñî çåø äéìò êéùîà àåä

äéá áàúñàå äéì áéàñå3434 øîà úàã äîë 
)âî àé àø÷éå ( íá íúîèðå íäá åàîèú àìå

 äéì ïéáàñî àáàúñàì àúà  
 בדרך הולך אדם בשעה ש,ובא וראה

 עליונה קדושה רוח עליו ומושך אמת
 לעולם ממנו ויצא שיוליד בןה ,בה ונדבק

 ויהיה עליונה קדושה עליו ממשיך הוא
 שכתוב כמו ,רבונו שתובקד קדוש

 ."' וגושיםוקד והייתם והתקדשתם"
 עליו וממשיך שמאל בצד הולך וכשהוא

 ממנו שיצא הבן ,בו ונדבקרוח טומאה 
 רוח טומאה עליו ממשיך הוא לעולם
 ,כתוב זה ועל. הצד אותו מאתובט ויטמא

 היא להוהע האדם בני רוח יודע ימ"
 היא ,הימין בהדבקות וכשהוא ".למעלה

 ,השמאל בהדבקות וכשהוא ,למעלה עולה
 יורד , רוח טומאהשהוא שמאל צד אותו

 זז ולא באדם דיורו ושם ,למטה מלמעלה
 )רוח( באותה שהוליד )ומה( והבן .ממנו

  רוח הטומאהמאותו בנו נהיה הוא מאהוט
 באותו נדבק דםא אותו] ואז[ .הוא הוא בנו

 ,בהתחלה בו נדבקה ואשתו ,טמא רוח
 הוליד ממנהו ,א זוהמאותה וקבלה ולקחה

 זה ועל , רוח הטומאהשל בן הוא זה בן ,בן

åù÷ çøàá ìéæà ùð øáã àúòùá éæç àúå è
 àçåø äéìò êéùîàåàùéã÷ äàìòáãúàå é ÷

 êéùî àåä àîìòì äéðî ÷åôéå ãéìåéã àøá äéá
 äùåã÷ äéìòäàìò äùåã÷á ùéã÷ àäéå 

 áéúëã äîë äéøàîã)æ ë íù ( íúùã÷úäå
íéùåã÷ íúééäå3435åâå  ' øèñá ìéæà åäéà ãëå

 ÷áãúàå àáàñî çåø äéìò êéùîàå àìàîù
 êéùîà àåä àîìòì äéðî ÷åôéã àøá äéá äéìò

 ìòå àøèñ àåääã åáàñîá áàúñéå åáàñî çåø
 áéúë àã)àë â úìä÷ ( íãàä éðá çåø òãåé éî

 àðéîé úå÷áãúàá åäéà ãë äìòîì àéä äìåòä
 úå÷áãúàá åäéà ãëå àìéòì àéä à÷ìñ

àìàîù3436 çåø åäéàã àìàîù øèñ àåää 
 ùð øáá äéøåéã éåùå àúúì àìéòî úéçð åáàñî

 äéðî éãòà àìå) ãéìåàã äîå àåääáçåø 
åáàñî( ]àåääá ãéìåàã àøáå  éåä åäéà åáàñî

äéøá [ íãà àøá àåää åäéà áàñî çåø àåääî
 à÷áãúà äéúúàå áàñî çåø àåääá ÷áãúà

                                                                                                                                                                                     

 ).א"הגהות הגר(א שייך לכאן "ב בסת"ח י ע"תז' עי 3432
 ומכין עצמו לכך נקשר רוח קדוש שבו עם שורשו הקדוש בהיותו מתדבק ברצונו בקדושה' פי 3433
 ).אור יקר(למטה 

רוח הטומאה סאיב ליה ולא בעל כרחו אלא היצר הרע מטעימו טעם אסור כענין שהוא ברצונו ' פי 3434
ולכך בראשונה וסביה ליה כמעט , אסתאב ביה והיינו עבירה גוררת עבירה ראשונה באונס ושנית ברצון

ב ביה ברצון ושתי דבירם אלו אמר הכתוב אל תטמאו בהם מרצונכם ונטמאתם בם כ ואסתא"באוס ואח
כ נמסר להם מאסבין ליה שמטעימין לו טעם "בעל כרחכם וזהו אתא לאסתאבא הוא נכנס מרצונו אח

, ולכן התחתון נטמא, שייך לסילוק העליון" סאב"א ש"רמז ויקרא נג ע' ועי). אור יקר(איסור בעל כרחו 
 .@יחס לכאן גםע אם מת"וצ

 ).אור יקר(והייתם קדושים בניכם אשר יקומו תחתיכם , והתקדשתם בשעת ביאה 3435
 ).אור יקר(היינו או היורדת היא למטה ורוח הבהמה ירצה בני אדם שהם כבהמה  3436
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 ואחד טמא רוח מאותו אחד הם בנים שני
 מצד זה ולכן ,בתשובה אדם כששב

  .הטהרה מצד ] והואוזה[ מאהוהט

àúéîã÷á äéá3437 àîäåæ àåää úìéá÷å úìèðå 
 àáàñî çåøã àøá àøá éàä øá ãéìåà äéðî
 çåø àåääî ãç ååä ïéðá ïéøú àã ìòå åäéà

áàñî3438ãà áú ãë ãçå àúáåéúá í3439 éðéâáå 
 àáàñî àøèñî éàä êë)àãå( ]éàäå[ àøèñî 

àééëã  
 נחש שהטיל בשעה ,אמר אלעזר רבי
 ,אותו קבלה היא בחוה א זוהמאותה
 ,בנים שני הולידה ,אדם עמה משיוכשש
 .אדם של מצד ואחד טמא צד מאותו אחד
 וקין ,עליונה בדמות דומה היה והבל

 זה נפרדו דרכיהם ולכן ,תחתונה בדמות
 רוח הטומאה של בן היה שקין ודאי .מזה

 .היה )אדם של בן והבל( הרע הנחש שהוא
 הרג ,המות מלאך של מצד בא שקין ובגלל

 המדורים כל וממנו ,בצדו והוא ,אחיו את
 באים ורוחות ושדים ומזיקים הרעים
 של קן ]הוא[, קין ,יוסי רבי אמר. לעולם

 .לעולם מאהוהט מצד שבאו רעים מדורים
 שלו מצד הקריב זה ,קרבן הביאו כך חרוא

 ויהי" שכתוב זהו .שלו מצד הקריב וזה
 רבי ."' וגוהאדמה מפרי קין ויבא ימים מקץ

 זה מה ,"ימים מקץ ויהי" ,אמר שמעון
 אהו ומי ,"בשר כל קץ" זהו ,"ימים מקץ"

 ימים קץ מאותו וקין .המות מלאך ,זה
 ולא "ימים מקץ" שאמר דוקא ,קרבן הביא
 ואתה" בדניאל כתוב ולכן .ימין קץמ אמר

 לו אמר ".רלךולג ותעמוד ותנוח לקץ לך
 לקץ ,לו אמר .הימין לקץ או הימים לקץ

  .הימין

ùçð ìéèàã àúòùá øîà øæòìà éáø3440 
 ùîúùà ãëå äéì úìéá÷ äåçá äá àîäåæ àåää

]íãà äîò) [íãàã äéîò( ãç ïéðá ïéøú úãéìåà 
àáàñî àøèñ àåääî3441 àøèñî ãçå 

íãàã3442 éîã äåäå )ïé÷ àìéòìã àð÷åéãá 
åàð÷åéãá (>ïé÷å àìéòìã àð÷åéãá ìáä 

àð÷åéãá < åäééçøà åùøôúà êë ïéâáå àúúìã
 äåä àáàñî çåøã àøá ïé÷ éàãå àã ïî àã

 àùéá àéåç åäéàã) ïéâáå äåä íãàã àøá ìáäå
àúàã( ]àúà ïé÷ã ïéâáå äåä [ êàìîã àøèñî
úåîä3443 éåçàì äéì ìéè÷ åìéã àøèñá àåä äé

 ïéçåøå ïéãùå ïé÷éæîå ïéùéá ïéøåãî ìë äéðîå
 ïéøåãîã àðé÷ ïé÷ éñåé éáø øîà àîìòì ïééúà
 øúáìå àîìòì àáàñîã àøèñî åúàã ïéùéá
 àãå äéìéã àøèñî áéø÷à àã àðáø÷ åàéúééà

ää äéìéã àøèñî áéø÷à" ã)â ã úéùàøá ( éäéå
åâå äîãàä éøôî ïé÷ àáéå íéîé õ÷î ' ïåòîù éáø

éäéå øîààåä àã íéîé õ÷î éàî íéîé õ÷î 3444 
)âé å íù (øùá ìë õ÷3445 êàìî àã åäéà ïàîå 

àðáø÷ éúééà íéîé õ÷ àåääî ïé÷å úåîä3446 
ïéîé õ÷î øîà àìå íéîé õ÷î øîà÷ã à÷ééã3447 

                                                                                                                                                                                     

 ).ד"ב קמו ע"ה ח"דע(' ז רק אחרי שחטא אדם עצמו בהסתכלות בקלי"אבל כ 3437
  ). מ"מ(קין  3438
  ).אור יקר(ומצד הרהור תשובה יצא השני הבל קצת קדוש , שובה קצתבו ביום שב בת' פי 3439
 ).א"נ(מ "א. מוכרח לפרש דעל שת קאי). מ"מ(לפי שמת מיד לא הזכירו , אבל הבל, שת
 ).ו"לש(ב "ג עו ע"ח 3440
 ).מ"מ(הוא קין  3441
 ).מ"מ(הבל  3442
' ועי). ב"ב קמח ע"ה ח"דע(ששורש קין הוא בזוהמא העיקרי דנחש , ב"א וע"ר קמג ע"עוד אד' עי 3443

 ).ד"ב קמו ע"ה ח"דע(א "ב ואחרי מות עט ע"ב ורג ע"עוד ויקהל קצה ע
 ).א"ד(ב ”ריש מקץ ודף רי ע 3444
 ).אור יקר(לשון קץ ותכלית לכל החיים  3445
 ).אור יקר(דבר המייחדם ונותן מקום יניקה ואחיזה בקדושה לחיצונים ' פי 3446
' ועי, )ן א"ד ומ"ח שער מ"ע ( נקרא קץ הימים,שר שם וכנגדו בקליפה א, המלכות הנקרא קץ הימין3447

ועד שיכלו ליטהר הנשמות שנפלו שם . ונקרא רגלים,  עולם העשיה הוא סוף כל הקדושה.א"ק עח ע"שעה
והנה דניאל ירדה נשמתו בתחלה עד . סוף הקדושה, ולכן העשיה נקרא קץ הימין, לא תבא הגאולה, בעשיה

בהסירך אותיות הכפולות להורות על נפילתו . ל"והם אותיות דניא, נודעי כ"ל אדנ"הנקרא א, סוף העשיה
 ).שער הפסוקים איוב (ולסיבה זו נגלה לדניאל קץ הימין והגאולה, שם בתחלה
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êë ïéâáå3448 ìàéðãá áéúë )âé áé ìàéðã ( äúàå
êìøåâì ãåîòúå çåðúå õ÷ì êì) ïéîéä õ÷ì(à " ì

ïéîéä õ÷ì åà íéîéä õ÷ì3449à "ïéîéä õ÷ì ì  
  ãð/á  

  éúééà íéîéä õ÷î ïé÷å  .הימים מקץ הביא וקין
 שנאמר כמו ,"האדמה מפרי קין ויבא"

 מפרי" ,אלעזר רבי אמר ".העץ ומפרי"
 כי רע לרשע אוי" שנאמר כמו ,"האדמה

 ,"יאכלו מעלליהם פרי כי("" ' וגוידיו גמול
 המות מלאך זה "יאכלו מעלליהם פרי"

 .המות מלאך זה "וידי גמול(" ).יאכלו
 בהם וידבק עליהם )שנמשך "לו יעשה"

 קין זה ועל ,אותם ולטמא אותם גולהר
 הוא גם הביא והבל. "מצדו הקריב

 מצד שבא העליון הצד לרבות "רותומבכ
 אל 'ה וישע" ולכן ,)קדוש מצד( שהוהקד
 לא מנחתו ואל קין ואל מנחתו ואל הבל
 הקדוש )אותוא " נאותם( קבל לא ,"שעה

 ויפלו מאד לקין ויחר" ולכן .הוא וךבר
 פנים אותם פניו התקבלו לא שהרי ,"פניו
 ויהי" כתוב ולכן .הבל את וקבל ,צדו של

 כמו ,האשה זו "בשדה" ,"בשדה בהיותם
 על קנא וקין ".מצאה בשדה כי" שנאמר
 שכתוב ,הבל עם שנולדה היתרה הנקבה

  .והרי נתבאר, "ללדת סףוות"

 äîãàä éøôî ïé÷ àáéå)â ã úéùàøá ( äîë
õòä éøôîå øîà úàã3450 éøôî øæòìà éáø øîà 

 øîà úàã äîë äîãàä)àé â äéòùé ( òùøì éåà
åâ åéãé ìåîâ éë òø ')]ð"à [ íäéììòî éøô éë

 úåîä êàìî àã åìëàé íäéììòî éøô åìëàé
åìëàé (]ð"åì äùòé úåîä êàìî àã åéãé ìåîâ à[ 

 ïåì àìè÷ì åäá ÷áãúéå åäééìò êùîúàã
àñìå äéìéã àøèñî áéø÷à ïé÷ àã ìòå ïåì àá

äàâñàì úåøåëáî àåä íâ àéáä ìáäå3451 
ñ àøèäàìò3452 àéúàã )àúùåã÷ øèñî( 
] àøèñîàùéã÷[åäé òùéå êë éðéâáå " ìáä ìà ä

 ìàå ïé÷ ìàå åúçðî ìàå àì äòù àì åúçðî
 ìéá÷)ïåì] (äéì[á÷ " ãàî ïé÷ì øçéå àã ìòå ä

à éåôðà åìéá÷úà àì àäã åéðô åìôéå ïéôðà ïåðé
 áéúë êë éðéâáå ìáäì äéì ìéá÷å éåøèñã

)ç ã úéùàøá ( àã äãùá äãùá íúåéäá éäéå
àúúà3453 øîà úàã äîë )æë áë íéøáã ( éë

 äøéúé àá÷åð ìò éð÷ ïé÷å äàöî äãùá
 áéúëã ìáä íò úãéìéúàã)á ã úéùàøá (

 úãìì óñåúååøîúà àä  
 .שנאמר כמו "שאת תיטיב אם הלוא"
 שאת ,אבא רבי שאמר כמו ,"שאת" אבל

úàù áéèéú íà àìä3454 )æ ã úéùàøá ( äîë
 úàù àáà éáø øîàãë úàù ìáà øîúàã

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(ב ”א ריב ע”א קנב קצג ע”נח סג ע 3448
וזר ס דאור ח"עיקר פעולת י). א"נ(ב "י. שהמלכות נקראת קץ ימין והקליפה נקראת קץ הימים' פי 3449

, שהוא קץ כל בשר" קץ הימים"' א: בחינות' ישנם ב". קץ הימין"לעת , דמלמטה למעלה הוא רק לעתיד
הוא כאשר יגיע זמן " קץ הימין"הוא ' והב, )א"עוד בא לד ע' ועי(והוא נעשה על ידי היצר הרע ומלאך המות 

וגם , ב"א ופקודי רכ ע"עתרומה קלג ' ועי". והון בחסד כסאך"שעליה נאמר , שליטת המלכות דאצילות
  ).ד"ב מב ע"ביאורים ח" (ימין"החסד וגם המלכות מכונים 

לא אדמה ממש ' וכן פרי האדמה שהם הקלי, קליפות פרי עץ הדעת טוב ורע ולא עץ הדעת ממש 3450
  ).אור יקר(שהיא מלכות 

הוא אכל ו, ו"שלא לעשות פירוד ח, עץ הדעת הוא במלכות ונצטוה אדם שלא לאכול ממנו לבדו' פי
, כיון שהפרידו אלוף וכן קין נמי הביא מפרי האדמה שהיא מלכות לבדה' ממנו לבדו ובזה נתגברה הקלי

 ).מ"מ(' ז הגביר הקלי"ועי
  ).א"ד(לרבות  3451
 ).אור יקר(אחד ושמו אחד ' היכלות קדושים שייחדם גם עם הספירות בסוד ה 3452
 ).אור יקר(ינו אשה ודאי ראה חלק הבל קשור באותו שדה ולא ראה חלקו שם והי 3453
 ).אור יקר] (אם תוטיב עובדך ישתביק לך: א"ל הת"ז[כתרגומו  3454
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 רבי אמר .למטה תרד ולא למעלה תעלה
 כך אבל ,הוא ונאה כעת נאמר זה דבר ,יוסי

 לך ויעזב ממך יעלה שאת ,שמעתי
 ,"לא ואם. " רוח הטומאהשל זו דבקותתה
 זה ,"לפתח" זה מה ".בץור חטאת לפתח"

 כמו ,הכל של הפתח שהוא העליון הדין
 חטאת" ".צדק שערי לי פתחו" שנאמר

 ,עליך ונמשך בו שנדבקה הצד אותו ,"בץור
  .כתרגומו ,ממך פרעילה אותך רוישמ

àúúì úåçéú àìå àìéòì ÷ìúñú3455 éáø øîà 
 ìáà àåä úåàéå øîúà àúùä äìî éàä éñåé
 êì ÷åáùéå êðéî ÷ìñé úàù àðòîù éëä

àã àúå÷áãúà çúôì àì éàå àáàñî çåøã 
 àðéã àã çúôì éàî õáåø úàèçäàìò3456 

 øîà úàã äîë àìëã àçúô åäéàã) çé÷ íéìäú
èé (õáåø úàèç ÷ãö éøòù éì åçúô3457 àåää 

 øéèð àäé êìò úëùîúàå äéá ú÷áãúàã àøèñ
îåâøúë êðî àòøôúàì êìà  

 שקין בשעה , בא וראה,יצחק רבי אמר
א " נאיוצי( איך ידע לא ,הבל את הרג

 אותו נושך והיה ,ממנו נשמתו )יוצאת
 .החברים בארוה והרי ,כנחש ניויבש

 ,הוא ברוך הקדוש קללו השעה באותה
 היה ולא ,העולם י לכל עברהולך והיה

 ראשו על שטפח עד ,אותו שמקבל מקום
 במדור אותו קבלה והארץ ,רבונו לפני ושב

 אותו קבלה הארץ ,אמר יוסי רבי. למטה
 רבי ".אות לקין 'ה וישם" ובשכת ,בה ללכת
 אותו קבלה למטה אלא ,כך לא ,אמר יצחק
 הן" שכתוב ,שתחתיה אחד במדור הארץ
 מעל ,"האדמה פני מעל היום תיוא גרשת

 .רשוג לא למטה אבל ,רשוג האדמה פני
 ,בארקא ,האדמה אותו קבלה מקום ובאיזה

 יאבדו" כתוב  עליהםשם שדרים אלה וכל
 םֹש םוׁש ".האלה השמים ומתחת הארץ מן

 נוד בארץ וישב" שכתוב והיינו ,מדורו את
  ".עדן קדמת

 ïé÷ ìéè÷ã àúòùá éæç àú ÷çöé éáø øîà
 êéä òãé äåä àì ìáäì)÷éôð] (÷éôé[ äéúîùð 

 äéðî]àéåçë äéðéùá äéì êéùð äåäå[ àäå 
á÷ äéì èééì àúòù äéá àéøáç äåî÷åà" äåäå ä

á÷îã øúà äåä àìå àîìò éøèñ ìëì ìéæà äéì ì
äéùéø ìò çôèàã ãò3458 äéøàî éî÷ áúå 

àúúì àøåãîá àòøà äéì úìéá÷å3459 éñåé éáø 
 áéúëã äá êäéîì äéì úìéá÷ àòøà øîà

)åè ã úéùàøá (åäé íùéå"úåà ïé÷ì ä3460 éáø 
 äéì úìéá÷ àúúì àìà éëä åàì øîà ÷çöé

 áéúëã äúåçúã àãç àøåãîá àòøà)ãé ã íù (
äîãàä éðô ìòî íåéä éúåà úùøâ ïä éðô ìòî 

 øúà ïàáå ùøåâ àì àúúì ìáà ùøåâ äîãàä
÷øàá àòøà äéì úìéá÷" éøééãã ïåðéà ìëå à

áéúë ïåäéìò ïîú3461) àé é äéîøé ( åãáàé
 äéøåãî éåù ïîúå äìà àéîù úåçúîå àòøàî

 áéúëã åðééäå)æè ã úéùàøá ( ãåð õøàá áùéå
ïãò úîã÷  

 קין שהרג שעה מאותה יצחק רבי ואמר
 שתי ,מאשתו אדם )נפרד( שנפרד ,הבל את

 ,עמו ותמזדווגו באות היו נקבות רוחות
 .בעולם שמשוטטים ושדים רוחות והוליד

 ,אדם חולםכש שהרי ,לך יקשה לא וזה
 עמו וצוחקות נקבות רוחות באות

 àéääî ÷çöé éáø øîàå àúòù] ïé÷ ìéè÷ã
ìáäì[ùøôúàã íãà  äéúúàî ] ïé÷ú>ö" ì
ïéøú< äéîò ïâååãæîå ïééúà ååä ïéá÷åð ïéçåø 

ãéìåàå) [ãéìåà( àìå àîìòá ïèàùã ïéãùå ïéçåø 
éàä êì éù÷ú3462 äéîìçá åäéà ãë ùð øá àäã 

                                                                                                                                                                                     

ותהיה מתייחד בקדושה בדרך הטוב ולא תרד בדרך , תסתלק לעילא שתיטיב ותתדבק בצד הטוב 3455
 ).אור יקר(הרע שאתה בו עתה 

 ).אור יקר(מלכות  3456
 ).אור יקר(כארי על טרפו  3457
 ).א"ד(ט על מעשיו עד שהכה על ראשו וחר 3458
שארץ שהיא תבל ' יצקח אמר להחזיק סברות הא' ר). א"ד(במדור התחתון שיש בארץ ולמעלה מזו  3459

 ).מ"מ(יוסי ' אלא ארקא הפך סברת ר, לא קבלה אותו
 ).אור יקר(ואם אינו לשומרו בעולם אות זה למה  3460
 ).א"ד(א ”לעיל ט ע 3461
 ).אור יקר(רות מאדם הגשמי ולא יקשי לך האי האיך הרוחות הדקות מתעב 3462
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 ואלה ,כך אחר ומולידות ממנו ומתחממות
 אלא מתהפכים ולא ,אדם בני נגעי נקראים

 ערותש להם ואין ,אדם בני יותולדמ
 והוכחתיו" בשלמה כתוב זה ועל ,בראש
אפילו ו ".אדם בני ובנגעי אנשים בשבט

 לנשות באים זכרים רוחות וז דוגמאכ
 ומולידות מהם מתעברות והן ,העולם
 אחר. אדם בני נגעי נקראים וכולם ,רוחות
  אדם התלבש שנים ושלושים מאה

 äéðî ïîîçúîå äéîò ïëééçå ïéá÷åð ïéçåø ïééúà
øúáì ïéãéìåàå3463 íãà éðá éòâð ïåø÷à ïéìàå 

ð éðá éð÷åéãì àìà ïëôäúî àìå ïåì úéìå àù
àùéøá ïéøòù3464áéúë àã ìòå 3465 äîìùá 

)ãé æ á ìàåîù ( éòâðáå íéùðà èáùá åéúçëåäå
 ïééúà ïéøåëã ïéçåø àðååâ éàäë åìéôàå íãà éðá
 ïéçåø ïãéìåàå åäééðî ïøáòúîå àîìò éùðì
 ïéúìúå äàî øúá ïåø÷à íãà éðá éòâð ïåäìëå

íãà ùáìúà ïéðù  
  àúôñåú   

 מחל ,"מנשוא עוני גדול" קין שאמר כיון
 משום ,ו מעונשחצי הוא ברוך הקדוש לו

 תהיה ונד נע" לו ואמר בהתחלה עליו שגזר
 זהו .בלבדו בנוד נשארעכשיו ו ,"בארץ

 כלומר ,"' וגו'ה מלפני קין ויצא" שכתוב
 נד להיות בשביל היה 'ה מלפני שכשיצא

 קין כשיצא ,אמרו ועוד. נע ולא בארץ
 על נעשה מה ,ניב ,אדם לו אמר ,'ה מלפני

 התבשרתי כבר ,אבא ,קין לו אמר .דינך
 .בלבדו בנוד הוא ברוך הקדוש לי שמחל

שבתי  משום ש, אמר לו. היאך הוא,ר לואמ
 וכי ,אדם אמר .לפניו והודיתי ]בתשובה[
 לא ואני התשובה כח זקווח דלוג זהכ

 ,לו ולהודות לרבונו לשבח התחיל .ידעתי
 טוב בתהש ליום שיר מזמור" ואמר פתח

 ולשוב לשבח טוב כלומר ,"'לה להודות

 àùðî éðåò ìåãâ ïé÷ øîàã ïåéë) ã úéùàøá
âé (á÷ äéì ìçî" øæâã ïéâá äéùðåòî åâìô ä

 õøàá äéäú ãðå òð äéì øîàå àúéîã÷á äéìò
ãåðá øàúùà àúùäå3466ää éåãåçìá " ã

)æè ã úéùàøá (åäé éðôìî ïé÷ àöéå"å äåâ '
]÷ôð ãëã øîåìë) [÷ôðã(åäé íã÷ ïî " ïéâá äåä ä

 ïé÷ ÷éôð ãë åøîà ãåòå òð àìå àòøàá ãð éåäîì
 íã÷ ïîä' ìò ãéáòúà äî éøá íãà åì øîà 

 éì ìçîã úéøùáúà øáë àáà ïé÷ åì øîà êðéã
á÷" åì øîà àåä êàéä åì øîà éåãåçìá ãåðá ä

 éëå íãà øîà äéî÷ úéãåàå úéáúã ïéâáë ïéã
 àåäéãé àì àðàå äáåùúã àìéç óé÷úå áøò ú

 øîàå çúô äéì äàãåàìå äéøîì àçáùì àøù
)à áö íéìäú ( áåè úáùä íåéì øéù øåîæî

                                                                                                                                                                                     

אינם מתעברות מהזרע ממש אלא מחום תאות העבירה הם מתחממות והם יולדות משחיתים  3463
 ).אור יקר(שכמותן 

אפשר שהשערות הם מורין ענין קווצותיו תלתלים שחורות כעורב שהם כוחות מלמעלה ואלו אין  3464
 מושרש למעלה ואלו בלי שערות להם אותה אחיזה ושמעתי כי השער הם שרשים אשר לאדם שהוא

  ).אור יקר(להורות שאין להם שורש למעלה 
 ).א"ד(ב ”לעיל יט ע 3465
גדול עוני : ב"ז קלב ע"תיקו' ועי@ .לעולם הזה" נד"שייך לעולם הבא ו" נע"ש, א"ג רעח ע"זהר ח' עי 3466

א אתרמיז גלגולא הכ' מנשוא הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ וכו
ודא איהו הן גרשת אותי היום דא גלגולא ' דרשיעיא דאתמר בהון ובכן ראיתי רשעים קבורים ובאו כו

 תליתאה דא איהו רזא על שלשה פשעי ישראל אם תב לגולאקדמאה והייתי נע דא גלגולא תניינא ונד דא ג
 .ובתיובתא בתלת גלגולין שפיר ואם לא כתיב ביה ועל ארבעה לא אשיבנ

' מנשוא הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ וכו גדול עוני: תרגום
וזהו הן גרשת אתי היום זה ' כאן נרמז גלגול הרשעים שנאמר בהם ובכן ראיתי רשעים קברים ובאו וכו

עי ישראל אם שב גלגול ראשון והייתי נע זה גלגול שני ונד זה גלגול שלישי וזהו סוד על שלשה פש
ד "ע ונ"נ): ב"קלו ע(ש "ועיי. כ"ע, בתשובה בשלשה גלגולים יפה ואם לא כתוב בו ועל ארבעה לא אשיבנו

ה ובנדה אתעבידת דאיהי זוהמא דהטיל נחש לחוה בגין דא נע ונד "ן דנד"ן ועוד נע ונד בגין דאנת עו"ן ד"עו
סטרא דנחש נע בעלמא דין נד בעלמא דאתי ל נד בגין דאנת מ"תהיה ועוד נע בגין דאנת מסטרא דסמא

  .דאינון שכינתא עלאה ושכינתא תתאה דנטלין תרוייהו נוקמא מינך
ה ובנדה נעשית שהיא הזהמה שהטיל "ן של נד" ן ועוד נע ונד משום שאתה עו"ן ד" ד עו"ע ונ"נ: תרגום

 שאתה מצד הנחש נע ל נד משום"הנחש בחוה בגלל זה נע ונד תהיה ועוד נע משום שאתה מהצד של סמא
  .בעולם הזה נד בעולם הבא שהם שכינה עליונה ושכינה תחתונה שיקחו שתיהן ממך נקמות

 @.'ד ה"שנדה היא נ, אחרי מות' שער המצות פי' ועי
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åäéì úåãåäì" àáúàìå àçáùì áåè øîåìë ä  .וך הואבר הקדוש לפני ולהתודות
á÷ äéî÷ äàãåàìå"ò ä"ë  

  äð/à  
 בן והוליד ,באשתו והתחבר בקנאה

 האותיות סוף של סוד ,ת"ש שמו וקרא
 של סוד ,אמר יהודה ירב .חקוקים בקשרים

 )הארץ של( בגוף שמתלבשת בדתושא רוח
 אלהים לי שת כי" שכתוב זהו ,בעולם אחר
  ".הבל תחת אחר זרע

äéúúàá øáçúàå àéåðé÷á3467 øá ãéìåàå 
ù äéîù àø÷å" éøèé÷á ïååúàã àôåñã àæø ú

ïôéìâ3468 àçåøã àæø øîà äãåäé éáø 
ãéáàúàã3469 àôåâá ùáìúàã )àòøàã ( àøçà

ää àîìòá"ã) äë ã úéùàøá ( éì úù éë
éäìà"ìáä úçú øçà òøæ í  

 בדמותו ויולד" כתוב ,יהודה רבי ואמר
 היו לא אחרים שבנים משמע ,"כצלמו

 .בדמותו )הוא זה ודבר ,כצלמו בדמותו(
 קוןיובת הגוף קוןיבת "כצלמו בדמותו" וזה

 כמו הוא זה ודבר( .ישר בדרך הנפש
 )ייסא רבי שםב אבא רבי ואמר .שנאמר

 ייבא רבי שםב שמעון רבי שאמר כמו
 זוהמת בהתדבקות אחרים בנים ,הזקן

 ל"סמא שהוא ,עליו שרוכב ואותו ,הנחש
  .אדם בדמות היה לא ולכן ,היו

àå" áéúë äãåäé ø)â ä íù (åúåîãá ãìåéå3470 
 ååä àì ïéðøçà ïéðáã òîùî åîìöë) åúåîãá

àåä àã äìîå åîìöë (]äéìéã àð÷åéãá3471 àãå 
åîìöë åúåîãá àðå÷éúáå àôåâã àðå÷éúá 

øùéî çøàá àùôðã[ >ð" äîë àåä àã äìîå à
àñéé éáøã äéîùî àáà éáø øîàå øîúàã< 

 áøã äéîùî ïåòîù éáø øîàã äîë>àáéé <
)àñéé( àúå÷áãúàá ïéðøçà ïéðá àáñ 

àîäåæã3472 äéá áéëøã àåääå ùçðã ] åäéàã
ìàîñ[íãàã àð÷åéãá ååä àì êë éðéâáå ååä   

 מצד היה שהבל אמרת יהר ,תאמר ואם
 בדמות היו לא שניהם אבל ,הוא כך ,אחר

 כתוב והרי ,יוסי רבי )לו( אמר. שלמטה
 ותלד ותהר אשתו חוה את ידע והאדם"

 אבל ,הוא כך לה אמר( ולא ,"קין את
 ויולד כתוב )שלא ,בדמותו היו לא שניהם

 אלא ,ויולד כתוב לא בהבלאפילו ו ,קין את
 סוד וזהו ,"הבל את אחיו את ללדת סףוות"

 בדמותו ויולד" ,כתוב מה בזה אבל .הדבר
 ושלושים מאה ,אמר שמעון רבי". כצלמו
 מאה אותם וכל ,מאשתו אדם נפרד שנים

 àøçà àøèñî ìáäã úøîà àä àîéú éàå
äééåøú ìáà àåä éëä äåä àð÷åéãá ååä àì å

àúúìã3473 øîà ]äéì[ áéúë àäå éñåé éáø ) íù
à ã ( úà ãìúå øäúå åúùà äåç úà òãé íãàäå
 ïé÷)àìå( ]à" ååä àì åäééååøú ìáà àåä éëä ì

àìã äéð÷åéãá[à ãìåéå áéúë  åìéôàå ïé÷ ú
 úà úãìì óñåúå àìà ãìåéå áéúë àì ìáäá

ìáä úà åéçà3474 ìáà äìîã àæø àåä àãå 
 áéúë äî éàäá)â ä íù ( åîìöë åúåîãá ãìåéå

 äàî øîà ïåòîù éáø]ïéúìúå) [øùòå( ïéðù 

                                                           

  ).א"ד(בקנאה ואזדווג באשתו בחוה  3467
  ).א"ד(ת הם סוף האותיות "אזי אותיות ש' ד כו"ב ג"בקשרי אותיות החקוקים בסוד א 3468
דהבל מסטרא אחרא מצד הקדושה , ת משה שת הבל"ש שהבל נתגלגל בשת ומשה ור"כמ' יפ 3469

 ).מ"מ(
 ).הערת הזוהר(ט ' בסי' עי 3470
ז לא היה בצלם ודמות של אדם והענין שהבל היה בו נשמה "עם היות שהיה הבל מצד הקדושה עכ 3471

 ).אור יקר(' קדושה דהיינו נשמת שת כדפי
  ).ו"לש(א "קמג ער "ב וכן הוא באד"ג עו ע"ח 3472
ולכך לא היה גם הוא בצלם אדם , מ קצת זוהמא יש בו"מ, פ שהבל יש בו קדושה יותר מקין"אע' פי 3473

 ).מ"מ(אלא שת דווקא 
לאחר שנתפתתה חוה מהנחש ואכלה מעץ הדעת נתפתתה עוד כי בא עליה ונולדו על ידי זה קין  3474
  ).ד"ב קמו ע"ה ח"דע(והבל 
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 ושדים רוחות מוליד היה השנים ושלושים
 שהיה אזוהמה כח אותו בגלל ,בעולם
 ,אזוהמה אותה ממנו סלישח כיון .בו שאוב

 אז ,בן דוהולי אשתו את )שעבר( וקנא שב
  ".כצלמו בדמותו ויולד" כתוב

äéúúàî íãà ùøôúà3475 äàî ïåðéà ìëå 
]ïéúìúå) [øùòå( ïéãùå ïéçåø ãéìåà äåä ïéðù 

àîìòá3476 àåää ïéâá  äåäã àîäåæã àìéç
 áú àîäåæ àåää äéðî ìéñçã ïåéë äéá áéàù

 éð÷å>ãéãòà<äéúúðàì 3477 ïéãë øá ãéìåàå 
åîìöë åúåîãá ãìåéå áéúë  

 שמאל לצד שהולך אדם כל ,בא וראה
 כל עצמו על מושך ,דרכיו את ומטמא
 ,בו נדבקתרוח טומאה ו ,מאהוהט רוחות

 אותו של )שלו( והתדבקות .ממנו זזה ולא
 ולכן ,באחר ולא הזה באיש יהיה טמא רוח

 שנדבקים באלה אלא אינה התדבקותם
 בדרך שהולכים הצדיקים אשרי .בהם

 צדיקים ובניהם ,אמת צדיקי והם ,ישרה
 ישכנו ישרים כי" כתוב ועליהם ,בעולם

 ואחות" שכתוב מה ,חייא רבי אמר". ארץ
 שהכתוב כאן קרה מה ,"נעמה קין תובל
 בני שטעו שוםמ אלא .נעמה ששמה אמר
  .ושדים רוחותאפילו ו ,אחריה אדם

 àìàîù øèñì ìéæàã ùð øá ìë éæç àú
 äéîøâ ìò êéùî éáàñî éçåø ìë éåçøà áéàñå

äéðî éãòà àìå äéá ÷áãúà áàñî çåøå3478 
 àúå÷áãúàå)äéìéã (áàñî àçåø àåääãà ]éåä[ 

àøçàá àìå ùð øá éàäá3479 êë éðéâáå 
éàá àìà åäéà åàì ïåäìã àúå÷áãúà ïåð

 çøàá éìæàã àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ åäá ïé÷áãúîã
ïéàëæ ïåäéðáå èåù÷ éàëæ ïåðéàå øùéî3480 

] áéúë åäééìòå àîìòá)á éìùîàë  ( íéøùé éë
õøà åðëùé) [àîìòì( éàî àééç éáø øîà 

 áéúëã)áë ã úéùàøá ( äîòð ïé÷ ìáåú úåçàå
 àìà äîòð äîùã àø÷ øîà÷ã àëä àéøéà éàî

ð éðá ïééòèã ïéâáäøúáà àù3481 ïéçåø åìéôàå 
ïéãùå  

 עזא האלהים בני אותם ,אמר יצחק רבי
 אמם ,אמר שמעון רבי. אחריה טעו ועזאל

 ,קין ו שלמצד שיצאה היתה השדים של
 )לילית עם( הלילה על התמנתה והיא

éäìàä éðá ïåðéà øîà ÷çöé éáø" ìàæòå àæò í
 úåä íéãù ìù ïîà øîà ïåòîù éáø äøúá åòè

ã àéìéì ìò úðîúà àéäå ú÷ôð ïé÷ã àøèñî) íò
úéìéì ( àäå àáà éáø äéì øîà ééáøã äøëñàá

                                                                                                                                                                                     

הגם שבכל אדם הוה ענין כזה פגם ). ד"ב ס ע"ה ח"דע) (ב"ב דף עד ע"ב(" סירס את הזכר"בבחינת  3475
שת הולידו את כ "ז נדחה מהם הרע לחוץ ואח" עישכן , אבל לאדם וחוה היה זה לתיקון ולזכות,ל"גדול רח

  ).ב"ב קמז ע"ה ח"דע (בדמותו כצלמוכבר שהיה 
 ).ו"לש(ב "הר הרקיע לג ריש עזו' ז דחזא לאונסיה ועי"ז היה בש"ב כי כ"עירובין יח ע' עי 3476
, חסדים הנכללים בו' ת דה"הויו' וה', ה א"כי כל ספירה יש בה הוי, ה אחת" היסוד בעצמו הוא הוי3477

, ל"זא ו" ריא ע ויקהל]זהר' עי. [כמנין יוסף, ת"הרי הם ששה הויו, להנתן דרך בו ביסוד הנקבה, ויורדים שם
, והוא הצדיק דאלביש קנאה, כי הנה יוסף בגימטריא קנאה, אוהענין הו. 'כדין חד צדיק אלביש קנאה וכו

עמק (טהרה מאמא  [כ נכנס בו רוח טהרה"אין אדם מקנא לאשתו אא) א"סוטה ג ע(ל "ש רז"ס מ" וז'וכו
. )פ ויצא"שעה ('שהוא בגימטריא קנאה כנז, צדיק עליון, כי אז הוא מסטרא דיוסף. )]א"ד פס"המלך שי

כי , נמצא, ואין הקנאה באה אלא מן אהבה רבה שיש ביניהם.  גורם לו קנאההאדם שהוא אוהב את אשתו
כי כל מי , ודע).  פרק יג- פרשת לך לך -ספר הליקוטים  (ואינה פחיתות, הקנאה היא מעלה ושלימות היא

אבל מי שיש . כ נכנסה בו רוח טהרה"אא, ל אין אדם מקנא לאשתו"עליו ארז, שיש לו קנאה במילי דשמיא
 ).כג' שער הגלגולים הק (לפי שהיא קנאה הנמשכת מן החיצונים, הוא מהם, אה במילי דעלמאלו קנ

 ).א"ד(חזר וקנא לאשתו 
 ).אור יקר(כ אוחז בו בעל כרחו כדלעיל "תחלה הוא מושכו מרצונו ואח 3478
אינן כענין הטומאה שמתפשטלת לאחרים שראשון עושה שני אלא אף אם יעמוד צדיק אצל ' פי 3479

 ).אור יקר(היום זה בטהרתו וזה טומאתו רשע כל 
 ).אור יקר(מפני שטומאת האב מטמא הבן  3480
  ).א"ד(ב ודף כה ”לעיל ט ע). אור יקר(והיינו נעמה כשמה , מרוב יופיה 3481
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 ,אבא רבי לו אמר .תינוקות של באסכרה
 בבני לצחק התמנתה שהיא מר אמר והרי
 היא שהרי ,איוד הוא כך ,לו אמר .אדם
 ולפעמים ,אדם בבני בהם ומצחקת באה

 עכשיו ועד ,מהם בעולם רוחות מולידה
 רבי לו אמר. אדם בבני לצחק עומדת היא
 היא מהל ,אדם כבני מתים הם והרי ,אבא

 אבל ,זה כך ,לו אמר . עכשיועד עומדת
 ושיצא מחלת בת ואגרת ונעמה לילית
 שיבער עד ימותיק כולן ,שלהם מהצד

 ,העולם מן רוח הטומאה הוא ברוך הקדוש
 מן אעביר רוח הטומאה ואת" שכתוב
  ".הארץ

úðîúà àéäã øî øîà3482 )àëééçì] (àáééçì[ 
à àùð éðáá" úééúà éäéà àäã éàãå àåä éëä ì

ëééçåààùð éðáá åäá ú3483 úãéìåàã ïéðîæìå 
åäééðî àîìòá ïéçåø3484 úîéé÷ éäéà ïòë ãòå 

à àùð éðáá åäá àëééçì" ïåðéà àäå àáà éáø ì
ïéúî3485 ãò úîéé÷ éäéà àîòè éàî àùð éðáë 

à àúùä" úøâàå äîòðå úéìéì ìáà àåä éëä ì
 úìçî úá÷ôðãï úåîéé÷ åäìë ïåäìã àøèñî 

á÷ øòáéã ãò" áéúëã àîìòî àáàñî çåø ä
)á âé äéøëæ (õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå  

 בני לאותם להם אוי ,שמעון רבי אמר
 ולא משגיחים ולא יודעים שלא אדם

 יודעים שלא ,אטומים וכולם מסתכלים
 שלא נותומש מבריות העולם מלא כמה

 )נתן( שאלמלא ,יםסתומ ומדברים נראות
 אדם בני יתמהו ,לראות לעין רשות נתנה

 ,בא וראה. בעולםהתקיים ל יכולים איך
 באים ומצדה ,היתה השדים םֵא ,הזו נעמה

 אדם בנימ שמתחממים שדים אותם כל
 ,בהם וצוחקת ,תאוה רוח מהם ולוקחים
 קרי שבעל ובגלל .קרי בעלי אותם שעושים

 ץוחלר צריך , רוח הטומאהשל מצד בא
  .החברים בארוה והרי .ממנו להטהר עצמו

 àìã ïåðéà àùð éðáì ïåì éåå ïåòîù éáø øîà
 ïéîéèà åäìëå ïéìëúñî àìå ïéçéâùî àìå ïéòãé
 ïééðùî ïééøáî àîìò àééìî äîë ïéòãé àìã

 àìîìàã ïéîéúñ ïéìîîå ïåæçúà àìã)áéäé (
]éúàäáé[ àùð éðá ïåäîúé éæçîì àðéòì åùø 

÷úàì ïéìëé êéä äîòð éàä éæç àú àîìòá àîéé
 ïéãù ïåðéà ìë ïééúà äøèñîå úåä ïéãùã àîéà
 àúáåàéú çåø éìèðå àùð éðáî ïîîçúîã

åäééðî3486 ïééø÷ éìòá ïåì éãáòã ïåäá úëééçå 
 éòá àáàñî çåøã àøèñî éúà éø÷ ìòáã ïéâáå
 äåî÷åà àäå äéðî äàëãúàì äéîøâ äàçñàì

àéøáç  
 אמר .ו לדמות"אדם תולדת ספר זה"
 לאדם הוא ברוך הקדוש הראה ,יצחק רבי
 ,לעולם שיבאו דורות אותם כל של יותודמ
 שעתידים העולם ומלכי העולם חכמי וכל

 דוד את לראות הגיע .ישראל עללעמוד 
 )אמר( ,לו אמר ,ומת שנולד ישראל מלך

 שבעים לו הֶוְלַא )אוסיף( שלי מהשנים

 íãà úåãìåú øôñ äæ)à ä úéùàøá( 
>éð÷åéãì3487<à "á÷ éîçà ÷çöé ø" íãàì ä

àîìòì ïåúééã ïéøã ïåðéà ìëã éð÷åéã3488 ìëå 
àîìò éëìîå àîìò éîéëç3489 àîéé÷ì ïéðéîæã 

ìàøùéã åäééìò3490 àëìî ãåã éîçîì àèî 
à úéîå ãéìééúàã ìàøùéã"ì) åëå 'øîà(>  øîà

                                                                                                                                                                                     

לשלוח מאלו מינים מינים לעונש כל עון ועון ' שלוחיות כי לא קצרה יד ה' ואין שליח אחד עושה ב 3482
 ).אור יקר(

מאליה לא אתמנת כדקאמרת כי מנוי שנתן לה הוא על אסכרא דרביי אבל זה הוא כלומר אתיא  3483
 ).אור יקר(עושה ברשעתה 

 ).א"ד(ב ”ב ותזריע מח ע”אחרי מות עו ע 3484
  ).הערת הזוהר(א ”קל ע 3485
 ).אור יקר(מאן שאינם נוטלים הזרע שאינם גשמיות אלא חום תאות העבירה לבד  3486
 ).ג' ו סי"אור יקר ש(ז "חכמת הפרצוף כדאיתא בתיקו' פי 3487
 ).ו"לש(ב "לקמן צ סע' עי 3488
שאלו , חכמי דרא: 'ב. דהיינו כללות הדור ולא פרטיות אנשי הדור, דרין' הא: ענינים' הראה לו ג 3489

 ).אור יקר(מלכי דרא שהם עיקר ', הג. ידועים ומסוימין
וזהו שאמר דאינון ' הקלימפני שהאומות והרשעים לא היו בו כלל כלולים אלא הם מינים חצונים מ 3490

י דאינון עיקרא דאדם ואתיא כי הא דאיתא "נמצא בזוהר כ). אור יקר(עיקרא דאדם כי השאר הם מהחוצה 
  ).א"ד(בספר הפליאה שאדם מתגלגל ממלך למלך עד מלך המשיח 
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 והעלה ,שנים שבעים מאדם וגרעו ,שנים
 זה ועל. לדוד הוא ברוך הקדוש אותם

  שמחתני כי" ,ואמר דוד בחיש

åëå<'3491éìéã ïéðùî ]ä[) óéñåàäéì  (] äéì óéæåà
ò 'ïéðù3492 [ò íãàî åòøâå 'á÷ ïåì ÷éìñå ïéðù" ä

 øîàå ãåã çáù àã ìòå ãåãì)ä áö íéìäú ( éë
éðúçîù  

  äð/á  
 לי גרם מי ".ארנן ידיך במעשי בפעלך 'ה

 אדם זהו ,"פעלך" ,)הזה( בעולם שמחה
 ,הוא ברוך שהקדו של פעלו שהוא הראשון

 של ידיו מעשה .ודם בשר של פעלו ולא
 זה ועל .אדם מבני ולא ,הוא ברוך הקדוש

 מאלף מאדם שנים שבעים אותם גרעו
 לו והראה ,בהםהתקיים ל לו שהיו שנים

 עד ודור דור חכמי כל הוא ברוך הקדוש
 תורה וראה ,עקיבא רבי של לדורו שהגיע

 פתח ,והתעצב מיתתו ראה ,ושמח שלו
 עצמו מה אל רעיך יקרו מה ולי" ,ואמר

  ".ראשיהם

åäé" éì íøâ ïàî ïðøà êéãé éùòîá êìòôá ä
 äåãç)éàäá (]á[ íãà àåä àã êìòô àîìò

]äàîã÷[á÷ã åìòô åäéàã " øùáã åìòô àìå ä
á÷ã åéãé äùòî íãå" àã ìòå àùð éðáî àìå ä

 äåäã ïéðù óìàî íãàî ïéðù ïéòáù ïåðéà éòøâ
]äéì[å åäá àîéé÷úàì á÷ äéì éîçà" ìë ä

 àáé÷ò éáøã äéøãì àèîã ãò àøãå àøã éîéëç
 àúééøåà éîçå]äéãéã[ áéöòå äéúúéî àîç éãçå 

 øîàå çúô)æé èì÷ íéìäú ( êéòø åø÷é äî éìå
íäéùàø åîöò äî ìà  

 ,בארנו והרי ,ודאי ספר ,"ספר זה"
 הקדוש לו הוריד ,עדן בגן אדם כשהיה

 לרזיא המלאך ידי על ספר הוא ברוך
 העליונים הסודות על נהוהממ הקדוש

 עליונות חקיקות חקוקים ובו ,הקדושים
 חכמה מיני ושנים ושבעים ,קדושה וחכמה

 ושבעים מאות לשש ממנו מתפרשים היו
 הספר באמצע. עליונים סודות של חקיקות
 מאות וחמש אלף לדעת החכמה חקיקת

 ,קדושים לעליונים נמסרו שלא מפתחות
 לו( שהגיע עד ,בספר יםומסתוכולם 

 øôñ äæ)à ä úéùàøá( àäå éàãå øôñ3493 
 äéì úéçð ïãòã àúðâá íãà äåä ãëã àðîé÷åà

á÷"ìàéæøã àãé ìò àøôñ ä3494 àëàìî àùéã÷ 
ïéùéã÷ ïéàìò éæø ìò àðîî3495 ïéôéìâ äéáå 

ïéàìò éôåìâ3496 äîëçå àùéã÷ ïéøúå ïéòáùå 
àúîëçã éðéæ3497 äàî úéùì äéðî ïùøôúî ååä 

áùåïéò3498 àúéòöîàá éàìò éæøã ïéôéìâ 
àøôñã3499àúîëçã àôéìâ 3500 óìà òãðîì 

ïçúôî äàî ùîçå3501 éàìòì ïøñîúà àìã 
 àèîã ãò àøôñá äéá åîéúñà åäìëå éùéã÷

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(א "א קסח ע"קמ ע 3491
 ).מ"מ(שנה '  והם עשהיה המלכות, קצוות לדוד' א נתן הארה מז"אדם שרומז לז' פי 3492
 ).הערת הזוהר(ב ”לעיל לז ע 3493
וספר רזיאל היינו מידת התפארת שהיא המספר מאיר סוד היכל הרצון או , הוא ראש היכל הרצון 3494

 ).אור יקר(ספר ספירת התורה שמספר רזיאל דהיינו תורה שבכתב 
ש נשמות וכן מלאכים אמנם י. ושניהם מהזיווג העליון, מלאכים אלו הם טפלים לנשמות בני אדם 3495

  ).ב"ב ע ע"ביאורים ח(הבאים מהזיווג התחתון 
מסיפורי המדרגות ההם העליונות וסוד החכמה העליונה שהיא נקראת קדישא לאפוקי חכמה  3496

 ).אור יקר(תתאה דלא אתקרי קדישא 
ר או(ב זייני חכמתא "ספירות וחכמה ובינה על גביהן דהיינו ע' סוד התפשטות החכמה עד סוד ז 3497

 ).א"ד(ב אותיות "מיני חכמות מסוד שם בן ע). יקר
 ).מ"מ(ע עם הכולל "א שהוא תר"שעולה תרע] ד"ן יו"ת נו"ף דל"אל[י במילואו "נגד אדנ 3498
 ).אור יקר(דהיינו סוד המלכות שהיא מתמצעת בין ששה קצוות שלשה מצד זה ושלשה מצד זה  3499
  ).אור יקר(שהמלכות חקיקת החכמה  3500
ש בפרשת תרומה וכל אות "ה כמ"ידוע שסוד המפתחאן הוא בשם הוי). מ"מ(ים כנודע ו חסד"נגד ט 3501
ראשונה יש לה חמששים מפתחות ' ה יש לו אורות ומפתחות כמנין אות ההוא ונכללים זה בזה שה"של הוי

מפתחות אות דקשוט דאבהן ' הוא ש' וכשנכללים בו', פעמים ה' שנפתחים חמשים שערים בה כמנין י
' ק מפתחאן שהוא משמש לה"ט אלף ות"ק ולכן ביסד הנער מט"אחרונה הוא אלף ות' ין בהוכשנכלל
 ).יהל אור(אחרונה 
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 היו )ממנו( ,אדם אצל )שהגיע כיון ,לאדם
 ,עוולשמ לדעת עליונים מלאכים מתכנסים

 על אלהים השמים על רומה" אומרים והיו
 אליו נרמז שעה באותה". כבודך הארץ כל

 ,אדם ,לו ואמר ,הקדוש המלאך ל"להדרניא
 נתנה שלא ,רבונך כבוד את זוגנת ,אדם

 פרט ,רבונך דבכבו לדעת לעליונים רשות
 עד עמו וגנוז שמור ההוא הספר והיה .לך

 היה להיתח שהרי ב.עדן מגן אדם שיצא
 ,רבונו בגנזי יום כל ומשתמש בו ןימעי

 ידעו שלא מה עליונים סודות לו והתגלו
 על ועבר שחטא כיון .עליונים שמשים

 והיה ,הספר אותו ממנו פרח ,רבונו מצות
 במי ונכנס ,ובוכה ראשו על טופח אדם
 גופו את עושים והמים ,צוארו עד גיחון

 שעה באותה. זיוו והשתנה ,נקבים נקבים
 לו והשיב לרפאל הוא ברוך הקדוש רמז

 והניחו עוסק אדם היה ובו ,הספר אותו
 עד ,צאצאים אותם לכל וכן ,בנו לשת

 להסתכל יודע היה ובו ,לאברהם שהגיע
 לו נתן לחנוך וכן .נאמר והרי ,רבונו בכבוד

  .העליון בכבוד ממנו והסתכל רהספ

]àèîã ïåéë íãàì äéì[íãàã éáâì 3502 >äéðî< 
)å( òîùîìå òãðîì éàìò éëàìî éùðëúî ååä

éøîà ååäå3503) íéìäúå æð  ( íéîùä ìò äîåø
éäìà"í3504ò  àúòù äá êãåáë õøàä ìë ì

ìàéðøãä äéáâì æéîøúà3505 àëàìî àùéã÷ 
 àìã êøàîã àø÷é æéðâ éåä íãà íãà äéì øîàå
 êøîã àø÷éá òãðîì éàìòì àúåùø áéäééúà

 äåäå úðà øá]äéîò[ ãò àøôñ àåää æéðâå øéîè 
 ïãòã àúðâî íãà ÷ôðã] äåä àúéîã÷á àäã

äéá ïééòî[3506 àîåé ìë ùîúùîå )àæðéâá (
]ðâáàéæ[ äî ïéàìò ïéæø äéì ïééìâúàå äéøîã 

 ìò øáòå àèçã ïåéë ïéàìò éùîù åòãé àìã
 äåäå äéðî àøôñ àåää çøô äéøàîã àãå÷ô
 ãò ïåçéâ éîá ìàòå éëáå éåùéø ìò çôè íãà

äéìã÷3507 ïéãìç ïéãìç äéôåâ ïéãáò àéîå 
á÷ æîø àéää àúòùá äéåéæ éðúùàå" ä

>ì<ìàôø3508 äéáå àøôñ àåää äéì áéúàå  äåä
 ìëì ïëå äéøá úùì äéì çðàå íãà ìãúùî
 òãé äåä äéáå íäøáàì àèîã ãò úåãìåú ïåðéà
 ïëå øîúà àäå äéøàîã àø÷éá àìëúñàì

êåðçì3509 äéðî ìëúñàå àøôñ äéì áäééúà 
 àø÷éáäàìò3510  

 ,אמר שמעון רבי ".בראם ונקבה זכר"
 הפסוקים בשני התגלו עליונים סודות
 הכבוד לדעת "בראם ונקבה זכר" .הללו

 íàøá äá÷ðå øëæ)á ä úéùàøá ( ïåòîù éáø
 øëæ éàø÷ éøú éðäá ïééìâúà ïéàìò ïéæø øîà

 àø÷é òãðîì íàøá äá÷ðåäàìò3511 àæø 

                                                                                                                                                                                     

א פתח לט שהם "ש נתיב פרצוף ז"פת' ועי, יהל אור' ועי). א"נ(ר "עד שהגיע הספר לידי אדה' פי 3502
 .ך"סוד כלל האותיות עם מנצפ

 ).א"נ(משמע שהיה לומר בו בקול  3503
ז על כל הארץ כבודך שמתגלה סודך " מתעלם על השמים על התפארת עכעם היות שאתה 3504

 ).אור יקר(בתחתונים 
היכל עצם השמים ונקרא הדרניאל שמעלים ומסתרי הדרו של אל לכך הגזים , הוא בהיכל השני 3505

 ).אור יקר(עליו שיעלים ויסתיר הדר עליון 
ל דקאי אחר שהחזיר לו "כדמסיק וצע "ע דהא לא הוה בידיה רק כמה שעות דבו ביום גורש מג"צ 3506

 ).א"נ(מ "א. ל כל אותו היום שבו נברא"נ הא דאמר כל יומא ר"א. רפאל
  ).א"ד(עד ערפו וצוארו  3507
מדרגות שבהיכל הרצון לרפאות נגעו להשיב הספר עצמו כדפירשנו ' היא המדרגה הרביעית מד 3508

 ).אור יקר(
נו באצילות לכך אתיהיב ליה ספר אחר דהיינו לחנוך לא זכה אל הספר מפני שהיה בסוד נער אי 3509

' כ ספר א"לחנוך ניתן ג' פי). אור יקר(סוד ספרא דחנוך נער מטטרון ומתוכו נקשר בו ונעשה מרכבה אליו 
 ).ו"לש(ב "לעיל לז ע' עי). א"נ(ו "קפ' ר וכן משמע לקמן סוף ע"ולא אותו ספר של אדה

  ).הערת הזוהר(בסוף הספר ' מה שחסר כאן עי 3510
כי ממה שנבראו אדם זכר ונקבה יחד מורה על סוד זכר ונקבה עילאין ידח ומתוך ייחודם נברא  3511

 ).אור יקר(אדם 
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 נברא זה סוד שמתוך ,האמונה סוד ,העליון
 וארץ שמים נבראש בסוד , בא וראה.אדם
 תולדות אלה" כתוב בהם ,אדם נברא

 כתוב באדםו ,)בהבראם( "והארץ השמים
 כתוב בהם ".אדם תולדת ספר זה"
 ,"הבראם ביום" כתוב ובאדם ,"בהבראם"

 שלא דמות כל מכאן .בראם ונקבה זכר
 עליונה דמות אינה ,קבהונ זכר בה נמצא
 ,בא וראה. בארנו המשנה ובסוד .כראוי

 ,כאחד ונקבה זכר נמצאים שלא מקום בכל
 באותו מדורו את םֹש הוא ברוך הקדושאין 

 במקום רק נמצאות לא והברכות ,המקום
 תםוא ויברך" שכתוב ,ונקבה זכר שנמצאים

 ולא ,"הבראם ביום אדם שמם את ויקרא
 ,אדם שמו את אויקר אותו ויברך כתוב

 ונקבה זכר אלא נקרא לא אדםאפילו ש
  .כאחד

àðã àæø åâîã àúåðîéäîã3512 àú íãà éøáúà 
éøáúàã àæøá éæç]åà [ íãà éøáúà õøàå íéîù

 áéúë åäá) á íùã ( íéîùä úåãìåú äìà
õøàäå3513) íàøáäá ( áéúë íãàá)à ä íù ( äæ

 íãàá íàøáäá áéúë åäá íãà úåãìåú øôñ
 áéúë)á ä íù ( íàøá äá÷ðå øëæ íàøáä íåéá

 øëã äéá çëúùà àìã àð÷åéã ìë àëäî
 àð÷åéã åäéà åàì àá÷åðåäàìò àæøáå éæç à÷ãë 

 àìã øúà ìëá éæç àú àðîé÷åà ïéúéðúîã
øëã åçëúùàá÷ àãçë àá÷åðå " éåù àì ä

 àìà åçëúùà àì ïàëøáå øúà àåääá äéøåãî
 áéúëã àá÷åðå øëã çëúùàã øúàá) à íù

çë ( íåéá íãà íîù úà àø÷éå íúåà êøáéå
 åîù úà àø÷éå åúåà êøáéå áéúë àìå íàøáä

 íãà]åìéôàã) [åìéôàå( øëã àìà éø÷à àì íãà 
àãçë àá÷åðå3514  

 בית שנחרב מיום ,אמר יהודה רבי
 והם ,בעולם ברכות נמצאות לא המקדש
 ".אבד הצדיק" שכתוב ,יום בכל אובדות

 ,בו שורות שהיו הברכות אבד ,אבד מה
 וכתוב ,"צדיק לראש ברכות" שכתוב כמו

 ויברך" כתוב וז דוגמאכ ".האמונה אבדה"
 ".אלהים תםוא ויברך" וכתוב ,"תםוא

 וכל ,העולם דורות כל יחסויהת ת"מש
 רבי אמר .בעולם שהיו מתא צדיקי אותם

 שהיו הללו האחרונות האותיות ,יוסי
 אדם שעבר אחר נמצאו )להמצא( בתורה

 ,ק"תשר בסדר( . כולםהתורה אותיות על
  כדמותו שהוא הבן לאותו קרא ולכן

 àùã÷î éá áøçúàã àîåéî øîà äãåäé éáø
àîìòá åçëúùà àì ïàëøá3515 ìëá åãéáàúàå 

 áéúëã àîåé)à æð äéòùé (÷éãöäãáà 3516 éàî 
 áéúëã äîë äéá ïééøù ååäã ïàëøá ãáà ãáà

)å é éìùî ( áéúëå ÷éãö ùàøì úåëøá) æ äéîøé
çë ( áéúë àã àðååâë äðåîàä äãáà) úéùàøá

çë à (éäìà íúåà êøáéå áéúëå íúåà êøáéå" í
ùî"àîìò éøã ìë åñçééúà ú3517 ïåðéà ìëå 

 ïéìà éñåé éáø øîà àîìòá ååäã èåù÷ é÷éãö
øúá ïååúàïéà3518 àúééøåàá ååäã )àçëúùàì (

]øúá åçëúùà[ àúééøåàã ïååúà ìò íãà øáòã 
 åäìë)øùú øãñá" àøá àåääì àø÷ êë ïéâáå ÷

 åäéàãëåúåîã  

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ן אתברי אדם "מזו 3512
יש תולדות הכא ויש תולדות הכא ויש הבראם הכא והבראם הכא ואתי לגזרה שוה שנינם שוים  3513

 ).אור יקר(
  ).ב"ב כב ע"לים חכל(' א תלוי בנוק"כלומר שתיקונו של ז 3514
לא אשתכחו ברכאן לא אשתכחו וכן כשנחרב בית ' אזיל לטעמא דאמרינן לעיל דכל אתר דדכר ונק 3515

 ).אור יקר(למעלה אין הברכות ' המקדש שנפרדו זכר מנוק
, וכאשר אין משפיע למטה. שכל שפע של מעלה ניתן כדי שינתן למטה[' מ פרק ד"ח שער מול"ע' עי 3516

ב ויקרא "א ובהעלותך קנ ע"א ונז ע"ב ויא ע"א ושמות ט ע"ולקמן סז ע] ים לו שפע כללהעליונים לא נותנ
הלבנה תהיה , לגמרי' כל זמן שלא נתקנת הנוק, כלומר). ג"ב סח ע"ביאורים ח(ב "א ואחרי מות עד ע"יז ע

כללים  (שתיקון העליונים תלוי בתחתונים אפילו מאצילות לעקודים, כלומר). ג"ב ו ע"ה ח"דע(במיעוטה 
 ).ד"ב קז ע"כללים ח(שכל אור עליון אינו יורד כי אם לפי הכח וההכשר של התחתון , )ג"ב עא ע"ח

ולכן הוא , ונשאר כתערובת בהם, שהרי הוא נולד מאדם וחוה אחרי החטא, זה כולל את הרשעים 3517
 ).ב"ב קמח ע"ה ח"דע(כ שורש הרשעים "ג

 ).א"נ(מ "א. ת הם אותיות אחרונות"ש' פי 3518
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  åð/à  
 ).האותיות קיום שהם ,ת"ש צלמוב

 אחז רבונו לפני )ובתשוקתו( ובתשובתו
 למפרע האותיות חזרו ומאז ,אלה בשני
 שנולד בן לאותו קרא ולכן ,ק"תשר בסדר

 סיום שהם ,ת"ש צלמוכ בדמותו שהוא לו
 שעמדו עד האותיות נתקנו ולא .האותיות

 על האותיות חזרו ואז ,סיני הר על ישראל
 והתבסם ,וארץ שמים שנבראו כיום תקונם
 ,אמר אבא רבי .קיומו על ועמד העולם

 רצו ,רבונו מצות על אדם שעבר ביום
 משום ,מהול .ממקומם להעקר וארץ שמים
 אם" שכתוב ,הברית על רק עמדו לא שהם

 וארץ שמים קותוח ולילה יומם בריתי לא
 שנאמר ,ברית עבר ואדם ,"שמתי לא

 שגלוי ואלמלא ,"ברית עברו כאדם והמה"
 ישראל שעתידים הוא ברוך הקדוש לפני

 הברית את לקיים סיני הר עללעמוד 
 רבי ).הזה( העולם התקיים לא ,הזאת
 ,חטאו על ודהשמ מי כל ,אמר חזקיה
 על לו ומוחל לו מניח הוא ברוך הקדוש
   .חטאו

áù åîìö"ïååúàã àîåé÷ ïåðéàã ú (
 äéúáåéúáå>ð"äéúáåàéúáå à< äéøàî éî÷ì 

ïéøú ïéìàá ãéçà3519 ïååúà åøãäúà ïéãëîå 
òøôîì3520 ]øùú øãñá"÷ êë ïéâáå àåääì àø÷ 

äéì ãéìéúàã àøá  ïåðéàã úù åîìöë åúåîãá
ïååúàã àîåéñ[ àìå  åîéé÷ã ãò ïååúà åð÷úúà

 ìò ïååúà åøãäà ïéãëå éðéñã àøåè ìò ìàøùé
 õøàå íéîù åàéøáúàã àîåéë åäééðå÷ú

àáà éáø äéîåé÷ ìò àîéé÷å àîìò íñáúàå3521 
 ïééòá äéøàîã àãå÷ô ìò íãà øáòã àîåé øîà

 õøàå íéîù)àôâúàì3522 (]àø÷òúàì[ 
 àìà åîéé÷ àì ïåðéàã ïéâá àîòè éàî åäééøúàî

]éøá ìòú3523) [úéøáá( áéúëã )äë âì äéîøé (
äìéìå íîåé éúéøá àì íà3524 õøàå íéîù úå÷ç 

 øîàðù úéøá øáò íãàå éúîù àì)æ å òùåä (
 éî÷ éìâã àìîìàå úéøá åøáò íãàë äîäå

á÷" éðéñã àøåè ìò àîéé÷ì ìàøùé ïéðéîæã ä
 àîìò íéé÷úà àì úéøá éàä àîéé÷ì)ïéã ( éáø
àèç ìò éãåàã ïàî ìë øîà äé÷æçá÷ äé" ä

äéáåç ìò ìéçîå äéì ÷éáù  
 את הוא ברוך הקדוש כשברא ,בא וראה

 את עליה והעמיד זו ברית עשה ,העולם
 ברא )בראשית( שכתוב ,לנו מנין .העולם

 שית ,עליה עומד שהעולם הברית זו ,שית
 ,לעולם ברכות ים ויוצאשופעים שממנו
 הברית על עבר ואדם ,העולם נברא ועליה

 זו ברית ).מעמו( קומהממ והעבירה הזו

á÷ àøá ãë éæç àú"ò àîìò ä úéøá éàä ãá
éé÷åàîàîìò äéìò 3525 áéúëã ïìðî ) à úéùàøá

à ()úéùàøá( >úéù àøá3526< àîìòã úéøá àã 
úéù äéìò àîéé÷3527÷ôðå ïéãâð äéðîã é ïàëøá 

 éàä ìò øáò íãàå àîìò éøáúà äéìòå àîìòì
äéøúàî äéì øáòàå úéøá3528 >ð"äéîòî à< 

                                                           

 ).א"ד(ת כמבואר "בשתי אותיות ש 3519
' ובאות ב' ונתגלגלו עד ב) דף ב(ה למפרע כדלעיל "סדר האותיות קודם הבראם נכנסו לפני הקב 3520

ר "שהיו האותיות מתגלגלות ובאות והנמצאות נבראים עד שהגיע לאותיות צק' היה הבריאה עד אות פ
 דכתיב נעשה אדם בצלמנו כדמותנו נתקן שקלקלו ונתקן הכל וחזר בתשובה ומה שאבד הוא צלם ודמות

ק למטה "בשת ויולד בדמותו כצלמו דהיינו התשובה ותיקון העולם ונשארו חוזרות האותיות בסדר תשר
ת עד דקיימו ישראל על טורא דסיני שפסקא "ד שהם מצד הימין בת"ב ג"במלכות לא אותיות ישרות א

ד בענין שעמדו הנמצאות על "ב ג"ו האותיות אזוהמתן וגילה התפארת סוד אורו דהיינו התורה ומצד
לזה אמר ואתבסם עלמא מצד הימין שהוא הממתק ' ד כדפי"ב ג"תקונם כענין בריאתם שנברא באותיות א

 ).אור יקר(הדין וקיימא על קיומיה שאין קיום לעולם אלא בסוד הימין 
 ).אור יקר(דלא אתתקנו אתוון כלל , אבא פליג' ר 3521
 ).קראור י(להתמוטט  3522
 ).מ"אור יקר ומ(יסוד  3523
 ).מ"מ(ן שהם יומם ולילה "יסוד שעל ידו מתחברים זו' פי 3524
 ).מ"אור יקר ומ(עלמא ' שמיסוד מתקיימת המלכות שנק' פי 3525
 ).מ"אור יקר ומ(ק "והוא היסוד שכולל כל הו 3526
 ).א"נ(כמו שיתין שכרה דוד ' פי 3527
 ).אור יקר(שסלק היסוד מהמלכות  3528
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 ויסוד עקר קטנה אות ,ד"יו באות נרמזה
 וקרא חטאו על הודה ,בן כשהוליד .העולם

 ,שית להיות ד"יו בו הזכיר ולא ,ת"ש שמו
 הוא ברוך הקדוש ולכן .עליו שעבר משום

 יחסויוהת ,העולם את שתל ממנו )מכאן(
  ).משת( העולם צדיקי דורות כל

åé úàá úæéîøúà úéøá éàä"ã3529 àøéòæ úà 
 àîìòã àãåñéå àø÷ò ìò éãåà øá ãéìåà ãë

åàèçéù äéîù àø÷å "åé äéá øëãà àìå ú"ã3530 
á÷ êë ïéâáå äéìò øáòã ïéâá úéù éåäîì" ä

)àëäî (]äéðéî[ éøã ìë åñçééúàå àîìò ìéúùà 
 àîìòã éàëæ)úùî(  

 ,סיני הר על ישראל כשעמדו ,וראה ובא
 ,הברית סוד הללו האותיות שתי בין נכנס

 אותיותה שתי בין ונכנס .'ב ,ומיהו
 וכשנכנסה .לישראל אותה ונתן ,שנשארו

ן שתי האותיות הללו בי הברית סוד 'ב
 כמו ,שבת ונעשו )נכנסו( ', ת'שהם ש
 השבת את ישראל בני ושמרו" שנאמר
 ,"עולם ברית תםורולד השבת את לעשות

 בהם להתיחס העולם ראשית שהיה כמו
 הללו האותיות משתי העולם דורות כל
 ,כראוי העולם שנתקן עד תלויים היו ,ת"ש

 ונתקן הקדוש הברית ביניהם ונכנס
 אלו ,יוסי רבי אמר .ת"שב ונעשה ,בשלמות

 ',ב באות נתקנו הללו האותיות שתי
 שנולד מיום למפרע האותיות וכשחזרו

 עד ודור דור בכל האותיות חזרו ,שת
 רבי אמר .ונתקנו סיני להר ישראל שהגיעו
 היה ורוד דור ובכל ,חזרו למטה ,יהודה

 ישביםימת ולא באותיות העולם בקומח
 הכל ,לישראל התורה כשנתנה .במקומם

  ).נתקנו האותיות כל( נתקן

 éðéñã àøåè ìò ìàøùé åîéé÷ ãë éæç àúå
ïéìà ïååúà ïéøú ïéá ìàò3531úéøáã àæø 3532 

éá åäéà ïàîå"ú3533 ïååúà ïéøú ïéá ìàòå 
éá ìàò ãëå ìàøùéì äéì áéäéå åøàúùàã" ú

á úéøáã àæøéù ïåðéàã ïéìà ïååúà ïéøú ïé" ï
éú" å)åìàò (áù åãéáòúàå"ú3534 øîà úàã äîë 

)æè àì úåîù ( úáùä úà ìàøùé éðá åøîùå
 äîë íìåò úéøá íúåøåãì úáùä úà úåùòì

àúåøéù äåäã3535 ìë åäá àñçééúàì àîìòã 
ù ïååúà ïéøú ïéìàî àîìò éøã" ãò ïééìú ååä ú

åäééðéá ìàòå úåàé à÷ãë àîìò ììëúùàã 
 úéøáàùéã÷ ]ãéáòúàå åîéìùá ììëúùàåå [

)ã åîéìùá ììëúùàããéáòúà(áù "à ú" éñåé ø
éá úàá åììëúùà ïååúà ïéøú ïéìà" ãëå ú

 úù ãéìééúàã àîåé ïî òøôîì ïååúà åøãäúà
 ìàøùé åèîã ãò àøãå àøã ìëá ïååúà åøãäà

à åð÷úúàå éðéñã àøåèì" àúúì äãåäé ø
åøãäúà3536éôâ äåä àøãå àøã ìëáå  ó

àîìò3537ïååúàá 3538 åäééúëåãá ïéáùééúî àìå 

                                                                                                                                                                                     

והטעם שהיא ' ת ביסוד עם כל זה עיקר האות הרומז ביסוד היא י"רנו שאותיות שעם היות שאמ 3529
ואין ספר שהנקודה יסוד והתחלה אל מציאות הגוף נקדם נקודה ואחריה קו , את זעירא דהיינו נקודה

י "ד מאדנ"ל יו"הא דקאמר את זעירא ר). מ"מ(זעירא ' י' יסוד נק' פי). אור יקר(ואחריה שטח ואחריה גוף 
 ).א"נ(מ "א. ה"ד דהוי"אפוקי יול

 ).מ"מ(לומר שפגם ביסוד ). אור יקר(שהתודה ונתבייש מחטאו , דהיינו וידוי 3530
 ).א"ד(ב והיסוד מחברם ”ו ע"צורות ד' ב' פי 3531
ולכך ', כניסת היסוד שכן נקרא שמו כדכתיב וחשופי שת ערות וכו' ת היינו למעלה בנקבה בחי"ש 3532

 ).אור יקר( עאל רזא דברית דהיינו יסוד במלכות לייחד בין תרין אתוון אלין
 ).מ"ומ, אור יקר(ת לפי שהוא שני למלכות ממטה למעלה "בי' יסוד נק 3533
 ).אור יקר(י המלכות נקראת שבת "שכן ודאי זווגא ביום שבת ביסוד וע 3534
לענין חזקיה מכחיש שלא נתקן העולם על תקונו כראוי במעמד הר סיני אלא כוונתו שנתקן ' אין ר 3535

שנתייחסו דרין משת ונתקן מכל וכל במעמד הר סיני וזהו שאמר דהוה שרותא דעלמא לאתייחסא משת 
 ).אור יקר(ת עם אות הברית כדי שיהיה שבת עד מעמד הר סיני "אמנם היה הענין תלוי להשלים אותיות ש

נתקן הענין היינו חזקיה שנתודה ו' יוסי ומאן דפריך ר' יהדוה סבירא ליה בענין האותיות כר' ר 3536
שלא היה ' פי). אור יקר(אדם תקן למטה אבל לא למעלה שהפגם למעלה היה קשה ' לתתא אתהדרו פי

 ).מ"מ(הפגם רק למטה בעולם הזה והיו נתקנים האותיות קצת בכל דור עד סיני 
כ "העולם לא היה מתקיים מפני ששורשו למעלה בלתי מתוקן ובמעמד הר סיני נתקן הדבר ג 3537

 ).אור יקר(ה למעל
 ).א"ד(י צירופי אותיות ולא היה העולם בקיומו עד מתן תורה "העולם היה מחובק ע 3538
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 àìë ï÷úúà ìàøùéì àúééøåà úáäééúà ãë
]ð"åð÷úúà åäìë ïååúà à[3539  

 היו אנוש בימי ,אומר אלעזר רבי
 כשפים של בחכמה חכמים האנשים
 לותיחי את רולעצ ובחכמה ,וקוסמים
 אדם שיצא מיום אדם היה ולא ,השמים

 של העלים של חכמה עמו והוציא עדן מגן
 ,ואשתו אדם שהרי ,בה שהתעסק האילן
 עזבו ,אנוש שבא עד מהם שיצאו ואותם
 אותם ראה ,אנוש כשבא ].החכמה [אותה
 את )משטה( משנה חכמתם את וראה

 מעשים )בהם( ועשו בהם ועסקו ,העליונים
 עד ,מהם ולמדו וקסמים וכשפים

 ,המבול בדור חכמה אותה שהתפשטה
 והיו .להרע מעשיהם עושים היווכולם 

 ,חכמות באותן נח כלפי מתחזקים
 לשרות יכול לא העולם שדין ואומרים

 את לדחות חכמה עושים הם שהרי ,עליהם
 התחילו ומאנוש .הדין בעלי אותם כל

 שכתוב זהו .הללו בחכמות להתעסקכולם 
  ".'ה בשם לקרא הוחל אז"

 éðá ïéîéëç ååä ùåðà éîåéá øîåà øæòìà éáø
å÷å ïéùøçã äîëçá àùð øöòîì àúîëçáå ïéîñ

àéîùã éìéçì3540 ÷ôðã àîåéî ùð øá äåä àìå 
 éôøèã àúîëç äéîò ÷éôàå ïãòã àúðâî íãà

àðìéà3541 äéúúàå íãà àäã äá ìãúùàã 
 äì å÷éáù ùåðà àúàã ãò äéðî å÷ôðã ïåðéàå
 ïééðùî ïåäúîëç àîçå ïåì àîç ùåðà àúà ãë

)ð"ïéèùî à ( ïéãáòå ïåäá åìãúùàå ïéàìò)äá (
éúãéáò ïéîñå÷å ïéùøçå ï]ïåäðî åôéìåàå[ ãò 

 åäìëå ìåáîã àøãá àúîëç àéää úèùôúàã
 éô÷úúî ååäå àùàáàì åäééúãéáò éãáò ååä

 ïåðéàá çð éáâì]úîëçàï) [äîëçá( àìã éøîàå 
 ïåðéà àäã åäééìò äàøùàì àîìòã àðéã ìéëé
 àðéãã éøàî ïåðéà ìëì àééçãì àúîëç éãáò

àìãúùàì åäìë åàéøù ùåðàîå ïúîëç ïéìàá 
ää" ã)åë ã úéùàøá ( íùá àø÷ì ìçåä æà
åäé"ä  

 שהיו צדיקים אותם כל ,אמר יצחק רבי
 היו כולם ,הדור אותו אחר ביניהם

 יענשו שלא כדי( בהם למחות משתדלים
 יכלו ולא ,וחנוך מתושלח ירד כמו ,)עליהם

 ,ברבונם המורדים רשעים שהתפשטו עד
 הטפשות וכי ".נעבדנו כי שדי מה" ואמרו

 שהיו משום אלא ,אומרים היו הם הזו
 אותם וכל החכמות אותם כל יודעים

 והיו ,עליהם פקדוהוש העולם שלהממונים 
 הוא ברוך הקדוש שהשיב עד, בוטחים בהם

  שהרי .כשהיה העולם את

 åäá ååäã ïéàëæ ïåðéà ìë øîà ÷çöé éáø
 äàçîì éìãúùî ååä åäìë àøã àåääá øúáì

åäá274ùåúî ãøé åîë  ãò åìéëé àìå êåðçå çì
 éøîàå ïåäéøàîá éãøî ïéáééç åèùôúàã) áåéà

åè àë ( ååä àúåùôè éàä éëå åðãáòð éë éãù äî
 ïúîëç ïåðéà ìë éòãé ååäã ïéâá àìà éøîà à÷

 àîìòã ïðîî åäìëå]ã[ ååäå åäééìò ïã÷ôúà
ïöçøî3542á÷ áéúàã ãò åäá " à÷ãë àîìò ä

äåä3543àäã   

  åð/á  
 השיב כך אחרו ,םבמי מים היה בתחלה

 ,מהכל נחרב ולא ,כבתחלה העולם את
 äéì áéúà øúáìå íéîá íéî äåä àúéîã÷á

àìëî áéøçúà àìå àúéîã÷ãë àîìòì3544 
                                                                                                                                                                                     

הערת (ש "ע' ב ויחי אדם כו"בדפוס ויניציאה דף יג ע' ח דף י"כאן שייך מאמר בסתרי אותיות בז 3539
 ).הזוהר

והם . ר וכיוצאשלא יפעלו בדברים הגשמיים כגון אל שר האש שלא יכוה ואל שר המים שלא ימטי 3540
וחכמת הקסם והיינו מעשה כשוף בידים וחכמת המלבוש , חכמות חכמת חרשים והיינו בפה באמירה' ג

 ).ד' ו סי"אור יקר ש(דהיינו למעצר לחילו שמיא והעוסק בענין ספר המלבוש יבין מה ענינו 
עלי ). מ"מ(ניות כחות החיצו). אור יקר(שהיא עץ הדעת ואלו הם עליה ופריו , כחות המלכות למטה 3541

 ).א"ד(האילן והם כחות חיצוניות 
 ).א"ד(בוטחים  3542
ה "שר הארץ עם שר המים שמטבע שר המים להגביר על שר הארץ ולכלול אותו בתוכו והקב 3543

עכשיו שלא היו מתעסקים בעניני השרים להכניעם ולעצור פעולתם החזיר אלו אל טבעם וביטל הכנעת 
 ).אור יקר(שר המים 

 ).אור יקר(ול כל העולם ממש לתהו ובהו ביט' פי 3544
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 'ה" שכתוב ,עליהם השגיח ברחמים שהרי
  .אלהים כתוב ולא ,"ישב למבול

åäééìò çâùà ïéîçøá àäã3545 áéúëã ) íéìäú
é èë (åäé"éäìà áéúë àìå áùé ìåáîì ä"í3546  

 אותו של תינוקות אפילו ,אנוש בימי
 ,עליונות בחכמות יםבינמ היו הדור )היום(

 אם ,ייסא רבי אמר .בהם מסתכלים והיו
 שעתיד יודעים היו שלא היו טפשים כך

 מבול מי עליהם להביא הוא ברוך הקדוש
   .בהם וימותו

 àåääã é÷åðé åìéôà ùåðàã éåîåéá)àîåé (
]àøã[úîëçá ïçâùî ååä åäìë à)ï( ååäå ïéàìò 

à åäá ïìëúñî"ååä ïéùôè éëä éà àñéé ø3547 
á÷ ïéîæã ïéòãé ååä àìã" éî åäééìò äàúééàì ä

 åäá ïåúåîéå àðôåè  
 אבל ,יודעים היו בודאי ,יצחק רבי אמר

 אותו יודעים היו שהם ,בלבם טפשות אחזו
 על נהוהממ ואותו אש על נהוהממ מלאך
 שלא אותם רולעצ יודעים והיו ,המים

 היו לא והם .עליהם דין לעשות כלויו
 על שולט הוא ברוך שהקדוש יודעים
 היו אלא .העולם על דין יבא וממנו ,הארץ
 , ממוניםאותם בידי פקדהו שהעולם רואים
 היו לא ולכן ,העולם דברי כל ובהם

 יםבינמ ולא הוא ברוך בקדוש מסתכלים
רוח הקודש ו ,נשחתה שהארץ עד ,במעשיו
 מן חטאים יתמו" ומרתוא יום בכל מכריזה
   ".אינם עוד ורשעים הארץ

 אותו כל להם האריך הוא ברוך והקדוש
 וחנוך ומתושלח ירד ,צדיקים שאותם הזמן

 ,מהעולם שהסתלקו כיון ,בעולםקיימים 
 עליהם דין הוא ברוך הקדוש הוריד אז

  ".הארץ מן וימחו" שנאמר כמו ,ונאבדו

à" àúåùôè åãéçà ìáà éòãé òãðî ÷çöé ø
á éòãé ååä ïåðéàã åäééáìä àðîîã àëàìî àåä

 ïéòãé ååäå àéî ìò àðîîã àåääå àùà ìò
 ïåðéàå åäééìò àðéã ãáòîì ïéìëé àìã ïåì øöòîì

á÷ã éòãé ååä àì" éúéé äéðîå àòøà ìò èéìù ä
 ã÷ôúà àîìòã ïàîç ååä àìà àîìò ìò àðéã
 éðéâáå àîìòã éìî ìë åäáå ïðîî ïåðéàã àãéá

ñî ååä àì êëá÷á äéá ïìëú" ïéçéâùî àìå ä
 àùãå÷ çåøå úìáçúà àòøàã ãò äéúãéáòá

 øîàå àîåé ìëá æéøëà)äì ã÷ íù ( íéàèç åîúé
 íðéà ãåò íéòùøå õøàä ïî  

êéøåàå3548á÷ " ïåðéàã àðîæ àåää ìë ïåì ä
 ïåéë àîìòá ïéîéé÷ êåðçå çìùåúîå ãøé ïéàëæ

 ïéãë àîìòî å÷ìúñàã]à[á÷ úéçð" àðéã ä
úàå åäééìò øîà úàã äîë åãéáà) æ úéùàøá

âë (õøàä ïî åçîéå3549  
 כי ואיננו האלהים את חנוך ויתהלך"
 עד" ,פתח יוסי רבי ".אלהים אתו לקח

 זה פסוק ".ריחו נתן נרדי במסבו שהמלך
 הקדוש של דרכו כך , בא וראהאבל ,נאמר
 והוא בו נדבק שאדם בשעה ,הוא ברוך

 הוא ימים שאחר ויודע עליו דיורו משרה
 ,ממנו הטוב ריחו ולוקט מקדים ,יסרח

 עד" שכתוב זהו .מהעולם אותו ומסלק

êåðç êìäúéå3550 éäìàä úà" ç÷ì éë åððéàå í
éäìà åúåà" í)ãë ä úéùàøá ( çúô éñåé éáø

)áé à øéù ( åçéø ïúð éãøð åáñîá êìîäù ãò
á÷ã éåçøà êë éæç àú ìáà øîúà àø÷ éàä" ä

 éøùà àåäå äéá ÷áãúà ùð øáã àúòùá
 íéã÷à çøñé ïéîåé øúáìã òãéå äéìò äéøåéã

ää àîìòî äéì ÷éìñå äéðî áè äéçéø èé÷ìå"ã 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(שדן כל העולם במדת רחמים כדי שיתבטלו הרשעים וישאר העולם  3545
. מדת הרחמים' ה. בא וראה בכל מקום את מוצא אלקים מדת הדין, ר יצחק"א: ב"ח כא ע"זו' עי 3546

, למען אותו מדת רחמיםאבל . שאלמלא כך אתחרב עלמא, מדת רחמים היתה בו, פ שמדת הדין היא"ואע
 .אתיישב עלמא

שהיו יודעים , שיצרם הרע היה מפתה אותם ניחא, אי אמרת בשלמא כדקא סלקא דעתין מעיקרא 3547
וכי לא הוו יודעים , אלא לדידכו דאמריתו שהם חשבו שיוכלו לעכב הדין, בעונש וחטאים לפיתוי העבירה

 ).אור יקר( כנגדם ה להביא להם המבול כמו שהתרו אותם הכשרים"שביד הקב
 ).א"ד(והמתין  3548
ש לא ידון רוחי באדם לעולם שנשארו רק "שאז היה חורבן העולם כמ, דיסוד'  נח הוא היה מסט3549

 וימחו , וכאשר מסתלק הארת הרוח מתו,י רוח בעלה יסוד"דנפש לבד מלכות דלית לה מגרמה רק ע' מסט
  ).הערת הזוהר(ש "א ע"ב ע"פוס וויניציאה מח דף סו ובד"כאן שייך מאמר ז). א"ע יג ע"ב(מן הארץ 

עוד ' ועי. וזכה להיות עומד ומשמש במרום גבוה מכל המלאכים, חנוך הסתלק בעת שהיה צדיק 3550
 ).ב"א נג ע"ה ח"דע(ב "שמות י ע
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 עד" ".ריחו נתן נרדי במסבו שהמלך
 זה "במסבו" .הוא ברוך הקדוש זה "שהמלך

 נרדי" .בדרכיו והולך בו שנדבק אדם אותו
 שבו טובים מעשים אותם "ריחו נתן

   .זמנו הגיע בטרם מהעולם יסתלק שבגללם
  

 êìîäù ãò åçéø ïúð éãøð åáñîá êìîäù ãò
á÷ àã" äéá ÷áãúàã ùð øá àåää àã åáñîá ä

 ïéáè ïéãáåò ïåðéà åçéø ïúð éãøð éåçøàá ìéæàå
]äéáã[ àèî àìã ãò àîìòî ÷ìúñé ïåäðéâáã 

äéðîæ  
 יש" ,אומר המלך שלמה היה זה ועל

 צדיקים יש אשר הארץ על נעשה אשר הבל
 אליהם מגיע אשר צדיקים יש ."'וגו

 שבשביל ,שבארנו כמו ,הרשעים כמעשה
 מסלקם הוא ברוך הקדוש טובים מעשים

 אהבתו ומתוך ,יחיו שלא כדי( ,מהעולם
 ,זמנם הגיע בטרם )אותם מסלק בהם

 שמגיע רשעים ויש .דינים בהם ועושה
 ברוך שהקדוש ,הצדיקים כמעשה אלהם

 את בהם ומאריך ימים להם מאריך הוא
 בשביל אלה .שנתבאר מוכ זה וכל ,רוגזו
 או ,אליו שיחזרו כדי ואלה יתקלקלו שלא
  .ליםומע בנים מהם שיצאו כדי

 øîà àëìî äîìù äåä àã ìòå)ãé ç úìä÷ (
 íé÷éãö ùé øùà õøàä ìò äùòð øùà ìáä ùé

åâå ' äùòîë íäéìà òéâî øùà íé÷éãö ùé
 ïéâáã àðîé÷åàã äîë íéòùøä]ã[ ïéáè ïéãáåò

á÷"àîìòî ïåì ÷éìñ ä) ]ã"à [ àìã ïéâá
>åçøñé <)åéçé(úåîéçø åâîå àïåì ÷ìñî åäá  ( ãò

 íéòùø ùéå ïéðéã ïåäá ãéáòå åäééðîæ àèî àì
á÷ã íé÷éãöä äùòîë íäéìà òéâî øùà" ä

 äîë àã ìëå åäá äéæâåø êéøåàå ïéîåé ïåì êéøåà
øîúàã3551 ïéâá ïéìàå ïåçøñé àìã ïéâá ïéìà 

 äéáâì åøãäìã]åàïéâá [ )åïéâá(éã  åäééðî ÷åô
éìòîã ïéðá  

 ברוך והקדוש ,צדיק היה חנוך ,בא וראה
 אותו ולקח ,קלקלתי כך שאחר ראה הוא

 טווללק" שכתוב זהו .קלקלתי בטרם
 לוקח ,טוב ריח שנותנים משום ".שושנים

 .קלקלותי בטרם הוא ברוך הקדוש אותם
 "ואיננו" ,"אלהים אתו לקח כי ואיננו"

 היוש אדם בני כשאר ימים להאריך
 אותו לקח כי ,מהול ,ימים מאריכים

 רבי .זמנו הגיע בטרם הוא ברוך הקדוש
 את נטלו הוא ברוך הקדוש ,אמר אלעזר

 ומסר ,מרומים לשמי והעלהו  מהארץחנוך
 וחמשה ,העליונים הגנזים כל בידיו

 שבהם חקוקים סתרים מפתחות וארבעים
 נמסרו וכולם ,עליונים מלאכים משתמשים

  .נובאר והרי ,בידו

á÷å äåä äàëæ êåðç éæç àú" äéì àîç ä
øúáì çøñéã3552ää çøñé àì ãò äéì èé÷ìå " ã

)á å øéù ( áè àçéø éáäéã ïéâá íéðùåù èå÷ììå
á÷ ïåì èé÷ì" åúåà ç÷ì éë åððéàå åçøñé àì ãò ä

éäìà"ïéîåé àëøàì åððéàå í3553 àùð éðá øàùë 
 äéì ç÷ìã ïéâá àîòè éàî ïéîåé éëøåà ååäã

á÷" àì ãò äøîà øæòìà éáø äéðîæ éèî3554 
 êåðç)ìéèð] (ìèð[á÷ äéì " äé÷ñàå àòøàî ä

ïéàìò éæðâ ìë äéãéá øñîàå íéîåøî éîùì3555 
îå"ïéôéìâ éøúñ ïçúôî ä3556 éùîúùî åäáã 

 àäå äéãéá åøñîúà åäìëå éàìò éëàìî
àðîé÷åà) ïéúéðúî(  

åäé àøéå" ìëå õøàá íãàä úòø äáø éë ä וכל בארץ האדם רעת רבה כי 'ה וירא"

                                                           

הצדיקים שמתים קודם זמנם כדי שימותו בשם טוב בעוד שמעשיהם טובים ולא ממתין להם עד  3551
אלו הרשעים מניח אותם בחיים כדי שיחזרו בתשובה או בשביל שיצאו מהם כ לידי חטא ו"שיבואו אח

  ).א"ד(בנים הגונים או איזו הצלה לישראל 
  ).ו"לש(כי הוא סוד אילנא דטוב ורע  3552
ז "ן שהרי ענין זה מוסכם בתיקו"אין לפרש שיהיה אלה התנאים מכחישים שחנוך הוא מטטרו 3553

ה "עכב בעולם כשאר בני העולם ובעת פטירתו היה לו להקבבכמה מקומות אמנם הוקשה להם למה לא נת
 ).אור יקר(לסלקו כענין אליהו ולזה דרשו הפסוק כמו שדרשו 

כ מה לי אם "אחר שלא טעם טעם מיתה ונסתלק בחיים ועלה אדרבה לעמוד בין העומדים האלה א 3554
ענין זה כתיב איננו כמו ה מארעא ואסקיה ועל "אלף שנים יחיה מה לי אם מעט וזהו שאמר נטל ליה קב

 ).אור יקר] ('האמית יתיה ) לא( ארי וליתוהי: ל"ז[שתרגם אונקלוס 
  ).הערת הזוהר(ב ”לעיל לז ע 3555
 ).א"ד(סודות חקוקים של צרופי אותיות השם שבהם משתמשים מלאכי השרת  3556
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 כי" ,חפת יהודה רבי ".לבו תומחשב יצר
 פסוק ".רע רךויג לא אתה רשע חפץ אל לא
 מי , בא וראהאבל .ובארנוהו נאמר זה

 הוא יטמא ,אחריו ונמשך הרע ביצר שנדבק
 רעת רבה כי" .שנתבאר כמו ,אותו ויטמאו
 נשלם ולא ,עושים היו הרעות כל ,"האדם
 על לחנם דמים שופכים שהיו עד חטאם
 על דרכם משחיתים שהיו הם ומי .הארץ

 כתוב ".היום כל רע רק" שכתוב זהו ,ארץה
  ,"רע רק" כאן

 åáì úåáùçî øöé)ä å úéùàøá ( äãåäé éáø
 çúô)ä ä íéìäú ( àì äúà òùø õôç ìà àì éë

òø êøåâé3557 àú ìáà äåî÷åàå øîúà àø÷ éàä 
òøä øöéá ÷áãúàã ïàî éæç3558 êéùîúàå 

äéøúáà3559 åàåä áàúñé3560å äéì ïåáàñé3561 
 ååä ïéùéá ìë íãàä úòø äáø éë øîúàã äîë
 ïéãùåà ååäã ãò åäééáåç íéìúùà àìå éãáò

àòøà ìò àðâîì ïéîã3562 ååäã ïåðéà ïàîå 
ää àòøà ìò åäééçøà ïéìáçî" ã)ä å úéùàøá (

òø ÷ø àëä áéúë íåéä ìë òø ÷ø  
  æð/à  

 ויהי" )וכתוב ,"רע יגורך לא(" שם וכתוב
  ".'ה בעיני רע יהודה בכור ער

 íúä áéúëå) òø êøåâé àì)ä ä íéìäú (
áéúëå) (æ çì úéùàøá ( òø äãåäé øåëá øò éäéå

åäé éðéòá" ä  
 אמר .רשע אינו רע וכי ,יוסי רבי אמר

 ,חברו על ידו הרים אפילו ,"רשע" .לא ,לו
 ,רשע נקרא דבר לו עשה שלא גב על אף

 ,"רעך תכה למה לרשע ויאמר" שכתוב כמו
 לא רע אבל ".תכה" אלא כתוב אל הכית
 ומטמא דרכו שמשחית מי אלא נקרא
 זקווח כח ונותן ,הארץ את ומטמא עצמו

 רק" שכתוב ,רע שנקראתרוח הטומאה ל
 רואה ולא בפלטרין נכנס ולא ".היום כל רע

òùø åäéà åàì òø éëå éñåé éáø øîà3563à " ì
òà äéøáç éáâì äéãé íéøà åìéôà òùø àì" â

 òùø éø÷à éãéî äéì ãéáò àìã] áéúëã äîë
)á úåîùâé  ( úéëä êòø äëú äîì òùøì øîàéå

äëú àìà áéúë àì[òø ìáà 3564 àìà éø÷à àì 
äéîøâ áéàñå äéçøà ìáçîã ïàî3565 áéàñå 

àô÷åúå àìéç áéäéå àòøà3566 àáàñî çåøì 
 áéúëã òø éø÷àã)ä å úéùàøá ( ìë òø ÷ø

                                                                                                                                                                                     

י שיהיה ר מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת שהוא חוץ לגן לא תאכל כד"ה צוה לאדה"הקב' פי 3557
כולו טוב וכיון שכבר נדבק ברע ונכנס בו יצר הרע וקין והבל נולדו בלא תיקון מכח ההוא ולא נתקיימו 

ל שנה ברוחין "וכיון שחזר בתשובה שמש ק', א בשעתא דאטיל נחש זוהמא כו"זו דף נד ע' ש בפ"וז, בעולם
נמצא ', ליד את שת בדמותו וכול שנה הו"ודחה הרע לחוץ ואחר ק' ונכנס בנהר גיחון עד קדלי, ושדין

ששמושו ברוחין הוא תקנתו אבל לשאר בני אדם הוא פגם גדול כי הזרע הראוי להוליד בנים באשתו דחזי 
ולכן מי ששופך זרעו לחוץ לריק באתר דלא ' ש כחצים ביד גבור וגו"ליה ללמדם תורה להרבות הדמות כמ

כלל באותה הטפה ומתהווה ממנו שידין שעליהם אצטריך נעמה ואגרת מגדלין הטיפה ההיא עם הנפש הנ
ז נאמר אוי לרשע רע כי רע יותר מרשע "וע, שדים ואנשים, נאמר נגעי בני אדם להיותם כלאים מחוברים

אבהן וכיון שהרשע מקלקל ' ראשים רומז לג' ויש לה ג, ר ומעט אמת יש בו"הוא סוד של שק' כי הש
וזהו מאן דמחבל , ע שהיא מיעוט קדושה שבו ונשאר כולורע"מן רש' ומשחית זרוע נעשה רע ומסתלק הש

 ).זהר הרקיע(לא חמי אפי שכינתא ואלו השדין נקרא נגעי בני אדם ' וכו
 ).אור יקר(שחטא פעם אחת  3558
 ).אור יקר(ששונה בה  3559
 ).אור יקר(פעם הראשונה  3560
 ). אור יקר(פעמים הרבה  3561
  ).א"ד(שופכין דמים בחנם והיינו בהשחתת זרעם  3562
 ).א"נ(ן "מאי. כוונת הזוהר פשוטה. מ"א. משמע דרשע חמור מרע ואיכא למימר איפכא 3563
בעצמה והפועל פעולה זו שהוא מוליד חיצונים נקרא רע שהוא עושה רעים ' רע הוא שם הקלי 3564

 ).אור יקר(בעצמה אמנם רשע פירושו חייב רשע בדיני בפרט הזה עם היותו צדיק וזכא בכמה דברים ' בקלי
 ).אור יקר(כשאר עוברי עבירה  3565
 ).אור יקר(ותוקפא יותר משאר העבירה מפני שמורה על מקום הזרע העליון נשפע לחוץ  3566
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 שכינה מסתלקת שבזה משום ,שכינה פני
 ,מיעקב ,לנו ומנין .העולם מן

 שיש חשב ,שכינה ממנו שכשהסתלקה
 רוח בעולם התחזקה שבגללם בבניו פסול

 .אותה ופגם מהלבנה האור ונגרעהטומאה 
 זה משום ,]יעקב חשב כך [למה תאמר ואם

 והסתלקה ,המקדש את מטמא] החטא[
 שמטמא אותו שכן כל ,יעקב מעל שכינה

 רוח את מחזק שהוא עצמו ומטמא דרכו
   .רע נקרא כשנטמא ולכן ,הטומאה

 מן נפקד לא ,נטמא כשאדם ,בא וראה
 נפקד פעם ובכל ,לטוב הוא ברוך הקדוש
 ושבע" שכתוב זהו .לרע רע שנקרא מאותו

 אז ,ישר בדרך כשהולך ,"רע יפקד בל ילין
 כל רע רק" כתוב זה ועל ".רע יפקד בל"

 רע נקרא וזה ".רע יגורך לא" וכתוב ,"היום
 בגיא אלך כי גם" וכתוב ,רשע נקרא ולא

  ".עמדי אתה כי רע אירע לא צלמות

íåéä3567ïéøèìôá ìàò àìå 3568 éôà éîç àìå 
àúðéëù3569 àúðéëù ÷ìúñà éàäáã ïéâá 
àîìòî3570 àúðéëù ÷ìúñà ãëã á÷òéî ïìðî 

 åäééðéâáã ìåñéô äåä éäåðááã áéùç äéðî
 ïî àøåäð òøâå àáàñî àçåø àîìòá ó÷úúà

éàîà àîéú éàå äì íéâôå àøäéñ3571 àãã ïéâá 
÷ìúñàå àùã÷î áéàñà á÷òéã éåìòî àúðéëù 

ïëù ìë3572 äéîøâ áéàñå äéçøà áàñîã àåää 
 ãë êë ïéâáå àáàñî àçåøì äéì óé÷úà àåäã

 òø éø÷à áàúñà  
ã÷ôúé àì áàúñà ùð øá ãë éæç àú3573 

á÷ íòî"áèì ä3574 àåääî ãé÷ôúà àðîæ ìëáå 
ää ùéáì òø éø÷úàã" ã)âë èé éìùî ( òáùå

ôé ìá ïéìé ìá ïéãë øùéî çøàá ìéæà ãë òø ã÷
 áéúë àã ìòå òø ã÷ôé)ä å úéùàøá ( ìë òø ÷ø

 áéúëå íåéä)ä ä íéìäú ( éø÷à àãå òø êøåâé àì
 áéúëå òùø éø÷à àìå òø)ã âë íéìäú ( éë íâ

òø àøéà àì úåîìö àéâá êìà3575 äúà éë 
éãîò  

                                                                                                                                                                                     

י השחתת הזרע מסתלקת השכינה מהעולם ובשביל זה "כי ע' אינו זוכה לבא בהיכלו של המלך ית 3567
הערת (א ”סט ע). א"ד( כנודע ב אלא נופל ביד הקליפות שנקראו רע"אינו זוכה לראות פני השכינה בעוה

  ).הזוהר
 ).אור יקר(עם היו שהיו בידו מעשים הגונים כל עוד שמת ועון זה בידו  3568
 ).אור יקר(אפילו מחוץ לפלטרין כדרך שהם נהנים שאר הרשעים לעתות המנוחה  3569
ן ן ן ן כיון שהוא גרם דיחוי שכינה אף אחרי טהרתו בגיהנם לא יזכה לה אלא יתגלגל כדרך ער ואונכיון שהוא גרם דיחוי שכינה אף אחרי טהרתו בגיהנם לא יזכה לה אלא יתגלגל כדרך ער ואונכיון שהוא גרם דיחוי שכינה אף אחרי טהרתו בגיהנם לא יזכה לה אלא יתגלגל כדרך ער ואונכיון שהוא גרם דיחוי שכינה אף אחרי טהרתו בגיהנם לא יזכה לה אלא יתגלגל כדרך ער ואונ    3570

שעליהם כתיב שעליהם כתיב שעליהם כתיב שעליהם כתיב . . . . עון שכבת זרע לבטלהעון שכבת זרע לבטלהעון שכבת זרע לבטלהעון שכבת זרע לבטלה): ): ): ): אאאא""""יז עיז עיז עיז ע((((שער רוח הקודש שער רוח הקודש שער רוח הקודש שער רוח הקודש ' ' ' ' עיעיעיעי). ). ). ). אור יקראור יקראור יקראור יקר((((בפרץ וזרח ואחרי כן יזכה בפרץ וזרח ואחרי כן יזכה בפרץ וזרח ואחרי כן יזכה בפרץ וזרח ואחרי כן יזכה 
ומסר אותו חלק הקדושה תוך ומסר אותו חלק הקדושה תוך ומסר אותו חלק הקדושה תוך ומסר אותו חלק הקדושה תוך . . . . והשליכו ארצה בעונווהשליכו ארצה בעונווהשליכו ארצה בעונווהשליכו ארצה בעונו. . . . הפגם שלוהפגם שלוהפגם שלוהפגם שלו' ' ' ' וכווכווכווכו). ). ). ). זזזז""""ישעיה נישעיה נישעיה נישעיה נ((((' ' ' ' שוחטי הילדים וגושוחטי הילדים וגושוחטי הילדים וגושוחטי הילדים וגו

החמורות החמורות החמורות החמורות ' ' ' ' בירות שבתורה אפיבירות שבתורה אפיבירות שבתורה אפיבירות שבתורה אפידע שבכל עדע שבכל עדע שבכל עדע שבכל ע: : : : בבבב""""כ  נו עכ  נו עכ  נו עכ  נו ע""""שעהשעהשעהשעה' ' ' ' עיעיעיעי. . . . כ נתן חיות וכח אל הקליפותכ נתן חיות וכח אל הקליפותכ נתן חיות וכח אל הקליפותכ נתן חיות וכח אל הקליפות""""ועיועיועיועי. . . . הקליפותהקליפותהקליפותהקליפות
' ' ' ' הבא על כל העריות שבתורהבא על כל העריות שבתורהבא על כל העריות שבתורהבא על כל העריות שבתור' ' ' '  כי אפי כי אפי כי אפי כי אפיכבת זרע לבטלהכבת זרע לבטלהכבת זרע לבטלהכבת זרע לבטלהאין בהם מי שמוליד מזיקין ממש כמו המוציא שאין בהם מי שמוליד מזיקין ממש כמו המוציא שאין בהם מי שמוליד מזיקין ממש כמו המוציא שאין בהם מי שמוליד מזיקין ממש כמו המוציא ש

ז והאמת הוא שמי שעובר שאר עבירות מתלבשין בו המזיקין ונעשים ז והאמת הוא שמי שעובר שאר עבירות מתלבשין בו המזיקין ונעשים ז והאמת הוא שמי שעובר שאר עבירות מתלבשין בו המזיקין ונעשים ז והאמת הוא שמי שעובר שאר עבירות מתלבשין בו המזיקין ונעשים """"משם ממזרים גופניים בעוהמשם ממזרים גופניים בעוהמשם ממזרים גופניים בעוהמשם ממזרים גופניים בעוה' ' ' ' נולדינולדינולדינולדי
ל פוגם במחשבה ל פוגם במחשבה ל פוגם במחשבה ל פוגם במחשבה """"וזה ענינה דע כי המוציא שזוזה ענינה דע כי המוציא שזוזה ענינה דע כי המוציא שזוזה ענינה דע כי המוציא שז    ''''וכווכווכווכול עונשו גדול לאין קץ ל עונשו גדול לאין קץ ל עונשו גדול לאין קץ ל עונשו גדול לאין קץ """"קטגורים עליו אבל המוציא שזקטגורים עליו אבל המוציא שזקטגורים עליו אבל המוציא שזקטגורים עליו אבל המוציא שז

א וכמו שמעשיו הם זכר בלי א וכמו שמעשיו הם זכר בלי א וכמו שמעשיו הם זכר בלי א וכמו שמעשיו הם זכר בלי """"כי אינו משתמש בשום כלי ובשום ערוה ועונשו גדול שפוגם בדעת עליון דאוכי אינו משתמש בשום כלי ובשום ערוה ועונשו גדול שפוגם בדעת עליון דאוכי אינו משתמש בשום כלי ובשום ערוה ועונשו גדול שפוגם בדעת עליון דאוכי אינו משתמש בשום כלי ובשום ערוה ועונשו גדול שפוגם בדעת עליון דאו
' ' ' ' במלכובמלכובמלכובמלכו' ' ' ' נקבה כן כביכול גורם למעלה שממשיך אותה הטפה של אותה נשמה מן הזכר העליון ואינה נשפענקבה כן כביכול גורם למעלה שממשיך אותה הטפה של אותה נשמה מן הזכר העליון ואינה נשפענקבה כן כביכול גורם למעלה שממשיך אותה הטפה של אותה נשמה מן הזכר העליון ואינה נשפענקבה כן כביכול גורם למעלה שממשיך אותה הטפה של אותה נשמה מן הזכר העליון ואינה נשפע

בה כח מזיק אחד בה כח מזיק אחד בה כח מזיק אחד בה כח מזיק אחד ' ' ' ' ונמשכת אותה הנשמה אליה ואז מתחבונמשכת אותה הנשמה אליה ואז מתחבונמשכת אותה הנשמה אליה ואז מתחבונמשכת אותה הנשמה אליה ואז מתחב' ' ' '  וכו וכו וכו וכונוגהנוגהנוגהנוגה' ' ' ' קליפקליפקליפקליפ' ' ' ' הנקהנקהנקהנק' ' ' ' אבל יוצא לחוץ אל הקליאבל יוצא לחוץ אל הקליאבל יוצא לחוץ אל הקליאבל יוצא לחוץ אל הקלי
ל גורם שאותם ל גורם שאותם ל גורם שאותם ל גורם שאותם """"אל אותה הנשמה נמצא שהמוציא שזאל אותה הנשמה נמצא שהמוציא שזאל אותה הנשמה נמצא שהמוציא שזאל אותה הנשמה נמצא שהמוציא שז' ' ' ' גוף אגוף אגוף אגוף א' ' ' ' הנמשך מאותה אשת זנונים ונעשי בחיהנמשך מאותה אשת זנונים ונעשי בחיהנמשך מאותה אשת זנונים ונעשי בחיהנמשך מאותה אשת זנונים ונעשי בחי

הנעשות הנעשות הנעשות הנעשות ' ' ' ' א ושם יתלבשו בגופוא ושם יתלבשו בגופוא ושם יתלבשו בגופוא ושם יתלבשו בגופו""""בנים שיתערבו בסבנים שיתערבו בסבנים שיתערבו בסבנים שיתערבו בס' ' ' ' טיפות של הנשמות שעתידות לצאת ממנו בבחיטיפות של הנשמות שעתידות לצאת ממנו בבחיטיפות של הנשמות שעתידות לצאת ממנו בבחיטיפות של הנשמות שעתידות לצאת ממנו בבחי
שער הגלגולים שער הגלגולים שער הגלגולים שער הגלגולים     ’’’’ועיועיועיועי. . . . ך והחזיר הקדושה אל הטומאה והטוב אל הרעך והחזיר הקדושה אל הטומאה והטוב אל הרעך והחזיר הקדושה אל הטומאה והטוב אל הרעך והחזיר הקדושה אל הטומאה והטוב אל הרעמסטרא דנחש אשת זנונים ונמצא שהפמסטרא דנחש אשת זנונים ונמצא שהפמסטרא דנחש אשת זנונים ונמצא שהפמסטרא דנחש אשת זנונים ונמצא שהפ

לפי לפי לפי לפי , , , , עקיבא בהיותו בן גרים ולא מזרע ישראלעקיבא בהיותו בן גרים ולא מזרע ישראלעקיבא בהיותו בן גרים ולא מזרע ישראלעקיבא בהיותו בן גרים ולא מזרע ישראל' ' ' ' לסבה זו נכנסה נפש קדושה ומעולה של רלסבה זו נכנסה נפש קדושה ומעולה של רלסבה זו נכנסה נפש קדושה ומעולה של רלסבה זו נכנסה נפש קדושה ומעולה של ר): ): ): ): הקדמה לוהקדמה לוהקדמה לוהקדמה לו((((
 . . . . שהיתה גויהשהיתה גויהשהיתה גויהשהיתה גויה, , , , בעת הרהורו באשת אדוניובעת הרהורו באשת אדוניובעת הרהורו באשת אדוניובעת הרהורו באשת אדוניו, , , , שהיא טפת זרע לבטלה שיצאה מיוסףשהיא טפת זרע לבטלה שיצאה מיוסףשהיא טפת זרע לבטלה שיצאה מיוסףשהיא טפת זרע לבטלה שיצאה מיוסף

 ).אור יקר(ינה מיעקב וכי רשע עושה רע לצדיק אפילו היה הענין כך למה יגרום סילוק שכ 3571
ל גרע מבעל בת אל נכר והוליד ממנה בן דהא קסבר יעקב שיש "ש משמע המוציא ז"מדקאמר כ 3572

 ).א"נ(פיסול מבני נכר 
 ).אור יקר(בחלומו  3573
 ).א"נ(מ "א. שמטמא אותו בקרי כל פעם' פי 3574
 ).אור יקר(ל "כנ' עצם הקלי 3575
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 בארץ האדם את עשה כי 'ה וינחם"
 הוי" ,חפת יוסי רבי ".לבו אל ויתעצב
 העגלה וכעבות השוא בחבלי העון מושכי
 אדם בני אלו ,"העון מושכי הוי" ".חטאה

 ונדמים ,יום בכל רבונם לפני שחוטאים
 ,השוא כחבלי שהם חטאים אותם בעיניהם
 שאותו מעשה שעשו ואותו חטא וחושבים

 בהם משגיח לאה "הקבו ,כלום אינושעשו 
 וגדול חזק חטא אותו את שעושים עד

 יוכל שלא חזק שהוא ,העגלה תכעבו
 הקדוש כשעושה ,וראה ובא. להתכלות

 גב על אף ,העולם ברשעי דין הוא ברוך
 והרגיזו הוא ברוך הקדוש לפני חטאו שהם
 אותם לאבד רוצה אינו ,יום כל אותו

 מתנחם ,במעשיהם וכשמשגיח ,מהעולם
 ]אפו [ומאריך ידיו מעשי שהם על ,עליהם

 נוטל ,ידיו שימע שהם ובגלל .בעולם להם
 .עליהם וחס עליהם ומתנחם נחמה

 הוא כביכול ,דין בהם לעשות וכשרוצה
 שכיון ,)לפניו יכנסו לא שמחות( עצוב
 כמו ,עליהם עצוב הוא ,ידיו מעשי שהם

 ושמחות" [ודחוון לא הנעל קדמוי" שנאמר
 הוד" )כתוב והרי( כתוב ].לפניו הכניס לא

 רבי אמר ".במקומו וחדוה זוע לפניו והדר
 ,כתוב "לבו אל ויתעצב" , בא וראה,יוסי
 .אחר למקום ולא ,לבו אל התעצב הוא

 ובנפשי בלבבי כאשר" שנאמר כמו "לבו"
  ".יעשה

íçðéå3576åäé " õøàá íãàä úà äùò éë ä
 çúô éñåé éáø åáì ìà áöòúéå)çé ä äéòùé ( éåä

 äàèç äìâòä úåáòëå àåùä éìáçá ïåòä éëùåî
ðá ïéìà ïåòä éëùåî éåä éî÷ ïàèçã àùð é

 ïéáåç ïåðéà åäééðéòá ïîãúàå àîåé ìëá ïåäéøàî
 àãáåò àåääã ïéáùçå àåùä éìáçë ïåðéàã
 íåìë åäéà åàìã ïéãáòã àáåç àåääå ïéãáòã

á÷ åäá çâùà àìå" àáåç àåääì ïéãáòã ãò ä
éáøå óé÷ú3577 àìã óé÷ú åäéàã äìâòä úåáòë 

á÷ ãéáò ãë éæç àúå äàöúùàì ìéëé" àðéã ä
çáòà àîìò éáéé"á÷ éî÷ ïàèç ïåðéàã â" ä

 åäì àãáåàì éòá àì àîåé ìë äéì ïéæâøàå
 ìò åäééìò íçðúà ïåäéãáåòá çâùà ãëå àîìòî
 ïéâáå àîìòá ïåì êéøåàå éåãé éãáåò ïåðéàã
 åäééìò íçðúàå äîçð ìéèð éåãé éãáåò ïåðéàã
 ìåëéáë àðéã åäá ãáòîì éòá ãëå åäééìò ñééçå

]áéöò[) ì ïååãç àìåòéúéäåîã÷  ( éãáåòã ïåéëã
 åäééìò áéöò ïåðéà éåãé] øîà úàã äîë) å ìàéðã

çé (áéúë àäå éäåîã÷ ìòðä àì ïååçãå3578[ 
)å åäéìò ñééçåáéúë() å åö íéìäú( øãäå ãåä 

åéðôì3579 éñåé éáø øîà åîå÷îá äåãçå æåò ] àú
éæç[åáì ìà áöòúéå 3580 áéúë )å å úéùàøá ( ìà

áéöò åáì3581çà øúàì àìå àø3582 äîë åáì 
 øîà úàã)äì á à ìàåîù ( éááìá øùàë

äùòé éùôðáå3583  
 שנאמר כמו ,"'ה וינחם" ,אמר יצחק רבי

 לעשות דבר אשר הרעה על 'ה וינחם"
 חזקיה רבי. לטוב ,אמר ייסא רבי ".לעמו
 כמו ,לטוב ,אמר ייסא רבי .לרע אמר

 על מתנחם הוא ברוך שהקדוש שנתבאר
 "ויתעצב" .עליהם וחס ידיו מעשי אותם
 חזקיה ורבי .לפניו חוטאים שהם משום
 הוא ברוך הקדוש שכשרוצה ,לרע ,אמר

åäé íçðéå øîà ÷çöé éáø" øîà úàã äîë ä
)ãé áì úåîù (åäé íçðéå"à äòøä ìò ä øáã øù

åîòì úåùòì3584 äé÷æç éáø áèì øîà àñéé éáø 
 øîúàã äîë áèì øîà àñéé éáø ùéáì øîà

á÷ã" åäééìò ñééçå éåãé éãáåò ïåðéàã ìò íéçð ä
 äé÷æç éáøå äéî÷ ïàèç ïåðéàã ïéâá áöòúéå

á÷ ãëã ùéáì øîà" éáééçì àãáåàì éòá ä

                                                           

 ).אור יקר(ו לחטוא וגזר עליהם הדין ויתעצב בראשונה ואחר שהוסיפ 3576
 ).ה' ו סי"אור יקר ש(רק ותקיף מרוב הפעמים שחוטא ושונה בה  3577
 ).אור יקר(לראיה  3578
 ).מ"מ(א "לפני ז 3579
 ).אור יקר(והדרך אינו כך אלא הוד והדר אלא ודאי כדפירשנו  3580
 ).מ"מ(מלכות  3581
 ).מ"מ(א "ז 3582
אור (ב ונפש ושם יש עצבות " לבו שהיא מלכות הנקראת למלת ויתעצב בלשון התפעל ואמר אל 3583

 ).יקר
 ).אור יקר(לשון חזרה שחזר בו על בריאת האדם ונתעצב על דינו  3584
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 נחומים עליהם נוטל ,העולם רשעי לאבד
 שמקבל כמי כביכול ,נחומים ומקבל

 ,נחומים בלישק כיון .שאבד מה על נחומים
 .בתשובה תלוי לאהדבר ו ,דין נעשה ודאי

 קבל שלא עד ,בתשובה תלוי זה אימתי
 עליהם בלישק הרי .תנחומים עליהם

 כלל בתשובה תלוי לא הדבר אז ,תנחומים
 ומחזק דין על דין מוסיף ואז .נעשה והדין

 ומאבד ,דין לעשות הדין מקום אותו את
 שכתוב ,כתוב והכל .מהעולם הרשעים את

 כך ואחר ,תנחומים בליק ,"'ה וינחם"
   .דין לעשות לדין כח נתן ,"לבו אל ויתעצב"

 את עשה כי 'ה וינחם" ,ראמ חייא רבי
 השמחו תנחומים נטל ,"בארץ האדם

 האדם את הוא ברוך הקדוש כשעשה
 וכל ,עליונהדוגמא כ שהוא ,בארץ

 הקדוש את משבחים העליונים המלאכים
 ,עליונה בדמות אותו כשראו הוא ברוך

  ואמרו

 ìåëéáë ïéîåçéð ìéá÷å åäééìò ïéîåçð ìéèð àîìò
÷îã ïàîëãéáàã äî ìò ïéîåçéð ìá3585 ïåéë 

 àéìú àìå ãáòúà àðéã éàãå ïéîåçéð ìá÷ã
 àì ãò äáåùúá àéìú éúîéà äáåùúá àúìî
 åäééìò ïéîåçðú ìéá÷ àä åäééìò ïéîåçðú ìéá÷

ììë äáåùúá àúìî àééìú àì3586 àðéãå 
óé÷úàå àðéã ìò àðéã óéñåà ïéãëå ãéáòúà3587 

 àðéãã øúà àåääì]àðéã ãáòîì[åì ãéáåàå  ï
 íçðéå áéúëã àø÷á àìëå àîìò ïî àéáééçì

åäé" áäé åáì ìà áöòúéå øúáìå ïéîåçðú ìáé÷ ä
 àðéã ãáòîì àðéãì àô÷åú  

åäé íçðéå øîà àééç éáø" úà äùò éë ä
á÷ ãáò ãë äåãçå ïéîåçðú ìèð õøàá íãàä" ä

 àðååâë åäéàã àòøàá íãàìäàìò éëàìî ìëå 
 éàìòîçáùïá÷ì äéì "éãá äéì åîç ãë äå÷ àð
äàìòåøîàå   

  æð/á  
 והדר וכבוד מאלהים מעט ותחסרהו"

 התעצב ,אדם כשחטא כך אחר ".תעטרהו
 פתחון שנתן ,שחטא על הוא ברוך הקדוש

 בתחלה לפניו שאמרו השרת למלאכי פה
 תזכרנו כי אנוש מה" ,אותו לברוא כשרצה

   ".תפקדנו כי אדם ובן
  

éäìàî èòî åäøñçúå" øãäå ãåáëå í
 åäøèòú)äúå ç íéì (íãà àèç ãë øúáì3588 
 áöòúà>á÷"ä< äô ïåçúô áäéã àèçã ìò 

 äéî÷ åøîàã úøùä éëàìîì] ãë àúéîã÷á
äéì éøáîì àòá[ íãà ïáå åðøëæú éë ùåðà äî 

 åðã÷ôú éë)ä ç íéìäú (  
 כי ,"לבו אל ויתעצב" ,יהודה רבי אמר

 לפני בצאת" שנאמר ,דין בהם לעשות רצה
 .חסדו לעולם יכ 'לה הודו מריםווא החלוץ
 כי כאן כתוב לא למה ,יצחק רבי ואמר
 ידיו מעשי את שהאביד משום אלא ,טוב

 ישראל כשהיו ,וז דוגמאכ .ישראל מפני
 עליונים מלאכים באו ,הים את עוברים

 באותו הוא ברוך הקדוש לפני שירה לומר
 ומה ,הוא ברוך הקדוש להם אמר .לילה
 אומרים ואתם בים עיםובט ידי מעשי

 éòáã ïéâá åáì ìà áöòúéå äãåäé éáø øîà
àðéã åäá ãáòîì3589 øîàðù )ã"àë ë á ä (

åäéì åãåä íéøîåàå õåìçä éðôì úàöá" éë ä
 áéúë àì éàîà ÷çöé éáø øîàå åãñç íìåòì

áåè éë àëä éåãé éãáåò ãéáåàã ïéâá àìà 
 ïéøáò ìàøùé ååä ãë àã àðååâë ìàøùéã åäééî÷

á÷ éî÷ äøéù øîéîì éàìò éëàìî åúà àîé" ä
à àéìéì àåääá"á÷ ì" ïéòáè éãé éãáåò äîå ä

 ïéãë äøéù ïéøîà ïåúàå àîéá)ë ãé úåîù ( àìå
                                                                                                                                                                                     

כ לסיני "ה שעלה אח" קיבל תנחומין כאלו נאבדו בשביל הרעה שדיבר עליהם ואלמלא זכות מרע3585
 ).מ"מ(לא היו ניצולים שכבר קיבל תנחומין עליהם 

מתעורר הדין ונוסף בה במלכות והיינו דקאמר ולא תליא מלתא בתשובה שכבר גם מן הבינה  3586
הבינה שהיא נקראת תשובה נתן להם זמן לשוב ולא שבו אז גם היא מתעוררת בדין וכדין אוסיף מהבינה 

 ).אור יקר(דין על דין המלכות והגבורה 
 ).הערת הזוהר(ב ”לקמן ע ע 3587
 הגדולה שנטל קודם מפני שקודם היו המלאכים מקנאים בו והנה סבת ויתעצב הוא מפני הנחמה 3588

ועתה הם פתחו פיהם לומר מה אנוש כי תזכרנו ועשית לו כל הכבוד הזה ולפיכך ' באומרם ותחסרהו וכו
 ).אור יקר(באו שניהם יחד בפסוק וינחם ויתעצב שזה סיבה לזה כדפירשנו 

שום אדם אלא כשאינו משגיח בו הוא כלה אין הקדוש ברוך הוא עושה רעה ל: א"לקמן קטו ע' עי 3589
 . 'וגו דכתיב תסתיר פניך יבהלון תוסף רוחם יגועון ]מאליו[
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 ," אל זה כל הלילהזה קרב ולא" אז .השיר
 רשעים בודיא של ם בכל פע,גם כאן
  .עצבות עליהם נמצאת אז ,מהעולם

äìéìä ìë äæ ìà äæ áø÷3590 ïéðîæ ìëá àëä óåà 
òî åäéà àéòéùø ãåáéàã åáéöò ïéãë àîì

åäééìò çëúùà3591  
 לפני אדם שחטא בשעה ,אמר אבא רבי
 אז ,וימצות על ועבר הוא ברוך הקדוש
 ברוך הקדוש לו אמר .לפניו עצבות הנמצא

 .העליון הכח את שהחלשת אוי ,אדם ,הוא
 אותו רשיג מיד .אחד מאור נחשך זו בשעה

 לגן אותך הכנסתי אני ,לו אמר .עדן מגן
 המזבח את פגמת ואתה ,בןקר להקריב עדן

 דועבת והלאה מכאן .הקרבן נקרב שלא
 עליו וחס .מיתה עליו וגזר ,האדמה את

 סמוך שמת בשעה וגנזו ,הוא ברוך הקדוש
 אחת מערה עשה ,אדם עשה מה .לגן

 אלא ,ידע מאיפה .ואשתו הוא בה והסתתר
 מקום באותו שנכנס אחד דקיק אור ראה

 ,קברול תאותו והתאוה ,עדן מגן שיוצא
  .עדן גן לשער סמוך מקום הוא ושם

àáà éáø3592á÷ éî÷ áçã àúòùá øîà " ä
 äéî÷ åáéöò çëúùà ïéãë éåãå÷ô ìò øáòå íãà

á÷ äéì øîà" àìéç úùìçã éåå íãà ääàìò 
ãç àøåäð úëùçúà àúòù éàäá3593 êéøú ãéî 

 êì úéìòà àðà äéì øîà ïãòã àúðâî äéì
àðáø÷ àáø÷ì ïãòã àúðâì3594 úîéâô úàå 

áãîàç3595 äàìäìå ïàëî àðáø÷ áø÷úà àìã 
äîãàä úà ãåáòì3596 ñçå äúéî äéìò øæâå 

á÷ äéìò" êéîñ úéîã àúòùá äéì æéðâå ä
àúðâì3597  àãç àúøòî ãáò íãà ãáò äî

òãé àðî äéúúàå àåä äá øîèúàå3598 àìà 
 ÷éôðã øúà àåääá ìééò ÷é÷ã àøåäð ãç àîç
 ïîúå äéøá÷ì äéúáåàéú áàúå ïãòã àúðâî

åîñ øúà àåäïãòã àúðâã òøúì ê  
 עד מהעולם מסתלק לאאדם  ,בא וראה

 על אותו שואל הראשון אדם את שיראה
 ,לו אומר הואו .יצא ואיך מהעולם הלך מה
 משיב והוא .מהעולם יצאתי שבגללך אוי
 ונענשתי אחת מצוה על עברתי אני ,בני ,לו

 וכמה חטאים כמה אתה ראה ,בשבילה
   .עברת רבונך של מצוות

 אדם עומד הזה היום עד ,חייא רבי אמר
 ביום יםיפעמ האבות את ורואה הראשון

 אותו את להם ומראה ,חטאו על ומודה
 ורואה והולך ,עליון בכבוד בו שהיה מקום

 ממנו שיצאו וחסידים הצדיקים אותם כל
 וכל .עדן שבגן עליון כבוד אותו את וירשו

 חסדך יקר מה" ,ואומרים מודים האבות

 éîçã ãò àîìòî ùð øá ÷ìúñà àì éæç àú
 ìéæà äî ìò äéì ìéàù ïåùàøä íãàì äéì
 êðéâáã éåå äéì øîà àåä ÷éôð êéäå àîìòî
 úéøáò àðà éøá äéì áéúà àåäå àîìòî àð÷ôð

 àãå÷ô ìò äîë úà éîç äðéâá úéùðòúàå àãç
 úøáò êøàîã ïéãå÷ô äîëå ïéáåç  

 íãà íéà÷ àîåé åãë ãò àééç éáø øîà
 ìò éãåàå àîåéá ïéðîæ ïéøú ïäáàá éæçå ïåùàøä
 àø÷éá äéá äåäã øúà àåää ïåì éîçàå éåáåç

äàìòé÷éãö ïåðéà ìë éîçå ìéæàå à éãéñçå 
 àø÷é àåääì åúøéå äéðî å÷ôðãäàìòàúðâáã  

 ïéøîàå ïãåà ïåäìë ïäáàå ïãòã)ç åì íéìäú (

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(מלאכים האומרים וקרא זה אל זה  3590
, ב שזה מדובר כאשר לא נתמלא סאתם"ב קלז ע"ה ח"דע' ועי). ו"לש(ב "ב וקכא ע"לקמן סא ע' עי 3591

  @.אבל בנתמלא דאתם באיבוד רשעים רינה
ה באבודו והעציבו הוא בעת פוגמו למעלה "דאדרבא אחר שנגמרה סאתם שמחה להקב] סברתו[ 3592

 ).אור יקר(
  ).א"נ(מ "א. עליה מוטל להדליק נר של שבת' ל האשה חשכה עינו של עולם לפי"היינו דארז 3593
 ).אור יקר(לייחד המדות העליונות  3594
 ).אור יקר(דפגם במלכות עץ הדעת  3595
כהן גדול לאיש עובד אדמה ואפשר אדמה עליונה והיינו להתגרש עמה לתקן את אדמה תחתונה מ 3596

 ).אור יקר(אשר עותו 
ע למערכת המכפלה אז עשה שם מקום קבר לו ולאשתו "ה יוצא מג"י האור שהראה לו הקב"ע' פי 3597

 ).מ"מ(
' ראה אור א' ע ותירץ אלא חמא וכו"מהיכן ידע אדם שמערה שהוא שוכב בה היא סמוכה לג 3598

  ).א"ד(בתכלית הדקות נכנס להאיר במערה זו וזו היתה מערת המכפלה ממש 
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 רבי ".יחסיון כנפיך בצל אדם ובני אלהים
 אדם את רואים העולם בני כל ,אמר ייסא

 ,מהעולם שמסתלקים בשעה הראשון
 הוא האיש חטאי שמשום עדות להראות
 כמו .אדם של בגללו ולא מהעולם מסתלק
 לאותם פרט ,חטא בלא מיתה אין ששנינו
 נחש של בעצתו שהסתלקו שלשה

 ויש ,ובנימין לוי עמרם ,הם ואלה ,הקדמוני
 נמצא ולא ,חטאו שלא ,ישי גם אומרים

 עליהם שנזכרה רק ,בו שימותו חטא בהם
  .שבארנו כמו ,הנחש עצת אותה

éäìà êãñç ø÷é äî" êéôðë ìöá íãà éðáå í
 ïàîç àîìò éðá åäìë øîà àñéé éáø ïåéñçé

äéì3599 ïî é÷ìúñîã àúòùá ïåùàøä íãàì 
 ùð øáã éåáåç ïéâáã àúåãäñ äàæçàì àîìò

éðéâá àìå àîìòî ÷ìúñà åäéà)ä( íãàã ] äîë
àèç àìá äúéî ïéà ïðéðúã[3600 àúìú ïåðéà øá 

éðåîã÷ä ùçðã àèéò àåää ïéâá å÷ìúñàã3601 
 óåà éøîàã úéàå ïéîéðáå éåì íøîò ïåðéà ïéìàå
 àáåç åäééìò çëúùà àìå åáç àìã éùé éîð
 àèéò àåää åäééìò øëãàã øá äéá ïåúåîéã

ïøîàãë ùçðã  
 ,נח בימי שהיו הדורות כל ,בא וראה

 בגלוי העולם על חטאים הפשיטוכולם 
 אחד יום הולך היה שמעון רבי .כל ילעינ
 שהיו אדם בני ראה .טבריה עריבׁש

 ,אמר .חרס ידבכ הקשת בקשר קושרים
 נתן ,רבונם את להרגיז בגלוי זה חטא ומה
   .ומתו הים לתוך ונזרקו בהם ויעינ

 דוחה ,בגלוי שנעשה חטא כל ,בא וראה
 מן דיורה את ומסלק מהארץ השכינה את

 זקוף בראש הולכים היו אלה .העולם
 השכינה את דחו ,בגלוי חטאיהם ועושים

 דחה הוא ברוך שהקדוש עד ,מהעולם
 כתוב זה ועל .ממנו אותם והעביר אותם

 מכסף סיגים הגו" ,"' וגומלך לפני רשע הגו"
  ."'וגו

 åäìë çðã éåîåéá ååäã ïéøã ïåäìë éæç àú
 ïåäéðéòì àéìâúàá àîìò ìò ïéáåç åèéùôà

 äåä ïåòîù éáø àìëãéìéôá ãç àîåé ìéæà3602 
 àøèé÷á éøè÷î ååäã àùð éðá àîç äéøáèã

àúù÷ã3603øéñð÷ã àôìå÷á 3604 àáåç äîå øîà 
]àã[àéìâúàá 3605ïåäéøîì àæâøàì 3606 áéäé 

 åúéîå àîé åâì åéîøúàå åäá éåðéò  
 éçã àéìâúàá ãéáòúàã àáåç ìë éæç àú
 àîìòî äøåéã ú÷éìñå àòøàî àúðéëùì äì

óé÷æ àùéøá ïéìæà ååä ïéìà åäééáåç éãáòå 
á÷ã ãò àîìòî àúðéëùì äì åçãå àéìâúàá" ä

 áéúë àã ìòå äéðî ïåì øéáòàå ïåì àçã) éìùî
ä äë (åâå êìî éðôì òùø åâä ' óñëî íéâñ åâä

åâå'  

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(א ”ב חיי שרה קכז ע”נח סה ע 3599
ב ”בלק רה ע' מלת עטיו ובפ' כ בעטיו של נחש ושם תמצא פי"א מבואר שיהושע מת ג”לעיל נג ע 3600

במדבר בדבור ' ש ופיר כנח"לא דק כי פירושו שדבר לה). א"ד(כ בעטיו של נחש "מבואר שצלפחד מת ג
וכפי הזוהר . בתיובתא מהא דמתו בעטיו' אין מיתה וכו' אמא דא' ה אסקי לר"בשבת דנ. ב"הרש. ופשוט

ל למאי דקפסיק "ס תיובתא ר"ש הש"ואי אמרינן דגם מ' הקדוש הא והא איתא אין מיתה בלא חטא בר וכו
ופטים וזולתם אך קשה דמוכח הכא דהוא ש' וישלח ופ' ם פ"ם באגרת ודברי הרא"ותני יתיישבו דברי הרמב

ומייתי לישי בשם אית ' כלאב גם הכא אמר ל' ס במקום לוי או"גם בש. ס להביאה"ל לש"תוספתא והו
  ). א"נ) (ן"מאי(ק כי קצרתי "ודו. וקאמר התם דישי הוא מקרא בת נחש' ס קאמר ד"דאמרי ובש

, נחש של בעטיו המתים אותן כל סוד: 'ג בשם הזוהר הרקיע דף סט ודף ע"ב נ ע"ה ח"דע' עי 3601
 אחר ועון חטא להם היה ולא, הנחש זוהמת בסיבת בהכרח להם שהיה ועון חטא י"ע מיתו כי הוא והכוונה

 .ההכרחיים אותן זולת כלל
  ).א"ד(בשערי  3602
  ).א"ד(שהיו מקשרים בקשר הקשת לירות חצים  3603
  ).א"ד(עיניו בהם לענשם בכדים של חרס והוא רמז שהשחיתו זרעם בגלוי ולכן נתן  3604
 ).אור יקר(בעזות מורה פגם יותר  3605
, כאשר יודע האדם את רבו, כי הפשע הוא, דע. ופשע, שיש בין חטא לעון, כ השינוי" ועתה נבאר ג3606

ואינם נותנים כלל , ע"תמורת הפש, ע ההוא"ואז גורם שהקליפות יקחו כל השפ, ומכוין למרוד בו להכעיסו
רק שאוכל נבילות , אלא שאינו להכעיס, כאשר עושה כרצונו, ועון הוא. שראלי, ממנו אל התחתונים

חוזרים הם ומורידים מן , אמנם אחר שלוקחים אותו, כ השפע היורד"ואז גורם שהקליפות יקחו ג, לתאבון
 . ) הקדמה כא- שער הגלגולים  (ס הגלות כנודע"כי ז, ונותנים לנו קצת, השפע ההוא שלקחו
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 לעלם באדם רוחי ידון לא 'ה ויאמר"
 בא ,אלעזר רבי אמר ."' וגובשר הוא בשגם
 את הוא ברוך הקדוש כשברא ,וראה

  להשתמש הזה העולם את עשה ,העולם

åäé øîàéå" íâùá íìòì íãàá éçåø ïåãé àì ä
åâå øùá àåä ')â å úéùàøá ( àú øæòìà éáø øîà

á÷ àøá ãë éæç" àîìò éàäì ãáò àîìò ä
àùîúùàì  

  çð/à  
 הם אדם וכשבני ,שלמעלה כדוגמא

 ברוך הקדוש ,ישר בדרך שהולכים צדיקים
 עד ,שלמעלה חיים רוח מעורר הוא

 אבינו שיעקב למקום חיים אותם שמגיעים
 עד ,חיים אותם שופעים ומשם .בו שרוי

 שדוד הזה לעולם רוח אותה שנמשכת
 הברכות שופעות ומשם ,בו שרוי המלך

 עליונה רוח ואותה .התחתונים אותם לכל
התקיים ל ויכולים ,למטה ונמשכת שופעת
   .בעולם

 של עולם זה הוא ,"חסדו לעולם"לכן ו
 ,ו"וא בלי לעלם כתוב ולכן ,המלך דוד

 שופעת רוח אותו) הוא(כאשר  שהרי
 וחיים ברכות יוצאות משם , הזהלעולם

 ,אדם בני שחטאו עכשיו .התקייםל לכל
 רוח אותו יגיע שלא בשביל ,הכל סתלקנ

 .שהתחתונים יהנו ממנו זה לעולם חיים
זו  רוח עיתשפ שלא כדי ,"בשר הוא בשגם"

 שנח להרבות שלא ,מהול. הזה לעולם
 דרגותלא יתערב רוח טמא בש ,התחתון
 . קדושהשל רוח )וצריכים( בו שיתחזק

 הקדמוני נחש זה ,"בשר הוא בשגם"
 קץ" שנאמר כמו ,בשר הוא לכן ,שיתברך

àìéòìã àðååâë3607 éðá ãëå  ïéàëæ ïåðéà àîìò
á÷ øùéî çøàá éìæàã" ééçã àçåø øòúà ä

àìéòìã3608 á÷òéã øúàì ïééç ïåðéà åèîã ãò 
äéá àéøù3609 ãò ïééç ïåðéà éãâð ïîúîå 

 àëìî ãåãã íìåò éàäì àçåø àåää êéùîúàã
äéá àéøù3610 ïåðéà åäìëì ïàëøá éãâð ïîúîå 

 àçåø àåääå éàúúäàìò êéùîúàå ãéâðúà 
é÷úàì ïéìëéå àúúì àîìòá àîé  

 ãåãã íìåò àåä àã åãñç íìåòì êë éðéâáå
áéúë êë ïéâáå àëìî àå àìá íìòì" ãë àäã å

)åäéà (]àåää[äì ãéâðúà àçåø éà275 ïîúî íìåò 
 àúùä àîéé÷úàì àìëì ïééçå ïàëøá é÷ôð
 éèîé àìã ïéâá àìë ÷ìúñà àùð éðá åáçã
 äéðî äàðäúàì íìåò éàäì ééçã àçåø àåää

éàúú3611îéé÷úàìå  ïéâá øùá àåä íâùá äéá à
íìåò éàäì àçåø éàä ÷øúé àìã3612 àîòè éàî 

]àìã[ ùçð äàâñàì  ó÷úúéã ïéâøãã äàúú
 äéá)ïðéòáå (÷ã àçåøãàùå) àåä êéøá( àìã 

 ùçð àã øùá àåä íâùá áàñî àçåøá áøòúé
êøáúéã äàîã÷3613 äîë øùá àåä êë ïéâá 

                                                           

 ).ו' ו סי"אור יקר ש(יוני מתפשט בו כדרך שהוא מתפשט בכל העולמות הנעלמים שיהיה כח דק ח 3607
היינו אור וחיות המתפשט בכל הספירות והוא בא מהכתר ששם הכסא לאין סוף המחיה את כולם  3608

ס לא "וז, וזווג דנשמות נפסק לפעמים. זיווג לנשמות' ב. לחיות העולמות' א: מיני זיווג' יש ב). אור יקר(
ויהיו , א כי אם ימשוך בני העולם יאריכו ימים"ל לא יומשך חיות עליון באםד שהוא ז"ר,  רוחי באדםידון

ולכן אין רוח חיות זה נמשך תמיד , ז יחזרו בתשובה"עי, אך בראותם שהם מתים בצרות שנים. רשעים
 ).מ"מ(בינה ). הר הרקיעז] ( רבי אלעזר אמאי הוו קדמאין חיין יומין סגיאיןאמר: ב"ז קסג ע"תיקו' עי[א "בז

ת משך אחד כי הם כענין וההוד והיסוד והיינו נגדי "והנה מהספירות העליונות עד הת, ת"ת 3609
 ).מ"מ(א ששם אחוז יעקב אבינו "ז' פי). אור יקר(ואתמשך דקאמר 

' ששם אחוז דוד לעולם חסדו פירוש מלכות יש בה חסדים לעלם בלא ו, )מ"אור יקר ומ(מלכות  3610
 ).מ"מ(' רמזו אל הנוקפירוש ל
א "א ומז"לא תהיה הארתי נמשכת באדם שהוא ז, הבינה אומר לא ידון רוחי: פירוש הפסוק כך 3611

 ). מ"מ(לעולם שהיא מלכות בשביל שלא יינק הנחש 
 ).אור יקר(שבעולם זה הוא גם כן הקליפה יונקת משם  3612
מ "א. ר בפנים למעלה בסמוךל אם יתמשך למטה וכאמו"שיתברך גם הנחש מהרוח קודשא הנ' פי 3613

  ).א"נ(
המתנת רשות דמות וצלם כן בילמדנו קטירים של פטור לשון דמות וצלם ורמז בכאן שהרשות  3614

כ יתפרדו זה מזה אך "והמתנה ניתן אל הדמות והצלם שיש לאדם להיות ביחד מאה ועשרים שנה ולאח
' פי). א"ד(ב כאבן דומם ואל עפר ישוב ובהסתלקות הדמות והצלם זה מזה אזי האדם שוכ' בצלם יתהלך וגו

' ב ושל ויניציא ל ב”ח סג ע"חנינא פתח שבז' וכאן שייך ר. אריכות אחדות הקשר של הנשמה עם הגוף
 ).א"נ(ב "הרש. נחמיה' גריס ר
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 זהו ,שמעון רבי ואמר ".לפני בא בשר כל
 ועשרים מאה ימיו והיו" .המות מלאך
  .המקשר מגדל של אריכות ,"שנה

 øîà úàã)âé å úéùàøá ( éðôì àá øùá ìë õ÷
áø øîàå äàî åéîé åéäå úåîä êàìî àã ïåòîù é

äðù íéøùòå  åëéøåà>àøéèñå÷ã <)àøéôæå÷ã( 
àøèé÷ã3614  

 ,יוסי רבי שנה ".בארץ היו ליםיהנפ"
 שהוציא שנאמר כמו ,ל"ועזא א"עז אלו

 הוא ברוך הקדוש אותם )שהפיל(
 יכלו איך ,תאמר ואם .שלמעלה שהומהקד

 אלה ,חייא רבי אמר .הזה בעולםהתקיים ל
 על יעופף ועוף" שכתוב מאותם היו

 אדם לבני נראים שאלה נאמר והרי ,"הארץ
 יכלו איך ,תאמר ואם .שלהם כמראה

 לכמה שמתהפכים נאמר הרי ,להתהפך
 באויר התלבשו ,שירדו ובשעה ,צבעים
 ל"ועזא א"ועז .אדם כבני ונראו העולם

 הוא ברוך והקדוש למעלה שמרדו הללו
 ולא ,הבהתקיימו ו בארץ והתלבשו הפילם

 אחר טעו כך ואחר ,ממנו להתפשט יכלו
 קיימים הם הזה היום ועד ,העולם נשות

 ,בנים והולידו ,אדם לבני כשפים ומלמדים
 נפילים ואותם .גבורים ענקים להם וקראו

  .נתבאר והרי ,אלהים בני נקראים

 õøàá åéä íéìéôðä)ã å úéùàøá ( éáø éðú
æò ïéìà éñåé"àæòå à"øîúàã äîë ì3615 )ôàã÷é( 

]ìéôàã[á÷ ïåì " àìéòìã àúùåã÷î ä] éàå
àîéú[àîéé÷úàì åìëé êéäå 3616 àîìò éàäá 

 áéúëã ïåðéàî ååä ïéìà àééç éáø øîà)ë à íù (
 åæçúà ïéìàã øîúà àäå õøàä ìò óôåòé óåòå
 ïéìëé êéä àîéú éàå ïåäìã åæçë àùð éðáì
 ïéðååâ äîëì ïëôäúàã øîúà àä àëôäúàì

 éúçðã àúòùáå]à[îéìâàîìòã àøéåàá å3617 
æò éðäå àùð éðáë ïåæçúàå"àæòå à" åãøîã ì

á÷ ïåì ìéôàå àìéòì" àòøàá åîéìâàå ä
äéðî àèùôúàì åìéëé àìå äéá åîéé÷úàå3618 

 àã àîåé ïòë ãòå àîìò éùð øúá åòè øúáìå
éîéé÷ ïåðéà3619 åãéìåàå àùð éðáì ïéùøç éôìåàå 

 ïåø÷à íéìéôð ïåðéàå ïéøáâ íé÷ðò åäì åø÷å ïéðá
éäìà éðá" øîúà àäå í]øñç[3620  

 אשר האדם את אמחה 'ה ויאמר"
 ,פתח יוסי רבי ".האדמה פני מעל בראתי

 , בא וראה,"םכמחשבותי מחשבותי לא כי"
 שותק הוא ,מאחר םולנק רוצה אדם כשבן
 רוישמ ההוא לו יודיע שאם ,דבר אומר ולא
 לא הוא ברוך הקדוש אבל .לו יוכל ולא

 עד בעולם דין עושה לאש ,כך עושה
 ,ושלש םיפעמי פעם להם ומודיע שמכריז

 מה לו שיאמר בידו שימחה מי אין כי
 לעמוד יוכל ולא ממנו ישמר ולא ,עשית
  . לפניו

 האדם את אמחה 'ה ויאמר" ,בא וראה
 להם הודיע ,"האדמה פני מעל בראתי אשר

 ולא פעמים כמה בהם והתרה נח ידי על

åäé øîàéå" éúàøá øùà íãàä úà äçîà ä
 äîãàä éðô ìòî)æ å úéùàøá ( çúô éñåé éáø

)ç äð äéòùé ( àú íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë
 àìå ÷éúù àøçàî àî÷ðì éòá ùð øá ãë éæç
 äéì ìéëé àìå øîúñé äéòãåà åìéàã éãéî øîà

á÷ ìáà" éëä åàì ä àîìòá àðéã ãéáò àì ãéáò
 ïéâá àúìúå ïéøú àðîæ åäì òãåàå æéøëàã ãò
 äî äéì àîééã äéãéá éçîéã éàúéà àìã

úãáò3621 àîéé÷ì ìéëé àìå äéðî øîúñé àìå 
 äéî÷  

åäé øîàéå éæç àú" øùà íãàä úà äçîà ä
 çðã àãé ìò ïåì òãåà äîãàä éðô ìòî éúàøá

                                                           

  ).ו"לש(א "ב ודף לז ע"לעיל ט ע 3615
 ).ו"לש(א "א וריב ע"בלק רח ע 3616
ד שנתלבשו בציור גופניי מזה העולם ונשארו למטה נעשו יותר עבים וגולם בציור רוחני שלהם ע 3617

עוד היום הזה הם בהרי חשך ומלמדים כשפים ' פי' ז כשאר בני אדם וזה שאמר ועד כאן יומא וכו"בעוה
 ). א"ד(א ”משפטים קיא ופנחס רלג ע. לבני אדם

  ).ו"לש(ג "כ בזוהר רות יד רע"ז אי אפשר להתפשט עוד כ"ימים ועי' משום דאתעכבו ז 3618
 ).אור יקר(בהרי חשך  3619
  ).הערת הזוהר(ב "ו כבוד ול"מ' א ונמשך אחריו סי"ל' ב עד שו"ח די"תמצאהו בז 3620
מה תעשה כי הוא האומר ' שאין בנמצא מי שיעמוד לנגדו לומר לו מה תעשה כי מי יאמר לו ית 3621

  ).א"ד(' ועושה ית
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 ןדי עליהם הביא ,שמעו שלא אחר .שמעו
   .הארץ פני מעל אותם והאביד

 את ויקרא" ,בנח כתוב מהבא וראה 
 למה( ".ממעשנו ינחמנו זה לאמר נח שמו

 אלא ,"זה" ולמה ,"לאמר" כאן ]כתוב[
 רמז .צדיק זה "זה" ,האשה זו "לאמר"

 .הארץ מנוחת לנח קרא הוא ברוך שהקדוש
 קורא זה מקום אלא ,לאמר זה מה ,"לאמר"

 זה לאמר" .קדושהה ארץ ,ומיהו ,נח לו
 הוא ברוך הקדוש אותו עשה ,"ינחמנו
 זה" כאן כתוב .עליונהדוגמא כ למטה

 אשרי ".לו קוינו 'ה זה" שם וכתוב ,"ינחמנו
 חותמת של ברישום שרשומים הצדיקים

 והוא ,בשמו רשומים להיות העליונה המלך
   .כראוי בארץ שמות םֹש

 וכתוב ,"נח שמו את ויקרא" כתוב
 .את כתוב לא למה ,"עקבי שמו ויקרא"

 ,אחרת דרגה וכאן ,)אחת( דרגה שם אלא
לא כתוב  ,"'ה את ואראה" שנאמר כמו

 שמו ויקרא כאן גם ,'ה את אלא 'ה ואראה
 קרא הוא ברוך הקדוש ,ממש דרגתו ,יעקב

 את להכליל ,ת"א כאן אבל ,יעקב לו
   ).השכינה

 שהקדוש בשעה אלא ,יודע היה מאיפה
 ארורה" שכתוב ,לםהעו את קלל הוא ברוך

  לפני אדם אמר ,"בעבורך האדמה

òîù àìå ïéðîæ äîë ïåäá éøúàåéàìã øúá  
 éôà ìòî ïåì ãéáåàå àðéã ïåäéìò éúééà åòîù

 àòøà  
 çðá äéá áéúë äî éæç àú)èë ä úéùàøá (

åîù úà àø÷éå3622 åðîçðé äæ øîàì çð 
åðùòîî3623) ]ñ"à [äæ éàîàå øîàì àëä éàîà 
àìà äæ276 æîø ]ã[á÷" äéì àø÷ ä)ì( àçééð çð
àòøàã3624àã øúà àìà øîàì éàî øîàì   éø÷
çð äéì3625 àòøà åäéà ïàîå ÷àùéã3626 >øîàì <

)øîàå(á÷ äéì ãáò åðîçðé äæ " àðååâë àúúì ä
äæ àëä áéúë äàìéò3627 íúä áéúëå åðîçðé 

)è äë äéòùé (åäé äæ" ïåðéà ïéàëæ åì åðéå÷ ä
 àëìîã à÷ðôùåâã åîéùøá ïéîéùøã àéé÷éãö

]äàìéò[3628äéîùá éåäîì 3629 éåù åäéàå ïéîéùø 
 úåàé à÷ãë àòøàá ïäîù  

áéúë277) åë äë úéùàøá (éå á÷òé åîù àø÷
àâøã íúä àìà úà áéúë àì éàîà278 àëäå 

 øîà úàã äîë àøçà àâøã)à å äéòùé ( äàøàå
åäé úà"åäé äàøàå ä" úà àìà áéúë àì ä

åäé" äéìéã àâøã á÷òé åîù àø÷éå àëä óåà ä
á÷"à àëä ìáà á÷òé äéì éø÷ ùîî ä"ú3630 

àúðéëù àììëàì3631 (  
òãé äåä àðî3632á÷ èééìã àúòùá àìà " ä

 àîìò] áéúëã)æé â úéùàøá ( äîãàä äøåøà
êøåáòá[éî÷ íãà øîà   

  çð/á  
 עד ,עולם של רבונו ,הוא ברוך הקדוש

 עד ,לו אמר .בקללה העולם יהיה מתי
 עד מחכים והיו ,כמותך מהול בן לך לדושיו

á÷" íìåò ìù åðåáø ä]ãò[ àîìò àäé éúî 
à àúåéèìá" ìåäî ïá êì ãéìéúéã ãò ì] àðååâë

êìéã[ ïåéëå çð ãéìéúàã àúòù ãò ïàëçî ååäå 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א "ס ע 3622
  ).הערת הזוהר(י "בהגהת האר' ובתוס' זה מקומו בדף ס 3623
 ).ו"רח(יסוד במלכות  3624
  ).אור יקר(לאמר ' היא המלכות הנק 3625
ארעא קדישא לא בחינת כלה או אשה כגון יעקב או משה אלא ארעא קדישא איש האדמה ' בחי' פי 3626

 ).אור יקר(כדמסיק 
 ).אור יקר(יסוד דהיינו רשימו דגושפנקא חותם ברית קדש  3627
בסוד אות ברית קדש והוא קורא להם ' וית'  טבעת המלך יתהצדיקים רשומים ברשומות חותם 3628

 ).א"ד(שמות בארץ כמבואר 
אור (משלים השם ' י כנודע שאות י"הם חתומים בכל שם שד' י' כי על ידי חותם אות ברית שהי 3629

 ).יקר
 ).אור יקר(ת יעקב "י שהיא מדת המלכות דרגא דיליה ת"אדנ' ת הנק"י קרא פריש ואמר א"אדנ, את 3630
 ).אור יקר(עם אביו  3631
 ).אור יקר(אביו  3632
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 אותו ראה שנולד וכיון ,נח שנולד שעה
 שכינה וראה ,הקדש באות רשום מהול

 מה על מוש את קרא ואז ,עמו דבוקה
   .כך אחר שעשה

 רוולקצ עולזר יודעים היו לא בתחלה
 האדמה עבודת עושים והיו ,שוולחר

 ,להם אומנות התקין ,נח שבא כיון ,בידיהם
 האדמה את לתקן שצריכים הכלים וכל

 ינחמנו זה" שכתוב זהו ,רותיפ לעשות
 שהוא ,"האדמה מן ידינו ומעצבון ממעשנו

 שהיו ,שהתקללה ממה הארץ את הוציא
 ,ודרדרים קוצים וקוצרים חטים זורעים

  ".האדמה איש" כתוב ולכן

ãéìééúàã øéæâ äéì àîç3633 úàá íéùø àùéã÷ 
 àø÷ ïéãë äéãäá à÷áãúî àúðéëù àîçå

äéîù3634 øúáì ãéáòã äî ìò   
 ãöçîìå òøæîì éòãé ååä àì àúéîã÷á

ùøçîìå3635 ] àòøàã àðçìåô éãáò ååäå
åäééãéá[ ìëå åäì àúåðîåà ïé÷úà çð àúàã ïåéë 

ïéðàî3636 ïéøéô ãáòîì àòøà àð÷úì ïéëéøöã 
ää" ã)èë ä úéùàøá ( åðùòîî åðîçðé äæ

ã äîãàä ïî åðéãé ïåáöòîå àäåäéà279 ÷éôà 
àã äîî àòøààééèìú3637 ] ïéèç ïéòøæ ååäã

ïéøãøãå ïéáåâ ïéøö÷å[ áéúë êë éðéâáå )ë è íù (
äîãàä ùéà  

 כמו ,"האדמה איש" ,אמר יהודה רבי
 צדיק שנקרא משום ,"נעמי איש" שנאמר
 ממה שעשה בקרבן הארץ את והוציא

 עוד לקלל ףיסוא לא" שכתוב ,שהתקללה
 נקרא ולכן ".האדם בעבור האדמה את

 מה על שם לו קרא זה ועל ,"האדמה איש"
   .שיבא

 מפעלות חזו לכו" ,פתח יהודה רבי
 זה פסוק ".בארץ שמות שם אשר אלהים

 מה(" ' וגוחזו לכו" אבל .ונתבאר הקימוהו
 ,"לי הגד קשה חזות" שנאמר כמו ,חזו זה

 נבואה נגלתה הוא ברוך הקדוש במעשי
 ,"בארץ שמות שם אשר" .אדם לבני עליונה
 והוא( ).לכל גורם השם שהרי ,ודאי שמות
 א"ה ד"יו מפעלות היו שאלו ).שממון לשון

äîãàä ùéà øîà äãåäé éáø3638 úàã äîë 
 øîà)â à úåø (éîòð ùéà3639 ÷éãö éø÷àã ïéâá 

 äîî ãáòã àðáø÷á àòøàì äì ÷éôàå
 áéúëã àééèìúàã)àë ç úéùàøá ( óéñåà àì

âáå íãàä øåáòá äîãàä úà ãåò ìì÷ì" ã
éø÷à3640ãàä ùéà  ìò àîù äéì àø÷ àã ìòå äî

éúééã äî3641   
çúô äãåäé éáø3642) è åî íéìäú ( åæç åëì

éäìà úåìòôî" éàä õøàá úåîù íù øùà í
åâå åæç åëì ìáà øîúàå äåî÷åà àø÷ ')]ð"à [ éàî

 øîà úàã äîë åæç)á àë äéòùé ( äù÷ úåæç
á÷ã éåãáåòá éì ãâåä" äàåáð éìâúà ääàìò 

ù õøàá úåîù íù øùà àùð éðáì éàãå úåî

                                                                                                                                                                                     

, יסוד אבא משלים ביסודו של זעיר אנפין). א"ד(ראוהו שנולד מהול ). הערת הזוהר(ב ”נח נט ע 3633
ד "כאשר מגלין היו, ירצה לומר, רומז על גילוי עטרת זעיר שבתוכו עטרה של אבא', וחשופי שת'וכתיב 

כדי .  אז מתגלה אותו האור והיא בחינת שת שנולד מהול,שהיא ערות מצרים מן המילה, ומסירין הערלה
לפיכך , פירוש מגילוי אותו האור לחוץ, ומזאת הבחינה יצא יעקב, שההבל יצא מפי היסוד בלי שום ערלה

  .)ו"ד פקל"עמק המלך שי (שגם הוא היה נולד מהול, נקרא איש תם
  ).א"נ(מ "א. קרא שמיה אביו' פי 3634
הם מרכבה ליסוד שהוא הגנן הזורע הגנה וכאשר נולד נח למד מלאכת מדה כנגד מדה שלא היה ב 3635

 ).אור יקר(הזריעה למעלה ולמטה 
 .א"ח מדרש הנעלם יט ע"זו' עי). הערת הזוהר(ב ”צו ע 3636
זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה , 'נאמר,  על נח שהוא לשון נחמה ומנוחה3637

וניתוסף בה סוד , לערך הזכר הנקרא אדם, ם נתבטלה מלכות הנקראת אדמהכי קוד] ט"כ' בראשית ה[' י"י
עמק המלך  (ברוב השפע', המבול היה על הארץ'בסוד , שהיא מלכות שנתבטלה' אחרונה של השם בן ד' ה
 .)ז"ה פנ"ש

 .@יש לשים לב שנח רק נקרא כך כאשר חטא 3638
 ).אור יקר(בעל ואיש האדמה ירצה בעלא דמטרוניתא  3639
 ).א"ד(א "א ס ע"א שמות ה ע”ויקרא טז עכט  3640
 ).א"ד(שקראו לו בשם נח על שם העתיד שיתקן מנוחה בכלי אומנות המחרישה  3641
  ).א"ד(א ”ב זוהר חדש יט ע”נח ס ע 3642
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 משום אבל ,בארץ קיום שם ,א"ה ו"וא
 שמות שם ,אלהים של השם מפעלות שהיו
 תוהתעורר כעת ,חייא רבי לו אמר .בארץ

 שם שבין משום ,לו אמרתי אני כך לא ,לזה
 אני אבל .שבח הוא הכל זה שם ובין זה

 ששם ,החברים שהעירו כמו לו אמרתי
 שם( ממש שמות ,בארץ שמות ,שמות
 בהם להשתמש בשביל ,ולמה ,בארץ

 יצחק רבי ).בעולם קיום ולהיות העולם
 שאמר מהאפילו ו ,]אמת [הוא הכל ,אמר
 יהיה העולם שאלו .אמר יפה ,יהודה רבי

 משום אבל ,העולם יתקיים ,הרחמים בשם
 שם ,דין על ועומד דין על נברא שהעולם

 לא כך שאלמלא ,הוא ויפה ,ץבאר שמות
 בני חטאי מלפניהתקיים ל העולם יוכל

  .האדם

àìëì íéøâ àîù àäã ïåîîù ïåùì àåäå(3643 
ãåé úåìòôî ååä åìà"ä ã"àå à"ä å" íåé÷ íù à

ïéâá ìáà õøàá3644 àîù úåìòôî ååäã 
éäìàã"í3645à õøàá úåîù íù " àééç éáø ì

 äéì àðéîà éëä àðà åàì éàäì úøòúà àúùä
àã àîù ïéáå àã àîù ïéáã ïéâá3646 àåä àìë 

àçáù3647äîë äéì àðéîà àðà ìáà  åøòúàã 
õøàá úåîù ïäîù éåùã àéøáç3648 úåîù 

ùîî3649) ]ð"à [ ïéâá éàîàå õøàá íù
àîìòá àîåé÷ éåäîìå àîìò åäá àùîúùàì (

àã äî åìéôàå àåä àìë øîà ÷çöé éáø" ø
øîà÷ øéôù äãåäé3650 àîùá àîìò àäé åìàã 

àîìò íéé÷úé éîçøã3651 éøáúàã ïéâá ìáà 
 úåîù íù àðéã ìò àîéé÷å àðéã ìò àîìò

 õøàá àîìò ìéëé àì êë àìîìàã àåä øéôùå
àùð éðáã ïåäéáåç éî÷î àîéé÷úàì  

 שם על לו קראו נח כשנולד ,בא וראה
 נוח ,לעולם נוח ,לו נוח ,נח( ,נחמה של

 נוח ,לעליונים נוח ,לבנים נוח ,לאבות
 לעולם נוח ,הזה לעולם נוח ,לתחתונים

 אבל ,גורם השם )ולהיות( ושיהיה ,)הבא
 בהפוך נח ,כך לא הוא רוךב הקדוש )לגבי(

 ".חן מצא ונח" שנאמר כמו ,ן"ח ,אותיות
 השם ,בצדיקים .נח היינו חן ,יוסי רבי אמר

 שלהם השם ,ברשעים ,לטוב גורם שלהם

 àîù ìò äéì ïåø÷ ãéìééúà ãë çð éæç àú
 äîçðã)]ð"à [ àçééð àîìòì àçééð äéì àçééð çð

 àçééð ïéàìòì àçééð ïéðáì àçééð ïäáàì
ïéàúúì3652 àîìòì àçééð ïéã àîìòì àçééð 

éúàã( )éåäìå( ]éåäîìå[íéøâ àîù 3653 ìáà )ð" à
éáâì (á÷"éëä åàì ä3654 ïç ïååúà êåôäá çð 

 ïç àöî çðå øîà úàã äîë)ç å úéùàøá (à" ø

                                                                                                                                                                                     

מה ' עי). א"ד(ק "אותיות ודו' א שם בן ד"תמיהני הרי לא נמצא בפסוק הזה שם אלקים כלל כ 3643
והוא תמה לפי הספרים הפשוטים שבידינו וכבר בא חכם ) (ב"רשה. מ"עיין התירוץ במק. א"שהקשה בד

ב "מפעלות אלקים עש' הרב מנחת שי והוכיח במישור שהוא טעות בספרינו והעיקר כנסחת הזוהר הק
  ).א"נ) (ן"מאי(

 ).אור יקר(בגין דהוו פעלות שמא דא שהעולם נברא בדין לכך אין לו קיום  3644
ל בשביל שם אלהים שהוא דין שממה בארץ "ון שממה וריהודה מפרש שמות דקרא לש' ר'  פי3645

 ).מ"מ(
 ).מ"מ(ה "בין שם אלהים בין שם הוי' פי 3646
ששמות דקרא שהם ). אור יקר(לשמות הקדושים ' ואין ראוי לייחס השממה שהוא מלאכת הקלי 3647

 ).מ"מ(שמות הצדיקים נח ואברהם 
ש על "ת הצורך חלילה לפקוח נפש כמצירופי אותיות הקדושים לשמש בהם לפעול איזו פעולה לע 3648

  ).א"ד(ש "שערי אורה בהקדמתו ע
 ).אור יקר(נראה דע שמות הקדושים שםה פועלים בתחתונים קאמר והם קיומו של עולם  3649
 ).אור יקר(שכן קיומו של בן ארבע ולא מצד שם אלקים  3650
א דין שם שמות ואז אין אנו צריכים לשמות הקדושים יהיו בארץ אבל בשביל שם אלקים שהו 3651

ח דשמות דקרא מפרש "יהודה ובין ר' יצחק בין ר' הצדיקים בארץ כדי שלא תחרב וזהו השלום שעשה ר
 ).מ"מ(יהודה ' ה ובין אחהים כר"יהודה וחילוק יש בין הוי' אותם שמות ממש כר

 .'ק דח שער ד פר"ע' ועי, )א"ע' ה וכן דף ט"א בהגה"צ ז ע"א על ספד"בהגר(כלומר מידת הצדיק  3652
 ).א"ד(ה לא מצא "ש ונח מצא חן אבל הקב"ה כמ"פ שנח הוה נייחא לכלא אבל לא כנגד הקב"אע 3653
אור (הפך שלא יהיה השם כולל לכל הנמצאים אלא לו ולבניו לבד ושאר הדור נאבדו בעונם ' פי 3654

 ).יקר
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 בעיני חן מצא ונח" כתוב בנח .לרע גורם
 אותיותיו התהפכו יהודה בכור בער ,"'ה

 כיון , בא וראה.'ה בעיני רע ,ע"ר ר"ע .לרע
 שהם האדם בני מעשי את ראה ,נח שנולד

 גונז והיה ,הוא ברוך הקדוש לפני חוטאים
 ללכת לא כדי רבונו בעבודת ועסק עצמו

 באותו ,עסק הוא במה ,תאמר וכי .בדרכם
 עוסק והיה ,חנוך של וספר אדם של ספר
 ,הוא שכך בא וראה .רבונו את דולעב בהם

 ,לרבונו קרבן להקריב נח ידע מאיפה שהרי
 העולם מה על חכמה מצאש משום אלא
 ,הקרבן על עומד שהוא וידע ,עומד

 עליונים עומדים היו לא הקרבן ואלמלא
  .ותחתונים

 çð åðééä ïç éñåé]àéé÷éãöá) [àéé÷éãöì( ïåäéîù 
ùéáì íéøâ ïåäéîù àéáééçá áèì íéøâ3655 çðá 

åäé éðéòá ïç àöî çðå áéúë" äãåäé øåëá øòá ä
 éååúà åëôäúàò ùéáì"ø ø"åäé éðéòá òø ò" ä

)æ çì úéùàøá ( àîç çð ãéìééúàã ïåéë éæç àú
á÷ éî÷ ïàèç ïåðéàã àùð éðáã ïåäéãáåò" äåäå ä
äéøàîã àðçìåôá ìãúùàå äéîøâ æéðâ3656 ïéâá 

 ìãúùà äîá àîéú éëå åäééçøåàá êäîì àìã
àåääá3657êåðçã àøôñå íãàã àøôñ 3658 äåäå 

ã éæç àú äéøîì çìôîì åäá ìãúùà àåä éëä
 äéøîì àðáø÷ àáø÷ì òãé äåä àðî çð àäã
 íéé÷úî äî ìò àúîëç çëùàã ïéâá àìà
 àðáø÷ àìîìàå íéé÷úî àðáø÷ ìòã òãéå àîìò

éàúúå éàìò éîéé÷ ååä àì  
 עמו והיו ,בדרך הולך היה שמעון רבי

טרם  .חייא ורבי יוסי ורבי בנו אלעזר רבי
 הדרך ,לאביו אלעזר רבי אמר הולכיםשהיו 

 דברי עולשמ רוצים] אנו[ ,לפנינו קנתותמ
 בדרך וגם" ,ואמר שמעון רבי פתח .תורה

 אדם כשבן ,"' וגוחסר לבו לךוה כשהסכל
 ,הוא ברוך הקדוש לפני דרכיו לתקן רוצה

 ולהתפלל בו מלךילה צריך לדרך יצאטרם ש
 צדק" שכתוב ששנינו כמו ,דרכו על לפניו
 שהרי ,"פעמיו לדרך וישם יהלך לפניו

 מאמין שלא ומי .ממנו נפרדת לא כינההש
  כתוב מה ,ברבונו

 éáø äéîò ååäå àçøàá ìéæà äåä ïåòîù éáø
 éìæà ååäã ãò àééç éáøå éñåé éáøå äéøá øæòìà

à" àð÷úî àçøà éäåáàì øæòìà ø)ïî÷] (ïîú[ 
 ïåòîù éáø çúô àúééøåàã éìî òîùîì ïðéòá

 øîàå)â é úìä÷ ( åáì êìåä ìëñäùë êøãá íâ
 øñçåâå ' éî÷ äéçøà àð÷úàì éòá ùð øá ãë

á÷" äéá àëìîàì éòá àçøàì ÷åôé àì ãò ä
 áéúëã ïðéðúã äîë äéçøà ìò äéî÷ éìöìå

)ãé äô íéìäú (÷ãö3659 êøãì íùéå êìäé åéðôì 
äéðî àùøôúà àì àúðéëù àäã åéîòô3660 

äéøîá àðîéäî àì åäéàã ïàîå3661áéúë äî   
  èð/à  
 ".רחס לבו הלך שהסכל בדרך וגם" ,בו

 ילך שלא הוא ברוך הקדוש זה ,"לבו" זה מי
 משום ,בדרכו מסיועו וגורע בדרך עמו

טרם  ,ברבונו מאמין שלא אדם שאותו
 .רבונו סיוע את בקש לא לדרכו יצאש

 ïàî øñç åáì êìåä ìëñäùë êøãá íâå äéá
á÷ àã åáì" ïî òøâå àçøàá äéîò êäé àìã ä

]éñéäéçøàá äéúò) [äéçøà àúòéñ( àåääã ïéâá 
 ùð øá]ã[ ÷åôé àì ãò äéøàîá äéá ïîéäî àì

 àì àçøàá)éòá] (àòá[ åìéôàå äéøàîã àúòéñ 

                                                                                                                                                                                     

אור (פש רבים חשבו כי השם הוא הסכמת האב והאם ואינו פועל בנשמה ואינו כי השם פועל בנ 3655
וכן , הוא נרשם למעלה בכסא הכבוד, מלבד השם שיש לו שקורין אותו אביו ואמו, כל אדם מישראל). יקר

, 'וכו, ה מזמין אותו השם בפי אביו ואמו שיקראוהו כן"בקכי ה, כי אין הדברים באקראי, הוא נקרא למעלה
 ).ל ליקוט בסוף"שער מאמרי רז(הוא השם של נשמת האדם דקדושה , נמצא כי השם שקורין לו אביו ואמו

 ).א"ד(' הטמין את עצמו כדי לעסוק בתורתו ית 3656
 ).הערת הזוהר(ב ”צז ע 3657
 מלפניו נגזרהכל זה מראה ש). א"נ) (מ"א(ר ואחד של חנוך "ספרים אחד של אדה' משמע דהוה ב 3658

  ).א"ב קיב ע"ה ח"דע (ה במחשבה לפניתש ובסוד כך על"ובכוונה ממנו ית
 ).א"ד(ב ”ב מב ע”ב ויחי רמ ע”לעיל מח ע 3659
 ).ז' ו סי"אור יקר ש(שהיא נקראת שמירת הדרך והיא הנקראת צדק  3660
 ).אור יקר] (בו[שאינו מתפלל ושם בטחונו  3661
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 בדברי עוסק לא ,הולך כשהוא בדרךאפילו ו
 עם יחד הולך שאינו ,חסר לבו ולכן ,תורה
 סכל לכל" ואומר .בדרכו נמצא ולא רבונו

 של אמונה דבר כששומעאפילו ו ,"ואה
 ,בזה קולעס טפשות שזו אומר הוא ,רבונו

 הברית אות על אדם לבן ששאלו זה כמו
 דבר שלא ואומר ,האדם בבשר מוושישר

 הזקן ייבא רבי זאת שמע .הוא אמונה
 ואנו .עצמות של גל ונעשה ,בו והסתכל

 רוצים הוא ברוך הקדוש בסיוע הזו בדרך
  .תורה דברי לומר

àçøàá3662 éìîá ìãúùà àì ìéæà åäéà ãë 
 åáì êë éðéâáå àúééøåàã äéãäá ìéæà àìã øñç

 ìëñ ìëì øîàå äéçøàá çëúùà àìå äéøîã
 äéøàîã àúåðîéäîã äìî òîù ãë åìéôà àåä
 éàäë äéá àìãúùàì àåä àúåùôèã øîà àåä

îéùøã àîéé÷ úà ìò ùð øáì åìéàùãå 
 àúåðîéäî åäéà åàì øîàå ùð øáã äéøùáá

äéá ìëúñàå àáñ àáéé áø òîù3663 ãéáòúàå 
éîøâã àìú3664 ïðàå ]àäáé) [àä( àçøåà 

á÷ã àúòééñá"àúééøåàã éìî øîéîì ïðéòá ä  
 אהלך דרכך 'ה הורני" ,ואמר פתח
 זה פסוק ".שמך ליראה לבבי יחד באמתך

 ברוך הקדוש ביד הכל ,שנינו שהרי ,קשה
 איך ודוד ,רשע או צדיק מלהיות חוץ הוא
 דוד אלא .הוא ברוך מהקדוש זה את תבע

 דרך אותה ,"דרכך 'ה הורני" ,אמר כך
 ,אותו ולדעת עיני לגלות קנתוומת מישור

 אמת בדרך אלך ,"באמתך אהלך" כך אחר
   .ולשמאל לימין אסטה ולא

 øîàå çúô)àé åô íéìäú (åäé éðøåä" êëøã ä
øéì éááì ãçé êúîàá êìäà àø÷ éàä êîù äà

á÷ã àãéá àåä àìë ïðéðú àäã àéù÷" øá ä
 íòî àã òáú êéä ãåãå àáééç åà äàëæ éåäîì

á÷"åäé éðøåä øîà÷ éëä ãåã àìà ä" êëøã ä
î çøà àåääéùå òãðîìå éðéò äàìâì àð÷úîå ø

 èåù÷ çøàá êäéà êúîàá êìäà øúáìå äéì
àìàîùìå àðéîéì éèñà àìå3665   

                                                                                                                                                                                     

כ "ואח' תרתי בעינן ראשונה תפילה על הדרך כדי שיקח אותה מהבית בעוד היותו בישוב וכו 3662
 ).ר יקראו(לעכבה שלא תלך ממנו צריך לעסוק בדברי תורה 

גבורה ' עינים העליונים וכן ראיה גימ' ה שהם הגבורות והם בחינ" והענין כי העינים הם בסוד נ3663
י "ובזה היו מביטים והיו הרשעים מתים וזהו רק בעיניך תביט תיכף ושלומת רשעים תראה שנעשים ע

ם בהם פעולות פעולות הגבורות כי כאשר תביט בעיניך שהם כח הגבורות בראיה לבד הם מתים כשנשל
ובהבטה תראה נקמות והקדמונים היו ממיתים בהבטת עיניהן לבד בלי ' הגבורות העליונים בכוונה הנז

לצדיקים  [ה מניח לכל אדם שיעשה זה אלא לחכמים של אותו הדור"חרב וכלי זיין וענין זה אין הקב
ת "תראה ר'רשעים 'שלומת ו'תביט ' שהיתה תורתן אומנתן והוא רמוז בכאן ]פ תהלים" שעה-הראשונים 

עוד ).  ספר תהלים-ספר לקוטי תורה  (ל כי מי שתורתו אומנתו יעשו השלמת פעולתם ברשעים"תורת ר
והנה שם זה הוא . א צייר כל העולמות"ד ה"ל כי בשם הזה שהוא יו"ר' צור עולמי' ה ה"אמר הפסוק כי בי

יה ירצה עם כל נשימה ונשימה תהלל יה ה הללו"למעלה בראש במקום הנשמה וסימנך כל הנשמה תהלל י
לפי שהשם הזה הוא העינים של מעלה ובשם הזה היו הגדולים מביטים בעיניהם ברשעים ועושים אותם 

ה שרמז "ל מלת תכ"ה את המצרי וכן אמר משה לדתן למה תכה רעך ר"גל של עצמות ובשם הזה הכה מרע
א "ה כשהוא במלואו מכה את הה"ם הזה של ית בהפוך אתוון ואמיתת הדברים הוא דע כי הש"לשם כה

ל שהוא " כבר ידעת שם אמג).ת מסכת שב- ל "שער מאמרי רז (ת"ד יעלה כמספר זה שם כה"במספר היו
והנה אלהים הוא מדת הדין והאש . ם אינם נזכרים"ם כי א"י של אלהי"ט המתחלפות מן לה"אותיות כד

ודע כי בהיות החסידים מדבקים ).  ברכותס" השלקוטי(אוכלת הבשר ונשארו עצמות וזהו גל עצמות 
. היה מתקים אם טוב ואם רע, מחשבתם בעליונים כל דבר שהיו מחשבים בו ומתכונים עליו באותה שעה

 כשהעינים נחלשים הם כולו סומק ).ג"ד ש"שערי קדושה ח(ל נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות "ש רז"וז
מ נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות כי "בכ' מזה תבין מה שנאהחוור שבעינים מתלהט בסומקא ו' ואפי

א בגוון "א כשמסתכלים ברשעים בדרך נקמה גורמים לפקיחו דעיינין דז"הצדיקים הגדולים ששורשם בז
 ).א"ע סט ע"ב (ז הם נענשים"סומק ועי

 ובשביל אדם אחד היה מהרהר על מצות מילה ואמר שאין זו מצוה כלל ואינה בכלל מצות האמונה 3664
  ).א"ד(ייבא סבא עיניו בו וענשו שנעשה גל עצמות כמבואר ' זה נתן ר

והוא שיהיה האדם מתבונן ומעין ,  אין למוד ליראה אלא ברב ההתמדה בתורה ודרכיה בלי הפסק3665
דהינו אמתת המצא , עד שיקבע בדעתו אמתת הדבר, בשכבו ובקומו, בלכתו, בשבתו, בדבר הזה תמיד

והוא מה . ואז יירא אותו באמת, והיותנו עומדים לפניו ממש בכל עת ובכל שעה,  מקוםשכינתו יתברך בכל
מסילת  ("דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך' הורני ה", )תהלים פו(שהיה דוד המלך מתפלל ואומר 

 ).ישרים כה
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 שנאמר כמו ".לבבי" זה מה ,"לבבי יחד"
 מבקש אני זה וכל ".וחלקי לבבי צור"

 רולשמ ,ביראתך להדבק ,שמך את ליראה
 חלקי מקום "שמך ליראה" .כראוי דרכי את
  . לירא היראה שרויה שבו

 הקדוש את שירא אדם בן כל ,בא וראה
 שהרי ,כראוי האמונה עמו שרויה הוא ברוך
 ומי ,רבונו בעבודת שלם הוא אדם אותו
 בו שרויה לא ,רבונו יראת בו שרויה שלא

 לעולם חלק לו להיות כדאי ואינו ,אמונה
  .הבא

éááì ãçé3666 äîë éááì ïàî  øîà úàã) íù
åë âò (é÷ìçå éááì øåö3667 òáú àðà àã ìëå 

 êîù úà äàøéì]êúìçãá à÷áãúàì) [ ÷áãúà
àúìçã( äàøéì úåàé à÷ãë éçøåà àøîúñàì 

 ìçãîì àúìçã àéøù äéáã é÷ìåç øúà êîù  
á÷ì äéì ìéçãã ùð øá ìë éæç àú" àéøù ä

àúåðîéäî äéîò3668 øá àåää àäã úåàé à÷ãë 
äéøîã àðçìåôá íéìù ùð äéá àéøù àìã ïàîå 

 åàìå àúåðîéäî äéîò àééøù àì äéøîã àìçã
éúàã àîìòá à÷ìåç äéì éåäîì éàãë åäéà3669  

 כאור צדיקים וארח" ,ואמר פתח עוד
 אשריהם ".היום נכון עד ואור הולך גהונ

 ,הבא ובעולם הזה בעולם הצדיקים
בא . כבודםב רוצה הוא ברוך שהקדוש

 כאור צדיקים וארח" ,כתוב מה ,וראה
 האור אותו כמו ,"אור נוגהכ" זה מה ".גהונ

 במעשה הוא ברוך הקדוש שברא המאיר
 לעולם לצדיקים שגנז אהוה ז ,בראשית

 באורו עולה שהוא ,"ואור הולך" .הבא
   .ממנו גורע ולא תמיד

 רשעים דרך" ,כתוב מה ברשעים אבל
 ,"ידעו לא" ".יכשלו במה ידעו לא כאפלה

 שהולכים יםרשע אלא ,יודעים לא וכי
 רוצים ולא הזה בעולם מהועק בדרך

 הוא ברוך הקדוש שעתיד )להם( להסתכל
 בדין ולהכניסם עולם באותו אותם לדון

 øîàå çúô åú)çé ã éìùî ( íé÷éãö çøàå
ä äâåð øåàë ïåðéà ïéàëæ íåéä ïåëð ãò øåàå êìå

á÷ã éúàã àîìòáå ïéã àîìòá àé÷éãö" éòá ä
 øåàë íé÷éãö çøàå áéúë äî éæç àú ïåäéø÷éá

äâåð3670 øéäðã àøåäð àåääë äâåð øåàë éàî 
á÷ àøáã" æéðâã àåä àã úéùàøáã àãáåòá ä

 åäéàã øåàå êìåä éúàã àîìòì àé÷éãöì ïåì
î òøâ àìå øéãú äéøåäðá ÷éìñäéð3671   

 áéúë äî àéáééçá ìáà)èé íù ( íéòùø êøã
åìùëé äîá åòãé àì äìôàë3672 àì éëå åòãé àì 

ïéòãé3673 àçøàã åîé÷òá éìæà àéáééç àìà 
àìëúñàì ïàòá àìå àîìò éàäá3674 ïéîæã )ïåì (

á÷"àìå àîìò àåääá åäì ïãéîì ääàìò ïåì 
 àìã ïì éåå ïéøîàå ïéçååö ïåðéàå íðäéâã àðéãá

                                                                                                                                                                                     

 שמך אתה לבבי שהיא השכינה תתייחד אתה עלי כדי שיראתך תהיה על פני זהו ליראה את' פי 3666
  ).א"נ(מ "א. ה"ז תלה היראה בעצמו ולא בהקב"ונמצא לפ

 ).אור יקר(מלכות מדת דוד וחלקו  3667
שאין פירוד למעלה , ז כל הספירות באות עליו"כי על ידי היראה הוא נעשה מרכבה למלכות ועי 3668

 ).אור יקר(
מיתא בעי דהא בקד. דלא ישנה מסדרא דמהימנותא, ועם שונים אל תתערב: ב"ח מה ע"זו' עי 3669

נ דלא דחיל "בגין דכל ב. דאיהי לעילא, ולבתר בתורה דבכתב. דאיהי פתחא דכולא, לאשתדלא בהאי יראה
דלית , מכלא דחיין ליה, כיון דמהאי פתחא דחיין ליה. לית ליה רשו למיעל להאי פתחא דמהימנותא, חטאה

 .'ד זה השער לה"הה, ליה במאי דיעול לכולא
א הם "אבל בז, הוא רק אורח ודרך אחד, א"בא,  נוגה בפלגותא דשערי  סוד אורח צדיקים כאור3670

 ).ז"ה פנ"עמק המלך פ (י חסד ואמת"כל ארחות י, ג שנאמר"כמנין תרי, דרכים רבים
 ).אור יקר(שאין כאור הלבנה עתה שיש בו תוספת ומגרעת  3671
שלוחי הדין [ויללה ] )א"ע קיז ע"ב(שלוחי הדין שביצירה  [כל מאריהון דיבבא: א"ז רצג ע"אד' עי 3672

שיש , א"כאן מתבאר חסרון נוסף הקיים בשערות דז[     תליין בכל קוצא וקוצא])א"ע קיז ע"ב(שבעשיה 
ואינון )] ה וענין הסיבוך"ד ד"צ ה ע"א על ספד"בהגר(המתפרשים לכמה דרגות , חיבור בין טהור לטמא

א "מ( אינם יכולים להתפתות 'ת דרכי השכן היודעים א[מפרשין רשתא לחייביא דלא ידעין אינון ארחין 
        ).משלי ד (ד דרך רשעים כאפלה"הה] ] ] ] )רטז

 
 ).אור יקר(שאם הכוונה שהם חוטאים שוגג אם כן אינם רשעים  3673
 ).אור יקר(והיינו שלא ידעו במה יכשלו לעתיד בדין גיהנם  3674
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 שלא לנו אוי ,ואומרים צווחים והם ,גיהנם
 .עולם באותו הקשבנו ולא אזנים נוהרכ
  .זה וי ,אומרים יום ובכל

éðãåà àðëéøåàï3675 àîìò àåääá àðúéöà àìå 
 éåå éøîà àîåé ìëáå)àã] (äæ[3676  

 הוא ברוך הקדוש עתיד ,בא וראה
 להם ולתת הבא לעולם לצדיקים להאיר

 לעמוד שולטת לא שעין מקום ,חלקם שכר
 אלהים ראתה לא עין" שנאמר כמו ,עליו

 ויצאו" וכתוב ".לו למחכה יעשה זולתך
 תובוכ ,"בי שעיםוהפ האנשים בפגרי וראו

 כפות תחת אפר יהיו כי רשעים ועסותם"
 הזה בעולם הצדיקים אשרי ".רגליכם
 לעולם צדיקים" כתוב עליהם ,הבא ובעולם

 לשמך יודו צדיקים אך" וכתוב ,"ארץ יירשו
  ".פניך את ישרים ישבו

á÷ ïéîæ éæç àú" àé÷éãöì ïåì àøäðàì ä
 øúà ïåä÷ìåç øâà ïåì áäéîìå éúàã àîìòì

 àèìù àì àðéòã øîà úàã äîë äéìò í÷éîì
)â ãñ äéòùé (éäìà äúàø àì ïéò" äùòé êúìåæ í

 áéúëå åì äëçîì)ãë åñ íù ( éøâôá åàøå åàöéå
 áéúëå éá íéòùåôä íéùðàä)àë â éëàìî (

 íëéìâø úåôë úçú øôà åéäé éë íéòùø íúåñòå
 éúàã àîìòáå ïéã àîìòá àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ

 áéúë åäééìò)àë ñ äéòùé (éãö åùøéé íìåòì íé÷
 áéúëå õøà)ãé î÷ íéìäú ( åãåé íé÷éãö êà

êéðô úà íéøùé åáùé êîùì  
  ]åäé êåøá"ïîàå ïîà íìåòì ä] øñç  .ואמן אמן לעולם 'ה ברוך

  èð/á  
  çð úùøô  
 ועמך" ,פתח חייא רבי ".נח תולדת אלה"

 מטעי נצר ארץ יירשו לעולם צדיקיםכולם 
 לישרא אשריהם ".להתפאר ידי מעשה

 התורה דרכי ויודעים בתורה שעוסקים
 כל , בא וראה.הבא לעולם יזכו שבגללה
 ,מהל ,הבא לעולם חלקלהם  יש ישראל
 עומד שהעולם הברית ששומרים משום
 יומם בריתי לא אם" שנאמר כמו ,עליה
 ועל ,"שמתי לא וארץ שמים קותוח ולילה

 ,אותה וקבלו הברית ששומרים ישראל זה
 אלא ,עוד ולא .הבא לעולם חלק להם יש

   .צדיקים נקראולכן 

 çð úåãìåú äìà)è å úéùàøá ( àééç éáø
 çúô)àë ñ äéòùé ( íìåòì íé÷éãö íìë êîòå

øàôúäì éãé äùòî éòèî øöð õøà åùøéé3677 
 éòãéå àúééøåàá éìãúùîã ìàøùé ïåðéà ïéàëæ
 àú éúàã àîìòì ïåëæé äðéâáã àúééøåàã ïéçøà

éæç3678ïåì úéà ìàøùé ìë 3679åç  àîìòì à÷ì
úéøá ïéøèðã ïéâá àîòè éàî éúàã3680 àîìòã 

äéìò íéé÷úà3681 øîà úàã äîë )äë âì äéîøé (
 àì õøàå íéîù úå÷ç äìéìå íîåé éúéøá àì íà

ìàøùé àã ìòå éúîù3682 úéøá éøèðã 
åìéá÷å3683éúàã àîìòá à÷ìåç ïåì úéà äéì 3684 

àìà ãåò àìå3685 íé÷éãö ïåø÷à êë ïéâá   

                                                                                                                                                                                     

לא יוכל לתקון לכן ז והוא דבר אשר מעוות "שלא הטינו אזנינו ולא אבינו לשמוע דברי מוסר בעה 3675
' ש וכו"ל מי שטרח בע"ב כארז"ז כדי שיהיה לו מה לאכול בשבת שהוא עה"ש שהוא עה"יטרח האדם בע

 ).א"ד(
 ).הערת הזוהר(ב ”רלז ע 3676
ב ולקמן ריש ויחי ”לעיל לג ע' ב ועי"ז יזכו לחיי העוה"צדיקים הם ישראל בתורה ובמצות ועי 3677

 ).א"ד(
  ).א"נ(מ "א. דלא ידעי אורייתא' אפי' פי 3678
  ).א"נ(כ התורה בגינה יזכון לעלמא "חלק דוקא משא 3679
 ).מ"מ(א "יסוד דז' פי 3680
  ).מ"מ(מלכות שנקרא עולם קיומה על היסוד ' פי 3681

מלטמאו בביאות אסורות שהמילה היא מצוה גדולה דעלמא אתקיים עליה והרי הוא מקיים כל העולם 
 ).א"נ(כולו 

נ כי זמן הנטירה הוא מיום "א. בלו ואינו שומרו כאלו לא קבלואיידי דחביבא ליה אקדמיה שהמק 3682
  ).א"נ(כ כשיהיה לו בן מקבל המצוה למולו "היותו לאיש יצרו מתגבר עליו ושמרו ואח

 ).זהר הרקיע(כי גם באומות יש בהם מולין  3683
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 הזו הברית ששומר מי כל ,למדנו מכאן
 ,לנו ןִיַנִמ .צדיק נקרא ,עליה עומד שהעולם

 זכה העולם ברית את ששמר משום ,מיוסף
 צדיקים כולם ועמך" כך ועל .צדיק שנקרא
 ,אמר אלעזר רבי ".ארץ יירשו לעולם

 ,הראשונים את פסל מקום בכל "אלה"
 בפרשת למעלה כתוב מה .'וכו שנינו

 את להשקות מעדן צאוי ונהר" ,בראשית
 ששופע הנהר אותו ."' וגויפרד ומשם גןה

 מהשקאה אותו ומשקה לגן ונכנס ויוצא
 רותיפ ועושה נחת לו ועושה ,שלמעלה

 נוח וזה ,לכל נוח אז הוא ,זרעים ומגדל
 ,)בו חונ והגן ,לגן( בו מנוחה עושה וזה ,לגן
 תווישב" וכתוב ,"שבת בו כי" שנאמר כמו

 עושה זהה שדבר סוד וזה ".השביעי ביום
  .אחר ולא תולדות

úéøá éàä øéèðã ïàî ìë àðôéìåà ïàëî3686 
 óñåéî ïì àðî ÷éãö éø÷à äéìò íéé÷úà àîìòã
 ÷éãö éø÷àã äëæ àîìò úéøáì äéì øèðã ïéâá

õøà åùøéé íìåòì íé÷éãö íìë êîòå êë ìòå3687 
)àë ñ äéòùé ( øúà ìëá äìà øîà øæòìà éáø

íéðåùàøä úà ìñô3688åëå ïðéðú  ' áéúë äî
ôá àìéòì úéùàøáã àúùø)é á úéùàøá ( øäðå

åâå ãøôé íùîå ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé'3689 
àúðâì ìééòå ÷éôðå ãéâðã øäð àåää3690 é÷ùàå 

àìéòìã åé÷ùî äéì3691àçééð äéì ãéáòå 3692 
ïéáéà ãéáòå3693ïéòøæ éáøå 3694 àçééð ïéãë àåäå 

]àìëì3695) [àìëã( àãå àúðâì äéì àçééð àãå 
 äéá àçééð ãéáò]ð"úðâå àúðâì àäéá àçééð à[ 

 úáù åá éë øîà úàã äîë)â á úéùàøá (
 áéúëå)â á íù (éòéáùä íåéá úåáùéå3696 

àãåé280 àìå úåãìåú ãéáò àã äìîã àæø 
àøçà3697  

 הברית למטה נח וז דוגמאכ ,בא וראה
 נקרא זה ועל ,שלמעלה דוגמא היה הקדוש

 נח שהרי ,למדנו וסוד ".האדמה איש"

éæç àú3698 ]àã àðååâë[ àîéé÷ àúúì çð 
]àùéã÷äåä [àìéòìã àîâåã 3699 éø÷à àã ìòå 

ð àäã àðôéìåà àæøå äîãàä ùéà êéøèöà ç

                                                                                                                                                                                     

 ולכך ישראל ששומרים בריתם ומתקנים, ג המגולים שיצאו מיסוד אימא"א עיקרו מחו"יסוד דז 3684
ג דיסוד אימא "ז גם הם יש להם חלק בבינה שהי אעלמא דאתי דוגמת היסוד שעיקרו מחו"א ועי"יסוד דז

 ).מ"מ(
 ).א"נ(דאף דאינם צדיקים שעברו על שאר מצות כיון ששומרין אות ברית קודש צדיקין אקרון  3685
 ).א"נ(ח "ז. שאין בו אלא מצוה זו צדיק אקרי אחר שכל העולם אתקיים עליה' כלומר אפי 3686
עיין בפרדס בשער צנורות ועיין סוד נח ותיבתו בתקונים תקון ). מ"מ(ארץ העליונה שהיא הבינה  3687

  ).א"ד(א ודף נה מבואר שם כל הפרשה בדרך נסתר ”כא דף מו ע
  ).יהל אור(שכל תולדות הראשונים לא אתקיימו  3688
מלכות ומשם יפרד שמשם היא , להשקות את הגן, עדן' ונהר הוא יסוד יוצא מעדן מהבינה שנק 3689
 ).מ"מ(ע וחיילותיהם "יצאו בי
 ).מ"מ(מלכות  3690
 ).מ"מ(א שנכללים בו "שממשיך היסוד טיפה למלכות ממוחי או 3691
ן "ח בתוך המ"א הזרע שלו שהם ה"ג וכשמזדווג עמה נותן לה הז"הם ה' ח ובנוק"א הם ה"ביסוד ז 3692

לפי שהדינין קשין נותנין לה צער שיש שם , א להש כאן עביד נייח"וז, ח"ג בה"ג ומתמתקים ה"שלה שהם ה
  ).זהר הרקיע(ח מחביור הדין הקשה "שורש קליפות בדינין וכשמתבסמת מתמתקת עם ה

איבין קאי על נשמות נבראות וזרעין קאי על מלאכים הנבראים עם ). ז"רמ(ד "מ). מ"מ(מלאכים  3693
 ).א"נ(הנשמות 

 ).ז"רמ(ן "מ). מ"מ(נשמות  3694
 ).מ"מ(ת שממשיך היסוד למלכות שיש נחת רוח לכל העולמות שמקבלים שפע על ידו י האורו"שע 3695
 ).מ"מ(שביעי כשנתחלי מבינה ' י היסוד שנק"השביתה היא ע' פי 3696
  ).א"נ(מ "א. היינו אלה פוסל' פי 3697
 ).הערת הזוהר(ב ”כח ע 3698
א המבריח עד סוף וידוע שמשה הוא יסוד אב, ]ג כט"שעה [ה נח זה משה" בדברי הרב זלהם לן קי3699

מן החזה ולמטה ' פי,  כך נח לתתא'וכו, בחינת יסוד העיקרי שבו יסוד אבא' פי, ש כגוונא דא"וז. יסוד זעיר
 ).ז"רמ (ששם כנגדו בנין רחל
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 רעז םילקי עמה להתחבר בהילת הצטרך
 זו מי ".זרע לחיות" שכתוב ,הכל של
 בהיוהת ונח ,הברית ארון )זה(זה  ,בהיהת

 .שלמעלה )זו( דוגמא כמו הם כך למטה
 את תיווהקימ" שכתוב ,ברית כתוב בנח

 ברית בוהתקיים ש ועד, "' וגואתך בריתי
 את תיווהקימ" שכתוב ,בהילת נכנס לא

 היתה ואז ".בהיהת אל ובאת אתך בריתי
 הכל ,ונח בהיתה )זו( .הברית וןאר בהיהת

 הזאת שהברית ובגלל .שלמעלה דוגמאכ
 נח וז דוגמאכ ,תולדות עושה הוא ,למעלה

 כמו( לכן .תולדות עושה הוא )למטה(
  ".נח תולדת אלה" )שנאמר

àìåëã àòøæ àîéé÷ìå äá àøáçúàì äáéúì3700 
 áéúëã)â æ úéùàøá ( àã äáéú ïàî òøæ úåéçì

>àã<3701úéøáä ïåøà 3702äáéúå çðå 3703  àúúì
 ååä éëä)àã àîâåãëàìéòì  (]àìéòìã àðååâë[ 

 áéúëã úéøá äéá áéúë çð)çé å íù ( éúåîé÷äå
åâå êúà éúéøá úà ' àì úéøá äéá íéé÷úàã ãòå

áéúì ìééòàúå3704 éúéøá úà éúåîé÷äå áéúëã 
 ïåøà äáéú äåä ïéãëå äáéúä ìà úàáå êúà

 úéøáä)àã ( àìéòìã àðååâë àìë çðå äáéú
ä àìéòì úéøá éàäã ïéâáå úåãìåú ãéáò àå

 çð àã àðååâë]ìàúú[ úåãìåú ãéáò åäéà 
>êë éðéâá<) >ð"à <øîà úàã äîë ( äìà

çð úåãìåú  
 כמו בודאי הוא כך "צדיק איש נח"

 יסוד וצדיק" כתוב זה ועל ,שלמעלה
 הוא שהרי ,זה על מתקיימת והארץ ,"עולם

 זה ,ומיהו ,עליו עומד שהעולם העמוד
 של )זה( וסוד .למטה צדיק נקרא ונח ,צדיק
 ,דוקא ,"נח התהלך האלהים את" ,הכל
 הוא ושיהיה ,לעולמים ממנו נפרד שלא

 יסוד צדיק איש ,שלמעלה דוגמאכ בארץ
 ,העולם של שלום ,שלום ברית ,העולם

 חן מצא ונח" ,זה ועל ,ודאי האדמה איש
  ".'ה בעיני

÷éãö ùéà çð )è å íù ( àðååâë éàãå àåä éëä
 àã ìòå àìéòìã)äë é éìùî ( íìåò ãåñé ÷éãöå

 àãåîò åäéà àäã úîéé÷úà àã ìò àòøàå áéúë
 çðå ÷éãö àã åäéà ïàîå äéìò àîéé÷ àîìòã

 àæøå àúúì ÷éãö éø÷à]ð"ã àà[ úà àìëã 
éäìàä" çð êìäúä í] äéðî ùøôúà àìã à÷ééã

éåäîìå ïéîìòì) [éåäîì( àðååâë àòøàá àåä 
 úéøá àîìòã àãåñé ÷éãö ùéà àìéòìã

íåìù3705 ìòå éàãå äîãàä ùéà àîìòã àîìù 
 àã)íùç  (åäé éðéòá ïç àöî çðå"ä3706  

 זה מה ". בדורותיוהיה תמים"
 אהו ,ממנו שיצאו אותם אלה ,"בדורותיו"

 . מכולםשלם היה והוא , כולםאת השלים

 ïåðéà ïéìà åéúåøåãá éàî åéúåøåãá äéä íéîú
åäìåëì íéìùà àåä äéðî å÷ôðã3707 äåä àåäå 

åäìëî íéìù3708àã äéä íéîú  ìåäî ãéìééú

                                                                                                                                                                                     

שאין כח לזה בזמן הגלות ,  זווג זה הוא לקיום העולמות ולא להמשיך נשמות חדשות ממש3700
  מאד יותר ונאחזו בארץ העליונה ושחתו כל בניה וצאצאיהובזמן המבול גברו, שהדינים גוברים מאד

 . )ז"רמ(
  ).הערת הזוהר(ב ”לג ע 3701
יהל (ק שבה "והיא ק, מכרו בית הכנסת לוקחים תיבה) ב"מגילה כה ע(ש "שארון נקרא תיבה כמ 3702

 ).אור
) ג" יק"ג עם תיבת נח שתיבה עם המלה במ"ק י"ופשוט נח במ(ע "נח עם התיבה כמנין תיבה וצ' פי 3703

' א ולא דק ועי"בד' עי). הערת הזוהר(ג "ל י"ק ר"תיבה עם התיבה במ' נראה יותר נכון כי נח בגי). א"ד(
 ).א"נ(ב "הרש. מ"הפירוש במק

] בקישוי[דלא עאל בה אלא כד איהו בתוקפיה , ס הקמת ברית לעייל לתיבה"שנכנס לדרגא דא וז 3704
יהל (עייל במוחא , שבהיותו איתן אז משכיל] 'ות דרוש הכ סוכ"א ושעה"ב קי ע"ח' עי[בסוד משכיל לאיתן 

 ).אור
 ).יהל אור(ברית שלום ' שיסוד נק 3705
והוא חוורא דעינא עלאה דמסתחיין עיינין תתאה ומתפקחין , וימצא יוסף חן בעיניו, וכן ביוסף 3706

וזהו מציאות ' וכו, םואז ראיתיה לזכור ברית עול). א"קל ע(ר "ש באד"כמ, וזהו דרגא דיוסף בן פורת עלי עין
  ). יהל אור(' חן בעיני ה

 ).מ"מ(י נשלמו ונתקנו כשיצאו מן התיבה כי שם בתיבה נתקנו ונשלמו "שע 3707
 ).מ"מ(שהוא רומז לצדיק יסוד עולם ולכך מעלתו יותר מכולם ' פי 3708
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 התהלך" שכתוב ,מהול שנולד "היה תמים"
 בדורות ולא "בדורותיו" ,"תמים והיה לפני
 תולדות( יצאו ממנו שהרי ,העולם של

  ).בעולם

 áéúëã)à æé íù (íéîú äéäå éðôì êìäúä3709 
àîìòã ïéøãá àìå åéúåøåãá3710 å÷ôð äéðî àäã 

]àîìòá úåãìåú[  

 שנברא מיום היה ראוי נח ,בא וראה
 כנסילה אחד בוריבח בהיבת להיות העולם

 היה לא ,כאחד התחברו שלא ועד ,בה
 ומאלה" ,כתוב מה כך אחר .כראוי העולם
 שנאמר כמו ,"נפצה" מהו ,"הארץ כל נפצה

 רודיפ נמצא שמשם ,"יפרד ומשם"
 אחד והכל הצדדים לכל תולדות והתפזרו

 אלה ,"נח תולדת אלה" לכן .אחתדוגמא כ
  שעושה הוא העולם יסוד שהרי ,ודאי

àîåéî éæçúà çð éæç àú3711 àîìò éøáúàã 
äáéúá éåäîì3712 ãòå äá ìòéîìå ãç àøåáçá 

ãë àîìò äåä àì àãçë åøáçúà àì úåàé à÷
 áéúë äî øúáì)èé è íù ( ìë äöôð äìàîå

 øîà úàã äîë äöôð åäî õøàä)é á íù ( íùîå
 úåãìåú åøãáúàå àãåøô çëúùà ïîúîã ãøôé

àãç àîâåãë ãç àìëå ïéøèñ ìëì3713 êë éðéâá 
 àîìòã àãåñé àäã éàãå äìà çð úåãìåú äìà

ãéáòã åäéà3714  
  àúôñåú  

 וצדיק צדיק כל אלא .םיפעמי נח למה
  שבעולם

 éã ÷éãöå ÷éãö ìë àìà éðîæ éøú çð äîì
àîìòá  

  ñ/à  
  øäæ  

 אבא רבי בא .בארץ לקיים תולדות
 ,ושובר סלע נוקב בכחו אריה ,אמר .ונשקו

 בהיהת עורימש ,וראה ובא ,בודאי זה כך
  .זה כך גם

]àîéé÷ì úåãìåú[àòøàá ) àîéé÷ì3715( àúà 
àéøà øîà äé÷ùðå àáà éáø3716 àøðéè äéìéçá 

 áé÷ðéæç àúå éàãå àåä êë øáúå3717 àøåòéùî 
àåä éëä éîð óåà àúåáéúã3718  

 'ה מפעלות חזו לכו" ,פתח אלעזר רבי
 הרי הזה הפסוק ,"בארץ שמות שם אשר

 זה מה ,"חזו לכו" אבל .ובארוהו ,נתבאר
 ".לי גדוה קשה חזות" שנאמר כמו ,"חזו"

 çúô øæòìà éáø)è åî íéìäú ( åæç åëì
åäé úåìòôî"ä3719õøàá úåîù íù øùà  ] éàä

äåî÷åàå øîúà àä àø÷> ìáà<[ éàî åæç åëì 
 øîà úàã äîë åæç)á àë äéòùé ( äù÷ úåæç

                                                                                                                                                                                     

  שהיתה מכתו תמה שנולד'וכולדוד מכתם : ילקוט שמעוני בראשית רמז קמה[שוחר טוב (ואמרו  3709
 ).יהל אור(מכתם מכתו תמה וזהו הכל הוראה על היותו דרגא דצדיק ]) מהול

ש ולא בדרא דעלמא "מ דורות שיצאו ממנו ולא מעלמא וז"ש, ולא בדורות, ל לכך נאמר בדורותיו"ר 3710
שדורות הראשונים לא היה להם קיום והעמדה ונאבדו כולם אבל מהיכל נתקיימו התולדות ' פי). יהל אור(

  ).מ"מ(מנח 
נראה מלשון זה שאפילו לא חטאו דור המבול היה מוכרח נח שיתחבר בתיבה ומשם יצאו  3711

 ).מ"מ(התולדות דוגמת המלכות שמשם יצאו הכל דכתיב ומשם יפרד 
 ).ו"רח(אלא אפילו לא היה מבול ולכן לא נסתר במערה רק בתיבה  3712
 ).ו"רח(רומזים ליסוד ומלכות ' כל פרטי נח ותיב 3713
 ).ו"רח(שונים שלא היה מיסוד קדוש שפוסל הרא 3714
 ).ו"רח(והאחרים אינם מתקיימים  3715
אלעזר אריה על גודל פעולתו שבתוקף שכלו נוקב ומשבר סלעים דברים חזקים ' רבי אבא קרא לר 3716

  ).א"ד(כאלו מוציא פנינים לאורה 
  ).א"ד(א ”י יסוד מלכות תקונין סד ו ע"שיעור התיבה שדי אדנ 3717
 כי לכן שיעור התיבה היה ,ש למעלה כי נח ותיבה הם יסוד ומלכות"איה אל מ הוא רצה להביא ר3718

י שהם יסוד ומלכות עם "י ואדנ"שלש מאות אמה אורך ושלשים קומה וחמשים רוחב הם בגמטריא שד
', פעמים ד' ה', פעמים א' י, פ"מ ש'י והם גי"ה באדנ"נח בתיבה הוא כלילת הוי, )י"שער מאמרי רשב (הכולל

 ).יהל אור(' וכו' פעמים י' ה' ם נפעמי' ו
 ).הערת הזוהר(ב "ש לעיל נח ע"מ' בדפוס קרימונא אלקים וע). א"ד(ב ”לעיל נח ע 3719
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 מתגלה עושה הוא ברוך שהקדוש במעשיו
 שם אשר" .אדם לבני עליונה נבואה
. לכל גורם השם שהרי ,ודאי ּמֹותֵׁש ,"ַׁשּמֹות
 ,"' וגוזה לאמר נח שמו את ויקרא" כתוב
 "לאמר" אלא ".זה" ולמה ,"לאמר" כאן למה

 כמו רמז( .צדיק זה "זה" ,האשה זו
 מנוחת ,נח לו קרא הוא ברוך שהקדוש

 מקום אלא ,"לאמר" זה מה ,"לאמר" .הארץ
 ,הקדושה רץא ,הוא ומי ,נח לו קרא זה
 עשה ."' וגוממעשנו ינחמנו זה לאמר"

דוגמא כ למטה הוא ברוך הקדוש אותו
 )נח לאמר( נח וכן ,צדיק זה "זה(" ).עליונה

 שלא משום ,נקבה זו "לאמר" .צדיק זה
 זו "לאמר" ,יצחק רבי אמר .מזה זה נפרדים

 זה" כאן כתוב ).אמת וזהא " נהקדושה ארץ
 ".לו ינוקו 'ה זה" שם וכתוב ,"ינחמנו

 של םושיבר שרשומים הצדיקים אשריהם
 והוא ,רשומים בשמו להיות המלך חותמת

  .כראוי בארץ שמות שם
  

òá éì ãâåäá÷ã éåãáå" ä]ãéáò[ äàåáð éìâúà 
äàìò éàãå úåîù úåîù íù øùà àùð éðáì 

 àäã)äéîù3720] (àîù[ áéúë àìëì íéøâ 
)àë ä úéùàøá ( äæ øîàì çð åîù úà àø÷éå

åâå 'àìà äæ éàîàå øîàì àëä éàîà3721 øîàì 
 äæ àúúà àã]àã[ ÷éãö )]ð" àæîø[ )åîë(á÷ã " ä

àçééð çð äéì àø÷øîàì éàî øîàì àòøàã  
àã øúà àìàéø÷281 àòøà åäéà ïàîå çð äéì 

àùéã÷ åøîà282åâå åðùòîî åðîçðé äæ  ' äéì ãáò
á÷" àðååâë àúúì ääàìò (]>ð"÷éãö àã äæ à <

 àã øîàì ÷éãö àã çð ïëå]àúúà [>àá÷åð <
 ÷çöé éáø øîà àã ïî àã ïùøôúî àìã ïéâá

 àòøà àã øîàìàùéã÷ úîà äæå[3722 áéúë 
 äæ àëä]åðîçðé[íúä áéúëå ) äéòùéè äë  ( äæ

åäé" ïéîéùøã àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ åì åðéå÷ ä
 äéîùá éåäîì àëìîã à÷ðôùåâã åîéùøá

 úåàé à÷ãë àòøàá ïäîù éåù åäéàå ïéîéùø  
 וכתוב ,"נח שמו את ויקרא" כתוב

 ,"את" כתוב לא למה ".יעקב שמו ויקרא"
 דרגה וכאן )אחת( אחרת דרגה שם אלא

 ")'ה את ראהוא" שנאמר כמו ,את( ,אחרת
 לא 'ה ואראה ,"'ה את ואראה" ככתוב
 את ויקרא" בנח כך גם ,'ה את אלא כתוב
 שלו דרגה ,"יעקב שמו ויקרא" ".נח שמו

 ,יעקב לו קראה ממש הוא ברוך הקדוש
 שהיא( השכינה את להכליל ,"את" כאן אבל

  ).למטה אחרת דרגה

 áéúë]áéúëå çð åîù úà àø÷éå[3723 àø÷éå 
 á÷òé åîù)úéùàøáåë äë (  úà áéúë àì éàîà

 àâøã íúä àìà)àøçà3724( ]àãç[ àâøã àëäå 
àøçåà3725 ]ð" úà äàøàå øîà úàã äîë úà à

åäé"ä[ áéúëãë )à å äéòùé (åäé úà äàøàå" ä
åäé äàøàå"åäé úà àìà áéúë àì ä" àëä óåà ä

]çð åîù úà àø÷éå çðá3726[ á÷òé åîù àø÷éå 
á÷ äéìéã àâøã"ä3727 ìáà á÷òé äéì àø÷ ùîî 

ä àúðéëù àììëúàì úà àë]ð"à283 àâøã 
àúúì àøçà[  

 ,פתח יהודה רבי ,"' וגונח תולדת אלה"
 דבריו יכלכל ומלוה חונן איש טוב"

 הוא ברוך הקדוש זה ,"איש טוב" ".במשפט
 ,"לכל 'ה טוב" שכתוב כמו ,טוב שנקרא
 חונן הזה לכל ".מלחמה איש 'ה" וכתוב
 מקום ואותו ,משלו לו שאין למקום ,ומלוה

åâå çð úåãìåú äìà ')è å úéùàøá ( éáø
 çúô äãåäé)ä áé÷ íéìäú ( äåìîå ïðåç ùéà áåè

 àã ùéà áåè èôùîá åéøáã ìëìëéá÷"ä3728 
áåè éø÷àã3729 áéúëã äîë )è äî÷ íù ( áåè

åäé" áéúëå ìëì ä)â åè úåîù (]åäé" ùéà ä
                                                                                                                                                                                     

 ).ו"רח(מחובר ביסוד ' שקראו נח ששמו רומז שהוא מרכבה ליסוד נח לאמר מלכו 3720
  ).הערת הזוהר(א לשון זה ”הובא לעיל דף נח ע 3721
 ). הזוהרהערת(ב "א רש"ל באמת בהגהת ד"כצ 3722
 ).הערת הזוהר(ב ”וישב קפו ע 3723
 ).ו"רח(מלכות  3724
 ).ו"רח(ת "ת 3725
 ).ו"רח(מלכות עם היסוד  3726
 ).ו"רח(ת "ת 3727
 ).ו"רח(ת וכולל חסד וגבורה "ת 3728
 ).ו"רח(איש מלחמה ' החסד שברצות איש בחינת הגבורות שברצות ה' בחי 3729
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 שהרי ,"במשפט דבריו יכלכל" .ממנו נזון
 כמו ,במשפט אלא נזון לא דבר אותו

 דבר". כסאך מכון ומשפט צדק" שנאמר
 אמרו" שכתוב ,צדיק זה "איש טוב" ,אחר
 רבי ".יאכלו מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק
 ".צדיק איש נח" שכתוב ,נח זה ,אמר יוסי
 שבו השבת של השבח זה ,אמר יצחק רבי

  ".'לה להודות טוב" שכתוב ,בטו פתח

ìë éàäì äîçìî[ äéì úéìã øúàì äåìîå ïðåç 
äéìéãî3730 åéøáã ìëìëé ïæúà äéðî øúà àåääå 
èôùîá3731øáã àåää àäã 3732 àìà ïæúà àì 

 øîà úàã äîë èôùîá)åè èô íéìäú ( ÷ãö
 àã ùéà áåè øçà øáã êàñë ïåëî èôùîå

 áéúëã ÷éãö)é â äéòùé ( éë áåè éë ÷éãö åøîà
 çð àã øîà éñåé éáø åìëàé íäéììòî éøô

 áéúëã)è å úéùàøá (ø ÷éãö ùéà çð ÷çöé éá
 àã øîà]úáùã àçáù) [úáù(çúô äéáã 3733 

 áéúëã áåè)á áö íéìäú (áåè3734 úåãåäì 
åäéì"ä  

 אמרו וכולם ,אחד הכל ,אמר חייא רבי
מי  .בעולם תולדות עושה וזה .אחד דבר

 נשמות אלו ,העולם של תולדותהם 
 ברוך הקדוש מעשי פרי שהם הצדיקים

 שהקדוש בשעה ,אמר שמעון רבי .הוא
 מתעטר ,בעטרותיו מתעטר אהו ברוך

 של ממקום מלמעלה ,ומלמטה מלמעלה
 בנשמות ,במה מלמטה מתעטר .הכלעומק 

 מלמעלה חיים נוספים ואז .הצדיקים
 מכל המקדש מקום ונכלל ,ומלמטה
 ואז ,נשלם והים מתמלאת והבאר ,הצדדים

  .לכל נותן

 àãç äìî åäìëå ãç àìë øîà àééç éáø
àîìòá úåãìåú ãéáò àãå åøîà úåãìåú 

 àé÷éãöã ïåäúîùð ïéìà ïåðéà ïàî àîìòã
á÷ã éåãáåòã àáéà ïåðéàã" øîà ïåòîù éáø ä

á÷ã àúòùá"éåøèòá øèòúî ä3735 øèòúî 
àúúîå àìéòî3736 à÷éîòã øúàî àìéòî 

àìëã3737àúúî øèòúî 3738 ïåäúîùðá äîá 
àé÷éãöã3739íééç óñåúà ïéãë 3740 àìéòî 

àùã÷î øúà ììëúàå àúúîå3741 ïéøèñ ìëî 
éìîúà àøéáåà3742íéìúùà àîéå 3743 áäé ïéãëå 

àìëì3744  
 מתוך ונוזלים מבורך מים שתה" כתוב

 "בורך] "כתוב[ בתחלה )כאן( למה ".בארך
 áéúë)åè ä éìùî (äúù3745 êøåáî íéî 

 éàîà êøàá êåúî íéìæåðå)àëä ( êøåá

                                                                                                                                                                                     

 ).ו"רח(מלכות  3730
 ).ו"רח(ת "ת 3731
 ).ו"רח(קדום ' מלכות ובחי 3732
 ).ו"רח(יסוד בבחינת קדושת שבת  3733
 ).ו"רח(בטעם זקיפא לעילא  3734
  ).א"ד(י דף ס "ק שער מ פ"פרדס רמונים מהרמ. 'וית' מתעטר בכתריו שהם מדותיו ית 3735
 ).יהל אור(ן "ד ומ"ל מ"ר 3736
בחד רישא ) ב"רפט ע(ז "ש באד"עמיקא כמ' עטרין דיליה והדעת נק' ג והן ב"ל מן הדעת שהוא חו"ר 3737

ה ואבא "ג ד"צ ד ע"א על ספד"בהגר' ועי, )יהל אור(ל של בינה שהיא באר מים חיים "ר, מיקא דביראע
 ).ז"רמ(יסוד אימא . כינוי לבינה" אתר דעמיקא דכלא"י שם ש"ב ומאמרי רשב"בשלח סג ע' עי. מקבל

 ).ז"רמ(ן "בשעת הזווג אז הצדיקים מעלים נשמותם בסוד מ 3738
 ).יהל אור(נ "הוא מ 3739
 ).יהל אור(חיי המלך '  המוחין שנקהן 3740
מלכות ). יהל אור(נ במחשבה "קדש ובה מקדש ובה אתברירו מ' א נק"שבז, הוא חכמה דמלכות 3741

 ).מ"מ(
 ).מ"מ(יסוד ). יהל אור(ל ונתמלא מן החכמה "בירא כנ' הוא בינה דילה שנק 3742
במדורין הים בהיכל כמים לים מכסים וכן ' ש ומלאה הארץ דעה את ה"ים כמ' הוא הדעת שנק 3743

 ).מ"מ(ירושלים ' מלכות דידה שנק). יהל אור(הששי שם דעת 
 ). יהל אור(רביעית שמקבלת ונשלמת מכולם ' הוא בחי 3744
 ).א"ד(א "ב ויחי רלה ע"מקץ קצד ע 3745
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 אלא נקרא לא בור שהרי ,"בארך" כך ואחר
 אלא .שנובעים מים בארו ,נובע שאינו ריק
 שהעניים מקום ,הוא אחד מקום הכל

 לו שאין ,בור נקרא בו אחוזים )שהעני(
 ,ומיהו ,לתוכו שנותנים מה אלא משלו

 נובע שהוא באר נעשה כך אחר .ת"דל
 ,ומיהו ,הצדדים מכל )שמתמלא( ומלא

  מלמעלה מתמלאת .א"ה

 éø÷à àì øåá àäã êøàá øúáìå àúéîã÷á
 àìà ïéòáðã ïééî øàá òéáð àìã àéð÷éø àìà

 øúà àìë àåä ãç àìà éðëñîã øúà]ð" à
àúåðëñîã[ äéì úéìã øåá éø÷à äéá ïãéçà 

ã åäéà ïàîå äéåâá ïéáäéã äî àìà äéìéãîéì" ú
 åäéàã øàá ãéáòúà øúáì]òéáðåã àéìî[ 

)àéìî(> ð àéìîå òéáð"àéìîã à< ïéøèñ ìëî 
ä åäéà ïàîå"àìéòî àéìîúà à  

  àúôñåú  
 בעולם אחת רוח ,רוחות שתי לו יש

 תמצא וכך .הבא בעולם אחת ורוח הזה
 ,יעקב יעקב ,משה משה ,הצדיקים בכל

 ,שם שם ,שמואל שמואל ,אברהם אברהם
 שכתוב כמו בו כתוב שלא ליצחק פרט
 גבי על נקרב שיצחק בשעהש משום ,בהם

 בעולם בו שהיתה נשמתו יצאה ,המזבח
 מחיה ברוך באברהם שנאמר וכיון ,הזה

 העולם של נשמתו אליו הָבַָש ,המתים
 הקדוש דיֶח שלא תמצא זה משום .הבא
 משום ,יצחק על אלא שמו את הוא ברוך

 ,ואמר הכתוב רמז זה ועל .כמת שנחשב
  ."' וגויאמין לא וישובקד הן"

  

ïéçåø ïéøú äéì úéà3746 ïéã àîìòá ãç àçåø 
 åäìëá çëùú éëäå éúàã àîìòá ãç àçåøå
 íäøáà íäøáà á÷òé á÷òé äùî äùî é÷éãö

àåîù ìàåîù÷çöéî øá íù íù ì3747 àìã 
 àúòùá ÷çöéã ïéâá åäá áéúëã äîë äéá áéúë
 úåäã äéúîùð ú÷ôð àçáãî éáâ ìò áø÷úàã
 íäøáàá äéá øîúàã ïåéëå àîìò éàäá äéá
 àîìòã äéúîùð äéá úáú íéúîä äéçî êåøá

éúàã3748á÷ ãçé àìã çëùú àã ïéâá " äéîù ä
 æîø àã ìòå úîë áùçúàã ïéâá ÷çöé ìò àìà

îàå àø÷ ø)åè åè áåéà ( ïéîàé àì åéùåã÷á ïä
åâå '  

 שהיה משום ,"תותולד אלה" ,אחר דבר
 היה תמים" .םיפעמי אותו שבח צדיק

 נחשב אינו אחרים בדורות אבל ,"בדורותיו
 משה ודור אברהם של דורו כמו ,לכלום

 בדור עשה מה ראה ,אחר דבר .דוד ודור
 בדור היה לויא מרווח קל ,רשעיםשכולם 
  .צדיקיםשכולם 

 çáù ÷éãö äåäã ïéâá úåãìåú äìà øçà øáã
éðîæ éøú äéì284 ïéøãá ìáà åéúåøåãá äéä íéîú 

 íäøáàã àøã åîë íåìëì áùçð åðéà ïéðøçà
 ãáò éàî éîç øçà øáã ãåãã àøãå äùîã àøãå

÷ íéáééç åäìëã àøãá" åäìåëã àøãá äéä åìà å
íé÷éãöò "ë  

  ñ/á  
 וכמ מלמעלה מתמלאת ,מלמטה ונובעת

 מנשמות מלמטה ונובעת ,שאמרנו
  .הצדיקים

àúúî òéáðå3749 äîë àìéòî àéìîúà 
é÷éãöã ïåäúîùðî àúúî òéáðå ïøîàãéà3750  

                                                           

אמנם נשמה , א"ת דז"מסוד הת' א' הנשמות כי הרוח כבר ידוע שאין לו רק בחי' פי', רוחין כו' ב 3746
שאז הוא . א מן החזה ולמטה"ברדתה למטה בגופא דז' וא, במקום הסתום' א: 'בחי' ש לה בהבא מבינה י

  ). זהר הרקיע(ואז נשתנית הנשמה ברדתה , במקום המגולה
 אבל החלק ,ת"א הנקרא ת" הענין הוא כי החלק הנקרא רוח אין לו רק בחינה אחת הבאה מן ז3747

 ,א" היא בהיותה למעלה במקום ראשו של ז,חת הא: יש לה שתי בחינות,הנקראת נשמה הבאה מבינה
א מן החזה שבו " היא ברדתה למטה ובהתפשטה בגופו דז,והשנית. ששם האורות סתומים ומכוסים כנודע

ולכן . ה משם ולמטת ושם נתגלו האורו,ת האורוה מכסא כי שם נפסק ונשלם יסוד דאימא שהי,ולמטה
ש כאן בזוהר דכל צדיק אית ליה " ומ'וכו ,ה אחרת שם אל מקום הגילוי מבחינה משתנית ברדתההנשמ
 ).י"שער מאמרי רשב('  כו.' כנז"הנשמה" והכונה היא על שתי בחינות , לא דק בלישניה"רוחין"תרין 

 ).א"ז לקמן קכא ע"רמ ( היינו שהושפע עליו מגבורות שביסוד אמא למעלה מן החזה3748
 ).א"ד(ים פקודי רנט שנובע מלמטה אור הנשמות של צדיקים במעשיהם הטוב 3749
 ). .א"ד(קלה קלו ' פרדס בשער מהות והנהגה ולקמן תולדו 3750
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 דוד זה "מבורך מים שתה" ,אחר דבר
 ארמֹבּ מים ישקני מי" בו שכתוב ,המלך

 "מתוך" ,אברהם זה "ונוזלים*" ".לחם בית
 ,יצחק זה "בארך" ,באמצע שהוא ,יעקב זה

 הזה בפסוק הרי .חיים מים רבא שנקרא
 העליונה הקדושה המרכבה נמצאת

 תשוקת. עמם התחבר המלך ודוד ,מהאבות
 בה נכנסת כאשר אלא אינה לזכר הנקבה

 העליונים המים כנגד מים ושופכת רוח
 מעוררת לא ישראל כנסת כך ,הזכריים

 ברוח אלא הוא ברוך לקדוש השתוקקות
 נובעים ואז ,בתוכה שנכנסים הצדיקים

 נעשה והכל .הזכר יֵמ כנגד מתוכה מים
וערמה אחת  )דה אחתוואג( אחת תשוקה

 והטיול ,הכל של רצון וזהו .אחד רוקש
 נשמות עם ילימט הוא ברוך שהקדוש
  .הצדיקים

 ãåã àã êøåáî íéî äúù øçà øáã
àëìî3751 äéá áéúëã )åè âë á ìàåîù ( éî

íçì úéá øåáî íéî éð÷ùé3752 * àã íéìæåðå
íäøáà3753 êåúî á÷òé àã3754 åäéàã 

÷çöé àã êøàá àúéòöîàá3755 øàá éø÷àã 
 àëéúø çëúùà àø÷ éàäá àä íééç íéî

àùéã÷ äàìò øáçúà àëìî ãåãå ïäáàî 
ïåäîò3756 åàì àøåëã éáâì àá÷åðã àúáåàéú 

 àééî úãùàå äá àçåø ìééò ãë àìà åäéà
 àì ìàøùé úñðë êë ïéøåëã ïéàìò ïééî àìá÷ì

á÷ éáâì àúáåàéú úøòúà" àìà ä àçåøá
é÷éãöãé àééî ïéòáð ïéãëå äååâá ïéìàòã à

]äååâî) [äååâá( àìëå àøåëãã ïééî àìá÷ì 
 àãç àúáåàéú ãéáòúà>àãç àøåáöå< àøåøöå 

àãç àøåù÷å àãç3757 àìëã àåòø àåä àãå 
àìåéèå3758á÷ ìééèîã "ä3759 ïåäúîùðá 
é÷éãöãéà  

 ,יצחק זה "ונוזלים" ,שיאמר מי יש *
 זה "בארך" ,באמצע שהוא משה זה "מתוך"

*÷çöé àã íéìæåðå øîééã ïàî úéà3760 êåúî 
äùî àã3761 ïøäà àã êøàá àúéòöîàá åäéàã 

                                                           

מצוה לאדם שיתקן מעשיו עד שיזכה לשתות מבורך שהוא שפע של המלכות וכן ). ו"רח(מלכות  3751
רלגי ' ם שםה ד"ת שהם נוזלים מתוך בארץ והכוונה שישתדל האדם לקבל שפע מחגת"כ מחג"יקבל ג

דימינא ' דאתייהיבת מסט' הענין דמים הוא בסט). א"נ(ח "ז. מלכות דוד הוא בחינתה' פי). מ"מ(המרכבה 
ז הולך על "י יעקב שהוא מקבל מהם וכ"וזהו ונוזלים של אברהם תשתה מיצחק ע, ש"ח שיה"כדאיתא בז

ל "אבהן בכללא וזה אתפרש הפסוק הנ' אבות ושם ביאר הבאר ג' לשון הראשון רק שכאן ביאר בפרטיות הג
מדות של ' יכלכל דבריו הוא בארא והן ג, ל מגרמא כלום"טוב איש שהוא טוב בעטרוי חונן ומלוה לבירא דל

האבות ולזה אמר דבריו בלשון רבים ולכן בזה אמר יכלכל שזה שייך אף בעשירים ותמיד יכלכל אותם 
ו לעניים ואלו במשפט דדוד שאינו רק מלוה וחונן כמ' כ לסט"משא. לפי הטף' שאינם חסרים כמו ויכלכל כו

  ).יהל אור(
דכתיב מי ישקני מים מבור בית לחם שכן דוד נתאווה לשתות ממימי מדתו דהיינו המלכות הנקרא  3752

חסד ממי החסד דאיהו ' ונוזלים דא אברה: לחם מן השמים' הנק' בור אשר היא בית לחם בית והיכל לתת
באר דההוא מים חיים ' י באר מים חיים פידאיקר: באמצעיתא שכן הוא בסוד קו האמעי בריח התיכון

י שתחבר "שתה מימי ההשפעה ע' כלומ' שתה מים וגו' ושיעור הכתו' דבינה הא בהא קרא אשתכח וכו
וכלא אתעביד : אלא כד עייל רוחא בה דהיינו רוח תאוה להתקשר בזכר: יחד' עם אלו המדו' המלכו

ביד נפש ותיאובתא דילה עביד נפש ואתכליל תיאובתא חדא מהכל נתהווה הנשמה דתיאובתא דיליה ע
לך לך ' בפ' כלולה מדכר ונוקבא כנז' תיאובתא בתיאובתא ואתעביד רעותא חדא בלא פירודא דהיינו הנשמ

הדינין בסוד ' המדות שהם בעלי הדין רוצים בענין זה כי בזה הם מתקיימי' ה ודא הוא רעו דכלא אפי"דף פ
 ).נ"ש) (ח"זה(ז " רמויחי דף' בפ' עדונא דשייפין כנז

 ).ו"רח(חסד אל שבאבות  3753
 ).ו"רח(ת "ת 3754
 ).מ"מ(שהמלכות בניינה מהגבורות ). ו"רח(גבורה  3755
  ).א"ד(ב ”ב ולהלן רמד ע”תרומה קעג ע 3756
י כנודע שכל פרצוף תחתון נעשים "א והם נרנח"שמקבלת המלכות מז' בחי' לשונות נגד ה' כפל ה 3757
 ).מ"מ (י מפרצוף שלמעלה ממנו"לו נרנח
 ).א"ד(ת "ב ס”א ע”ב קעח ע”א קלו ע”א ק ע”ב צב ע”ב פד ע”א עו ע”ב ע ע"יב מ ע 3758
 ).א"ד(ב ”לקמן קלב ע 3759
 ).ו"רח(כי הם בחוזק גבורות גשמים  3760
 ).ו"רח(כי משה הוא מלגאו  3761
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 המלך ודוד ,חיים מים באר שנקרא אהרן
  .עמהם שהתחבר

 øáçúàã àëìî ãåãå íééç íéî øàá éø÷úàã
ïåäîò  

 לא העדן גן תולדות אותן כל ,בא וראה
 הזו בהיבת כשנכנס אלא מצדיק יוצאים

 כך ואחר ,בה גנוזים והכל ,אחד בוריבח
 לא "צדיק איש נח" כאן גם .ממנה יוצאים
 שנכנס עד בעולם לפרות תולדות הוציא
 ,בה גנוזים והיו בה הכל והתכנסו ,בתיבה
 בעולם לפרות ממנה יצאו כך ואחר

 מתוך שיצאו ואלמלא .בארץהתקיים ול
 דוגמאכ והכל .בעולם התקיימו לא ,בהיהת

 ,למעלה יםיוצא תיבה מתוך ,שלמעלה
 ,הז כמו זה ,למטה יוצאים תיבה מתוך

 דםומק ולא העולם התקיים וכאן )מתוך(
 ,"בארך מתוך ונוזלים" כתובלכן ש ,לזה

  ".בנים שלשה נח ויולד" וכתוב

 àì ïãòã àúðâã úåãìåú ïåðéà ìë éæç àú
 àøåáçá äáéú éàäá ìééò ãë àìà ÷éãöî ïé÷ôð

ïé÷ôð äðéî øúáìå äá ïéæéðâ àìëå àãç óåà 
 éøôîì úåãìåú ÷éôà àì ÷éãö ùéà çð àëä

àîìòá3762 äá àìë ùðëúàå äáéúì ìàòã ãò 
 àîìòá éøôîì å÷ôð äðî øúáìå äá ïéæéðâ ååäå
 äáéú åâî å÷ôðã àìîìàå àòøàá àîéé÷úàìå
 åâî àìéòìã àðååâë àìëå àîìòá åîéé÷úà àì
 àã àúúì é÷ôð äáéú åâî àìéòì é÷ôð äáéú

 àã àðååâë)åâîàëä  (]àëäå[ àìå àîìò íéé÷úà 
 áéúë êë éðéâáã àðã úîã÷î])åè ä éìùî (

 áéúëå êøàá êåúî íéìæåðå)é å úéùàøá ( ãìåéå
à íéðá äùìù çð"åâå äãåäé ø'3763[  

 רבי אמר ".האלהים לפני הארץ ותשחת"
 למה ,"הארץ ותשחת" שכתוב כיון ,יהודה

 חטאיהם שעשו כיון אלא ,"האלהים לפני"
". האלהים לפני" כתוב אז ,הכל לעיני בגלוי

 ותשחת" ,הפוך אמרתי אני ,אמר יוסי רבי
 לפני בהתחלה ,"האלהים לפני הארץ

 לפני ,בגלוי עושים היו שלא האלהים
 ולבסוף ,אדם בני לפני ולא עשו האלהים

 הארץ ותמלא" שכתוב זהו ,בגלוי עשו
 שלא הארץ בכל מקום היה שלא ,"חמס
 בשני הפסוק אמר כך ובגלל ,בגלוי היה

  .אופנים
  

éäìàä éðôì õøàä úçùúå" í)àé å úéùàøá( 
à" éàîà õøàä úçùúå áéúëã ïåéë äãåäé ø

éäìàä éðôì" ïåäéáåç åãáòã ïåéë àìà í
 éðôì ïéãë àìëã ïåäéðéòì àéìâúàá

éäìàä"í3764 àëôà àðà øîà éñåé éáø áéúë 
úéøîà3765éäìàä éðôì õøàä úçùúå " í

éäìàä éðôì àúéîã÷á"ãáò ååä àìã í é
éäìàä éðôì àééìâúàá" éðá éðôì àìå åãáò í
 åãáò óåñáìå àùð]ää àéìâúàá" ã)íù (

 àòøà ìëá øúà äåä àìã ñîç õøàä àìîúå
àéìâúàá äåä àìã[ øîà éðååâ éøúá êë ïéâáå 

àø÷3766   
 מיום ,אמר אבא רבי ".נח תולדת אלה"

 האדם בני כל ,רבונו מצות על אדם שעבר
 ולא .אדםה בני נקראו כך אחר שנולדו
 של בנו שאמר כמו אלא ,כך נקראו לשבח
 ,נח שבא כיון .רבונו מצות על שעבר אותו

 øáòã àîåéî øîà àáà éáø çð úåãìåú äìà
ìéúàã àîìò éðá ìë äéøîã àãå÷ô ìò íãà åãé

 éëä ïåø÷à àçáùì àìå íãàä éðá ïåø÷à øúáì
 àãå÷ô ìò øáòã àåääã éåðá øîàã ïàîë àìà

                                                           

 ).א"ד(להפרות ולהרבות בעולם  3762
 ).וכן הוא בדרך אמת, הערת הזוהר (א" ככתוב בדף סב ע3763
אבל כיון שעשו בגלוי , ודם חוטאים בסתר לא נודעה מינותם ושלא היו מקפידים להרשיעשע'  פי3764

' והכי פי). ז"רמ (כי הם לא היו מחשבים במה היו חוטאים', אז הורו שלא היה מי שמכיר חטאם אלא ה
 ).א"נ(ח "ז. כ בפרהסיא כמו שכל הדברים הם גלוים לפני האלקים"הכתוב ותשחת הארץ כ

ושתחילה , ן זה סיום העוונות אלא שבדרך כלל הודיע כל סדר עוונם מתחילה ועד סוף כוונתו שאי3765
, הידיעה' וזהו האלקים בה, מלא כל הארץ כבודו, התחילו בצינעא לדחות רגלי השכינה השוכנת בעולם

וירצה , אנא איפכא אמרי, ולעומת כן אמר, דהיינו השכינה המצויה בעולם הזה והמתפשטת בכל מקום
ורבי יוסי מפרשו על היותר תחתונה והיא מלכות , יהודה פירש לפני המעלה העליונה של שם אלקיםשרבי 

 ).ז"רמ (המתפשט בה, לפני האלקים, זו התחתונה, וזהו ותשחת הארץ, שבמלכות עשיה
ותשחת הארץ לפני האלהים שהיו עושים מעשיהם בסתר ולבסוף עשו בגלוי דכתיב ותמלא ' פי 3766

 ).מ"מ(הארץ חמס 
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 נח תולדת ,נח שם על העולם בני נקראו
 תולדות ולא ,בעולם שהעמידם ,לשבח
  .לכלם מות וגרם מהעולם שהעבירם אדם

 ïåø÷à çð àúàã ïåéë äéøîã]àîìò éðá) [ éåðá
àîìòã( àçáùì çð úåãìåú çðã äéîù ìò 

 øáòàã íãàã úåãìåú àìå àîìòá ïåì íéà÷ã
àîìòî ïåì3767åäìëì àúåî íéøâå   

 תובכ הרי ,כך אם ,יוסי רבי לו אמר
 ואת העיר את לראות 'ה וירד" כך אחר

 "האדם בני" ,"האדם בני בנו אשר המגדל
 משום ,לו אמר .נח בני כתוב ולא ,כתוב

 טוב ,רבונו לפני )חטא א"ד שחטא( שאדם
 פסוק הכתוב עליו יכתב ולא נברא שלא לו
 ישמח חכם בן" כתוב , בא וראהאלא. זה
 זוכרים העולם בני כל ,טוב הבן כאשר ,"אב
 זוכרים כולם ,רע וכשהוא ,לטוב אביו את
 על ועבר שחטא משום ,אדם .לרע אביו את

 ,ברבונם שמרדו אותם כשבאו ,רבונו מצות
בניו של  ,"האדם בני בנו אשר" ,כתוב מה

 על ועבר ברבונו שמרד הראשון אדם
 ולא אלה "נח תולדת אלה" ולכן ,מצותו

 לתוך ונכנסו שיצאו אלה ,הראשונים
 ולא ,לעולמים תולדות יאווהוצ בהיהת

 הוציא ולא עדן מגן שיצא אדם תולדות
  .משם אותם

à" ãøéå øúáì áéúë àä éëä éà éñåé éáø ì
åäé" åðá øùà ìãâîä úàå øéòä úà úåàøì ä

 çð éðá áéúë àìå áéúë íãàä éðá íãàä éðá
]äéì øîà[ íãàã ïéâá )àèçã( ]àèç[ äéøî éî÷ 

 äéìò áåúëé àìå éøáà àìã äéì áè àø÷ éàä
 áéúë éæç àú àìà)à é éìùî ( çîùé íëç ïá

áà3768 äéì ïéøëã àîìò éðá ìë áè àøá ãë 
 éåáàì äéì ïéøëã àìë ùéá åäéà ãëå áèì éåáàì
 äéøîã àãå÷ô ìò øáòå àèçã ïéâá íãà ùéáì
 áéúë äî ïåäéøîá åãøîã ïåðéà åúà ãë

)ä àé úéùàøá (éåðá íãàä éðá åðá øùà3769 
øîá ãøîã äàîã÷ íãàã äéãå÷ô ìò øáòå äé

 äìà éàîã÷ àìå äìà çð úåãìåú äìà êë éðéâáå
 å÷ôðã]åìàòå[ îåâ> åâ< äáéú ] ïéãìåú å÷éôàå

îìòì à>ïéîìòì<[ ÷ôðã íãà úåãìåú àìå 
ïîúî ïåì ÷éôà àìå ïãòã àúðâî  

 מגן תולדות אדם הוציא לוִא ,בא וראה
 נחשך ולא ,דורות לדורי יםנכל היו לא ,עדן
 קיימים היו וכולם ,ולמיםלע הלבנה אור

 לא עליונים מלאכיםאפילו ו ,לעולמים
 כמו ,וחכמה וזיו באור לפניהם עמדו

 אבל ".אותו ברא אלהים בצלם" שנאמר
  כיון

 ïãòã àúðâî úåãìåú íãà ÷éôà åìéà éæç àú
ïéøã éøãì ïåöúùé àì3770 àøåäð êùçúà àìå 

ïéîìòì àøäéñã3771 ïéîìòì ïéîéé÷ ååä åäìëå 
éëàìî åìéôàå àøåäðá åäééî÷ éîéé÷ àì éàìò 

 àåéæå]ãàúîëç) [àúîëçå( ] øîà úàã äîë
éäìà íìöá" åúåà àøá í)æë à íù([ ïåéë ìáà  

  àñ/à  
 ועשה עדן מגן ויצא החטא שגרם
 היו ולא בעולם התקיימו לא ,בחוץ תולדות

 יכלו איך וכי ,חזקיה רבי אמר. כראוי
 לא אלמלא שהרי ,שם תולדות לעשות

 ãáòå ïãòã àúðâî åäéà ÷ôðå äàèç íéøâã
 ååä àìå àîìòá åîéé÷úà àì øáì úåãìåú

à éæç à÷ãë" ãáòîì ïéìëé êéä éëå äé÷æç ø
úåãìåú3772 äéìò êéùîúà àì àìîìà àäã ïîú 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(והוכרחו למות להתקן ' מעולם הקדושה והפילם תוך הקלי' פי 3767
האדם גורם להמשיך לבנו נשמה בעת ההולדה והכל לפי מעשיו וכפי כשרותו ואם הוא פגום גורם  3768

אם לא שיגביר בעצמו עד , נשמה לבנו מעין הפגם ההוא עד שכמעט באותו פגם שפגם אביו פוגם בנו
 ).ה' א סי"קר נח שאור י(שיטבל הפגם ההוא 

 ).הערת הזוהר(א ”עה ע 3769
אלו היה ממתקין להזדווג עד שבת שאז היו העולמות נכללים באימא והיה ממשיך הנשמות ' פי 3770

 ).מ"מ(א עץ החיים ואז כבר היה מתבטל הרע מעץ הדעת והיה כולו טוב "מאו
 ).מ"מ(פ בכל קומתם הגדולה "ן פב"שהיו זו 3771
חזיק טובה לאבותינו שאלמלא הן לא חטאו אנו לא באנו לעולם שנאמר בואו ונ: א"ז ה ע"ע' עי 3772

 לא חטאו ילמימרא דא' אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם חבלתם מעשיכם אכן כאדם תמותון וגו
לא הוו מולדו והכתיב ואתם פרו ורבו עד סיני בסיני נמי כתיב לך אמור להם שובו לכם לאהליכם לשמחת 
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הוא היה  ,אָטוָח הרע יצר עליו נמשך
 ,תולדות יעשה ולא לבדו בעולםמתקיים 

 בעגל ישראל שחטאו אלמלא ,וז דוגמאכ
 היו עושים לא ,הרע יצר עליהם והמשיכו
 אחרים דורות יבאו ולא לעולמים תולדות
  .לעולם

 éåãåçìá àîìòá åäéà íéé÷úà àèçå òøä øöé
 åáçã àìîìà àã àðååâë úåãìåú ãéáòé àìå

 ìàøùé]àå àìâòáúåëéùî) [êéùîàå( åäééìò 
åãáò àì òøä øöé3773 ïåúéé àìå ïéîìòì úåãìåú 

àîìòì ïéðøçà ïéøã  
 לא ,אדם חטא לא אלמלא ,לו אמר

 יצר של מצד וז כדוגמא תולדות יעשה
 רוח של מצד תולדות יעשה אבל ,הרע

 אלא תולדות עושה אינועכשיו ש ,הקודש
 בני תולדות שכל ומשום ,הרע היצר מצד

 אין לכן ,הרע יצר של הצד מן כולם האדם
 ,התקייםל להם אפשר ואי ,קיום להם

 להם ואפשר( בהם רבומע האחר שהצד
 אדם חטא לא אלמלא אבל). חרהא בצד
 מצד תולדות עושה היה ,עדן מגן רשוג ולא
 כמלאכים שקדושים , רוח הקודששל

דוגמא כ דורות לדורי עומדים עליונים
 מחוץ בנים והוליד שחטא כיון ,למעלהש

 לא ,הגן מן להוציאם זכה ולא עדן לגן
 עד ,הזה בעולם להשתרשהתקיימו אפילו 

 ,בהיבת ונכנס צדיק שהוא נח שבא
 ומשם ,העולם דורות כל יצאו בהיומהת

  .העולם רוחות ארבע לכל התפזרו

à"ì3774 ãéáò àì íãà àèç àì àìîìà 
äöéã àøèñî àã àðååâë úåãìåú" ãéáò ìáà ø

 àçåøã àøèñî úåãìåúàùéã÷ àì àúùäã 
äöéã àøèñî àìà úåãìåú ãéáò" ìëã ïéâáå ø

 ïéâá òøä øöéã àøèñî åäìë àùð éðáã úåãìåú
 êëíåé÷ ïåì úéì] øùôàå285îéé÷úàì ïåì  à

åäá áøòúà àøçà àøèñã[ >ð"à < ïåì øùôàå
ìáà àøçà àøèñá3775 íãà àèç àì àìîìà 

 ïãòã àúðâî êøúúà àìå]äåä[ úåãìåú ãéáò 
 éàìò éëàìîë ïéùéã÷ã àùãå÷ çåøã àøèñî

àèçã ïåéë àìéòìã àðååâë ïéøã éøãì ïéîéé÷3776 
ëæ àìå ïãòã àúðâî øáì ïéðá ãéìåàå à÷ôàì ä

ïåì3777 åìéôà åîéé÷úà àì àúðâî 
àùøúùàì3778 çð àúàã ãò àã àîìòá ] åäéàã

÷éãö[ ïéøã ìë å÷ôð äáéú ïîå äáéúá ìàòå 
àîìòã åøãáúà ïîúîå3779 éçåø òáøà ìëì 

àîìò  
 ".נשחתה והנה הארץ את אלהים וירא"
 בשר כל השחית כי" משום ,נשחתה למה
 פתח חייא רבי .שנאמר כמו ,"דרכו את

 כי מעשיהם את אלהים וירא" ,ואמר פסוק
 שבני בשעה ,בא וראה". הרעה מדרכם שבו

éäìà àøéå"äúçùð äðäå õøàä úà í3780 
äúçùð éàîà3781 úà øùá ìë úéçùä éë ïéâá 

 øîàå àø÷ çúô àééç éáø øîúàã äîë åëøã
)é â äðåé (éäìà àøéå" åáù éë íäéùòî úà í

                                                                                                                                                                                     

ד אלמלא לא "נמצא כפי קס. כ"ע, ימא אנו לא באנו לעולם אלא כמי שלא באנו לעולם לא ת'וכועונה 
 ).מ"מ(חזקיה ' חטאו ישרלא לא יהיו תולדות היון שהם כמלאכי השרת וזו היא סברת ר

  ).הערת הזוהר(א ”במדבר קפט ע 3773
ה כל הלשון זה וביאר יפ' ק הקשה בל"ב בהגהה למטה והרמ"ב ע"דף נ' ועי' ז דף ה"ע' ש בגמ"עמ 3774

 ).א"נ(ן "מאי. באורך הביאו יודעי בינה
 ).נ"ש(ג "ה' אחרא אתערב בהון אבל וכו' ואי אפשר לון לאתקיימא דסטר 3775
 ).נ"ש(ג "ה' ר כיון דחטא וכו"כגוונא דלעילא ולא הוה אשתכח בהו יצה 3776
והיו ' דו זל עלו למטה שנים ויר"ע כמשז"ולא זכה לאפקא לון מתמן הכונה שאדם הוליד בנים בג 3777

כ כשחטא אדם לא היה יכול להוציא משם לפי שהם היו רוחניים ולא היו יכולים "נעשים ברוחניות אח
ש וידע אדם את חוה אשתו ועשה להם גופים "כ לידע את אשתו כמ"לצאת לעולם הגשמי לכך הוצרך אח

 ).נ"ש(ו "ממורי נר. 'ש ולא זכה לאפקא לון לעלמ"גשמיים ונתלבשו באותם גופים וז
ז שורש וענף ובנים אחריהם אלא כלם נשטפו "להיות להם בעוה' לאשתרשא בעלמא דא כלומ' אפי 3778

 ).נ"ש(ח "זה. וכל אשר להם' במבול הם ובניה
  ).א"נ(ח "ז. אבל לא נימוחו בדור המבול וזה הועיל להם יציאת התיבה). א"ד(ומשם נפוצו  3779
אם ההשחתה בארץ לשתוק מכי השחית כל '  פי).הערת הזוהר ודרך אמת(שייך לקמן ריש דף סב  3780

' דאינן ב' לימא והשחית ותי' בשר ואי ההשחתה מכל בשר לימא וירא אלקים כי השחית כל בשר ואם ב
  ).א"נ(ב "י. ק"הרמ. שהוא כדמפרש לקמיה' ואפ. חולקות אלא זו נותן טעם לזו

 ).ו"רח(כביכול העוונות פוגעין ומתישין כח של מעלה  3781
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 אז ,התורה מצוות את ושומרים זוכים אדם
 ,השמחה כל בה ונמצאת מתחזקת הארץ

 ואז ,הארץ על שורה שהשכינה משום ,מהל
 וכשבני .השמחב ותחתונים עליונים ,הכל
 את שומרים ולא דרכיהם משחיתים אדם

 אז ,רבונם לפני טאיםוחו התורה מצוות
 ,מהעולם השכינה את דוחים כביכול

 השכינה שהרי ,שחתתומ הארץ ונשארת
 .נשחתת היא ואז ,עליה שורה ולא נדחתה

 אחרת רוח ששורה משום ,נשחתת מהול
 זה ועל .העולם את שמחבלת עליה

 לאלהים זוע נותנים שישראל ,אומרים
. שכינה זו "אלהים" ,העולם את שמעמידים

 ,רשעים ימצאו ישראל אם ,ושלום חס ואם
 ,"' וגואלהים השמים על רומה" ,כתוב מה

 "נפשי כפף ,לפעמי הכינו רשת"ש משום
 שוחה לפני כרו" ,חנם ושנאת חמס בסבת

 שמשום ,המבול דורב שדוגמאכ ,"'וגו
 שנאה ביניהם היתה ,ביניהם שהיה החמס
 והרי ,כן ישראל בארץ אף יכול. ואיבה
 רוח עליה שורה לא ישראל שארץ שנינו
 ברוך מהקדוש חוץ אחר נהוממ ולא אחרת

 כך ישראל שארץ בא וראה .בלבדו הוא
 שליח ולא נהוממ עליה שורה שלא היא
 אבל ,לבדו הוא ברוך לקדוש פרט אחר
 בני את להשחית עליה שורה אחת שעה

 דוד וירא שכתוב ,מדוד ,לנו ןִיַנִמ .האדם
 על נטויה בידו שלופה וחרבו 'ה מלאך את

  .הארץ נשחתה ואז ,ירושלים

 ïàëæ àùð éðáã àúòùá éæç àú äòøä íëøãî
àòøà ïéãë àúééøåàã éãå÷ô éøèðå3782 úô÷úúà 

ç ìëåäá úçëúùà åãé3783 ïéâá àîòè éàî 
 éàìéò àìë ïéãëå àòøà ìò àéøù àúðéëùã

åäééçøà ïìáçî àùð éðá ãëå äåãçá éàúúå3784 
àúééøåà éãå÷ô éøèð àìå3785 éî÷ ïàèçå 

ïåäéøàî3786 àúðéëùì äì ïééçã ìåëéáë ïéãë 
àîìòî3787 àäã àìáçî àòøà úøàúùàå 

 ïéãëå äìò àéøù àìå àééçãúà àúðéëù
úìáçúà3788îòè éàî  àéøùã ïéâá úìáçúà à

 àîìò àìáçîã äìò àøçà àçåø] àã ìòå
 ïðéøîàéäìàì æåò éáäé ìàøùéã"éîéé÷îã í 

éäìà àîìò"ç íàå àúðéëù àã í" å>éà <
 áéúë äî ïéáééç åçëúùé ìàøùé) æð íéìäú å- 

æ (éäìà íéîùä ìò äîåø"åëå í ' úùøã íåùî
 íðç úàðùå ñîç úáñá éùôð óôë éîòôì åðéëä

ðôì åøëù éå äç]äìñ äëåúá åìôð [>åâå<' àðååâë 
 ïéâáã ìåáîä øåãã]ä[ ïåäéðéá úåäã ñîç> úåä

áïåäéðé <åááãå äàðù) [äàðù( àòøàá óà ìåëé 
ïë ìàøùéã3789 àì ìàøùéã àòøà ïðéðú àäå 

 øá àøçà àðîî àìå àøçà àçåø äìò àéøù
á÷" àåä éëä ìàøùéã àòøàã éæç àú éåãåçìá ä

äìò àéøù àìã3790ìå àðîî  øá àøçà àçéìù à
á÷" äìò àéøù àãç àúòù ìáà éåãåçìá ä

àùð éðá àìáçì3791 áéúëã ãåãî ïìðî )ã" à ä
å àë (åäé êàìî úà ãåã àøéå" äôåìù åáøçå ä

àòøà úìáçúà ïéãëå íìùåøé ìò äéåèð åãéá  
 שעה באותה אפילו ,אלעזר רבי אמר
 מלאך" כאן כתוב .היה הוא ברוך הקדוש

 ,"תיוא אלוהג המלאך" שם וכתוב ,"'ה

à"á÷ àúòù àéääá åìéôà øæòìà ø" äåä ä
åäé êàìî àëä áéúë" íúä áéúëå ä) úéùàøá

æè çî ( áéúëå éúåà ìàåâä êàìîä) ãé úåîù
                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(היא הארץ שלנו ' לכות שמתקשת במעשה התחתונים וכוהיא המ 3782
' א סי"אור יקר ש(היינו רבוי שפעה בשמחה לתחתונים כי שמחת בעלי הטבע להיות טבעם שלם  3783

 ).ו
 ).אור יקר(השחתת הדרך באותם העונות  3784
 ).אור יקר(שאינם מקיימים מצות עשה , כ משחיתים יותר"אח 3785
 ).אור יקר (כ עוברים על לא תעשה"אח 3786
 ).אור יקר(היא אינה רוצה ללכת והם דוחים אותה  3787
 ).אור יקר(כיון שאינה דבקה בסבתה אין לך השחתה גדולה מזו  3788
אור (י עדיפא משאר ארען בעת שלם אמנם בעת דין שמא יהיה שוה לשאר ארצות "הן אמת שא 3789

 ).יקר
 ).הערת הזוהר(ב "פד ע 3790
ל כיון שהוא שעת חיורם משכן עצמו שם עם "ונש אבל בחוי לא יעמד אלא כדי מעשה הע"בא 3791

 ).אור יקר(היות שכבר עשה מעשה 
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 הן לטוב הן ,"האלהים מלאך ויסע" וכתוב
 ,לטוב .הוא ברוך הקדוש עליה שולט לרע

 , הממוניםשאר תחת נמסרה שלא משום
 ,לרע .ממעשיהם שוייתבי העולם ירייד וכל
 ואם .עליה לשלוט אלה ישמחו שלא כדי

 באו גוים ראתה כי" כתוב והרי )לא(, תאמר
 שולטים לא ואם ,ביתה והחריבו ,"מקדשה

בא . המקדש נחרב לא , ממוניםאותם
 עשה" וכתוב ,"עשית אתה כי" כתוב ,וראה

  ".זמם אשר 'ה

èé (éäìàä êàìî òñéå" ùéáì ïäå áèì ïä í
á÷" äìò èéìù ä ïéâá áèì] àøñîúà àìã

úåçú[ ã ïî ïåôñëé àîìò éøééã ìëå ïðîî øàù
åäééãáåò3792ðéà ïåãçé àìã ïéâá ùéáì  ïå

 àîéú éàå äìò äàèìùì)àì ( áéúë àäå) äëéà
é à ( åáéøçå äùã÷î åàá íéåâ äúàø éë

àúéá3793àì éàå å áøçúà àì ïðîî ïåðéà ïéèìù 
 áéúë éæç àú àùã÷î)àë íù ( úéùò äúà éë

áéúëå) æé á íù (åäé äùò"íîæ øùà ä3794  
 הארץ את אלהים וירא" כתוב ,בא וראה

 .שנאמר כמו ,ודאי נשחתה ,"נשחתה והנה
 שבו כי מעשיהם את אלהים וירא" גם כך

 קוראת הארץ אז שהרי ,"הרעה מדרכם
 ומקשטת עליונה בעליה ועולה למעלה

 גם כך ,הזכר אל שמתקשטת כנקבה פניה
. למלך דיקיםצ בנים גדלה שהרי ,הארץ

 ,כתוב מה ,המבול דור שבו שלאעכשיו ו
 ,"' וגונשחתה והנה הארץ את אלהים וירא"

 ,מבעלה פניה והסתירה שנטמאה כאשה
 ,בגלוי האדם בני חטאי שמתרבים ובזמן
 בושה לה שאין כנקבה פניה שמה הארץ

 תחת חנפה והארץ" שנאמר כמו ,מכל
 והנה ""' וגווירא" זה ועל ,"שביהוי

  כל השחית כי" משום, הולמ .ודאי "נשחתה

 áéúë éæç àú)áé å úéùàøá (éäìà àøéå" í
éàãå äúçùð äúçùð äðäå õøàä úà3795 äîë 

 éîð éëä øîúàã)â äðåéé  (éäìà àøéå" úà í
 àòøà ïéãë àäã äòøä íëøãî åáù éë íäéùòî

 àìéòì úàø÷]ìñåé÷ú å÷éìñá äàìò[ àèù÷îå 
àäôðà3796ëä àøåëã éáâì àèù÷îã àá÷åðë  é

 àòøà éîð]àëìîì ïéàëæ ïéðá úìéãâ àäã3797 
áéúë äî àðôåèã àøã åáú àìã àëäå) [âáå"ë( 

éäìà àøéå" àúúàë äúçùð äðäå õøàä úà í
 àðîæáå äìòáî àäôðà úøéúñàå àáàúñàã

úéåù àòøà àéìâúàá àùð éðá éáåç åàéâñàãà 
 äîë àìëî àôåñë äì úéìã àá÷åðë àäôðà

 øîà úàã) ãë äéòùéä ( õøàäå úçú äôðç
 àã ìòå äéáùåé> àøéåéë < éàî éàãå äúçùð

ìë úéçùä éë ïéâá àîòè  
  àñ/á  

  õøàä ìò åëøã úà øùá3798  ".הארץ על דרכו את בשר
 ברבי יוסי רבי אל הלך אלעזר רבי
 ,אותו שראה כיון .חמיו לקוניא בן שמעון
 עצים מקלות של כסוי במרבד לו התקין

äéáâì ìæà øæòìà éáø3799 éáøá éñåé éáøã 
 ïé÷úà äéì àîçã ïåéë éåîç àéðå÷ì ïá ïåòîù

äéì àúéñôåú3800) ñ"àñéñôåè à( àøîå÷ã3801 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(יבושו ממעשיהם  3792
 .כ כאן לעניין חרבן הבית"ב באבני מילואים מש"ש כז ע"הקדו' עי 3793
 ).אור יקר(ה עם המחבל כדי של איעשה יותר מצויו "י הקב"ל הוא כי בא"י לחו"החילוק שבין א 3794
ל נשחתה יהיה "ל ובחו"בחו' י הוא היות הדין נפעל בה לא סילוק שכינה כדפי"חתה של אשההש 3795

 ).אור יקר(על דרך ההוא 
 ).אור יקר(היינו אל השכינה כי דבר זה נאום אליה  3796
 ).אור יקר(א "ז 3797
 ).א"ד(א "יב דף מ ע' עיין בפרדס שער ח פ 3798
יה תופסיתא דקומרא ונראה כפי הענין הם ג אתקין ל"ה' רבי אלעזר אזל לגביה דרבי יוסי וכו 3799

 ).נ"ש: (מצעות חשובות של משי ורקמה שיושבים עליהם הפחות והסגנים
  ).א"ד(מרבדים  3800
  ).א"ד(מכסה  3801
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 ששמעת אפשר ,חמיו לו אמר .וישבו
 'ה עשה" שכתוב זה ]פירוש על [מאביך

 מימי צוה אשר אמרתו בצע זמם אשר
 בצע" ,החברים פרשוה הרי ,לו אמר". קדם

 צוה אשר" .שלו האדרת שקרע ,"אמרתו
 צוה האדרת אותה שהרי ,"קדם מימי

 וביום ,עליונים ראשונים ימים מאותם
 משום ,אותה קרע המקדש בית שחרב

 וקרע ,וותקונ כבודו היא הזו שהאדרת
 וכי ,"זמם אשר 'ה עשה" ,לו אמר. אותה

 יבאוטרם ש לבניו להרע )דםוק( חושב מלך
 כלי לו שהיה למלך ]משל[ ,לו אמר .לחטוא

 ,ישבר שלא עליו פוחד היה יום ובכל ,יקר
 לימים .בעיניו והיה מתוקן בו מסתכל והיה

 אותו המלך לקח .המלך את והרגיז בנו בא
 'ה עשה" שכתוב זהו .אותו ושבר יקר כלי

  ".זמם אשר

àôìå÷ã ïåèîá3802à åáéúéå " øùôà éåîç ì
êåáàî úòîùã3803 áéúëã éàä )æé á äëéà (

åäé äùò" äåö øùà åúøîà òöá íîæ øùà ä
à íã÷ éîéî"ä ì åúøîà òöá àéøáç äåî÷åà à

òæáã3804àøéôøåô 3805 éîéî äåö øùà äéìéã 
íã÷3806 éîåé ïåðéàî äì ãé÷ô àøéôøåô àäã 

éàîã÷3807 àùã÷î éá áéøçúàã àîåéáå éàìò 
äì òæá3808 àø÷é éäéà àøéôøåô éàäã ïéâá 

äéìéã3809äéìéã àðå÷éúå 3810à äéì òæáå " äùò ì
åäé"íîæ øùà ä3811 áéùç àëìî éëå )íãå÷ (

 éåðáì àùàáàìà éèçîì ïåúéé àì ãò" àëìîì ì
 äéìò ìéçã äåä àîåé ìëáå ø÷é ïàî äéì äåäã
 ïéîåéì éåðéòá ïé÷úå äéá ìëúñî äåäå øáúé àìã
 àåää àëìî ìèð àëìîì äéì æéâøàå äéøá àúà

ää äéì øáúå ø÷é ïàî" ã)íù(åäé äùò " øùà ä
íîæ  

בית המקדש היה  שנבנה מיום ,בא וראה
 ,הרבה עליו בחביהיה ו ה מסתכל בו"הקב
 בית ויחרב שיחטאו ישראל על פוחד והיה

 בית אצל בא שהיה פעם בכל וכך .המקדש
 אחר .אדרת אותה לובש היה ,המקדש
 נחרב ,המלך לפני והרגיזו החטאים שגרמו

 קרעו( האדרת אותה וקרע המקדש בית
 היינו ).המקדש בית ונחרב האדרת אותה

 אמרתו בצע". "זמם אשר 'ה עשה" שכתוב

 äåä àùã÷î éá éðáúàã àîåé ïî éæç àú
á÷" ìéçã äåäå éâñ äéìò áéáçå äéá ìëúñî ä

éå ïåèçéã ìàøùéã åäééìò ïëå àùã÷î éá áøç
 éúà äåäã àðîæ ìëá]àùã÷î éá éáâì [

)äéáâì(3812àøéôøåô àåää ùéáì äåä 3813 øúáì 
 àëìî éî÷ åæéâøàå ïéáåç åîøâã) éá áøçúà

÷îàøéôøåô àåää òæáå àùã( ]å àåää òæá

                                                                                                                                                                                     

ל שתקן בדמות חופה דהיינו מרבדים אחוזים בעצים ומכסה תקן עליהם מלמעלה "מקלות עצים ור 3802
  ).א"ד(וישבו שם ביחד לעסוק בתורה 

 .בסוף הספרנ "ש' עי 3803
 ).א"ד(בפרדס שער מהות והנהגה ' בראשית ועי' בארתי לעיל פ 3804
ל השומר את "חשמ' גימ, ס מלבוש"ה).מ"מ(מלכות , )יהל אור(ן "ם דההי"מלכות דבריאה אלהי 3805

 ).מ"מ(ל "הקדושה שלא תהנה משם קליפת נוגה הסובבת החשמ
ימי קדם ' א שהן נק"ג תיקונים דא"מיג תיקונים עם הים והן "ב בקר שהן י"מלכות דקיימא על י 3806

  ).יהל אור(ומשם שורש המלכות , ר"ש באד”כמ
 ).מ"מ(א "ק דז"ה שתהיה יניקתה והתגדלה מו"ס ב"צוה א' פי 3807
 ).מ"מ(ודרך אותה הקריעה יצא אור לחיצונים וניתן להם כח לשלוט בבית המקדש  3808
פנחס דף ' בפ' יכלו כלו אומר כבוד כנזיקרא דיליה בסוד ובה). מ"מ(שבו מתכבד לעיני החיצונים  3809

 ). נ"ש(' את בית ה' כי מלא כבוד ה' כבוד כאומ' ן בענין קידוש החדש וכן נק"נו
א מהחזה ולמטה והיא מכסה אותו וסוד הלבוש נקרא יקר כי תרגום כבוד "המלכות מלבשת לז' פי 3810
). מ"מ( שלא ישלטו זרים בקודש ).מ"מ(י קרי למאני מכבדותי וסוד התיקוןה וא הלבוש כנודע "יקר ור

 ). נ"ש(ותיקונא דיליה כי כל השרוי בלא אשה אינו אדם ולא אתתקן 
אלעזר לא חש לתרץ כי אם הקושיא העצמית ובתירוצה ' ר' ג ופי"אשר זמם ה' ל חמוי עשה ה"א 3811

בצע אמרתו ' אשר זמם וא' עשה ה' דברים א' ד שהן ב"חשב שכבר הבין חמיו והוא לא הבין עדיין כי הוה ס
 ).נ"ש(' לו האחרת עד שחזר ליישב בדרך משל ומליצה שהכל א' והוקש' ונתתרץ לו א

י כנזכר בתיקונים "אותיות אדנ' בגדי זהב ד' בד' אותיות הוי' בגדי לבן ד' ד' מתיחד עם המ' פי 3812
 ).א"נ(

 .נ בסוף הספר"ש' עי 3813
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 בראש ישבה בתחלה הזו האמרתו(" 'ווג
 ואילן לראש עטרה התעטרו והרי ,אמיר
 ואז ,ודאי קדם מימי והיא ,לפניו נאה

 הן"ו ,ודאי החיצונים בבתים לפניו עצבות
 צבאות 'ה ויקרא" ,"צהוח צעקו אראלם

 בית שנחרב בזמן היינו )."' וגוההוא ביום
 לפני השמח אין ,אחר בזמן אבל ,המקדש
 רשעי שאובדים זמן כמו הוא ךברו הקדוש
 שכתוב זהו ,לפניו שהרגיזו ואותם העולם

 ודור דור בכל וכן ".רנה רשעים דוובאב"
 השמח ,העולם ברשעי דין שעושה
  .הוא ברוך הקדוש לפני תוותשבח

àùã÷î éá áøçúàå àøéôøåô[ áéúëã åðééä 
)íù (åäé äùò"åâå åúøîà òöá íîæ øùà ä '
)]ð"à [3814 åúøîà éàä ùàøá àáúé àúéîã÷á

 äàð ïìéàå àùéøì àøèò åøèòúà àäå øéîà
åéðôì3815íã÷ éîéî éäéàå 3816ïéãëå éàãå 3817 

éàøá éúáá äéî÷ åáéöò3818 ïäå éàãå ) âì äéòùé
æ (äöåç å÷òö íìàøà) áë íù (åäé àø÷éå" ä

åâå àåää íåéá úåàáö'( áéøçúàã àðîæá åðééä 
àøçà àðîæá ìáà àùã÷î éá3819 äåãç úéì 

á÷ éî÷"ä3820  àîìò éáééç åãéáàúàã àðîæë
ää äéî÷ åæéâøàã ïåðéàå" ã)é àé éìùî ( ãåáàáå

äðø íéòùø3821 àðéã ãéáòã àøãå àøã ìëá ïëå 
çáùåúå äåãç àîìò éáééçáúá÷ éî÷ à" ä  

 השמח שאין שנינו הרי ,תאמר ואם
 דין עושה כשהוא הוא ברוך הקדוש לפני

 שנעשה בשעה , בא וראהאלא .ברשעים
 על לפניו ותשבחות ותמחש ,ברשעים דין

 אותו כשמגיע והיינו רק ,מהעולם שנאבדו
 אליו שבו ולא להם שהמתין זמן

 טרם דין בהם נעשה אם אבל ,מחטאיהם
 כמו ,חטאם נשלם שלא )ועד( ,זמנם הגיעש

 ,"הנה עד האמורי עון שלם לא כי" שנאמר
 על לפניו ורע ,לפניו השמח אין אז

  .שנאבדו

]éìã ïðéðú àä àîéú éàåá÷ éî÷ äåãç ú"ä[ 
 éæç àú àìà àéáééçá àðéã ãéáò åäéà ãë
 ïååãç àéáééçá àðéã ãéáòúàã àúòùá

ïçáùåúå3822 éðäå àîìòî åãéáàúàã ìò äéî÷ 
àðîæ àåää àèî ãë éìî3823 àìå ïåì êéøåàã 

 åäá ãéáòúà éà ìáà åäééáåçî äéáâì ïáàú
 åäééðîæ àèî àì ãò àðéã)ãòå ( àìã

íéìúùà3824 úàã äîë åäééáåç  øîà) úéùàøá
æè åè ( úéì ïéãë äðä ãò éøåîàä ïåò íìù àì éë

 äéî÷ äåãç]äéî÷ ùéàáå[åãéáàúàã ìò 3825  

                                                                                                                                                                                     

ג על פסוק "עתי גם בפקודי איתא כהא מספר הבהיר כך שמ"אינו מהזוהר כ' האי אמרתו עד וגו 3814
  .ב"ש כז ע"הקדו' ועי). ו"לש(ג "ח מ ע" והוא מתז- אינו מהזוהר ). א"נ(ב "ח עש"ז. נפלה עטרת ראשנו

ממנו ' ת לפניו למט"ת נמצא אילן נאה שהוא הת"ואילן נאה לפניו שבהיותה עטרת בעלה תגא דס 3815
נ אילן נאה "א.  תלמידו ולמטה ממנו קרי ליה לפניויוחנן על שהיה' על דרך ריש לקיש הוה יתיב קמיה דר

 ).נ"ש(' בכנז' היה לפניו כלומר למטה ממנ' היינו היסוד דאיקרי יפה נוף וגו
' מימי קדם כדפי' ואיהי מימי קדם כי בהיותה אז בסוד אשת חיל עטרת בעלה היתה נשפעת ונזוני 3816

 ).נ"ש(
ש בבתי "ירדה במקום העצבון והדאגה וז'  כלומ'ועתה אחר החרבן עציבו קמיה וכו' וכדין כלומ 3817

 ).נ"ש(ב וזהו חוצה "ז וכ"בתיקונים דף ט' בראי בר מהיכלין כנז
 א"אווא כינוי ל ה"בתי גוואי). "ו"לש(ב "ויקרא טו ע' א ועי"שמות יח רע' א ועי"לקמן קסג ע' עי 3818

 ).'שער מ פרק ט(
ומונעים שלימות הזווג העלון שעניינו ביסום  מפני שהרשעים גורמים קושי הדינים וריבוי הסיגים 3819

 ).מ"מ(ד ובאבוד רשעים רנה "ן משמח הה"הגבורות שהיא השמחה השלימה בסוד יי
 ).נ"ש(ג "ה כד איהו עביד ה"ה ואי תימא הא תנינן דלית חדוה קמי קב"קמי דקב 3820
נים ן שהוא מציאות השמחה והרנה שסגולתה התעלות התחתו" באדם יש כח יפה ליעלוי מ3821

ולכן אחר עבור המבול נאמר ויעבור אלהים רוח על הארץ רוח תנחומין , לעליונים והגבורות מתבסמות
 ).מ"מ(

  ).ו"לש(ב "לקמן קכא ע' ב ועי"ב וכן במגילה י ע"סנהדרין טל ע' ב ועי"לעיל נז ע' עי 3822
 ).הערת הזוהר(ב ”ב קכא ע”קיג ע 3823
 ).נ"ש(ג "או עד דלא אשתלים ה 3824
' אלא אינון גרמין ביש לגרמייהו דהא לא עביד בהו דינא וכו' יה על דאתאבידו וכולית חדוה קמ 3825

 ). נ"ש(ג "ה' ג בימי יהושפט וכן כלהו דהא וכו"ה
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 טרם דין בהם עושה למה ,תאמר ואם
 ,לעצמם רע גרמו הם אלא ,זמנם שהגיע
 דין עושה אינו הוא ברוך הקדוש שהרי
 שמשתתפים משום אלא ,זמנם מגיע בטרם

הם דין  עושה בולכן ,להם להרע ישראל עם
 שרע וזהו .נםזמבלא שומאבדם מהעולם 

 והאביד ,בים מצרים הטביע ולכן .לפניו
 , כולםוכן ,יהושפט בימי ישראל שונאי
 אבל. זמנם לפני נאבדו ישראל משום שהרי
 אז ,שבו ולא להם שחכה הזמן שלםוכשה
 ,מהעולם שאבדו על לפניו ותשבחת חדוה
 גב על שאף ,המקדש בית שחרב לזמן פרט
 לא ,לפניו שהרגיזו שלהם הזמן שלםושה

 היתה לא זמן ומאותו .לפניו חהשמ היתה
  .ולמטה למעלה לפניו חהשמ

 éàîà åäééðîæ åèî àì ãò åäéà àîéú éàå
 àìà àðéã åäá ãéáò] ïåðéà>ïéîøâ< àùéá 

àäã åäééîøâì[á÷ " àì ãò àðéã åäá ãéáò àì ä
 åäééãäá éôúúùîã ïéâá àìà åäééðîæ àèî

áàì ìàøùéãïåì àùà3826 åäá ãéáò êë ïéâáå 
 àåä àãå àðîæ àìá àîìòî ïåì ãéáåàå àðéã

äéî÷ ùéàáàã3827 ]òáèà êë ïéâáå) [òáèã( 
 éîéá ìàøùéã ïåäéàðù ãéáåàå àîéá éàøöî

 èôùåäé]åäìë ïëå[ ìàøùéã ïåäéðéâá àäã 
àðîæ àìá åãéáàúà3828 àðîæ íéìúùà ãë ìáà 

 àúçáùåúå äåãç ïéãë åáú àìå ïåì êéøåàã
éî÷ àðîæá øá àîìòî åãéáàúàã ìò ä

òàã àùã÷î éá áéøçúàã" àðîæ íéìúùàã â
 äéî÷ äåãç äåä àì äéî÷ åæéâøàã ïåäìã

àúúå àìéòì äåãç äåä àì àðîæ àåääîå  
 על ממטיר אנכי שבעה עוד לימים כי"

 ."' וגולילה וארבעים יום ארבעים הארץ
 וארבעים יום ארבעים ,אמר יהודה רבי

 ארבעים אלא .שיהםמע מה ,הללו לילה
 ארבעים" וכתוב ,העולם רשעי להלקות יום
 רוחות ארבעה כנגד ,"סיףוי לא יכנו

 שאדם משום ,עשרה אחד לכל ,העולם
 זה ועל ,העולם רוחות מארבעה נברא

 ארבעים וצריך ".היקום כל את ומחיתי"
  .העולם את ולמחות להלקות

äòáù ãåò íéîéì éë3829 ìò øéèîî éëðà 
åé íéòáøà õøàäåâå äìéì íéòáøàå í ') úéùàøá

ã æ ( íéòáøàå íåé íéòáøà éðä øîà äãåäé éáø
 íåé íéòáøà àìà åäééúãéáò éàî äìéì

 áéúëå àîìò éáééç äà÷ìàì)â äë íéøáã (
 éøèñ òáøà ìá÷ì óéñåé àì åðëé íéòáøà

àîìò3830 òáøàî ùð øáã ïéâá äøùò ãç ìëì 
 ìë úà éúéçîå àã ìòå éøáúà àîìò éøèñ

å íå÷éä éçîúàìå äà÷ìàì íéòáøà êéøèöà
àîìò  

 .שמעון רבי לפני מצוי היה יצחק רבי
 שכתוב )שאמרו( זה פסוק ,לו אמר

  הארץ ותשחת"

à ïåòîù éáøã äéî÷ çéëù äåä ÷çöé éáø" ì
 éàä]àø÷[) éøîà÷ã ( áéúëã)àé å úéùàøá (

õøàä úçùúå  
  áñ/à  

 ,חטאו אדם בני אם ,"האלהים לפני
 שכתוב משום ,לו אמר .חטאה במה הארץ

 כמו ,"דרכו את בשר כל השחית כי"
 דוואפק הארץ ותטמא" וז דוגמאכ ,שנאמר

 אם .בני אדם חטאו אלא ,"עליה עונה
 הם הארץ קריע אלא ,במה הארץ, תאמר

 והיא הארץ את משחיתים והם ,האדם בני
 וירא" שכתוב ,מוכיח והכתוב ,נשחתת

éäìàä éðôì" äîá àòøà ïàèç àùð éðá éà í
à" áéúëã ïéâá ì)áé íù ( øùá ìë úéçùä éë

 àã àðååâë øîúàã äîë åëøã úà) çé àø÷éå
äë ( àìà äéìò äðåò ãå÷ôàå õøàä àîèúå éðá

 ïàèç àùð àø÷ò àìà äîá àòøà àîéú éàå
 àòøà ïéìáçî ïåðéàå ïåðéà àùð éðá àòøàã

                                                           

ה "ט ודין הוא שיתבטלו מפניהם או"שבזה גורמים לישראל שהם מהפנימיות להתבטל מהתורה ומע 3826
 ).מ"מ(ל שיש להם אחיזה בחיצוניות "שהם מהחיצוניות ר

 ).א"ד(שאין ניחא לפניו לאבד מעשה ידיו קודם שנתמלא סאתם  3827
 ).ב"ב קלז ע"ה ח"דע(חלק מנס יציאת מצרים היה זה שהמכות היה יותר מהראוי להם  3828
 .נ הובא בסוף הספר"ש' עי 3829
  ).יהל אור(' ב באמצעיתא דהיכלא דא וכו"פרשת פקודי רסט ע' עי 3830
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 השחית כי נשחתה והנה הארץ את אלהים
  ".הארץ על דרכו את רבש כל

à àéäå áéúëã çëåà àø÷å úìáçú) å úéùàøá
áé (éäìà àøéå" éë äúçùð äðäå õøàä úà í

õøàä ìò åëøã úà øùá ìë úéçùä  
 כולם האדם חטאי כל ,בא וראה

 של והחטא ,בתשובה תלויה השחתתם
 ומוציא דרכו ומשחית הארץ על זרע שופך
 את ומשחית אותו משחית ,הארץ על זרע

 ,"פניל עונך נכתם" כתוב ועליו ,הארץ
 לא אתה רשע חפץ אל לא כי" בו וכתוב
 וכתוב .גדולה לתשובה פרט ".רעיגורך 

 וימיתהו 'ה בעיני רע יהודה בכור ער ויהי"
  .נתבאר והרי .'ה

 àúåìáç åäìë ùð øáã éåàèç ìë éæç àú
 ìò àòøæ ãéùåàã äàèçå äáåùúá ïééìú äéìéã
 àòøà ìò àòøæ ÷éôàå äéçøà àìáçîå àòøà

áçîéçîå äéì ìáé áéúë äéìòå àòøà ì) á äéîøé
áë ( äéá áéúëå éðôì êðåò íúëð)ä ä íéìäú ( éë

 òø êøåâé àì äúà òùø õôç ìà àì] øá
éâñ äáåùúá[ áéúëå )æ çì úéùàøá ( øò éäéå

åäé éðéòá òø äãåäé øåëá"åäé åäúéîéå ä" àäå ä
øîúà  

 העולם את דןה "הקב למה ,לו אמר
 ,לו ראמ .אחר בדבר ולא באש ולא במים

 בשביל דרכם השחיתו הם שהרי ,הוא סוד
מים תחתונים לא התחברו ו עליונים שמים

 השחיתוש הם מה .*כראויזכר ונקבה 
 ועל ,ונקביים זכריים מים וז דוגמאכ ,דרכם

 והמים .חטאו שהם במה ,במים נדונו זה
 כמו ,העור את מהם ופושטים רותחים היו

 כנגד דין ,רותחים במים דרכם שהשחיתו
 תהום נותימעי כל נבקעו" שכתוב זהו .יןד

 תובוואר" .תחתונים מים הרי ".רבה
 מים ,עליונים מים זה ,"נפתחו השמים
  .ותחתונים עליונים

)à"ïéàã éàîà ì] (ïàã éøîà[á÷ " àîìò ä
à àøçà äìîá àìå àùàá àìå àéîá" àæø ì

 ïéàìò ïééîã ïéâá åäééçøà åìéáç ïåðéà àäã àåä
úà àì ïéàúú ïééîå åøáç àá÷åðå øëã à÷ãë

úåàé*î ïà ïåðéà ã àã àðååâë åäééçøà åìéáç
á÷åðå ïéøåëã ïééîé àéîá åðãúà àã ìòå á äî

ïçéúø ååä ïééîå åáç ïåðéàã3831 àëùî åèùôå 
 àðéã ïçéúø ïééîá åäééçøà åìéáçã äîë åäééðî

ää àðéã ìá÷ì" ã)àé æ íù ( úåðéòî ìë åò÷áð
 äáø íåäúäïéàúú ïééî à3832åáåøàå  íéîùä ú

åçúôð3833ïéàìò ïééî àã 3834ïéàúúå ïéàìò ïééî   
 ומים ,בינה ,העליונים המים האל ומי *

 א"ה עליונה א"ה ,מלכות תחתונים
 ו"י נסתלק ,משחיתים הם וכאשר ,תחתונה

  .במים ומים א"בה א"ה ונשאר ,זכר שהוא

 *à ïàîååðï286 ïéàúú ïééîå äðéá ïéàìò ïééî 
ä úåëìî" àäàìòä " ãëå äàúú à ïéìáçî ïåðéà
 ÷ìúñàå"å287ä øàúùàå øëã àåäã "ä à" à

åïééîá ïééî  
 ,בדרך הולכים היו יהודה ורבי חייא רבי
 ההרים בין ומצאו ,גדולים להרים והגיעו
 ,המבול בני מאותם שהיו אדם בני עצמות
 .אחת בעצם פסיעות מאות שלש ופסעו
 חברינו שאמרו מה היינו ,אמרו ,תמהו
 ברוך הקדוש דיןמ פוחדים היו לא שהם
 ממנו סור לאל ויאמרו" שכתוב כמו ,הוא

 åèîå àçøàá éìæà ååä äãåäé éáøå àééç éáø
éáâì)ä(çëùàå ïáøáø ïéøåè  éîøâ àéøåè éðéá å

àùð éðá3835 úìú åòñôå àðôåè éðá ïåðéàî ååäã 
 åðééä åøîà åäååú àãç àîøâá ïòéñô äàî

ôúñî ååä àì ïåðéàã àðøáç åøîàãé àðéãî 
á÷ã" áéúëã äîë ä)ãé àë áåéà ( ìàì åøîàéå

                                                           

ג "וטעם הדבר לפי שהמיין תתאין הם ה] הוו רותחים[ם מים התחתוני). ו"רח(גבורות ודין הקשה  3831
  ).מ"מ(ח ולכך המיין שירדו מלעמה לארץ היו צוננים "שהם אש ולכך היו חמין אבל מיין עילאין הם ה

חמימות מבול המים שבא עליהם היו כל כך רותחין עד שעורם נמק מבשרם מדה כנגד מדה שהם 
  ).א"ד(' ה דחבילו כוהשחיתו דרכם בשכבת זרע רותחת כאומרו כמ

 ).ו"רח(מלכות  3832
 ).ו"רח(' הרחמים נעשו דיני' שאפי 3833
 ).ו"רח(ת "ת 3834
י "שמצאו בין ההרים הגדולים עצמות אנשי דור המבול שנשטפו לשם והיו רואים גודל קומתן ע 3835

  ).א"ד(עצמותם הגדולים שהיו מונחים שם 
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 היו ,עשו מה ".חפצנו לא דרכיך ודעת
 ,התהום מעינות את ברגליהם סותמים

 לעמוד יכלו ולא יוצאים רתוחים ומים
 בארץ ונופלים נשמטים שהיו עד ,בהם

  .ומתים

 ååä åãáò äî åðöôç àì êéëøã úòãå åðîî øåñ
]ïéîúñ) [ïîéúñ(ééîå àîåäú éòåáî åäééìâøá  ï

 ååäã ãò åäá í÷éîì åìéëé àìå ïçéúø ïé÷ôð
ìôðå ïéèîùðåïéúééîå àòøàá   

 רבי אמר ."' וגובנים שלשה נח ויולד"
 דברים לך רוואמ בא ,יהודה לרבי חייא

 בא על אשה משל לאדם ש.בזה ששמעתי
 ויצאו , אחתבפעם )מעיה פרי( שמתעברת

 נפרד אחד כל ,שנים או שלשה בנים
 רשע וזה צדיק זה ,ובמעשי בדרכיו השנימ

 של קשרים שלשה כאן גם אף .בינוני וזה
 בשלשה ונכללים ושטים הולכים רוח

 ונכנסת יוצאת נשמה ,בא וראה. עולמות
 ,בנשמה הרוח ומתחברת ,רודיפ הרי בין

 וכולם ,ברוח הנפש מתחברת ,למטה יורדת
 עם זה ומתחברים )יורדים א"ד ,הולכים(

  .זה

åâå íéðá äùìù çð ãìåéå ')é å úéùàøá ( øîà
]äãåäé éáøì àééç éáø) [àééç éáøì( àîéàå àú 

 ìéòàã ùð øáì ìúî éàäá àðòîùã éìî êì
 àá÷åðì>àéøòîã <]>ð"à <àäòîã àáéà [

)àéãòîã àáéà( àãç àðîæá ]é÷ôðå[ åà ïéøú 
ïéðá àúìú3836 éåçøåàá àøçàî àùøôúî ãç 

äàëæ àã éåãáåòá3837 óåà éðåðéá àãå àáééç àãå 
 éîð àëäàçåøã éøè÷ úìú3838 ïàèùå ïéìæà 

÷ôð àúîùð éæç àú ïéîìò úìúá ïìéìëúàåà ú
àãåøô éøåè ïéá ìéòàå3839 àçåø øáçúàå 

àúîùðá3840àúúì úéçð 3841 ùôð øáçúà 
çåøá3842 åäìëå )éìæà( ]ïéúçð[ íò àã ïéøáçúîå 

àã  
 זה כלולים ורוח נפש ,יהודה רבי אמר

 ,אדם בן של בדרכיו שורה הנשמה ,זה עם
. מקומו נודע שלא סתום מדור והוא )וזה(

 בנשמה לו יעיםימס ,טהרילה אדם בא
 אותו ומקדשים אותו ומטהרים קדושה
 ,טהרילה בא ולא זכה לא .קדוש ונקרא

à" àã íò àã ïìéìë çåøå ùôð äãåäé ø
 ùð øáã éåçøàá àéøù àúîùð)éàäå( ]àéäå[ 

àøåãî3843äøúà òãééúà àìã àøéîè à3844 
 àúîùðá äéì ïéòééñî äàëãúàì ùð øá àúà

àùéã÷ )ïàëãå] (ïàéëãå[äéì ïéùã÷îå äéì 3845 

                                                           

ת שמהם מקבלת המלכות טיפה "מדות חג' בני נח היוצאים מן התיבה והם ג' גווני הקשת הם ג' ג 3836
 ).מ"מ(ד ומשם מהמוחין באה הטיפה "ת נעשו חב"שחג' ופי, העליונה

ולכן חם , )&(חם הוא מגבורה ונודע כי הסיגים יוצאים מהגבורות בסוד מקום המשפט שמה הרשע  3837
  ).מ"מ(ש ודא בינוני "ת וז"ונעשה רשע ועליו אמר ודא חייבא ויפת הוא מת' שלטה בו הקלי

ן כי הנשמה אין לה חטא כלל והיא מסתלק פילו קודם מחשבה של החטא וכל החטאים בנפש "וכן נר
 ). יהל אור(נשפ כי תחטא ורוח אינו מסתלק ואינו מתלבש אלא נפגם ' והיא מתלבשת כולה בקלי

 ).מ"מ(' שם היא הנשמה יפת רוח חם הוא הנפש מעשייה ששם מדור הקלי 3838
כד מטי לעלמא דפרודא ) א"כדף כב ע(בראשית ' ש בפ" שהוא עולם הפרוד כמל בעולם הבריאה"ר 3839

 שנפקאת מהיכלא שביעאה ששם הוא עולם –' ועייל בין וכו). יהל אור(ש "ע' דא אדם דבריאה כו' כו
ושם בין טורי , ק נכלל באצילות כידוע"ראשים אבל היכל ק' והפרוד מתחיל מהיכל הרצון ששם ד, הייחוד

ואעיל בין . "הנשמה יצאה מבריאה שרומזת לבינה). יהל אור(ר ברוח ששם תחילת היצירה פרודי נתחב
 ).מ"מ(יותר מבריאה כנודע ' שירדה ליצירה ששם הפירוד שהם הקלי' פי" טורי פרודי

וזהו התקשרות רוחא בנשמתא ונפש ברוח כי מלכות של בריאה כתר דיציר הוכן דיצירה בעשייה  3840
 ).מ"מ(שנתלבשה הנשמה שבאה מבריאה ברוח שהוא ביצריה בירידתה שם ). וריהל א(ושם התחברותם 

 ).מ"מ(ירדה לעשיה  3841
וכשירדה לעשיה נתלבש הרוח בנפש והנשמה , הנשמה כבר נתלבשה ברוח ואינו נראה רק הרוח 3842

 ).מ"מ(בתוך הכולם 
 עצמו מלמטה אדם מקדש) א"יומא לט ע(ש "הנשמה אינה מתלבש בגוף כלל רק מסייע מלמעלה וז 3843

הבא ליטהר מסייעין אותו וזהו הנשמה שמסייע אותו שנותנין לו ) א"שבת קד ע(, מקדשין אותו מלמעלה
ר נכללין במזלא ונשמה "דכל ג, והוא מזלא של האדם ונקרא מזלא דנשמה מבינה והיא אתכלילת במזלא

 ).יהל אור(ר "כולל ג
 ).א"ד(א "ב ויקרא כה ע"משפטים צד ע 3844
 ).יהל אור(נ "הן בנר' מה בחיפ שכ"ואע 3845
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 .בו ורוח נפש שהם ,פותחים דרגות שתי
 וזה ,שלמעלה סיוע( קדושה נשמה בו אין
 ,יטמא שאם אלא ,עוד ולא ,)דרכו כפי

 מסירים שלמעלה והסיוע ,אותו מטמאים
  .דרכו לפי אחד כל והלאה מכאן .ממנו

äàëãúàì éúà àìå äëæ àì ùåã÷ éø÷àå ïéøú 
]ïéâøã[ôð ïåðéàã ïéçúô "åøå ù" àúîùð äéá ç

àùéã÷ äéá úéì ) íåôë àãå àìéòìã àòåéñ
äéçøà (] äéì ïéáàñî áàúñé éàã àìà ãåò àìå

 ìë äàìäìå ïàëî äéðéî åéãòà àìéòìã àòåéñå
äéçøà íåôì ãç[3846  

  àúôñåú3847  
 אותו של (הדין שלוחי חזקים קשרים

 קול ,ניםאז פתוחי ,עינים פתוחי אנו ).צד
 משבר ,למטה מלמעלה יורד מהקולות

 ,רואים ולא שרואים הם מי .וסלעים הרים
 ולא רואים לא ,עינים סתומי אזנים אטומי

 שכלול אחד ,להשכיל יודעים לא ,שומעים
 הם, החוצה אותם דוחים ,ובתוכ שנים

 מןוא האחד ,שנים באותם )בו( בין נדבקים
 לא ,בתוכם )שמים( שורה לא מניםוהא

 של אלו כל ,קדושים ספרים בין כנסיםנ
  לא ,זה מןוא

 éøåèñ÷ã éàîø éøåè÷ãäàøèñå3848 >ñ" à
àøèñ àåääã<ïðà 3849 ïçéúô ïéðééò ïçéúô 

ì÷ ïéðãåà) àì÷(àéì÷ ïî 3850 àìéòî úéçð 
ïéøðèå ïéøåè øáúî àúúì3851 ïàîçã ïåðéà ïàî 

 àì ïéðééò ïéîéúñ ïéðãåà ïéîéèà ïàîç àìå
á ïéòãé àì ïéòîù àìå ïàîç ãç åðúìëñ

åäééååâá ïéøúá àìéìëã3852 ïåðéà øáì äéì ïééçã 
 ïéá ï÷áãúî>)ñ"äéá à (ïåðéàá <)ïåðéà( ãç éøú 

àðîåàã àðîåà3853 àì ]àéøù) [ïééøù( >ñ" à
åùåïé< ìë ïéùéã÷ éøôñ ïéá ïéìàò àì åäééååâá 

àì àã àðîåàã ïåðéà  
  áñ/á  
  àúôñåú  

 בספר נכתבו לא ,בתוכם שורה
 כמו ,החיים מספר ונמחים הזכרונות

 אל צדיקים ועם חיים מספר ימחו" שנאמר
 ,הזה מהעולם כשיצאו להם אוי". יכתבו

 כאשר אותם יתבע מי ).לחייהם( להם אוי

éøùà éøôñá åáúëà àì åäééååâá 
àééðøëã3854 úàã äîë ééçã àøôñî ïåçîúà 

 øîà)èë èñ íéìäú ( íòå íééç øôñî åçîé
 àîìò éàäî ïå÷ôé ãë ïåì éåå åáúëé ìà íé÷éãö

 éåå]ïåì[) ïåäééçì ( ïåì òáúé ïàî]ãë[ ïåøñîúé 

                                                                                                                                                                                     

  .אריכות ביהל אור' עי 3846
ענין מתניתין והתוספתות של הזוהר הם מהקדמונים סוד שתו ברמז נפלא ומסדר הזוהר סידרם  3847

 ).א"נ(מ "ש פירוש התוספתא זו באורך ובמק"ח וע"ז. להכריח הדרוש שעוסק בו
למעלה כמבואר להבא ואותו כרוז הוא ל הכרוז יוצא מ"קשרים חזקים שלוחי הדין של אותו צד ור 3848

קשר אמיץ וחזק בין שלוחי הדין של צד השמאלי אשר משם השתלשלותם להזהיר בני אדם ואם לא 
  ).א"ד(ישגיחו אזי יענישוהו כל אחד ואחד כמעשה ידיו 

 ).א"ד(זה תחלת דברי בעל המאמר  3849
רים וסלעים ואמר מאן אינון מן הקולות שלמעלה יורד למטה ומכריז ואותו קול משבר ה' קול א 3850

 ).א"ד(על אותם שדוחים נשמתם במעשיהם הרעים ' וכו
אבל הנשמה מתבר אותם , הן יש להם אחיזה בנפש ורוח' מ ונוק"ן שהם ס"א הנאחזת בזו"הוא ס 3851

, כן בנשמה) ב"ג טו ע"זהר ח(א "וכד אתגלייא על בנין אז מתבר כל הסט, עלמא דחירו' כמו הבינה שנק
 ).יהל אור(' מאן נפש אויביך וכו]) ד"ח ע[ב "דף עה ע(ח "ש בתז" טורין ונקובין טנראין כמ'מ נק"וס

ואמר . נ עצמן כן הנשמה"נ מלבד זו"ל הנשמה שכולל נפש ורוח כמו הבינה שכוללת בתוכה זו"ר 3852
הנשמה ). יהל אור(נ ששוכן בתוך האדם "שעד כאן מדבר בשרשם בספירות ועכשיו מתחיל מנר, בגוייה

 ).מ"מ(שמתלבשת תוך הרוח והנפש ובמעשיהם הרעים דוחים אותה 
אומן על כל האומנים מצד שהנשמה היא מתחת כסא ). מ"מ(אומנא ' הנשמה שהיא מבינה הנק 3853

 ).א"ד(ש "א ע”ש לעיל כב ע"הכבוד שהוא הבינה שנקראת אומן כמ
בו בספר הזכרונות שהיא היא הבינה ונגד שלא היטיבו דרכיהם כדי שתשרה שכינה עליהם לא יכת 3854

  ).א"נ(ח "ז. 'ימחו מספר החיים שהיא בי' ונגד שלא המשיכו עליהם הנשמה מבינ' מ
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 ,שדולקת באש וישרפו דומה בידי ימסרו
 חדשים בראשי רק ממנה יצאו ולא

 חדש מדי והיה" שנאמר כמו ,ושבתות
 בשר כל יבא בשבתו שבת ומדי בחדשו
 כרוז כך אחר ".'ה אמר לפני חוותלהשת
 ישובו" ,ואומר עליהם מכריז צפון שבצד

 של דותואג כמה ."' וגולשאולה רשעים
 ,צדדים בארבעה עליהם יתכנסו מענישים

 פעמים שלש. הנום בן בגיא לוהטת אש
  ).נשרפים( מתפקדים ביום

äîåãã àãéá3855  ÷éìãã àøåðá ïåã÷åúéå]å[ àì
 úàã äîë éúáùå éçøé ùéøá øá äéðî ïå÷ôé

 øîà)âë åñ äéòùé ( éãîå åùãçá ùãç éãî äéäå
é åúáùá úáù éðôì úåçúùäì øùá ìë àá

åäé øîà" æéøëà ïåôö øèñáã àæåøë øúáì ä
 øîàå åäééìò)çé è íéìäú ( íéòùø åáåùé

åâå äìåàùì 'äîë ïé÷éøè éìéáç3856 åùðëúà 
ïéøèñ òáøàá åäééìò3857 ïá éâá àèäìî àùà 

 ïã÷ôúî àîåéá ïéðîæ úìú íðä]ð"ïã÷åúî à[  
 עונים שישראל בזמן אלא ,עוד ולא

 ,מברך רבא שמיה יהא אמן רם בקול
 על וחס רחמים מתמלא הוא ברוך הקדוש

 שערי על הממונה למלאך ורומז ,הכל
 מפתחות ושלשה ל"סמריא ששמו הגיהנם

 ,המדבר שבצד שערים שלשה ופותח ,בידו
 של עשן בא .הזה העולם אור את ורואים

 ממונים שלשה ואז. הדרכים וסותם אש
 מנשבים ,מגרפות שלש ידיהם שתחת
 ונותנים ,למקומם עשן ומחזירים םבידיה
 לאש שבים כך ואחר .וחצי שעה רוחה להם

 זמן ובכל .ביום פעמים שלש וכך ,שלהם
 רבא שמיה יהא אמן ישראל שאומרים

 אשריהם ,להם חיםוימרו ,'וכו מברך
 לכל עולם באותו מאירה שדרכם הצדיקים
 כאור צדיקים רחווא" שנאמר כמו ,הצדדים

 כאן עד( ".היום כוןנ עד ואור הולך גהונ
  )התוספתא

 ìå÷á åáéúà ìàøùéã àðîæá àìà ãåò àìå
á÷ êøáî àáø äéîù àäé ïîà íø" éìîúà ä

 æéîøå àìë ìò ñééçå ïéîçø)àëàìîì] (àëìîì[ 
 úìúå äéîù ìàéøîñ íðäéâã éòøú ìò àðîîã

ïéòøú úìú çúôå äéãéá ïçúôî3858 øèñáã 
 àððú àúà àîìò éàäã àøåäð ïàîçå àøáãî

àøåðã úåçúã ïðîî úìú ïéãë ïéçøåà íéúñå 
åäééãé3859ïéôåøâî úìú 3860 åäééãéá ïáùðî 

ïåì ïéçååøå åäééøúàì àððú åáéúàå3861  àúòù
úåâìôå288àúòù 3862 ïëå åäééùàì ïéáééú øúáìå 

 ìàøùé éøîàã ïéðîæ ìëáå àîåéá ïéðîæ úìú
åëå êøáî àáø äéîù àäé ïîà'3863 ïéçååø ïåðéà 

éçøåàã àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ ïåì àøäðî ïåä
 øîà úàã äîë ïéøèñ ìëì àîìò àåääá) éìùî

çé ã ( ãò øåàå êìåä äâåð øåàë íé÷éãö çøåàå
 íåéä ïåëð]àúôñåúä ïåùì ïàë ãò[3864  

 על מדורים בגיהנם יש ,אמר אבא רבי
 והרי ,שבע עד ,שלישיים שניים ,מדורים
 שהם הצדיקים ואשרי .החברים בארוה

 הולכים ולא הרשעים מחטאי נשמרים
 מי וכל ,בהם נטמאים ולא בדרכיהם

]øäæ [ ìò ïéøåãî úéà íðäéâá øîà àáà éáø
 äåî÷åà àäå òáù ãò ïéàúéìú ïéðééðú ïéøåãî
 ïéøîúñî ïåðéàã àé÷éãö ïåðéà ïéàëæå àééøáç
 éáàúñî àìå åäééçøàá éìæà àìå àéáééç éáåçî

ë áàúñàã ïàî ìëå åäá àîìò àåääì ìéæà ã
                                                                                                                                                                                     

 .ונתמנה לשרו של גהנם, א שדומה היה שר מצרים"ב יח ע"ח' עי 3855
). ב"ג נב ע"ז ח"רמ] (א"שבת קי ע [מלשון טרקיה חויא) א"אור יקר לקמן קל ע(משחיתים נושכין  3856

  .ובא בסוף הספרא ה"א ונ"ד' עי
 ).יהל אור(ל "פקודי כמש' ובפ' ל בדף הקודם אלא ארבעים יום כו"כנ 3857
  ).א"נ(ח "ז. בירושלים' בים וא' למדבר וא' פתחים א' שכן יש לו ג 3858
 ).א"ד(בארתי לעיל והוא כמין כף שמגיסין בו הקדרה  3859
 ).א"נ(ח "ז. מניחין הרצועות ומניפין בידם להרויח להם' פי 3860
 .א הובא בסוף הספר"א ונ"ד' עי 3861
 .י"ו מכת"זהר הרקיע וכן הוא בהגהות רח' עי 3862
כ הוא דוקא מסוגל להוציא אביו "מכאן ראיה שסגולת הקדיש להוציא את הרשעים מגיהנום ע 3863

ח מט "זו' עי). א"נ(ח "ז. ש"ויש ראיה מילקוט ישעיה סימן רצו ע' ת וכו"ואמו ולא קדושה או תפלה או קס
 .ב"א וע"ע

  ).א"ד(רצו ' לקוט ישעיה סיי 3864
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 יורד עולם לאותו כשהולך ,שנטמא
 ושני. התחתון המדור עד ויורד ,לגיהנם
 שאול ,זה עם זה שסמוכים הם מדורים
 שם אותו דנים ,לשאול שיורד מי .ואבדון
אחר  למדור אותו ומעלים ,ענשו ומקבל
 שהם עד ,דרגה אחר דרגה וכן .עליון

 לא ,לאבדון ורדשי מי אבל .אותו מעלים
 ,אבדון נקרא ולכן ,לעולמים אותו מעלים
  .מהכל הוא אבוד שהרי

 ïéøúå äàúú àøåãî ãò úéçðå íðäéâì úéçð
 ïåãáàå ìåàù àã íò àã ïéëéîñã ïåðéà ïéøåãî
 ìá÷îå ïîú äéì ïéðééã ìåàùì úéçðã ïàî

 àøçà àøåãîì äéì å÷éìñå äéùðòäàìò ] ïëå
àâøã øúá àâøã[ ìáà äéì ïé÷ìñ ïåðéàã ãò 

ïéîìòì äéì ïé÷ìñ àì ïåãáàì úéçðã ïàî3865 
ïéâáåàìëî àåä ãéáà àäã ïåãáà éø÷à êë 3866  

 בבני מתרה היה הצדיק נח ,בא וראה
 שהקדוש עד ,לו שומעים היו ולא ,דורו
 מהו .הגיהנם דין עליהם הביא הוא ברוך

 וזה צונן זה ,ואש מים ,ושלג אש ,גיהנם דין
 אבדונו הגיהנם בדין נדונו וכולם ,רותח

 כראוי העולם התקיים כך ואחר .מהעולם
 מין כל בה והכניס בתיבה נח נכנסו .לו

 שהוע עץ נח ודאי ,העולם )מבריות( ומין
 העולם מיני כל בהימהת ויצאו ,היה פרי
  .שלמעלה כמו

 àìå äéøã éðáá éøúà äåä äàëæ çð éæç àú
äéì éòîù ååä3867á÷ã ãò " àðéã åäééìò éúééà ä

àâìúå àùà íðäéâã àðéã éàî íðäéâã3868 àééî 
çéúø àãå àðéðö àã àùàå àðéãá åäìëå à

 øúáìå àîìòî åãéáàúàå åðãúà íðäéâã
çð ìàòå äéì éæç à÷ãë àîìò íéé÷úà3869 

äáéúá3870 àðéæå àðéæ ìë äá ìéòàå ]ïééøáî[ 
éøô äùåò õò çð éàãå àîìòã3871 ïî å÷ôðå äåä 

àìéòìã àðååâë àîìò éðééæ ìë äáéú  
 מתחבר הפרי עושה זה כשעץ ,בא וראה

 חיות ,השלמעל מינים אותם כל ,פרי בעץ
 ,למינו 'א כל מינים וכמה ,וקטנות גדולות

 ,"גדולות עם קטנות חיות" שנאמר כמו
 יצאו וכולם . בתיבהנח וז דוגמאכ

 דוגמאכ העולםהתקיים ו ,בהימהת
 נח ".האדמה איש" נקרא נח ולכן ,שלמעלה

 חייא רבי. בארוה והרי ,"צדיק איש" נקרא
 ,המבול באטרם ש שנה מאות שלש ,אמר
 היו ולא מעשיהם על בהם מתרה נח היה

 השלים הוא ברוך שהקדוש עד ,לו שומעים
  .מהעולם אבדונו ,להם כהישח הזמן

ãë éæç àú3872 øáçúà éøô äùåò õò éàä 
àìéòìã ïéðééæ ïåðéà ìë éøô õòá3873 ïååéç 

ïáøáø3874 äîë äéðéæì ãç ìëå ïéðééæ äîëå ïøéòæå 
 øîà úàã)äë ã÷ íéìäú ( íò úåðè÷ úåéç
ååâë úåìåãâ ïî å÷ôð åäìëå äáéúá çð àã àð

 éðéâáå àìéòìã àðååâë àîìò íéé÷úàå àúåáéú
äîãàä ùéà çð êë3875÷éãö ùéà çð éø÷à 3876 

 äàî úìú øîà àééç éáø äåî÷åà àäå éø÷à
 ìò åäá éøúà çð äåä àðôåè éúà àì ãò ïéðù

 ïéòîù ååä àìå ïåäéãáåò]äéì[á÷ã ãò " ä
àîìòî åãéáàúàå ïåì êéøåàã àðîæ íéìùà  

 כי ויהי" ,למעלה כתוב מהבא וראה 
 ובנות האדמה פני על בולר האדם החל

 àìéòì áéúë äî éæç àú)à å úéùàøá ( éäéå
 åãìåé úåðáå äîãàä éðô ìò áåøì íãàä ìçä éë

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(' דקלי' דנוק' ואבדון היא מ' דקלי'  שאול היא יסוד דנוק3865
 ).אור יקר(ושם יורדים כל החייבים כרת לעולם  3866
 ).אור יקר(כ היה נח חייב "שאל 3867
 .יהל אור' עי 3868
 ).אור יקר(יסוד  3869
 ).אור יקר(מלכות  3870
 ).אור יקר(יסוד  3871
א "ב ולעיל לג ע"א תצוה קסו ע"א ויחי רלח ע"בהקדמה א ע' הנקבה ועיעושה פרי הזכר עץ פרי  3872

 ).א"ד(
 ).אור יקר(הם כחות למטה ממלכות כגון מרכבות היכלות מלאכים  3873
 ).אור יקר(חיות ראשים לכל ' הם ד 3874
 ).אור יקר(בעל הישוב כולו  3875
 ).אור יקר(ודאי והטעם צדיק איקרי כגוונא דלעילא והיינו צדיק גרם היותו איש האדמה  3876
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 .כל לעין מיםוער הולכים והיו ,"להם לדווי
 בנות את האלהים בני ויראו" ,כתוב מה

 ךילהמש קריוע יסוד היה וזה ."' וגוהאדם
 ,מהעולם שמדילה להם שגרם עד בחטאם

 ,ובשרשו ובגזעו הרע יצר אחר נמשכו ולכן
 ,מביניהם הקדושה האמונה את ודחו

 כל קץ" לכן .שנאמר כמו )ונאבדו( ונטמאו
  .עליהם קטגוריה ללמד ,"לפני בא בשר

 äî àìëã ïåäéðéòì ïéàìéèøò ïéìæà ååäå íäì
 áéúë)íùá  (éäìàä éðá åàøéå"åðá úà í ú

åâå íãàä ' ãâéîì àø÷òå àãåñé äåä àãå
 àîìòî äàöúùàì ïåì íéøâã ãò ïåäéáåçá
 éåòæâáå òøä øöé øúá ïàëùîúà êë ïéâáå

 àúåðîéäî åçãå éåùøùåàùéã÷ åäééðéáî 
 åáàúñàå]ð"åãéáàúàå à[ äîë )øîúàãò " ë

àúôñåú] ( øîàã êë ïéâá)âé íù ( øùá ìë õ÷
éðôì àá3877åäééìò àééøåâéè÷ àôìàì [  

  øäæ  
 בא בשר כל קץ לנח אלהים ויאמר"
 בשר כל קץ" ,הראשון לדבר חזרנו". (לפני
 שהם משום ,ודאי "לפני בא" ,"לפני בא

 קצי 'ה הודיעני" ,פתח יהודה רבי ).גרמו
 ".אני חדל מה אדעה ,היא מה ימי ומדת
 קצים שני ,הוא ברוך הקדוש לפני דוד אמר
 שתי והם ,לשמאל ואחד לימין אחד ,הם

. העולם לאותושבני אדם ילכו בהם  דרכים
 לשמאל וקץ ,"הימין לקץ" שכתוב לימין קץ

 הוא תכלית ולכל לחושך שם קץ" שכתוב
 ולכל" זה מה ".וצלמות פלוא אבן(" "חוקר

 אלא .החוקר הוא מי ,"חוקר הוא תכלית
 ).הבריות פני שמחשיך לשמאל קץ אותו
 על הדין ששרוי בזמן ".תכלית ולכל" מהו
 קץ" ".וצלמות פלוא אבן" ,להשמיד ולםהע
 קץ" .נחש זה ,המות מלאך זה ," לחושךשם
 של מצד שהרי ," לחושךשם קץ" ,"בשר כל

 בזמן ,"תכלית ולכל" .בא הוא הזהב פסולת
 להיות חוקר הוא ,העולם על שרוי שדין

  .הבריות פני להחשיך לעולם קטגור

éäìà øîàéå"éðôì àá øùá ìë õ÷ çðì í3878 
]øñç3879[) ]ð"à [ ìë õ÷ äàîã÷ äìîì àðøãäà

åîøâ ïåðéàã ïéâá éàãå éðôì àá éðôì àá øùá (
 çúô äãåäé éáø)ä èì íéìäú (åäé éðòéãåä" ä

 éðà ìãç äî äòãà àéä äî éîé úãîå éö÷
øîà3880á÷ éî÷ ãåã " ãç ïåðéà ïéö÷ ïéøú ä

 êäîì ïéçøåà ïéøú ïåðéàå àìàîùì ãçå àðéîéì
ì õ÷ àîìò àåääì àùð éðá åäá áéúëã àðéîé

)âé áé ìàéðã ( áéúëã àìàîùì õ÷å ïéîéä õ÷ì
)â çë áåéà ( àåä úéìëú ìëìå êùçì íù õ÷

 ø÷åç)êùç õøà289 úéìëú ìëìå éàî úåîìöå 
 õ÷ àåää àìà ø÷åç àåä ïàî ø÷åç àåä

àúééøáã ïåäéôà êéùçîã àìàîùì (> éàî
 àîìò ìò àéøù àðéãã àðîæá úéìëú ìëìå

 úåîìöå ìôåà ïáà äàöéùì àã êùçì íù õ÷
 êùçì íù õ÷ øùá ìë õ÷ ùçð àã úåîä êàìî

àáäãã àëåúäã àøèñî àäã3881 ìëìå éúà÷ 
 ø÷åç àåä àîìò ìò àéøù àðéãã àðîæá úéìëú
 ïåäéôà àëùçàì àîìòì àéøåâéè÷ éåäîì

åëå àúééøáã'<  
  âñ/à  

 לקץ" שכתוב שאמרנו כמו ,לימין קץ
  ".הימין

 áéúëã ïøîà÷ãë àðéîéì õ÷)áé ìàéðãâé  (
ïéîéä õ÷ì  

                                                                                                                                                                                     

 .נ בסוף הספר"ש' עי 3877
  ). א"ד) (ב"ב ע"ובזוהר חדש דף ל' י' חלק זה סי' בסוף הס' ועי(חזקיה אמר ' ב ר”י לז ע"כ 3878
 ).א"הגהות הגר(ג "ח יט ע"מה שחסר תמצא בז 3879
  ).הערת הזוהר(א ”לעיל נד ע 3880
שזהו סוף קומת ' ח פרק הח שער תיקון היר"ע' ועי. ב"לקמן קט ע' ועי. א שזה הנחש"נב ע' עי 3881

 והם דינין קשים וחזקים עד ,הוא כי לא יוכלו להתבררו ,'קלישזהו ה' ן פרק ג"ד ומ"ח שער מ"ע' ועי. ההוד
 .מאד
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 ,לדניאל הוא ברוך הקדוש לו אמר
 מנוחה ,לו אמר ".ותנוח לקץ לך ואתה"

 ,לו אמר .ההוא בעולם או הזה בעולם
 על ינוחו" שנאמר כמו ,ההוא בעולם

 ".הימין לקץ לגורלךותעמוד (" ".משכבותם
 מה ידעתי לא שהרי ,מקום לאיזה ,לו אמר
 ").ותנוח" ,לו אמר .עולם באותו עלי יהיה
 אקום ,מהעפר שיקומו בזמן ,לו אמר

 ,לו אמר ".ותעמוד" ,לו אמר .לא או ביניהם
 של מהם ,כתות כתות שיקומו ידעתי הרי

 ולא ,העולם רשעי של ומהם אמת צדיקי
 ,לו אמר .אקום מהם מי עם ידעתי

 לך ואתה" אמרת הרי ,לו אמר ".לגורלך"
 ולא ,לשמאל קץ ויש לימין קץ יש ,"לקץ

 לקץ או הימין לקץ ,קץ זהלאי ידעתי
 דוד כאן גם". הימין לקץ" לו אמר .הימים

 ,"קצי 'ה הודיעני" ,הוא ברוך לקדוש אמר
 עד דעתו נחה ולא ,גורלי חלק מהו

 שב" שכתוב ,לימין שיהיה שהתבשר
   ".לימיני

  

à"á÷ ì"õ÷ì êì äúàå ìàéðãì ä3882 ]ð" à
à çåðúå" àîìò àåääá åà àîìò éàäá äçåðî ì

à" àåääá ì øîà úàã äîë àîìò)á æð äéòùé (
íúåáëùî ìò åçåðé) âé áé ìàéðã(  ãåîòúå

ïéîéä õ÷ì êìøåâì3883[ ) çåðúå êìøåâì ãåîòúå
øúà ïàì äéì øîà ïéîéä õ÷ì3884 àì àäã 

à àîìò àåääá éìò àäé äî àðòãé"çåðúå ì3885 (
à" åäééðéá íå÷éà àøôòî ïåîå÷éã àðîæá ì>åà <
)éà(à åàì "ãåîòúå ì3886à "òãé àä ì éã àð

úåúë úåúë ïåîå÷é3887 èåù÷ éàëæã ïåäðî 
 ïåäðî ïàî íò àðòãé àìå àîìò éáééçã ïåäðîå

à íå÷éà"êìøåâì ì3888 úøîà àä äéì øîà 
úàåä õ÷ úéàå àðéîéì õ÷ úéà õ÷ì êì 

õ÷ ïàì àðòãé àìå àìàîùì3889 åà ïéîéä õ÷ì 
à íéîéä õ÷ì"ãåã àëä óåà ïéîéä õ÷ì ì3890 

à"á÷ì ì" ä)èì íéìäúä  (éðòéãåäåäé " éö÷ ä
 ãò äéúòã çð àìå éáãò ÷ìåç åäéà äî

 áéúëã àðéîéì éåäéã øùáúàã)é÷ íùà  ( áù
 éðéîéì  

 לו אמר הוא ברוך הקדוש גם ,בא וראה
 זה ,אהו מי ".לפני בא בשר כל קץ" ,לנח
 כל קץ שהוא ,הבריות פני שמחשיך הקץ
 העולם שרשעי למדנו מכאן .לפני בא בשר

á÷ óåà éæç àú"à ä"çðì ì) àøáâé å úéù( õ÷ 
éðôì àá øùá ìë3891 êùçàã õ÷ àã åäéà ïàî 
àúééøáã åäééôà3892 àá øùá ìë õ÷ åäéàã 

 äéì ïéîéã÷î àîìò éáééç àðôéìåà ïàëî éðôì

                                                           

במלת קץ נרמזו כל הגמולים טובים שתגלנו שאנו ואל אשוב להתגלגל ושבפטירתי אתן קץ לביאת  3882
א אזוז מגורלי שהוא הוד דקדושה שהוא ממש העולם הזה ושיהיה לי תקוה ואחרית בזמן התחיה ושל

 ).מ"מ(במדרגה האחרונה 
א וגם היא סוף "וראש לשמאל אשר תחתיה שהיא הס, ל שהיא סוף לימין"ס מלכות דקדושה כנ"ה 3883

 ).מ"מ(כ בקץ השמאל שאין עוד עולם אחר תחתיו והוא קץ ימים וכול חושך "ן משא"ד וראש למ"למ
הוצרכו , ה ודניאל" הצדיקים גמורים כדוד המלך עוהנה ).אור יקר(ם אם להתגלגל או להיות ש' פי 3884

,  גם דניאל נתבשר,'וגו, ב ולא יצטרכו לעונשים ולגלגולים האלה"שינוחו בעה, להתבשר מאתו יתברך
 ).כב' ג הק"שעה (ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד

ל או יתקן והקלקול קרוב חמורה מכולם גלגול שנפשו מסורה ביד מי שיקלק' שלא יתגלגל עוד וכו 3885
 ).אור יקר(יותר 

 .)ז"רמ (ל בעמידה ונשיאות ראש"ר, השיבו ותעמוד'  ה3886
] לקום[ יש כמה וכמה שאין להם זכות ).אור יקר(אפשר שיהיה מן הכת הרשעה ויקום לרעה ' פי 3887

וא יקום עם ולכן שאל אם ה, מוריד שאול ויעל)  ב ו'אל אשמו(ועל דרך , בתחיה וצריכין לסיוע הצדיקים
 ).ז"רמ (כתות של החייבים

וכל שכן שהוא היה , ירצה לא תתפרד מחבלך אשר לך בנעימים עם יתר הצדיקים, "לגורלך"ענהו '  ה3888
 ).ז"רמ (מושרש בקדושת העשיה שסודו מאור מלכות

 ).אור יקר(כריתת כל הבריות בא לפני  3889
 ).ז"רמ ( לכן גם הוא נסתפקועוד שנפשו לא היו לה חיים,  גם הוא סודו ממדת המלכות3890
' שלא היה לו רשות ליכנס לפני שנאמר לא יגורך רע והם הכניסוהו לפני אם כן מכאן אוליפנא וכו 3891

 ).אור יקר(
 ).ז"רמ (וזהו בא לפני, ובמותם מסתלק ונשארו חשוכים,  הוא אור הצלם המאיר הפנים3892
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 להחשיך ליהםע אותו ומושכים מקדימים
 נוטל הוא ,רשות לו שנותנים שכיון ,להם
 לו שנותנים עד נוטל ולא ,הנשמה את

 רשות לוטיל לפני בא זה ועל .רשות
 והנני" ולכן .העולם בני פני להחשיך

 לך עשה" זה ועל ".הארץ את משחיתם
 יוכל ולא ,להנצל כדי ,"פרוג עצי בתית

  .עליךלשלוט 

ïåì àëùçàì åäééìò äéì ïëùîå3893 éáäéã ïåéëã 
 éáäéã ãò ìéèð àìå àúîùð ìéèð àúåùø äéì
 åùø ìèéîì éðôì àá àã ìòå àúåùø äéì

ã åäééôà àëùçàì éððäå êë éðéâáå àîìò éðá
 éöò úáéú êì äùò àã ìòå õøàä úà íúéçùî

 øôåâ)ãé íù ( ìéëé àìå àáæúùàì ïéâá
êìò äàèìùì  

 בעיר מות שיש בזמן ,שנינו ,בא וראה
 המות למלאך רשות שנתנה( ,בעולם או

 שיש משום ,בשוק אדם הֶאָרֵי לא )להשחית
 לו אמר לכן. הכל להשחית רשות למשחית

 ולא ,שמרילה צריך אתה ,הוא ברוך הקדוש
 שלא המשחית לפני עצמך את תראה

  .עליךישלוט 

 åà àúîá úéà àúåîã àðîæá ïðéðú éæç àú
 àîìòá>ð" úåîä êàìîì åùø áéäééúàã à

àìáçì< úéàã ïéâá à÷åùá ùð øá éæçúé àì 
à êë éðéâá àìë àìáçì àìáçîì åùø äéì" ì

á÷"àìå àøîúñàì êì éòá ä3894 êîøâ éæçú 
÷êìò èåìùé àìã àìáçîã éî  

 שהרי ,משחית כאן נתן מי ,תאמר ואם
 דין לך אין , בא וראה.והתגברו היו מים

 העולם כשנמסר או כשמכה או בעולם
 שהולך המשחית אותו נמצא שלא ,בדין

 גם .בעולם שנעשים הדינים אותם בתוך
 בתוך הולך והמשחית ,היה כך במבול כאן

 ,הזה בשם שנכלל ,כך נקרא והוא ,המבול
 רולשמ ,לנח הוא ברוך הקדוש אמר זה ועל

 הרי ,תאמר ואם. בעולם יתראה ולא עצמו
 ,הזה העולם בתוך נראית הזו בהיהת

 נראים שלא זמן כל ,בתוכו הולך והמשחית
 לשלוט יכול לא ,המשחית לפני אדם פני

 לא ואתם" שכתוב ,ממצרים ,לנו מנין .עליו
 ,המל ,"קרוב עד ביתו מפתח איש תצאו
 ,להשחית יכול והוא נמצא שהוא משום

 נח גנוז היה לכן .לפניו להתראות צריך ולא
 לא והמשחית , התיבהבתוך שעמו אלו וכל
  .עליהם לשלוט יכל

 ïééî àäã àìáçî àëä áéäé ïàî àîéú éàå
ååä3895 àîìòá àðéã êì úéì éæç àú åøáâúàå 

>éçîúà ãë åà< àðéãá àîìò øñîúà ãë åà 
 àåää çëúùà àìã ïåðéà åâá ìéæàã àìáçî

àîìòá åãéáòúàã ïéðéã3896 àëä éëä óåà 
 éø÷à åäéàå àðôåè åâá ìéæà àìáçîå äåä àðôåè

 éëä>àã àîùá ìéìëúàã<á÷ øîà àã ìòå " ä
 àîéú éàå àîìòá éæçúé àìå äéîøâ àøîèì çðì
 àìáçîå àîìò éàä åâá éæçúà àúåáéú éàä

)ìéæà] (ìæà[éôà éæçúé àìã àðîæ ìë äéååâá  
àìáçî éî÷ ùð øáã3897 äàèìùì ìéëé àì 

 áéúëã íéøöîî ïìðî äéìò)áë áé úåîù ( íúàå
 àîòè éàî ø÷á ãò åúéá çúôî ùéà åàöú àì
 àìå àìáçì àåä ìéëéå çëúùà åäéàã ïéâá
 çð æéðâ äåä êë ïéâá äéî÷ äàæçúàì êéøèöà
 ìéëé àì àìáçîå àúåáéúá äéîòã ïåðéà ìëå

åäééìò äàèìùì  

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(נופל בידו אין ליצר הרע רשות באדם אם לא יגרהו קודם עליו וסופו  3893
והיינו . ח"ז. כי העונות חקוקים על המצח ונאחז בהם לחבל לפיכך צריך לכסות המצח בזמן המגפה 3894

ח "ז. דסיים כל זמנא דלא אתחזי אפיה דבר נש דייק וכן צריך לכסות המצח כשמלוים המת מהאי טעמא
  ).א"נ(

הטבע גורם הכל שהם , שגמר הדברה המים עליהם אמנם אחר "השטן תבע הדין וגרם שמשך הקב 3895
 ).אור יקר(מתים על ידי המים 

אור ( ז מלאך המות פועל ומתעסק שם"ועם היות שהם על ידי טבע כגון אש לזרוף מים לשטוף עכ 3896
 ).יקר

ולכך המחבל משנתן לו רשות לחבל , מפני שרושם העבירות בפנים דכתיב הכרת פניה עתה בם 3897
ולכך העיקר תלוי , אחר שעוונותיו מצויירים בפניו, צדיק בדינו לרשע בדינו' יפ, אינו מחבין בין צדיק לרשע

 ).אור יקר(בפנים 
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 ,בדרך הולכים היו יוסי יורב חייא רבי
 רשומים ראו .אררט הרי באותם פגשוו

 רבי אמר .המבול מימי שהיו בדרך בקיעים
 מימי שהיו הללו עים הבק,יוסי לרבי חייא

 לדורי השאירם הוא ברוך והקדוש המבול
 הרשעים של חטאם ימחה שלא כדי ,דורות
 לצדיקים הוא ברוך הקדוש דרך שכך. לפניו

 למעלה אותם שיזכרו צהרו ,רצונו שעושים
 דורות לדורי זכרם ישכח ולא ,ולמטה

 עושים שלא לרשעים וז כדוגמא .לטוב
 ולהזכיר ,חטאם ישכח שלא כדי ,רצונו

 היינו ,דורות לדורי לרע וזכרונם ענשיהם
  ."' וגולפני עונך נכתם" שכתוב

 åòøòà àçøàá éìæà ååä éñåé éáøå àééç éáø
åãø÷ã éøåè éðäá3898 ïéîéùø åîç  ïéòé÷á

à àðôåèã éîåé ïî ååäã àçøàá" àééç éáø ì
á÷å àðôåèã éåîåéî ååäã ïéòé÷á éðä éñåé éáøì" ä

ïéâá ïéøã éøãì ïåì ÷éáù3899 éçîúé àìã 
á÷ã éåçøà êëã äéî÷ àéòéùøã ïåäéáåç" ä

 àìéòì åäì ïåøëãéã éòá äéúåòø ïéãáòã ïéàëæì
 áèì ïéøã éøãì ïåäéðøëåã éùðúé àìå àúúå

 àã àðååâëòéùøìé ïéâá äéúåòø ïéãáò àìã àé
 åäééùðåò àøëãàìå åäééáåç éùðúé àìã

 áéúëã åðééä ïéøã éøãì ùéáì ïåäéðøëåãå) äéîøé
áë á (åâå éðôì êðåò íúëð'  

 בת קולך צהלי" ,ואמר יוסי רבי פתח
 זה פסוק ".ענתות עניה לישה הקשיבי גלים

 על נאמר זה פסוק אבל .החברים פרשוהו
 בתו ,"גלים בת קולך צהלי" .ישראל כנסת

 ,גלים בת פרשוה כך ,אבינו אברהם של
 מאורות הם גלים ,"נעול גל" ככתוב

 לתוכה ונכנסים והולכים שמתכנסים
 פרדס שלחיך" ככתוב ,אותה וממלאים

  ". רמונים

 øîàå éñåé éáø çúô)ì é äéòùé ( êìå÷ éìäö
éáéù÷ä íéìâ úá3900 éàä úåúðò äéðò äùéì 

éøáç åäåî÷åà àø÷ úñðë ìò àø÷ éàä ìáà à
 äéúøá íéìâ úá êìå÷ éìäö øîúà ìàøùé

åðéáà íäøáàã3901 íéìâ úá äåî÷åà éëä 
 áéúëãë)áé ã øéù (ìåòð ìâ3902 ïåðéà íéìâ 

ïéøåäð3903 ïééìîå äååâì ïéìàòå éìæàå éùðëúîã 
 áéúëãë äì)âé íù ( íéðåîø ñãøô êéçìù  

 ליש" שנאמר כמו ,"לישה הקשיבי"
 "לישה" ,זכר "ישל" ,"טרף מבלי בדוא

 שכתוב משום אם ,"ליש" נקרא למה .נקבה
 ליש" שכתוב משום או ,"בבהמה גבור ליש"
 ,ליש הוא הכל אלא ,"טרף מבלי בדוא

 .עליונה מגבורה שבאה תחתונה גבורה
 שאותם בשעה ,"טרף מבלי בדוא ליש"

 אז ,לתוכה נכנסים ולא מסתלקים נחלים
 שכתוב ,טרף מבלי שאובדת לישה נקראת

  מבלי בדוא ליש"

 øîà úàã äîë äùéì éáéù÷ä)àé ã áåéà (
 àá÷åð äùéì øëã ùéì óøè éìáî ãáåà ùéì

 áéúëã íåùî éà ùéì éø÷à éàîà)ì ì éìùî (
 áéúëã íåùî åà äîäáá øåáâ ùéì)àé ã áåéà (

 óøè éìáî ãáåà ùéì>àìà3904 ùéì åäéà àìë 
 äàúú äøåáâå äøåáâî éúàãäàìò ãáåà ùéì 

óøè éìáî<òùá  àìå ïé÷ìúñî ïéìçð ïåðéàã àú
äùéì éø÷úà ïéãë äååâì ïéìàò3905 úãéáàã 
éìáî ãáåà ùéì áéúëã óøè éìáî  

  âñ/á  

                                                           

  .ג"ח לז ע"תז' עי). א"ד) (יותר נכון הרי אררט(באותן הרי חושך שהם גבוהים וחזקים  3898
 ).א"נ(מ "א. כ גדלה זנותם והשחתת זרעם שהיו עושים בקיעים בארץ ודשים שם"פירש כ 3899
 ).א"ד(א "ט סוף עויחי רמ 3900
ג דלא ניחא לי אין ראוי להעלימו "הכי אוקמוה אע. ל בת גולים"ג דהול"ט ואע"ויחי דף רמ' בפ 3901

  ).א"נ(שכבר נאמר בין החבירים 
 ).מ"מ(גל נעול מהחצונים גלים ' בת שיסוד דידה נק 3902
  ).מ"מ(א שמשפיעים למלכות בת גלים בת שמקבלת מגלים "ק דז"גלים הם ו 3903

 ).א"נ(ח "ז. ק המשפיעים בגווה"נהרות ונחלים העליונים ההולכים אל הים שהם ו' סינן פינהרין גר
דמקבלא גבורה תתאה מגבורה עילאה ליש אובד מבלי טרף דא ' א וכולא איהו ליש גבור בשעת"נ 3904

  ).א"ד(' איהי בשעתא דאינון וכו
בה וכשנקראת ליש יש בה כ והיא תשושת כח כנק"לשיה מורה על המלכות כשאין לה שפע כ' ופי 3905

ליש מקבלת שפע מגבורה וזהו ' ו לטובה ליש גבור בבהמה דהיינו המלכות שנק"לטובה ושי בה להפך ח
 ).מ"מ(ליש גבור 
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 שאמר ומה". יתפרדו לביא ובני טרף
 של עני ,"ענתות עניה" היינו ,"לישה"

 אשר הכהנים מן" שנאמר כמו ,עניות
 מה ".ךת לך על שדוענת" וכתוב ,"בענתות

 היה המלךדוד ש זמן כל אלא ,משמיענו
  .ובכל שרובע אביתר עלה ,קיים

 äùéì øîàã äîå åãøôúé àéáì éðáå óøè
úåúðò äéðò åðééä3906 äîë àúåðëñîã àðëñî 

 øîà úàã)à à äéîøé ( øùà íéðäëä ïî
 áéúëå úåúðòá)à íéëìî'åë á  ( ìò êì úåúðò

 äåä àëìî ãåãã àðîæ ìë àìà àéøéà éàî êãù
áå àøúåòá øúéáà ÷ìúñà íéé÷àìë3907  

 על לך תוענת" ,שלמה לו אמר כך אחר
 אמר אלא ,כך שלמה לו קרא למה". שדך

 .ךשדלעכשיו לך ו ,בעני אבא היה בימיך ,לו
 ,ענתות אביתר נקרא למה ,לומר יש כעת
 שנינו הרי ,מענתות שהיה תאמר אם

 בן לאחימלך אחד בן וימלט" שכתוב
 ,היה מנוב והוא ,"אביתר ושמו טוביאח

 פי על ואף .הכהנים עיר תההי נוב שהרי
 נקראת ולמה ,ענתות היא נובש שאמרו
 על העיר ואבדה לעני שירדה משום ,ענתות

 היה ענתות אלא ,הכהנים בדויוא שאול ידי
 אביתר לה קרא ולכן ,נוב ואינה כפר

 בכל התענית וכי" שאמר משום ,ענתות
 ,נוב מהעיר היה והוא ".אבי התענה אשר

  .בימיו שהיה דוד לש ניוהע עלקרא לו כך ו

à øúáì" éàîà êãù ìò êì úåúðò äîìù ì
 äåä êîåéá äéì øîà àìà éëä äîìù äéì éø÷
 úéà àúùä êãù ìò êì àúùäå åðëñîá àáà
 äåäã àîéú éà úåúðò øúéáà éø÷à éàîà øîåì

 áéúëã ïðéðú àä úåúðò ïî)ë áë à ìàåîù (
 åîùå áåèéçà ïá êìîéçàì ãçà ïá èìîéå

ðî àåäå øúéáà íéðäëä øéò áåð àäã äåä áå
òàå äåä" úåúðò àéä áåð àéäã åøîàã ôå éàîà

 ãéáàúàå åðëñîì úúçðã ïéâá úåúðò äì éø÷à
 àìà éðäë åãéáàúàå ìåàùã àãé ìò àúø÷

ä åàìå äåä øôë úåúðòå äéì éø÷ àã ìòå áåð à
 øîàã ïéâá úåúðò øúéáà)î"åë á à ( éëå

ðã àúø÷îå éáà äðòúä øùà ìëá úéðòúä áå
éëä äéì éø÷à éåîåéá äåäã ãåãã åðëñî ìòå äåä  

 ותבעני היה העולם ,חייא רבי אמר
 ברוך הקדוש מצוות על אדם שעבר מיום
התיישב ו קרבן והקריב נח שבא עד ,הוא

 העולם התיישב לא ,יוסי רבי אמר .העולם
 עד ,הנחשזוהמת מ הארץ יצאה ולא

 בעץ ונאחזו סיני הר על ישראל שעמדו
 ואלמלא. העולם התיישב ואז ,החיים
 ברוך הקדוש לפני וחטאו ישראל שחזרו

 נפסקה שהרי ,לעולמים מתים היו לא ,הוא

àîìò äåä àúåðëñîá àééç éáø øîà3908 
ãà øáòã àîåéîá÷ éãå÷ô ìò í" çð àúàã ãò ä

àîìò áùééúàå ïáø÷ áéø÷å3909 éñåé éáø øîà 
àîìò áùééúà àì3910 àîäåæî àòøà à÷ôð àìå 

 éðéñã àøåè ìò ìàøùé åîéé÷ã ãò ùçðã
ééçã àðìéàá åãéçàúàå3911 áùééúà ïéãë 

àîìò3912 éî÷ åáàçå ìàøùé åøãäã àìîìàå 
á÷" åäééðî ÷ñôúà àäã ïéîìòì ïéúî ååä àì ä

                                                           

ענתות הוא , ותירץ כי עניה היא הוראת חסרון השפע, קשיא ליה כפל הכתוב אומרו עניה ענתות 3906
ג "וי' ש אתרא דמסכנותא והם הנולדים בחסרונה וכו"הוראת היות הנאחזים בה העניים וממנה העניות וז

 ). אור יקר(שהוא חוזר העניות וכפל המלות לחוזר הפעולה , מסכנא דמסכנותא
  ).א"נ(ח "ז. ה"ג דאז היה עשיר היה מחזיק עצמו לעני ודל כמו שהיה כשבא אצל דהע"דאע' פי 3907
 ).אור יקר (שנסתלק השפע ממלכות שהפרידה מהספירות העליונות בַעוֹונֹו 3908
 ).אור יקר(' את ריח וכו' י הקרבן כדכתיב וירח ה"שייחד המלכות למעלה ע 3909
תדע כי בפגם אדם הראשון גרם התפשטות זוהמת הנחש בכל הנמצאים התחתונים ולא נפקא  3910

 ).אור יקר(והא בהא תליא בעוד שזוהמת הנחש שולט אין יחוד בספירות . עלמא מזוהמא דנחש
ו שש "י קבלת התורה שהיא סוד וא"רבוא בשש קצוות ע' ל בספירות בסוד סי התאחז ישרא"ע 3911

והם בישראל למטה , רבוא נשמות שהם אצולות משש' קצוות העולים נכללים עשר מעשר ועשר מעשר ס
ת עץ החיים במלכות עץ "בעולם הזה אחוזות למעלה בשורשם והם מייחדות הספירות שש קצוות דהיינו ת

 ).אור יקר(הדעת 
 ).אור יקר(על תיקונו ועל כוונת בריאתו הראשונה  3912



úéùàøá 

376 

 נשברו אז ,שחטאו כיון .הנחש זוהמת מהם
 בהם שהיתה הראשונים הלוחות אותם

 שהוא הנחש מאותו החרות ,הכל של רותֵח
  .בשר כל קץ

çðã àîäåæù3913 ]åáçã ïåéë[ ïåðéà åøáúà ïéãë 
éàîã÷ éçåì3914àìëã åøéç åäá ååäã 3915 åøéç 

øùá ìë õ÷ åäéàã ùçð àåääã  

 התעורר אז ,הרג גולהר הלוים וכשקמו
 יכל ולא לפניהם הולך והיה הרע הנחש

 מזדרזים היו שישראל משום ,בהםלשלוט 
 הנחש יכל ולא ,ינותומז בחגורותכולם 

 ועתה" למשה שאמר וכיון .בהםלשלוט 
 הזה לנחש רשות נתנה ,"מעליך עדיך הורד

 ,כתוב מהבא וראה . עליהםלשלוט 
 ".חרב מהר עדים את ישראל בני ויתנצלו"
 אלא .וינצלו כתובל צריךהיה  ,"ויתנצלו"

 רשות שנתנה משום ,האחר ידי על ויתנצלו
 ,"רבוח מהר עדים את" , לשלוטלנחש

  .לישראל תורה כשנתנה חורב מהר שקבלו

 øòúà ïéãë àìè÷ àìè÷ì éàåéì åî÷ ãëå
 ìéëé àìå åäééî÷ ìéæà äåäå àùéá àéåç
 åäìåë ïéæøãæî ìàøùé ååäã ïéâá åäá äàèìùì
 äàèìùì ùçð àåää ìéëé àìå ïðééæî åøéâçá

 äùîì øîàã ïåéëå åäá)ä âì úåîù ( ãøåä äúòå
êéìòî êéãò3916åùø áéäééúà 3917 ùçð éàäì 

áéúë äî éæç àú åäééìò äàèìùì) â íù (
 åìöðúéå áøç øäî íéãò úà ìàøùé éðá åìöðúéå
 àøçàã àãé ìò åìöðúéå àìà äéì éòáî åìöðéå
 íéãò úà äàèìùì ùçðì åùø áéäééúàã ïéâá
 áéäééúà ãë áøåçã àøåèî åìá÷ã áøåç øäî

ìàøùéì àúééøåà  
 לא למה צדיק שהיה נח ,חייא רבי אמר

 לאעדיין ש משום אלא .מהעולם מות טליב
 שהם ,ועוד ,העולם מן אזוהמה לקההסת

 וכולם ,הוא ברוך בקדוש האמינו לא
 ,למטה האילן של בעלים אחוזים

 הוסיפו ועוד .רוח טומאהב ומתלבשים
 הרע יצר אחר וללכת לחטוא כך אחר

ה עדיין לא הוריד את "הקבו ,כבראשונה
 ,לארץ החיים עץ שהיא הקדושה התורה

 ,כך אחר בעולם אותו משך שהוא ,ועוד
 בתוך ויתגל וישכר היין מן וישת" שכתוב
  .נתבאר והרי ,"אהלה

 äåä àì éàîà ÷éãö äåäã çð àééç éáø øîà
àîìòî àúåî ìéèá3918àìà 3919 àì ãòã ïéâá 

 ååä àì ïåðéàã ãåòå àîìòî àîäåæ ú÷ìñ
á÷á äéá ïéðîéäî" éôøèá ïãéçà åäìëå ä

àðìéà3920 àúúì > åúå àáàñî çåøá ïùáìúîå
ìå éèçîì åôñåà øúáì ãë òøä øöé øúá êäî

 àúééøåàå àúéîã÷áàùéã÷ ééçã àðìéà éäéàã 
á÷ äì úéçð àì éúëà"åúå àòøàá äåäéàã  

]å áéúëã øúáì àîìòá äéì êéùîà åäéà
)àë è úéùàøá ( ìâúéå øëùéå ïééä ïî úùéå

äìäà êåúá[<øîúà àäå   
 ראו יהודי אחד , שהיו הולכיםדועב

 ,הודיי הוא הזה האיש ,יוסי רבי אמר .באש
 אמר .אותו שאלו אליהם כשהגיע .ונראה

 øîà éúà äåäã éàãåé ãç åîç éìæà ååäã ãò
åäéà éàãåé ùð øá éàä éñåé éáø3921 )éæçúàå(  ãë

 äåöîã àçéìù ïåì øîà äéì åìéàù åäééáâ àèî
                                                                                                                                                                                     

ותיקונו מיתתו להיות חלק המיתה , הענין כי המיתה היא אל הגוף הזה המזוהם מזוהמת הנחש 3913
 ). אור יקר(

שהיה אור אותם הלוחות פשוטות מכל גשמות והיה שטר בידם שלא להפסד גופם והיו קיימים  3914
עד שהתחילו הלויים שהם מצד , עדיין אל היה לו מקום, ביניהםכ ליכנס פעם ראשונה הנחש "וע, באיש

ז עדיין אל היה יכול למלאך המות לשלוט בהם מפני קישוטין שקבלו מהתורה "הגבורה במיתה וההרג ועכ
 ).אור יקר(שהיו רוחניים מעין התורה והלוחות 

  .ב שפרח ממנו עץ החיים"ז פז ע"תיקו' עי 3915
 ).אור יקר(אשר נבאר שזהו תועלתך לעת כזו דרך צווי בניחותא מן הטעם  3916
 @).אור יקר(ויכיל מה דלא הוה יכול מעיקרא , אתייהיב רשו מלמטה 3917
כיון שהוא תקן העולם ממה שנתקלקל בחטא אדם הראשון כדלעיל בפסוק אלה תולדות פסל את  3918

 ).אור יקר(ולמה לא תקן כראוי ובטל מותא מעלמא , הראשונים
 ).א"ד(א ”פקודי רכו ע 3919
 ).א"ד(ב ”ל דף לו ע"בעלי האילן והם הקליפות חיצוניות וע 3920
  ).א"נ(מ "א. פירוש וכן נראה 3921
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 גרים אנו שהרי ,מצוה שליח אני ,להם
 צריכים ואנו ,החג זמן והגיע ,ראמין בכפר
 הולך ואני ,עמו שלו המינים עם לולב
  .כאחד הלכו .למצוה אותם ףולקט

 àðîæ éèîå ïéîàøã øôëá éøééã ïðà àäã àðà
áìåì ïéëéøö ïðàå âçã3922äéîòã ïéðéæå 3923 àðàå 

äåöîì ïåì àòè÷ì ìéæà3924 àãçë åìæà   

 מיני ארבעת ,יהודי אותו להם אמר
 בעד לרצות באים לםושבכ הללו הלולב
 אנו למה שמעתם ,)המים על( העולם

 העירו כבר ,לו אמר .בחג אותם יכיםצר
 תחת הוא חדש דבר אם אבל ,החברים בזה
 אותו ודאי ,להם אמר. אותה רואמ ,ידך

 וכולם ,קטן הוא בו גרים שאנו מקום
 חכם תלמיד עלינו ויש ,בתורה עוסקים

 יום ובכל ,מחוזאה יוסי בר יצחק רבי ושמו
 ,ואמר ,חדשים תורה דברי לנו אומר ויום

  . לשלוטהוא מןז בחג שהרי

à" áìåìã ïéðéî òáøà éðä éàãåé àåää ì
àîìò ééåöøì ïàúà åäìëáã] ð"àéî ìò à[ 

à âçá ïåì ïéëéøö ïðà éàîà ïåúòîù" øáë ì
 åäéà àúãç äìî éà ìáà àééøáç åäá åøòúà
 øúà àåää éàãå ïåì øîà äì àîéà êãé úåçú
 àúééøåàá é÷ñò åäìëå øéòæ àåä äéá éøééã ïðàã

 ïìò úéàå éñåé øá ÷çöé éáø ïðáøî àáøåö
 ïéìî ïì øîà àîåéå àîåé ìëáå äéîù äàæåçî
 àåä àðîæ âçá àäã øîàå àúééøåàá ïéúãç

äàèìùì  
 ולוקחים ,זמן באותו שולטים ישראל( 

 אותם כל על נצחנו שאנו שמראה לולב
 אזי(" )עליהם טוולשל העם המון שנקראים

 'ה ברוך ,הזידונים המים נפשנו על עבר
 םינייש יש וכי ".ניהםילש טרף נתננו אשל

 אותם )גדולים אותם שכל( )אלא ,למים
 על גדולים ממונים אותם ,העמים שאר
 של מצדם ומתברכים ,ם"עכו העמים שאר

 כמו ,הזידונים מים להם וקוראים ,ישראל
כדי  ובאנו". הזידונים המים" שנאמר
 באותם הקדוש השם בסוד עליהםלשלוט 
 הקדוש את לרצות ,הלולב מיני ארבעה

  טוולשל )עליהם( הוא ברוך

) >ð"à <)å( àðîæ àåääá ïéèéìù ìàøùé
 ìò åäééìò àðçéöð ïðàã éæçúîã áìåì ïðèé÷ðå

íòä ïåîä ïåø÷àã ïåðéà ìë3925 äàèìùìå 
åäééìò (> íéðåãéæä íéîä åðùôð ìò øáò éæà

åäé êåøá" íäéðéùì óøè åððúð àìù ä) íéìäú
å ãë÷ (éîì íéðéù úéà éëåàìà í  øàù ïåðéà

ïéáøáø ïåðéà ïéîò<) ïéáøáø ïåðéà ìëã ( ìò ïðîî
åëò ïéîò øàù" åäééøèñî ïàëøáúîå í

ìàøùéã3926 úàã äîë íéðåãéæä íéî ïåì ïðéø÷å 
 øîà)íùä  ( äàèìùì ïéâáå íéðåãéæä íéîä
åäééìò3927ðéúà à àîùã àæøá àùéã÷3928 

áìåìáù ïéðéî òáøà ïåðéàá3929 äéì ééåöøì 
á÷ì"ä3930) >ð"à <òåäééì3931 (äàèìùìå  

  ãñ/à  

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(בדי הדס וערבה ואתרוג שהם מינים הצריכים אל לולב  3922
 ).א"ד(ואני הולך לקוטעם מהאילנות  3923
 ).אור יקר(שיהיה עקירתם מן הקרקע לשם מצוה  3924
מון גוים והוא שליט בחג ומדתו מים ומסטרא דיליה אנן שלטין ל המון גוים ואברהם הוא אב ה"ר 3925
 ).יהל אור(עלייהו 
 ).אור יקר(שאנו מקדישים אותם ומקרבים אותם למזבח  3926
אנו באים , ולא נהיה אנחנו תמציתם אלא אדרבה הם נוטלים תמציתנו, שיהיו כפויים תחת ידינו 3927

י אלו שהם "וע, יכים דבר גשמי ממש לשלוט עליהםכי כיון שהם שרים תחתונים אנו צר' ברזא דשמא וכו
אנחנו האחוזים בשם אין אנו ' ה וכו"גדלים בעולם הגשמי והם רוחניים ואין שר שולט עליהם אלא הקב

 ).אור יקר(אלא אדרבה הם תחתינו , תחתם
 ).א"נ(מ "אותיות השם א' מינים הם כנגד ד' ל כי הד"ר 3928
 ).מ"מ(אחרונה ' אתרוג לה', לולב רומז לו, ראשונה' להערבה רומז , ה"דהוי' הדס רומז לי 3929
והיינו , מהדין להפכו אל הרחמים מן השמאל אל הימין' פי" ה"לרצויי ליה לקב"' הא, דברים' הם ג 3930
י כל המדות מתלבשות ברצון "להמשיך בו משך הרצון העליון שהוא מקום הרחמים והרצון ע' פי, לרצויי

 ).אור יקר(ורחמים 
 ).מ"מ(שרים שנקראים מים הזדונים ' הם ע, אמר לעיל שכולהו אתיין לרצויי על מייאזהו ש 3931
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 ולהעיר ,הקדוש השם בסוד עליהם
  .המזבח גבי על לנסך קדושים מים עלינו

åäééìò3932 àîùã àæøá àùéã÷ àøòúàìå 
àçáãî éáâ ìò àëñðì ïéùéã÷ ïééî ïìò  

 התעוררות השנה בראש ,להם אמר עוד
 התעוררות זה מה .בעולם היא ראשונה
 ראש זה( התחתון דין בית זה .ראשונה

 .העולם את לדון שמתעורר ,)ממש השנה
 בדין העולם על יושב הוא ברוך והקדוש

 לדון הזה הדין בית ושולט. העולם את ודן
 שמאירים הכפורים יום עד העולם את

 שהוא ,בעולם מלשין נחש נמצא ולא ,פניה
 ,השעיר אותו לו שמביאים במה מתעסק

 ומשום ,לו כראוי רוח הטומאה מצד שהוא
. למקדש קרב לא שעיר ובאות שמתעסק

 חדש ראש של שעיר אותו כמו זה ושעיר
 ראש של פניה ומאירות ,בו שמתעסק

 פני( )מאירים( )השנה בראש כך( השנה
 מוצאים ישראל כל זה ועל ).המקדש
 וחטאיהם ,הוא ברוך הקדוש לפני רחמים

 נתנה ולא ,לנו אמר אחד וסוד .מתבטלים
 קדושים לחסידים פרט לגלות רשות
   .חכמים ניםעליו

ì øîà åúåï3933 àúåøòúà äðùä ùàøá 
 äàîã÷ àúåøòúà éàî àîìòá åäéà äàîã÷

 àúúìã àðéã éá àã>ð"ø àã à"ùîî ä< 
á÷å àîìò ïãéîì øòúàã" àîìò ìò áéúé ä

 ïãéîì àðéã éá éàä àèìùå àîìò ïéàãå àðéãá
àäôðà ïéøäðã éøåôëã àîåé ãò àîìò3934 àìå 

 åäéàã àîìòá àøåèìã àéåç çëúùà ÷ñòúà
 äéì ïééúàã äîá]àåää[ àøèñî åäéàã øéòù 

 ÷ñòúàã ïéâáå äéì éæç à÷ãë àáàñî çåøã
 àã øéòùå àùã÷îì áéø÷ àì øéòù àåääá)àã (

]àåääë[øã øéòù "ç3935 åøéäðàå äéá ÷ñòúàã 
øã àäôðà" ä]ð"äðùä ùàøá à290ð " à éåôðà

àùã÷îã[ éîçø ïéçëùî åäìë ìàøùé àã ìòå 
á÷ éî÷"ééáåç øáòúàå ä àæøå åä]ç[ì øîà àãå ï

 ïéùéã÷ éãéñçì øá äàìâì åùø áéäééúà àìå
 ïéîéëç ïéðåéìò  

  
 עדיין ,להם אמר .הוימ ,יוסי רבי אמר

 אמר כך אחר .הלכו. אתכם בדקתי לא
 הקדוש ,לשמש מתקרבת כשהלבנה ,להם
 בו ואוחז הצפון צד מעורר הוא ברוך

 מתעורר והדרום ,אליו אותו ומושך באהבה
 ,במזרח ומתחברת עולה והלבנה ,אחר מצד
 ברכות ונוטלת צדדים משני יונקת ואז

 ,ומתמלאת הלבנה מתברכת ואז ,בחשאי
  .לבעלה האשה מתקרבת וכאן

àî éñåé éáø øîà ï àì ãò ïåì øîà åäéà
 àøäéñ ãë ïåì øîà øúáì åìæà åëá àð÷éãá

àùîùá úáéø÷úà3936á÷ øòúà " àøèñ ä
âì äì êéùîå åîéçøá äá ãéçàå ïåôöã äéá

 à÷ìñ àøäéñå àøçà àøèñî øòúà íåøãå
 ïéøèñ ïéøúî à÷ðé ïéãëå çøæîá àøáçúîå

ïàëøá úìéèðå3937ïéãëå éàùçá 3938 àëøáúà 
 àúúà úáéø÷úà àëäå àéìîúàå àøäéñ

                                                           

אותיות ' שיהיו ד' פי" ולשלטאה עלייהו ברזא דמשא קדישא"ש "וז, להמשיך שכינתו על ישראל' הב 3932
 ).אור יקר(י זה אנו שולטים על השרים ולא הם שולטים עליהו "וע, אלו כולם על ישראל

  ).א"ד(ב "צט וסוף פנחס רנט עאמור דף צא ו 3933
 ).מ"מ(ג דאימא "י ה"כ נמתקו הדינים והאירו ע"ביוה 3934
אז היא עומדת באחורי השמש ואין אור בפניה , ח הוא שבעת שהלבנה בחסרונה"סוד שעיר של ר 3935

ז מתגברים "ועי, א"והוא מסוד מיעוט הירח העליון דהיינו מלכות דאצילות שאינה ביחודה עם ז, כלל
ה להקריב קרבן "לכן אמר הקב. מ מתקרב לינק ממנה"ואז הס, ים מאד עד שהחושך מכסה הארץהחיצונ

פעולות שהם ' ה נעשות ב"וכאשר מקריבים אותו להקב, מ"שכן השעיר הוא מסטרא דס, שעיר עזים
נתינת כח להם היא כדי שאם לאו היו זועקים ,@ שניתן להם כח' וב, שמתמתקים הדינים' א: ז"הפכיים זל

מ הנאה יותר גדול מקרבן זה "ולכן יש לס, מס ויתחזק בכל תוקף ועוז להלשין ולקטרג בכל האפשריח
א עד "ב קנז ע"ה ח"דע(@ מ נדחק מקדושת השכינה"וכל זה על אף שעל ידי הקרבן הס. משאר כל הקרבנות

 ).ג"ע
 ).מ"מ( הוא הסוד שלא רצה לגלות להם מתחלה ואחר שידע מעלתם גילה להם הסוד 3936
  ).א"ד(בלחש  3937
. נ ואתמלייא נשמות ליתן לעולם"לצורך חיותה ולעצמה ואתמלייא הוא השפעה לעולמות א' פי 3938

 ).א"נ(ח "ז
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äìòáá3939  
 בתקוני( איברי דמות סוד שיש כמו

 )הוא( יש גם כך ,ותקוניו האדם )האיברים
 ותקוני הנקבה איברי דמות של סוד

 ישכמו ש . בינינורשומפ והכל ,הנקבה
 כנגד ומתעורר בה שאוחז )מי( למעלה
 האדם קוןיות סוד למטה יש גם כך ,באהבה
 ותקון( הלבנה תחת האחר התחתון
 אוחזת למעלה שמאל שזרוע כמו). הנקבה

 יש גם כך ,באהבה כנגדה ומתעורר בה
 איברים עומדים כולם העמודים ווי( .למטה

 קשרי בזה זה ולהתקשר בזה זה להאחז
 רוח של מצד שהוהקד צד ,האמונה
 נחש ).שלמטה הנחש סוד שהוא ,טומאה

 , רוח הטומאהשל שמאל זרוע הוא זה
 ללבנה וקרב ,עליו שרוכב מי בו ואוחז
 דבקות של )בדבקות( ביניהם אותה ומושך

 מקריבים למטה ישראל ואז. ונטמאת
 ,השעיר אותו אחר נמשך נחש ואותו ,שעיר

 ומתקשרת למעלה עולהו נטהרת והלבנה
 מה מאירים ופניה ,להתברך למעלה

 ,הכפורים ביום כאן אז. למטה שנחשכה
 באותו מתעסק הרע נחש שאותו כיון

 ומתעסקת ממנו נפרדת הלבנה ,שעיר
 וסוככת ,סנגוריא עליהם ללמד )בישראל(

 ברוך והקדוש ,הבנים על אם כמו עליהם
  .להם ומוחל מלמעלה אותם מברך הוא

úéàã äîëàæø   éôééù àð÷åéã]ð"ðå÷éúá àé 
éôééùã[ íãàã ]ðå÷éúåà [>éåðå÷éúå< éîð éëä 

 úéà>ð"åäéà à< àæø )àá÷åðã éðå÷úå( ] àð÷åéãã
àá÷åð éôééùãð "àá÷åðã éðå÷éúå åäéà à3940[ 

 ïååâá ùéøô àìëåéîð éëä àìéòì úéà ]ïàî[ 
)ã( éîð éëä åîéçøá äìá÷ì øòúàå äá ãéçà

àðå÷úå àæø àúúì úéà3941ã ãà äàúú í
àøçà3942 àøäéñ úåçú ]àá÷åðã àðå÷úå[ äîë 

àìàîù àòåøãã3943 øòúàå äá ãéçà àìéòì 
ìá÷ì)ä( àúúì úéà éîð éëä åîéçøá )]ð"à [ éåå

 àã àãçàúàì ïéôééù éîéé÷ åäìë íéãåîòä
éøù÷ àãá àã àøù÷úàìå àãá3944 àúåðîéäî 

 åäéàã àáàñî çåøã àøèñî àùåã÷ã àøèñ
àúúì ùçðã àæø (äéà ùçð éàä àòåøã å

àìàîù3945 ïàî äéá ãéçàå àáàñî çåøã 
äéá áéëøã3946àøäéñã éáâì àáø÷å 3947 êéùîå 

åäééðéá äì3948 ]ð"å÷éáãá à[àôèå÷ã 3949 
úáàúñàå3950 ïéáø÷î àúúì ìàøùé ïéãëå 

 àåääã äéøúáà êùîúà ùçð àåääå øéòù
÷ìñå úàéëãúà àøäéñå øéòùà àìéòì ú

 äî àäôðà ïéøéäðå àëøáúàì àìéòì úøù÷úàå
 úëùçúàã ïåéë éøåôëã àîåéá àëä ïéãë àúúì

 àøäéñ øéòù àåääá ÷ñòúà àùéá àéåç àåääã

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ב קנו ע"ה ח"דע(כלומר הקרבן הוא העברה וניקוי לשכינה  3939
 ).מ"מ(ח איברים דמלכות "הם רמ' פי 3940
' ש בפ"כמ,  דאתפתי בנחשדאדם' אחיזת הנחש בסיהרא הוא במלכות דבריאה שהיא חוה נוק 3941

ושם הוא , וחשך נקרא שמאלא חשך דבריאה', דעתיד למחטא קמך באתתא דיליה וכו) א"כג ע(בראשית 
ותהלתי לפסילים , אבל באצילות וכבודי לאחר לא אתן, א"נ דסט"זו, מצולות ים' פגימו דסיהרא דתחתי

 ).יהל אור(כידוע 
 ).מ"מ(ן "אית זו' ן דקדושה כך בקלי"כמו שיש זו 3942
  ).הערת הזוהר(ב ”ב פקודי רלג ע”תשא קצד ע 3943
 .כמו קשרי אצבעותיו, פרקי@נ שהוא לשון "ל 3944
לילית נקרא נחש וקרי לה דרועא שמאלא לפי שהיא מסיגי הגבורות ויש בה סיגים הרבה יותר ' פי 3945

 ).ו"לש(ב "ב תשא קצד ע"א בשלח ס ע"לעיל נג ע). מ"מ(' מדכורא דקלי
 ).מ"מ( עליה מ הרוכב"ס' פי 3946
 ).מ"מ(ליינק מהקדושה ' פי 3947
 ).א"ד(ומושך את עצמו  3948
ל להפסיק "בינייהו דקוטפא בין ההתדבקות שיש למלכות למעלה ר' מושך לנחש הנז' מ הנז"ס' פי 3949

  ).מ"מ] (א"ג יב ע"ח' עי[הזווג ונרגן מפריד אלוף 
 עולם ואז מתעורר הטומאה בין ההתדבקות שיש לשכינה למעלה להיות נרגן מפריד אלוף אלופו של

צרי ' קיטפא שרף אילן הנוטף מעצי הקטף ונק' פי). א"ד(תגבורת הקליפה ועיין בפרדס בשער מיעוט הירח 
 ).א"נ(ב "הרש. והוא נדבק בחוזק הרבה כן הקליפה רוצה לידבק בקדושה וצריך להבדילה ולהרחיקה ממנה

 ).ו"לש(א "א ועט ע"א ואחרי מות עד ע"בלק קצז ע 3950
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 ú÷ñòúàå äéðî úùøôúà)ìàøùéá (] àôìåàì
àéøåâéðñ  åäééìòìàøùéã àîàë åäééìò úëëåñå 

ïéðá ìò[á÷å "ïåì ìéçîå àìéòìî ïåì êéøá ä  
 ,לחג מגיעים כשישראל כך אחר

 בו שתתקשר כדי ,למעלה ימין צד מעוררים
 מחלקת ואז .כראוי פניה ויאורו הלבנה

 ממונים אותם לכל הברכות חלק )נותנת(
 אוויב ולא ,בחלקם שיתעסקו שלמטה

. ישראל חלק של לצד ולהתקרב קולינ
 העמים כששאר ,למטה וז כדוגמא

 ,חלקם שתוביר מתעסקים כולם ,מתברכים
 חלק דוולחמ ישראל עם להתערב יבאו ולא

 לכל ברכות םמושכי ישראל ולכן .שתםויר
 ולא בחלקם שיתעסקו כדי , ממוניםאותם

  .עמם יתערבו

 àøèñ éøòúî âçì åèî ãë ìàøùé øúáì
àìéòì àðéîéã3951àøäéñ äéá øù÷úéã ïéâá 3952 

 ïéãëå éæç à÷ãë àäôðà åøéäðúéå]úâìô[3953 
)áäé (à÷ìåç3954 ïðîî ïåðéà ìëì ïàëøáã 

ïåä÷ìåçá ïå÷ñòúéã àúúìã3955 ïåúéé àìå 
 àøèñá àáø÷ìå à÷ðéì ìàøùéã ïåä÷ìåçã

 ïéîò øàù ãë àúúì àã àðååâëîëøáúå ïåäìë ï
 ïééúà ååä àìå ïåä÷ìåç úðñçàá ïé÷ñòúî ïåðéà
 ÷ìåç àãîçìå ìàøùéã åäééãäá àáøòúàì
 ïàëøá ïéëùî ïåðéà ìàøùé êë ïéâáå ïåäéúðñçà
 àìå ïåä÷ìåçá ïå÷ñòúéã ïéâá ïðîî ïåðéà ìëì

åäééãäá ïåáøòúé  
 למעלה ותברכ מתמלאת וכשהלבנה

 .לבדם ממנה ויונקים באים ישראל ,כראוי
 תהיה עצרת השמיני ביום" כתוב זה ועל
 כנישו כתרגומו ,עצרת זה מה ".לכם

 ברכות מאותם שכנסו מה כל ].התכנסות[
 ,אחרים עמים ממנה יונקים לא ,עליונות

 עצרת" כתוב ולכן ,לבדם לישראל פרט
 לכם ,העמים לשאר ולא לכם ,"לכם תהיה

 מרצים הם זה ועל. ניםוהממ לשאר ולא
 שיתעסקו ברכות חלק להם לתת ,המים על
 ישראל תשמחב כך אחר יתערבו ולא ,בו

 יום אותו ועל .עליונות ברכות כשיונקים
 אחר מתערב שלא ,"לו ואני לי דודי" כתוב
 לסעודה אהובו שהזמין למלך] משל. [עמנו

 המלך אהוב .רשום ליום לו שעשה עליונה
  שהמלך יודע הרי

 à÷ãë àìéòì ïàëøá éìîúà àøäéñ ãëå
 ìòå åäééãåçìá äðî ïé÷ðéå ïééúà ìàøùé úåàé

 áéúë àã)äì èë øáãîá ( úøöò éðéîùä íåéá
 äî ìë åùéðë åîåâøúë úøöò éàî íëì äéäú
 ïéîò äéðî ïé÷ðé àì ïéàìò ïàëøá ïåðéàî åùéðëã
 áéúë êë ïéâáå åäééãåçìá ìàøùé øá ïéðøçà

íëì äéäú úøöò àìå íëì ïéîò øàùì àìå íëì 
íéîä ìò ïéöøî ïåðéà àã ìòå ïðîî øàùì3956 

 àìå äéá ïå÷ñòúéã ïàëøá ÷ìåç ïåì áäéîì
 ïé÷ðé ãë ìàøùéã àúååãçá øúáì ïåáøòúé

 ïéàìò ïàëøá] áéúë àîåé àåää ìòå)äéù" á ù
æè ( àìã åì éðàå éì éãåãéïãäá àøçà áøòú[ 

îéçø ïîæã àëìîìå àúãåòñá éäàìòáòã  ãé
îéçø àä àîéùø àîåéì äéìå òãé àëìîã é

àëìîã  

                                                           

והטעם שעד עתה אברהם שתק כל . זה אברהם יומא קדמאה, דכתיב ולקחתם לכם ביום הראשון 3951
ה ועד הסוכות מפני שאין הזמן אלא זמן הדין ושכינתא מתגוללת בדיניה בשמאל אבל השתא "זמן זה מר

פים בחג מקבלת המלכות חסדים פנימיים ומקי). י' א סי"אור יקר ש(שכבר נשלם הדין אתער ימינא לעילא 
 ).מ"מ(י הסוכה "י הלולב ומקיפים דאימא ע"א ע"דז

 ).אור יקר(כי התעוררות הזווג מן השמאל וגמר הענין מן הימין  3952
 ).ב"ב קנו ע"ה ח"דע(ל השכינה "ר 3953
והיינו שיהיו כל מקורי אור , והכל לתועלתם של ישראל, דרך הימין שהוא חסד לזון ולפרנס לכל 3954

ועיקר הקדושה שהוא , כדי שיהיה להם די ספקם במזון הראוי להם, ה לכלהנשפע לכל הכחות שופכין ברכ
). אור יקר(עיקר האור ומקור אמצעי אור מתוק בלי עכירות כלל נשפע לישראל ואין להם קנטוריא עליהם 

  ).ו"לש(א "א ורנט ע"א ורנה ע"ג רכד ע"ח' עי
מיות בלתי עושות פירות ברכות הראויות אליהם שאינם מעמקי מקור הברכות והם ברכות גש 3955

 ).אור יקר(ושלמות לנפש 
  ).יהל אור(ש לעיל "ל המים הזדונים כמ"ר 3956
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  ãñ/á  
 רוצה אני כעת ,המלך אמר ,בו רוצה

 אני שכאשר חושש ואני ,אהובי עם חולשמ
 אותם כל יכנסו ,אהובי עם בסעודה
 דולסע לשלחן עמנו וישבו ממונים פקידים
 ,עשה מה .אהובי עם השמחה סעודת
] תבשילי[ ניםלממו אהוב אותו הקדים

 אותם לפני והקריב ,וריםוש ובשר תירקו
 המלך ישב כך אחר .לולאכ ממונים פקידים

 מכל העליונה הסעודה לאותה אהובו עם
 ,המלך עם לבדו שהוא ובעוד .העולם עדוני
 המלך ושמח ,לו ונתן צרכיו כל ממנו בקש

 אחרים התערבו ולא ,לבדו אהובו עם
 .הוא ברוך הקדוש עם ישראל כך .ביניהם

 תהיה עצרת השמיני ביום" כתוב לכן
  ".לכם

 éòá àðà àúùä àëìî øîà äéá éòøúà
 àúãåòñá àðà ãëã àðìéçãå éàîéçø íò éãçîì

ïðîî éøåèñ÷ ïåðéà ìë ïåìòé éàîéçø íò3957 
 äåãçã àúãåòñ ãòñîì àøåúôì àðîò ïåáéúéå

îéçø àåää íéã÷à ãáò äî éàîéçø íòéå 
é÷åøéã ïéøåèñå÷3958éøåúã àøùáå 3959 áéø÷àå 

 åäééî÷÷ ïåðéàãéèåñåø291ïðîî 3960 øúáì ìëéîì 
îéçø íò àëìî áéúééå àúãåòñ àéääì äàìò 

àîìòã ïéðåãò ìëî3961 ] éåãåçìá åäéàã ãåòáå
 äéì ìéàù àëìî íò>ìë <]ìò[äéì áéäéå éåëøö [ 

åààëìî éãç3962îéçø íò åé3963åãåçìá ä àìå é
á÷ íò ìàøùé êë åäééðéá ïéðøçà ïéáøòúà" ä

 áéúë êë ïéâá)äì èë øáãîá( éðéîùä íåéá 
íëì äéäú úøöò3964  

 הקדוש ברוך , יוסי ורבי חייארבי אמרו
 אותם אשרי .לפנינו הדרך תקןהוא 

 עליו קרא .ונשקוהו באו .בתורה שעוסקים
 שלום ורב 'ה למודי בניך וכל" ,יוסי רבי
  .ישבו ,לשדה כשהגיעו ".בניך

á÷ àééç éáøå éñåé éáø åøîà" ïé÷úà ä
ã ïåðéà ïéàëæ ïî÷ àçøåà àúééøåàá éìãúùî

úàé éáø äéìò àø÷ åäå÷ùð ]éñåé[) âé ãð äéòùé (
åäé éãåîì êéðá ìëå" åèî ãë êéðá íåìù áøå ä

 åáéúé ì÷ç éá  
 'וה" שכתוב שונה מה ,האיש אותו אמר
במבול ו ,"' וגורהועמ ועל םוסד על המטיר

 )למה( ,מקום בכל "אלהים" "אלהים" כתוב
 מקום בכל שנינו אלא). בכל( 'וה כתוב ולא

 ,סתם אלהים ,דינו ובית הוא ,'וה שכתוב
 ולא דין נעשה םובסד אלא .לבדו דין

 אבל .בדין התערב הוא ולכן ,עולם להשמיד

 áéúëã àðù éàî ùð øá àåää øîà
)ãë èé úéùàøá (åäéå" ìòå íåãñ ìò øéèîä ä

åâå äøåîò'3965àðôåèá àðù éàîå 3966ëã  áéú
éäìà"éäìà í" øúà ìëá í)éàîà (]å[ áéúë àì

åäéå" ä)àìëá ( áéúëã øúà ìëá ïðéðú àìà
åäéå"ä3967éäìà åðéã úéáå àåä " àðéã íúñ í

                                                           

 ).א"ד(כל אותן שלוחי המלך שהם ממונים ושוטרים על מדינתו לקיים דתו  3957
 ).אור יקר(ירקות הם מאכל בהמה שהם לחוץ לחיות  3958
אור (עשב מאבל בהמה ' הנקכ שורים ומאכילם השפע הגס "הוא פני שור שמשם אכילתם והם ג 3959

  ).א"ד(מיני ירקות ובשר שור באופן שנתן להם מאכלים גסים ). יקר
 ).א"ד(לפני אותם ממונים שלוחי המלך הנזכרים  3960
ישראל הם הנשמות הקבועות בעידונים תחת כסא הכבוד וברכתם של ישראל הוא בסוד כסא  3961

כ מתרומת "לאכול ג, עלותה אל חיק בעלההכבוד וסוד הנשמות דהיינו סעודה שהיא מלכות עילאה ב
והיינו מכל עדונין שהוא שפע העדן והעליון שהוא חכמה הנמשכים לבינ , ת"הקדושים והעליונים כמו הת

 ).אור יקר(הוזהו דעלמא 
 ).אור יקר(ת עם המלכות שמצדה נקרא הוא מלך "הת 3962
 ).אור יקר(ישראל שהם הגורמין היחוד  3963
וכן עצרת תהי לכם ולפיכך , אלקיך' מים עצרת היא מלכות כנסת ישראל הי' היא בינה למעלה מז 3964

ה "ביום השמיני הקב, ימי החג אנו עושים סעודה לשרים ולכך הם מצות גשמיות לרצות על המים' בז
 ).אור יקר(עושה לנו סעודה ואין לנו מצות גשמיות הכל בסוד עולם שכולו שבת 

 .)הערת הזוהר (ב” נדפס בפקודי רכז ע3965
  ).א"ד(במבול  3966
 ).ה ומתחיל"ד ד"צ יב ע"א על ספד"בהגר(' החיבור היא בסוד נוק' כל תוספת ו 3967
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 אותם וכל ,העולם כל שמדוה במבול
 ,תאמר ואם. בעולם )בלבדו( שנמצאו

 )הרי ,נצלו( עמו שהיה ומי ,נח )הריש(
 כל זה ועל .נראה שלא והי העין מן סתום

 זה ועל ,אותו השמיד בעולם שנמצא מה
 צריך אלהים .הכל השמיד ולא ,בגלוי 'וה

 ,משמיד הכל שהרי ,להשמר וצריך ,סתימה
 'ה" סוד וזה. היה לבדו אלהים זה ועל

 פסוק אלמלא .ישב זה מה ,"ישב למבול
 שלא ,לבדו ישב ,לאמרו יכלנו לא ,כתוב

 שם וכתוב ,"ישב" כאן כתוב .דין עם בא
 וםסת היה שנח ומשום". בדול ישב בדד"

 שמדווה ,דין נעשה כך אחר ,העין מן
 אלהים רוויזכ" כתוב מה . רוגזוחוַנ העולם

 לא ,העולם כשהשמיד שהרי ,"' וגונח את
  .מהעין סתום שהיה נזכר

éåãåçìá3968 àìå àðéã ãéáòúà íåãñá àìà 
 éãäá åäéà áøòúà êë ïéâáå àîìò äàöéùì

ìë àðôåèá ìáà àðéã ïåðéà ìëå éöù àîìò 
åçëúùàã292 àîéú éàå àîìòá ]ãàä[ çð 

 äéîòãå]åáéæúùà[3969 íéúñ àä3970 äåä àðéòî 
 àîìòá çëúùàã äî ìë àã ìòå éæçúà àìã

åäéå àã ìòå äéì éöù"àéìâúàá ä3971 éöù àìå 
éäìà àìë" í]éòá[ àäã àøîúñàì éòáå åîéúñ 

éäìà àã ìòå éöù àìë" àã àæøå éåä éåãåçìá í
)é èë íéìäú (åäé" áùé åäî áùé ìåáîì ä

 àì áéúë àø÷ àìîìàøîéîì ïðéìëé3972 áùé 
 áùé àëä áéúë àðéã íò àéúà àìã éåãåçìá

 íúä áéúëå)åî âé àø÷éå ( éåãåçìá áùé ããá
àðéòî íéúñ äåä çðã ïéâáå3973 ãë øúáì 

 áéúë äî äéæâåø çðå àîìò éöùå àðéã ãéáòúà
)à ç úéùàøá (éäìà øåëæéå"åâå çð úà í ' àäã

 äåä àðéòî íéúñã øëãà àì àîìò éöù ãë  
 וםסת הוא ברוך הקדוש ,למדנו זה וסוד

 וסתום ,שלמטה הדין בית הוא גלוי ,וגלוי
 .משם יוצאות הברכות שכל מקום הוא
 ברכות ,יתוםבס שהם האדם דברי כל ולכן

 וכל אותם שבנגלה אותו ,ליוע שורות
 שהוא משום ,עליו שורים דין ביתמקום ש

 שולט עין ,רע שנקרא ואותו .בגלוי מקום
 דוגמאכ עליון בסוד הוא והכל ,עליו

 הדור אשרי ,ואמר יוסי רבי בכה. שלמעלה
 זכותו שהרי ,בתוכו שרוי שמעון שרבי

 כאלה עליונים דברים בהרים לנו הזמינה
 בא הזה האיש ,יוסי רבי אמר ).כאן עד(

 הוא ברוך והקדוש ,הללו הדברים להודיענו
 הדברים וסדרו כשבאו .אלינו אותו שלח

] àæøå[ )åàã(á÷ àðôéìåà " àéìâå íéúñ ä
 ìëã øúà àåä íéúñ àúúìã àðéã éá àåä àéìâ

ïîúî é÷ôð ïàëøá3974 ùð øáã éåìî ìë êë ïéâáå 
 ïåðéàã ìëå éåìò ïééøù ïàëøá åîéúñá ïåðéàã

àéøù àðéã éáã øúà àåää àéìâúàáï ïéâá éåìò 
 éìâúàá øúà åäéàã]ù ïéò òø éø÷àã àåääå èéì

äéìò[ àæøá àåä àìëå äàìò àìéòìã àðååâë 
 ïåòîù éáøã àøã äàëæ øîàå éñåé éáø äëá
 éøåèá ïì ïéîæà äéìéã àúåëæ àäã äéåâá àéøù

 ïéìàë ïéàìò ïéìî]ïàë ãò[ éàä éñåé éáø øîà 
úà à÷ ïéìà ïéìî ïì àòãåàì ùð øáå äéøãùå 

á÷" éáøã äéî÷ ïéìî åøãñå åúà ãë ïáâì ä
                                                                                                                                                                                     

ב "שהם ל, ב אלהים דעובדא דבראשית"עם היות דאית שם אלהים דלאו איהו ממש דינא כגון ל 3968
 ).אור יקר(ז אלהים סתם הוא דינא בלחודוי "נתיבות והם בבינה עכ

ם לא נתערב מפני שלא היה שם פליטה ואין מדת הרחמים מתערב כיון דאת אמרת שמדת רחמי 3969
כ כיון שנח נמלט מהמבול כבר היה אפשר שיצטרף מדת רחמים שם ויהיה "עם הדין רק להותיר הפליטה א

 ).אור יקר(פעולתו פליטת נח וכבר נמצא לו פעולה שהיא פליטת נח 
, היה אפשר לכח מדת הדין לשלוט בוובשלמא אם היה בגלוי ש, שאין זה נצלה כיון שהיה סתום 3970

היינו אומרים שנמלט מכח הרחמים והיה בא שם מדת הרחמים להצילו אמנם עתה שהיה סתים מעינא לא 
  ).אור יקר(ניצול אלא משום דמעיקרא הין לא שלט בו כלל 

  ).א"ד(א "פקודי רכז ע
אבל במבול שנזכר , ם נזקפ שיהיה האדם באתגלייא לא יירא משו"כגון בסדום אע' כשנזכר וה' פי 3971
 ).מ"מ(דלא אתייא עם דינא , שיסתיר האדם עצמו כמו נח יש בלחודוי, בעי סתימו, אלהים

 ).אור יקר(שאין ראוי לומר שתהיה פעולה אל ספירה מן הספירות שלא יסכימו כולם עמה  3972
אל ניצול פי לא היה הצלת נח לשתוף הרחמים עם הדין והסכמתו שם בפעולה ממש כעניןסדום א 3973

 ).אור יקר(מפני שסתים מעינא 
  ).ד"ש כז ע"הקדו(בינה  3974
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  ãå øîà ïåòîùøîà à÷ øéôù éà3975  .אמר שיפה ודאי ,אמר ,שמעון רבי לפני
 רבי לפני אחד יום יושב היה אלעזר רבי
 נהנה הזה בשר כל קץ לו אמר .אביו שמעון

 על מקריבים ישראל שהיו קרבנות מאותם
 היו כולם ,לו אמר .לא או המזבח גבי
 ובא. ולמטה למעלה כאחד פקיםתמס

 נקראים הם וישראלים ולוים כהנים ,וראה
 שיםקדו רצונות אותם של בוריבח אדם

 או איל או כשב אותו ,מתוכם שעולים
טרם  צריך ,שמקריבים בהמה אותה

 כל עליה לפרש המזבח על תקרבש
 להתודות הרעים הרצונות וכל החטאים

 בתוך בכל בהמה נקראת ההיא ואז ,עליה
 דוגמתכ. והרהוריםורעים  חטאים אותם
 עליו והתודה" שכתוב העזאזל של הקרבן

 .כאן גם כך ,"' וגוישראל בני תועונ כל את
 ,שנים אחד על משא המזבח על וכשעולה

 .למקומו עולה וזה למקומו עולה זה ולכן
 כמו ,בהמה בסוד וזה אדם בסוד זה

 תיןיהחב". 'ה תושיע ובהמה אדם" שנאמר
 קדושה רוח לעורר המנחות שאר וכל

 ובתפלת הלוים ושירת הכהנים ברצון
 ,שעולים וקמח ושמן עשן ובאותו .ישראל

 א"ס ,ומתפנקים א"ס( ומסתפקים ויםומתר
  )ומתפשטים

 éáøã äéî÷ ãç àîåé áéúé äåä øæòìà éáø
à éåáà ïåòîù" ïåðéàî éðäúà øùá ìë õ÷ éàä ì

 àçáãî éáâ ìò ïéáø÷î ìàøùé ååäã ïéðáø÷> åà
àì3976<à "àãçë é÷ôúñî ååä àìë ì3977 àìéòì 

 ïåø÷à ïåðéà ìàøùéå éàåéìå éðäë éæç àúå àúúå
àøåáçá íãà3978ã  ïé÷ìñã ïéùéã÷ ïéúåòø ïåðéà

 äîäá àéää åà àøîà åà äáùë àåää åäééååâî
 àçáãî éáâ ìò áéø÷úé àì ãò êéøèöà ïéáø÷ã
 ïéùéá ïéúåòø ìëå ïéàèç ìë äìò àùøôì

äìò äàãåúàì3979 äîäá éø÷úà àéää ïéãëå 
àìëá3980 ïéàèç ïåðéà åâá å ïéøåäøäå ïéùéá

 áéúëã ìæàæòã àðáø÷ã àðååâë) àø÷éåæèàë ( 
åâå ìàøùé éðá úåðåò ìë úà åéìò äãåúäå ' éëä

 ìò àìåèî àçáãî éáâ ìò à÷ìñ ãëå àëä éîð
ïéøú ãç3981 àãå äéøúàì à÷ìñ àã êë ïéâáå 

 àæøá àãå íãàã àæøá àã äéøúàì à÷ìñ
 øîà úàã äîë äîäáã)æ åì íéìäú ( íãà

åäé òéùåú äîäáå" úåçðî øàù ìëå ïéúéáç ä
 àçåø àøòúàìàùéã÷äëã àúåòøá  éð] àúøéùå

éàåéìã) [ìàøùéå éàåéìå(ìàøùéã àúåìöáå  [
 ÷éìñã àçî÷å àðîùå àððú àåääáå ïååøúî

 ïé÷ôúñîå>ñ"ïé÷ðôúîå à ñ"ïéèùôúîå à<  
  äñ/à  

 יכולים שלא הדינים בעלי שאר כל
 והכל ,להם שנמסר הדין באותולשלוט 

 בסוד נעשה הכל , בא וראה.אחד בזמן
 למעלה תולעלו ,בזה זה להסתפק האמונה

 äàèìùì ïéìëé àìã ïéðéãã éøàî øàù ìë
 àú àãç àðîæá àìëå ïåì øñîúàã àðéã àåääá
 à÷ôúñàì àúåðîéäîã àæøá ãéáòúà àìë éæç
 ãò êéøèöàã ïàî àìéòì à÷ìúñàìå àãá àã

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר (ב"פקודי רסח עב נדפס 3975
, לא יגרעו חלקם' אם נאמר שגם הקלי, דכיון שכל המדרגות או רובם נהנות מן הקרבן, מבעיא ליה 3976

ם בבעלי חיים ובצמח או דלמא דווקא שאר המדרגות שהם קדושות ראוי שיהנו מן הקרבן ועוד שהם נכללי
 ).יב' א סי"אור יקר ש(' שאינם נכללות וכו' אמנם הקלי, האדמה
ותתאה פאילו , עילא הספירות' ראוי שגם אלו לא יגרעו חלקם וכו, וכיון שהוא דבר השוה לכל נפש 3977

 ).אור יקר(' הקלי
 ).קראור י(כדי שיעלה כוונתם יחד , כלומר לכלול צורת אדם בשלימות צריך כולם יחד 3978
 ).אור יקר(בודוי ' לתת חלק אל הקלי 3979
). אור יקר(וכוללת גם החיצונים בוידוי , היא כוללת כל המערכות עד סוד המרכבה שתחתיה החיות 3980

קרבנות הבאים על חטא באים לסלק את הקטרוג ולהסיר ולתקן את הפגם ואותם שאינם באים על חטא 
לקשר ולייחד את העולמות זה בזה , ה של מעלהתכליתם למתק את הדינים ולהמשיך את אור הקדוש

 ).א"כללים סג ע(
כי הקדושה והטומאה לא ישלימו , חלק לקדשוים וחלק לחצונים כפלים ולא שיהיו שניהם יחד 3981

  ).א"נ(ח "ז. שני משאות משא הבהמה ומשא העונות' פי). אור יקר(
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  óåñ ïéà3982  .סוף אין עד שצריך מי
 בתפלות ידי הרימותי ,שמעון רבי אמר
 הלמעל למעלה העליון שכשרצון ,למעלה

 נתפס ולא נודע שלא רצון אותו על עומד
 סתום היותר הראש ,לעולמים כלל

 מה מוציא הראש ואותו ,שלמעלה
 הכל שמאיר מה ומאיר ,ידוע ולא ,שמוציא

 ףולרד העליונה המחשבה רצון. יתוםבס
 ,סנפר אחד מסך ,ממנו מואר ולהיות אחריו
 מחשבה אותה ברדיפת מסך אותו ומתוך
 ,מסך אותו עד יעהמג ולא מגיעה עליונה
 הוא) אותה( ואז .שמאירה מה מאירה

 )וםתיבס( באור מאירה עליונה מחשבה
 .ועדי לא מחשבה ואותה ,ידוע שלא סיתום

 נודע שלא הזה המחשבה אור מכה ואז
 שלא ממה שמאיר ,שעומד המסך של באור
 זה )זה( ואז .התגלה ולא נודע ולא ידוע
 של באור מכה נודע שלא המחשבה אור
 תשעה ונעשים ,כאחד ומאירים ,סךהמ

ïåòîù éáø øîà3983 ïéúåìöá éàãé úîéøà 
 àúåòø ãëã àìéòìäàìò3984 àìéòì ]àìéòì[ 

 ñôúà àìå òãéúà àìã àúåòø àåää ìò àîéé÷
 àåääå àìéòì øéúé íéúñã àùéø ïéîìòì ììë

 ÷éôà àùéø)ïàî ÷éôàã àìã øéäðå òéãé ïàî( 
]éàî éàî øéäðå òéãé àìå ÷éôàã [ àìë øéäðã

 åòø åîéúñá]äáùçîã) [äáùçîá( äàìò 
äéøúáà óãøîì3985äéðî àøäðúàìå 3986 ãç 

ñéøôúà åñéøô3987 åôéãøá àñéøô àåää åâîå 
 äáùçî àéääãäàìò3988éèî àìå éèî 3989 ãò 

àñéøô àåää3990 øéäð ]éàî) [ïàî( ïéãëå øéäðã 
åäéà293 äáùçî äàìò3991 øéäð ]åøéäðá[ 

)åîéúñá (íéúñ3992áùçî àåääå òéãé àìã  ä
òãé àì3993ùèá ïéãë 3994 äáùçîã åøéäð éàä 

òãééúà àìã3995àñøôã åøéäðá 3996 àîéé÷ã 
òéãé àìã äîî øéäðã3997à àìå òãééú3998 àìå 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ו "ק בשער הצחצחות שער יא פ"בפרדס להרמ' א ע"פקודי רכו ע 3982
' אריכות בעניין זה בכללים כלל טו ענף ח' עי). הערת הזוהר(ב ”א ורסח ע”נדפס בפקודי רכא ע 3983

 .בכל המאמר
  .ו הובא בסוף הספר"אריכות בלש' עי 3984
 ).@מ"ו במ"רח(ק "דא 3985
עוד ' ועי). ד"א מח ע"כללים ח(ס כביכול רודף אחרי האוירא כדי לקבל ממנו הארה "כלומר שמו 3986

 .א" עב ל"כללים ח
  ).מ"ו במ"רח(א "ק שמשך התחיל רדל" היינו פרסא שבתוך א3987

ס "ז נעשה המו"ועי. ס היא אך ורק דרכו"וכל קבלת המו, )א"כלומר הקד(ס "זהו המסך שבין אוירא למו
וכמו כן נהיה , ס שורש לעולם הנקודות וכל תולדותיהם"ומזה נעשה המו, ה שורש הדינים"ה, ק"לבוצד

ב שבתיקון "לעיל טז ע' עי). ג"א צד ע"כללים ח(ל תיקון הוא הגבלת האור וצמצומו שכ, שורש לכל תיקון
וכאן הוא מקום הזיכוך ). ג"ב מב ע"כללים ח(והיה גילוי של האור הגנוז , דמעשה בראשית לא היה מסך

  ).א"ב עו ע"ביאורים ח(א "תמידי של קד
 ). מ"ו במ"רח(א "בהשפעה ומרוצת רדל 3988
שכן אינו , וזהו ברצוא ושוב. ז"אריכות בד' כללים כלל טו ענף ח' וכן עי, ב"יז עא "לעיל טו ע' עי 3989

ב קי "ה ח"דע(וזה לשון של זיווג שאינו תדיר . 'ף פרק ב"ח שער אח"ע' ע). ג"ש סד ע"הקדו(מסתלק לגמרי 
ירידות כ יש באיכות הזיווג הזה עליות ו"ס הוא תדירי אעפ"ז שזיווג אוירא ומו"מכאן מתבאר שעכ). א"ע
 ).ב"א מה ע"כללים ח(

 ).מ"ו במ"רח(א גופיה "היינו פרסא דגבו רדל 3990
 ).מ"ו במ"רח(עתיק ' פי 3991
ק שבו "בהארת יסוד ועטרת היסוד דא' כ דלא אתיידע הוא מאיר בנוק"ג' בנוקביה דעתיק הנק' פי 3992

 ).מ"ו במ"רח(
 ).מ"ו במ"רח(כי עתיק בעצמו אינו משיגו ' פי 3993
 כי ענין השיבטשזיווג נקרא , )ה וכבר"א ד"צ יג ע"א בספד"בהגר (זיווג נעלםהבטישה הוא בסוד  3994

ח יח "א תז"בהגר (שיתמתקו כדי ג אש ומים"חו יוצאים מנ שהם"זוכגון הפכים ה' באת הזיווג הוא לזווג 
 ).ג"ב פב ע"ו ביאורים ח"לש (ווגיכעין זרק ווג ממש אלא י זה אינבטישה, )ה כד אתפשט"ב ד"ע

 ).מ"ו במ"רח(א "א היוצא מהארת רדל"אהיינו  3995
 ).מ"ו במ"רח(אורות ' היינו חכמה סתימאה מקבלת מג 3996
 ).מ"ו במ"רח(ק "נגד א 3997
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 àéìâúà3999ïéãëå àã 294äáùçîã åøéäð 4000  .היכלות
àñéøôã åøéäðá ùèá òãééúà àìã4001 ïéøäðå 

ïéìëéä òùú åãéáòúàå àãçë  
 ולא רוחות ולא אורות אינם וההיכלות

 הרצון ,בהם שעומד מי )הוא (ואין ,נשמות
 כולם שעומדים האורות תשעה כל של

 כולם בחשבון מהם אחד שהוא ,במחשבה
 במחשבה שעומדים בשעה אחריהם ףולרד
 עומדים לא ואלה ,נודעים ולא נדבקים ולא
 ,)עליונות( עליונה ,במחשבה ולא ברצון לא

 עומדים באלה ,תופסים ולא בה תופסים
 תהאורו אותם וכל ,האמונה סודות כל

 )ולמטה ,שלמטה( העליונה המחשבה מסוד
 מגיעים כאן עד .סוף אין נקראיםכולם 
 כאן אין ,נודעים ולא מגיעים ולא אורות

 מאירהר שאכ )אז. (מחשבה ולא רצון
 ,שמאירה ממי )ידוע( נודעת ולא המחשבה

 ,הבינה לתוך תמונסת מתלבשת אז
 עד ,בזה זה ונכנסים ,שמאירה למי ומאירה

 הקרבן ובסוד .כאחד נכלליםשכולם 

ïéçåø ïåðéà åàìå ïéøåäð ïåðéà åàì ïéìëéäå4002 
àìå ïéúîùð ïåðéà åàìåå ]úéà[) åäéà ( ïàî

ïéøåäð òùú ìëã àúåòø åäá àîéé÷ã4003 éîéé÷ã 
äáùçîá åäìë4004 åäééðî ãç åäéàã 

àðáùåçá4005åäééøúá óãøîì åäìë 4006 
éîéé÷ã àúòùá4007äáùçîá 4008 ï÷áãúî àìå 

éîéé÷ àì ïéìàå åòãééúà àìå4009  àúåòøá àì
 äáùçîá àìåäàìò ) ïéñôúìä (>ð"ïéàìò à 

ïéñôúäá  < ïéñôú àìå]ð"ïéàìò à [ïéìàá4010 
 àæøî ïéøåäð ïåðéà ìëå àúåðîéäîã éæø ìë éîéé÷

 äáùçîãäàìò4011) àúúìã( ]àúúìå[4012 
óåñ ïéà ïåø÷à åäìåë4013ïéøåäð åèî àëä ãò 4014 

 àìå àúåòø àëä åàì åòãééúà àìå ïåèî àìå
 äáùçî)ïéãë( ]ëã[äáùçî øéäð 4015 àìå ) òéãé
ã ïàîîðøéä] (øéäð ïàîî òãééúà [ ùáìúà ïéãë

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"ו במ"רח(א "נגד רדל 3998
 ).מ"ו במ"רח(נגד כתר עליון  3999
 ).מ"ו במ"רח(אריך  4000
 ).מ"ו במ"רח(ס "מו 4001
 ומקוריות אשר הם שרש ומקור ס הם עשרה ספירות השרשיות"כל מה שהאציל הא'  תחילת וראשי4002

א ואלו העשר ספירות הם "וחיות אל כל האצילות כולו והם עשרה חלקי הכתר של האצילות ונקרא א
נח ' בפ' והם הם אותם הנז' נרמזים כאן באומרו כד אתתקן אפיק תשעה נהורין דלהטין מיניה מתקונוי כו

ין דא נהירו דמחשבה דלא אתידע בטש בנהירו ל וכד"א וז"ט ע"א ודרס"ז ע"א ובפרשת פקודי דרכ"ה ע"דס
דפריסא ונהרין כחדא ואעתבידו תשעה היכלין והיכלין לאו אינון נהורין ולאו אינון רוחין ולאו אינון 

, ג"י דף נ ע"שער מאמרי רשב' ועי). א"י מח ע"שער מאמרי רשב ('נשמתין ולא אית מאן דקיימא בהו כו
 . א"א לא כולל רדל"ספירות דא' שזה ט, שער מח פרק גו', ן פרק ד"א וזו"ח הולדת או"ובע

 ).מ"ו במ"רח(מקוריות ' היינו הט 4003
 ).מ"ו במ"רח(ס "מו 4004
 ).מ"ו במ"רח(המשלמת לעשרה  4005
 ).מ"ו במ"רח(של היכלין הפנימיים  4006
 ).מ"ו במ"רח(ההיכלין הפנימיים  4007
 ).מ"ו במ"רח(ס "מו 4008
 ).מ"ו במ"רח(ם לדעת אחר שאינם מושגים אמר שגם הם אינם משיגי 4009
 ).א"ד) (א"א ורסט ע"עיין פקודי רכו ע(משיגים ואינם משיגים לרוב העלמתו  4010
 ).מ"ו במ"רח(א "רדל 4011
ח שם גורס "ח על הע"שב' אמנם עי, שגורס כדרך אמת' פרק ב' ושער ב' ענף ד' ח שער א"ע' עי 4012

 ". ולעילא"ד שגורס "ח יח ע"א בתז"גר' ועי". דלתתא"
  ).מ"ו במ"רח(ס "א שגם הוא נקרא א"היינו א 4013

 ).'פרק ב' וכן שער ב', י פרק ד"ח עגו"ע(ס דאצילות "שהן למעלה מי' כאן מוכח כי ישנן בחי
 ).מ"ו במ"רח(כי האצילות התחיל מאבא  4014
 ).מ"ו במ"רח(אבא  4015



úéùàøá 

386 

 .בזה זה ומאיר בזה זה נקשר הכל ,כשעולה
 והמחשבה ,בעליה כולם עומדים אז

 האור אותו .סוף אין עם מתעטרת
 שלא( העליונה המחשבה ממנו שמוארת

 וממנו ,סוף אין נקרא )כלל בה נודעת
 זה ועל ,שמאיר למי ומאיר ועומד נמצא
 הצדיקים של חלקם אשרי .עומד הכל

  .הבא ובעולם ההז בעולם

 øéäðå äðéá åâ íéúñàå>ì<øéäðã ïàî4016 
ìéòàå295àãá àã 4017 àãçë åäìë åìéìëúàã ãò 

àðáø÷ã àæøáå4018 àìë ÷éìñ ãë )å( àã øù÷úà
 å÷éìñá åäìë éîéé÷ ïéãë àãá àã øéäðå àãá

óåñ ïéàá øèòúà äáùçîå4019 åøéäð àåää 
]ðúàãøéä) [øéäðã( äáùçî äéðî )äàìò àìã 

ììë äá òãééúà ( éø÷à]óåñ ïéà[äéðîå 296 
øéäðã ïàîì øéäðå àîéé÷å çëúùà4020 àã ìòå 

]àìë[íéà÷ 4021 àéé÷éãöã ïåäé÷ìåç äàëæ 
éúàã àîìòáå ïéã àîìòá4022  

 שהקשר כמו ,הזה בשר כל קץבא וראה 
 למטה כאן גם ,בשמחה למעלה נמצא

 מעלהל הכל להסתפק ורצון ,השמחב
. כראוי ישראל על עומדת םוהֵא ,ולמטה

 וחדש חדש ראש בכל ,בא וראה
 בשר כל לקץ נותנים ,הלבנה כשמתחדשת

 להתעסק הקרבנות על יותר אחד חלק הזה
 ישראל של צד ויהיה ,בחלקו וישתמש בו

 וזהו ,מלכם עם שיתאחדו כדי לבדם
 שכתוב ,עשו בחלק שהוא משום ,השעיר

 זה ועל ".שעיר ישא אחי עשו הן" ,שעיר בו
 משתמשים וישראל ,בחלקו השתמש הוא

 יה לו בחר יעקב כי" כתוב ולכן .בחלקם
  ".לתוולסג ישראל

 àøåù÷ã äîë øùá ìë õ÷ éàä éæç àú
 àúúì éîð éëä óåà åãçá àìéòì çëúùà
 àúúå àìéòì àìë à÷ôúñàì àúåòøå àúååãçá

 àîéàå]àîéé÷[ àú úåàé à÷ãë ìàøùéã åäééìò 
éø ìëá éæç àùãçúî àøäéñ ãë àçøéå àçøé éù
äéì ïéáäé4023 àãç à÷ìåç øùá ìë õ÷ éàäì 

 ùîúùéå äéá à÷ñòúàì ïéðáø÷ ìò øéúé
 ïéâá åäééãåçìá ìàøùéã àøèñ àäéå äé÷ìåçá
 åäéàã ïéâá øéòù åäéà àãå ïåäéëìîá ïåãçàúéã

 øéòù äéá áéúëã åùòã à÷ìåçá) æë úéùàøá
àé (åäéà àã ìòå øéòù ùéà éçà åùò ïä 

 ïéùîúùî ïåðéà ìàøùéå äé÷ìåçá ùîúùà
 áéúë êë ïéâáå ïåäé÷ìåçá)ã äì÷ íéìäú ( éë

åúìåâñì ìàøùé äé åì øçá á÷òé  
 רצונו כל ,הזה בשר כל קץבא וראה 

 הבשר תיקון ולכן ,תמיד בבשר אלא אינו
 .בשר כל קץ נקרא ולכן ,אליו תמיד

 על ולא הגוף על שולט ,שולט וכשהוא
 והבשר ,למקומה העול הנשמה .הנשמה

 ,בקרבן וז דוגמאכ ,הזה למקום תןינ
 למקום והבשר ,אחד למקום עולה שהרצון

 ממש קרבן הוא ,צדיק שהוא והאיש. אחד
 ,קרבן אינו צדיק שאינו ואחר ,לכפרה

]å[ éæç àú]éàä[ åàì äéúåòø ìë øùá ìë õ÷ 
øéãú àøùáá àìà åäéà4024 àðå÷ú êë ïéâáå 

 øùá ìë õ÷ éø÷à àã ìòå äéáâì øéãú àøùáã
 àúîùð ìò àìå àôåâ ìò èéìù èéìù åäéà ãëå

øúàì à÷ìñ àúîùðà4025 áéäéúà àøùáå 
 à÷ìñ àúåòøã àðáø÷á àã àðååâë àã øúàì
 åäéàã ùð øáå ãç øúàì àøùáå ãç øúàì

áø÷ åäéà äàëæ åàìã àøçàå äøôëì ùîî àð

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"ו במ"רח(א "ז 4016
 ).מ"ו במ"רח(אבא באמא  4017
 .אות טוא "א סג ע"אריכות בעניין זה בכללים ח' עי 4018
 ).מ"ו במ"רח(ס "אבא מקבל מח 4019
 ).מ"ו במ"רח(ק ולחכמה סתימאה "לע 4020
 ).מ"ו במ"רח(הכלל קיים על מוחא סתימאה כי הוא מחיה את כולם  4021
  .א הובא ביהל אור"ח עט ע"אריכות ביהל אור ובתז' עי 4022
 ).א"ד(ח "נותנים לו שעיר של ר 4023
 ).א"ד(ב ”א ומשפטים צו ע”שלח קע ע). מ"במו "רח(כי בשר סומקא הוא משמות אלהים כנודע  4024
  ).א"נ(ח "ז. הצדיק עצמו ובשרו וגופו נעשה קרבן למעלה' פי 4025
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 לרצון לא כי" שכתוב ,מום בו שיש משום
 העולם כפרת הם הצדיקים זה ועל ,"'וגו

  .בעולם קרבן והם

 àîåî äéáã ïéâá àðáø÷ åäéà åàì äàëæ åäéà
 áéúëã)ë áë àø÷éå (åâå ïåöøì àì éë ' àã ìòå

ïåðéà àðáø÷å àîìòã ïåðéà äøôë àé÷éãö 
àîìòì ]ïàë ãò[  

 כל קץ לנח אלהים ויאמר" ,בא וראה
  פני להחשיך רשות לוטיל ,"לפני בא בשר

éäìà øîàéå éæç àú"ë õ÷ çðì í àá øùá ì
åäééôà àëùçàì åùø ìèéîì éðôì  

  äñ/á  
 את משחיתם הנני" ולכן ,העולם בני
 עצי בתית לך עשה" ,זה ועל( ".הארץ

 לשלוט יוכל לאכך ו ,בה נצלילה כדי ,"פרוג
 הולכים היו יוסי ורבי חייא רבי. עליך
 אשר ככל נח ויעש" כתוב )אמראחד  ,בדרך
 שש בן ונח" ,כתוב מהבא וראה ". 'ה צוהו

 הזה החשבון בא למה וכי ,"' וגושנה מאות
 מאות שש בן נח היה לא לויא אלא .למנות

 ,עמה יתחבר ולא בהילת יכנס לא ,שנה
 אז ,שנה מאות בשש שהשתלם כיון

 שהשתלם מיום ,כן ועל. עמה התחבר
 הקדוש להם כהיח ,העולם בני של חטאם

 מאות בשש נח שהשתלם עד הוא ברוך
 צדיק והיה ,כראוי ודרגת ונשלמה ,שנה
 דוגמאכ והכל ,בהילת נכנס ואז .שלם

 כמו "שנה מאות שש בן ונח. "שלמעלה
 מאות שש כבן נאמר לא ולכן .שאמרנו

  ).העולם צדדי ששת כנגד( שנה

 úà íúéçùî éððä êë éðéâáå àîìò éðáã
 õøàä)]ð"à [ øôåâ éöò úáéú êì äùò àã ìòå

)ãé å úéùàøá (ëé àìå äá àáæúùàì ïéâá ìé
 éìæà ååä éñåé éáøå àééç éáø êìò äàèìùì

ãç øîà àçøàá ( áéúë)áë íù ( ìëë çð ùòéå
åäé åäåö øùà"ä4026 áéúë äî éæç àú )å æ íù (

åâå äðù úåàî ùù ïá çðå ' àúà éàîà éëå
 ùù ïá çð äåä àì åìéà àìà éðîîì àã àðáùåç
 øáçúé àìå àúåáéúì ìåòéé àì äðù úåàî

ùùá íéìúùàã ïåéë äãäáäðù úåàî 4027 ïéãë 
 íéìúùàã àîåé ïî àã ìòå äãäá øáçúà

á÷ ïåì êéøåà àîìò éðáã åäééáåç" ãò ä
 äéâøã íéìúùàå äðù úåàî ùùá çð íéìúùàã

úåàé à÷ãë4028 ]íéìù ÷éãö äåäå4029ïéãëå  [
)ïëáå (àúåáéúì ìàò4030 àðååâë àìëå 

àìéòìã4031 äðù úåàî ùù ïá çðå )íù ( äîë
ïáë øîúà àì êë éðéâáå ïøîàã4032  úåàî ùù

 äðù)àîìòã ïéøèñ úéù ìéá÷ì(4033  
 את מביא הנני ואני" ,ואמר פתח עוד
 .ואני שאמר כיון ,"הנני" מהל ,"מים המבול

בא . אחד דבר הכל )הנני( אנכי ,אני אלא
 לנשמה גוף נעשה אני מקום בכל ,וראה

 øîàå çúô åú)úéùàøáæé å  ( àéáî éððä éðàå
 éðàå øîàã ïåéë éððä àîòè éàî íéî ìåáîä úà

 éëðà éðà àìà>ð"éððä à< àãç äìî àìë 
àéä4034àôåâ ãéáòúà éðà øúà ìëá éæç àú 4035 

                                                           

  ).הערת הזוהר(מה שחסר כאן עיין בסוף הספר סימן יא  4026
א "אור יקר ש(זעירא והם מאות בסוד הכללות עשר מעשר ' קצוות שגם היסוד כולל מהם בסוד ו' ו 4027

 . בסוף הספרנ הובא"ש' עי). יא' סי
אור (היינו במעשים הגונים כאומרו עשה לך תקן עצמך כי עדיין אל זכה אל המדה ההיא בשלימות  4028

 ).יקר
אמנם , אבל לא היה שלם בכל בחינות היסוד, עד עתה היה צדיק כובש יצרו ושומר בריתו 4029

 ).אור יקר(בהתמדת הזמן נשלם בכל פאות היסוד 
 @).אור יקר(ה שעושה אחת כוללת כמה "יעתו של הקבואגב חדא תרתי או תלת וזה יד 4030
 ).אור יקר(אם בתיבה אם בכניסתו בה אם באריכות ימי המבול , אם בשנים, בכל בחינות הענין 4031
אור (ל שהיה בן אותם השנים העליונים "ר, אמנם בן שש, מורה ממש על מספר השנים הגשמיים 4032

 ).יקר
  ).א"נ(מ "א. עשר הרי שש מאותק וכל אחד כלול מעשר עד "כנגד ו' פי 4033
 ). אור יקר(שתיהם במלכות ' פי 4034
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 נרמז ולכן ,שלמעלה ממה שמקבלת ודאי
 בריתי הנה אני" שכתוב ,הברית באות
 אני ,לדעת מנתומז בגלוי יםשקי ניא ,"אתך
 נקמות שעושה אני ,שלמעלה הַמְל כסא

 .כאחד ונקבה זכר כולל ואני ,דורות לדורי
 ,דין לעשות שהזדמן ,לבדו נרשם כך אחר

 שאמר כיון, "מים המבול את מביא הנני"
 ,מים שהוא ידענו לא ,המבול את מביא
 ,המות מלאך לרבות "המבול את" אלא
 ,)בהם להשחית( מים ושהי גב על שאף

 להשמיד בעולם הולך היה המשחית
 נאמן ,שנינו כך ,"'ה אני" .המים באותם

 פרעיולה לצדיקים טוב שכר לשלם אני
 הפסוק להם הבטיח ולכן ,מהרשעים
 שלהם טוב שכר לשלם ',אני'ב לצדיקים

 מהם פרעילה לרשעים םֵיוִא ,הבא לעולם
  .'אני'ב הבא לעולם

àìéòìã äîî àìá÷îã éàãå àúîùðì4036 ïéâáå 
àîéé÷ úàá æéîøúà êë4037 áéúëã )ã æé íù (

àîéé÷ã éðà êúà éúéøá äðä éðà4038 àéìâúàá 
 úðîåæîéðà òãðîì4039àéñøë 4040 àìéòìã äîì 

ïéøã éøãì ïéî÷åð àðãéáòã éðà4041éðàå 4042 ìéìë 
àãçë àá÷åðå øëã4043øúáì 4044 íéùøúà 

 àðéã ãáòîì ïîãæàã éåãåçìá>éððä4045< àéáî 
 àì ìåáîä úà àéáî øîàã ïåéë íéî ìåáîä úà
 äàâñàì ìåáîä úà àìà íéî åäéàã àðòãé

òàã úåîä êàìî"àìáçî ååä àéîã â ) àìáçì
åäáïàìáçî  (>äåä< äàöéùì àîìòá ìéæà 

åäé éðà ïééî ïåðéàá" àðà ïîàð ïðéðú éëä ä
 àéòéùøî òøôúàìå àé÷éãöì áè øâà àîìùì

 ïåì çèáà êë ïéâáå>àø÷< éðàá àé÷éãöì 
éúàã àîìòì ïåäìã áè øâà àîìùì4046 íéæâàå 

 éúàã àîìòì åäééðî òøôúàì àéòéùøì
éðàá4047  

 הושז ,שהעמדנו כמו ".בשר כל לשחת"
 ולא" כתוב זה ועל ,העולם של המשחית

 וזה ,"ףולנג בתיכם אל לבא המשחית יתן
 בשר כל קץ של מצד ,"בשר כל לשחת" הוא
 כהישח זמן שהגיע כיון שהרי .לפני בא

 עד )להם כהיוח( הוא ברוך הקדוש להם

 øùá ìë úçùì)æé å íù ( àðîé÷åàã äîë
 áéúë àã ìòå àîìòã àìáçî àåä àãã) úåîù

âë áé ( óåâðì íëéúá ìà àáì úéçùîä ïúé àìå
 øùá ìë õ÷ã àøèñî øùá ìë úçùì àåä àãå

 éðôì àá)âé å úéùàøá (ïåéë àäã àðîæ àèîã 

                                                                                                                                                                                     

אנכי בכף מורה יותר על הנקבה והתגלות אמנם אני מורה דקות יותר דהיינו מלכות מוכנת ' פי 4035
ת לפי האמת נשמה למלכות "והת, ת כי בינה נקראת נשמתא ממש"לקבל עליה נשמתא דהיינו בינה או ת

  ).א"נ(ת המקבל השפעה מלעילא מהבינה " אל הנשמה דהיינו תלבוש והיכל' פי). אור יקר(
הכנה זו הוא סוד שקבלה שפע להתקשט לתקן עצמה לבוש אל הנשמה וקבלת שפע והכנה זו ' פי 4036

 ).אור יקר(מהספירות של מעלה ממנה כנודע דהיינו על ידי היסוד 
שמשיגים בה יותר מכל ' לוכ' והטעם שכמו שברית צריך שיהיה מגולה כך המ' אות ברית נקרא מ 4037

  ). א"נ(ש אני דקיימא אני כרסיא "וזהו אני מזומן ומושג וז' הספי
היא בנונית לא לימין ולא ' הא. ופעמים ברעה, ולפיכך פעמים ימצא בטובה', בחי' במילת אני ג 4038

ל אם א, ירצה לדעת אם אל השמאל אשמאילה, "אני דקייאמ למנדע"ש "וז, לשמאל אלא שקולה ועומדת
, כי מצד קו האמצעי הוא הדעת הוא מודיעה' הימין ואימינה או ירצה מקום ההתגלות וההשגה והכל ענין א

 ).אור יקר(ומגלה כל מה שלמעלה 
 ).מ"מ(אני ' שהיא בגלות הוא הנק' חיצוניות השכינה נקרא אני והחיצוניות הנז 4039
ומשם הייחוד ובהיותה מן הימין , כסא למה דלעילא דהיינו מצד החסד דכתיב והוכן בחסד כסא' פי 4040

 ).אור יקר(מקבלת על כל העליונות 
 ).אור יקר(דהיינו מצד השמאל והדין לנקום נקם  4041
 ).אור יקר(ת עמה "מורה על ממשות הת' ואני ביחוד האות ו 4042
 ).א"נ(' י נוק"דכר אנ' ו' פי 4043
 ).א"נ(כ הנני "במה דכתיב אח' פי 4044
נה שהיא מיוחדת ולא אני שהיא תלוי ועומדת אאל הנני אתרשים שכבר אינה ואי' הנני היא בחי 4045

 ).אור יקר(בלחודוי למעבד דינא ומה שהיה ואני נעשית הנני 
היא מבטחת לאדם אם תצדיק את דרכיך נאמן לשלם שהיא הבחינה , בחינות' ל שיש למלכות ג"כנ 4046

 ).אור יקר(הראשונה 
 ). יקראור(' ואם תקלקל נאמן ליפרע היא הבחינה הג 4047
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 לשחת" אז ,שנה מאות לשש נח שהשלים
 רבי של משמו למדנו כך ,אמר ".בשר כל

 זה( לנו שאמר ,)מחוזאי יוסי בירן ב( יצחק
  ).לכם שאמרתי

ïåì êéøåàã4048á÷ " ä>ð"à < ãò ïåì êéøåàå
 ìë úçùì ïéãë äðù úåàî ùùì çð íéìùàã

÷çöé éáøã äéîùî àðôéìåà éëä øîà øùá297 
 ïì øîàã>ð" àïåëì éøîàã<   

 יה יה אראה לא אמרתי" ,ואמר פתח
 יושבי עם עוד אדם אביט לא החיים בארץ
 כמה ,"יה אראה לא אמרתי" ".חדל

 ולא יודעים שלא אדם בני הם אטומים
 מסתכלים אלא ,התורה דבריב יםתבוננמ

. חכמה רוח מהם ונשכחת העולם בדברי
 ונותן הזה מהעולם מסתלק שכשאדם

 הזה בעולם שעשה מה מכל לרבונו חשבון
 ורואה ,כאחד וגוף רוח קיים שהוא בעוד

 ופוגש עולם לאותו שהולך עד ,שרואה מה
 לראות עדן גן בשער יושב הראשון באדם

 ושמח םרבונ מצוות את ששמרו אותם כל
 לוֵא ,אדם סביב צדיקים וכמה. בהם

 ,העדן גן לדרך וסטו הגיהנם מדרך שנמנעו
 יושבי כתוב ולא ,חדל יושבי נקראים ואלה
 ומניחה שגוררת לדהוח כמו אינם כי ,חלד
 ,חדל יושבי אלא ,מניחה למי יודעת ולא
 ,"' וגוהאדם מן לכם חדלו" שנאמר כמו

 ,םהגיהנ מדרך שנמנעו )לדח יושבי אלא(
  .עדן בגן להכניסם בהם והחזיקו

 øîàå çúô)àé çì äéòùé ( äàøà àì éúøîà
 éáùåé íò ãåò íãà èéáà àì íééçä õøàá äé äé
 éðá ïåðéà ïéîéèà äîë äé äàøà àì éúøîà ìãç

ïéòãé àìã àùð4049 éìîá ïéçéâùî àìå 
àúééøåàã4050 àîìòã éåìîá éìëúñî àìà 

ùð øá ãëã àúîëçã àçåø åäééðî éùðúàå4051 
àäéøàîì àðáùåç áéäéå àîìò éàäî ÷ìúñ4052 

 íéà÷ åäéàã ãåòá àîìò éàäá ãáòã äî ìëî
 ìéæàã ãò éîçã äî éîçå àãçë àôåâå àçåø

 àîìò àåääìå áéúé ïåùàøä íãàì äéì òâô
 åøèðã ïåðéà ìë éîçîì ïãòã àúðâã àòøúì
 àé÷éãö äîëå åäá éãçå ïåäéøàîã éãå÷ô

ã àçøàî åòðîúàã ïåðéà íãàã äéðøçñ íðäéâ
 éáùåé ïåø÷à ïéìàå ïãò ïâã àçøà éáâì åèñå

 áéúë àìå ìãç)á èî íéìäú ( ãìç éáùåé] ïéâá
 àòãé àìå àçðîå àøøâã äãìåç åîë ååä àìã

à÷áù ïàîì[ ìãç éáùåé àìà ] øîà úàã äîë
)äéòùéáë á  (ì åìãçåâå íãàä ïî íë'[ >ð" à

ìãç éáùåé àìà < íðäéâã àçøàî ïåì òðîúàã
)åôé÷úàå (]óé÷úàå[ àúðâá åäì àìòàì åäá 

 ïãòã  
 בעלי אלו "חלד יושבי" ,אחר דבר
 חטאי מאותם עצמם שמנעו תשובה

 שב הראשון שאדם ומשום .הרשעים
 אותם על )עם( יושב ,רבונו לפני בתשובה
 כמו ,חדל בני והם מחטאיהם שנמנעו
 הוא ולכן ".אני חדל מה אדעה" שנאמר

 בצדיקים ושמח העדן גן בשער יושב
  .עדן גן של דרך באותה שבאים

 äáåùúã ïåäéøàî ïåðéà ìãç éáùåé øçà øáã
 ïéâáå àéáééçã ïéáåç ïåðéàî åäééîøâ åòðîã
 äéøàî éî÷ àúáåéúá áú ïåùàøä íãàã

áéúé298 éðá ïåðéàå ïåäéáåçî åòðîúàã ïåðéà ìò 
 øîà úàã äîë ìãç)ä èì íéìäú ( äî äòãà

âã àòøúì áéúé åäéà êë ïéâáå éðà ìãç àúð
ïãòã4053 àåääá ïééúàã àé÷éãöá åäá éãçå 

ïãòã àúðâã àçøåà  

                                                                                                                                                                                     

ומעת " דהא מטא זמנא דאוריך"ש "וז, קודם גזרה לראות אם יחזרו' א, אריכות' הענין כי היו שם ב 4048
 ).אור יקר" (ואוריך לון"ש "וז', ר היה אריכות ב"הצואה לנח עד היות נח בן ת

 ).אור יקר(הם כת רשעים עמי הארץ  4049
 ).אור יקר(הם כת רשעים יודעי תורה  4050
 @@@@@.ד מו גרסא אחרת לגמריאור יקר עמו' עי 4051
כאילו דמתטרפים סמוך למיתתם או מתעלפים אז הוא עת פקודת החובות כתיבתם וחתימתם ' פי 4052

  ).א"נ(
 ).אור יקר(אין הכוונה מבחוץ אלא פנימה לגן באותו הפתח שדרך בו נכנסים בעלי תשובה  4053
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 אראה לא אמרתי" ,כתוב מהבא וראה 
 סוף אלא .יה לראות יכול מי וכי ".יה

 ".החיים בארץ יה" שכתוב ,מוכיח הכתוב
 צרור למקום עולות כשהנשמות ,בא וראה

 האספקלריה של בזהר נהנים שם ,החיים
  שמאירה

 áéúë äî éæç àú)òùéàé çì äé ( àì éúøîà
äé éîçîì ìéëé ïàî éëå äé äàøà4054 àôåñ àìà 

íééçä õøàá äé áéúëã çëåà àø÷ã4055 éæç àú 
ãë4056ééçã àøåøö øúàì ïéúîùð ïé÷ìñ 4057 

àøäæá ïðäúî ïîú4058àøäðã äàéøì÷ôñàã 4059 
øéäðã4060  

  åñ/à  
 לא לויוא .הכל של העליון מהמקום

 לא ,אחר לבוש של בזהר הנשמה התלבשה
 .האור אותו את לראות בלהתקר תוכל
 לבוש לנשמה שנותנים כמו ,הדבר וסוד

 גם כך ,הזה בעולם לעמוד בו שמתלבשת
 בה לעמוד עליון זהר של לבוש לה נותנים
 אותה בתוך ולהסתכל ,עולם באותו

 ארץ אותה מתוך שמאירה אספקלריה
  .החיים

 øúàîäàìòàìëã 4061 àùáìúî àì åìéàå 
ëéú àì àøçà àùåáìã àøäæá àúîùð ìå

 äîë äìîã àæøå àøåäð àåää éîçîì àáø÷úàì
 í÷éîì äéá àùáìúîã àùåáì àúîùðì éáäéã

àøäæã àùåáì äì éáäé éîð éëä àîìò éàäá4062 
äàìò åâá àìëúñàìå àîìò àåääá äéá í÷éîì 

 õøà àåää åâî àøäðã äàéøì÷ôñà àåää
 íééçä  

 להתקרב יכל לא משה ,בא וראה
 כשהתלבש אלא שהסתכל במה להסתכל

 בתוך משה ויבא" שנאמר כמו ,אחר בלבוש
 באמצעות ,ותרגום ".ההר אל ויעל הענן
 .בלבוש שמתלבש כמי בו והתלבש .הענן
 שם אשר הערפל אל נגש ומשה" ולכן

 הענן בתוך משה ויבא" וכתוב ,"האלהים
 יום ארבעים בהר משה ויהי" ,"'וגו

 במה להסתכל ויכל ,"לילה וארבעים
  .שהסתכל

 àì äùî éæç àú àìëúñàì àáø÷ì ìéëé
 àøçà àùåáìá ùáìúà ãë àìà ìëúñàã äîá

 øîà úàã äîë)çé ãë úåîù ( êåúá äùî àáéå
 àððò úåòéöîá íåâøúå øää ìà ìòéå ïðòä

âáå àùåáìá ùáìúàã ïàîë äá ùáìúàå" ã
)çé ë íù ( íù øùà ìôøòä ìà ùâð äùîå

éäìàä" áéúëå í)çé ãë íù ( êåúá äùî àáéå
åâå ïðòä 'î éäéå íéòáøàå íåé íéòáøà øäá äù

ìëúñàã äîá àìëúñàì ìéëéå äìéì  
 הצדיקים נשמות מתלבשות וז כדוגמא

 אותו כדוגמת בלבוש ,העולם באותו
דוגמא כ בלבוש אלא יתנהג שלא ,העולם

 באותה המאיר באור להסתכל ועומדים ,וז
 ,"החיים בארץ יה יה" וזהו .החיים ארץ

 לאותהו אור לאותו יזכה שלא סבור שהיה
 מפסיק השופע שהנהר משום ,הסתכלות

 àé÷éãöã ïåäúîùð ïéùáìúî àã àðååâë
 àîìò àåääã àðååâë àùåáìá àîìò àåääá

>àã àðååâë àùåáìá àìà âéäðúé àìã< éîéé÷å 
øéäðã àøåäðá àìëúñàì íééçä õøà àåääá 

> éëæé àìã øáñ äåäã íééçä õøàá äé äé åäæå
 àøäðã ïéâá àúåìëúñà àåääìå àøåäð àåääì

                                                           

 ).א"נ(דהיינו החכמה  4054
והצדיקים משיגים ,  החיים בינה והשגת החכמה בבינהארץ, ואין השגה לנשמות שם, חכמה, ה"י 4055
 ).אור יקר(בבינה 

  ).הערת הזוהר(תרומה קמא  4056
  ).מ"אור יקר ומ(המלכות שצוררת אל חי שהוא היסוד בתוכה ' פי 4057

 ).ב"לקמן קו ע'  ועי- ב "י ז ע"א על ס"בהגר(בינה ). א"נ(' היינו מ
 ).אור יקר(ת "יסוד שהוא זוהר המתפשט מת 4058
אור יקר (ת "היינו ת). מ"אור יקר ומ(א שיש שם במלכות "מתוך המלכות יונקים מהארת הז' פי 4059

  ).א"ונ
  ).א"נ(ח "ז. ב"ה העליון דהיינו חו"מי 4060
 ).אור יקר(ר "הכולל ג, )מ"אור יקר ומ(בינה  4061
א "לקמן פרשת ויחי רכד ע' א ועי"ג ריד ע"ב וח"א וע"י ע"א ור"א וקנ ע"ב ורלא ע"ב דף רכט ע"ח 4062

  .'ח שער כו פרק א"ע' ועי, )ו"לש(א "ב ופרשת פקודי רמז ע"ב ופרשת שלח קסט ע"ב ורכו ע"וע
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 זה ,"עוד אדם אביט לא" .ולידמ ולא אותו
 ,למה זה וכל. שנתבאר כמו הראשון אדם

 בעולם "אתה מת כי" ,הנביא לו אמר כי
 שמי משום ,הבא לעולם "תחיה ולא" ,הזה
 ,הזה בעולם בנים מוליד )היה( שלא

 מה מכל אותו מגרשים ,ממנו כשיוצא
 אור באותו לראות שורה אול ,שאמרנו
 ולםהע לשאר שכן וכל שכן כל( .המאיר
 לו שהיתה חזקיה ומה ).האדם בני ושאר
 כל כך ,וחסיד צדיק זכאי והוא אבות זכות
 לפני וחוטא אבות זכות לו שאין מי שכן

 מה )הם( הוא שאמרנו הזה הלבוש. רבונו
 רבנן של חלוק ,החברים שאמרו

 ריאש .העולם באותו בו שמתלבשים
 הקדוש להם שגנז הצדיקים של חלקם
אותו ל ועדונים טובות כמה הוא ברוך
 אלהים ראתה לא עין" כתוב עליהם ,עולם
  ".לו למחכה יעשה זולתך

ãéìåà àìå äéì ÷éñô ãéâðã<4063 íãà èéáà àì 
 äîì àã ìëå øîúàã äîë äàîã÷ íãà àã ãåò

 ïéâá] àîìò éàäá äúà úî éë äàéáð äéì øîàã
 äéçú àìåáïàîã àîìò àåää[àìã 4064) äåä (

éìåà ïéëøúî äéðî ÷éôð ãë àîìò éàäá ïéðá ã
 àåääá éîçîì àéøù àìå ïøîàã äî ìëî äéì

 øéäðã àøåäð)ë"ëå ù"ù( éðá øàùå àîò øàù 
úåáà úåëæ äéì äåäã äé÷æç äîå àùð4065 åäéàå 

 àãéñçå à÷éãö äàëæ]êë[ úéìã ïàî ïëù ìë 
 àùåáì éàä äéøàî éî÷ éèçå úåáà úåëæ äéì

 åäéà ïøîà÷ã)ïåðéà ( äî à÷åìç àééøáç åøîàã
]ïðáøã4066åùáìúàã [ )åùéáìúàã( àåääá 

á÷ ïåì æéðâã àé÷éãöã ïåäé÷ìåç äàëæ àîìò" ä
 ïéáè äîë]ïéðåãéòå[ áéúë åäééìò àîìò àåääì 

)â ãñ äéòùé (éäìà äúàø àì ïéò" äùòé êúìåæ í
åì äëçîì  

 על מים המבול את מביא הנני ואני"
 בהמרי מי המה" ,פתח יהודה רבי ".הארץ
 ,"בם ויקדש 'ה את ישראל בני רבו אשר

 ,'ה את ישראל בני רבו לא אחר במקום וכי
 ולא מריבה מי המה שאמר כאן שונה מה

 ,ודאי היו הללו המריבה מי אלא .אחרים
 ,להתחזק הדין לבעלי זקווח כח שנתנו
 יש ,מרירים ומים מתוקים מים שיש משום

 שלום יֵמ יש ,עכורים מים ויש צלולים מים
 אשר מריבה מי המה" ,זה ועל ,קטטה יֵמו

 עליהם שהמשיכו ,"'ה את ישראל בני רבו

 õøàä ìò íéî ìåáîä úà àéáî éððä éðàå
)æé å úéùàøá ( çúô äãåäé éáø)âé ë øáãîá (

äáéøî éî äîä4067 úà ìàøùé éðá åáø øùà 
åäé"íá ùã÷éå ä4068 åáø àì àøçà øúàá éëå 

åäé úà ìàøùé éðá"ù éàî ä øîà÷ã àëä àð
 äáéøî éî éðä àìà ïéðøçà àìå äáéøî éî äîä
 àðéãã ïåäéøàîì àô÷åúå àìéç åáäéã éàãå ååä

ìààô÷úú4069ïé÷åúî ïééî úéàã ïéâá 4070 úéàå 
ïìéìö ïééî úéà ïøéøî ïééî4071 ïééî úéàå 

ïøéëò4072íìù ïééî úéà 4073åèè÷ ïééî úéàå 4074 

                                                                                                                                                                                     

 .א"לעיל ב ע' עי 4063
 ).א"נ(מ "א. ב"ד שלא יהיה לו חלק לעוה"על חזקיה קאמר שהוא התפלל תפלה זו וקאמר דס' פי 4064
 ).אור יקר (דוד עבדיוגנותי אל העיר הזאת להושיעה למעני ולמען )  יט לד'מלכים ב(כדכתיב  4065
) ב"י יב ע"שער מאמרי רשב' עי(מוחין דיניקה דקטנות דאלקים ' ענין חלוקא דרבנן הוא סוד בחי 4066

נ "הצלם שעל ידיה מתלבשים הנר' היינו בחי). א"ד(ב ונקרא חלוקא דרבנן "כתונת שלובשים בעה). מ"מ(
י לבושים אלו עולה הנשמה ליהנות ועל יד. וכל המצוות שלנו מתקנים את הלבושים הללו, בגוף האדם

ועל ידי ). ד"א קו ע"כללים ח(ולולא זה אי אפשר לה לעלות ולהנות כלל , מזוהר אור דאספקלריא המאירה
  ).א"ב מט ע"ביאורים ח(לבוש זה יכול האור לקבל מהאור עליון 

הפגם , שב שם מבאר כי על אף שהשפע שהגיע לכלל ישראל היה כולו קוד"ב קלג ע"ה ח"דע' עי 4067
  .היה במים עצמם

 ).א"ד(ת משה "ס 4068
שהמשיכו מיין מתיקן מצד דין הקדושה ומיין מרירן מצד , שגרמו שמתו משה ואהרן בתוקף הדין 4069

 ).יד' א סי"אור יקר ש(שמאלית של החיצונים ' הקלי
י "חסדים שבשרשם בדעת אמר מיין מתוקין כי שם מתוקים ע' ולכן נגד ה, החסדים נקראים מים 4070

  ).ב"ב קכה ע"ה ח"דע(דהיינו בחינת בארה של מרים ). מ"מ(המוחין שיש שם 
 ).מ"מ(כנגד התפשטותם בגוף כמים צלולים הניגרים ). אור יקר(מצד ימין הקדושה  4071
  ).ו"לש(א "ג יב ע"ח). אור יקר(מצד ימין החצונים  4072
 ).מ"מ(' יולהפך הקל' כנגד כללותם ביסוד וכו) אור יקר(מצד קו האמצעי בקדושה  4073
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 שכתוב זהו ,בו ונטמאו צריך שלא מי את
 ,כך אם ,חזקיה רבי לו אמר". בם ויקדש"

 ,ויקדשו כתובל צריך היה ,"ויקדש" זה מה
 שלא מי נפגם "ויקדש" ,עלה הדבר אלא
כאן  ויקדש ,הלבנה שנפגמה כביכול ,צריך

 "המבול את מביא הנני ואני" .לשבח נואי
 כמו עליהם משחית להביא ,שבארנו כמו

  .בו נטמאו שהם

äáéøî éî äîä àã ìòå4075 ìàøùé éðá åáø øùà 
åäé úà"ä4076  àìã ïàîì åäééìò åëéùîàã

ää äéá åáéàúñàå êéøèöà" ã)íù ( íá ùã÷éå
à" éòáî åùã÷éå ùã÷éå éàî éëä éà äé÷æç éáø ì

äéì4077ú÷éìúñà äìî àìà 4078 íâôúà ùã÷éå 
 àøäéñ úîéâôúàã ìåëéáë êéøèöà àìã ïàî
 àéáî éððä éðàå àëä åäéà àçáùì åàì ùã÷éå
 àìáçî äàúééàì àðîé÷åàã äîë ìåáîä úà

éìòäéá åáàúñà ïåðéàã äîë åäé4079  
 שלא לרשעיםלהם  אוי ,יוסי רבי אמר
 על הוא ברוך הקדוש לפני לשוב רוצים

 שכשאדם .הזה בעולם שהם בעוד חטאיהם
 הוא ברוך הקדוש ,חטאו על ומתנחם שב

 בחטאיהם שמחזיקים אותם וכל ,לו מוחל
 על הוא ברוך הקדוש לפני לשוב וציםר ולא

 יפלו )יפל( כך אחר ,חטאיהם )חטאים(
  .לעולמים משם יעלו ולא לגיהנם

à"àéòéùøì ïåì éåå éñåé ø4080 ïàòá àìã 
á÷ éî÷ àáúàì" ïåðéàã ãåòá ïåäéáåç ìò ä

 ìò íçðúàå áéúà ùð øá ãëã àîìò éàäá
á÷ éåáåç"îã ïåðéà ìëå äéì ìéçî äú ïéô÷ú
åäééáåçá4081á÷ éî÷ àáúàì åòá àìå " ìò ä

)éåáåç (>ïåäéáåç< øúáì )ìåôðé( >éåìôð< íðäéâì 
ïéîìòì ïîúî äéì ïå÷ñé àìå4082  

 כל לבם את שחזקו משום ,בא וראה
 חטאם להראות ורצו נח של דורו אותם
 הדין עליהם הוא ברוך הקדוש הביא ,בגלוי

 אפילו ,יצחק רבי אמר .צורה באותו
 הוא ברוך הקדוש ,בנסתר אדם כשחוטא

 עליו מכסה ,אליו האדם שב םוִא ,רחמן
 הוא ,לא ואם ,לו @רוֵתַומו ,לו ומוחל
 וכך. מסוטה ,לנו מנין .כל לעיני אותו מגלה

 ואיך .בגלוי מהארץ הללו הרשעים נמחו גם
 והיו ,מים יוצאים שהיו אלא ,נמחו

 מהם ומעבירים ועולים ,מהתהום רותחים

 àøã ïåðéà ìë åäééáì åôé÷úàã ïéâá éæç àú
á÷ àéìâúàá åäééáåç äàæçàì åòáå çðã" ä

à àðååâ àåääá åäééìò àðéã éúééà" ÷çöé ø
á÷ àéñëúàá ùð øá éèç ãë åìéôàå" ä> ïîçø

áú éàå4083äéìò éôç äéáâì ùð øá 4084 ìéçîå 
äéì4085äéì ÷éáùå 4086àì éàå < éðéòì äéì éìâ 

 ïéìà ïåçîúà éîð éëäå äèåñî ïìðî àìë
)àéáééç] (àáééç[ àòøàî ]ééìâúàáà[ êéäå 

ïåçîúà4087 ïî ïçéúø ååäå àééî é÷ôð ååäã àìà 
àëùî åäééðî øáòàå é÷ìñå àîåäú4088 ïåéëå 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(קדושות כהן לוי ישראל ' נגד ג, תהו בהו חשך' קלי' שם ג', מצד אמצעי של הקלי 4074
 ).אור יקר(שהם מרכבה לקו האמצעי דתמן ישראל , נגדיות לקו האמצעי של הקדושה 4075
 ).אור יקר(וכמה שפרקו עול הקדושה והמשיכו עליהם נגדיית למדתם , דהיינו קו האמצרים', את ה 4076
 .נ הובא בסוף הספר"ש' עי 4077
 .נ הובא בסוף הספר"ש' עי 4078
 .נ הובא בסוף הספר"ש' עי 4079
 ).אור יקר(' שהם גורמים חסרון הלבנה ותגבורת הקלי 4080
 ).א"ד(שמתחזקים ועומדים בטומאתם ולעבירות שעברו אינם מהרהרים בתשובה  4081
 ).אור יקר(הם הרשעים גמורים שאין להם תקומה לעולם  4082
 ).אור יקר(ה רחמן "נו רואים שתשובתו קלה הוא מפני שהקבמה שא 4083
 ).אור יקר(שלא יתבזה מפני עוונו  4084
 ).אור יקר(עון  4085
א "ת' אמנם עי). אור יקר(אם כבר נתפס במצודת גזרת עונו בתשובה קורעין גזר דינוא ושביק ליה  4086

 .@שסליחה היא לשון של שביק) שמות לד ט(
 ).אור יקר(אלא סתם איהו ומלתא באנפי נשא איהו ,  יצחק פליג'יצחק קאמר לה דר' לאו ר 4087
 ).אור יקר(עברה צורתם והכרת פניהם  4088
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 גם כך ,העור מהם רישהעב וכיון .עורם את
 שלהם בעצמות אלא נשארו ולא ,הבשר
 מן וימחו" שכתוב מה את לקיים ,בלבד
 מזו זו נפרדו העצמות אותם וכל ".הארץ

 .מהעולם רויהעב ומהכל ,כאחד נשארו ולא
 מה זה ,"הארץ מן וימחו" ,אמר יצחק רבי

 ".חיים ספרימחו מ" כמו שנאמר ,"וימחו"
 לעולמים תחיה להם שאין ,למדנו מכאן
  .בדין יקומו ולא

àøùá éîð éëä àëùî åäééðî øáòàã4089 àìå 
 áéúëã àîéé÷ì ãåçì åäééîøâá àìà åøàúùà

)âë æ úéùàøá ( éîøâ ïåðéà ìëå õøàä ïî åçîéå
)ïãøôúà] (åãøôúà[4090 åøàúùà àìå àã ïî àã 

òúà àìëîå àãçë àîìòî åøá] øîà ÷çöé éáø
 åçîé øîà úàã äîë åçîéå éàî õøàä ïî åçîéå
 äéçú ïåì úéìã àðôéìåà ïàëî íééç øôñî

ïéîìòì4091àðéãá ïåîå÷é àìå [  
  åñ/á  
 רבי אמר ".אתך בריתי את תיומיוהק"

 כקיום למעלה הברית קיום מכאן ,אלעזר
 ואמר ".אתך" שכתוב משמע ,למטה הברית

 שכשהצדיקים ,מדנול מכאן ,אלעזר רבי
 .ולמטה למעלה העולם מתקיים ,בעולם

 ,הוא סתום דבר ,שמעון רבי אמר
 מקנאכשהוא  ,לנקבה הזכר כשהתעוררות

  . לה
 יש כשצדיק ,הדבר סודבא וראה 

 ,ממנו זזה לא השכינה מיד ,בעולם
 השתוקקות ואז .בו והשתוקקותה

 הזכר כהשתוקקות באהבה אליה שלמעלה
 ,זה ועל .לה מקנא כשהוא לנקבתו

 ההשתוקקות ,"אתך בריתי את תיומיוהק"
 בריתי ואת" וז דוגמאכ .בגללך מתעוררת

 תיברי את תיומיוהק". "יצחק את אקים
 כך ואחר ,בעולם בריתי אות להיות "אתך

 צדיק אינו שאלמלא ," התיבהאל ובאת"
 מתחבר לא שהרי . לתיבהיכנס לא ,)ברית(

 ,"בה התיאל ובאת" ולכן .צדיק רקלתיבה 
 זמן בכל ,אלעזר רבי אמר. נתבאר זה והרי
 ו יעזובולא זו בברית יאחזו אדם שבני
 להרע שיוכלו בעולם ולשון עם אין ,אותה
 ,אותה ושמר זו בברית החזיק ונח .להם

êúà éúéøá úà éúåîé÷äå4092) çé å úéùàøá( 
 øæòìà éáø øîà] úéøáã àîåé÷ àëäî

àìéòì4093 >àîåé÷ë <]àîåé÷á[ àúúì úéøáã 
àå êúà áéúëã òîùî"øæòìà ø[ ïàëî 

àðôéìåà4094 àîìòá ïåðéà ïéàëæ ãëã î íéé÷ú
à àúúå àìéòì àîìò"ø åäéà íéúñ äìî ïåòîù 

]ãë[ )á(àøåëãã àúåøòúà4095 ãë àá÷åð éáâì 
 äì éð÷î åäéà  

 àîìòá åäéà à÷éãö ãë äìîã àæø éæç àú
 àúáåàéúå äéðî úàéãòúà àì àúðéëù ãéî

ìéòìã àúáåàéú ïéãë äéá äìéãà åîéçøá äáâì 
 éð÷î åäéà ãë äéá÷åðì àøåëãã àúáåàéúë

äì4096 êúà éúéøá úà éúåîé÷äå àã ìòå  øòúà
 àã àðååâë êðéâá àúáåàéú)íùàë æé  ( úàå

 éúéøá úà éúåîé÷äå ÷çöé úà íé÷à éúéøá
êúà4097 úàáå øúáìå àîìòá éúéøá úà éåäîì 

 åäéà åàì àìîìàã äáéúä ìà]÷éãö[) úéøá (
 øá äáéúì øáçúà àì àäã àúåáéúì ìåòéé àì
 øîúà àäå äáéúä ìà úàáå êë éðéâáå ÷éãö

àðîæ ìëá øæòìà éáø øîà ïåãçàúé àùð éðáã 
 úéøááàã4098 äéì ïå÷áùé àìå4099 íò úéì 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(עברה גולם גופם  4089
 .יש עור ובשר וגידין ועצמות: ח שער פרקי הצלם פרק ב"ע' עי). אור יקר(ולא נשארה בניינם  4090

אין בית אלא אשה שהיא שם ) א"יומא ב ע(וד  בס, כמין בית לכולםתהמקפת הכל ונעשי' והעור הוא מל
כ " ואח. והדםאודם'  ולכן בתוכן בחי,ג"כ הגידין בסוד אמא ס" ואח.ה"א מ"כ הבשר בסוד ז" אח.ן"ב

 .ב"העצמות בסוד הלובן אבא ע
 ).אור יקר(והיינה לא יקומון בדינא , תחיה קיימת לעולם ואל תחיה לפי שעה 4091
  ).א"ד(ו "ז פ"פרדס שער ט 4092
 ).אור יקר(וד הקישוי ס 4093
 ).אור יקר(מכאן אוליפנא שהקישוי על ידי הצדיק התחתון כדכתיב אתך  4094
 ).אור יקר(ת עצמו "ש הוסיף שהוא על ידי הת"ור 4095
 .בענין קנאה@א הערה "לעיל נה ע' עי 4096
 ).אור יקר(בא להוסיף קשויו קודם בואו אל התיבה  4097
 ).אור יקר(שיהיו נמולין  4098
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 וכל( אותו שמר הוא ברוך הקדוש ולכן
 ,אותה שמרו לא דורו בני וכל ).לו אשר
 אותם העביר הוא ברוך הקדוש ולכן

 ממש חטא באותו ,נאמר והרי .םמהעול
  .מהעולם נמחו צורה באותו ,חטאו שהם

ïåì àùàáàì ìåëééã àîìòá ïùéìå4100 çðå 
àã úéøáá óé÷úà4101äéì øèðå 4102 êë éðéâá 

á÷" äéì øèð ä)äéìéã ìëå ( àì äéøã éðá ìëå
äéì åøèð4103á÷ êë ïéâá " àîìòî ïåì øáòà ä

 åáàç ïåðéàã ùîî àáåç àåääá øîúà àäå
î ïåçîúà àðååâ àåääáàîìò  

 ,שמעון רבי לפני מצוי היה יהודה רבי
 וירפא" שכתוב הזה בפסוק עוסקים והיו
 בא ".וירפא" זה מה ".ההרוס 'ה מזבח את

 את עזבו ישראל כל אליהו בימי ,וראה
 המילה ברית את ועזבו הוא ברוך הקדוש
 בני שעזבו וראה אליהו כשבא .שלהם
 את מהם והעבירו הזו מילה ברית ישראל
 לתקן בא ,אליהו כך שראה כיון, זוה הברית

 ,למקומו דבר שהקריב כיון .במקומו דברה
 מזבח את וירפא" שכתוב זהו .התרפא הכל

 לתקן שבא( המילה ברית זו ,"ההרוס 'ה
 שנעזבה )המילה ברית ההרוס 'ה מזבח

 עשרה שתים אליהו ויקח" וכתוב .בעולם
 תיקון זהו ,"יעקב בני שבטי כמספר אבנים

 לאמר אליו 'ה דבר היה אשר. "'ה מזבח של
 ,ישראל כאן נזכר מהל ,"שמך יהיה ישראל

 ודאי שמך יהיה ישראל ודאי אלא
 המילה ברית את ולהשיב למעלה להתעלות
 בני בריתך עזבו כי" שכתוב והיינו .למקומה

בא ". הרסו תיךומזבח את"לכן ו ,"ישראל
 ,הקדוש ברית שמרו שישראל זמן כל ,וראה

åäå ïåòîù éáøã äéî÷ çéëù äåä äãåäé éáø å
 áéúëã àø÷ éàäá é÷ñò)ì çé à íéëìî ( àôøéå

åäé çáæî úà"àôøéå éàî ñåøää ä4104 éæç àú 
á÷ì äéì å÷áù åäìë ìàøùé åäéìà éîéá"ä4105 

àîéé÷ úéøá å÷áùå4106 åäéìà àúà ãë ïåäìã 
 àîéé÷ úéøá éàä ìàøùé éðá å÷áù à÷ã àîçå

øáòàå)å( ]åäééðî[úéøá éàä 4107 àîçã ïåéë 
äìî àð÷úàì àúà êë åäéìà4108äéúëåãì 4109 

àìë éñúà äéúëåãì äìî áéø÷ã ïåéë4110 àãä 
åäé çáæî úà àôøéå áéúëã àåä" àã ñåøää ä

 àîéé÷ úéøá)åäé çáæî àð÷úàì àúàã" ä
àîìòî ÷éáù äåäã àîéé÷ úéøá ñåøää4111( 

 áéúëå)àì íù ( íéðáà äøùò íéúù åäéìà ç÷éå
 øôñîì]éèáù[àåä àã á÷òé éðá   çáæîã àðå÷ú

åäé"ä4112áã äéä øùà åäé ø" øîàì åéìà ä
 êîù äéäé ìàøùé)íù( ] àëä øëãà àîòè éàî
éàãå àìà ìàøùé[êîù äéäé ìàøùé 4113 éàãå 

 àîéé÷ úéøá àáúàìå àìéòì à÷ìúñàì

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(תו שלא יפגמו או 4099
 ).א"ד(שיכול להרע להם  4100
שנולד מהול ולזה אמר אתקיף בברית קיימא שהוא מעצמו לא החזיק בה אלא שהחזיקוהו שנולד  4101
 )אור יקר(מהול 

 ).אור יקר(שלא טמאו  4102
 .ז פגמו במידת היסוד"עכ, פ שלא נצטוו על מצות מילה"שאע, אור יקר' עי 4103
 ).אור יקר(הוה ליה למימר ויבנה  4104
 ).אור יקר(ז "בע 4105
 ).מ"מ(מלכות ). אור יקר(שלא נימולו או שפגמו בערוה  4106
 ).אור יקר(כ ברית "מלכות דהיינו שהעיברו הגברת ממקומה והיא נקראת ג 4107
 ).מ"מ(דבור ' מלה היא המלכות שנק 4108
 ).מ"אור יקר ומ(יחוד המלכות ביסוד  4109
 ).אור יקר(ומה שפגמו במלכות , מה שפגמו ביסוד 4110
 ).אור יקר(שנסתלק ונפגמה המלכות והיסוד בבת אחת  4111
ונסתמו ) א"מ ונ"מ(ב בקר ונתייחדו ונעשו נקודה אחת בתוך המלכות "התיקון הוא שנתחברו י' פי 4112

ביתרו ' וע' ב גבולי אלכסון מאירים בעטרה בעת שמתחברת עם בעל"י' פי). א"נ(הפרצות שפרצו החיצונים 
  ).א"ד(ב "ת פ ע"ב ולהלן בס”פו ע

 ).א"אור יקר ונ(ת לקבל השפע "היינו לת 4113
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 את וכשעזבו .ולמטה עלהלמ קיום עשו אז
 למעלה קיום נמצא לא אז ,הזאת הברית
 ולילה יומם בריתי לא אם" שכתוב ,ולמטה

 ולכן ".שמתי לא וארץ שמים קותוח
 ,רפואה זו וכי ,"ההרוס 'ה מזבח את וירפא"

 מקום אותו את מקיים שהרי ,ודאי זה כך
  .בו תלויה שהאמונה

äéøúàì4114 áéúëã åðééäå )é èé íù ( åáæò éë
éúåçáæî úà êë ïéâáå ìàøùé éðá êúéøáê åñøä 
 àîéé÷ åøèð ìàøùéã àðîæ ìë éæç àúàùéã÷ 

 éãáò ïéãë éàäì é÷áù ãëå àúúå àìéòì àîåé÷
 àúúå àìéòì íåé÷ çëúùà àì ïéãë úéøá

 áéúëã)äë âì äéîøé ( äìéìå íîåé éúéøá àì íà
 àôøéå êë ïéâáå éúîù àì õøàå íéîù úå÷åç

åäé çáæî úà"éëä åäéà äàåôø éëå ñåøää ä299 
 àéìú àúåðîéäîã øúà àåääì íéé÷î àäã éàãå

äéá4115  
 קנא נחסשפ בשעה ןכ גם ,בא וראה

 הזו הברית את ןקית ,זמרי למעשה
 את לו תןונ הנני" כתוב ולכן ,במקומה

 שמשום דעתך על יעלה וכי ,"שלום בריתי
 לפנחס לו היתה קטטה איזו ,היה פנחס

 ,במקומו הדבר נקשר כאן אלא .הזו בברית
 ,לו אתן ומה ,"בריתי את לו תןונ הנני"
 ,)במקומו אחד כל להתחבר( ,"שלום"

 הנני" זה ועל ,במקומה הברית להתחבר
 ,)הוא (ומה ,)"שלום( בריתי את לו תןונ
 מה ,עמו להתחבר מקום שהוא ,"שלום"

 ,בו התחבר בגללו ,בחטאם ממנו שנפרד
 ,במקומו הדבר קןית והוא הואיל ,זה ועל

 אחריו ולזרעו לו והיתה" והלאה מכאן

 éæç àú]éëä óåà[ñçðô 4116 éð÷ã àúòùá 
úéøá éàäì ïé÷úà éøîæã àãáåòì4117 ]äéøúàá [

)äéøúàì( áéúë êë ïéâáå )áé äë øáãîá ( éððä
ñ éëå íåìù éúéøá úà åì ïúåð" ñçðô ïéâáã ã

äåä4118 éàäá ñçðôì äéì äåä àèè÷ äîå 
úéøá4119äéúëåãá äìî øù÷úà àëä àìà 4120 

éúéøá úà åì ïúåð éððäíåìù 4121 åì ïúà äîå 
åìù í)äéúëåãá ãç ìë àøáçúàì4122 (

éøúàá úéøá àøáçúàì åì ïúåð éððä àã ìòå ä
 éúéøá úàäîå íåìù300íåìù 4123 äéøúà åäéàã 

äéðî ùøôúàã äî äéãäá àøáçúàì4124 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(מ "א. היינו למלכות). מ"מ(יסוד ' פי, לאתריה. מלכות' פי, ברית קיימא 4114
א לשום ספירה "דמהימנותא תליא ביה כל המדות דרך כלל הנקרא מהימנותא כלם תלוים בה שא 4115

 ).נ"ש(לפעול שום פעולה אלא על ידה נמצאו כלם תלוים בה 
 ).נ"ש(ת "ג בכל באתריה בבי"ג אתקין להאי ברית באתריה ה"ח אוף הכי פנחס ה"ת 4116
ש לקמן מה דאתפרש מיניה בחובייהו " אתקין להאי ברית שנתקלקל בטמאם אותו בבנות מואב וז4117

 ).נ"ש(
 ).אור יקר(אהדר לפנחס " הנני נותן לו"ד ד"ס' פי 4118
שפגמו ישראל , ה השלום בעון שטיםשנסתלק ממנ, אלא לא אהדר אלא למלכות והיתה קטטה 4119

וגדר מלת שלום ' והיינו ממעלה למטה וכו, "את בריתי"שהיא , למלכות" הנני נותן לו"קאמר , "ברית ות
 ).אור יקר(ת "ירצה שיהיה לשום בינה ובין הת

 ). נ"ש(הכא אתקשר מלה בדוכתיה ברית שהיא מלכות עם שלום שהוא יסוד  4120
ד הנני נותן לו את "ברית באתריה וע' תי ומאי אתן לו שלום לאתחברג הנני נותן לו את ברי"ה 4121

בהדיה ' מי הוא זה השלום שאמרנו בו דאיהו אתריה לאתחבר' כלו. בריתי שלום ומאי שלום דאיהו אתריה
 ).נ"ש(דהיינו היסוד הוא מקומו של המלכות בסוד המחזיר שכינתו לציון ' ההוא דאתפרש וכו

אמנם העיקר היא , ושלום בין שניהם, ומלכות מצד השלום מלמטה, ת מצד השלום מלמעלה"ת 4122
 ). אור יקר(ולהכי קאמר קרא הנני נותן לו את בריתי ולא אמר יהיה ביננו שלום , המלכות
להיותו מתחבר עמה תמיד , שהוא יסוד, שלום, ומה אתה לה, שהיא המלכות, הנני נותן לבריתי 4123

 ).מ"מ(
המלכות שנתפרשה ונפרדה מהיסוד בחובייהו דישראל על שטמאו אות . מה דאתפרש מיניה דהיינו 4124

ג "ג אלא בגין דחבו בחבילו דאורחייהו על ארעא ואע"בגיניה דפנחס אתחבר ה, ברית קודש בבנות מואב
מ ותשחת הארץ "דהוו מקפחי דא לדא כדכתיב ותמלא הארץ חמס וכתיב כי מלאה הארץ חמס מפניהם מ

לא ' ם מדה כנגד מדה בחובא דחבלותא ואית דאמרי דלא אשתלים קסטייהו פילפני האלקים והנני משחית
' ח כמה אינון וכו"דהוו מקפחין דא לדא דהוו רע לשמים ולבריות ת' נתמלאה סאתם אלא בחובה דחמ

 ).נ"ש(וחסר הוא בספרים 
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" לאלהיו קנא אשר תחת עולם נתוכה ברית
 בעולם דבר לך אין ,ןשמעו רבי אמר. 'וגו

 חטא כמו לו מקנא הוא ברוך שהקדוש
 נקם קמתונ חרב" שנאמר כמו ,הברית
 דור חטא שלםוה לא ,וראה ובא ".ברית

 בהשחתת שחטאו משום אלא המבול
 חומסים שהיו גב על ואף ,הארץ על דרכם

 "חמס הארץ ותמלא" ככתוב ,זה את זה
  כי" וכתוב ,)ולכן ,היה מהכל וחמס(

 ìéàåä àã ìòå äéá øáçúà äéðéâá åäééáåçá
 äàìäìå ïàëî äéúëåãá äìî ïé÷úà àåäå
 úçú íìåò úðåäë úéøá åéøçà åòøæìå åì äúéäå

ð÷ øùàìàì àäåé301à " äìî êì úéì ïåòîù ø
á÷ã àîìòá" äîë úéøáã àáåç åîë äì éð÷ ä

 øîà úàã)äë åë àø÷éå ( úéøá í÷ð úî÷åð áøç
 àìà àðôåèã àøãã àáåç íéìúùà àì éæç àúå

 åáçã ïéâá]á[ åìéáç]ã[òàå àòøà ìò åäééçøà" â
]ååäã[ )ã(àãì àã éçô÷î4125 áéúëãë ) úéùàøá

àé å ( ñîç õøàä àìîúå)çå ïéâáå äåä àìëî ñî
 áéúëå êë)âé íù (éë  

  æñ/à  
 מקום מכל ,"מפניהם חמס הארץ מלאה

 והנני" ,"האלהים לפני הארץ ותשחת"
 משחיתם הנני ,מדה כנגד מדה ,"משחיתם

 שלא אומרים ויש. ההשחתה בחטא
 שהיו החמס בחטא אלא סאתם התמלאה
 לשמים רעים שהיו ,זה את זה חומסים
 מלמעלה ממונים מהכ בא וראה .ולבריות

 הדין שמוסרים ,אלו קולות על שמפקדים
 זה ועל ,להם שעשו מה על חבריהם על

 ולכן ,"מפניהם חמס הארץ מלאה כי" כתוב
  ".הארץ את משחיתם והנני" כתוב

íäéðôî ñîç õøàä äàìî( ] íå÷î ìëî
éäìàä éðôì õøàä úçùúå" íúéçùî éððäå í

åìáçã àáåçá íúéçùî éððä äãî ãâðë äãî àú
>å< àìà åäééèñ÷ íéìúùà àìã éøîàã úéà

 ååäã àãì àã ïéçô÷î ååäã ñîçã àáåçá]íéòø [
>ïéùéá<úåéøáìå íéîùì [ ïåðéà äîë éæç àú 

 éøñîã ïåðéàã éì÷ ìò ïã÷ôúàã àìéòìî ïðîî
 àã ìòå ïåì éãáòã äî ìò ïåäéøáç ìò àðéã

 áéúë)âé å úéùàøá ( ñîç õøàä äàìî éë
áéúë êë ïéâáå íäéðôî) íù ( úà íúéçùî éððäå

õøàä  
 ".ביתך וכל אתה בא לנח 'ה ויאמר"
 אלהים )אמר( בכולם למה ,שמעון רבי אמר
 השם ,'ה שנאמר כאן שונה מה ,יי וכאן

 הוא סוד אלא .הרחמים של העליון
 אורח אשה שתקבל ארץ דרך אין ,שלמדנו

 נח )נח גם( כך אף. בעלה ברשות אלא עמה
 ולא ,עמה להתחבר לתיבה להכנס רצה
 לו יתן התיבה שבעל עד ראוי )לו( היה

 אתה בא" שכתוב ,)עמה( כנסילה רשות
 ,'ה כאן נקרא ולכן ". התיבהאל ביתך וכל

àéååäé øî" êúéá ìëå äúà àá çðì ä) æ íù
à (à" åäìëá éàîà ïåòîù ø)øîà (éäìà" í

åäé àëäå"åäé øîúàã àëä àðù éàî ä" àîù ä
äàìòéîçøã 4126 åàì àðôéìåàã åäéà àæø àìà 

àæéôùåà àúúà àìá÷ì àòøà çøåà4127 äãäá 
 éëä óåà äìòáã åùøá àìà)>ð"à <çð éîð ( çð

 äãäá àøáçúàì àúåáéúá àìòàì àòá åàìå
 äåä)äéì ( åùø äéì áäé äáéúã äìòáã ãò úåàé

àìäàìò) äãäá ( ìà êúéá ìëå äúà àá áéúëã

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(י אלא בשביל זנות שהשחיתו זרעם "שגזלו וחמסו לא קינא הש 4125
 ).ז"רמ(ס אמירה " יסוד איאמ שהא ששם"ס דעת דז"ה 4126
וכיון משל זה הוא שידוע שבאותו הזמן נפגמה המלכות , שיפקח על צרכיה כיוסף בבית המצרי 4127

 ולכן 'וכובתכלית הפגם עד שלא היה תיקון כי אם להרוס ולשרש ממנה שרשי הנשמות של כל אותו הדור 
להיות לו לחומה , מחדש] המלכות[סוד הצדיק לטרוח במעשה ובכוונה לעשות התיבה לתקן י נצטוה נח

ש לאעלא בתיבותא "וז. ואחר כך להשפיע בה שפע חדש להקמת קיום העולם, ולמחסה בהסתרו בתוכו
לכן היה , ולהיות זה חידוש גמור ולא כיתר יחודי הצדיקים. שהם שני עניינים האמורים, לאתחברא בהדה

וזהו , ל היחודים ולהמשיך אור ושפע רב על התיבהדהיינו שהרשהו וכוננהו לעשות כ, צריך לרשות בעלה
 ).ז"רמ (לשון ביאה ממש, בא אל התיבה
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 והתחבר נח נכנס ואז , התיבהשל הבעל
 לאורח רשות שאין ,למדנו וכן .עמה

 בעל ,בעלה ברשות אלא לבית כנסילה
  ."' וגונח ויבא" כך אחר שכתוב זהו ,הבית

åäé àëä éø÷à êë ïéâáå äáéúä"ä4128 äìòá 
 ïëå äãäá øáçúàå çð ìàò ïéãëå äáéúã
 ìàòéîì àæéôùåàì åùø äéì úéìã àðôéìåà

ää àúéáã äéøàî äìòá åùøá àìà àúéáì" ã
 øúáì)æ íù (åâå çð àáéå'  

 ראיתי תךוא כי" ,כתוב מהבא וראה 
 שלא למדנו מכאן ,"הזה בדור לפני צדיק
 בו חושד הוא אם בביתו אורח אדם יקבל

 לצדיק בעיניו עומד אם אלא ,רשע שהוא
 בא" שכתוב זהו .כלל בעיניו חשוד שלא
 משום ,מהל ," התיבהאל ביתך וכל אתה

". הזה בדור לפני צדיק ראיתי תךוא כי"
 נתן ולא לבדו רשות לו נתן שאם ,ולמדנו
 יכניס לא ,עמו שבאים אותם לכל רשות
 וכל אתה בא" שכתוב זהו .לבית אותם
 רשות נתן לםולכ ," התיבהאל ביתך

 ארץ דרך סוד למדנו הזה ומפסוק .כנסילה
  )."' וגו התיבהאל ביתך וכל אתה בא("

 áéúë äî éæç àú)à íù ( éúéàø êúåà éë
à ïàëî äæä øåãá éðôì ÷éãö ìá÷é àìã àðôéìå

 äéá ãéùç åäéà éà äéúéáá àæéôùåà ùð øá
 àìã äàëæì éåðéòá íéà÷ éà àìà àáééç åäéàã

ää ììë éåðéòá ãéùç" ã)íù ( ìëå äúà àá
 êúåà éë ïéâá àîòè éàî äáéúä ìà êúéá
 áéäé éàã àðôéìåàå äæä øåãá éðôì ÷éãö éúéàø
 ïåðéà ìëì åùø áéäé àìå éåãåçìá åùø äéì

ïééúàãää àúéáì ïåì ìåòéé àì äéîò " àá ã
 àúåùø áéäé àìëì äáéúä ìà êúéá ìëå äúà
 àòøàã éåçøåàã àæø àðôéìåà àã àø÷îå ìòéîì

)åâå äáéúä ìà êúéá ìëå äúà àá'(  
 הארץ 'לה מזמור לדוד" ,פתח יהודה רבי

 לדוד" ,שנינו הרי ,"בה שביווי תבל ומלואה
 עליו שרתה כך ואחר שירה שאמר "מזמור

 עליו ששרתה "לדוד מזמור" .רוח הקודש
  . שירה) לה( אמר כך ואחר ,רוח הקודש

  

 çúô äãåäé éáø)à ãë íéìäú ( øåîæî ãåãì
åäéì" ïðéðú àä äá éáùåéå ìáú äàåìîå õøàä ä

øåîæî ãåãì302úøàù øúáìå àúøéù øîàã 4129 
àùã÷ çåø äéìò4130  äéìò úøàùã ãåãì øåîæî

 çåøàùéã÷øîà øúáìå ) äì( àúøéù   
 על נאמר זה פסוק ,"ומלואה הארץ 'לה"
 .הקדושה ארץ שהיא ישראל ארץ

 לאַמ כי" שנאמר כמו ,השכינה זו "ומלואה"
 לאָמ 'ה וכבוד" וכתוב ,"'ה בית את 'ה כבוד
 אלא .לאִמ ולא לאָמ למה ".המשכן את

 שהתמלא ,מהכל שהתמלא ,ודאי מלא
 מלא ,הצדדים בכל מהישל הלבנה ,מהשמש

 הזה האוצר כמו ,שלמעלה טוב מכל

åäéì" àòøà ìò àø÷ éàä äàåìîå õøàä ä
øîúà ìàøùéã4131 àòøà éäéàã àùéã÷ 

 øîà úàã äîë àúðéëù àã äàåìîå)à íéëìî' 
àé ç (åäé ãåáë àìî éë"åäé úéá úà ä" áéúëå ä

) úåîùãì î (åäé ãåáëå" éàî ïëùîä úà àìî ä
àìî4132 àéìîúàã éàãå àìî àìà àìéî àìå 

 ìëá íéìù àøäéñ àùîù ïî àéìîúàã àìëî

                                                                                                                                                                                     

ויובן בהקדים שהמלכות כשמאירה . ' הכא ה"אמר" שלא אמר כן בתחילה אלא "אקרי" דוק מלת 4128
לנח תמיד כתיב ' והנה בכאן כל הפרשה עד ויאמר ה). א"עקפז (ועיין בפרשת בלק , ה"מזעיר נקראת הוי

ס והכא "וז, היא מדת מלכות מצד זעיר' ואחר כך ויאמר ה, אלקים שסודו מדת המלכות מצד הדיןשם 
 ).ז"רמ (ואתי שפיר משום דכל ענין, ה"מלכות באור הוי' ירצה פי, אקרי

שיעורו כך לדוד היתה התעוררות לשורר שירה כדי שיבא עליו ' דאמר שירתא ולבתר שראת וכו 4129
 ).נ"ש(נה המזמור שהוא רוח הקדש שכי

א ולדוד מזמור הוא שדוד היה מכין עצמו ”תרומה קמ ע' מזמור דא רוח קודשא ככתוב בפ' פי 4130
ז "ס פסחים קי"רמזתי שבש' ל ב"לעיל דט). א"ד(ק דהיינו מזמור "כ שורה עליו רוה"קודם לומר שירה ואח

  ).א"נ(ן "ץ מאי"ר יעב"אמרו להפך ונעלם זה מהגאון מהר
א וימלא כבוד "א יתירה דהארץ קא דרש ועוד מאי תבל ויושבי בה כד"תמר העל ארעא דישראל אי 4131

 ).נ"ש: (הרי שמלוי הבית היה השכינה אוף הכא מלוי הממלא העולם היא השכינה' ה
ולא כתיב מלא בחירק אלא מלא ודאי דאתמלייא ). ח מלא בקמץ"ר צמ"מוהר(מאי מלא בפתח  4132

רק ולא קאמר אלא מלא שמעינן תרתי חד דמילואו של משכן ל מלא בחי"כלומר שמע מיניה תרתי דמדהיל
מ נמי שהמילוי הזה שהיה ממלא "ושל בית המקדש היא השכינה ומדאפקיה בלשון מלא ולא מלא בחירק ש

 ).נ"ש) (ח"זה(המשכן היה מלא כרמון משפע וברכות 
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 זה ועל .העולם של טוב מכל שהתמלא
 ,"בה שביווי תבל ומלואה הארץ 'לה" כתוב
  . הארצות שאר אלו

  

 àã àôå÷ñàë àìéòìã àáåè ìëî àìî ïéøèñ
àîìòã àáåè ìëî àéìîúàã4133 áéúë àã ìòå 

åäéì"ìáú äàåìîå õøàä ä4134 àã äá éáùåéå 
ïàòøà øàù4135   

 ארץ זו "ומלואה הארץ 'לה" ,אחר דבר
 רוצה הוא ברוך שהקדוש העליונה הקדושה

 הצדיקים נשמות אלו "ומלואה" ,בה
 מתמלאת )אותה ממלאיםשכולם (
 אחד עמוד מכח ,מהם )שמתמלאת(

 אחד על ,תאמר ואם .עליו עומד שהעולם
 ימים על הוא כי" כתוב מהבא וראה , עומד
 ברוך הקדוש זה ,הוא מי ,"הוא כי". "יסדה
 כי" וכתוב ,"עשנו הוא" שנאמר כמו ,הוא
 יסדה ימים על". "יביט הארץ לקצות הוא
 עמודים שבעה אלו ,"יכוננה נהרות ועל

 ,אותה וממלאים עליהם )הארץ( שעומדת
 ,מהם מתמלאת איך .מהם מתמלאת והיא

 אז ,בעולם הצדיקים שמתרבים בשעה
. מהכל ומתמלאת רותיפ עושה הזו הארץ

 אז ,בעולם הרשעים שמתרבים ובשעה
  ".ויבש יחרב ונהר ים מני מים אזלו" כתוב

åäéì øçà øáã" àòøà àã äàåìîå õøàä ä
àùéã÷ äàìò4136á÷ã " äàåìîå äá éòøúà ä

àé÷éãöã ïåäúîùð ïéìà4137) ]ð"à [ ïééìî ïåäìëã
äì(4138 )åàééìîúà() àééìîúàã ( àìéçî åäééðî

 ìò àîéú éàå äéìò àîéé÷ àîìòã ãç àãåîòã
 áéúë äî éæç àú àîéé÷ ãç)äúá ãë íéì ( éë

äãñé íéîé ìò àåä4139 àã àåä ïàî àåä éë 
á÷"ä4140 øîà úàã äîë )á ÷ íù ( åðùò àåä

 áéúëå)ãë çë áåéà ( èéáé õøàä úåö÷ì àåä éë
 äòáù ïéìà äððåëé úåøäð ìòå äãñé íéîé ìò

íéãåîò4141 àîéé÷ã )àòøà (])ð"à [ ïééìîå åäééìò
äì( åäééðî àéìîúà êéä åäééðî àééìîúà àéä 

àúòùá àã àòøà ïéãë àîìòá ïéàëæ åàéâñàã 
 åàéâñàã àúòùáå àìëî àéìîúàå ïéøéô úãáò

 áéúë ïéãë àîìòá ïéáééç)àé ãé íù ( íéî åìæà
ùáéå áøçé øäðå íé éðî  

 הקדושה הארץ זו "ים מני מים אזלו"
 ונהר" .עליונה מהשקאה שנשקית שאמרנו

 שעומד האחד העמוד אותו ,"ויבש יחרב
 "ויבש יחרב ונהר" .ממנו מואר להיות עליה
 רבי ואמר". אבד הצדיק" שנאמר כמו

 רשעים אותם שנאבדים זמן באותו ,יהודה
 )עצוב( הוא ברוך הקדוש ,מהעולם

 מי רואה ולא העולם על משתדל )מסתכל(
   .עליו שמגן )שעומד(

 àòøà àã íé éðî íéî åìæààùéã÷ ]ïøîàã[ 
 åé÷ùî àé÷úùàãäàìò àåää ùáéå áøçé øäðå 

ò øäðå äéðî àøäðúàì äìò íéà÷ã ãç àãåî
 øîà úàã äîë ùáéå áøçé)à æð äéòùé ( ÷éãöä

ãáà4142 àðîæ àåääá äãåäé éáø øîàå 
á÷ àîìòî ïéáééç ïåðéà åãéáàúàã" ä)áéöò (

]ìëúñà[303 ïàî àîç àìå àîìò ìò )íéà÷ã (

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(אוצר מלא מכל טוב  4133
ו העליון בסוד מזלא "כות מתחברין בה רי הכינוי זה נקרא כך בשעה שהמל.נקראת תבל'  המל4134
ו "רי'  והנה ב. בעת השינהש" וכמבואר אצלינו בכוונת ק,ל"ם כנ"ב קד"ו תחתון שבה בסוד ע" ורי,קדישא

 ). זהר הרקיע–ח שער לד פרק ב אות כב "ע( ואז נקרא כך ,הם תבל
 ).מ"מ(ל "חו' פי 4135
 ).מ"מ(מלכות  4136
 @).מ"מ(ע "הם בי" תבל ויושבי בה"לפי זה  4137
מליין לה היינו בזווג הקדוש כידוע ואתמליא מנייהו שהבאר נובע מלמטה כשהיא מתראית לפני  4138

 ).א"ד(לעיל ס וכדלקמן ' המלך במעשה הצדיקים ומגדלת לו בנים הגונים ועי
  ).הערת הזוהר(ז "מ' בסוף הספר סי' מה שחסר כאן עי 4139
 ).מ"מ(בינה  4140
עמודין הכל של ' והן ז, וכולן כלילן ביסוד, ין דדכורא מבינה עד יסודהיכל' הן ז). מ"מ(א "ק דז"ז' פי 4141

מ שרבים כלולים בו "ואמר נהרות ש. ועל נהרות דייקא שהוא ביסוד נהר כידוע, ב דחגיגה"ש בפ"וכמ, יסוד
  ).יהל אור(ו "ד מט"י פ"ש בס"נהרות כמ' והן ז

ו לומר שכל זמן שיש חסרון תיקון למטה רצונ). ו"לש(ב "ג קנ ע"ב ח"א נז רע"ב יא ע"ב ט ע"ח' עי 4142
 .ב בהערה"דברינו לעיל סוף נה ע' ועי, )ג"ב ו ע"ה ח"דע(אין שפע בא מלמעלה 
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  ]ïéâàã[ äéìò304   
 על להגן לו שהיה ,נח הרי תאמר ואם

 ,לעולם תולדות נוממ ולהוציא עצמו )דורו(
 לפני צדיק ראיתי תךוא כי" שכתוב זהו

  יוסי רבי. הזה בדור דוקא ,"הזה בדור

çð àä àîéú éàå4143 ìò àðâàì äéì äåäã 
)äéøã4144 (]äéîøâ4145[ ïéãìåú äéðî à÷ôàìå 

ää àîìòì" ã)à æ úéùàøá ( éúéàø êúåà éë
éñåé éáø à÷ééã äæä øåãá äæä øåãá éðôì ÷éãö  

  æñ/á  
 שהיה שלו שבח זה ,"הזה בדור" ,אמר
 צדיק איש כך כל ונמצא רשע דור באותו
 )שלו וזהא " נאלא ,בדורו ולא ודאי( תמים

 יכול היה לא אבל ,משה של בדורואפילו ו
 עשרה נמצאו שלא משום ,העולם על להגן

 שם ימצאון אולי" שנאמר כמו ,בעולם
 נמצאו לא כאן גם .שם נמצאו ולא ,"עשרה
 ,ונקבותיהם בניו שתושל הוא אלא ,עשרה

  .עשרה היו ולא

 äåäã äéìéã àçáù àã äæä øåãá øîà
 ùéà éàä éìåë çëúùàå àáééç àøã àåääá

 íéîú ÷éãö)àøãá åàìå éàãå àìà äéìéã( ] àãå
àìà äéìéã [>å< ìéëé äåä àì ìáà äùîã àøãá

 äøùò åçëúùà àìã ïéâá àîìò ìò àðâàì
 øîà úàã äîë àîìòá)áì çé úéùàøá ( éìåà

 àëä óåà ïîú åçëúùà àìå äøùò íù ïåàöîé
 éåðá úìúå àåä àìà äøùò åçëúùà àì

äøùò ååä àìå åäééá÷åðå4146  
 ,אביו שמעון רבי את שאל אלעזר רבי

 בחטאי מתמלא שהעולם בשעה ,שנינו הרי
 צדיק לאותו אוי ,יוצא והדין אדם בני

 בחטאי נתפס שהוא ,בעולם שנמצא
 נתפס לאש נח צלינ איךו ,בתחלה הרשעים

 שרצה נאמר הרי ,לו אמר .בחטאיהם
 תולדות ממנו להוציא הוא ברוך הקדוש
 לא הדין שהרי ,ועוד . התיבהמתוך לעולם

 ונסתר טמיר שהיה משום ,עליו לשלוט יכל
  .מהעין והתכסהבתיבה 

 éåáà ïåòîù éáøì äéì ìéàù øæòìà éáø
)å( éðá éáåç àéìîúà àîìòã àúòùá ïðéðú àä

 ÷ôð àðéãå àùð çëúùàã äàëæ àåääì éåå
 àéáééçã éåáåçá ñôúà åäéàã àîìòá
 ñôúà àìã áéæúùà êéà çð àúéîã÷á

à åäééáåçá"á÷ã øîúà àä ì" à÷ôàì àòá ä
àúåáéú åâî àîìòì ïéãìåú äéðî4147 àäã åúå 

 øéîè äåäã ïéâá éåìò äàèìùì àìëé àì àðéã
äáéúá æéðâå4148àðéòî àééñëúàå   

 שובק צדק בקשו" כתוב ,וראה ובא
 בקש ונח ".'ה אף ביום תסתרו אולי ענוה
 אף ביום ונסתר , התיבהלתוך ונכנס ,צדק

 ולקטרג לשלוט יכל לא הדין זה ועל .'ה
 עליונים קדושים לאותם נרמז כאן .עליו

 העליונות הקדושות האותיות בסוד לדעת
 אותם את להכות ב"כ האותיות של פוךיהה

 áéúë éæç àúå)â á äéðôö ( åù÷á ÷ãö åù÷á
åäé óà íåéá åøúñú éìåà äåðò" ù÷á çðå ä

÷ãö4149 óà íåéá øúúñàå àúåáéúã äååâá ìàòå 
åäé" àâøè÷ìå äàèìùì ìéëé àì àðéã àã ìòå ä

æéîøúà àëä äéì4150 ïéðåéìò éùéã÷ ïåðéàì 
ïéàìò ïéùéã÷ ïååúàã àæøá òãðîì4151 àëåôä 

                                                           

 ).מ"מ(כיון שהוא צדיק היה לו להגין על כל העולם  4143
דמשמע לפי אותו הדור שהיו כולם רשעים נראה , ותירץ בדור הזה דייקא,  היה לו להציל כל דורו4144

 ).מ"מ( בדורות אחרים שהוא צדיק ולא
 ).מ"מ(דיו להציל עצמו שלא היה צדיק גמור כמשה רבינו  4145
  ).הערת הזוהר(ב "בסוף הספר סימן י' מה שחסר כאן עי 4146
כ קודם לא היה נאסף וגם סמוך בעת הרעה לא היה אפשר "א, ה בבית דינו היה להנצל"עצת הקב 4147

 ).אור יקר(שהרי היה נסתר בעת בא הרעה 
 ).א"ד(א "ם מן העין בא לח לט ולעיל סג עוהיה נעל 4148
 .הוא כינוי למלכות" צדק"א ש"ג קח ע"א וח"ז יט ע"תיקו' עי). אור יקר(היינו התיבה  4149
 .נ הובא בסוף הספר"ש' עי 4150
א "ב אפלא ביתות מגולגלות כסדרן בסוד רל"והיינו סוד כ' ב אותיות וכו"דהיינו שהאדם נברא בכ 4151

 )אור יקר(א שערים אחור הם סוד הריסת בניין האדם "ן אמנם בהשיב רלשערים פנים והם סוד בניי
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 ".הארץ מן וימחו"כתוב  זה ועל ,הרשעים
  ".ביתך וכל אתה בא"

  

úàãë ïåå"á4152  àã ìòå àéáééç ïåðéàì éçîúàì
õøàä ïî åçîéå4153 áéúë )à æ úéùàøá ( àá
 êúéá ìëå äúà  

 זרוע משה לימין מוליך" ,פתח יצחק רבי
 שם לו לעשות מפניהם מים בוקע תפארתו

 של זכות זו ")תפארתו זרוע(" ".עולם
 של תפארת ,ממשה הימין שהוא ,אברהם

 ישהר ,מפניהם מים בוקע לכןו ,משה
 וכל .מים בוקעת היא אברהם של הזכות

  .עולם שם לו לעשות ,למה זה

 çúô ÷çöé éáø)áé âñ äéòùé ( ïéîéì êéìåî
 úåùòì íäéðôî íéî ò÷åá åúøàôú òåøæ äùî

 íìåò íù åì]åúøàôú òåøæ[ íäøáàã àúåëæ àã 
àðéîé åäéàã4154äùîî  )åúøàôú òåøæ ( úøàôú

úåëæ àäã íäéðôî íéî ò÷åá êë ïéâáå äùîã à
 åì úåùòì äîì àã ìëå åäéà íéî ò÷åá íäøáàã

íìåò íù4155   
 בני לשאר משה בין מהבא וראה 

 הוא ברוך הקדוש שאמר בשעה .העולם
 אותך ואעשה ,'וגו לי הניחה ועתה" למשה

 בואעז וכי ,משה אמר מיד ,"' וגוגדול לגוי
 כל יאמרו כעת ,בשבילי ישראל של דינם

 שראלי את הרגתי שאני העולם בני אותם
 הקדוש לו שאמר שכיון. נח שעשה כמו

 כמו( , בתיבהאותו שיציל הוא ברוך
 את מביא הנני ואני" שכתוב )שנאמר
 כל את ומחיתי" וכתוב ,"' וגומים המבול
 ואני האדמה פני מעל עשיתי אשר היקום

 אל ובאת 'וגו בריתי את מקיים הנני
 ,ובניו הוא שינצל לו שאמר כיון ".התיבה

 לכןו .ונאבדו העולם על מיםרח קשיב לאו
 שנאמר כמו ,שמו על המבול מי נקראים

 מי מעבר נשבעתי אשר לי זאת נח מי כי"
  ".נח

 àîìò éðá øàùì äùî ïéá äî éæç àú
àã àúòùá"á÷ ì" äùîì ä)é áì úåîù ( äúòå

åâå éì äçéðä 'åâå ìåãâ éåâì êúåà äùòàå ' ãéî
ã ÷åáùà éëå äùî øîàì éðéâá ìàøùéã ïåä

àúùä úéìè÷ àðàã àîìò éðá ïåðéà ìë ïåøîéé 
 äéì øîàã ïåéëã çð ãáòã äîë ìàøùéì ïåì

á÷" àúåáéúá äéì áéæùéã ä)øîúàã äîë (
 áéúëã)æé å úéùàøá ( úà àéáî éððä éðàå

åâå íéî ìåáîä ' áéúëå)ã æ úéùàøá ( éúéçîå
 éðàå äîãàä éðô ìòî éúéùò øùà íå÷éä ìë úà

åâå éúéøá úà íé÷î éððä 'å ïåéë äáéúä ìà úàá
 ïéîçø àòá àì éåðáå àåä áéæúùéã äéì øîàã

àîìò ìò4156 éî ïåø÷à êë ïéâáå åãéáàúàå 
 øîà úàã äîë äéîù ìò ìåáîä)è ãð äéòùé (

 çð éî øåáòî éúòáùð øùà éì úàæ çð éî éë  
 שאני העולם בני יאמרו כעת ,משה אמר
 ואעשה לי שאמר משום ,אותם הרגתי
 ולא שאמות לי טוב עתכ ,גדול לגוי אותך

 'ה פני את משה ויחל" מיד ,ישראל שמדווי

 àðàã àîìò éðá ïåøîéé àúùä äùî øîà
 ìåãâ éåâì êúåà äùòàå éì øîàã ïéâá ïåì úìéè÷

å úåîéàã éì áè àúùä ãéî ìàøùé ïåöúùé àì

                                                                                                                                                                                     

בסוד האלפא ביתות יכול לברוא אדם ומעשה היה והיה כתוב במצחו אמת ולפי שלא עשו כהוגן  4152
יצירה לצייר הצורה ' ס' פי). א"ד(ש לאתמחי חייביא "מאמת ונשאר מת וז' לברוא תקנתם היה למחוק א

  ).א"נ(ב "הרש. ק"מחוק הצורה יהפך סדר האותיות להפך למפרע בסדר תשרב אותיות ביושר ול"בכ
והנה הצד תחליף , ה"יהיה אותיות צדג, במספר קטן' בד' ותחליף הת, ה"ש צתג"ת ב"מלת הארץ בא 4153

, והרמז בא להורות לנו כשהאותיות ביושר סוד הרחמים. ב עם הכולל"כ' במספר קטן יהיה הכל גימ' בט
ת "שהיא בא, ממלת הארץ, נין ואמר וימחו שנמחה הרשעים הללו וממה היתה מחייתןובחילוף סוד הדי

ולכן נמוחו וזהו וימחו מן האץר , ונתחלפו בפנים אחרים, ב שנמחו אותיות הפנים של הארץ"ש כ"ב
אתוון ]) ב"סו ע[דף נב (ח "ש בזו"שבה היפוכא דאתוון כמ). זהר הרקיע(שמתיבת הארץ בא להם המחוי 

ישב לבדו ולא אתבסמו אתוון באתוון לאתתקנא ' וכאן במבול שה. ש"ע' תתאין הוו בהיפוכא וכוזעירין 
 ).יהל אור(וזה מן הארץ ' ד אלקים בלחודוי הוא כו"ב וע"ל בדף סד ע"ובה דאין יתהון כנ

א "שהוא זרוע ימין דז, ה לישראל בהשקט ושלוה בזכות ימין של משה שהוא אברהם"מוליך הקב 4154
 ).מ"מ(ת שלו הוא הימין שהוא אברהם "א ות"כי משה הוא ז, ארת דמשהואיהו תפ

ה מוליך משה אל הימין שהוא "ומדרכו אל האמצע והקב, משה מרכבה בתפארת הוא קו האמצעי 4155
של מדתו ושבק דרועא חד דיליה וסטא לימינא ולזה בוקע מים בכח זרוע ימין וכל דא שהטה ' חסד זרוע א

 ).אור יקר(שות לו שם עולם בניסים שעשה עם ישראל לע, ה מדותיות למה"הקב
 .א"ח כג ע"ב וזו"לקמן רנד ע' עי 4156
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 רחמים ועורר עליהם רחמים בקש ,"אלהיו
 בתחלה ,יצחק רבי ואמר. העולם על

 'ה למה" ,אמר מה עליהם רחמים כשבקש
למה  ,זה דברך אמר יאו ,"בעמך אפך יחרה
 עבודה זרה עבדו והרי ,משה אותו אמר
 וישתחוו המסכ עגל להם עשו ,שנאמר כמו

 .למה אמר ומשה ,"' וגואלה ויאמרו לו
 לא ,האחר את שמרצה מי ,למדנו כך אלא
 ,לגדול )שהוא( חטא אותו את לעשות צריך
 יגדיל כך ואחר ,לפניו אותו יקטין אלא
 אתם" שכתוב ,)הרשע( האחר לפני אותו

 את עזב ולא". להוגד חטאה חטאתם
 ,למיתה עצמו שמסר עד הוא ברוך הקדוש
 אין ואם חטאתם תשא אם ועתה" בשכתו
 והקדוש ".כתבת אשר מספרך נא מחני
 על 'ה וינחם" שכתוב ,להם מחל הוא ברוך

 רצה אלא ,כן עשה לא ונח ,"' וגוהרעה
  .העולם כל את ועזב ,נצלילה

)àé áì úåîù( åäé éðô úà äùî ìçéå"ìà ää åé
éîçø øòúàå åäééìò ïéîçø àòá4157 ìò 

àîìò4158 éîçø àòáã àúåøéù ÷çöé éáø øîàå 
åäé äîì øîà÷ éàî åäééìò" êîòá êôà äøçé ä

 åãáò àäå äîì äùî äì øîà êéà àã äìî éëå
 äëñî ìâò íäì åùò øîà úàã äîë äøæ äãåáò

 ååçúùéååâå äìà åøîàéå åì ' äîì øîà äùîå
 éòá àì àøçàì äöøîã ïàî àðôéìåà éëä àìà

 àáåç àåää ãáòîì)åäéàã ( äéì øéòæé àìà áø
ì éâñé øúáìå äéî÷ àøçà äéî÷ äé)àáééç (

 áéúëã)ì íù ( àìå äìåãâ äàèç íúàèç íúà
á÷ì äéì ÷éáù"ä4159 àúåîì äéîøâ øñîã ãò 

 áéúëã)áì íù ( íúàèç àùú íà äúòå íàå
á÷å úáúë øùà êøôñî àð éðçî ïéà" ìéçî ä

 áéúëã ïåì)ãé íù (åäé íçðéå"åâå äòøä ìò ä '
 ìë ÷éáùå àáæúùàì àòá àìà ïë ãáò àì çðå

àîìò  
 רוח ,העולם על שורה שהדין פעם ובכל
 ,משה כמו נמצא שלא אוי ,אומרתהקודש 
 איה )עמו משה עולם ימי( רוויזכ" שכתוב
 אל 'ה ויאמר" ובשכת ,"' וגומים המעלם

 הוא בתפלה שהרי ,"אלי תצעק מה משה
 עצמו םשֹש ומשום ,מהים אותם העלה

 )שמו על( נקרא ,בים ישראל על בתפלה
. מהים אותם העלה שהוא ,מים המעלם

 זהו ,"קדשו רוח את בקרבו השם איה"
  שהשרה משה

 çåø àîìò ìò àéøù àðéãã àðîæ ìëáå
éúëã äùîë çëúùà àìã éåå øîà àùãå÷ á

)àé âñ äéòùé(] øåëæéå305åâå '[ íéî íìòîä äéà 
åâå ' áéúëã)åè ãé úåîù (åäé øîàéå" äùî ìà ä

 ïî ïåì ÷éìñ àúåìöá åäéà àäã éìà ÷òöú äî
 ìàøùéã åäééìò àúåìöá äéîøâ éåùã ïéâáå àîé

 éø÷à àîéá)äéîù ìò (]íéî íìòîä[ åäéàã 
 çåø úà åáø÷á íùä äéà àîé ïî ïåì ÷éñà

äéà àã åùã÷äùî å4160éøùàã   
  çñ/à  

 ,"בתהמות מוליכם" .ישראל בין שכינה
 התהום בתוך והלכו המים כשנבקעו

 על נאמר והכל( המים שקפאו ביבשה
 משום ,)עמו משה נקרא זה ועל( )משה

 ,יהודה רבי אמר .ישראל על עצמו שמסר

 úåîåäúá íëéìåî ìàøùéã åäééðéá àúðéëù
 àúùáéá éîåäú åâá åìæàå àéî åò÷áúà ãë

 äùî ìò øîúà àìëå àéî åãéìâã]ð" àã ìòå à
åîò äùî éø÷à[ ìàøùé ìò äéîøâ øñîàã ïéâá 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(' וכו זכר לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך )שמות לב יג(כ "כמש 4157
, ולא רצה להתפלל על בני דורו, כי נח היה משה, ודע):  דרוש ד-שער הפסוקים בראשית (ל הרב "ז 4158

ולכן נקראו על , כי הוא גרם שיבאו מי המבול. 'כי מי נח זאת לי וגו) 'ד ט"נ' ישעי(ל על פסוק "ש חז"כמ
אולי יחזרו בתשובה , ך שנה"ז בזכותו נתלה להם ק"עכ, י שלא התפלל עליהם"ואמנם אעפ. שמו מי נח

. כנודע, וזה משה, לובשגם זה הב. ך שנה"והיו ימיו ק, בשגם הוא בשר, ה"וזש. ה"כמנין שנותיו של מרע
, מלשון מחוי, ונקט מחני. באמרו ואם אין מחני נא, וחזר להתפלל עליהם, כ משה תקן אשר עוות נח"וע

וכעין זה , מ"מ (לתקן אשר עוות בתחלה, וכל ימיו היו בתפלה על הדור. וימח את כל היקום, הנזכר במבול
 . )באור יקר

ה מחיל לון "והקב, בתפילה ולא הועיל לו עד דמסרעם היות שהתפלל תפילות הרבה והיה מפציר  4159
אור (אם כן נח לא עשה כלום , כלומר עם היות שלא היה רצון לפניו לסלוח כשהגיע לידי מדה זה מחיל לון

 ). יקר
  ).א"נ(מ "א. ס אותיות משה"הש 4160
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 כדאיאינו  ,הוא נח היה שצדיק גב על אף
 העולם על יגן הוא ברוך שהקדוש )כדי(

  .בשבילו

 åàì çð äåä äàëæã áâ ìò óà äãåäé éáø øîà
 éàãë åäéà)ïéâá (á÷ã"äéðéâá àîìò ìò ïéâé ä  

 ,בזכותו הדבר תלה לא שהמ ,בא וראה
 לנח אבל ,הראשונים האבות בזכות אלא

 .משה כמו במה שיתלה זכות לו היה לא
 לו שאמר כיון ,זה כל ועם ,יצחק רבי אמר

 בריתי אתוהקימותי " הוא ברוך הקדוש
 .רחמים עליהם לבקש לו היה ,"תךיא

 אותו שיקריב ,כך אחר שהקריב והקרבן
  .העולםמ הכעס ישכך אולי ,לזה דםומק

 àìà äéúåëæá äìî äìú àì äùî éæç àú
 ïàîá äéì äåä àì çð ìáà éàîã÷ ïäáà úåëæá
 ìë íòå ÷çöé éáø øîà äùîë àúåëæá éìúéã

á÷ äéì øîàã ïåéë àã" éúéøá úà éúåîé÷äå ä
 éîçø éòáîì äéì äåä êúà>åäééìò<4161 àðáø÷å 

 àðã úîã÷ ïî äéì áéø÷éã øúáì áéø÷àã
]é àîìãêëù) [êëù(æâåø àîìòî à  

 ,לעשות לו היה מה ,יהודה רבי אמר
 לפני מכעיסים היו העולם רשעי שהרי

 אלא .קרבן יקריב והוא ,הוא ברוך הקדוש
 שלא בשביל עצמו על היה מפחד נח ודאי
 שהיה ,העולם רשעי בתוך המות בווש יפג

 ואיך יום בכל הרעים מעשיהם רואה
  .יום כל הוא ברוך הקדוש לפני מכעיסים

éáø øîà àäã ãáòîì äéì äåä éàî äãåäé 
 éî÷ ïéæéâøî ååä àîìò éáééç>á÷"ä< åäéàå 

àðáø÷ áéø÷é4162 ìò ìéçã çð éàãå àìà 
äéîøâ4163 åâá àúåî äéá òøòé àìã ïéâá äåä 

 àîåé ìë àùéá ïåäéãáåò éîç äåäã àîìò éáééç
á÷ éî÷ ïæâøî êéäå"àîåé ìë ä  

 פעם כל ,אמר יצחק )פתח אלעזר( רבי
 שנמצא הצדיק ,העולם רשעי שמתרבים

 וממקדשי" שכתוב ,בראשונה נתפס ביניהם
 תקרי אל ,)א"שבת נה ע (ושנינו ".תחלו

 השאיר ואיך .דשיוממק אלא ממקדשי
 אותם כל בין נח את הוא ברוך הקדוש

אלא כדי שיצאו ממנו תולדות  .הרשעים
 שהוא ,ועוד . שהיה צדיק כראוי,לעולם
 ,מנומ קבלו ולא ויום יום כל בהם התרה
 כי ואתה" שכתוב הפסוק את בנפשווקיים 
 נפשך את ואתה" וכתוב ,"' וגורשע הזהרת
 ,הרשע את שמזהיר מי שכל מכאן ,"הצלת

 את מציל הוא ,ממנו בליק שלא גב על אף
 כמה ועד .בחטאו נתפס רשע ואותו ,עצמו
 פרשוה והרי ,אותו שיכה עד ,אותו יזהיר

  .החברים

 éáø)çúô øæòìàøîàå  (]÷çöéøîà [ ìë 
 çëúùàã äàëæ åàéâñà àîìò éáééçã àðîæ

 áéúëã àúéîã÷á ñôúà àåä åäééðéá) è ìà÷æçé
å (åìçú éùã÷îîå4164 éùã÷îî éø÷ú ìà ïðéðúå 

á÷ äéì áéæù êéä çðå éùãå÷îî àìà" ìë ïéá ä
 ïéãìåú äéðî ïå÷ôéã ïéâá àìà àéáééç ïåðéà
 éøúà åäéàã åúå úåàé à÷ãë ÷éãö äåäã àîìòá

é ìë åäá íéé÷å äéðî åìéá÷ àìå àîåéå àîå
 áéúëã àø÷ äéùôðá)èé â íù ( úøäæä éë äúàå

åâå òùø ' áéúëå)íù ( úìöä êùôð úà äúàå
òà àáééçì øäæàã ïàî ìë ïàëî" ìéá÷ àìã â

äéîøâì äéì áéæù àåä äéðî4165 àáééç àåääå 
 äéì øäæé äîë ãòå äéáåçá ñôúà>ãò4166 

äéì éçîéã<àéøáç äåî÷åà àä   

                                                           

 ).אור יקר(סוף סוף היה לו להתפלל יועיל או לא יועיל  4161
אור (אבל אלו מוסיפים לחטא , כ תפילה היה מועיל"א ותשובה אבשלמא ישראל עשו עזיבת החט 4162

 ).יקר
  ).א"נ(מ "א. כ"והוא סכנה ג. משמע דאסור להסתכל בפשע אדם 4163
' ועי). אור יקר(כדי שלא יראה ברע אשר ימצא את עמו , מפני שלא מיחה או לקרבן על כל הדור 4164

ש שם גלוי "רק החטא דמצות תוכחה וכמולכאורא יפלא כי מאחר שלא היה בידם : ב"ב קלו ע"ה ח"דע
כ מפני מה יצא עליהם החרון אף "וא. כ הרי לא היה בהם רק החטא דמצות תוכחה והבן"וא' וידוע לפני כו

אך היה הכוונה בזה רק לטובה כי מאחר שזולת אותו החטא הרי היו צדיקים . כ לומר וממקודשי תחלו"כ
ו והרי היה "כ הוא שלא יהיה בכליון ח"חיל הדין מהם עכאשר ית. )א"שבת נה ע(ש בגמרא "גמורים כמ

 .הכוונה בזה רק לטובה שהוא כדי להמתיק את הדינין וכמו שאמרנו
הצדיק שמיחה שזיב גרמיה מהיותו נתפס , ורוב או כולו חייב, עם היות כל העולם בדין אחר הרוב 4165

 ).אור יקר(בגזרת העון ההוא בשכר המחאתו 
ם אמת "בפי הרמב' דעות והאחרונים תמהו עליו וחתרו לישב ודבר ה' מהלכוו "ם פ"כן פסק הרמב 4166

  ).א"נ(ן "מאי. דהכי נקיטי תנאי להלכה
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 יום .שמעון רבי לפני מצוי היה ייוס רבי
 הוא ברוך הקדוש ראה מה ,לו אמר ,אחד

 השמים ועוף הבר חיות כל את להשמיד
 בהמות ,חטאו האדם בני אם ,הרשעים עם

 .חטאו מה הבריות ושאר השמים ועופות
 בשר כל השחית כי" שכתוב משום ,לו אמר
 משחיתים היו כולם ,"הארץ על דרכו את

. אחר במין ונדבקו מינם את עזבוו ,דרכיהם
 לכל כך גרמו העולם רשעי אותם ,בא וראה
 מעשה להכחיש )להשכיח( ורצו ,הבריות

 להשחית הבריות לכל גרמו והם ,בראשית
 הקדוש אמר .השחיתו שהם כמו דרכם
 להכחיש )להשכיח( רציתם אתם ,הוא ברוך

 ומחיתי" ,רצונכם אשלים אני ,ידי מעשי
 פני מעל עשיתי אשר היקום כל את

 שהיה כמו למים העולם אחזיר ".האדמה
 מכאן .נתבאר והרי ,במים מים ,בהתחלה

  .כראוי בעולם אחרות בריות אעשה והלאה

 àîåé ïåòîù éáøã äéî÷ çéëù äåä éñåé éáø
à ãç"á÷ àîç éàî ì" àøá úåéç ìë äàöéùì ä

 ïàèç àùð éðá éà àéáééçã ïåäîò àéîù óåòå
 ïééøá øàùå àéîù éôåòå éøéòáà åèç äî" ïéâá ì

 áéúëã)áé å úéùàøá ( úà øùá ìë úéçùä éë
 é÷áù åäééçøà éìáçî ååä åäìë õøàä ìò åëøã

àøçà àðéæá å÷áãå åäéðéæ4167 ïåðéà éæç àú 
 ïåòáå ïééøá ìëì éëä åîøâ àîìò éáééç

)àçëùàì (>àùçëàì<úéùàøáã àãáåò 4168 
 äîë åäééçøåà àìáçì ïééøá ìëì åîøâ ïåðéàå

ïìáçî ïåðéàã4169á÷ øîà " åúéòá ïåúà ä
)àçëùàì (]àùçëàì[ íéìùà àðà éãé éãáåò 

 éúéùò øùà íå÷éä ìë úà éúéçîå ïåëìã àúåòø
 äåäã äîë ïééîì àîìò øãäà äîãàä éðô ìòî
 äàìäìå ïàëî øîúà àäå ïééîá ïééî àúéîã÷á

úåàé à÷ãë àîìòá ïéðøçà ïééøá ãéáòà4170  
 ".אתו בניו ונשי ואשתו ובניו נח ויבא"
 איש יסתר אם" ,ואמר פתח חייא ירב

 כמה ".'ה נאם אראנו לא ואני במסתרים
 שלא עינים וסתומי לב אטומיהם  אדם בני

 ,רבונם בכבוד יודעים ולא משגיחים
 הארץ ואת השמים את הלוא" בו שכתוב

 להסתתר אדם בני רוצים איך ".מלא אני
 ,יודענו ומי רואנו מי ואומרים מחטאיהם

 יחבאו לאן ,"מעשיהם במחשך והיה" וכתוב
  . מפניו
  

åúùàå åéðáå çð àáéå4171 åúà åéðá éùðå 
)æ æ úéùàøá ( øîàå çúô àééç éáø) âë äéîøé

ãë (íéøúñîá ùéà øúñé íà4172 åðàøà àì éðàå 
åäé íàð" àáì ïéîéèà àùð éðá ïåðéà äîë ä

 àø÷éá ïéòãé àìå ïéçéâùî àìã ïéðééò ïéîéúñ
 äéá áéúëã ïåäéøàîã)íù ( úà àìä íéîùä

 àùð éðá ïåòá êéä àìî éðà õøàä úàå
 åðòãåé éîå åðàåø éî éøîàå åäééáåçî àøúúñàì

 áéúëå)åè èë äéòùé ( íäéùòî êùçîá äéäå
äéî÷î ïåøîèúé ïàì  

                                                           

כי הדבק באינו מינו ). אור יקר(וכי החיה והבהמה מצווין בזה שתאמר שהם חטאו ונתחייבו מיתה  4167
  ).א"נ(מ "א. ל"גם הוא בכלל משחית ז

ה חיות ברא ועוף "ר פנחס אמאי שצי קב"א א"מוסיפין דס ש"ג י"לאכחשא עובדא דבראשית ה 4168
דנסיב לבריה אתתא ואבד ליה הלולא לבתר רגז מלכא על בריה ' שמיא ושאר בריין עמהון דחייבא למלכ

וקטליה כיון דחמא לבריה מית עאל לגו הלולא ותבר כל אינון מאנין ובזע כל אינון לבושין אמר לא עבדי 
' ומדרש הוא בסנהדרין פ' ח ינון וכו" דמית ברי אוף הכי אינון לא יתקיימון תלון אלא ליקרא דברי וכיון

 ).נ"ש(חלק 
אם כן העונש היה להם להכחידם כמו שהם חשבו להכחיש מעשה בראישת בעירוב הבריות אלו  4169
 ).אור יקר(באלו 

יו אותם אמנם לגבי השרים הממונים על הבריות שה, ת תינח לגבי דידהו דהוי הכי וחייבים"וא 4170
כי כל הבריות היו , לזה אמר. מאי איכא למימר, המשפחות שתחת ידם מתבטלים וצער מגיע אליהם

ומאי דקשיא לך לגבי השרים . פגומים מלומדים בתערובת הכחות דהיינו סוד בהמתך לא תרביע כלאים
קא יאות אל ויהיו כדקא יאות משפחה ומשפחה לבדה כד, מכאן ולהלאה אעביד ארחינין שיהיו תחת ידם

 ).אור יקר( השרים
טמירין פצירין מחבואות חפורות פצירין כמו ' חייא פתח ואמר וכו' ר' ויבא נח ובניו ואשתו וגו 4171

 ).נ"ש(ס "ך כדלקמן ופירש הערוך שקורין למרא שחופרין בה פ"פסירין בסמ
ודאי ' הקליה אמנם הכוונה באומרו מסתרים הם "אטו בשופטני עסקינן דחשבין דעיני בשר לקב 4172

שאין רצונו להשגיח ולהסתכל בהם מפני רעתם ואין אור , שהם מסתירים בהשגחת מלך מלכי המלכים
 ).טז' א סי"אור יקר ש(שכינתו נגה עליהם 
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 תחת ועשה פלטרין שבנה למלך] משל[
 בני מרדו לימים ,יםנסתר חדרים הארץ

 המלך עליהם )צער( הקיף ,במלך הארמון
 עצמם והחביאו נכנסו ,עשו מה .בגיסות

 אני ,המלך אמר .לותיהמח נקבי תחת
 רוצים אתם ומלפני ,אותם עשיתי

 איש יסתר אם" שכתוב זהו ,להתחבא
 אני ,"'ה נאם אראנו לא ואני במסתרים

 ,ואור חושך ועשיתי לותימח שעשיתי הוא
  .מלפני להתחבא תוכלו איך ואתם

ïéøèìô äðáã àëìîì4173 úåçú ãáòå 
àòøà4174ïéøéîè 4175ô ïéøéö3064176 åãøî ïéîåéì 

 àëìîá ïéøèìô éðá]øçñà[) øòöà ( åäééìò
 åäééîøâ åøéîèå åìàò åãáò äî éåñééâá àëìî
 úéãáò àðà àëìî øîà ïéøéñô éá÷åð úåçú

ïåì4177ää àøîèúàì ïàòá ïåúà éàî÷îå " ã
)ãë âë äéîøé ( àì éðàå íéøúñîá ùéà øúñé íà

åäé íàð åðàøà" éá÷åð úéãáòã àåä àðà ä
ïéøéñô ïéìëé êéä ïåúàå àøåäðå àëåùç úéãáòå 

éàî÷ àøîèúàì  
 רבונו לפני חוטא כשאדם ,בא וראה

 הוא ברוך הקדוש ,להסתתר עצמו וממשיך
 ,עצמו מטהר וכשהאדם .בגלוי דין בו עושה

 שלא ,להסתירו רוצה הוא ברוך הקדוש
  לאדם לו שצריך שודאי ,'ה אף ביום יראה

å äéøàî éî÷ éèç ùð øá ãë éæç àú êéùîà
á÷ àéñëúàì äéîøâ" àðéã äéá ãéáò ä

àéìâúàá4178á÷ äéîøâ éëãà ùð øá ãëå " éòá ä
åäé óà íåéá éæçúé àìã äéì àøúñàì"ä4179 

ùéðéàì äéì éòáà éàãåã  
  çñ/á  

 כששורה המשחית לפני להראות שלא
 אלו כל שהרי ,בו יסתכל שלא העולם על

  .להשחית רשות לו יש ,לפניו שנראים

 éî÷ éæçúé àìã àìáçî>àéøù ãë <]àéøùã[ 
 ïåðéà ìë àäã äéá ìëúñé àìã àîìò ìò

 åùø äéì úéà äéî÷ ïåæçúéã]àìáçì) [àìáçîì(  
 אדם כל ,שמעון רבי שאמר מה וזהו
 והוא ,עליו שורה המשחית עין ,רעה שעינו
 להשמר האדם וצריך .העולם משחית נקרא
 ינזק שלא כדי אליו להתקרב ולא ממנו

לכן ו .בהתגלות אליו קרבל ואסור ).לפניו(
 מלאך ומלפני ,עין רע מאיש להשמר צריך

 מה )זה ועל. (וכמה כמה אחת על המות
 ,"העין םושת הגבר םוונא" ,בבלעם כתוב
 שהיה מקום ובכל ,לו היתה רעה שעין

 äéðéòã ùð øá ìë ïåòîù éáø øîà÷ã åðééäå
 àìáçî åäéàå éåìò àéøù àìáçîã àðéò àùéá

]ã[éø÷à àîìò4180 àøîúñàì ùéðéàì äéì éòáìå 
 ÷æúé àìã äéãäá àáø÷úàì àìå äéðî)äéî÷ (

åäéãäá áø÷îì øéñà4181 àéìâúàá ] éëä íåùîå
î àøîúñàì éòá ïéò òø ùéàîé êàìî éî÷î äéð

 äîëå äîë úçà ìò úåîä>àã ìòå<äî [ áéúë 
 íòìáá)ã ãë øáãîá ( íåúù øáâä íàðå

                                                           

 ).אור יקר(הם העולמות הכשרים המזהירים  4173
 ).אור יקר(מלכות  4174
 ).א"נ(ב "הרש. טמונים 4175
חדרים נסתרים ). אור יקר(מקום החשך ולא אור וזה שאמר והיה במחשך מעשיהם ממש ' הקלי 4176

ב שמשמע שזה "לקמן צז ע' ועי, "פסירין"שהרי לקמן איתא , ע במילה זו"צ@). א"ד(וחזקים תחת הארץ 
היא ' ולכן אולי הר, תרגום בכמה מקומות שהשורש פצידין היא לשון של נהרות מים' ועי. לשון כלי עבודה

 @.ריןאבל גם לא מצאתי לשון פסי, טעות
ואתם חושבין ליטמן , ]'ח שער המלכים י"ע' עי[מציאותם מתקיים בתמצית שפע העליון ' הרי הקלי 4177

 ).אור יקר(בהם ולסלק השגחתי מכם על ידם וזה היה עון דור הפלגה 
 ).נ"ש) (שם(פירוש אחר דקאי בקרא דאראנו קרי ביה אראנו בפתח  4178
ה מסתיר אותו מרע עין "הקב, רמיה בתשובתוהמסתתר ומתעלם בתוך הקדושה דהיינו אדכי ג 4179

 ).אור יקר(בקדושה ומה גם במקום התשובה ' מפני שאין השגת הקלי, כנודע' שהם הקלי
). אור יקר(דהיינו שעינו הגשמי כלי לרוחניות שעל ידו פועל החצוני ולכך הצדיקים אין להם עין רע  4180

 ).א"ד(ב ”אחרי מות סג ע
). אור יקר(' ר לאדם לחבול בעצמו שמגביר עליו הדין ומגרה עליו הקלישאסו, שלא לגרום רע עליו 4181

ג דלא יתזק ואסיר למקרב בהדיה דלא ייתזק באתגלייא ומה מאיש רע עין בעי לאסתמרא מיניה ולא "ה
 ).נ"ש(' ד מה כתיב בבלעם וכו"ו וע"לאתקרבא בהדיה דהא אתזק קמיה מקמי דמלאך המות עאכ
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 רוח את עליו ממשיך היה ,בו מסתכל
 כדי בישראל להסתכל רצה ולכן .המשחית
 היו שעיניו מקום בכל םלהשמיד

 את בלעם וישא" ,כתוב מה .מסתכלות
 כדי אחת עין והנמיך אחת עין שזקף ,"עיניו

  .רעה בעין ישראל על להסתכל

ïéòä4182àùéá àðéòã 4183 øúà ìëáå äéì äåä 
 äåä äéá ìëúñî äåäã]êéùîà) [êéùîî( äéìò 

úñàì éòá äåä êë ïéâáå àìáçî çåø åäá àìë
 äåä äéðéòã øúà ìëá éöùéã ïéâá ìàøùéá

 áéúë äî ìëúñî)á íù ( åéðéò úà íòìá àùéå
ãç àðéò óé÷æã4184 ãç àðéò êéàîå4185 ïéâá 

àùéá àðéòá ìàøùéá åäá àìëúñàì  
 ישראל את וירא" ,כתוב מהבא וראה 

 מכסה שהשכינה ראה ,"לשבטיו כןוש
 בשנים קנתומת עליהם ורובצת עליהם

 יכולות איןעיניו ו ,תחתיה שבטים עשר
 שהרי ,להם כלאּו איך ,אמר .עליהםלשלוט 

 ומכסה עליהם רובצת עליונה קדושה רוח
 כארי שכב כרע" שכתוב זהו .בכנפיה אותם

 מעליהם "יקימנו מי" ,"יקימנו מי וכלביא
 זה ועל. העין עליהם טוותשל שיתגלו כדי

 ,נח את לכסות הוא ברוך הקדוש רצה
 רוח הטומאה תוכל שלא ,מהעין להסתתר
 .נתבאר והרי ,כלה כדי שלא יעליולשלוט 

 .מהעין להסתתר שנתבאר כמו ,"נח ויבא"
 דחקו המים )שהרי( ,"המבול מי מפני"

 המות מלאך ראה ,יוסי רבי אמר .אותו
 לתיבה ונשמר נכנס ולכן ,)אליו( בא שהיה

 ולמה ).השנה של(בה שנים עשר חדש 
 ורבי יצחק ירב בה נחלקו .שנים עשר חדש

 שכך חדש עשר שנים אמר אחד ,יהודה
 להשלים אמר ואחד ,הרשעים דין הוא

 ושאר ,דרגות עשרה שתים )צריך( צדיק
  .בהימהתלהוציא הדרגות שראויים 

 áéúë äî éæç àú)íù ( ïëåù ìàøùé úà àøéå
 àòéáøå åäééìò àéôç àúðéëùã àîç åéèáùì
 àìå äúåçú ïéèáù øñéøúá àð÷úúî åäééìò

ëé ìåëéà êéà øîà äéðéò åäééìò äàèìùì ìé
 àçåø àäã ïåäìàùéã÷ äàìò åäééìò àòéáø 

ää àäôãâá ïåì úôçå" ã)è íù ( áëù òøë
 ïéâá åäééìòî åðîé÷é éî åðîé÷é éî àéáìëå éøàë

ïééìâúéã4186 àèìùåá÷ àã ìòå åäééìò àðéò " ä
ëé àìã àðéòî àøúúñàì çðì àéôçì àòáé ì

âá äéìò àèìùì àáàñî çåø ìáçúé àìã ïé
 çð àáéå øîúà àäå)æ æ úéùàøá ( øîúàã äîë

 ìåáîä éî éðôî àðéòî àøúúñàì)ã àäã( ïééî
äéì å÷çã4187 úåîä êàìî àîç éñåé éáø øîà 

 éúà äåäã)äéáâì ( àúåáéúì ìàò êë ïéâáå
 éçøé øñéøú äá øîúñàå)àúù ( øñéøú éàîàå

 ïéçøé]øîà ãç äãåäé éáøå ÷çöé éáø äá éâéìô[ 
é"é áàéáééçã àðéã åäéà êëã ïéçø4188 ] øîà ãçå

 àîìùàì>÷éãö< ]êéøö[øñéøú ïéâøã 4189 øàùå 
äáéú ïî à÷ôàì éæçúàã ïéâøã[  

                                                                                                                                                                                     

 ).נ"ש(' הוה ליה דזקיף עינא חד ומאיך עינא חד כדלקמיסתום העין דעינא בישא  4182
מפני שזכה לאשתגחא בעינא , מפני מה זכה יוסף דלא שלטא ביה עינא בישא: א"ר קל ע"אד' עי 4183

 לאפוקי –) עינא טבא(א "שיוסף זכה להארה מא, ה ואמר סתם"ג ד"צ ב ע"א בספד"בהגר' ועי. טבא עלאה
 .א שהוא עינא בישא"הארת הז

א וכוונתו "ד' עי). א"ד(ב ”בלק עינו כתיב ולא כן בספרינו עיין בגליון כג ע). אור יקר(יצונים מהח 4184
ן "מאי. כ בספר מנחת שי"כ בספרינו כ"ב אומר וישא בלעם עיניו עינו כתיב ומשא"בלק רב ע' דבזוהר פ

 ).א"נ(
 ).אור יקר(לשפיע מה שקבל , להסתכל בישראל 4185
מעליה וישארו גלויים כי היכי דתשלוט עליהם עינא ' מי יקום השכינ' לוחד כ"ג ביו"בגין דיתגליין ה 4186
 ).נ"ש(בישא 

ל דנח מקטני אמנה הוה שעד שדחקוהו המים לא נכנס "דהא מיין דחקו ליה מכאן נפקו להו לרז 4187
 ).נ"ש(' בתיב

ב "ל יובשביל שידונו דור המבו). אור יקר(ולא מפני צורך עצמו , והיה מסתתר מפני מלאך המות 4188
 ).מ"מ(ב חודש "חודש ישב נח בתיבה י

כדכתיב , פנים' חיות בג' דהיינו סוד ד, ב בקר שהים עומד עליהם"ה ושכינתיה נפקי י"מזווגא דקב 4189
ב פנים "ב חדשים שהם י"ולא נשלמים פנים אלא וכל המשתלשל מהם אלא בהקף י' פונים תימנה וכו' ג
 ).ראור יק(ב חדשים "ב שבטים וי"ב בקר וי"וי
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 במים הם חדשים ששה ,אמר יהודה רבי
 ,מים היו כאן והרי ,באש חדשים וששה
 רבי )לו( אמר .חדשים עשר שנים ולמה
 .ואש במים ,נדונו הגיהנם דיני בשני ,יוסי

 היו מלמעלה עליהם שירדו םשהמי ,במים
 שיצאו שהמים ,ובאש .כשלג צוננים

 בדין זה ועל .כאש רותחים היו מלמטה
 עשר שנים ולכן( ,ומים באש ,נדונו הגיהנם

 הרשעים דין ,אלעזר רבי שאמר ,היו חדש
 והרי ,חדשים עשר שנים הם בגיהנם
 העולם רשעי אותם כל זה ועל .פרשוה
 עד )ואש םבמי ,הללו דינים בשני נדונים

 מסתתר היה ונח .העולם מן ושמדושה
 ולא והמשחית העין מן והתכסהבתיבה 

 כמו ,המים פני על שטה בהיוהת ,אליו קרב
 מעל ותרם התיבה את וישאו" שנאמר
  ".הארץ

 àéîá ïåðéà éçøé àúéù øîà äãåäé éáø
àùàá éçøé àúéùå4190 éàîà ååä àééî àëä àäå 
 øîà éçøé øñéøú)äéì (á éñåé éáø ïéðéã éøú

àùàå àéîá åðãúà íðäéâã4191 ïééîã àéîá 
àìéòìî åäééìò åúçðã4192 àâìúë ïéðéðö ååä 

 àùàë ïçéúø ååä àúúî é÷ôðã ïééîã àùàá
 àééîå àùàá åðãúà íðäéâã àðéãá àã ìòå

]ø øîàã ååä éçøé øñéøú êë ïéâáå"à4193 àðéã 
 äåî÷åà àäå ååä éçøé øñéøú íðäéâá àéáééçã

éç ïåðéà ìë àã ìòå ïéðéã ïéøúá åðãúà àîìò éáé
àùàå àéîá ïéìà[ çðå àîìòî åàéöúùàã ãò 

 àìáçîå àðéòî éñëúàå àúåáéúá øúúñî äåä
 ìò àéèù äåä éäéà àúåáéúå äéáâì áéø÷ àì
 äáéúä úà åàùéå øîà úàã äîë àéî éôðà

 õøàä ìòî íøúå  
 המבול ויהי" שכתוב ,לקו יום ארבעים

 הזמן שאר לוכ ."' וגוהארץ על יום ארבעים
 מן וימחו" שכתוב זהו ,מהעולם נמחו
 לא שהרי ,רשעים לאותם להם אוי ".הארץ
 זהו .בדיןלעמוד ו בעולם לחיות יקומו

 מחית שמם" שנאמר כמו ,"וימחו" שכתוב
 לא בדיןאפילו לעמוד ש ,"ועד לעולם
  .יקומו

) æé æ úéùàøá ( áéúëã å÷ì íåé íéòáøà)íù (
 ìò íåé íéòáøà ìåáîä éäéååâå õøàä ' øàù ìëå

ää àîìòî ïåçîúà àðîæ" ã)âë íù ( ïî åçîéå
 ïåîå÷é àì àäã àéáééç ïåðéàì ïåì éåå õøàä

 àîìòá àééçàìåää àðéãá í÷éîì" äîë åçîéå ã
 øîà úàã)å è íéìäú ( ãòå íìåòì úéçî íîù

ïåîå÷é àì àðéãá í÷éîì åìéôàã  
 ".הארץ מעל ותרם התיבה את וישאו"
 אלהים השמים על ומהר" ,פתח אבא רבי
 לרשעים להם אוי ,"כבודך הארץ כל על

 ,יום בכל רבונם את ומרגיזים שחוטאים
 ,הארץ מן השכינה את דוחים ובחטאיהם

 והשכינה .העולם מן שתסתלק וגורמים
 על רומה" כתוב ועליה ,אלהים נקראת
 ,כתוב מהבא וראה ". אלהים השמים

 .החוצה אותה שדחו ," התיבהאת וישאו"
 בעולם שורה שלא ,"הארץ מעל תרםו"

 õøàä ìòî íøúå äáéúä úà åàùéå
)æé æ úéùàøá ( çúô àáà éáø)éìéäúæð íå  (

éäìà íéîùä ìò äîåø" êãåáë õøàä ìë ìò í
 ïåäéøàîì ïéæéâøîå ïàèç ïåðéàã àéáééçì ïåì éåå
 àúðéëùì äì ïééçã åäééáåçáå àîåé ìëá

 àîìòî ÷ìúñúã ïéîøâå àòøàî]å àúðéëù
éäìà éø÷à" íéîùä ìò äîåø áéúë äìòå í

éäìà"í[ áéúë äî éæç àú )æé æ úéùàøá ( åàùéå
äì ïééçãã äáéúä úà õøàä ìòî íøúå øáì 

                                                           

ששה חדשים , כי בשלמא רשעים בגיהנם נדונים, ב ירחין"לא אצטריך לאלו י, אפשר דהכי קאמר 4190
ב "אמנם אלו בתרי דינין אתדנו בבת אחת כדמסיק ולהכי קא מבעיא אמאי י, בשלג וששה חדשים באש

 בקיום שיתא ירחי אינון במיא ושתא ירחי באשא כנגד מה שנתעצלו הרשעים בעבודת יוצרם). אור יקר(
ת "ועברו על ל' ע ונתקררו ולא עשאום ידונו במים שהם קרים וכנגד חימום העבירות שנתחממו בעשיית"מ

 ).נ"ש(' אוסרי לגפן עירה וגו' ויחי בפ' ידונו באש ועיין בפ
 .ב בתוספתא"לעיל סב ע' עי 4191
  ).יהל אור(ת בארץ כידוע "ע הוא בשמים ומל"ומ. ת כידוע"ע ומל"הן על מ 4192
אבל זה היה ' דינים וכו' ואמר כי הן אמת שנדונין ברותחין וקרים כנגד ב, פליג אהאי דרבי יוסיא "ר 4193

ולהיות העולם מורכב מאש ומים קור וחום הוצר להיותם , יום עד דאשתצי מעלמא וזה בערך הגוף לבד' מ
צטרפות נכרתים בשניהם וזה שאמר ועל דא בדינא דגיהנם אתדנו במיא ואשא כדי להיות הנשמות מ

אמנם , ב ירחי הוו עלמא"כ י"וזה שאמר ובג, מטינופי העולם שהם קור וחום קיץ וחורף שזה כללות העולם
 ). אור יקר(לילה אלקו ' יום ומ' בערך הגוף מ
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 מסתלקת וכשהיא ,ממנו והסתלקה
 ואז ,בעולם שישגיח מי אין הרי ,מהעולם

 רשעי וכשימחו .עליו )הדין( שולט הדין
 השכינה ,)מהעולם( ממנו ויסתלקו העולם

  . לעולם מדורה את מחזירה

àééøù àìã4194 ãëå äðî ú÷ìúñàå àîìòá 
àîìòî ú÷ìúñà4195 çâùéã ïàî úéì àä 

 àèìù àðéãå àîìòá)àðéãá( ]ïéãë[ )ò( ãëå éåì
 äéðî ïå÷ìúñéå àîìò éáééç ïåçîúé)àîìòã (

 àîìòá äøåãî úøãäà àúðéëù  
 ארץ הרי ,כך אם ,ייסא רבי לו אמר
 ,מןז באותו שהיו הרשעים שנמחו ישראל

 למקומה השכינה חזרה לא למה אז
 בה נשארו שלא משום ,לו אמר .כבתחלה

 מקום בכל )אבל( אלא ,העולם צדיקי שאר
  מהוֹש ירדה ,שהלכו

à" ìàøùéã àòøà àä éëä éà àñéé éáø ì
àðîæ àåääá ååäã àéáééç ïåçîúàã4196 éàîà 

àúéîã÷áãë äøúàì àúðéëù úøãäà àì4197 
à"àëæ øàù äá åøàúùà àìã ïéâá ì àîìò é
]àìà[) ìáà (úàéåùå úúçð åìæàã øúà ìëá  

  èñ/à  
 נכריה בארץ ומה .עמהם מדורה את
 נשארו אם שכן כל ,מהם נפרדה לא אחרת
 החטאים בכל .אמרנו והרי. הקדושה בארץ

 אחד .השכינה את דוחים ,העולם רשעי של
 כמו ,הארץ על דרכו שמשחית מי מהם

 ולא שכינה פני רואה לא ולכן ,שאמרנו
 אלה על כתוב זה ועל .לפלטרין נכנס

  .מהכל שנמחו ,"הארץ מן וימחו"

 àì àøçà äàøëåð àòøàá äîå ïåäîò äøåãî
 àòøàá åøàúùà éà ïëù ìë åäééðî àùøôúà

àùéã÷ àîìò éáééçã ïéáåç ìëá øîúà àäå 
 ìáçîã ïàî åäééðî ãç àúðéëùì äì ïééçã

ïøîàãë àòøà ìò äéçøåà4198 éîç àì êë ïéâáå 
ù éôðàïéøèìôá ìàò àìå àúðéë4199 àã ìòå 

 ïéìàá áéúë)âë æ úéùàøá ( õøàä ïî åçîéå
àìë ïî ïåçîúà  

 הקדוש שעתיד הזמן באותו ,בא וראה
 מתים אותם כל ,המתים להחיות הוא ברוך

 ,נכריות ארצות בשאר בחוץ שימצאו
 גופיהם להם יברא הוא ברוך הקדוש

 אחת עצם שהרי ,כראוי )בגופם יעמידם(
 עצם אותהו ,הארץ תחת באדם שנשארת

 יבנה ועליה ,סהישבע אורכֹש תעשה

á÷ ïéîæã àðîæ àåääá éæç àú" äàééçàì ä
 øàùá øáì ïåçëúùéã ïéúî ïåðéà ìë àééúî

á÷ ïéàøëåð ïéòøà" ïåì àøáé ä)åäééôåâ() ]ð"à [
åäééôåâá ïåì íé÷åé ( ãç àîøâ àäã éæç à÷ãë

ð øáá äéá øàúùàãàåää àòøà úåçú ù  àîøâ
äñéòá àøéîçë ãéáòúé4200á÷ éðáé äéìòå " ìë ä

                                                                                                                                                                                     

מפסוק ' שכינתא אהדרת כו' ב ושם דורש מה שאמר כאן כד יתמחון חייביא וכו”ובתיקון כ מו ע 4194
 ).א"ד(ש "ותנח התיבה בחדש השביעי ע

 ).אור יקר(בסוד ואנכי הסתר אסתיר  4195
ל שכינה לא זזה "ע דהא באמת אחז"כשגלו ישראל ממנה למה לא שרתה שם אחר גלותם וצ' פי 4196

  ).א"נ) (ן"מאי. ויש ליישב(מ "א. מכותל מערבי
ז למה לא חזרה השכינה לבית המקדש ולא תגלה לבבל כדכתיב "כשנחרב הבית ונהרגו כל עובדי ע 4197
 ).אור יקר(' ם שולחה אמכם וכוובפשעכ
 .א"לעיל נז ע' עי 4198
 ).א"ד(י כשאר נשמות טהורות "ולא נכנס בהיכל הש 4199
אותו עצם כעיסה שיש בו שאור שעולה למעלה למעלה אף כן עצם הזה יתרבה להיות נבנה הגוף  4200
. א” דף קלו עוכן הוא לקמן במדרש הנעלם. ח דהוא לוז של שדרה"י' מבואר בויקרא רבה פ). א"ד(ממנו 

ל עצם יש "היא הנקראת לוז וארז'  דאצישהיאאותה לאה הראשונה : לקוטי תורה שופטים' עי). א"נ(ן "מאי
ז כי באותו מקום היא דבוקה "באדם במקום קשר תפילין שאינו מתרקב וממנו יתגדל הגוף לעתיד ונקרא לו

הנפש הזאת הנקראת '  שנבאר בחיוצריך: שער הפסוקים פרשת וירא' ועי. לאה במקום קשר של תפילין
 והנה אלו ,'וכו, כי הרי איך אפשר שעתה יכנס הנפש שבה בביאה ראשונה, רוחא דשבק בה בעלה כנזכר

כי הנה כאשר חוזרים , והוא, כעין שאור המחמץ את העיסה, הגבורות הראשונות נשארות שם תמיד
. ' וכוומשניהם נוצר הולד כמו שנבאר, ד"ן לקבל מ"אז האי רוחא מעלה בה את המ, ומזדווגים פעם אחרת

ם שאור הוא במוחין דמצד  וֵש,ם חמץ הוא במוחין דמצד אבאֵש' והנה בחי: כ פסח דרוש ד"שעה' ועי
 כי השאור , כדמיון השאור שכחו חזק מן החמץ, כי דינים דאימא הם יותר תקיפין על של אבא.מאאי

 .נים בשאור שהם מוחין דאימא מדאבא שהוא חמץ יותר אחיזה אל החיצוה זו ולסיב,מחמיץ לאחרים
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 יתן ולא. הגוף כל את הוא ברוך הקדוש
 בארץ אלא נשמות להם הוא ברוך הקדוש
 את תחופ אני הנה" שכתוב ,ישראל

 מקברותיכם אתכם והעליתי קברותיכם
 ,"ישראל אדמת אל אתכם והבאתי עמי

 ,כתוב מה כך ואחר .הארץ תחת שיתגלגלו
 שהרי ,"' וגווחייתם בכם רוחי ונתתי"

כל אותם של מות נש יקבלו ישראל בארץ
  .בני העולם

á÷ ïåì áéäé àìå àôåâ" àòøàá àìà ïéúîùð ä
ìàøùéã4201 áéúëã )é æì ìà÷æçéá ( éðà äðä

 íëúà éúéìòäå íëéúåøá÷ úà çúåô
 úîãà ìà íëúà éúàáäå éîò íëéúåøá÷î

ìàøùé4202 äî øúáìå àòøà úåçú ïåìâìâúéã 
 áéúë)ãé íù (úúðååâå íúééçå íëá éçåø é ' àäã

ïéúîùð ïåìá÷é ìàøùéã àòøàá4203 ïåðéà ìë 
 àîìò éðá  

 .הארץ את וטמאו שנטמאופרט לאלו 
 מן דוקא ,"הארץ מן וימחו" כתוב באלה
 ונחלקו שהקשו גב על ואף .הארץ

 שנאמר כמו "וימחו" .זה על הראשונים
 ,שמעון רבי לו אמר". חיים מספר ימחו"

 שכתוב ,הבא בעולם קחל להם שאין ודאי
 יירשו לעולם" וכתוב ,"הארץ מן וימחו"

 כתוב ועליהם ,בדין יקומו אבל ".ארץ
 עולם לחיי אלה יקיצו עפר מישני ורבים"

מחלוקת וה ".עולם לדראון לחרפות ואלה
  .החברים שבארוה כפי הכל אבל ,בזה

 ïéìàá àòøà åáéàñå åáàúñàã ïéìà øá
 áéúë)âë æ úéùàøá (ä ïî åçîéå õøàä ïî õøà
à÷ééã4204òàå " ìò éàîã÷ åâéìôàå åù÷àã â

àã4205 øîà úàã äîë åçîéå )èë èñ íéìäú (
à íééç øôñî åçîé" ïåì úéì éàãå ïåòîù éáø ì

 õøàä ïî åçîéå áéúëã éúàã àîìòá à÷ìåç
 áéúëå)àë ñ äéòùé ( ìáà õøà åùøéé íìåòì

 áéúë åäééìòå ïéãá ïåîå÷é)á áé ìàéðã ( íéáøå
úîãà éðùéî äìàå íìåò ééçì äìà åöé÷é øôò 

 úåôøçìå íìåò ïåàøãì] àìë ìáà àäá àúâåìôå
àééøáç äåî÷åàã äîë[  

 פני על אשר היקום כל את וימח"
 לולכל ")כל את(" ,אמר אבא רבי ".האדמה

 על הממונים ששולטים שליטים אותם כל
 ".האדמה פני על אשר היקום" וזהו ,הארץ

 בבני יןד הוא ברוך הקדוש עושה שכאשר
 אותם את מעבירבתחילה  ,העולם

 את כך ואחר ,עליהם הממונים השליטים
 שכתוב ,כנפיהם תחת שיושבים אותם

 ואחר ,"במרום המרום צבא על 'ה דויפק"
 ואיך". האדמה על האדמה מלכי על" כך

 באש אותם מעביר אלא ,מלפניו םרימעב

 äîãàä éðô ìò øùà íå÷éä ìë úà çîéå
)âë æ úéùàøá ( øîà àáà éáø)ìë úà (

 ìò ïðîî ïéèìùã ïéèéìù ïåðéà ìë àììëàì
 ãëã äîãàä éðô ìò øùà íå÷éä àåä àãå àòøà

á÷ ãéáò" ïåðéàì øáòà àîìò éðáá àðéã ä
àúéîã÷á åäééìò ïðîîã ïéèéìù4206úáìå  ø

 áéúëã åäééôãâ úåçú éáúéã ïåðéàì) ãë äéòùé
àë (åäé ãå÷ôé" øúáìå íåøîá íåøîä àáö ìò ä

 äîãàä éëìî ìòå>äîãàä ìò <)äîãàá( êéäå 
÷éìãã àøåðá ïåì øáòà àìà äéî÷ ïøáòúî4207 

                                                                                                                                                                                     

  .ב"לקמן קיג ע' עי). א"נ(ן "מאי. ה נותן נשמה לעם עליה"זש 4201
 רבי יצחק כל אינון מתים דארעא דישראל יחיון ויקומון בקדמיתא לעידן אמר: ב"ז צ ע"תיקו' עי 4202

יחיו מתיך נבלתי ) ו"ה כישעי(ד "דיחי קודשא בריך הוא מתיא בגין דקודשא בריך הוא יתער עלייהו הה
 דבארעא נוכראה דלא כתיב בהו ןיקומון יחיו מתיך אלין אינון דארעא דישראל נבלתי יקומון אלין אינו
 .תחיה אלא קימה דהא רוחא דחיי לא תשרי עלייהו אלא בארעא דישראל

ויבואו נראה דנשמתין לאו דווקא דהוא הדין רוחין ונפשין דאי לא תימא הכי יקומו ברוח ונפש  4203
כ על "מש, ב במדרש הנעלם"לקמן קלד ע' ועי. ה' ו סי"ר פצ"ב' עי). אור יקר(לארץ ישראל ויקבלו נשמות 

 @.ז"בשם הרמ" יתקיימו בקיומא"
י שזוכים אליה שאר מתים להתגלגל גופם עד שם ואז יקבלו בה נשמתם ויחיו אבל אלו "א' פי 4204

כדין , כיון דחבו ישראל וסאיבו ארעא: ב"קמן פד על' עי). מ"מ(וימחו מן הארץ שאינם קמים בתחיה 
 .כביכול דחו לה לשכינתא מאתרה

 ).מ"מ(ש חולק "וימחו כמו ימחו מספר חיים שאינם חיים ור 4205
 .ב"ב סוף ו ע"ח' עי 4206
ר קלז "אד' ועי, א שזה אש של גהנם"לעיל לג ע' עי). ג"ב כ ע"יהל אור ח' ועי, א"ד(בנהר דינור ' פי 4207

  .ב"ע
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 אש אלהיך 'ה כי" שכתוב זהו ,שדולקת
 שאוכלת )הוא( אש ,"קנא אל הוא כלהוא

 ,באש )עובר( מעליהם שעומד אותו .אש
לכן ו .במים תחתיהם שיושבים ואותם

 ,"האדמה פני על אשר היקום כל את וימח"
 ועד רמש עד בהמה ועד מאדם" כך ואחר

 אלו כל ,"הארץ מן וימחו השמים עוף
 שלא ,למעט "אך" ,"נח אך וישאר" .שלמטה
 .ה בתיבשעמו ומי נח רק בעולם נשארו

  .גר שהכישו אריהי שהיה ח,י יוסי אמררב

ää" ã)ãë ã íéøáã (åäé éë" äìëåà ùà êéäìà ä
 àùà àð÷ ìà àåä)àåä ( àåää àùà ìéëàã

)ãà(åäééìòã íå÷é307àùàá 4208 éáúéã ïåðéàå 
 íå÷éä ìë úà çîéå êë éðéâáå àéîá åäééúåçú
 äîäá ãò íãàî øúáìå äîãàä éðô ìò øùà
 ìë õøàä ïî åçîéå íéîùä óåò ãòå ùîø ãò
 àìã éèåòîì êà çð êà øàùéå àúúìã ïéìà
 éáø àúåáéúá äéîòãå çð øá àîìòá åøàúùà
 àäå àéøà äéì ùéëàã äåä øéâç øîåà éñåé

äåî÷åà  
 ואת נח את אלהים רוויזכ. "פרשוה והרי

 אתו אשר הבהמה כל ואת החיה כל
 רעה האר ערום" ,פתח חייא רבי ".בתיבה
 שנכנס נח על נאמר זה פסוק ".ונסתר

 התיבה לתוך ונכנס ,בה והסתתרלתיבה 
 שעד נאמר והרי .אותו דחקו שהמים בזמן
 המות מלאך את ראה , לתיבהנכנס שלא

 שראה כיון .אותם ומקיף ביניהם שהולך
 זהו .בתוכה והסתתר לתיבה נכנס אותו

 ראה" ,"ונסתר רעה ראה ערום" שכתוב
 ,מלפניו "ונסתר" ,המות מלאך זהו "רעה
  ".המבול מי מפני" שכתוב זהו

éäìà øåëæéå"çð úà í4209 úàå äéçä ìë úàå 
 äáéúá åúà øùà äîäáä ìë)à ç úéùàøá (

 çúô àééç éáø) áë éìùîâ (òø äàø íåøò ä
 àúåáéúì ìàòã çð ìò øîúà àø÷ éàä øúñðå
 àééîã àðîæá àúåáéú åâì ìàòå äá øúúñàå

 àì ãòã øîúà àäå äéì å÷çãìåòéé308 àúåáéúì 
 øçñàå åäééðéá ìéæàã úåîä êàìîì äéì àîç
 äåâá øúúñàå äáéúì ìàò äéì àîçã ïåéë ïåì

ää" àã äòø äàø øúñðå äòø äàø íåøò ã
ää äéî÷î øúñðå úåîä êàìî" ã)æ æ úéùàøá (

 ìåáîä éî éðôî  
 "ונסתר רעה ראה ערום" ,אמר יוסי רבי

 ,שנאמר מה על חזר ,)ויסתר כתוב לא(
 חכם אדם ,בעולם שרוי שהמות בזמן

 לפני יתראה ולא בחוץ דויעמ ולא יסתתר
 ,הרשות לו שנתנה שכיון משום ,המשחית

 לפניו שנמצאים אותם כל את ישחית הוא
 הפסוק וסוף .יגלוב לפניו ועוברים

 לפניו עברו ,"ונענשו עברו ופתאים"
 ,"עברו" ,אחר דבר. ונענשו ,לפניו והתראו

 .ונענשו )רבונם שלא " נזו( מצוה על עברו
 .נח זה ,"ונסתר רעה ראה ערום" ,אחר דבר

ø øîà éñåé éá øúñðå äòø äàø íåøò øúñéå
øãäà áéúë àì4210 àðîæá øîúàã äî ìò 

 àìå øúñé íéëç ùð øá àîìòá àéøù àúåîã
 ïåéëã ïéâá àìáçî éî÷ éæçúé àìå øáì íå÷é
 ïåçëúùéã ïåðéà ìë ìáçé åùø äéì áéäééúàã
 àø÷ã àôåñå àééìâúàá äéî÷ ïåøáòéå äéî÷
 ïééæçúàå äéî÷ ïéøáò åùðòðå åøáò íéàúôå

 äéî÷àãå÷ô åøáò åøáò øçà øáã åùðòðå4211 
 åùðòðå àã]ð"ïåäéøàîã àãå÷ô à [ øçà øáã

                                                                                                                                                                                     

וכן ההנהגה , וכן הטבילה למעלה באש ולמטה במים, כסדר יצירתם בשמים באש ובארץ במיםכאן  4208
בעולם הבא במדת הדין ובעולם הזה , וכן עולם הזה ועולם הבא, למעלה במדת הדין ולמטה במדת הרחמים

 ).יהל אור(במדת הרחמים 
ו הוה אז בגו ימא וזהו ד מפני מי המבול השטן נקרא מבול דאיה"הה. 'ויזכור אלקים את נח וגו 4209

 ). נ"ש(לעיל ' כנז' מפני מי המבו
פסוקים הם וחד ' ראה רעה ב' פ ערו"ג וה"ה' ויסתר כתיב אהדר על מה דאתמר בזמנא דמותא וכו 4210

. 'וקריין ונסתר ופתאים וכו' ערום ראה רעה נסתר פתאים עברו ונענשו וחד ערום ראה רעה ויסתר כתי
שריא בעלמא בר נש ' שחוזר כלפי מה שיש לנו בהקדמה דבזמנא דמות'  פי'אהדר וכו. ש ויסתר כתיב"וז

חכים יסתר ולא יקום לבר וכאלו אמר קרא ויסתר והיא אזהרה לערום הזה שראה רעה שהוא מלאך המות 
פקודא דא שנצטוו ' א עברו עברו פקודא דא ואתענשו פי"ש בסמוך ד"כשבא לעיר יסתר ממנו ויתחבא וז

ונענשו כיון דאסתתר ' א יתחזון קמי מחבלא והם לא עשו כך אלא עברו אאזהרה וכושיהיו נסתרים דל
 ).נ"ש(ג ליה "מלת ונענשו ל

  ).א"נ(מ "א. מסתירים עצמם ונענשו' זו המצוה עצמה שאינ' פי 4211



úéùàøá 

410 

 דורו בני אלו ,"ונענשו עברו ופתאים"
 כל שם והשתהה שהסתתר כיון ).ונענשו(

  ,זמן אותו

 åøáò íéàúôå çð àã øúñðå äòø äàø íåøò
 äéøã éðá ïéìà åùðòðå)åùðòðå ( øúúñàã ïåéë

àðîæ àåää ìë ïîú éäúùàå  
  èñ/á  

  éäìà øåëæéå øúáì"çð úà í  ". נח את אלהים רוויזכ" כך אחר
 את יםיזכור אלהו(" ,שמעון רבי אמר

 לא ,נעשה שהדין בשעה , בא וראה,")נח
 הדין )בו( שנעשה כיון ,זכירה בו כתוב

 .זכירה בו כתוב אז ,העולם רשעי ונאבדו
 נמצאת לא ,בעולם שרוי הדין כאשר שהרי

 כיון .העולם על שרוי והמשחית ,התחברות
 ,למקומו הכל שב , הרוגזושכך הדין שעבר

 ,"נח את יםלהויזכור א" כאן כתוב ולכן
. צדיק איש נחכתוב בש ,זכור שורה שבו

 גליו בשוא הים בגאות מושל אתה" כתוב
 בגליו קופץ שהים בשעה ,"תשבחם אתה

 ברוך הקדוש ,ויורדים עולים והתהומות
 את ומושך הימין מצד אחד חוט שולח הוא
  . אותו שיודע מי ואין ,זעפו ושוכך גליו

  

à" ïåòîù ø)éäìà øåëæéå"çð úà í)  úéùàøá
à ç( ( áéúë àì ãéáòúà àðéãã àúòùá éæç àú

äøéëæ äéá4212 ãéáòúàã ïåéë )äéá ( àðéã
 äøéëæ äéá áéúë ïéãë àîìò éáééç åãéáàúàå
 àì àúåøáçúà àîìòá àéøù àðéã ãë àäã
 øáòúàã ïåéë àîìò ìò àéøù àìáçîå çëúùà
 ïéâáå äéøúàì àìë áú àæâåø êéëúùàå àðéã

à øåëæéå àëä áéúë êëéäì" äéáã çð úà í
 áéúë äéá áéúë ÷éãö ùéà çðã øåëæ àéøù

)é èô íéìäú (äúà4213íéä úåàâá ìùåî 4214 
àúòùá íçáùú äúà åéìâ àåùá àîéã4215 

õéô÷4216éåìâìâá 4217éîåäúå 4218éúçðå é÷ìñ 4219 
á÷"ä4220àèåç ãç øãù 4221 >àðéîéã àøèñî< 

éåìâìâ êéùîå4222äéôòæ êéëùå 4223 ïàî úéìå 
äéì òãéã4224   

 ובלע הדג אותו לו והזדמן לים ירד יונה
 ולא ממנו נשמתו יצאה לא איך ,אותו
 הוא ברוך שהקדוש משום אלא .מיד פרחה

 òìáå àðåð àåää äéì ïîãæàå àîéì úçð äðåé
 àçøô àìå äéðî äéúîùð ú÷ôð àì êéä äéì

ãéî4225á÷ã ïéâá àìà " àúåàâ àåääá èéìù ä

                                                           

  ).א"נ(ח "זכירה יסוד ובמשך הדין אינו מתחבר עם אלקים מז' פי 4212
 .א"לקמן קנח ע' עי). אור יקר(ת "ת 4213
 ).אור יקר(וא מהיסוד שנקרא גאות הים מטעם שנותן לה גאוה ורוממות כדמסיק שה 4214
 ). א"אור יקר ונ(מלכות  4215
 ).אור יקר(קציף מצד הדין  4216
קליפות . ותהומי. 'תוקף דיני מ' פי). א"ד(שהיה קופץ בגליו ). אור יקר(הם כחות תחתונים שבה  4217

א חד זיקא אתער "בפרשת צו דף ל ע' עי). א"נ(ים דסלקי לגבה לשאוב הדין ונחתי לפעול הדין בתחתונ
והוא ' ש שם ובההוא אתר אית חיילין דאמרי קדוש כו"וז, והוא בבריאה', ונחית לההוא תהומא עילאה כו

 ).יהל אור(השרפים בבריאה באתר אחרא אשתכחי גלגלי ימא דנהמין 
 ).אור יקר(הם התחתונים יותר שהם קרובים למצולות ים  4218
 ).אור יקר(ין החזק בכח הד 4219
 ).א"אור יקר ונ(ת "ת 4220
 ). מ"מ(חוט של חסד ולכך שכיך זעפיה ). א"אור יקר ונ(יסוד חוט מחסד ' פי 4221
שמשפיע חסדים מצד החסד וממתק הדינים ומשיך גלגלוי שהם כחות שבה שיהיו שקטים מדינם  4222

 ).אור יקר(
 ).אור יקר(דין המלכות בעצמה  4223
ועם היות שנמשך חסדיו לגל הגלגלים שהם שאר ,  למלכות אלא בהצנעמפני שאין היסוד נכנס 4224

כ מעכב בידה "ג, וכמו שמשקיט דין הים, ז אינם משיגים היאך דינם מתמתק מכח היסוד"עכ, כחות הדין
ד "בסוד אחד וע' החוט הזה משמש בחשאי שלא ידעו הקלי' פי). אור יקר(שלא יהורג בזעפה הנטבעים בו 

 ).א"נ(
 ).אור יקר(יבלעהו הדג כשנפל למים קודם ש 4225
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 גאות ואותה ,הים של גאות באותה שולט
 שמעלה השמאל של אחד חוט היא הים
 לא ואם .מתעלה הוא ובו ,למעלה הים את

 לא ,הימין מצד אליו שמגיע החוט אותו
 שאותו )שכיון( שכאשר .לעולמים יעלה
 אז ,בו אוחז והים לים יורד החוט

 עד ,טרף ףולטר ושואגים הגלים מתעוררים
 )אותם( אותו משיב הוא ברוך שהקדוש

 בשוא" שכתוב זהו. למקומם ושבים לאחור
 גלי אותם את תשבחם ,"תשבחם אתה גליו
 רולחז אותם תשבר ,"תשבחם" .הים

 שבח ,ממש "תשבחם" ,אחר דבר .למקומם
 לראות שעולים משום להם הוא

 שנכסף מי כל ,מכאן .בהשתוקקות
 ולא( יכול שלא גב על אף ,ולדעת להסתכל

 וכולם ,שלו הוא השבח )רשות לו נותנים
  .אותו משבחים

îéã àúåàâ àåääå àîéãàèåç ãç àåä à4226 
>àìàîùã< äéáå àìéòì àîéì äéì ÷éìñã 

 àøèñî äéì éèîã àèåç àåää åàì éàå ÷ìúñà
àðéîéã4227ïéîìòì à÷ìñ àì 4228 >ãëã<) ïåéëã (

àîéì úéçð àèåç àåääã4229 ãéçàúà àîéå 
äá4230 ïéãë ]àïéøòú) [ïéáøòúà(éåìâìâ 4231 

]ïâàùå) [ïâàùå(àôøè óøèîì 4232á÷ã ãò "ä4233 
 áéúà]äéì[) ïåì (åçàìàø4234 ïéáúå 
åäééøúàì4235ää " ã)íù (åéìâ àåùá4236 äúà 

íçáùú4237 íçáùú àîé éìâ ïåðéàì íçáùú 
 íçáùú øçà øáã åäééøúàì àáúàì ïåì øáúú
 àúáåàéúá ïé÷ìñã ïéâá ïåì àåä àçáù ùîî

éîçîì4238àì óéñëã ïàî ìë ïàëî  àìëúñ
òà òãðîìå" ìéëé àìã â àçáù]309 äéì éáäé

àúåùø[éì ïçáùî àìëå äéìéã åäéà ä  
 היה , בתיבההיה כשנח ,יהודה רבי אמר

 אותו רויזכ לא הוא ברוך שהקדוש פוחד
 רשעי ונעברו הדין שנעשה וכיון .לעולמים

 את יםויזכור אלה" ,כתוב מה אז ,העולם
 בשעה , בא וראה,אמר אלעזר רבי". נח

 שיזכר לאדם צריך לא ,בעולם שרוי שהדין
 הוא ברוך הקדוש לפני( למעלה שמו

 äåä ìéçã äáéúá äåä ãë çð äãåäé éáø øîà
á÷ äéì øëãé àìã" ãéáòúàã ïåéëå ïéîìòì ä

 áéúë äî ïéãë àîìò éáééç åøáòúàå àðéã
)à ç úéùàøá(éäìà øåëæéå " éáø çð úà í

 àéøù àðéãã àúòùá éæç àú øîà øæòìà
éì éòáéì àì àîìòá äéîù øëãéã ùéðéàì ä

                                                                                                                                                                                     

נקרא גאות מפני שמתגאת ומתרוממת למעלה אל מקום החיים העליונים ולא תאמר שהחוטא  4226
מעלה אותה אלא עמו ממש מסתלקת וזה שאמר וביה אסתלק שהיסוד מתרומם עם המלכות ושניהם עם 

 ).א"נ) (ח"ז(פ "יסוד המעלה אותה להתייחד פב). אור יקר(ת "הת
 ).אור יקר(ד מצד החסד חס 4227
 ).אור יקר(אפילו בעת שאין בו דין  4228
מפני , שאפילו על ידי החוט אינו מועיל להתעלות, לא תתעלה לעולם אלא על ידי החוט 4229

 ).אור יקר(שהתחתונים אוחזים בו 
 ).אור יקר(דהיינו קשר יסוד במלכות ומלכות ביסוד נחית  4230
 ).אור יקר(ל "הם שאר הכחות כנ 4231
ם מניחים אותה לעלות מפני שהם שואגים לה היאך תתעלה והם מתים ברעה והיינו שאגין אינ 4232

והן . מ"בכי' ואמר שם ותמן חיילין כו' ש הכפירים שואגים לטרף וכו"והוא מ ).אור יקר(למטרף טרפא 
 ).יהל אור(והן האופנים בעשיה ' א וגובה להם ויראה להם כו"כד' באתר אחרא כו, החיות ביצירה

 ).אור יקר(ת שפשט החוט הנזכר "ת 4233
 ).אור יקר(שירדו למטה אל אחרויהם מקום הדינים כדי שיניחוה לעלות  4234
' גלין ה' קולות שנאמר בחיות ה' ה) נקודות' ל ה"צ(והן גלי ימא הנקודות , וזהו והחיות רצוא ושוב 4235

תזרח השמש ' ש הכפירים כו"וז, ה שנקרא שמש דרגא דיסוד"ותבין לאתרייהו בהתגלות קב. נקודין כידוע
ש ”וחוטא הוא חוט החסד והוא אור הגנוז בצדיק ואינו מתגלה ממנו אלא חוטא בלבד כמ', יאספון כו

וענין קפיצת הגלין , בזוהר וחוטא הוא חוט השדרה דנחית ממוחא אור דמעשה בראשית ושם צדיק כתמר
ג כידוע והוא דגש נקודה שהוא גלי " חוש רצוא בדגש ושוב ברפה"דחסדים וז' דגבורה ונייחין בסט' בסט

 ).יהל אור(ג האות הוא חוט החסד "ימא ורפה קו ע
 ).אור יקר(והם עולים על ידי החוט  4236
 ).אור יקר(ת תשבחם "כאשר גאות הים מגיע לה אתה ת 4237
תשפיעם חלקם מהיחדו למטה עם היות שאינם הגונים להתעלות אל היחוד שהם , אתה תשבחם 4238

 ).אור יקר(' וכונפרדים מכאן 
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 )כל( נזכרים ,שמו רונזכ אם שהרי ).בעולם
 ,לנו מנין .בו תבונןלה ויבואו ,חטאיו

 של טוב יום היה היום שאותו ,משונמית
 את דן הוא ברוך והקדוש ,השנה ראש

 לדבר היש" ,אלישע לה אמר ואז ,העולם
 שאז ,הוא ברוך הקדוש זה ,"המלך אל לך

 .המשפט מלך ,הקדוש מלך ,מלך נקרא
 איני ,"יושבת כיאנ עמי בתוך ותאמר"

 בתוך אלא ,בי בוננווי אותי שיזכרו רוצה
 לא )לווכ( העם בין ראשו שמכניס מי .עמי

 אמרה לכן ,לרע אותו לדון עליו תבוננוי
 היה גזושהר בשעה ,בא וראה. עמי בתוך
 הדין שעבר כיון .נזכר לא נח בעולם שרוי

 עכשיו ,"נח את יםויזכור אלה" ,כתוב מה
 את יםויזכור אלה" ,אחר דבר .שמו נזכר

  ".בריתי את רוואזכ" שנאמר כמו ,"נח

]á÷ã éî÷"àîìòá äð "àìéòì à[ øëãà éà àäã 
 éåáåç ïåøëãé äéîù)åäìë ( äéá àçâùàì ïåúééå

áåè íåé àîåé àåääã úéîðåùî ïìðî4239  ùàøã
á÷å äåä äðùä" äì øîà ïéãëå àîìò ïéàã ä

 òùéìà)á íéëìî'âé ã  ( êìîä ìà êì øáãì ùéä
á÷ àã"ìî ùåã÷ä êìî êìî éø÷à ïéãëã ä ê

 úáùåé éëðà éîò êåúá øîàúå èôùîä)íù( àì 
 éîò êåúá àìà éá ïåçâùéå éì ïåøëãéã àðéòá

 àîò ïéá äéùéø ìééòã ïàî)àìë ( ïåçâùé àì
 êåúá äøîà êë éðéâá ùéáì äéì ïãéîì äéìò
 àîìòá àéøù àæâåøã àúòùá çð éæç àú éîò
 øåëæéå áéúë äî øáòúà àðéãã ïåéë øëãà àì

éäìà"úùä çð úà í øçà øáã äéîù øëãà à
éäìà øåëæéå" øåëæàå øîà úàã äîë çð úà í

 éúéøá úà)ä å úåîù(  
 .ללוד מקפוטקיא הולך היה חזקיה רבי

 עליך תמהני ,לו אמר .ייסא רבי בו פגע
 אדם יצא שלא שנינו שהרי ,לבד שאתה
 ,עמי הלך אחד תינוק ,לו אמר .לדרך יחידי
 ,מהת אני זה ועל ,לו אמר .אחרי בא והוא
 דברי עמו תדבר שלא מי עמך הולך איך

 בדרך שהולך מי כל ,שנינו שהרי ,תורה
 אמר .בנפשו מסתכן תורה דברי עמו ואין

 אותו הגיעבינתיים . בודאי זה כך ,לו
 מקום מאיזה ,בני ,ייסא רבי לו אמר .תינוק
 שהאיש ושמעתי ,לוד מעיר ,לו אמר .אתה
 עצמי וזמנתי ,לשם הולך החכם הזה

 אתה ,בני לו אמר .עמו וללכת תולעבוד
 שהרי יודע אני ,לו אמר .תורה דברי יודע
 והרכנתי ,קרבנות בפרשת אותי מדיל אבי
 זקן שהוא ,אחי עם אומר שהיה למה אזני
  .לי רואמ ,בני ייסא רבי לו אמר .ממני

 òâô ãåìì àé÷èåô÷î ìéæà äåä äé÷æç éáø
à àñéé éáø äéá" êãåçìá úàã êìò àðäååú ì

 àäã àçøåàá éàãéçé ùð øá ÷åôé àìã ïðéðú
à" éàøúáà éúà åäéàå éàãäá ìéæà ãç àéáø ì
à" àìã ïàî êãäá ìéæà êéà àðäååú àã ìòå ì

 ïàî ìë ïðéðú àäã àúééøåàã éìî äéá éòúùú
 ïëúñà àúééøåàã éìî äéîò åàìå àçøàá ìéæàã

à äéùôðá" àåää àèî éëäãà éàãå àåä éëä ì
 àéáøà"éøá àñéé éáø ì øúà ïàî à úðà" ì

 ìéæà íéëç ùð øá éàäã àðòîùå ãåìã àúø÷î
 äéãäá êäéîìå äéðçìåôì éàîøâ àðéîæå ïîú

à" éìî úòãé éøá ìáàúééøåà310à " àðòãé ì
 àáà àäã]äåä[ úåðáø÷ úùøôá éì óéìåà 

éàðãåà àðéëøàå4240 éçà íò øîà äåäã éàîì 
éàðî àùéù÷ åäéàã4241à " éøá àñéé éáø ì

éì àîéà  
 ויקח 'לה מזבח נח ויבן" ,רואמ פתח

 הטהור העוף ומכל רהוהטה הבהמה מכל
 זה ,"מזבח נח ויבן" ".במזבח תולוע ויעל
 .הראשון אדם בו שהקריב המזבח הוא
  נח למה

çáæî çð ïáéå øîàå çúô4242åäéì " ç÷éå ä
 ìòéå øåäèä óåòä ìëîå äøåäèä äîäáä ìëî

 çáæîá úåìåò)ë ç úéùàøá(  àã çáæî çð ïáéå
î åäéàçð äàîã÷ íãà äéá áéø÷àã çáæ  

  ò/à  

                                                                                                                                                                                     

א ושאר "מ השייך כאן תמצא בפנחס רכו ע"ר). א"ד(א "ב ופנחס רלא ע"א ויצא קס ע"בשלח עד ע 4239
  ).א"נ(ב "הרש. ז"ז ובסוף זה הספר סימן מ"מ רמוז בדף י"מאמר ר
 ).א"ד(והטתי אזני  4240
 ). א"ד(זקן ממני  4241
 .נ"בסוף הספר אריכות מש' עי 4242
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 אלא עולה לא עולה שהרי ,עולה הקריב
 .חטא במה ונח ,) הרצוןהלב הרהור בשביל

 הוא ברוך הקדוש הרי ,ואמר הרהר נח אלא
 משום אולי ,שיחרב העולם על דין גזר

 לי תשאר ולא זכותי כל פקעה אותי שמציל
וזה ". 'לה מזבח נח ויבן" מיד ,בעולם זכות

 .הראשון אדם הקריב שבו מזבח אותוה הי
 שרשעי משום אלא ".ויבן" למה אז ,כך אם

 שבא כיון .במקומו עמד שלא גרמו העולם
  ".ויבן" בו כתוב ,נח

äìåò áéø÷ éàîà4243 à÷ìñ àì äìåò àäã 
 àøåäøä ïéâá àìà]àáìã[) àúåòøã( äîá çðå 

øäøä çð àìà áç4244á÷ àä øîàå " àðéã øæâ ä
áøçúéã àîìò ìò4245éã àîì4246 éì áéæùã ïéâá 

 àîìòá åëæ éì øàúùé àìå éì ò÷ô àúåëæ ìë
çáæî çð ïáéå ãéî4247åäéì "çáæî àåää ä4248 

 éàîà éëä éà äåä ïåùàøä íãà äéá áéø÷àã
 àîéé÷ àìã åîøâ àîìò éáééçã ïéâá àìà ïáéå

 äéá áéúë çð àúàã ïåéë äéúëåãá)íù (ïáéå4249  
 כתוב .אחד ,ׂתלעׂ כתוב ,"ויעל עולות"

 לעולם( ,"'לה חוניח ריח אשה הוא להוע"
 ולא זכר העוֶל "הָלוע" )אם ,זכר העוֶל הָלוע

 ".יקריבנו תמים זכר" שכתוב ,נקבה עולה
 צריכה אש שהרי ,"אשה" כתוב למה

 נקרבת שעולה גב על אף אלא. שם להמצא
 צריכה לא הנקבה ,נקרבת ולמקומה זכר
 בשביל ,נקרב עמה אלא ,ממנו פרדילה

 הזכר אל הנקבה שעולה .הז עם זה לחבר
 לשום שאשה גב על ואף .כאחד להתחבר

 שהוא ,עולה להקריב צריך היה נח. אישים
 ברוך הקדוש אותו עשהו ,הזכר של במקום

 זה ועל , לתיבהכנסיולה להתחבר הוא

áéúë úìò úåìåò ìòéå) øñç( áéúë àãç 
)âé à àø÷éå (åäéì ççéð çéø äùà àåä äìåò" ä
)ò íìåòìøëã à÷ìñ äìå4250éà (] äì àçééð'[ 

 áéúëã àá÷åð à÷ìñ àìå øëã à÷ìñ äìåò) íù
â (äùà áéúë éàîà åðáéø÷é íéîú øëæ4251 àäã 

òà àìà ïîú àçëúùàì éòá ùà" äìåòã â
]áéø÷úà[ )á( àì àá÷åð áéø÷úà äéøúàìå øëã

 ïéâá áéø÷úà äá àìà äéðî àùøôúàì àéòá
 àøåëã éáâì àá÷åð à÷ìñã àãá àã àøáçì

ìàãçë àøáçúà4252òàå " íåùì äùàã â
íéùéà4253  åäéàã äìåò áø÷îì äéì êéøèöà çð

àøåëãã øúàá4254á÷ äéì ãáò "ä4255 

                                                           

 ).יז' א סי"ור יקר שא(ר עשה "ולא תודה כמו שאדה 4243
נ שלפי "ואני תמה עליו שאה. ולא תירץ כלום,  תמה כי אין זה חטא]מנחם די לונזאנו [ל" המד4244

ובנה מזבח לתקן פגם ,  ולכן ירא לנפשו שנשארת ערומה,התירוץ לא היה חטא אלא פחד ניכוי זכיותיו
 ).ז"רמ (ר"אדה

ה על העולם ואל היה עת תודה אמנם נח לא הקריב קרבן תודה להיות שהיה המבול בדין קש 4245
 ).אור יקר(אדרבה היה על כפרת עון וזה שאמר נח הרהר 

  ).א"נ(הרהור שאין בו חטא מביא עולה ' משמע אפי 4246
  ).א"נ(מ "א. הנקרא מזבח כמבואר לעיל פעמים הרבה' השכינה היא מ' פי 4247
אור (הקריב עולה וזה תודה בבנין המזבח היה שוה לאדם הראשון אמנם בקרבן לא היו שוין שזה  4248

 ).יקר
 .ג"ח מג ע"א ותז"לקמן רנח ע' עי 4249
הוצרך זה משום דהוה אפשר לפרש עולה הוא אשה דהיינו המלכות עולה למעלה ולא הוה קשי  4250

 ).אור יקר(מידי לזה נשמר ואמר לעולם עולה סלקא דכר 
ותירץ בשביל , שתכחא תמןדהא אש בעי לא, אש מיבעי ליה', למה אמר אשה שרומז על הנוק' פי 4251

 ).מ"מ(ן לכך כתיב אשה "שלא לעשות פירוד בין זו
ומטעם זה לאתרי ' היינו אשה שהוא המלכות דסלקא דהיינו פירושו עולה לגבי דכורא דהיינו לה 4252

 ).אור יקר(דדכורא אתקריב אמנם היא המלכות העולה לגבי דכורא 
במלאכים הנקראים אשים  כות אלא הוא הרמזואין הכרח כלל למה שפירשנו שאין מלת אשה במל 4253

לשם ששה דברים  :ל"ז[הקרבן צריך להקריבו לשם אישים ) ב"זבחים מו ע(ל "פ שאז"אע' פי). אור יקר(
ה דרשינן ליה נמי לשון "אפ.] הזבח נזבח לשם זבח לשם זובח לשם השם לשם אשים לשם ריח לשם ניחוח

 ).מ"מ(אשה שרומז על מלכות 
ותירץ כי נח אצטריך ליה למקרב עולה מפני '  היה לו להקריב קרבן תודה על הנס וכוסוף סוף קשה 4254

ולפיכך הקריב עולה להראות המלכות עולה אל מדתו , היות מדתו בזכר דהא איהו באתרא דדכורא ביסוד
 ).אור יקר(
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 ,'ה אש ,אשה הוא עולה .עולה הקריב
 שהרי ,בנקבה השמאל )עמה( שהתחבר

 מצד וזכר ,באה השמאל מצד נקבה )כל(
 נקראת ולכן ,בזה זה בהתדבקות הימין

 של קשר "אשה" .אשה נקבה )עולה(
 להעלותה השמאל בה שאוחז האהבה
 להוע" כתוב ולכן ,כאחד ולהתקשר למעלה

 עם זה ונקבה זכר של הקשר ,"אשה הוא
  .זה

àìå àøáçúàìäàìòäáéúá 4256 áéø÷à àã ìòå 
ä ùà äùà àåä äìåò äìåò ' øáçúàã)äá (

àá÷åðá àìàîù4257 àäã )ìë ( àøèñî àá÷åð
 àéúà à÷ àìàîùã]ð" à àøèñî àøåëãå

àúå÷áãúàá àðéîéã) [úàã÷áã( ïéâáå àãá àã 
 éø÷à êë)äìåò (äùà àá÷åð4258 åøéè÷ äùà 

 äì à÷ìñì àìàîù äá ãéçàã åîéçøã
àìéòì4259 êë ïéâáå àãçë àøù÷úàìå ]áéúë[ 

äùà àåä äìåò4260 åøéù÷ ]ã[ àã àá÷åðå øëã
àãá4261  

 אשה" וכתוב ,"ניחוחה ריח את 'ה וירח"
 ואש עשן ,שמענו כך ,"אשה" ".ריח ניחוח

 ,אש בלא עשן אין שהרי ,כאחד בריםומח
 אשר מפני לווכ עשן סיני והר" שכתוב כמו
 יוצאת אש ,בא וראה". באש 'ה עליו ירד

 בחוץ אחד בדבר ואוחז ,דק והוא מבפנים
 עולה ואז ,בזה זה ונאחזים ,כך דק שאינו
 בדבר אוחזת שהאש משום ,מהול .העשן

 טםוהח ,לדבר וסימן , ממנוהמתפעל
 כתוב הז ועל. אש מתוך עשן בו שיוצא

 שחוזרת משום ,"באפך קטורה ישימו"

åäé çøéå" ççéðä çéø úà ä)àë ç úéùàøá (
 ççéð çéø äùà áéúëå)è à úéùàøá ( éëä äùà

àðòîù4262àãçë ïéøáåçî àùàå àððú 4263 àäã 
 áéúëã äîë àùà àìá àððú úéì)çé èé úåîù (

åäé åéìò ãøé øùà éðôî åìë ïùò éðéñ øäå" ä
éæç àú ùàá4264åéâìî ÷éôð ùà 4265 ÷ã åäéàå 

 éëä ÷ã åäéà åàìã øáì àøçà äìîá ãéçàå
àãá àã ïãçàúàå4266 àððú ïéãëå à÷ìñ4267 

àîòè éàî4268 äìîá àùà ãéçàúàã ïéâá 
 åâî àððú äéá ÷éôðã àîèåç êéðîéñå ùéâøã
                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(פירוש זה טעם אחר למה הקריב עולה  4255
כדכתיב איש , דהיינו קודם מי המבול, מרכבה למדה זולטעם זה למה לא הקריב העולה מעת היותו  4256

ה לאתחברא "אאל במה דעבד ליה קב, לזה אמר שהוא לא ידע שהיה מרכבה למדה זו, צדיק תמים היה
אור (ולאעלא בתיבה אמר כיון שכן ראוי שנעלה המלכות שהיא הנקבה למעלה במקום הזכר שהוא מדתו 

 ).יקר
העולה הוא , כיצד. ולנח מתייחס ענין עולה ולא ענין אשה,  אחדאשה ענין אחד ועולה ענין' בחי 4257

והיינו סוד שמאלו , מלכות' דאתחבר שמאלא שהיא הגבורה בנוק' אשה מפני כי מלת אשה ירצה אש ה
' וזה שאמר דהא נוק, כי זה טבע אליה ומנהגה בכך, תחת לראשי וענין זה אינו נוסף אליה אל הייחוד

 ).ר יקראו(מסטר שמאלא קא אתיא 
כי אדם היא מלה ושם , אשה בלי הזכר' כי בגין כך אתקרי נוק, אין בענין אשה חלק אל הזכר כלל 4258

 ).אור יקר(אמנם אשה שם לאשה לבדה , משותף לשניהם
אור (לזה אמר אשה קטירו , היאך אפשר זה שהרי אשה מורה על חלק היחוד קצת, ואם תאמר 4259

 ). יקר
 ).אור יקר (ופירושו עולה וקשר עם אשה 4260
 ).אור יקר(אמנם לעולם אשה למטה ועולה ונקשר ומתייחד עמה עולה  4261
  ).א"ד) (דתננא איהו דינא דלתתא' בפי' ב אי”להלן ד ע(פרדס בשער מהות והנהגה  4262
שער מאמרי ' ועי.  בחד נוקבא נפיק תננא להיט,ותאנא בתרין נוקבין דחוטמאא "ר קלח ע"אד' עי 4263

' א ואשא שבשני נקבי החוטם כנגד שנים אלו כי תננא מהקליפות כדאמרינן בפ בה תננ:ג"כה עי "רשב
 . ואשא מהדינין' פקודי דכד תננא נפקא כו

 ).הערת הזוהר(נשא קלז קלח  4264
 ).אור יקר(האש שהוא הדין יוצא מתוך הבינה משורש הגבורה שבה ' פי 4265
ת אחר שנתעצמו במלכות נקראים מ שהגבורו"ש, אחר שנכנסו הגבורות במלכות אז תננא סליק' פי 4266
 ).מ"מ(תננא 

 ).אור יקר(דהיינו כחות הדין המתפשטין מהגבורה ולמטה  4267
אלא שהוצרך להיותו בא אל , ט לא נתפשטו הכחות ולא נתגברו בהיות הדין נפשע מן המקור"מ' פי 4268

 ).אור יקר(הגבורה 
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 נאסף )מתפעל( טםווהח .למקומה האש
 הכל שנאחז עד ,ולפנים לפני ריח באותו
 המחשבה לתוך הכל ונקרב ,למקומו וחוזר

 חשָנ ,"ריח ניחוח" ואז .אחד רצון ונעשה
 נאסף העשן שהרי. נחת ונעשההרוגז 

 ,בעשן אוחזת והאש ,באש ומתקמט ונכנס
 שנח עד ולפנים לפני שניהם ונכנסים

 ונח בזה זה )אוחז( נאחזים וכשהכל .הרוגז
 ונקראת אחד וקשר מנוחה הוא אז ,הרוגז
 הארת ,כאחד הכל חתשמ ,הרוח נחת .נחת

 'ה וירח" כתוב ולכן .הפנים הארת ,הנרות
 הכל מכניסו שמריח מיכ ,"ניחוחה ריח את

  .למקומו

 áéúë àã ìòå àùà)é âì íéøáã ( åîéùé
äøåè÷4269 äéøúàì àùà øãäàã ïéâá êôàá 

àîèåçå4270) ùéâøúà (]ùéðëúà[ àçéø àåääá 
 äéøúàì áúå àìë ãéçàúàã ãò åâì åâì
 àúåòø ãéáòúàå äáùçî åâì àìë áéø÷úàå

àãçççéð çéø ïéãëå 4271 ãéáòúàå àæâåø çðã 
 èéî÷å ìééòå ùéðëúà àððú àäã àçééð

àùàá4272 åäééååøú éìééòå àððúá ãéçà àùàå 
 ãéçàúà ãëå àæâåø çðã ãò åâì åâì)ãéçà ( àìë

 ãç åøéù÷å àçééð àåä ïéãë àæâåø çðå àãá àã
 àìëã àúååãç àçåøã àçééð àçééð éø÷úàå

ã åøéäð ïéðéöåáã åøéäð àãçë êë ïéâáå ïéôðà
åäé çøéå áéúë" çøàã ïàîë ççéðä çéø úà ä

äéøúà åâì àìë ùéðëå  
 הטוב כל ומה ,אמר .ונשקו ייסא רבי בא

ר ואחז ,אמר .בו ידעתי ולא ידך תחת הזה
 רבי אמר .הלכו .עמך חברתמהדרך ונ

 שהרי ,נלך השכינה עם זו בדרך ,חזקיה
 תינוק אותו בידי אחז .לפנינו קנתומת

  .והלכו

 ïéãä ìë äîå øîà äé÷ùðå àñéé éáø àúà
 øîà äéá àðòãé àìå êãé úåçú úéà àáè
 øîà åìæà êãäá øáçúðå àçøåà ïî àðøãäà
 àäã êäð àúðéëù éãäá àã àçøà äé÷æç éáø

åìæàå à÷åðé àåääã àãéá ãéçà ïî÷ àð÷úî  
 מאותם אחד פסוק לנו רואמ ,לו אמר
 ,ואמר התינוק אותו פתח. לך אמר שאביך

 השתוקקות זוהי ,"פיהו מנשיקות שקניי"
 )לנשק( מהפה רצון )שיצא( שיוצא העליונה

 ,אש יוצאת כאשר ,טםומהח יוצא ולא
 אש יוצאת ,לנשק הפה כשמתחבר שהרי
 ,הכל חתשמב ,מאירות בפנים ברצון

 טובים כי"לכן ו. מנוחה של בהתדבקות
 ומאיר המשמח )יין( יין מאותו ,"מיין דיךוד

 ולא .הרצון ונעשה ,יכותיחמ והעינים פנים
 רוגז ועושה )שמשכיר( המשכר מהיין

 של יין ,לוהטות והעינים ,פנים ומחשיך
 מאיר טוב זה שיין משום ,זה ועל .רוגז

 השתוקקות ועושה העינים ומשמח הפנים
 גבי על יום כל אותו מקריבים ,אהבה של

  ,המזבח

 êì øîàã ïåðéàî ãç àø÷ ïì àîéà äéì åøîà
ää çúô êåáà øîàå à÷åðé àå)á à øéù ( éð÷ùé

 àúáåàú àåä àã åäéô úå÷éùðîäàìò ]÷åôéã[ 
)à÷ôðã ( àîåôî àúåòø)å à÷ùðì(àì4273 ÷éôð 

 àîåô øáçúà ãë àäã à÷ôð àùà ãë àîèåçî
 ïéôðàã åøéäðá àúåòøá àùà ÷éôð à÷ùðì
 éë êë ïéâáå àçééðã àúå÷áãúàá àìëã äåãçá

 ïéé àåääî ïééî êéãåã íéáåè)ïéé (îã øéäðå éãç
 ïééî åàìå àúåòø ãéáòå ïéðééò ïéëééçå ïéôðà

]øëùîã[) øéëùã ( ïéôðà êéùçàå àæâåø ãéáòå
 àã øîçã ïéâá àã ìòå àæâåøã ïéé ïéðééò ïàèäìå
 àúáåàéú ãéáòå ïéðééò éãçå ïéôðà øéäð áè

àçáãî éáâ ìò àîåé ìë äéì ïéáéø÷î åîéçøã  

  ò/á  

                                                                                                                                                                                     

  .)א"ד(חילו ' ה ואז ברך ה"ו כח אפו של הקב"ולא קטורת כי התי 4269
 ).א"ד(מרגיש הריח ' והחוט 4270
  ).א"ד(א ”פירוש ניחח תרי נייחי משמע ועיין האזינו רצד ע 4271
אשא ונכנסו אצל המח להתמתק ' א שנק"שנתחברו גבורות דמלכות שנקראים תננא עם גבורות דז 4272

 ).מ"מ(
 ).א"ד(א ”כא דף סז ע' עיין בפרדס רמונים שער ח פ 4273
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 משמח ,אותו ששותה שמי עורישכ
יין  ונסכו" שכתוב ,נחת לו ועושה תואו

 ,"מיין דיךוד טובים כי"לכן ו ".ההין רביעית
  .והשתוקקות אהבה שמעורר היין מאותו

äéì éãç äéì éúùã ïàîã àøåòù4274 ãéáòå 
 áéúëã àçééð äéì)æ çë øáãîá ( ïéé åëñðå

 ïééî êéãåã íéáåè éë êë ïéâáå ïéää úéòéáø
úáåàéúå àúåîéçø øòúàã ïéé àåääî à  

 אהבה מעורר שלמטה גמאודכ והכל
 האור כשדועך ,נרות שני] דוגמת[ .שלמעלה
 ,שלמטה מאותו שעולה בעשן שלמעלה

 כך ,חזקיה רבי אמר .שלמעלה אותו נדלק
 בתחתון תלוי העליון שהעולם ,בודאי הוא

 בית שנחרב ומזמן .בעליון והתחתון
 ,ולמטה למעלה ברכות נמצאו לא המקדש

 ,יוסי רבי אמר. בזה תלוי שזה להראות כדי
 ,נמצאות וקללות ,נמצאות אין ברכות
 יוצאים צד מאותו הכל יניקת שהרי

 משום ,מהול ).יוצאות לא וברכות(
 ולא עובדים בארץ שרויים לא שישראל

 ולהמצא רותנעבודה שצריך להדליק 
 ,ולמטה למעלה נמצאים לא ולכן ,ברכות

  .כראוי בקיומו יושב לא והעולם

 äîë àìëåàúúìã4275 àúåîéçø øòúà 
 àìéòìã àøåäð êòãúà ãë ïéâøù ïéøú àìéòìã
 àåää ÷éìãúà àúúìã àåääî ÷éìñã àððúá

à àìéòìã" àîìòã éàãå àåä éëä äé÷æç øäàìò 
á äàúúå äàúúá àéìúäàìò4276 àðîæîå 

 åçëúùà àì ïàëøá àùã÷î éá áéøçúàã
äàæçàì àúúå àìéòì4277 øîà àéìú àãá àãã 

à àì ïàëøá éñåé éáø åçëúùà ïéèååìå åçëúù
àìëã å÷éðé àäã4278àøèñ àåääá 4279 é÷ôð 

]é÷ôð àì ïàëøáå[ àì ìàøùéã ïéâá àîòè éàî 
àòøàá ïééøù4280 êéøèöàã àðçìåô éçìô àìå 

ïéðéöåá à÷ìãàì4281 ïéâáå ïàëøá àçëúùàìå 
 áéúé àì àîìòå àúúå àìéòì éçëúùî àì êë

úåàé à÷ãë äéîåé÷á  
 ודע לקלל סףוא לא" ,חזקיה רבי אמר

 אמר .זה מהו ,"האדם בעבור האדמה את
 äé÷æç éáø øîà)àë ç úéùàøá ( àì

óéñåà4282ãåò ìì÷ì 4283 øåáòá äîãàä úà 

                                                           

היין ההוא נמשך . ו"ש בהגהות מהרח"ועיי. דאיהו חדוה דכל חדווןההוא יין : א"ב קמז ע"זהר ח' עי 4274
כוס של ברכה צריך ). א"כ עו ע"שעה (מאימא עילאה בסוד יין המשומר בענביו יין המשמח ואינו משכר

להגביהו בחמשה גבורות אלו לעלותם אל שרשם אל מקום היין המשמח למתקם והם הם חמשה אצבעות 
מין ולהעלותם אל שרשם ויתמתקו בסוד הימין שבה ויהיו יין המשמח ולא יין היד הימנית למתקם בסוד הי
 ).ב"י ג ע"שער מאמרי רשב (המשכר מצד הגבורה החזקה

הוצרך לזה כי בשלמא לעיל שייך נשיקו חמרא הוא טב ולא משכר אמנם לתתא הא יין אתי סתם  4275
אור (הוא מעורר למעלה יין טוב המשמח בלא נשיקו לזה אמר כי כיון ששעירו היין אינו משכר לסתם אדם 

 ).יקר
כ יורד "ותחלה עולה ההתעוררות ממט הלמעלה ואח, שאין לו חיות לתחתון אלא משפע העליון 4276

 ).אור יקר(השפע ממעלה למטה 
אלא ' שכבר לפעמים אפשר להמצא ברכות מלמעלה עם היות שמעשה התחתונים אינם הגונים וכו 4277

ה שלא יכנס בירושלים של מעלה עד שיכנס בירושלים של " ממש הקבעתה שנחרב בית המקדש נשבע
 ).אור יקר(מטה להורות חבה ותליית העליונים בתחתונים 

ואם תאמר אם כן תפלתנו וייחודנו , כל מעשה בראשית וההיכלות נעולים לבלתי תת שפע כלל 4278
 ).אור יקר(ומצותנו מה תהא עליהן 

 ).אור יקר(ללה מקום קללה שטובן והשפעתן ק' בקלי 4279
ושליטת השרים וזה טעם ' ל שהוא חוצא לקדושה בתוך הקלי"חו, הם תחת השרים החצונים 4280

 ).אור יקר(לקללה וטעם לסילוק הברכה הוא לא פלחי פולחנא 
 ,לעורר אהבת דודים    - - - -     'ואתער שיר השירים כו: ג"ז סז ע"א בתיקו"בהגר' עי). א"ד(להדליק נרות  4281

ש ואדליק " וז,י הפתילה הדולקת" ושלהבת הוא ע,ה מים רבים"ן שלהבת רשפי וה,שכולו מוסב על זה
ו "רח' ועי. ח בכמה מקומות"ובז) א"קמז ע(תרומה ' ש בפ" כמ, וכל שיר השירים לאדלקא בוצינין.'נהורא כו

 .א"ג קמט ע"ח
ה כפי הדין העליון התעוררותו מבינה ובמדת הדין התחתון אין ביכלתו לפעול לעולם אלא הפעול 4282

מה שנפשע מלמעלה ואם מלמעלה משפיעים ומוסיפים הוא נפעל לעולם ואם מלמעלה אין משפעין 
מפני שהדין שבמדות התחתונות נפעל וכלה ' מתעכל הדין ומתבטל אחר פעולתו ולזה אמר לא אוסיף וכו

 ).אור יקר(בעוד שאין מוסיפין מלמעלה 
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 ,שאמר שמעון מרבי שמעתי כך ,ייסא רבי
 ,להתחזק מוסיפה שלמעלה שאש פעם כל

 הרוגז מחזק ,שלמטה דין שהוא ,העשן
 אין ,אש שכשיוצאת משום ,הכל ומשמיד

 ,הדין שנשלם עד )לפניו( הפסקה לה
 עם להתחזק מוסיף לא שלמטה וכשדין

 ולא ,ופוסק יןד עושה ,שלמעלה הדין
 לא" כתוב ולכן ,להשמיד הדין שלםוי

 הדין שיתחזק תוספת לתת ,"סףוא
  .שלמטה

àåä éàî íãàä4284à " àñéé ø]éëä) [àä( àðòîù 
 àìéòìã àùàã àðîæ ìë øîàã ïåòîù éáøî

àô÷úì óéñåà4285àúúìã àðéã åäéàã àððú  
 àùà ÷éôð ãëã ïéâá àìë éöùå àæâåø óé÷úà

 úéì]äéì[ ÷ñô )äéî÷ (àðéã íéìúùéã ãò4286 
 àðéãá àô÷úúàì óéñåà àì àúúìã àðéã ãëå
 àðéã íìúùé àìå ÷éñôå àðéã ãéáò àìéòìã
 áäéîì óéñåà àì áéúë êë ïéâáå äàöéùì

 úôñåú)àô÷úúàì] (àô÷úàì[àúúìã àðéã   
 תובשכ משום שמעתי ,תינוק אותו אמר

 באותה שהרי ,"בעבורך האדמה ארורה"
 ,אדם של בחטאו הארץ שהתקללה שעה
 הנחש אותו עליה טושישל רשות נתנה
 ומשמיד העולם את משחית שהוא ,הרע
 נח שהקריב יום מאותו .העולם בני את

 נתנה ,אותו הוא ברוך הקדוש והריח קרבן
 הנחש אותו מתחת לצאת לארץ רשות
 ישראל יביםמקר ולכן ,מאתהומט ויצאה
 פני להאיר כדי ,הוא ברוך לקדוש קרבן
 )והוא( ,הוא יפה ,חזקיה רבי אמר. הארץ

 הר על ישראל שעמדו עד תלוי היה וזה
 הוא ברוך הקדוש ,ייסא רבי אמר .סיני

 ,הנחש אותו טישלהו הלבנה את הקטין
 כדי התקללה אדם של חטאו משום אבל

 הארץ יצאה יום באותו .העולם את לקלל
 באותה הלבנה ועמדה קללה המאות

 נמצאו שקרבנות לשעה פרט ,גריעות
 אמר. ארצם על יושבים וישראל בעולם

 לו אמר .שמך מה ,תינוק לאותו ייסא רבי

 áéúëã ïéâá àðòîù à÷åðé àåää øîà) â íù
æé (àä äøåøà àúòù àéääá àäã êøåáòá äîã

 åùø áéäééúà íãàã àáåçá àòøà àéèìúàã
àùéá àéåç àåää äìò äàèìùì4287 åäéàã 

 àîåé àåääî àîìò éðá éöùå àîìòã àìáçî
 àðáø÷ çð áéø÷ã)çøàå] (øîàå[ äéì )ì(á÷" ä

 ùçð àåää úåçúî à÷ôðì àòøàì åùø áéäééúà
áàñîî à÷ôðåà ìàøùé ïéáéø÷î àã ìòå 

á÷ì àðáø÷"à àòøà éôà àøäðàì ïéâá ä" ø
 àåä úåàé äé÷æç)àéäå (>éàäå< ãò éìú äåä 

à éðéñã àøåè ìò ìàøùé åîéé÷ã"á÷ àñéé ø" ä
àøäéñì äì øéòæà4288 ìáà ùçð àåää àèìùå 

àééèìúà íãàã àáåç ïéâá4289 èìéîì ïéâá 
 äìì÷ àéääî àòøà ú÷ôð àîåé àåääá àîìò
 àúòùá øá àúåòéøâ àéääá àøäéñ àîéé÷å

øå÷ãçëúùà àðá)å( ìò ïéáúé ìàøùéå àîìòá 
 êîù äî à÷åðé àåääì àñéé éáø øîà ïåäòøà

                                                                                                                                                                                     

הדינין את  להגביר פהבינה מוסיההוא הרי  ,ילאכאשר האשא דלעו . עיקר תוקף הדינין הוא בבינה4283
 וכן . פוסק רוגזיה עד דישתלים דינאלאל ש" ר, כי לית ליה הפסק, ושצי כלא, אתקיף רוגזאי אז,במלכות

הוא משום שהגבורות דהבינה הם בודאי יותר ו). ב"ש כז ע"הקדו (העולם כולוכל  שלכן נחרב ,היה במבול
 היא גדולה ממנה לאין חקרכן  ש, המלכותגבי וכערך גדלות הבינה ל,גבורות דמלכותמהרבה בגדולים 

 ).ד"ש כז ע"הקדו(
 ).א"ד(ב "פרדס שער ח פי 4284
ג דף "ש בח"כמ(ל בינה עלמא עילאה כי משום שהיא בעצמה רחמי אלא מסטרהא דינין מתערין "ר 4285

והוא בשעתא דמהפכי לכן כאשר גורם החטא שמגיעין הדינין גם שם ) א"ב וסה ע"ב וכן שם יא ע"י סע
 ).ו"לש(ל "א אז נעשה הדין תקיף מאד ר"ש סה ע"חייביא רחמי לדינא כמ

 ). א"נ(מ "א. כ"כשמלכות אינה מקבלת דין מגבורה אין הדין קשה כ 4286
ס שלה וחויא בישא שהיא לילית "ו שנסתלקה ט"ל שהמלכות שנקראת ארעא אתלטייא ח"ר 4287

 ).מ"מ(הרשעה שלטה שנבנה פרצופה 
אבל בחטא . א"והלכו לז, ספירות ראשונות ממנה' נסתלקו ט' עוט הלבנה כשקטרגה ביום דבמי 4288

ת הרשעה בסוד אמלאה החרבה לא נתמלאה צור אלא "ר נסתלקו ממנה והלכו לבנות פרצוף לילי"אדה
' שקטרגה ונתנו ט' ה אזער לה לסיהרא היינו ביום ד"ש קב"וז. מחורבנה של ירושלים שהיא המלכות

ש אבל בגין חובא דאדם אתלטייא "ומ. ש ושלטא ההוא נחש"כמ' א ובזה שלטה הקלי"שלה לזספירות 
 ).מ"מ(

שהוא , ואמר אתלטיא בגין למילט עלמא, ת"ספירות שלה פרצוף לילי' ר נעשה מט"בחטא אדה' פי 4289
 ).מ"מ(פגם גדול יותר ממה שהיה בקטרוג הלבנה 
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 בחכמה ,בכל תהיה אבא ,לו אמר .אבא
 ותגל ואמך אביך ישמח" עליו קרא .ובשנים
  ".יולדתך

à"à àáà ì" ïéðùáå äîëçá àìëá àäú àáà ì
 äéìò àø÷)äë âë éìùî ( êîàå êéáà çîùé

êúãìåé ìâúå4290  
 הוא ברוך הקדוש עתיד ,חזקיה רבי אמר
 כמו ,מהעולם רוח הטומאה להעביר

ה  רוח הטומאואת" שכתוב )שנאמר(
 לנצח המות בלע" וכתוב ,"הארץ מן אעביר
 פנים כל מעל דמעה אלהים 'ה ומחה

 'ה כי הארץ כל מעל יסיר עמו וחרפת
 את להאיר הוא ברוך הקדוש ועתיד". דבר

 אותו משוםהחושך מ ולהוציאה הלבנה
 הלבנה אור והיה" שכתוב כמו ,הרע נחש
 שבעתים יהיה החמה ואור החמה כאור
 האור אותו ,אור יזהא .הימים שבעת כאור
  .בראשית במעשה הוא ברוך הקדוש שגנזו

à"á÷ ïéîæ äé÷æç ø" àáàñî çåø àøáòàì ä
 äîë àîìò ïî)øîúàã ( áéúëã)á âé äéøëæ (

 áéúëå õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå
)ç äë äéòùé (åäé äçîå çöðì úåîä òìá" ä

éäìà" øéñé åîò úôøçå íéðô ìë ìòî äòîã í
éë õøàä ìë ìòîåäé "á÷ ïéîæå øáã ä" ä

 ïéâá àëåùçî äì à÷ôàìå àøäéñì àøäðàì
 áéúëã äîë àùéá àéåç àåää)åë ì íù ( äéäå

äîçä øåàë äðáìä øåà4291 äéäé äîçä øåàå 
 øåà àåää øåà éàî íéîéä úòáù øåàë íéúòáù

á÷ äéì æéðâã"úéùàøáã àãáåòá ä  
 ויאמר בניו ואת נח את אלהים ויברך"
 ,ואמר פתח אבא רבי ."' וגוורבו פרו להם

 עצב ףייוס ולא תעשיר היא 'ה ברכת"
 נהוממ שהיא ,השכינה זו "'ה ברכת" ".עמה

 ברכות יוצאות וממנה ,העולם ברכות על
 ויאמר" ,בהתחלה כתוב מהבא וראה . לכל

 ,"' וגו התיבהאל ביתך וכל אתה בא לנח 'ה
 רשות לו נתן הבית שבעל רמשנא כמו

 .לצאת לו האמר האשה כך אחר .להכנס
 יצא ובסוף ,בעלה ברשות נכנס בהתחלה

  שבעל למדנו מכאן .האשה ברשות

éäìà êøáéå" íäì øîàéå åéðá úàå çð úà í
åâå åáøå åøô ')à è úéùàøá (çúô àáà éáø311 

)áë é éìùî (åäé úëøá" óéñåé àìå øéùòú àéä ä
åäé úëøá äîò áöò" éäéàã àúðéëù àã ä

àîìòã ïàëøá ìò àã÷ôúà4292äðîå é÷ôð 4293 
 àúéîã÷á áéúë äî éæç àú àìëì ïàëøá

)à æ úéùàøá (ååäé øîàé" ìëå äúà àá çðì ä
åâå äáéúä ìà êúéá ' äéøàîã øîúàã äîë

 àúúà øúáì ìàòéîì åùø äéì áäé àúéáã
 àúåùøá ìàò àúéîã÷á à÷ôðì äéì äøîà
 àðôéìåà ïàëî àúúàã åùøá ÷ôð óåñì äìòáã

äéøàî  
  àò/à  

 שכתוב זהו ,תוציא והאשה יכניס הבית
 מן צא ,לאמר נח אל אלהים וידבר"

 את להוציא בידיה היתה שרשות ".התיבה
 לה נתן ,שיצא כיון. להכניסו ולא ,האורח
 .בידיה והבית בבית שהיא משום ,מתנות
 להרבות כדי ,לה שנתן המתנות ואותם
  .בעלה אל אהבה

ää ÷éôú àúúàå ìéòé àúéáã" ã) ç úéùàøá
 åè-æè  (øîàéå312 éäìà" ïî àö øîàì çð ìà í

äåä åùøã äáéúä4294 äéì à÷ôàì àäãéá 
 ïðúî áäé ÷ôðã ïåéë äéì àìòàì àìå àæéôùåàì
 ïåðéàå àäãéá àúéáå àúéáá éäéàã ïéâá äì
 àúåîéçø äì äàâñàì ïéâá äì áäéã ïðúî

 äìòáá  

                                                                                                                                                                                     

 ). הזוהרהערת(ג "מה שחסר כאן עיין בסוף הספר סימן י 4290
הרי הוא האור , א יאיר באור הדעת עלאה שברישא"וז, תתעלה בכל אור הקו האמצעי' שכן הנוק 4291

  ).א"ב עח ע"כללים ח(ימי בראשית ' הראשון דז
  ).אור יקר(מפני קבלתה כל הברכות הנשפעות מלמעלה ', הא: 'סיבות השכינה נקראת ברכת ה' לב 4292
 ).אור יקר(ן על ידה מפני שכולם נפשעות למטה לתחתו: 'הב 4293
ת ימיני מקרב ולכך "לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת והמלכות שמאלית דוחה ומרחקת והת 4294

עוד כי אושפיזא היינו יסוד והוא נכנס במלכות ברצון וכח . יש רשות לפי מדתה לאפקא ולא לאעלא ליה
 ).אור יקר(ת למלכות "היסוד יוצא מהת' ת והיינו יוסף סוד בחי"הת
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 ביד לתת( לאורח ארץ דרך למדנו מכאן
 ולא ,לאשתו מתנות נותן כשיוצא ,בעלה
 ,זה ועל ,)מתנות לו שנתן כיון ,ולכן .בידה

 אהבה לה להרבות מתנות לה שנתן לאחר
 מתנות נתן ,שיצא כיון. (בעלה עם

 חוולשמ לאשתו לתת בעלה ביד ואוצרות
 זהו .בעלה עם אהבה לה ולהרבות עמה

 ויעל עולות 'וגו מכל ויקח" שכתוב
 בעלה של ביד שנתן מתנות אלו ,"במזבח

 ומכאן .לםבעו אהבה לה להרבות כדי
 ביד מתנות שיתן לאורח ארץ דרך למדנו

ויעל " זה ועל .בידיה ולא לאשתו בעלה של
 אהבה להרבות ,לזכר קרבן ,"במזבחעולות 

 שכתוב ,אותו רךיב ,]אותו רךיב בעלה עם
 להם ויאמר בניו ואת נח את אלהים ויברך"

 היא 'ה ברכת" כתוב ולכן ,"' וגוורבו פרו
 יוסף ולא. "רשנתבא כמו ודאי ,"תעשיר

 ,"תאכלנה בעצבון" הכתוב סוד ,"עמה עצב
 ,פנים הארת בלי גזוור עצבות "עצבון"

 ,נמצאות לא וברכות הלבנה כשנחשכת
 ברכות שמונע אחר רוח של צד "בעצבון"

  הואוזה ,עמה עצב יוסף לא ולכן ,מהעולם
 את לקלל עוד ףיסוא לא" הכתוב סוד

  ".האדמה

åàì àòøà çøåà àðôéìåà ïàëî àæéôù
) ÷éôð ãë äìòáã àãéá áäéîì>áäé< ïðúî 

 äéì áäéã ïåéë êë ïéâáå äãéá àìå äéúúàì
ïðúî (] äàâñàì ïðúî äì áäéã øúáì àã ìòå

äìòáá àúåîéçø äì[ >ð" áäé ÷ôðã ïåéë à
ïðúî4295ïæáæáðå 4296 áäéîì äìòáã àãéá 

äá éãçîìå äéúúàì4297äì äàâñàìå 4298 
àúåîéçø4299ää äìòáá " ã)ë íù ( ìëî ç÷éå

åâå'4300 áäéã ïðúî ïéìà çáæîá úåìåò ìòéå 
 àúåîéçø äì äàâñàì ïéâá äìòáã àãéá
 àæéôùåàì àòøà çøåà àðôéìåà ïàëîå àîìòá
 àìå äéúúàì äìòáã àãéá ïðúî áäéã

àäãéá4301 àðáøå÷ çáæîá úìò ìòéå àã ìòå 
 àëøá äìòáá àúåîéçø äàâñàì àøåëãì

äéì4302<4303ëøá ì à áéúëã äé)à è íù ( êøáéå
éäìà" í åáøå åøô íäì øîàéå åéðá úàå çð úà

åâå ' áéúë êë ïéâáå)áë é éìùî (åäé úëøá" ä
 áöò óéñåé àìå øîúàã äîë éàãå øéùòú àéä

 áéúëã àæø äîò)æé â úéùàøá ( ïåáöòá
 ïéôðàã åøéäð àìá àæâåøå åáéöò ïåáöò äðìëàú
 éçëúùî àì ïàëøáå àøäéñ êùçúà ãë

 àøèñ ïåáöòá)ã( òðîàã àøçà àçåø ïàëøá
 àåä àãå äîò áöò óéñåé àìå êë ïéâáå àîìòî

 áéúëã àæø)íùàë ç  ( úà ãåò ìì÷ì óéñåà àì
äîãàä  

 ולהלאה מכאן ,"יהיה וחתכם ומוראכם"
 להיבתח שהרי ,אדם בני דמויות לכם יהיה

 äéäé íëúçå íëàøåîå)á è íù ( ïàëî
àùð éðáã ïéð÷åéã ïåëì àäé äàìäìå4304 àäã 

                                                           

 ).אור יקר(והם בשופע בשיעור מוגבל , הם מתנות 4295
אור (ת "כ מתרבה והם קישוטין למלכות מאור הת"ותחלה הדבר מועט ואח, בלי שיעור דרך בזבוז 4296

 ).יקר
וזה שאמר למחדי לה , והיינו מהבינה בגבורה, כאומרו שמאלו תחת לראשי, תחלתה מן השמאל 4297

 ). אור יקר(
 ).אור יקר(וזה שאמר ולאסגאה לה רחימי ,  כאומרו וימינו תחבקניכ גמר האהבה מן הימין"ואח 4298
וראיתיה ) ב"כ ע(ז "בתיקו' ופי, כ קישוטיה מעורר האהבה כדכתבי וראיתיה לזכור ברית עולם"ואח 4299

 ).אור יקר(ולפיכך אחר הקישוט מיד מעורר האהבה , ומיד לזכר ברית, ככלה מקושטת
. כ ונבזבזן דהיינו מכל העוף"ואח, בחינותיה מכל הבהמהייחודה וקשוטה ב, מתנן מכל הבהמה 4300

 .ל"כ ויעל עולות במזבח דהיינו עולה הוא אשה כנ"ואח,  פני נשרF"ואח, ראשונה פני אריה ופני שור
והיינו מי שרוצה לייחד ולקשר המלכות בעצמה לבדה , שבידה גורם קנאה ושנאה לה עם בעלה 4301

ת למלכות בעת "עלה למיהב לאתתיה גורם אהבה וייחוד שמשפיע תו גורם דין ופירוד אמנם בידא דב"שח
 ).אור יקר(נתינת אותם המתנות ממנו אליה 

 ).אור יקר(דכן הדרך מי שגורם שפע וברכה לשכינה היא נותנת לו חלקו מאותם הברכות  4302
 ).א"ד(' ן לאברהם וגו"וית' ך וגו"ח אבימל"וראיה לזאת הנוסחא ויק 4303
" ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ", שמזה יגיע, נקרא צלם אלהים הלבוש של הנשמה ה4304

ח מלאכין "ד הבא ליטהר מסייעין אותו בא לטמא פתחין לו ות"וע: ב"ח מח ע"זו' עי). ג"ה פי"עמק המלך ש(
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 , בא וראה.אדם בני של דמויות היו לא
 את עשה אלהים בצלם" כתוב בתחלה
 עשה אלהים בדמות" וכתוב ,"האדם

 דמותם השתנתה ,שחטאו כיון ".תווא
 לפחד התהפכו והם ,עליונה דמות מאותה
 בריות כל בהתחלה. השדה חיות מלפני

 קדושה דמות וראו ,עינים זקפו העולם
 ,שחטאו כיון ,מלפניו ופחדו וזעו עליונה

 ,אחרת לדמות עיניהםמ דמותם התהפכה
 לפני ופוחדים זעים אדם שבני והתהפך

  .הבריות שאר

 éæç àú àùð éðáã ïéð÷åéã ååä àì àúéîã÷á
 áéúë àúéîã÷á)å íù (éäìà íìöá" úà äùò í

 áéúëå íãàä)à ä íù (éäìà úåîãá" äùò í
 àð÷åéã àåääî åäééð÷åéã åðúùà åèçã ïåéë åúåà

äàìòî ìçãîì ïåðéà åëôäúàå  àøá ïååéç éî÷
 ïàîçå ïéðééò ïô÷æ àîìòã ïééøá ìë àúéîã÷á

 àð÷åéãàùéã÷ äàìò ïåéë äéî÷î ïéìçãå ïàòæå 
 àøçà àð÷åéãì åäééðéòî åäéð÷åéã êôäúà åèçã

ïééøá øàù éî÷ ïéìçãå ïéòæ àùð éðáã êôäúàå  

 שלא אדם בני אותם כל ,בא וראה
 על עוברים ולא רבונם לפני חוטאים

 משתנה לא דמותם זיו ,התורה מצוות
 בריות וכל ,העליונה הדמות ממראה
 שבני ובשעה .לפניו ופוחדים זעים העולם

 מתחלפת ,התורה דברי על עוברים אדם
 מלפני ופוחדים מזדעזעים וכולם ,דמותם
 הדמות שהתחלפה משום ,האחרות הבריות

 בהם שולטים ואז ,מהם עברההוו העליונה
 ותהא בהם רואים לא שהרי ,השדה חיות
 כיון , עכשיוכך ועל. כראוי עליונה דמות

 את ברכם ,דםומק כמו התחדש שהעולם
 כמו ,הכל על אותם והשליט ,הזו הברכה
אפילו ו ,"נתנו בידכם הים דגי וכל" שנאמר

 "נתנו בידכם" ,אמר חייא רבי .הים דגי
 את ברא הוא ברוך כשהקדוש ,לכן דםומק

 שכתוב ,הכל את בידיהם מסר העולם
  ."' וגוהשמים ובעוף הים בדגת ורדו"

 éî÷ ïàèç àìã àùð éðá ïåðéà ìë éæç àú
 åéæ àúééøåà éãå÷ô ìò ïéøáò àìå ïåäéøàî

 àð÷åéãã åæéçî éðúùà àì ïåäìã àð÷åéãäàìò 
 àúòùáå äéî÷ ïéìçãå ïéòæ àîìòã ïééøá ìëå
 óìçúà àúééøåà éîâúô ìò ïéøáò àùð éðáã

÷î ïéìçãå ïéòæ åäìëå ïåäìã àð÷åéã ïééøá éî
 àð÷åéã óìçúàã ïéâá ïéðøçàäàìò øáòúàå 

 åîç àì àäã àøá úåéç åäá éèìù ïéãëå åäééðî
 àð÷åéã àåää åäáäàìòë ìòå éæç÷ãë ê àúùä 

ëøá ïåì êéøá ïéîã÷ìîë ùãçúà àîìòã ïåéëä 
 éâã ìëáå øîà úàã äîë àìë ìò ïåì èéìùå àã

 åðúð íëãéá íéä)á è úéùàøá ( àîé éðåð åìéôàå
áø ãëã àðã úîã÷î åðúð íëãéá øîà àééç é

á÷ àøá" àìë øñî àîìò ä]ïåäãéá) [ïåëãéá( 
 áéúëã)çë à íù ( óåòáå íéä úâãá åãøå

åâå íéîùä'  
 ,פתח חזקיה רבי ".נח את אלהים ויברך"

 כסוי פשע נשוי אשרי משכיל לדוד"
 אבל פסוק זה , פסוק זה בארוהו,"החטא

 שרהבע שנינו שהרי ,החכמה בסוד רמאנ
 ,הוא ברוך הקדוש את דוד בחיש שבח מיני

 אחת דרגה והוא ,משכיל הוא מהם ואחד
 בטרם עצמו התקין ודוד .עשר מאותן

>éäìà êøáéå"çð úà í<) à è úéùàøá(  éáø
 çúô äé÷æç)à áì íéìäú ( éøùà ìéëùî ãåãì

 ìáà äåî÷åà àø÷ éàä äàèç éåñë òùô éåùð
 ïðéðú àäã øîúà àúîëçã àæøá àã àø÷

á÷ì ãåã çáù àçáù éðéæ äøùòá" ãçå ä
éðîåäé4305ìéëùî 4306àåäå 4307 ïåðéàî ãç àâøã 

                                                                                                                                                                                     

נ זכאה הוא אזדווגו ליה מלאכין קדישין "נ בכל אתר דאזיל אם ב"קדישין ומלאכין מסאבין אזלין עם ב
ואם לאו יסתלקון מניה מלאכין . ד כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך" ליה בכל אתרא דאזיל ההוינטרון

קדישין וישלטון עליה מלאכין מסאבין ואנהיגו לי לגיהנם ובהאי שעתא קראתי ואין עונה בשעת דחקו 
לה וגם ע סכותה בענן לך מעבור תפ"ובשעתא דשליט עליה רוח מסאבא או מרעין או שלטין עליה אוה

סר צלם , שנאמר, ובאותו הזמן מסתלק הצלם מהם): ט"פשער טז (עמק המלך ' ועי. תפלתו תועבה
הצלם אלהים לא , ובפרט בשר בחלב, וכל מי שאינו אוכל נבילות וטריפות, י אתנו אל תראום"מעליהם וי

 וסמיך ליה , בצלם אלהים ברא אותו,לקיים מה שנאמר, והחיות יראים ממנו מאוד. סר ממנו לעולם
והמזיקין ואומות העולם הם בכלל החיות של המזיקין של . "ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ"

 .מעלה
 ).אור יקר(ולא הקטן שבהם אלא המיוחד שבהם  4305
 .ב"ורכג ע, א"ג קא ע"זהר ח, )מזמור א(מדרש תהלים ' עי 4306
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 נשוי אשרי. "הזו הדרגה עליו שתשרה
 הוא ברוך שהקדוש בשעה שהרי ,"פשע

 של אדם בני של יותווזכ חטאים שוקל
 החטאים שבצד משקל )כשאותו( אותו

 שהן יותוהזכ ,האחרים ואותם ,עולים
  הואזה ,למטה מכריעות ,אחר במשקל

  ".חטאה כסוי". "פשע נשוי"

 éàä éåìò éøùé àì ãò äéîøâ ïé÷úà ãåãå äøùò
á÷ã àúòùá àäã òùô éåùð éøùà àâøã" ä

 àåääã àùð éðáã ïååëæå éáåç ìé÷úà] øáàåää[ 
>àåää ãë< ïé÷ìúñî ïéáåç øèñáã àì÷éú 

 àøçà àì÷éúá ïåðéàã ïééëæ ïéðøçåà ïåðéàå
 àúúì ïéòéøëî)å(éåùð àåä àãäàèç éåñë òùô   

 שיהיה ,בעולם שורה שהדין בשעה
 כמו ,המשחית עליו ישלוט שלא מכסה
 הוא ברוך הקדוש אותו סהישכ לנח שהיה

 עלו עליו המשיךאדם ש חטא מאותו
 על אדם השפיע זה שחטא שכיון ,העולם
 אדם ובן ,שולטות הבריות שארש ,העולם

 ולכן ,בתקונו תקןנ לא והעולם ,מהם פוחד
 ברוך הקדוש ברכו ,בהימהת חנ כשיצא

 ואת נח את אלהים ויברך" שכתוב ,הוא
 הללו בברכות ,"ורבו פרו ואתם. ""' וגובניו
 ,"בניו ואת נח את" אלא ,נקבות נמצאו לא

 רבי אמר .אמר לאהפסוק  נקבות אבל
  הזכרים של כלל "ואתם" ,שמעון

 àéôçî àäéã àîìòá àéøù àðéãã àúòùá
îë àìáçî éåìò èåìùé àìã éñëã çðì äåäã ä

á÷ äéì" ìò íãà äéìò êéùîàã äàèç àåääî ä
 àîìò ìò íãà ãéâðà àã äàèçã ïåéëã àîìò
 àîìòå åäééðî ìéçã ùð øáå ïàèìù ïééøá øàù
 çð ÷ôð ãë êë ïéâáå äéðå÷úá ïé÷úà àì

á÷ àúåáéúî"éäìà êøáéå áéúëã äéëøá ä" í
åâå åéðá úàå çð úà ' åáøå åøô íúàå) è úéùàøá

æ (á çð úà àìà éá÷åð åçëúùà àì ïàëøá éðä
à àø÷ øîà àì éá÷åð ìáà åéðá úàå" ïåòîù ø

éøåëãã àììë íúàå  
  àò/á  

 לרבות "נח את" ,ועוד .כאחד והנקבות
 את לרבות "בניו ואת" ,אשתו את

 ,"ורבו פרו ואתם" כתוב ולכן. נקבותיהם
 ִׁשְרצּו" והלאה מכאן ,תולדות לעשות
 הוא ברוך הקדוש להם נתן וכאן ".בארץ
 ,אחריהם הבאים ולכל התורה מצוות שבע

 כל להם ונתנו סיני בהר ישראל שעמדו עד
 לנח אלהים ויאמר. "כאחד התורה מצוות

 ביני תןונ אני אשר הברית אות זאת 'וגו
 "נתתי" ".בענן נתתי קשתי את 'וגו וביניכם

  .לכן דםומק

 àãçë éá÷åðå] äéá÷åð äàâñàì çð úà åúå
 åéðá úàåïåäìã éá÷åð äàâñàì[ áéúë êë ïéâáå 

)íù ( ïàëî úåãìåú ãáòîì åáøå åøô íúà
á÷ ïåì áéäé àëäå õøàá åöøù äàìäìå" ä

òáù4308 åúàã ìëìå ïåì àúééøåà éãå÷ô 
 éðéñã àøåèá ìàøùé åîéé÷ã ãò åäééøúáà

àãçë àúééøåà éãå÷ô ìë ïåì áäééúàå4309 
éäìà øîàéå"åâå çðì í ' øùà úéøáä úåà úàæ

ð éðàåâå íëéðéáå éðéá ïúå ' ïðòá éúúð éúù÷ úà
) áé è úéùàøá-âé  (àðã úîã÷î éúúð  

 אשר לרקיע וממעל" ,פתח שמעון רבי
 ".כסא דמות ספיר אבן כמראה ראשם על
 קול את ואשמע" ,למעלה כתוב מה

 ,"בלכתן שדי כקול רבים מים כקול כנפיהם

 çúô ïåòîù éáø)éäë à ìà÷æç ( ìòîîå
 úåîã øéôñ ïáà äàøîë íùàø ìò øùà òé÷øì
 íäéôðë ìå÷ úà òîùàå àìéòì áéúë äî àñë

úëìá éãù ìå÷ë íéáø íéî ìå÷ëï òáøà ïéìà 

                                                                                                                                                                                     

ם למה אור היסוד ומלכות שניהם ועתה צריך לתת טע). א"ד(ב "א ולעיל טו ע"עי משפטים קי ע 4307
, )תהלים פט א( ואמנם הטעם הוא כי היסוד נקרא משכיל לאיתן האזרחי .ת"עלו עד הדעת למעלה מן הת

 גם רמזו בזוהר ,שאמר כי זה המשכיל שהוא יסוד הוא לעילא והוא לתתא, )א"קי ע(ש בסבא דמשפטים "כמ
יוסף סליק בחביבו ). ח שער ט פרק ג"ע (ו לתתא כי יוסף איהו לעילא ואיה)א"רנח ע (פקודי בהיכלות

משפטים בענין ' שלח לך וגם בפ' וגם בפ' פקודי בהיכלו' בפ' לעילא עד המוח ויורד למטה בסוד בנימין כנז
). ג"כ קה ע"שעה (ההוא סבא בפסוק משכיל לאיתן האזרחי דסליק עד מוחא להמשיך משם טיפת הזרע

כללים (לדוד  משכיל בסוד תתאה לחכמה לתתא ויורד ,לאיתן ילמשכ בסוד עלאה מוחא עד לעילא עולה
 ).ב"ב נח ע"ח

ר הם "ז של אדה"ו מצות י"ר שקבלו בסיני תר"וקול התו' ל דהיינו דכתיב בקרא עת הזמיר וגו"נ 4308
 ).א"נ(מ "א. ג"תרי

  ).א"ד(מ שייך כאן "פנחס רטו ר 4309
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 קדושות עליונות גדולות חיות ארבע אלו
 הכנפים וכל .עליהם קןתומ הרקיע שאותו

 את לכסות בזו זו מתחברות )נפרדות(
 נשמע ,כנפיהם פורשים שהם ובשעה. גופם
 זהו .שירה שאומרים לםוכ של הכנפים קול

 ,לעולמים שוקט שלא ,"שדי כקול" שכתוב
 ".ידום ולא כבוד יזמרך למען" שנאמר כמו
 לעיני ישועתו 'ה הודיע" ,אומרים ומה

 כקול להוהמ קול "".צדקתו גלה הגוים
 כל כשמתחברים קדוש מחנה כקול ,"מחנה

 ,אומרים ומה ,למעלה העליונים הצבאות
 כל מלא צבאות 'ה קדוש קדוש קדוש"

 אומרים ,לדרום חוזרים ".כבודו הארץ
 ,קדוש אומרים ,לצפון חוזרים ,קדוש

 חוזרים ,קדוש אומרים ,למזרח חוזרים
  .ברוך אומרים ,למערב

ïáøáø ïååéç4310ïéùéã÷ ïéàìò 4311 àåääã ]òé÷ø [
)äéç(åäééìò àð÷úúî 4312 åäìëå ]åäééôãâ4313 [
) ïéôãâïùéøô( àééôçì àãá àã ïàøáçúî 

åäééôåâ4314  åäééôãâ éùøô ïåðéàã àúòùáå
 åäìëã ïéôãâ ì÷ òîúùà]ã[ää àúøéù éøîà" ã

)ãë íù (éãù ìå÷ë4315 ïéîìòì êéëúùà àìã 
 áéúëã äîë)âé ì íéìäú ( àìå ãåáë êøîæé ïòîì

 éøîà éàîå íåãé)á çö íù (åäé òéãåä"ä4316 
 äìåîä ìå÷ åú÷ãö äìâ íéåâä éðéòì åúòåùé

 àúééøùî ìå÷ë äðçî ìå÷ëàùéã÷î ãë  ïøáçú
]ìëïéìà [ )ïéìéç( éøîà éàîå àìéòì ïéàìéò 

åäé ùåã÷ ùåã÷ ùåã÷" õøàä ìë àìî úåàáö ä
 åãåáë)â å äéòùé ( ùåã÷ åøîà íåøãì åøãäà

 åøîà çøæîì åøãäà ùåã÷ åøîà ïåôöì åøãäà
 êåøá åøîà áøòîì åøãäà ùåã÷  

 ובכל ,ראשיהם על עומד הזה והרקיע
 לאותו פנים מסובבים ,הולכת שהיא מקום

 פניו מסובב ,בו הפנים שנכללים צד
 .למטה מסתובבים וכולם ,רוחות לארבעה

 פני ,פנים בארבע נחקקת שלו ברבוע
 חקוק ,אדם פני ,שור פני ,נשר פני ,אריה

 ר"נש פני ,אדם ה"ארי פני .אדםבכולם 
 .בו כלולים כולם ).אדם( ר"שו פני ,אדם
". אדם פני פניהם ודמות" כתוב ולכן

 כל ,]שנחלק לארבע [שהתרבע זהה והרקיע
 נראים צבעים ארבעה ,בו כלוליםצבעים ה

 øúà ìëáå ïåäéùéø ìò íéà÷ òé÷ø éàäå
àìæà éäéàã4317øçñà ]å[ )ïéôà] (ïéôðà[ àéääì 

 àøèñå åøçñà äéá ïéôðà åìéìëúà)ïéôðà (
]éåôðà[úñî åäìëå ïééåæ òáøàì  ïéøç]àúúì[ 

 éôðà ïéôðà òáøàá úôéìâúà äéìéã àòåáøá
 óéìâ íãà éôðà øåù éôðà àøùð éôðà äéøà

éøà éôðà íãà åäìëá"ùð éôðà íãà ä" íãà ø
åù éôðà" ø]íãà[ äéá ïìéìë åäìë ] êë ïéâáå

 áéúë)é à ìà÷æçé (íãà éðô íäéðô úåîãå4318 
òáøúàã òé÷ø éàäå4319äéá ïìéìë ïéðååâ åäìë [ 

                                                                                                                                                                                     

א שאוריאל ונוריאל הם "ח מב ע"א בתז"בגר'  עי–אוריאל רפאל גבריאל מיכאל נוריאל [ן "ארגמ 4310
ש חיות קטנות עם "חיוון זעירין כמ' תחתיון ח????ולפי שיש , בהיכל הרצון). מ"מ(שביצירה ] 'א' בחי

 ).יהל אור(גדולות אמר רברבין עלאין 
כ בהיכל הששי "סלקין מן ימא והן ג' חיון וכו' חיות שבדינאל וארו ד' כ ד"א ג"לפי שיש כנגדם בסט 4311

 ).יהל אור(' כמה דאית בסטרא דקדושה וכו' פ רסו שיהכלא שתיתאה וכו"ש בפ”ל וכמ"ן ששם ימא כנשלה
יסוד ' הוא הדעת שבהיכל הז). מ"מ(המסך שבין בריאה ליציר הוהוא פרוס על החיות שביצירה ' פי 4312

 ). יהל אור(דאיאמ שנקרא רקיע כידוע 
 ).יהל אור) (א"זהר יט ע' עי(הן האל הגדול הגבור והנורא  4313
 ).יהל אור(' ש ולא יכנף עוד מוריך וכו"י וכמ"ה אדנ"אל אלקים יהו 4314
ש למטה כמה דכתיב למען ”וכמ, ש אלקים אל דמי לך”ל כמו השכינה שהיא מזמרת תמיד כמ"ר 4315

 ).יהל אור(שכבוד הוא השכינה כידוע ' יזמרך כבוד כו
 .יהל אור' עי 4316
' פנים בד' ואין מתפרשים ד, לם פניהם פני אריה וכן בכל צדל הרקיע הזה נכללין בו אם לימין כו"ר 4317

 ).יהל אור(א "ח לג ע"ש בתז”צדדים רק כשאינם הולכים וכמ
 שהויה שלו הוא פנים , שהוא אדם על הכסא-פני אדם ה ועל כולהו "א ד"ז יא ע"א על ת" בהגר' עי4318
 . ובשני כולן של נשר,פנים כולן של אדם' ד'  ובא,חיות הן'  שד, והוא פני אדם,הרביעי
 ).מ"מ(גוונין ' בכל רוח ד' חיות מרובעים א' שתחתיו הם ד' הוא המזך הנז 4319
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 בארבעה ,ארבע בארבע חקוקים בו
 עליונים אורות רשומים חקוקים

 אותם שלצבעים ה כשנפרדים ,ותחתונים
 צבע , צבע ירוק.עשר שנים עולים ,ארבע

 מכל שנכללו ספיר צבע ,לבן צבע ,םואד
 אשר הקשת כמראה" שכתוב זהו .צבעיםה

 גהוהנ מראה כן הגשם ביום בענן יהיה
 המראה ,"'ה כבוד דמות מראה הוא סביב

 נתתי קשתי את" ולכן ,צבעיםה כל של
  ".בענן

ååâ òáøàïéð4320òáøàá ïéôéìâ äéá ïééæçúà 4321 
ïéôéìâ òáøàá òáøà4322ïéøéäè ïéîéùø 4323 

ïéàìò4324ïéàúúå 4325 ïåðéàã ïéðååâ ïàùøôúî ãë 
øñéøú ïé÷ìñ òáøà4326 ïååâ ÷îåñ ïååâ ÷åøé ïååâ 

øéôñ ïååâ øååç4327ìéìëúàã åää ïéðååâ ìëî " ã
)çë à ìà÷æçé ( ïðòá äéäé øùà úù÷ä äàøîë

áéáñ äâåðä äàøî ïë íùâä íåéá äàøî àåä 
åäé ãåáë úåîã" åæéç äãìëã ïéðååâà êë ïéâáå 

ïðòá éúúð éúù÷ úà  
 ,ביוסף שנאמר כמו ,"קשתי" זה מה

 משום ,"קשתו באיתן ותשב" שכתוב
 ברית זו ,קשתו ולכן ,צדיק נקרא שיוסף

נאחז  שהברית ,בצדיק שנכללת הקשת של
 הברית צדיק היה שנח ומשום .זה עם זה

  .קשת שלו

 éúù÷ éàî áéúëã óñåéá øîúàã äîë
)ãë èî úéùàøá (åúù÷ ïúéàá áùúå4328 ïéâá 

 úéøá àã åúù÷ êë ïéâáå éø÷à ÷éãö óñåéã
úù÷ã4329÷éãöá ìéìëúàã 4330 àã úéøáã 

àãá4331 >ãéçàúà< àîéé÷ ÷éãö äåä çðã ïéâáå 
úù÷ äéìéã  

 בחמדת האירו ".זווויפ" זה מה ".זווויפ"
 רב ומפז מזהב הנחמדים" שנאמר כמו ,הכל

 כששמר עליון באור הוארו ".קיםומתו
 זה ועל .הצדיק יוסף נקרא ולכן .הברית
 הרוז, בזה זה ללכנ ,ברית נקראת הקשת

 מראה ,המראות כל של המראה עליון נכבד
 ,הטמוניםצבעים ה )טמון( טמונים כמראה

 åæåôéå)ãë èî úéùàøá ( åøéäðà åæåôéå éàî
àìëã åãéîçá4332 øîà úàã äîë ) èé íéìäú

àé ( åøéäðúà íé÷åúîå áø æôîå áäæî íéãîçðä
 åøéäðáäàìò óñåé éø÷à êë ïéâáå úéøá øèð ãë 
÷éãöä4333 åúéøá úù÷ä éø÷à àã ìò4334  ìéìë

 àø÷é àøäæ àãá àãäàìòåæéç ìëã åæéç 4335 åæç 

                                                                                                                                                                                     

ס "הגוונין כלילן וזהו מ' אנפין ד' ם סתומה ושם הוא ד"ולמטה רבועא מ' כי בבינה עגולא למעלה ס 4320
 ).מ"מ(א "ש בס"א כמ"פ עשר עשר בכ"ד

ם דבריאה שהתחתון חקיקתו מן העליון "הם חגתשבבריאה ש' אלו שביצירה חקוקים מד' ד' פי 4321
 ).מ"מ(

ם דאצילות שהתחתון נחקק מן העליון "שבאצילות שהם חגת' כ חקוקים מד"ארבע שבבריאה ג' פי 4322
 ).מ"מ(

טהירין מורה על רוב זכותם כעצם ' שכולם הם דקים ורוחניים ורשימין הם רשימות דקות וכו' פי 4323
 ).מ"מ(השמים לטוהר 

 ).מ"מ(שבאצילות  4324
 ).מ"מ(כ כולם רשימין טהירין "ג 4325
 ).מ"מ(עמו שנים הם יב ' כל א' פי 4326
 ).יהל אור(יסוד  4327
 .א"לקמן רמז ע' עי 4328
 ).מ"מ(כ קשת וכאלו אמר ברית שהוא קשת "ונקראת ג, ברית היא מלכות' פי 4329
כך , תברית וקש, בשני שמות' צדיק וברית כמו המלכות שנק' שהמלכות נכללה ביסוד שנק' פי 4330

 ).מ"מ(שמות צדיק וברית ' היסוד נקרא בב
 ).מ"מ(שנתחברה המלכות עם היסוד בקשר אחד ' פי 4331
ת וזהו ויפוזו זרועי ידיו "א שבהם מתחזק יעקב שהוא הת"שנמשך להם הארה מתרי דרועין דז' פי 4332

 ).מ"מ(מידי אביר יעקב 
  ).א"נ(דיוסף מצדיק יסוד דמקושר בו ' פי 4333
 ).א"נ(וד שהם כלולים ברית בשם היס' מ 4334
 ).מ"מ(מלכות  4335
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 להסתכל רשות ואין .התגלו שלאצבעים ה
 יתראה שלא ,בעולם כשנראית בקשת בעין
 מראה הוא הקשת יצבע כןו .בשכינה קלון

 שלא העליון כבוד כמראה קשור מוצק
  ].בו [להסתכל

ïéøéîè åæéçë4336313 àìã ïéðååâ ïéøéîè ïéðååâ 
]ïééìâúà[úù÷á àðéòá àìëúñàì åùø úéìå 4337 

 àìã àîìòá éæçúà ãë]éæçúé) [éæçúà(4338 
úù÷ã ïéðååâ ïëå àúðéëùá àðì÷4339 åæéç àåä 

 àø÷é åæéçë àøéè÷ àôéèñåñäàìò àìã 
àìëúñàì  

 ,הזו הקשת את אתהר שהארץ וכיון
 זה ועל ,בקיום התקיימה ,קדושה ברית

 זה ."' וגואלהים בין ברית לאות והיתה"
 ואחדצבעים ה שלשת שאלו שאמרנו
 הענן ובתוך ,אחד סוד כולם ביניהם שנכלל
 על אשר לרקיע וממעל" .להראות עולה

 אבן זוהי ,"ספיר אבן כמראה ראשם
 העולם כל של אחת נקודה שהיא השתיה

 הכסא ,ומהי ,הקדשים דשוק עליה דועומ
 ,אלה ארבעה על נהושממ העליון הקדוש
 תורה וזוהי ,עמודים בארבעה כסא דמות
 כמראה דמות הכסא דמות ועל. "פה שבעל
 .שבכתב תורה זוהי ,"מלמעלה עליו אדם
  ישימו שבכתב שתורה מכאן

 àîéé÷ úù÷ éàäì úàîç àòøàã ïåéëå
àùéã÷ àã ìòå àîåé÷á úîéé÷úà )øá è úéùà

âé (éäìà ïéá úéøá úåàì äúéäå"åâå í ' éàä
 ìéìëúàã ãçå ïéðååâ úìú ïéìàã ïøîàã

îåäééð314 à÷ìñ àððò åâáå àãç àæø åäìë 
 íùàø ìò øùà òé÷øì ìòîîå äàæçúàì

 øéôñ ïáà äàøîë)äë à ìà÷æçé ( ïáà àéä éàä
äéúù4340 àîéé÷å àîìò ìëã àãç äãå÷ð éäéàã 

ñøë àéä éàîå íéùã÷ä ùã÷ äìò àééàùéã÷ 
äàìò àñë úåîã òáøà ïéìà ìò àðîî éäéàã 

òáù äøåú àåä àãå ïéëîñ òáøàá" úåîã ìòå ô
 àåä àã äìòîìî åéìò íãà äàøîë úåîã àñëä

áúëáù äøåú4341ïååùé áúëáù äøåúã ïàëî   
  áò/à  

 שזה משום ,פה שבעל תורה על אותה
 הדמות שהוא ,"אדם כמראה" .לזה כסא
  .עליה יושב שהוא יעקב של

äúé4342 éàäã ïéâá äô ìòáù äøåú ìò 
 á÷òéã àð÷åéã åäéàã íãà äàøîë àãì àéñøë

äìò áéúé åäéàã  
 בתורה קולעס אחד לילה קם יהודה רבי
 ,מחסיא בעיר באכסניה הלילה בחצות

 שתיעם  שבא אחד יהודי בבית שם והיה
 יהודה רבי פתח .מלבושים של שקים
 מצבה שמתי אשר הזאת והאבן" ,ואמר
 השתיה אבן זוהי ,"אלהים בית יהיה

 בית נבנה ועליה ,העולם נשתל שמשם
 ,לו ואמר ראשו הרים יהודי אותו .המקדש

 àúééøåàá éòìîì ãç àéìéì í÷ äãåäé éáø
]àéìéì åâìôá[ àéñçî àúîá àæéôùåà éáá 

øéñ÷ éøúá àúàã éàãåé ãç àúéáá ïîú äåäåà 
àøéôè÷ã4343 øîàå äãåäé éáø çúô ) úéùàøá

ë çëá ( äéäé äáöî éúîù øùà úàæä ïáàäå
 úéáéäìà"äéúù ïáà àéä àã í4344 ïîúîã 

 ó÷æ àùã÷î éá éðáúà äìòå àîìò ìéúùà

                                                                                                                                                                                     

מראהו כמראה הנעלם היא ' ג פי"ה). מ"מ(א שהם טמירין "ת שבז"מראות שבה כחיזו חג' פי 4336
 ).א"נ(השכינה 

 .א"פח עב "ה ח"דע' עי 4337
  ).א"נ(ח "ז. כי כבוד אלקים הסתר דבר 4338
 ולכן אסור להסתכל 'מוצק ודמות הקשור במראה כבוד ה' בעולם הוא מרא' מראות הקשת המתגל 4339

  ).א"ד(בתקונים תקון יח ומנחת יהודה דף עב תקונים לב ' בקשת המתגלה בעולם ועי
'  עי–המסתתרת ונעלמת ביסוד כל העולם כולו ' הרי הוא שכינתו ית). מ"מ(מלכות דאצילות  4340

ולם כי היא שממנה הושתת הע" אבן שתיה"והיא מכונה , )ג"א טז ע"כללים ח(א "ז קכח ע"א על תיקו"בהגר
 ).ג"ב ל ע"ביאורים ח(סיבת הכל ושורש הכל 

 ).מ"מ(א דאצילות "ז 4341
  ).א"נ(ב "הרש. ן"ס ולא יניחם להפך כי רומז לזו"ד למעלה על ספרי הש"יזהר להניח ספרי הכ 4342
 ).א"ד(מלבושים ). א"ד(שבא בשני אמתחות מלאים מלבושים למכור ולסחור  4343
 .ב"לעיל עא ע' עי 4344
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 טרם השתיה אבן והרי ,זה דבר אפשר איך
 נשתל וממנה ,היתה העולם שנברא
 אשר הזאת והאבן" אמרת ואתה ,העולם
 אותה שם שיעקב שמשמע ,"מצבה שמתי
 שם אשר האבן את ויקח" שכתוב ,עכשיו

 ,היה אל בבית שיעקב ,ועוד ".מראשתיו
  .בירושלים היתה הזאת והאבן

 éàãåé àåää äéùéø]å[à" øùôà êéà äìî éàä ì
 äðéîå úåä àîìò éøáúà àì ãò äéúù ïáà àäå
 øùà úàæä ïáàäå úøîà úàå àîìò ìéúùà
 àúùä äì éåù á÷òéã òîùîã äáöî éúîù

 áéúëã)æé íù ( íù øùà ïáàä úà ç÷éå
éúåùàøî àðáà éàäå äåä ìà úéáá á÷òéã åúå å

íìùåøéá úåä  
 פתח ,אליו ראשו בבוס לא יהודה רבי
 וכתוב ,"ישראל אלהיך לקראת הכון" ,ואמר

 צריכים תורה דברי ,"ישראל ושמע הסכת"
 בגוף להתקן צריכים תורה ודברי ,נהוכו

 ,והתלבש יהודי אותו קם .כאחד ורצון
 אשריכם ,ואמר יהודה רבי אצל וישב

. ולילה יומם בתורה שעוסקים הצדיקים
הכנת את  עכשיו ש,יהודה רבי לו אמר

 שהרי ,כאחד שנתחבר דברך רואמ ,עצמך
 קוןיות הגוף תיקון צריכים תורה דברי
 והייתי ,במטתי שוכב הייתי ולא ואם ,הלב

   .בלבי דברים אומר
  

 çúô äéáâì äéùéø øçñà àì äãåäé éáø
 øîàå)áé ã ñåîò (à úàø÷ì ïåëä ìàøùé êéäì

 áéúëå)è æë íéøáã ( éìî ìàøùé òîùå úëñä
 ïàòá àúééøåàã ïéìîå äðååë ïééòá àúééøåàã

àôåâá àð÷úúàì4345 àåää í÷ àãçë àúåòøå 
 øîàå äãåäé éáøã äéáâì áéúéå ùáìúàå éàãåé
 àîåé àúééøåàá éìãúùîã àé÷éãö ïåúà ïéàëæ

à éìéìå" àîéà êîøâ úðååëã àúùä äãåäé éáø ì
ðã êìéî ïééòá àúééøåàã éìî àäã àãçë øáçú

àôåâã àðå÷ú4346àáìã àðå÷úå 4347 åàì éàå 
 ïéìî àðøîà éàáìáå àðáéëù éàñøòá  

 שיושב אחדאפילו ש ,שנינו הרי אלא
 ומה ,עמו מתחברת השכינה ,בתורה ועוסק
 ,עוד ולא .במטתי שוכב ואני כאן שכינה

 אדם שכל ,ועוד. צחות שצריכים אלא
 ,הלילה ותמחצ בתורה קולעס שקם

 ,)הלילה בחצות( צפון רוח כשמתעוררת
 עם להשתעשע בא הוא ברוך הקדוש

 הצדיקים וכל והוא .עדן בגן הצדיקים
 )ומקשיבים לו( מקשיבים כולם ,שבגן

 הקדוש ומה .מפיו שיוצאים דברים לאותם
 עולשמ שמתעדנים הצדיקים וכל הוא ברוך
 שוכב אהיה ואני ,הזו בשעה תורה דברי

  .דברך רואמ כעת ,לו ראמ .במטתי

 éòìå áéúéã ãç åìéôàã ïðéðú àä àìà
 äîå äéãäá úøáçúà àúðéëù àúééøåàá
 ãåò àìå éàñøòá áéëù àðàå àëä àúðéëù

ùð øá ìëã åúå àúåçö ïééòáã àìà4348 í÷ã 
 çåø øòúà ãë àéìéì åâìôî àúééøåàá éòìîì

ïåôö4349) àéìéìã åâìôá (á÷" éúà ä
òã àúðâá àé÷éãö íò àòùòúùàìïã4350 àåäå 

é÷éãö ìëåéïéúééö åäìë àúðâáã à4351)  äéì
ïéúééöå (á÷ äîå äéîåôî é÷ôðã ïéìî ïåðéàì" ä

 àúééøåàã éìî òîùîì ïéðãòúî àé÷éãö ìëå
à éàñøòá áéëù àäà àðàå àã àúòùá" ì

êìéî àîéà àúùä  
 בפסוק שאמרת מה על שאלתי ,לו אמר

 ,)שאמרת השתיה אבן של סוד( הזה
à" àã à÷åñôá úøîàã äî ìò àðìéàù ì

                                                           

כ תיקונא "ואם כן לכבוד קדושתם צריך ג, יכים לרוח הקדש על ידי הכנת הכוונהכיון שהם צר 4345
 ).כ' א סי"אור יקר ש(דגופא כדי שיסכים הגוף עם הנשמה לרוחניותם 

  ).א"נ(שיהיה לבוש  4346
  ).א"נ(היינו הכוונה וצריך שישב  4347
  ).הערת הזוהר(א "אחרי מות סז ע 4348
 ).אור יקר(תפארת מצד הגבורה  4349
כ "שעה (ן ומעוררות הזווג והוא משתעשע בהם" בסוד מתשעשוע הזה הוא שנשמותיהן עולו ענין ה4350

לאה '  ובבחיצות לילה בחה בתורןמשתעשעות בנשמותיהם של צדיקים ושומעים קול העוסקי) ד"נג ע
' פי). ג"שם נד ע (ל וגם זה נקרא שעשוע עם הנשמות" בחםן מזדווגי" עם יעקב אמרו כי זותהמזדווג
 ).א"נ(ש לעיל דף סב "וע גם בנשמות החיים וכמשהשעש

 ).אור יקר(להתייחד בהתעוררות התחתונים  4351
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 בית יהיה מצבה מתיש אשר הזאת והאבן"
 שמקשיבעכשיו ( ,השתיה אבן שזו "אלהים
 טרם השתיה אבן שהרי ,אפשר איך )לדברי

 נשתל וממנה ,היתה העולם שנברא
 ,"שמתי אשר" אמרת ואתה ,העולם

 וכתוב ,כעת אותה שם שיעקב שמשמע
". מראשתיו שם אשר האבן את ויקח"

 הזו והאבן ,אל בביתהיה  שיעקב ,ועוד
 ישראל ארץ כל ,לו אמר .יםבירושל היתה

 .היתה תחתיו אבן ואותה ,תחתיו התקפלה
 וכתוב ,"שם אשר"כתוב ] אבל[ ,לו אמר

 ,לו אמר ".מצבה שמתי אשר הזאת והאבן"
  .אותו רואמ ,הדבר ידעת אם

)úøîàã äéúù ïáàã àæø ( øùà úàæä ïáàäå
éäìà úéá äéäé äáöî éúîù"àãã í äéúù ïáà 

)éìîì úééöã àúùä ( ïáà àäã øùôà êéä
 ìéúùà äðîå úåä àîìò éøáúà àì ãò äéúù
 á÷òéã òîùîã éúîù øùà úøîà úàå àîìò

 àúùä äì éåù]áéúëå) [áéúëã()  çë úéùàøá
çé ( åúå åéúåùàøî íù øùà ïáàä úà ç÷éå

 íìùåøéá úåä àã àðáàå äåä ìà úéáá á÷òéã
à" ìôëà ìàøùéã àòøà ìë ìéåúåçú4352 àéääå 

à úåä äéúåçú ïáà" áéúëå áéúë íù øùà ì
)áë íù (à äáöî éúîù øùà úàæä ïáàäå" éà ì

äì àîéà äìî úòãé  
 פניך אחזה בצדק אני" ,ואמר פתח
 החביבות ".תמונתך בהקיץ אשבעה

 ,הזאת באבן היתה המלך דוד של והדבקות
 היתה הבונים מאסו אבן" אמר ועליה
 במראה סתכללה וכשרצה ".פנה לראש
 ,להיבתח בידו זו אבן נטל ,רבונו כבוד
 שרוצה מי שכל משום. נכנס כך ואחר

 אבן עם אלא נכנס לא ,רבונו לפני להראות
 ".הקדש אל אהרן יבא בזאת" שכתוב ,זאת
 אחזה בצדק אני ,ואומר עצמו משבח ודוד
 זאת באבן להראות דוד של עסקו וכל .פניך

  .מעלה כלפי כראוי

 øîàå çúô)äúåè æé íéì ( äæçà ÷ãöá éðà
 àëìî ãåã êúðåîú õé÷äá äòáùà êéðô

ïáà éàäá äéìéã àúå÷áãå àúåáéáç4353 äåä 
 øîà äìòå)áë çé÷ íù (íéðåáä åñàî ïáà4354 

äðô ùàøì äúéä4355 åæéçá àìëúñàì àòá ãëå 
äéøîã àø÷é4356 äéãéá ïáà éàäì ìèð 

 éòáã ïàî ìëã ïéâá ìééò øúáìå àúéîã÷á
àì äéøî éî÷ äàæçúàì éàäá àìà ìéòà 

ïáà4357 áéúëã )â æè àø÷éå ( ìà ïøäà àáé úàæá
÷ãöá éðà øîàå äéîøâ çáùî ãåãå ùãå÷ä4358 

 äàæçúàì ãåãã äéúåìãúùà ìëå êéðô äæçà
ïáà éàäá4359àìéòìã éáâì úåàé à÷ãë   

                                                                                                                                                                                     

 ,עליו ושיהיה מקורו למעלה למדרגת העולם בו'  עד אותו הזמן עדיין לא זכה יעקב לשיתייחד ה4352
ת משפיעים בלאה ורחל הרמוזות בהארץ אשר אתה שוכב "ד וחג" חב'וכו. ועתה נתעלה להאחז בשורשו

 ).א"ז לקמן קנ ע"רמ (ל שכפל ארץ ישראל תחתיו"ש רז"וז, ששתיהן מתייחדות יחד, ליהע
  ).א"נ(מלכות  4353
ד "ד והפח"דהיינו נחלה גמורה דאית ליה החס, והאכלתיך נחלת יעקב אביך: בהיר אות קצ' עי 4354

סו אברהם אבן שמא, אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה) ח כב"תהלים קי(ם ולפיכך אמר "ת והשלו"והאמ
). אור יקר(אברהם יצחק ויעקב בוני המרכבה מאסו בה . ויצחק שבנו את העולם היתה עתה לראש פנה
עטרת היסוד שבו כי כל זה הוא דכורא ' א לבדה רק בחי"והנה בחינת מלכות נגלית לבדה לא נמצאת בא

ב וכן "ו ופי"ב פ"חא אך נוקבא ממש לא נמצאת ועיין ב"א להוציא או"א בענין זווג א"ד ח"ש בש"וכמ
כ "אמנם אח. א"נוקבא בפני עצמה רק עטרת היסוד דעתיק היא נוקבא כמו בא' בעתיק יומין לא נמצא בחי

נתגלית המלכות מסוד האי רישא עילאה מכולהו דלא אתיידע שהוא הנקרא עתיק יומין שהוא למעלה מכל 
ולה מן השמש היתה לראש פינה ס אשת חיל עטרת בעלה אשר תהיה לעתיד לבא גד"א וז"ס דא"אלו הט

 ).ב"ש יח ע"מבו (וכאשר נתמלית המלכות למטה נתגלית מסוד האי רישא דלא אתידע
 ).אור יקר(תחלת הפניה למעלה ואי אפשר ליכנס זולתה  4355
  ).א"נ(ת "ת 4356
 )שמות לג כג ('ובגין דאורייתא מינה אתיהיבת אמר למשה וראית את אחורי וכו: א"ז יג ע"תיקו' עי 4357

ית נביא וחכם יכיל לעאלא לעילא פחות מן דא ובגין דא אתקריאת מפתחות החיצוניים אנפין דילה דל
ואנפין דלגאו מפתחות הפנימיים והא אתמר לעיל דאם בר נש לית בידוי מפתחות החיצוניים במאי ייעול 

 ).תהלים קיח כ(' ובגין דא אתמר בה זה השער לה
  ).א"נ(ת "אחזה פניך פני הת' אני בצדק מ 4358
 ).אור יקר(לקשר אל הייחוד נגד התפארת  4359
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 קרוהב לתיתפ קןית אברהם ,ראהבא ו
 אותה קןיות ,בעולם רבונו בטּו והודיע
 וישכם" שכתוב ,יכראו בתקוניה השעה

 ,מנחה תפלת קןית יצחק ".קרובב אברהם
 שיכול יןיד ויש דין שיש בעולם והודיע
 תפלת קןית יעקב. העולם את ולדון להציל
 מה קןישת הזו התפלה ובשביל ,ערבית

 לכן .כראוי לזה דםומק אדם קןית שלא
  ואמר עצמו את בחיש

àøôöã àúåìö ïé÷úà íäøáà éæç àú4360 
àîìòá äéøàîã åáéè òãåàå àéää ïé÷úàå 

úåàé à÷ãë àäðå÷úá àúòù4361 áéúëã 
)â áë úéùàøá ( ÷çöé ø÷áá íäøáà íëùéå

 ïéã úéàã àîìòá òãåàå äçðîã àúåìö ïé÷úà
ïééã úéàå4362 á÷òé àîìò ïãéîìå àáæùì ìéëéã 

 ïé÷úàã àã àúåìö ïéâáå úéáøòã àúåìö ïé÷úà
 à÷ãë àðã úîã÷î ùð øá ïé÷úà àìã äî

úåàé4363äéîøâ çáù êë ïéâá øîàå   
  áò/á  
 שעד ,"מצבה שמתי אשר הזאת והאבן"

. כמותו אחר אותה קןית לא שעה אותה
 מראשתיו שם אשר האבן את ויקח" ולכן

 שהיתה ,"מצבה" זה מה ".מצבה אתה וישם
 על שמן קוויצ" .אותה והקים ,נפולה
 לעשות ביעקבתלוי  הדבר שהרי ,"ראשה

 יהודה רבי בא .העולם בני מכל יותר
 אתהו )ואיך( ,ידעת זה וכל ,לו אמר .ונשקו
 ,לו אמר .עולם חיי ומניח בסחורה עוסק

 בנים שני לי ויש ,לי דחוקההשעה היתה 
 עוסק ואני ,הרב בבית היום כל ועומדים
 כדי למורם שכר להם ולתת במזונם
  .בתורה שיעסקו

 àéää ãòã äáöî éúîù øùà úàæä ïáàäå
å êë ïéâáå äéúååë àøçà äì éåù àì àúòù ç÷é

 äúåà íùéå åéúåùàøî íù øùà ïáàä úà
åäã äáöî éàî äáöîä ÷åöéå äì íé÷åàå äìéôð 

äùàø ìò ïîù4364 àúìî àéìú á÷òéá àäã 
 äãåäé éáø àúà àîìò éðá ìëî øéúé ãáòîì

à äé÷ùðå" úòãé éàä ìëå ì)êéäå (]å[ ìãúùî úà
à àîìò ééç çðîå àúøåçñá" éì à÷éçã äåäã ì

 ïéðá ïéøú éì úéàå àúòù éáá àîåé ìë ïéîéé÷å
 øâà ïåì áäéîìå åäééðåæî ìò àðìãúùà àðàå áø

àúééøåàá ïåìãúùéã ïéâá åäééøåîì  
 דוד כסא על ישב ושלמה" ,ואמר פתח

 השבח הוא מה ".מאד תוומלכ ןוכיות אביו
 עליה ושם שתיה אבן שהתקין אלא .הזה
 ".מאד תוומלכ ןוכיות" ואז ,הקדשים קדש

 שהרי ,"עולם ברית רולזכ וראיתיה" וכתוב

àå çúô øî)áé á à íéëìî ( ìò áùé äîìùå
 àçáù éàî ãàî åúåëìî ïåëúå åéáà ãåã àñë
 ùã÷ äìò éåùå äéúù ïáà ïé÷úàã àìà àã

íéùã÷ä4365 áéúëå ãàî åúåëìî ïåëúå ïéãëå 
)æè è úéùàøá (íìåò úéøá øåëæì äéúéàøå4366 

                                                           

לא שנעשה מרכבה למלכות , ואברהם אחז למדתו החסד והשפיע במלכות, סתם תפילה היא מלכות 4360
וזה , אלא תיקן אותה בהיותו אוחז בחסד ולהודיע בעולם מדת חסד אין דרך אם לא יושפע דרך המלכות

). אור יקר(מה בעל הבית אל התחתונים דרך המלכות חכ, דמאריה עלמא, שאמר ואודע טיבו שהוא חסד
ת שבה ואבן מאסו הבונים היא מלכות "א תקן מדתו שהן חג"ם וכ"תיקונים בה חגת' צלותא היא מלכות וד

  ).יהל אור(דילה ובה נאחז דוד 
תקון וקישוט ההיכלות בסוד בתולות אחריה ' פי). א"נ(תפלה ובכל תפלות בחינות שונות בה ' נק' מ 4361

ש בהיכלותיה וכן יצחק אבל יעקב תקן יותר "שהוא ת' ש תקן תפלת שחרית תקן וקישוט המ"רעותיה וז
  ). א"נ(ש מה דלא אתקין בר נש אחרא "שהוא יחודא דגופא גם שמטתו שלמה וז

 ).א"נ(ח "ז. ס יצחק בגבורה"פירוש עונש העובר על המצוות וז 4362
ת ולכך לא אתקין בר נש "צד הגבורה לאא מצד התאין קישוט המלכות עיקרי לא מצד החס דולא מ 4363

והיינו תפילת ערבית רשות , ת ברושת בעלה"שהוא הקימה והרימה וייחדה עם הת' אחרא כדקא יאות וכו
 ).אור יקר(אמנם קישוטי המלכות בעצהמ לא נעשה מרכבה אליה אלא דוד עצמו ', וכו

 ).ור יקרא(היינו שפע החכמה הנשפע על ידי התפארת שהוא בעלה  4364
 ).אור יקר(היינו הבינה נוסף על ייחוד התפארת  4365
' ויש לקשת ג. זיווג יסוד במלכות' הוא כינוי לבחי" קשת בענן"ו, היסוד' הוא כינוי לבחי" קשת" 4366

ה "דע(ת ומתייחד במלכות "גוונין דחג' ואז נהיר היסוד בג, ת המאירים ביסוד"הגוונין דחג' הרי הם ג, גוונין
 .)א"ב פח ע"ח
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 ומי ,תמיד בה חשקו הוא ברוך הקדוש
 ועל .רבונו לפני נכנס לא ,עמה נראה שלא

". עולם ברית רולזכ וראיתיה" כתוב זה
 ,הוא סוד ".וראיתיה" זה מה ,"וראיתיה"

" ' וגומצחות על וית והתוית" שנאמר כמו
 שםור זה ,אומרים ויש .עליהם להראות

  .שבבשר הקדוש האות

á÷ àäã"øéãú äá äéìéã àúáåàéú ä4367 ïàîå 
 àìã]éæçúà) [éæçúé(äá 4368 éî÷ ìéòà àì 

î íìåò úéøá øåëæì äéúéàøå áéúë àã ìòå äéøà
 øîà úàã äîë àåä àæø äéúéàøå éàî äéúéàøå

)ã è ìà÷æçé (åâå úåçöî ìò åéú úéåúäå '
 úàã åîéùø àã éøîàã àëéàå åäééìò äàæçúàì

àùéã÷àøùáá éã   
 ).כך( הוא הכל ודאי ,יהודה רבי אמר

 בסוד עומדת בעולם שנראית זו קשת אבל
 עתידה ,מהגלות ישראל אווכשיצ ,עליון
 הזו ככלהצבעים ב להתקשט זו קשת

 ,יהודי אותו לו אמר .לבעלה שמתקשטת
 ,מהעולם מסתלק כשהיה ,אבא לי אמר כך

 עד משיח לרגלי תצפה אל )לי אמר(
 שטתומק )בענן( בעולם זו קשת שתראה

 צפה ואז ,לעולם ויואר מאיריםצבעים ב
 רולזכ וראיתיה" שכתוב ,לנו מנין. למשיח

צבעים ב שנראית וכעת ".עולם ברית
 שלא )רולזכ והיא( ,לזכרון נראית ,חשוכים

צבעים ב נראית זמן באותו אבל .מבול יבא
 כלה כמו קוןיבת שטתוומק מאירים

 ברית רולזכ" ואז ,לבעלה שמתקשטת
   ".עולם

 הזו הברית את הוא ברוך הקדוש רוויזכ
 שכתוב זהו ,מהעפר ויקימה בגלות שהיא

 ,"מלכם דויד ואת אלהיהם 'ה את ובקשו"
 דוד ואת אלהיהם 'ה את ועבדו" וכתוב
 ,מעפר אקים אשר ,"להם אקים אשר מלכם

 דויד סוכת את אקים" שנאמר כמו
 ברית רולזכ וראיתיה" זה ועל ".פלתוהנ

 ,אבא כך ואמר. מהעפר ולהקימה ,"עולם
 .וזכרונה ישראל לתוגא בתורה נזכרהלכן ש

 נח מי רומעב תינשבע אשר" שכתוב וזהו

 àåä àìë éàãå äãåäé éáø øîà]éëä[ ìáà 
 àæøá àîìòá éæçúàã úù÷ éàääàìò 

àîéé÷4369 àðéîæ àúåìâ ïî ìàøùé ïå÷ôé ãëå 
 àã äìëë éåðååâá àèù÷úàì úù÷ éàä

à äìòáì àèù÷úîã" éì øîà êë éàãåé àåää ì
ìòî ÷ìúñî äåä ãë àáà àî)éì øîà ( àì

 éìâøì éôöú)ã(ò àçéùî úù÷ éàä éæçúéã ã
 àîìòá)àððòá (éðååâá àèù÷úî4370 ïéøéäð 

 ïìðî çéùîì äéì éôö ïéãëå àîìòì øéäðúéå
 àúùäå íìåò úéøá øåëæì äéúéàøå áéúëã

 àéæçúî ïéëåùç ïéðååâá àéæçúàã]àðøëåãì[ 
)øåëæì àéäå ( àðîæ àéääá ìáà ìåáî éúéé àìã

âá àééæçúà àðå÷úá àèù÷úîå ïéøéäð ïéðåå
 úéøá øåëæì ïéãëå äìòáì àèù÷úîã äìëë

 íìåò  
á÷ øëãéå"äéàã úéøá éàäì äå àúåìâá 

ää àøôòî äì íé÷éå" ã)ä â òùåä ( úà åù÷áå
åäé"ìà ääíëìî ãåã úàå íäé4371 áéúëå ) äéîøé

èé ì (åäé úà åãáòå"ìà ää íëìî ãåã úàå íäé
íäì íé÷à øùà4372äîë øôòî íé÷à øùà  úàã 

 øîà)àé è ñåîò ( úìôåðä ãåã úëñ úà íé÷à
 íìåò úéøá øåëæì äéúéàøå àã ìòåå äì àî÷àì

                                                                                                                                                                                     

והיינו לזכור ברית , לכך חושך ואומר וראיתיה אעשה לה דרך להתקשט כדי שאראנה אל היחוד 4367
 ).אור יקר(עולם 

מי שיהיה מרכבה למדה עליונה ממנה אי אפשר אם לא יאחז בה ודרך בה יכנס לפנים והיינו  4368
 ).אור יקר(וראיתיה ועל ידו אזכור התחתונים 

מאירים בה על ידי עלותם למעלה לא יעמוד האור ההוא  מוחות אלו המתגלים בה והאבות ה4369
ו וכאשר יחסר אורה נתמלא דינין מפני "לעולם כי אם על ידי מעשה התחתונים ועל ידם יוסיף או יחסר ח

מעשה התחתונים כי רע הוא ותרד למקום הדינין ובעמקי הקליפות ואז יעלו האבות במחשבה ובעלמא 
יסוד יתגלו האבות באור רב במלכות וינצלו התחתונים וזהו ענין הקשת דאתי להרבות אורם וכאשר יגיעו ל

מורה סוד יחוד עליון קשר ' פי). ד"י ה ע"שער מאמרי רשב(' הרומז ליסוד אשר ניצולים על ידו התחתוני
' פ' ו בחשאי כנז"תובעים חלק ולזה בשכמל' ז אין יחוד זה שלם כי בזה הקלי"ת ועכ"גוונין חג' כליל בג' המ
וזהו תגלה ' ומה ולכן בא בגוון חשוכין אבל בגאולה האי קשת אתקשטא בגוונין בלתי התלבשות הקליתר

  ).א"נ(ח "ז. 'ותראה מלכותו עלינו דוקא כו
 ).א"ד(ב ”א ובתקון יח לב ע”קטז ע 4370
 ).ב"א טז ע"כללים ח(מידת המלכות שדוד המלך היה אחיד בה ' פי 4371
  ).ו"לש (א"א ופו ע"ג פד ע"ב וח"לקמן קיב ע 4372
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 עליך ףומקצ נשבעתי כן הארץ על עוד
  ".בך ומגער

 øëãà êë ïéâáã àáà éëä øîàå àøôòî
 äìéã àðøëåãå ìàøùéã àð÷øåô àúééøåàá]åä à

àåä) [àãá( >àåä àãå < áéúëã)è ãð äéòùé (
 ïë õøàä ìò ãåò çð éî øåáòî éúòáùð øùà

å êéìò óåö÷î éúòáùðêá øòâî  
 רבי ". התיבהמן צאיםוהי נח בני ויהיו"

 ,"נח בני ויהיו" שכתוב כיון ,אמר אלעזר
 בנים וכי ," התיבהמן צאיםוהי" אמר למה

 לו אמר .בהימהת יצאו שלא לו היו אחרים
 בניו הולידו כך אחר שהרי ,כן ,אבא רבי

 והם ,"' וגושם תותולד אלה" שכתוב ,בנים
 מן צאיםוהי" ובכת ולכן .בהימהת יצאו לא

  ".ויפת וחם שםהתיבה 

 äáéúä ïî íéàöåéä çð éðá åéäéå) è úéùàøá
çé ( çð éðá åéäéå áéúëã ïåéë øîà øæòìà éáø

 ïéðøçà ïéðá éëå äáéúä ïî íéàöåéä øîà éàîà
à àúåáéú ïî é÷ôð àìã äéì ååä" ïéà àáà éáø ì

 áéúëã ïéðá éåðá åãéìåà øúáì àäã) úéùàøá
é àé (ìåú äìàååâå íù úåã ' åâî é÷ôð àì ïåðéàå

 íù äáéúä ïî íéàöåéä áéúë êë ïéâáå àúåáéú
úôéå íç  

 מצוי הייתי לויא ,אמר שמעון רבי
 של ספרו הוא ברוך הקדוש כשנתן בעולם

 מתחזק הייתי ,אדם של וספרו בעולם חנוך
 כל חששו לא כי ,האנשים בין ימצאו שלא

 בדברים וטעו בהם להסתכל החכמים
 לרשות עליונה מרשות להוציא אחרים
 יודעים העולם חכמי הנה וכעת ,אחרת
 בעבודת ומתחזקים אותם יםסותמו דברים
 הסודות בסוד מצאתי זה ופסוק. רבונם

 כל תשמח שכשמעורר ,)תוספתא(
 מאיר הזקנים זקן ,ון וסתוםהטמ שמחותה

 מאיר שמחת כל השמחות ,דקיק אור ממנו
 שמאלל ומאיר ,עליון משחה בשמן לימין

 השמחב לאמצע מאירו ,הטוב היין שמחתב
 רוח .צדדים שני של )הארגמן של(

 םידבק, ברוח תןוונ עולה ורוח מתעוררת

åä åìéà øîà ïåòîù éáø àîìòá çéëù àðé
á÷ áéäé ãë" àøôñå àîìòá êåðçã àøôñ ä

 ïåçëúùé àìã àðôé÷úà íãàã)éðéá] (éðá[ 
 àìëúñàì ïàîëç ìë åùééç àìã ïéâá àùðà

ïéðøçà ïéìîá ïòèå åäá4373 åùøî à÷ôàì äàìò 
àøçà åùøì4374 ïéòãé àîìò éîéëç àä àúùäå 

 ïåäéøàîã àðçìåôá éô÷úúîå ïåì ïéîúñå ïéìî
 àø÷ éàäå]ñåúàúô [ àðçëùà)ïéæøã àæøá( 

>áàúôñåú< øòúà ãëã4375ïååãç ìëã äåãç 4376 
]àîéúñ àøéîè4377ïéúáñã àúáñ 4378 øéäðà 
>äéðî <]äðéî[÷é÷ã åøéäð 4379 äåãç >ìëã <
]ìòã[ïååãç 4380[ úåáø çùîá àðéîéì øéäð 

äàìò4381 àøîçã äååãçá àìàîùì øéäðå 
áè4382äååãçá àúéòöîàì øéäð 4383 ]àðååâøàã[ 

                                                           

  ).א"נ(בחכמות חיצוניות והשבעות לחפציהם כדור אנוש  4373
 ).א"נ(מהקדושה והיחוד אל מקום הפירוד  4374
  ).א"נ(מצד התחתונים הן לטוב הן למוטב ' התעוררות מ' פי 4375
מדות ). מ"מ(חדוה דכל חדוואן ' חדוואן שאין בהם דין ואריך נק' א יש בהם הארות שנק"שאו, א"א 4376
  ). א"נ(ח "ז. והבינה הוא שמחת כל השמחותשמחות ' שהם ז

 ).א"נ(בבינה ). מ"מ(ן "א וחציו התחתון בזו"סתום חציו העליון באו', א הנז"א' פי 4377
א "י כז ע"שער מאמרי רשב' עי). מ"מ(סבא דסבין ' שאין בהם דין ואריך נק, א נקראים זקנים"או' פי 4378

סבא ' אלא תמיד נק,  לשון כזה סבתא דסבתיןע שאין עוד"אמנם צ. @א או אוירא"שסבא דסבין הוא א
הוא אריך ' פי. וסבתא דסבתין לאימא ולכתר, ו שסבא דסבין כינוי לאבא"ג פט"פרדס שכ' אמנם עי, דסבין

  ).א"נ(ב "הרש. מ פירוש כל המאמר"במק' א שהם זקנים ואריך הוא זקן הזקנים ועי"טמיר וסתים תוך או
 ).מ"מ(דשמא קדישא ' אבא שהוא י' פי 4379
ואולי דווקא אבא נקרא חדוה דעל ). מ"מ(ן "נקרא חדוה דכל חדוואן לגבי אימא וזו] אבא[דם הוא  4380

 @.חדוון
 ).מ"מ(שמן ' א במשח רבות עילאה שהוא אבא שנק"מאיר לקו ימיני דז' א הנז"א' פי 4381
ב "ג לט ע" חזהר' עי). מ"מ(יין טוב ' א בחדוה דחמרא שהיא אימא שנק"כ לקו שמאלי דז"מאיר ג' פי 4382

היין ההוא נמשך מאימא עילאה בסוד יין המשומר בענביו יין : א"כ עו ע" שעה’ועי. שזה יין המשומר
 .צדיק יסוד ביה סוד דאיהו יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית) א"דף רלו ע(ג "זהר ח' עיו, המשמח
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 שלש מתוך .שלשב נכנסים שלש .בזה זה
 עוברת ,בברית שדבקה אחת ברית יוצאת
 תנתוכשנ ,ממנו ומתעברת העולה הרוח
  ברוח רוח נדבקים ,צדדים בשני

øòúà çåø ïéøèñ ïéøúã4384à÷ìñ çåøå 4385 
 àçåøá áéäééúàå)ï÷áã] (ïà÷áã[àãá àã 4386 

]úìúá ïéìàò úìú4387ãç à÷ôð úìú åâî [ 
úéøá4388úéøáá à÷áãã 4389 çåø úøáòúà 

äéðî úøáòúî à÷ìñã4390 ïéøúá úáéäééúà ãë 
ïéøèñ4391àçåøá àçåø å÷áãúà 4392  

  âò/à  
  ïéðá úìúî ïàøáòúîå  .בנים משלשה ומתעברות

 מתדוגכ ,שלשה מהם יצאו בהיות ונח
 מתוך שיצאו הם ואלה ,העליונים שלשת
 חם ,ימין שבצד שם .ויפת וחם שם ,התיבה
. אותם שכולל ארגמן יפת ,שמאל שבצד

 תחתמ הזהב זוהמת ,"כנען אבי הוא וחם"
 נחש של רוח הטומאה התעוררות ,סיגים

 אבי הוא וחם" ,ואמר רשם ולכן ,הקדמוני
 אותו ,העולם על קללות שהביא ,"כנען
 פני שהחשיך כנען אותו ,קללשהת כנען

 כולם מכלל יצא לא )כלם( ולכן. הבריות
 ,"כנען אבי הוא וחם" שכתוב זה אלא

 àðååâë àúìú åäééðî å÷ôð äáéúå çðå
>àúìúã <]ìãàúú[ïéàìò 4393 å÷ôðã ïåðéà ïéìàå 

àðéîé øèñáã íù úôéå íçå íù àúåáéú åâî4394 
àìàîù øèñáã íç4395úôé 4396 ìéìëã àðååâøà 

 ïòðë éáà àåä íçå ïåì)çé è úéùàøá ( àîäåæ
àáäãã4397ïéôéèñ÷ úåçú 4398 àçåøã àúåøòúà 
àáàñî4399äàîã÷ ùçðã 4400 íéùø êë ïéâáå 

ïéèååì éúééàã ïòðë éáà àåä íçå øîàå4401 ìò 
îìòàéèìúàã ïòðë àåää à4402 ïòðë àåää 

êéùçàã4403 êë ïéâáå ïééøá éôðà )åäìë  àì

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ (ג דהם תרין סטרין"א מהארת הדעת שיש בו חו"מאיר לקו אמצעי דז' פי 4383
 ).מ"מ(א מתעורר להזדווג "ז' פי 4384
 ).מ"מ(מלכות  4385
 ).מ"מ(רוחא ודבקו זה בזה ' א שנק"שנחברה עם ז 4386
 ).מ"מ(י "הטיפה שלהם נכנסה בנה, ד כלי המוחין כנודע"א שנעשו חב"ת דז"חג' פי 4387
 ).מ"מ(ד יוצא היסוד "שנעשו חב' ת הנז"מהארת חג' פי 4388
 ).מ"מ(' וקא דבוק ביסוד דנ"יסוד דז' פי 4389
 ).מ"מ(א "מלכות נתעברה מטיפת יסוד דז' פי 4390
לא נתעברה בהמלכות רק אחר שהי אבין תרין דרועין ושמאלו תחת ראשה וימינו תחבקנה ' פי 4391

 ).מ"מ(
 .א"לעיל כב ע' עי). מ"מ(ן "זו 4392
 ).מ"מ(ת "חג 4393
 ).אור יקר(מיכאן חסד  4394
 ).אור יקר(לי חייליו משתלשלים ל שתחת חיי"ר, גבריאל והוא ראש על כל השמאליים 4395
 ).אור יקר(אוריאל  4396
והנה ). מ"מ(ולכן חם שרומז לגבורה יצא ממנו כנען ' הסיגים אינם יוצאים רק מסוף הגבורות וכו 4397

הדקה הקרובה לקדושה והם היושבים ראשונה במלכות שאינם ' הוא הקלי' הא: בקליפות שלשה בחינות
דהיינו קרובתם ' וכו, ש זוהמא דדהבא"וז'  הספירות אשר להם וכווהם, פועלים הטומאה פעול אלא בכח

 ).אור יקר(אל הקדושה 
  ).א"ד(זוהם הזהב שתחת הסיגין הנשפע מכור הזהב ורמז אל תוקף הדין הנשפע מהגבורה העליונה  4398
 ).אור יקר(מה שהם מתעוררים למטה ' הם ההכילות שהם פועלים טומאה בפועל וכו' הב 4399
שהוא הוא ממש הכח , וחים אשר בעולם התחתון שהם מתגלמים במלאך המותהם השל' הג 4400

 ). אור יקר(המתגלם למטה 
 ).אור יקר(שהוא הראש המושך הקללה והדין " כנען דאייתי לוטין"כנגד שלשתן אמר  4401
 ).אור יקר(היכלות טמאות ' הם הקליפות המקוללות שהם ז 4402
 ).אור יקר(היינו ממש מלאך המות המשחיר פני החיים  4403
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 כתוב ולא ,העולם את שהחשיך אותומ
 אבי הוא יפת או כך אבי הוא ושם זה בכלל

 אבי הוא וחם" ואמר קפץ מיד אלא ,כך
  .ודאי "כנען

å÷ôð( ]÷éôð àì4404 [ àã àìà åäìëã àììë åâî
 ïòðë éáà àåä íçå áéúëãî êéùçàã àåää

 êë éáà àåä íùå àã àììëá áéúë àìå àîìò
 íçå øîàå õô÷ ãéî àìà êë éáà àåä úôé åà

éàãå ïòðë éáà àåä  
 ,כתוב מה םאברה כשבא ,זה ועל

 היה לאעדיין ש ,"בארץ אברם רוויעב"
 ישראל של זרע באו ולא ,האבות של קיום

 עליון שם ויכנס הזה השם שיצא ,לעולם
 נקראה ,צדיקים ישראל כשהיו .קדוש
 כשלאו ".ישראל ארץ" ,הזה השם על הארץ

 ארץ" ,אחר שם על הארץ נקראה ,זכו
 עבד כנען ארור ויאמר" כתוב זה ועל". כנען

 קללות הביא שהוא ,"לאחיו יהיה עבדים
 אתה ארור" ,כתוב מה ובנחש .העולם על

 עבד" שכתוב מה היינו ,"הבהמה מכל
 ,"ויפת וחם שם" כתוב זה ועל ,"עבדים
 , התיבהמן היוצאים נח בני אלה שלשת

  .שאמרנו כמו

]å[ áéúë äî íäøáà àúà ãë àã ìò
)å áé úéùàøá (õøàá íøáà øåáòéå4405 àì ãòã 

 äåä ìàøùéã àòøæ åúà àìå ïäáàã àîåé÷
 àîù ìåòééå àã àîù ÷åôéã àîìòáäàìò 

àùéã÷ ìò àòøà éø÷à ìàøùé ïéàëæ ååä ãë 
 ìò àòøà éø÷à åëæ àì ãë ìàøùé õøà àã àîù

 áéúë àã ìòå ïòðë õøà àøçà àîù)äë è íù (
 åäéàã åéçàì äéäé íéãáò ãáò ïòðë øåøà øîàéå

î ùçðáå àîìò ìò ïéèååì éúééà áéúë ä) â íù
ãé ( áéúëã åðééä äîäáä ìëî äúà øåøà) è íù

äë ( úôéå íçå íù áéúë àã ìòå íéãáò ãáò
 äáéúä ïî íéàöåéä çð éðá ïéìà úìú

ïðéøîà÷ãë  
 כל של קיוםם ה ,"נח בני אלה שלשה"

 ומאלה" .עליון סוד של הקיוםו ,העולם
 שלשת של )זה( סוד היינו ,"הארץ כל נפצה

 ששופע נהר שכשאותו ,םהעליוניצבעים ה
 שלשת של בכח הגן את משקה ,ויוצא

צבעים ה נפרדים ומשם ,הללו העליונים
 ,רויבחב כלול ואחד אחד כל שלמטה
 התפשט הוא ברוך הקדוש שכבוד להראות
 בעליונים אחד והוא ,ולמטה למעלה

 שלשת ,אלעזר רבי אמר. ובתחתונים
 מצד שבאים אותם בכל הללוצבעים ה

 אלו צבעים שלשת של אהוממר ,שהוהקד
 הרוח מצד שבאים אותם לכל נפרדים
 תמצא הדרגות בסוד וכשתסתכל .האחרת

 çð éðá äìà äùìù)èé íù ( ìëã àîåé÷
 àæøã àîåé÷ àîìòäàìò ìë äöôð äìàîå 

 àæø åðééä õøàä)àãúìú  (]úìúã[ ïéàìò ïéðååâ 
 àúðâì é÷ùà ÷éôðå ãéâðã øäð àåää ãëã

ìúã àìéçáïéàìò ïéìà ú4406 ïùøôúà ïîúîå 
àúúìã ïéðååâ4407äéøáçá ìéìë ãçå ãç ìë 4408 

á÷ã àø÷éã äàæçàì" àúúå àìéòì èùôúà ä
 úìú øæòìà éáø øîà éàúúå éàìòá ãç åäéàå

 ïéìà ïéðååâ]ïåðéà ìëá) [ìëá ïåðéà( ïééúàã 
ïéìà ïéðååâ úìúã åæéçîå äùåã÷ã øèñî4409 

 àçåøã àøèñî ïééúàã ïåðéà ìëì ïàùøôúî
ïéâøãã àæøá ìëúñú ãëå àøçà4410 êéä çëùú 

                                                                                                                                                                                     

אלא להוכיח על חם בעצמו שהוא יוצא מכלל , דהא פשיטא, לא להוכיח על כנען בעצמו אתא 4404
 ).אור יקר(הצדיקים ואינו מצד הקדושה 

' ולא הזכירה בשם כנען אלא סתם בארץ מפני שהתחילה הקדושה להתנוצץ וכו, סתם" בארץ"אמר  4405
ה "ל השבועה שנשבע הקב"ר, לא הוה קיומאולא הזכירה בשם קדוש דהיינו ארץ ישראל מפני דעד 

 ).אור יקר(לאברהם במראה בין הבתרים לזרעך אתן את הארץ 
וכחם ומשפעם המשפיעים בו אשקי , גוונין דקאמר' שהם ג, ת"חג, יסוד בחילא דתלת אלין עילאין 4406

 ).אור יקר(לגנתא שהיא המלכות 
 ).אור יקר(מיכאל גבריאל אוריאל  4407
 ).אור יקר(' וכן החסד כלול רחמים ודין וכו, רחמיםהדין כלול חסד ו 4408
שכן אור השפע מתגלה מנקודה ראשונה עד סוף כל הנמצא אמנם , ל עצמותם ממש בקדושים"ר 4409

' ג, דאגוז' קלי' והם ג, בחיצונים שאין ראוי שעצמותו ממש ימצא אמר ומחיזו דתלת אלין דהיינו דומה
 ).אור יקר(ח גוונין הם גוונין דקשת שהם לבושים למו

 ).אור יקר(דתהום רבא ' בסוד השתלשלות המדרגות בהיכלות עד רדתם בהשתלשלות לנוק 4410
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 ,הצדדים אותם לכלצבעים ה נפרדים איך
 אותם של בסוד למטה שנכנסים עד

 של )הצדדים( הצנורות ושבעה עשרים
 והכל. התהומות את שמכסים הדלתות

 של חלקם אשרי .עליונים לחכמים ידוע
 בכבודם רוצה הוא ברוך קדוששה הצדיקים

 עליהם .עליונים חכמה סתרי להם להיוג
  ".להודיעם ובריתו ליראיו 'ה סוד" כתוב

 ïéìééòã ãò ïéøèñ ïåðéà ìëì ïéðååâ ïùøôúî
ïåðéàã àæøá àúúì4411 ïéøåðö ïéøùòå äòáù 

)]ð"à (éøèñ [éùãã )ãøéù(4412 éîåäúì ïééôçã 
 ïåä÷ìåç äàëæ ïéðåéìò ïéîéëçì àòéãé àìëå

á÷ã àéé÷éãöã" ïåì éìâå ïåäéø÷éá éòøúà ä
éìò àúîëçã ïéàìò ïéøúñ áéúë åäé) äë íéìäú

ãé (åäé ãåñ"íòéãåäì åúéøáå åéàøéì ä  
 אתה אלהי 'ה" ,ואמר אלעזר רבי פתח
 עצות פלא עשית כי שמך אודה ארוממך

 אדםי  כמה יש לבנ".מןוא אמונה קומרח
 ולשבח הוא ברוך הקדוש בכבוד להסתכל

 את לשבח שיודע מי שכל משום ,לכבודו
 את העוש הוא ברוך הקדוש ,כראוי רבונו
 ברכות שמרבה אלא ,עוד ולא .רצונו

 לשבח שיודע מי ,כן ועל. ולמטה למעלה
 הוא חביב ,שמו את וליחד רבונו את

 הוא ברוך והקדוש ,למטה ונחמד למעלה
 ויאמר" כתוב ועליו ,)בכבודו( בו משתבח

  ".אתפאר בך אשר ישראל אתה עבדי לי

 øîàå øæòìà éáø çúô)à äë äéòùé (åäé" ä
ìàäà äúà é àìô úéùò éë êîù äãåà êîîåø

 éðáì ïåì úéà äîë ïîåà äðåîà ÷åçøî úåöò
àìëúñàì àùð4413á÷ã àø÷éá " àçáùìå ä

äéø÷éì4414 àçáùì òãéã ïàî ìëã ïéâá 
äéøàîì4415á÷ úåàé à÷ãë " äéúåòø äéì ãéáò ä

 ìòå àúúå àìéòì ïàëøá éâñàã àìà ãåò àìå
 àãçéìå äéøàîì äéì àçáùì òãéã ïàî àã

åä áéáç äéîùá÷å àúúì ãéîçå àìéòì à" ä
 äéá çáúùî]ð" àäéø÷éá[ áéúë äéìòå ) èî íù

â (øàôúà êá øùà ìàøùé äúà éãáò éì øîàéå  
 רבי ".כרם ויטע האדמה איש נח ויחל"

 עדן מגן ,אמר אחד .יוסי ורבי יהודה
 ואחד ,כאן אותה ונטע גרשה )נתרכבה(

 ושתל אותה ועקר ,היתה בארץ ,אמר
 ונצנצו פירות עשתה יום ובאותו ,אותה

 ושותה אותה סוחט והיה ,וענבים לבלובים
 סוד ,אמר שמעון רבי. ומשתכר מהיין

 נח כשרצה .הזה בפסוק כאן הוא החכמה
 ,הראשון אדם שבדק חטא באותו קולבד
 ולתקן לדעת אלא ,בו להתדבק כדי לא

 קולבד ענבים סחט ,יכל ולא ,העולם
 שכרוי" )אז( ,לזה שהגיע כיון ,כרם באותו

 íøë òèéå äîãàä ùéà çð ìçéå) è úéùàøá
ë ( ïãò ïâî øîà ãç éñåé éáøå äãåäé éáø
)úáëøúà (]úëøúúà[àëä äì áéöðå 4416 ãçå 

àäì ìúùå äì ø÷òå úåä àòøàá øî4417 àåääáå 
ïéáìáì úöéðå ïéáéà úãáò àîåé4418 äåäå íéáðòå 
éåøå àøîç ïî éúùå äì èéçñ4419 ïåòîù éáø 

 ãë àø÷ éàäá àëä åäéà àúîëçã àæø øîà
 íãà ÷ãáã àáåç àåääá ÷ãáîì çð àòá

ïåùàøä4420 òãðîì àìà äéá à÷áãúàì åàì 
÷ãáîì ïéáðò èçñ ìéëé àìå àîìò àð÷úàìå 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(' ז זיני מסאבותא רברבין וכו"א כ”אחרי מות עט ע 4411
  ).א"נ(ב "הרש. פירוש צדדי הדלתות כי תרגום דלת דשא 4412
 ).אור יקר(לידע סדר השתלשלות המדרגות  4413
 ).אור יקר(סוד שהם מקושרות ומיוחדות היינו לקשר המדרגות ב 4414
ש דאסגי ברכאן לכל הפותח "ה עביד ליה רעותיה לפניו וז"ד המדות ולכך קב"היודע לשבח ע' פי 4415

  ).א"נ(ח "ז. ג"זה שבח הנביא על סדר המדות כנזכר בבלק קכ' מקורי הברכות כלם ובפ
, נתגרשה עם האדם, חה אמכםובסוד ובפשעכם שול] פרי עץ הדעת[זה לדעת האומרים גפן היתה  4416

ונח נציב לה הכא בחוץ במקום שהיה לו לנוטעה אל מקומה הרמתה פנימה לקדושה נציב לה הכא בחוץ 
 ).כא' א סי"אור יקר ש(ולזה חטא נשדבקו בה החצונים וחשב לתקן וקלקל , למטה

ה במקום היה עניינה אלא שעקרה ממקום שלא היה הגון אליה ושתל, בבחינתה חוצה ממש' פי 4417
 ).אור יקר(ולא היה העון בזה , הגון

 ).א"ד(היה מציץ ציץ ופרח מיד בלי עכוב  4418
 ).אור יקר(לא שתה יין המשמח אלא יין המשכר מפני שהיה יין שנגע בו נכרי ויין ערלה ונתנסך  4419
, ב"ב פד ע"ה ח"דע ( ובאיזה מקום נתפתה אחריהם,ר"נכשל אדהבו שנכנס לראות את המקום ' פי 4420

  ).ש אריכות"ע
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 ולכן , לעמודכח לו היה ולא ,"ויתגל
 שהיתה העולם של פרצה להיג ,"ויתגל"

 זה ועל ,א"בה כתוב "האהבתוך " .סתומה
  בתוך ,"ביתה פתח אל תקרב ואל" כתוב

 éàäì àèîã ïåéë íøë àåääá]ïéãë[ øëùéå 
 ìâúéå êë ïéâáå í÷éîì àìéç äéì äåä àìå ìâúéå

íéúñ äåäã àîìòã äöøô éìâ4421 äìäà êåúá 
äá áéúë"à4422 ] áéúë àã ìòå)ç ä éìùî ( ìàå

äúéá çúô ìà áø÷ú4423[êåúá   
  âò/á  

 בני וז דוגמאכ. כרם אותה של האה
 נתן ימ וכי ,יין שתויי שהיו ששנינו אהרן
 תעלה אםו ,לשתות מקום באותו יין להם

 ,כך לא ,יין ששתו חצופים שהיו בדעתך
 ויקריבו" שכתוב ,שתו יין מאותו ודאי אלא
 ,"זרה אש" כאן כתוב ,"זרה אש 'ה לפני

 דבר והכל ,"זרה מאשה לשמרך" שם וכתוב
 וישכר היין מן וישת" ,וז דוגמאכ ןוכ. אחד

 כמו כנען אבי חם התעורר זה ועל ,"ויתגל
 ומה . לשלוטלכנען מקום תןיונ ,שנתבאר

 .אותו רסיס ,הברית בסוד צדיקה זה שהיה
 ולכן. קיום אותו ממנו שהעביר ,ושנינו

 התעוררו הקללות שהרי ,"ארור" אמר
 ויאמר" זה ועל( .בעולם ידו על להיבתח
 העולם על אוויב קללות שהרי ,"כנען ארור

 נאמרש כמו ,"יהיה עבדים עבד" ).כבתחלה
 קןוית הכל ,"' וגוהבהמה מכל אתה ארור"

 צאוֵי וכולם .קןוית לא והוא ,לבא לעתיד
 לאותם הוא וסוד .צאֵי לא והוא ,לחרות

  .התורה ושבילי דרכי שיודעים

äìäà4424 ïøäà éðá àã àðååâë íøë àåääã 
ååä ïéé ééåúù ïðéðúã4425 àøîç ïåì áéäé ïàî éëå 

ñ éà éúùîì øúà àåääá"ôéöç ïåðéàã ã ååä ïé
 àøîç ååøã]åàì[ àøîç àåääî éàãå àìà éëä 
 áéúëã ååø)à é àø÷éå (åäé éðôì åáéø÷éå" ùà ä

äøæ4426 íúä áéúëå äøæ ùà àëä áéúë ) æ éìùî
ä (äøæ äùàî êøîùì4427 ïëå äìî ãç àìëå 

 ìâúéå øëùéå ïééä ïî úùéå àã àðååâë) úéùàøá
àë è( ïòðë éáà íç øòúà àã ìòå3154428 äîë 

éäéúàå øîúàã äàèìùì ïòðëì øúà á]]äîå [
>éàîå < äåäã>ïéãä<àæøá ÷éãö 4429 úéøáã 

 åñøñ>àéðúå <]ïðéðúãë[ àåää äéðéî øáòàã 
 àîåé÷>êë ïéâáå <]òå"ã[ ïéèååì àäã øåøà øîà 

àîìòá äéãé ìò àúéîã÷á åøòúà[)  àã ìòå
 àîìò ìò ïåúéé ïéèååì àäã ïòðë øåøà øîàéå

àúéîã÷ãë (úàã äîë äéäé íéãáò ãáò øîà 
åâå äîäáä ìëî äúà øåøà ' àðîæì ï÷úúé àìë

ï÷úúé àì àåäå éúàã4430 åøéçì ïå÷ôé àìëå 

                                                                                                                                                                                     

 שכן , הפרצהמה ונסת,קצת במר" הנה נתקן חטא דאדה,נעשה דין ברשעיםם  ש,י המבול" עשכן 4421
ר וגלי ו חזר וניע, כאשר נכשל נח באותו היין המשכרמנם א. הקליפותות מתבטלי אז,הרשעים כליןאשר כ

 ).ב"ב פד ע"ה ח"דע (פרצה דעלמא דהוה סתים
 ).אור יקר(והיינו עון נוקב שם השם היא פרושה על הכל ומשפעת לחוץ  4422
והוא למטה ממדור ראשון , דתהומא רבא' שלא יצא מהיכל לבנת הספיר אלא פתח ביתה הוא נוק 4423

שבו היכל ראשון ששם היכל לבנת הספיר ומשם נסתכל ולא רצה ליקרב אל פתח ביתה חוץ להיכל אל 
 מלכות הרשעה נקראת בית ואהל). אור יקר(פתח קבר התהום שטומאתו בוקע ועולה והיא אשה זרה 

  ).ב"ב פד ע"ה ח"דע(
  ).א"נ(ח "א. ס הכתוב באברהם ויט אהלה שתיקן מה שפרץ נח והקים הוא"ז 4424
  ).ג"ב פד ע"ה ח"דע(ל "כלומר שהם נכנסו לאותו הנסיון של נח וכנ 4425
ב ונז "ונו עא "ב דף ס ע"ב ולח ע"ב ולז ע"ג לג ע"א וח"ב קצג ע"ב וח"א וקמח ע"לקמן קצב ע' עי 4426

 ).ו"לש(ב "ע
 ).ג"ב פד ע"ה ח"דע(והשכינה התרחקה , דאצילות' כלומר במקום נוק 4427
אור (השלים הפרצה מין במינו מיד אתייהיב ליה אתר לשלטה ליכנס החצוני פנימה ] @לפי נוחסו[ 4428

 ).יקר
 ).אור יקר(היינו הסירוס שלו שהברית העליון יסתלק ממנו  4429
כי מות הוא , והענין שיש מות ויש צלמות,  ולא כתיב בלע מלאך המות,כתיב ובלע המות לנצח 4430

הפנימית ' והיינו סוד הקלי' עליונות נטהרות וכו' ולפיכך הקלי, הפעולה למטה וצלמות הוא צלו העליון
אמנם המות עצמו שהוא קליפת הערלה החצונית מעבירים אותה והיא ' וכו, העליונה הקרובה אל הקדושה

 ).אור יקר(תקנת לעולם והוא הנחש וכנען שאין לו תיקון ולא יצאו לחירות מקללותיהם המות שאינה נ
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 éåçøà éòãéã ïåðéàì åäéà àæøå ÷åôé àì àåäå
àúééøåàã éìéáùå  

 וחטאתי אדע אני פשעי כי" ,ואמר פתח
 שמרילה אדם לבני יש כמה ,"תמיד נגדי

 שהרי ,הוא ברוך הקדוש לפני מחטאיהם
 ולא למעלה חטאו רשום ,אדם שחטא אחר

 כמו ,רבה תשובה של בכח רקאלא  ,נמחק
 לך ותרבי בנתר תכבסי אם כי" שנאמר

  ". לפני עונך נכתם ריתוב

 øîàå çúô)ä àð íéìäú ( òãà éðà éòùô éë
 àùð éðáì ïåì úéà äîë ãéîú éãâð éúàèçå

á÷ éî÷î åäééáåçî àøîúñàì" øúáì àäã ä
ìéòì äéáåç àåä íéùø ùð øá àèçã àìå à

øá ÷çîúà4431 ]àúáåéúã àô÷åúá[ äîë àéâñ 
 øîà úàã)áë á äéîøé ( øúðá éñáëú íà éë

úéøåá êì éáøúå4432éðôì êðåò íúëð   
 הקדוש לפני אדם שחטא כיון ,בא וראה

 .שםור עושה ,אחת פעם הוא ברוך
 אותו יותר מתחזק ,שניה פעם בו וכשחטא

 מתפשט ,שלישית פעם בו חטא .שםוהר
 כתוב ואז ,זה לצד זה מצד הכתם אותו
  .לפני עונך נכתם

á÷ éî÷ ùð øá áçã ïåéë éæç àú" àðîæ ä
àãç4433 àðééðú àðîæ äéá áç ãëå åîéùø ãéáò 

øéúé åîéùø àåää ó÷úúà4434 äéá áç > àðîæ
äàúéìú< àã àøèñî àîúë àåää èùôúà 

 áéúë ïéãë àã àøèñì)íù ( éðôì êðåò íúëð   
 לפני המלך דוד שחטא כיון ,בא וראה

 ,שבע בת של העסק על הוא ברוך הקדוש
 ,לעולמים עליו נרשם חטא שאותו חשב

 לא חטאתך העביר 'ה גם" ,כתוב מה
 אמר. מלפניו שםוהר אותו ריהעב ,"תמות

 היתה שבע שבת שנינו והרי ,אבא רבי לו
 למה ,העולם שנברא מיום המלך דוד של
 החתי לאוריה הוא ברוך הקדוש אותה נתן

 הקדוש של דרכו כך ,לו אמר .לזה מקדם
 אדם לבן מנתושמז גב על אף ,הוא ברוך

 עד אותה ונושא אחר מקדים ,שלו להיות
 נדחה ,זמנו שהגיע כיון .זה של זמנו שמגיע

 שבא הזה האחר מלפני אותה שנשא זה
 לפני וקשה .מהעולם ומסתלק כך אחר

 מהעולם להעבירו הוא ברוך הקדוש
. זהה האחר מלפני זמנו הגיע לאעדיין כש

 כפי( החתי לאוריה שנתנה שבע שבת וסוד

á÷ éî÷ áçã ïåéë àëìî ãåã éæç àú" ìò ä
 íéùøúà àáåç àåääã áéùç òáù úáã à÷ñò

 áéúë äî ïéîìòì äéìò)á ìàåîùâé áé  ( íâ
åäé" àåää øáòà úåîú àì êúàèç øéáòä ä

à äéî÷î åîéùø" úáã ïðéðú àäå àáà éáø ì
 éøáúàã àîåé ïî úåä àëìî ãåãã äéìéã òáù

á÷ äáäé éàîà àîìò" ïî éúçä äéøåàì ä
à àðã úîã÷"á÷ã éåçøåà éëä ì"òà ä" â

 äéìéã éåäîì ùð øáì äéì àðéîæà àúúàã
 äì áéñðå àøçà íéã÷à]îã ãòéàäã äéðîæ àè[ 

 áéñðã éàä àééçãúà äéðîæ àèîã ïåéë)äì (
]äéì[ ÷ìúñàå øúáì éúàã àøçà éàä éî÷î 

á÷ éî÷ éù÷å àîìòî" àîìòî äéì àøáòàì ä
 úáã àæøå àøçà éàä éî÷î äéðîæ éèî àì ãò

òáù4435 éúçä äéøåàì úáéäééúàã )ïøîàãë (

                                                           

  ).א"ד(בכח גדול התשובה  4431
ל דזה אינו תשובה גמורה כיון דבלא טהרת הלב "וי. תימה שנראה אפילו בתיובתא סגי לא יתמחק 4432

נ "סגי שהיא טהרת הלב אש בר בתוקפא דתיובתא "ש כבסי מרעה לבך ירושלים למען תושעי ז"מבפנים וז
 ).א"נ(ח "ז. ד נכתם"הכא קודם גמר דין אמנם אחר ג

אצילות אין בו פגם . בריאה שמשם נשמה, יצירה שמשם רוח, עשיה שמשם נפש: 'המדרגות הם ג 4433
, ה כדי שלא לראות אותו עון או אותו פגם דכתיב לא יגורך רע"הקב, פגם העשיה, זמנא חדא פעם. ו"ח

והבריאה לפניו , פגם שלישית מסתלק אל האצילות. מסתקל אל הבריאה, פגם שנית, המסתלק אל היציר
והיינו , אפילו בנשמה כדפירשתי, ועובים עד היותו לפניו לפני האצלות, ועבר הפגם כל המדרגות, בפגם

בשלישי מתחזקים כל כך שנכנס , בשני מתחזקים יותר, ראשון מתחזקים ולא כל כך, שהחצונים בחטא
 ).אור יקר( פנימה הוא הוא הפגם צעקתם
מ דכל אחד "ולק(מ "א. בזוהר דלית פגימו בנשמה' ותמיהני דהא אי. ן"רשימות כנגד נר' ח ג"ז' פ 4434
 ).א"נ(ן "מאי. 'כלול מג
ר סוד כל הנשמות הטהורות גרם בעונו "ואדה, מארץ ישראל שהיא בת שבע והיא מרכבה למלכות 4435

כ בתשובתם "ן ארצו ארץ ישראל הנשמות הקדושות ביד הנחש אחשליטת הנחש לכך מדה כנגד מדה נת
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 למה ותמצא יקיוד צא ,בתחלה )שאמרנו
 שבאו בטרם לכנען הקדושה הארץ נתנה

 אחד סוד והכל ,זה דבר ותמצא ,ישראל
  .אחד ודבר הוא

 úáéäéúà éàîà çëùúå ÷åãå ÷åô àúéîã÷á
 àòøààùéã÷ ïòðëì  ìàøùé ïåúéé àì ãò

àãç äìîå åäéà àãç àæø àìëå àã äìî çëùúå  

 על שהודה גב על אף ,דוד ,בא וראה
 ורצונו מלבו הסיר לא ,בתשובה ושב חטאו

 של חטא ומאותו שחטא חטאים מאותם
 םויגר שמא תמיד עליהם פחד כי ,שבע בת

 ולכן ,הסכנה בשעת עליו ויקטרג מהם אחד
 ,אחר דבר. ומרצונו ממנו אותם שכח לא

 שתלויות הדרגות כל ,"אדע אני פשעי כי"
 וחטאתי" .אדע אני אדם בני חטאי בהם
 יצאה שלא הלבנה פגימת זו ,"תמיד נגדי
 והאירה שלמה שבא עד מאתהומט

 וישבו העולם התבסם ואז ,בשלמות
 יהודה וישב" שכתוב ,לבטח ישראל

 ותחת גפנו תחת איש לבטח וישראל
 ".תמיד נגדי טאתיוח" זה כל ועם ".תאנתו

 המשיח מלך שיבא עד מהעולם נפסק ולא
 רוח ואת" שנאמר כמו ,לבא לעתיד

  ".הארץ מן אעבירהטומאה 

òà ãåã éæç àú" áúå äéáåç ìò éãåàã â
 ïéáåç ïåðéàî äéúåòøå äéáì éãòà àì àúáåéúá
 ìéçãã ïéâá òáù úáã àáåç àåääîå áçã

 àîìéã øéãú åäééìòíéøâ âøè÷éå åäééðî ãç 
 ïåì éùðà àì êë ïéâáå äðëñã àúòùá äéìò

 äéúåòøîå äéðéî]øçà øáã) [ãë"à( ) àð íéìäú
ä (òãà éðà éòùô éë4436ïééìúã ïéâøã åäìë 4437 

éúàèçå òãà éðà àùð éðá éáåç åäá4438 éãâð 
àøäéñã åîéâô àã ãéîú4439 à÷ôð àìã 

àúáåàñî4440 úøéäðúàå äîìù àúàã ãò 
àøùé åáéúéå àîìò íñáúà ïéãëå àúåîìùàá ì

ïöçøì4441 áéúëã )î"ä ä à ( äãåäé áùéå
 íòå åúðàú úçúå åðôâ úçú ùéà çèáì ìàøùéå
 ÷ñôúà àìå ãéîú éãâð éúàèçå àã ìë

àîìòî4442 àðîæì àçéùî àëìî éúééã ãò 
 øîúàã äîë éúàã)á âé äéøëæ ( çåø úàå

õøàä ïî øéáòà äàîåèä  
 יאמר כן על 'ה לפני ציד רוביג היה הוא"

 הוא , בא וראה".'ה נילפ ציד גבור דוכנמר
 אדם לבושימ והיה לובש, חזק איש היה

. בהם הבריות של צידה לצוד וידע ,הראשון
 את מפתה היה נמרוד ,אלעזר רבי אמר

åäé éðôì ãéö øåáâ äéä àåä" øîàé ïë ìò ä
åäé éðôì ãéö øåáâ ãåøîðë" ä)è é úéùàøá ( àú

 ïåùàøä íãàã éåùåáì óé÷ú øáâ äåä àåä éæç
 åäá àúééøáã äãéö ãöéîì òãé äåäå ùéáì äåä

                                                                                                                                                                                     

כ ידה בשובו "ואח, כן בת שבע לסבת עון יקדם לבן זוג יותן ביד אחר ממש שיקדמנו ברחמים, זכו אליה
 ).אור יקר(והיותו ראוי אליה 

י "ש הרשב"כמ). אור יקר(כלומר פשעים ופגמים שעשו בי בני אדם , מדתו היא מדברת לגבי מעלה 4436
ל "י תשובה וא"אם לא תדעי לך שצריך לידע עונותיו באיזה מידה פגם כדי לתקן הפגם ע' בשיר השירים בפ

ש כי פשעי אני אדע מקום הפגם ומתקן תשובה מלמטה ואתה תטהר "יחזור בגלגול וזהו צאי לך בגלגול וז
  ).א"נ(' ש הרב כבסני וגו"מלמעלה כמ

' והם פרצות סתומות שדרך בהם יכול הקלי, דועות בהבחינות י" ה הם שס"מצות לא תעשה שס 4437
ובהיות האדם עובר על אחת ממצות לא תעשה פגם בה ופורץ , ליכנס לקדושה והם נעולים וסתומים

 ).אור יקר(נ "הסתימה ההיא ונכנס החצוני דרך אותה הפרצה והפגם והיינו דרגין דתליין בהו חובי ב
 ).אור יקר(לשון חסרון  4438
א "במלחמותיו להכניע ס'  לשון חסרון דהיינו חסרון הלבנה כי מגמת דוד להשלים המחטאתי' פי 4439

ש וחטאתי נגדי תמיד כוונתי לתקן החסרון שבמדתי תקן "ז לא השלים וז"ועכ' ובשיריו מקשט ומתקן למ
  ).א"נ(ח "ז. את שלי כי כוונתי לתקן את שלך

כי כמה , אמנם פשעי אדע אבל לא תמיד, נפגמה הלבנה לעולם עמדה בפגימתה עד שלמה' מיום ד 4440
 ).אור יקר(חטא ושבו בתשובה ותקנו הפרצה והפגם 

כי בימי אברהם ויצחק , לזה תירץ שלא נתמלאה. וכי בימי אברהם יצחק ויעקב ומשה לא נתמלאה 4441
ל אב, אם לא שניתן על ידי נס, חסרון המים והלחם, ובימי משה רבינו, ובימי יעקב גלות וכמה צרות, רעב

 ).אור יקר(ביי שלמה יתבו ישראל לרחצן 
, בעולם' אחר מילואה חסרין עד ימי צדקיה שחשך אורה מכל וכל וסבה לזה היות מצאיות הקלי 4442

ואין אחר מילואה חסרון ' אמנם לעתיד ואת רוח הטומאה וכו, לכך יש אחר שמילאוה חסרון על ידי אלו
 ).אור יקר(כלל 
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 והיה ,זרה עבודה יאחר ללכת הבריות
 בני את ומנצח לבושים באותם שולט

 של שליט שהוא אומר והיה ,העולם
 ולמה .אדם בני אותו ועובדים ,העולם

 העליון במלך שמרד ,נמרוד שמו ראנק
 ומרד בעליונים שמרד ,שלמעלה

  באותם. בתחתונים

ãåøîð øæòìà éáø øîà àúééøáì éúôî äåä 
òã ïçìåô øúá êäéîì" ïåðéàá èéìù äåäå æ

 àèéìù åäéàã øîà äåäå àîìò éðá çöðå ïéùåáì
 äéîù éø÷à éàîàå àùð éðá äéì ïéçìôå àîìòá

 àëìîá ãøîã ãåøîðäàìò ãøîã àìéòìã 
ïåðéàá éàúúá ãøîå éàìòá  

  ãò/à  
 בני )שאר( כל על שלט הוא לבושים

 ואמר ברבונו ומרד ,בהם ומלך העולם
 את מפתה והיה ,העולם לע השליט שהוא

 לצאת אדם בני שמשך עד ,אחריו הבריות
 רבי אמר . רבונו של עולםעבודת מאחר
 בהם יודעים הללו בלבושים ,שמעון

  .עליון סוד החברים

 ìë ìò èéìù ïéùåáì)øàù ( êìîå àîìò éðá
 àîìòã àèéìù åäéàã øîàå äéøàîá ãøîå åäá

éøáì éúôî éåäå éðá êùîã ãò äéøúáà àúé
àîìò éøàîã àðçìåô øúáî ÷ôéîì àùð4443 

à" àééøáç åäá éòãé ïéùåáì ïéìéàá ïåòîù ø
 àæøäàìò  

 אחת שפה הארץ כל ויהי" .משנה
 והבית" ,פתח שמעון רבי ".אחדים ודברים
 ומקבות נבנה מסע שלמה אבן בהבנתו
 בבית נשמע לא ברזל כלי כל והגרזן

 היה לא וכי ,"תובהבנ והבית" ".בהבנתו
 ,שם שהיו מניםוהא וכל שלמה אותו בונה

 כמו , הואכך אלא". בהבנתו" זה מה
 היא אם ,"המנורה עשהמקשה ת"שכתוב 

 באות הכל ודאי אלא .תעשה מהו ,מקשה
 שהתחילו כיון ,מעצמו הוא נעשה ונס

 מניםוהא את מדיל ,המעשה לעשות
 דםומק יודעים היו שלא מה אותה לעשות

 ברוך הקדוש שברכת משום ,המול. לכן
 כתוב זה ועל ,ידם על שרתה הוא

 @שהוא ,מעצמו נבנה הוא ,"בהבנתו"
 להתחיל איך מניםולא מודיהל את מדיל

 של שםוהר מעיניהם הסתלק ולא ,לעשות
 בו ומסתכלים ,ממש המעשה אותו

  .הבית כל שנבנה עד ,ועושים

316 íéøáãå úçà äôù õøàä ìë éäéå ïéúéðúî
 íéãçà)ùàøáà àé úé ( çúô ïåòîù éáø)î" å à

æ ( úåá÷îå äðáð òñî äîìù ïáà åúðáäá úéáäå
 åúðáäá úéáá òîùð àì ìæøá éìë ìë ïæøâäå
 äîìù äéì éðá äåä àì éëå åúåðáäá úéáäå
 êë àìà åúåðáäá åäî ïîú ååäã ïéðîåà åäìëå

 áéúëã äîë àåä)àì äë úåîù ( äùòú äù÷î
ìà äùòú åäî äù÷î àéä íà äøåðîä éàãå à

 ïåéë äéîøâî åäéà ãéáòúà àñéðå úàá àìë
 ãáòîì ïéðîåàì óéìåà àúãéáò ãáòîì ïàøùã
 àîòè éàî àðã úîã÷î ïéòãé ååä àìã äî äá

á÷ã àúëøáã ïéâá" àã ìòå åäééãé ìò àøù ä
 áéúë)à íéëìî 'æ å ( éðáúà åäéà åúåðáäá

äã äéîøâîà317 êàéä ïéðîåàì ïôìåà àôìåà 
ãáòîì ïàøù4444ñà àìå  åîéùø åäééðéòî ÷ìú

ùîî àúãéáò àåääã4445 éãáòå äéá ïàìëúñîå 
àúéá ìë éðáúàã ãò  

 äîìù ïáà4446 øñç áéúë äîìù äðáð òñî כתוב מהשֵל ,"נבנה מסע שלמה אבן"

                                                           

ל דחבריא "להם אבל ברמז א' ר לא הק"ל שהיו לבושין דאדה"דסא "ק ור"י ת"כשראה הרשב' פי 4443
דלבושין ' ק דהכא וא"א ות"י סברת ר"בא דחה הרשב' ידעי בהו רזא עלאה עומק הדרוש אבל לא הם כי בפ

  ).א"נ(ח "ז. נ אחרא"דאתלבשו אדם ואתתיה לא אתלבש בהו ב
ה אלא שדברים הרבה לא היו "עהוסיף נס על עניין המנורה תחלה היו ידועים מפי משה רבינו  4444
אוליף לאומנין , וזה שאמר כיון דשראן למעבד עבידתא על ידי אותו הציור שצייר להם משה, יודעים

אמנם הבית שלא היה בו כח דיבור הנבואה לא היה כך אלא דהיא ', תוספת ידיעה מה דלא הוו ידעין כו
 ).כב' א סי"אור יקר ש(מוד אולפא לאומנין היאך שראן אפילו תחלת הדבר היה צריך לי

לזה אמר ולא אסתלק מנייהו , ת היאך התחילו בבנין כיון שתחלת המציאות היה צריך לימוד"וא 4445
ובו היה מסתכל ובונה ומעולם לא זז מלפניו ', וא' דהיינו שהיה מצוייר רוחני לפני כל א', ההוא רשימו וכו

ממש כח האבנים וקדושתן והוא נעשה נשמה אליהן ומציאות ציור זה הוא רוחניות הבית לא השכינה אלא 
 ).אור יקר(לכסא הכבוד החופף ושוכן בו 

 ).אור יקר(אבן היא מלכות עם היסוד דהיינו שלמה שמדתו אחיזת מלכות ביסוד  4446
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 שנסעה ,מסע .ודאי שלמה אבן .ד"יו חסד
 העבודה ונעשתה עליהם ושרתה ובאה

 ).העבודה ונעשתה ידם שנסעה ,מסע(
 .מדעתם שלא לעשות ידם שהסיע ,מסע
 את ולמסע" שם תובוכ ,"מסע" כאן כתוב

 לא ברזל כלי כל והגרזן ומקבות" ".המחנות
 ולא הכל בקע שהשמיר משום ,"נשמע
 הכלים לשאר הצטרכו שלא ,דבר נשמע

  .ונס אות עם היה והכל ,לעשות

åé"ìéèðúàã òñî éàãå äîìù ïáà ã4447 àééúàå 
 àúãéáò ãéáòúàå åäééìò àéøùå) òñî

ðúàãàúãéáò ãéáòå ïãé ìéè ( ïãé ìéèðàã òñî
 áéúëå òñî àëä áéúë åäééúòãî àìã ãáòîì

 íúä)á é øáãîá ( úåá÷îå úåðçîä úà òñîìå
 òîùð àì ìæøá éìë ìë ïæøâäå)à íéëìî 'æ å (

 àìã äìî òîúùà àìå àìë òæá øéîùã ïéâá
]åëéøèöà) [àëéøèöà( ãáòîì ïéðàî øàùì 

äåä àñéðå úàá àìëå  
 דברי הם חביבים כמה ,שמעון ירב אמר
 בהם סקוע אשרי חלקו של מי ש.התורה

 והבית" .אמת בדרך )בו( ללכת ויודע
 ברוך הקדוש ברצון עלה כאשר ,"בהבנתו

 מתוך עלה ,לכבודו כבוד לעשות הוא
 והתפשט ,להתפשט רצון המחשבה
 שאינה הסתומה המחשבה היאש מהמקום

 ,הגרון בבית ושורה שמתפשטת עד, ידועה
 רוח שהוא בסוד נובע שתמיד המקום

 ההיא המחשבה כשמתפשטת ,ואז .חיים
 המחשבה נקראת ,הזה במקום ושורה
 אלהים הוא" שכתוב ,חיים אלהים ההיא
  ".חיים

 éìî ïåðéà ïéáéáç äîë ïåòîù éáø øîà
 òãéå åäá ÷ñòúàã ïàî äé÷ìåç äàëæ àúééøåàã

 êäéîì)äéá ( ãë åúåðáäá úéáäå èåù÷ çøàá
øá à÷ìñá÷ã àúåò"ä4448 àø÷é ãáòîì 

äéø÷éì4449äáùçî åâî à÷ìñ 4450 àúåòø 
àèùôúàì4451úèùôúàå 4452 éäéàã øúàî 

òãééúà àìã àîéúñ äáùçî4453 ãò 
ïåøâ éáì àééøùå úèùôúàã4454 åäéàã øúà 

øéãú òéáð4455 ãë ïéãëå íééç çåø åäéàã àæøá 
 àã øúàá àéøùå äáùçî àéää úèùôúà

éäìà äáùçî àéää éø÷à"íééç í4456 áéúëã 
)éîøéé é ä (éäìà àåä" íééç í  

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(ת "מלמעלה מהת 4447
ה "קבורעותא ד, ה היא הבינה"והנה הקב. ב"ספירות אחר אצילות כח' עסק זה הוא באצילות ז 4448

ה היינו שעלה התעוררות הבינה בעצמה "ו ואומרו סלקא ברעותא דקב'וכ. כתר אל הבינה' היינו בחי
ה והעליה הזו גורם היות כח נמשך מהכתר "דהיינו רעואת דקב, ממציאותה אל מציאות הבינה שבכתר

', קודות פרק וח נ"ע' עי). מ"מ(ק "ן במצח דא"כשעלו המ' פי). אור יקר(והמאציל להאציל כל האצילות 
א ופרשת לך לך פו "א ורנא ע"א וישלח קעב ע"עוד לעיל כט ע' ועי, שזהו בחינת הזיווג לפני בריאת האדם

וכאן , בו טמונה התחדשות של כל מציאות, ן"שכאן הוא עליית מ, דהיינו עלייה" סליק"והוא בלשון . ב"ע
 ).א"א יב ע"כללים ח(ן כמאליה "היתה עליית המ

אמנם היא נעלמת ואין לה שם גילוי כלל , "מי"ואז היא נקראת , נה היא היכל לחכמההיינו שהבי 4449
על ידי שלשתם נעשה לבוש , ת"חג, וכאשר תתגלה האצילות שהם סוד אלה. כישם זה מורה על ההעלם

כי הבינה ממש יקר ולבוש למה , הבינה ונקראת אלהים דהיינו מי אלה והיינו יקרא ליקריה' והיכל לבחי
ן שהם "לתקן זו' פי). אור יקר(והעלם זה סיבה אל הגלוי , לה ורצה לעשות יקר ולבוש להעלים יקריהשלמע

ן הם יקרא ליקריה "א הם יקריה וזו"א כי סוד הלבוש הוא יקר וא"א מלבישים לא"א ואו"מלבישים לאו
 ).מ"מ(

 ).אור יקר(' העליה הנזכרת היינו שהסכים בזה גם כן החכמה וכו 4450
 ).מ"מ(חפץ ורצון באבא כדי לפשט אורו לתקן פרצופים שתחתיו עלה ' פי 4451
א לפי שאבא יונק ממזל "שהוא אבא מהיכן התפשטותה הוא ממוחא סתימאה דא' מחשבה הנז' פי 4452

 ).מ"מ(א שהוא ממוחא סתימאה "דא' הח
 במציאות עצמה בתוך הבינה ונקודה' והב, האחת בכתר נעלם בתוך הבינה: בחינות' אל החכמה ב 4453

 ).אור יקר(' בהיכליה וכו
 ).מ"מ(גרון ' שאותה הארה שיצאה מאבא לתקן הפרצופים שתחתיו נתפשטה עד הבינה שנק' פי 4454
א ומכוננים אותו בסוד כונן שמים בתבונה כונן הווה ואל כנן "י דידה הם בז"תמיד נה', בינה הנז' פי 4455

 ).מ"מ(
 ומנלן :'קבהיר אות ' עי). מ"מ(ם כמו אימא גם הוא אלהים חיי' אור אבא כשנתלבש בבינה נק' פי 4456

אטו שלמה התפלל אל השמים , ואתה תשמע השמים)  ה לב'לכים אמ(דכתיב , דשמים הקדוש ברוך הוא
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 משם ,ולהתגלות להתפשט רצה עוד
 ויוצא ,יחד כלולים ומים רוח אש יצאו
 שיוצא אחד קול והוא ,שלם איש יעקב

סתומה  שהיתה המחשבה מכאן .ונשמע
 מתפשטת עוד. בגלוי נשמעת ,בשקט

 הזה הקול ומכה ,להתגלות הזו המחשבה
 הדיבור יוצא ואז ,בשפתים ומקיש

 שהכל נשמע .הכל ומגלה להכ שמשלים
 ,בפנים שהיתה סתומה מחשבה אותה הוא

 זו התפשטות שמגיעה כיון. אחד והכל
 והבית" ,אז ,הקול אותו בכח , דיבורונעשה
 אלא נבנה כאשר כתוב לא ,"תוובהבנ
 כמו שלמה אבן ,ופעם פעם בכל ,תוובהבנ

". אמו לו שעטרה בעטרה" וכתוב .שנתבאר
 ונוסע רהושו מבפנים שיוצא ,"מסע"

 ונוסע ושורה מלמעלה יוצא .החוצה
 אלו ,"ברזל כלי כל והגרזן ומקבות" .למטה
 תלויים שכולם התחתונות הדרגות שאר

 כשהיא פנימה התקבלו ולא נשמעו ולא ,בו
 וזהו ,משם ולינוק למעלה להאחז עולה

 כולם ,יונקת כשהיא ,ואז ".תוובהבנ"
 ומתמלאים ויונקים השמחב עומדים
 בסוד עומדים העולמות כל זוא ,ברכות

 העולמות בכל בהם ואין ,אחד ביחוד ,אחד
 ,חלקם נוטלים ואחד אחד שכל אחר ,פרוד

 למה לצדיהם ונפרדים מתפשטיםכולם 
  .תמנונש

 å÷ôð ïîúî àéìâúàìå àèùôúàì àòá ãåò
ùà"çåøå à"éîå à"àãçë ïìéìë à4457 á÷òé ÷ôðå 

 àëäî òîúùàå ÷éôðã ãç ìå÷ åäéàå íéìù øáâ
ùçî òîúùà éàùçá àîéúñ äåäã äá

 àéìâúàì äáùçî éàä úèùôúà ãåò àéìâúàì
ùèáå4458 à÷ôð ïéãëå ïååôùá ùé÷àå ìå÷ éàä 

 øåáã>íéìùàã <)íéìùàå( àìë éìâå àìë 
 àîéúñ äáùçî àéää åäéà àìëã òîúùà
 àã àúåèùôúà àèîã ïåéë ãç àìëå åâì úåäã
 ïéãë àì÷ àåääã àôé÷úá øåáã ãéáòúàå

úåðáäá úéáäå àìà áéúë àì äðáð øùàë å
 äîë äîìù ïáà àðîæå àðîæ ìëá åúåðáäá

 áéúëå øîúàã)àé â øéù (äøèòá4459 åì äøèòù 
 à÷ôð øáì ìéèðå àéøùå åâìî à÷ôðã òñî åîà
 ìë ïæøâäå úåá÷îå àúúì ìéèðå àéøùå àìéòìî

ïéàúú ïéâøã øàù ïéìà ìæøá éìë4460 åäìëã 
ïìá÷úà àìå åòîúùà àìå äéá ïééìú4461ãë åâì  

 àãå ïîúî à÷ðéìå àìéòì àãçàúàì à÷ìñ éäéà
 éîéé÷ åäìë à÷ðé éäéà ãë ïéãëå åúåðáäá àåä
 ïéîéé÷ ïéãëå ïàëøá ïééìîúàå ïé÷ðéå àúååãçá
 åäá éåä àìå ãç àãåçéá àãç àæøá åäìë ïéîìò
 ìë ïåä÷ìåç éìèðã øúáì àãåøô ïéîìò åäìëá
 åäééøèñì ïùøôúîå ïèùôúî åäìë ãçå ãç

ïðîúàã äîì  
 אחת שפה הארץ כל ויהי" ,בא וראה

  ,"'וגו
åâå úçà äôù õøàä ìë éäéå éæç àú '

)à àé úéùàøá(  
  ãò/á  
  øäæ  

 "מקדם בנסעם ויהי" ,כך אחר כתוב מה
 בקעה וימצאו" ,העולם של ןקדמו מאותו

 áéúë äî øúáì)á àé úéùàøá ( íòñðá éäéå
 íã÷î>àåääî <)åäéàî(àîìòã äàîã÷ 4462 

                                                                                                                                                                                     

. עבד מלך כמלך, בחיי בראשית טו יח' ר' ועי. @כ"ע, אלא אותו שנקרא שמו על השמים, שישמעו תפלתם
  ).א"ד(' א מסטרא דיובלא דאיהו אלקים חיים כו"קנא ע

  ).ג"ב ה ע"ביאורים ח(דהיינו בחינת בינה  4457
 כי ענין השיבטשזיווג נקרא , )ה וכבר"א ד"צ יג ע"א בספד"בהגר (הבטישה הוא בסוד זיווג נעלם 4458

ח יח "א תז"בהגר (שיתמתקו כדי ג אש ומים"חו יוצאים מנ שהם"זוכגון הפכים ה' באת הזיווג הוא לזווג 
 ).ג"ב פב ע"ו ביאורים ח"לש (ווגיכעין זרק ווג ממש אלא י זהאינ בטישה, )ה כד אתפשט"ב ד"ע

 ).מ"מ(מלכות  4459
 ).א"נ(חיצונים הכורתים ומשחיתים ' פי). מ"מ(ע "בי 4460
ש ולא אתקבלו לא נתאספו ונתקבצו למעלה מקבות "קיבוץ ואסיפת עם וז' כמו וישמע שאול ל' פי 4461

י וירצו ליטול "עד במקום אחד כדי שלא ירגישו החוהגרזן כשהיא עולה ומתיחדת כי לכך אנו אומרים ו
ח "בז). א"נ(ח "ז. ש ודא היא בהבנותו"וז' והיה המשכן א' ק כאו"חלק ביחוד שאז הוא הבנין שהיא נבנית מו

 ).הערת הזוהר(ולא אתקבלו ' ד הגי"ובק
 ).אור יקר(ל מהקדושה שהיא קודמת לעולם זה התחתון שהוא כולל כל מעשה בראשית "ר 4462
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 לכל נפרדים משם שהרי ,"שנער בארץ
 המלכות ראש והוא ,הצדדים אותם

 יצא ונהר" כתוב הנה ,תאמר ואם. להתפזר
 ודאי ,"יפרד ומשם הגן את להשקות מעדן

 ,פרוד יש משם שנוסעים שכיון .זה שככה
 .רודיפ אין לינוק שם כנסיםתמ הם וכאשר

 בנסעם ויהי" שכתוב ,פרוד יש כשנוסעים
 ויהי. "שנתבאר כמו "בקעה וימצאו מקדם

 שאז ,"אחדים ודברים אחת שפה הארץ כל
 חדא רשווש ,קריוע ביסוד העולם הרי

 כתוב מה .הוא ברוך בקדוש אחת ואמונה
 קריע מהראשון ,"מקדם בנסעם ויהי"

 ,"בקעה וימצאו" .הכל אמונת העולם
 האמונה מתחת בה ויצאו מציאה מצאו

 כתוב מה ,בא וראה). וימצאו( העליונה
 ,"בבל ממלכתו ראשית ותהי" ,בנמרוד

 ,אחרת ברשות להאחז נסע משם שהרי
 משם ,"שנער בארץ בקעה וימצאו" ,וכאן
 לרשות העליונה מרשות לצאת בלבם נסעו

  . אחרת

äò÷á åàöîéå4463øòðù õøàá 4464 ïîúî àäã 
ïéøèñ ïåðéà ìëì ïùøôúî4465 åëìî ùéø åäéàå 

àøãáúàì4466 áéúë àä àîéú éàå )íùé á  (
à úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå ãøôé íùîå ïâä ú

 ãëå àãåøô éåä ïîúî éìèðã ïåéëã àåä éëä éàãå
 ãëå àãåøô éåä àì äà÷ðéì ïîú ïéùéðë ïåðéà
 íã÷î íòñðá éäéå áéúëã àãåøô éåä ïéìèð
 äôù õøàä ìë éäéå øîúàã äîë äò÷á åàöîéå

àîìò ïéãë àäã íéãçà íéøáãå úçà4467 
àãåñéá4468àø÷òå 4469àùøùå 4470 àãç 

÷á äéá àãç àúåðîéäîåá" éäéå áéúë äî ä
 àîìòã àø÷ò äàîã÷î íã÷î íòñðá
 åçëùà äàéöî äò÷á åàöîéå àìëã àúåðîéäî

 àúåðîéäî úåçúî äá å÷ôðåäàìò) åàöîéå ( àú
 äéá áéúë äî ãåøîð éæç)é é íù ( úéùàø éäúå

 ìèð ïîúî àäã ìáá åúëìîî)àãçàúàì (
]àãçúàì[ äò÷á åàöîéå àëäå àøçà åùøá 

åìèð ïîúî øòðù õøàá à÷ôàì åäééáìá 
 àúåùøîäàìòàøçà åùøì   

 ומגדל עיר לנו נבנה הבה ויאמרו"
 חייא רבי ".שם לנו ונעשה בשמים וראשו

 ים יש וכי ,"' וגונגרש כים והרשעים" ,פתח
 קונוימת יוצא הים שכאשר .כן .נגרש
 נגרש אז ,חובל רב בלי )הבל בלי( והולך

 ולא יין ששותה כמי ,ממקומו ומתגרש
 משום ,מהול .ויורד ועולה ריווב על יושב

 רפש מימיו ויגרשו יוכל לא השקט כי"
 הטיט אותו כל מימיו שמוציאים ,"וטיט

 וז כדוגמא, וילשפת פתוניהט וכל הים של
 תקינה מדרך שיוצאים הרשעים אותם

 שיוצאים , תיקוןבלי יין כשתויי והולכים
 כי" משום ,מהול .מהועק לדרך ישרה מדרך

 åùàøå ìãâîå øéò åðì äðáð äáä åøîàéå
 íù åðì äùòðå íéîùá)ã àé íù ( çúô àééç éáø

)á æð äéòùé (åâå ùøâð íéë íéòùøäå ' íé úéà éëå
ùøâð4471 ìéæàå äéðå÷úî à÷ôð àîé ãëã ïéà 

)>ð"à <ëàì (>àìá<àìáç 4472 ùøâð ïéãë 
 áéúé àìå àøîç éåøã ïàîë äéøúàî êøúúàå
 éë ïéâá àîòè éàî àúçðå à÷ìñå äééøåá ìò
 å÷ôîã èéèå ùôø åéîéî åùøâéå ìëåé àì è÷ùä

ôåðè ìëå àîéã àðéè àåää ìë éåîéî à
÷ôðã íéòùø ïåðéà àã àðååâë äéúåååôùìà 

 àçøàîã àðå÷ú àìá àøîç éåøë éìæàå àð÷ú

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(מקום בקוע פרצה  4463
כל מיתי מבול שאין להם תחיה אל אדבקים במיתה העולמית שהם החצונים ' מקום מוכן לקלי 4464

 ).אור יקר(
 ).אור יקר(שרים שהם חצונים ' הם הע 4465
עולם הפירוד כי ' ד דקלי"פירוש בכל רישא דדהבא חב). אור יקר(ל "שרים הנ' שהיא ראש לע' הקלי 4466

  ).א"נ(ב "הרש. עולם הפירוד' ע נק"ש ולאתבדרא תרגום להנפץ שגם בי" וז'משם הפיצה ה
 ).אור יקר(עולם העשיה , הוא הגשמי כולו בכלל 4467
 ).אור יקר(עולם היצירה , ל"סוד הקדושים על תפקידם כנ 4468
 ).אור יקר(עולם הבריאה , והכסא עיקר לאלו, אחיזתם של הקדושים בכסא כולם 4469
 ).אור יקר(ש הכל ומיוחד הוא האצילות ששם נשר 4470
 ).אור יקר(א לים להתגרש ממקומו "שא 4471
  ).א"ד(כמו רב החובל ' פי 4472
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 גרם דרכיהם קוםיע שהרי ,"יוכל לא השקט
 ,עוד ולא .שקט ובלי תיקון בלי ללכת להם
 דבר שאומרים בשעה רגזם שכל אלא

 כולם ,וטיט רפש הדבר אותו ,מפיהם
 עד החוצה מפיהם עלווג פתוניט מוציאים

  שנטמאים

 àîòè éàî íé÷ò çøåàì øùéî çøåàî é÷ôðã
 åäééçøàã åîé÷ò àäã ìëåé àì è÷ùä éë ïéâá
 àìå åëéëù àìáå àðå÷ú àìá êäîì ïåì íéøâ
 äìî éøîàã àúòùá åäãéã àæâåø ìëã àìà ãåò

 ùôø äìî àåää åäééîåôî é÷ôî åäìë èéèå
éáàúñîã ãò øáì åäééîåôî àìåòéâå àôåðè4473  

  äøåú éøúñ  
] של העיר והמגדל[שרי הממשלה 

 השרת שמלאכי דשוהק בלשון מדברים
 בלשון מדברים היו ולא ,אותה מכירים
 מהם יבצר לא ועתה" כתוב לכן ,אחרת

 אחרת בלשון מדברים שאלמלא ,"'וגו
 ,ותהא מכירים היו לא עליונים שמלאכים

 כיון .לעשות חשבו שהם החשיבות נחסרה
 אחד ברגע אלא אינו השדים שמעשה
 ,אחדים ודברים. יותר ולא אדם בני למראה

 אחת כל עליונות דרגות יודעים שהיו
 ,דרגה להם התחלפה ולא ,ריהוב על ואחת
 התיעצולכן ו ,"אחדים ודברים" כתוב ולכן

 הבה" שכתוב ,חכמה של עצה ,רעה בעצה
 בסוד הוא הכל ,"ומגדל עיר ולנ נבנה

 האחר הצד את בארץ לחזק ורצו .החכמה
 יודעים שהיו משום ,עבודתו את דוולעב
 ,לעולמות משם יורדים הרעים הדינים שכל
 "ומגדל עיר. "דשוהק דרגת את לדחות ורצו

 יודעים היו )שהרי( ,העליונה החכמה זו
 בעיר אלא בארץ מתחזק לא קדוש ששם
 ציון היא דוד עיר" בשכתו "עיר" .ומגדל

 ".צוארך דוד כמגדל" שכתוב "מגדל" ."'וגו
 האחר הצד שלטון להיות עשו ובחכמה

àðîøäã àøåèîå÷4474 ïåùìá ïììîî 
ùã÷ä4475 >éëàìîã <)éëàìîå( úøùä 

 àøçà ïùéìá ïéììîî ååä àìå äéá ïòãåîúùà
 áéúë êë ïéâá)å àé úéùàøá ( øöáé àì äúòå

åâå íäî ' àøçà ïùéìá ïàòúùî éìîìàã
 òøâ äéá ïòãåîúùà ååä àì éàìò éëàìîã

 ãáòîì ïéáùç ïåðéàã åáéùç)å( àãáåòã ïéâá
 àòâøá àìà åäéà åàì ïéãùã]àãç[ éðá åæçì 

íéøáãå øéúé àìå àùðà4476 íéãçà )à íù ( ååäã
çå ãç ìë ïéàìò ïéâøã ïéòãé àìå äééøåá ìò ã

àâøã åäì óìçúà4477 íéøáãå áéúë êë ïéâáå 
 àèéò àùéá àèéòá åèòéúà êë ïéâáå íéãçà

 áéúëã àúîëçã)ã íù ( øéò åðì äðáð äáä
 àô÷úàì åòáå àåä àúîëçã àæøá àìë ìãâîå

 àðçìåô çìôîìå àøçà àøèñ àòøàá]äéìéã[ 
 ïéúçð ïîúî ïéùéá ïéðéã ìë àäã ïéòãé ååäã ïéâá

îìòìà3184478àùãå÷ã àâøã ééåçãì ïééòáå 4479 
éò"ãâîå ø" àúîëç àã ìäàìò ]àäã[ )ã( ååä

 àîùã éòãéàùéã÷4480 àòøàá ó÷úúà àì 
øéòá àìà4481ìãâîå 4482éò "áéúëã ø) á ìàåîù '

                                                                                                                                                                                     

לכך יש לפרש דהכא בתחלת רשעותם קא עסיק . והרי הם רשעים גמורים, וכי עד עתה לא נטמאו 4473
 ,שעתה נתגרשו מחדש, והיינו כים נגרש, והם נפקי מאורח מישר לאורח עקים, שעדיין הם באורח ישר

ובההוא רוגזא , ולפיכך עדייןא ל הוציאו טינופא מפיהם אלא הם בדעתם רשעים ויוצאים מדרך הישר
 ).אור יקר(' דילהון מפקי טינופא ואז מתטמאים הם בעצמם שהם מתדבקים בקלי

 ).א"נ(ב "הרש. שרים של הממשלה' פי). אור יקר(בני היכל המלך  4474
 ).א"ד(ת "א בס"לך לך פט ע 4475
ואחדים ירצה , כן מדרגות קדושות שהם למטה ממנה נקראים דברים, את דברהשכינה נקר 4476

 ).אור יקר(מיוחדים נקשרים זה למטה מזה כדרך השתלשלותם 
' נ אחדים כמשמעו כלו"א. אחדים מלשון אחיזה שיודעים הדברים אחוזים ומשתלשלים זה מזה' פי 4477

 ).א"נ(ערבוב ' היתה הידיעה להם בל
" ואנכי בראתי משחית לחבל"ש " וכמ,הרשעיםבו את בישא לענוש את א היא הרצועה " הסט4478

העבירה תוצאת מעשה  שכל עונש הנה הוא ,'ב דרוש ב"ה ח"ארנו בדעיפ מה שב" והוא ע.) טזישעיה נד(
" וסער מתחולל על ראש רשעים יחוליצאה חמה "כ "בחינת מאמהכ ל" אחיתהעבירה גופה נעשכן  ש,ועצמ

  ).ג"ש נג ע"הקדו) (ירמיה כג יט(
  ).ג"ש נג ע"הקדו (העבירות שבידםי "ע כדי שלא יענשו 4479
 ).אור יקר(ה "הוי 4480
 ).אור יקר(מלכות שם אדני  4481
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 הארץ כל אדון את )לדחות( שדוחה בארץ
  .בארץ צד אחרל דיור ולהיות ,ממקומו

æ ä(åâå ïåéö àéä ãåã øéò  'ãâî"áéúëã ì)  ã øéù
ã(êøàåö ãåã ìãâîë 4483 éåäîì åãáò àúîëçáå 

 àðèìù>àøèñã <)àøèñî( àòøàá àøçà 
)àééçãã( ]àééçãì[õøàä ìë ïåãà 4484 äéøúàî 

 àøåéã éåäîìå]àøèñì) [àøèñå(àòøàá àøçà   
 )שאחר( שאחוז כמו ,"שם לנו ונעשה"
 בינינו אותה נחזק ,למעלה השם הוא

 שיתפזרוידעו  ,"נפוץ פן" .בארץ שם שיהיה
 לעשות חדיםימתי היו ולכן ,הארץ פני מעל

 זכר הוא האחר הצד. בחכמה זה מעשה
 וכמו .הקשה הדין זוהמת קףות ,קבהונ

 על בגללו והתחזקו בהם )בו( חטא שאדם
 ,יותר שיתחזק עשו הם כאן גם ,העולם
 אדם בני ,"האדם בני בנו אשר" שכתוב

 על האחר צד והשליט שהביא הראשון
 אין שהוהקד שצד כמו .הרע הצד ,העולם
 גם ,ומגדל בעיר אלא הזה בעולם שלטונו

 להשליט ומגדל ירע לבנות הם חשבו כאן
  .בעולם הזה הרע הצד את

íù åðì äùòðå4485 )ã àé úéùàøá (îëä 
)àãéçàã( ]àøçàã[ àìéòì íù åäéà åóé÷ú319 

 ååä àòéãé õåôð ïô àòøàá íù éåäîì àððéá äì
ïéòãé4486 ååä êë ïéâáå àòøà éôà ìòî ïåøãáúéã 

äîëçá àã àúãéáò ãáòîì ïéãçéúî4487 àøèñ 
 àøçà>åäéà<àô÷åú àá÷åðå øëã  àîäåæã 

 áç íãàã äîëå àéù÷ àðéãã>åäá<) >ð"à <
äéá (àîìò ìò äéðéâá åô÷úàå4488 éëä óåà 

]ïåðéà[ãáò å320 áéúëã øéúé ó÷úúàã )ä íù (
 éúééàã äàîã÷ íãàã éåðá íãàä éðá åðá øùà
 àùéá àøèñ àîìò ìò àøçà àøèñ èéìùàå
 àîìò éàäá äéðèìù åàì äùåã÷ã àøèñã äîë

 éëä óåà ìãâîå øéòá àìà éðáîì ïåðéà éáéùç
àîìòá àùéá àøèñ éàä èìùéîì ìãâîå øéò  

  )åäé ãøéå"úåàøì ä4489 )íù  ,"לראות 'ה וירד"
  äò/à  
  øäæ  

  ïåì éáàñîå4490  .אותם ומטמאים

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(יסוד המייחד שתי השמות  4482
הוא כינוי למלכות " עיר"הוא כינוי ליסוד ו "מגדל" כי ,יסוד ומלכותדהיינו ן דקדושה " והם כנגד זו4483

נוגה ' ח שער קלי"ע' ועי). דורות מנח ועד אברהם' יס אבות במשנה " עוד ליקוטי הש'ועי. ג"ש נג ע"הקדו(
ורצו , נוגה שבהם היו משתמשין בדור הפלגה' ן דקלי"ה הזו"ה, ולילית' שהעיר והמגדל הם כנגד הסמ', ז

ר אשאותו הכח  , כוונהו כי בכל פעולה ומעשה שהאדם עושה לאיז.לבנות מקום ומשכן להם לעבוד אותם
 והיו מכוונים בכל פעולת הבנין דעיר ומגדל . הן בקדושה והן בהטומאה נמשך ויורד,מכוון בו בפעולתו

 וא מעצמ"סטכח ל אין אך משום שידעו ש. לעשות מקום ומשכן להם לשכון בתוכם,א"ן דסט"לשם הזו
חמה וסער " שלא יהפך עליהם פשעם ומרדם לכמו כן רצו בני אותו הדור ו. בלבדאלא מיניקת הקדושה

 כדי שיוכלו ,שריית המלכות דקדושהאף את  "עיר ומגדל" להמשיך בכיוונו לכן ,'וכנז) ירמיה כג( "מתחולל
  ).ד"ש נג ע"הקדו (תםוכל תאואת ז להשלים חפצם ולמלאות "עי

ורצו לדחותה על ידי היותם בונים , הם ראו שמשכנה בתחתונים ועל ידם נקשרת הקדושה למטה 4484
 ).אור יקר(ובזה עיר ומגדל הקדושה נדחה , מאיםהעיר והמגדל ט

 ).אור יקר(ה "נגד השם הוי 4485
וכיון שהיו יודעים , ולכל משפחה ומשפחה שמותיה מאת השר, שרים הם' וע, משפחות היו' ע 4486

 ).אור יקר(המדרגות העליונות ידוע שהיו מתפוצצים 
 ).א"נ(ח "ז.  לכך עשו עיר ומגדלהיא דכר ונוקבא' א לפי שהקלי"לז. הוקשה לו עיר ומגדל למה 4487
 ). אור יקר(' ר מצד הקלי"שלא נתחזק החומר אלא בעון אדה 4488
אור (נמצאו כל המדרות מסתלקים , י שהוא המוסבב עלה למעלה"ואדנ, ירד למטה, הוא סיבה' ה 4489

 ).יקר
ה שאם הם רוצים בשר חזיר עולה בידם נבלה וטריפה ואם הם רוצים נדה עולה בידם נדה שפח 4490

משביעין אותם מן ' וזה להיות הקלי, ואם הם רוצים העבירה פעם אחת עולה בידם כמה פעמים, גויה זונה
 ).אור יקר(האסור 
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 עיר לנו נבנה הבה ויאמרו" ,בא וראה
 אלא הבה אין ,"בשמים וראשו ומגדל
 ומגדל עיר לנו נבנה" .בעלמא הזמנה
 רעה בעצה אוב כולם ,"בשמים וראשו
 ,באו בשטות ,הוא ברוך לקדוש לסרב

 לקחו שטות ,אבא רבי אמר. הלב בטפשות
 כדי באו רשעות של בחכמה אבל ,בלבם
 ,אחרת לרשות עליונה מרשות לצאת

 סוד יש םלוובכ .זר לכבוד כבודו ולהחליף
 עיר לנו נבנה הבה. "עליונה חכמה של

 הזאת לבקעה כשהגיעו , בא וראה,"ומגדל
 מקום להם והתגלה ,זרה שותר שהיא

 ,אמרו ,הים דגי בתוך תקוע זה ששלטון
 להנות הלב את @ולחזק לשבת מקום הנה

 הזה במקום נתקין ,"עיר לנו נבנה הבה" .בו
  .ומגדל עיר

 ìãâîå øéò åðì äðáð äáä åøîàéå éæç àú
 íéîùá åùàøå)ã àé úéùàøá ( àìà äáä úéì
àîìòá äðîæä4491ùàøå ìãâîå øéò åðì äðáð  å

 äéá àáøñì åúà àùéá àèéòá åäìë íéîùá
á÷á"àúåèùá ä4492 ]åúà[) åäéà ( àáìã åùôèá

à"àáà ø4493àúåèù 4494 >åáéñð <)åáéöð( 
åúà åòéùøã äîëçá ìáà åäééáìá4495 ïéâá 

 åùøî à÷ôðìäàìòàøçà åùøì 4496 àôìçàìå 
äàøëåð àø÷éì äéø÷é4497àìëáå 4498 àæø úéà 

 àúîëçãäàìò àú ìãâîå øéò åðì äðáð äáä 
ë éæçäò÷á éàäì åèî ã4499 äàøëåð åùø åäéàã 

àúåðèìùã øúà åäì éìâúàå4500 åâá òé÷ú àã 
àîé éðåð4501÷úàìå áúéîì øúà àä åøîà òà321 

éàúú äéá äàðäúàì àáì4502 äðáð äáä ãéî 
ìãâîå øéò àã øúàá ïé÷úð øéò åðì  

 )להם נתן( זה מקום ,"שם לנו ונעשה"
 למקום ונבנה ,אחר ולא ,ליראה לנו יהיה

 íù åðì äùòðå)íù ( àã øúà)ïåì áéäé (] àäé
ïì[ øéò àã øúàì äðáðå àøçà àìå àìçãì 

                                                           

 ).אור יקר(הסכימה עמהם לטמאם ובנו בפועל ' הם לא עשו אלא הכנה והקלי 4491
 ).אור יקר(היינו דבר שאין בו ממש  4492
 ).אור יקר (אמנם לא היה חטאם אלא דבר חכמה, שטות לחטא 4493
 והם בסוד הדינין , והנה באמצע היום אין שם מוחין, אחר חרבן אנו צריכין לחדש מוחין בכל תפלה4494

ח "ע (כ נכנס בו רוח שטות" אין אדם חוטא אא)א"סוטה ג ע ( וזהו.אלקים'  שהם סוד ג,ל"ונקרא חרן כנ
י "נח) [נשמה שבשמים וחיה ששם( אז בחינת ,כ נכנס בו רוח שטות"אין אדם חוטא אא). שער העיבורים ה

 דברוח ומלכין ,י" אל הרוח שלו בסוד נחלהאיר פ" אין מזדווגים בהארת פב]שבשמים נשמה וחיה שבם
הרשעים בחייהם ) ב"ח ע"ברכות י( ולכן ,ר של הרוח שהוא בסוד חיים דיליה" שמסתלקים ג,קדמאין מיתו
 )ש שבירה כ"פת (קרויים מתים

אמרו שהם ראו אותם . הבה נבנה לנו עיר ומגדל) 'א ג"בראשית י(רו ואמ,  דור הפלגה קלקלו4495
אמרו באו ונתקן להם גופים מצד , ולא היה להם גויה לעלות, הנפשות של דור המבול שלא עלו למעלה

ספר  (ומגדל יסוד חיצונים, הבה נבנה לנו עיר היא מלכות חיצונים, ואמר נמרוד. וזהו הבה, הקליפה
גם ' שהיו יודעין שמוש שמותיו ית' אז הוחל כי בימי אנוש הוחל לקרוא בשם ה. )אהליקוטים פרשת נח 

היו ' ז הכוונה הוא כי בידיעה הזאת שהיו משתמשין בשמותיו ית"שהתחילו לעבוד ע' המתרגם שפי' פי
והנה שמוש זה לא היה עולה בידם אם לא היו יודעין צירוף , הפרושים' ב' ז והכל א"מורידין כח לע

' ש ויהי כל הארץ שפה אחת גי"א לשמוש השמות בלשון אחר וז"יות והשמות בלשון הקודש כי אהאות
לקוטי  (ויחוד שמותיו הקדושים' שהם אחדותו ית' לשון הקודש ודברים אחדים הם ממש שמוש שמותיו ית

ר ומגדל ה הבה נבנה לנו עי"ז וזש"ד וגם חזרו לקלקל בע"כשחזרו ובאו בדור הפלגה חטאו בש. )תורה נח
לחזור ולבנות גופן מן החיצונים אל הנשמות להכניסם ' כמו שיש בקדושה יסוד ומלכות יחד וכוונתם הי

 ).ס אבות"לקוטי הש(בקליפה כבראשונה 
 ).אור יקר(' ויהיו מונהגים בקלי, שלא יהיה להם חלק בקדושה 4496
 ).אור יקר(' שלא יהיה שליטת הקדושה בעולם אלא הקלי 4497
 ).אור יקר( בחטא דרך יחטא האדם יש חכמה כלומר אפילו 4498
 ).אור יקר(לשון בקיעה  4499
 ).אור יקר(' שהם הקלי 4500
ויבא , וכולם יונקים ממנה, שם רמס ואין מספר הם הכחות, זה הים גדול ורחב ידים שהיא המלכות 4501

גו נוני גם השטן בתוכם ויש לו פרצה ובקיעה ידועה שהיא לא מקום לינק מן הקדושה וזהו אתר תקיע ב
 ).אור יקר(ימא וכשמצאו זה כנגדו רצו לבנות לה כסא להשפיעה מלמעלה להמליכה עליהם 

ולכך בקשו להם צד התר לכל ומצאו שהיא , אין בעולם העליון הקדוש דרך הנאות בעולם הזה 4502
 ).אור יקר(ודחו הקדושה האוסרת הנאות העולם התחתון ' הקלי
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 למעלה לעלות לנו למה .גדלומ עיר זה
 מקום כאן הרי ,ממנו להנות נוכל שלא
עבודה [ יראה ,"שם לנו ונעשה" .קןומת
 אחרות לדרגות ,"נפוץ פן" .שם דולעב] זרה

 את לראות 'ה וירד. "העולם לצדדי ונתפזר
אותם מ אחתהיא  זו ,"המגדל ואת העיר
 מה וכי .לארץ השכינה שירדה פעמים עשר
 ,לזה דםומק יודע היה ולא ,לראות הוא
 שנאמר כמו ,בדין תבונןלה לראות אלא

 ואת העיר את" ".טווישפ עליכם 'ה ירא"
 כתוב לא שהרי ,להסתכל יש כאן ,"המגדל
 את לראות אלא ,האדם בני את לראות

 בשעה אלא ,למה ,המגדל ואת העיר
 בהתחלה ,בדין הוא ברוך הקדוש תבונןשמ

 גהבדר כך ואחר ,שלמעלה בדרגה תבונןמ
 כך ואחר ,בעליונים בהתחלה ,שלמטה

 ,למעלה מגיע זה שדבר ומשום .בתחתונים
 ,בהתחלה בו היתה מעלה שלהתבוננות ה

  ".המגדל ואת העיר את לראות" שכתוב

 ìåëéð àìã àìéòì à÷ìñì ïì äîì ìãâîå
ðäúàì äùòðå àð÷úî øúà àëä àä äðî äà

 ïéâøãì õåôð ïô ïîú çìôîì àìçã íù åðì
ïéðøçà4503åäé ãøéå àîìò éøèñì øãáúðå " ä

 ìãâîä úàå øéòä úà úåàøì)ä íù ( àåä àã
úçðã ïéðîæ øùò ïåðéàî ãçà àòøàì àúðéëù 

 àðã úîã÷î òãé äåä àìå úåàøì àåä äî éëå
 øîà úàã äîë àðéãá àçâùàì úåàøì àìà

)àë ä úåîù (åäé àøé" úà èåôùéå íëéìò ä
 àì àäã àìëúñàì úéà àëä ìãâîä úàå øéòä
 úà úåàøì àìà íãàä éðá úà úåàøì áéúë
 çâùàã àúòùá àìà éàîà ìãâîä úàå øéòä

á÷" àìéòìã àâøãá çâùé àúéîã÷á àðéãá ä
éàìòá àúéîã÷á àúúìã àâøãá øúáìå4504 

 àìéòì àèî äìî éàäã ïéâáå éàúúá øúáìå
ùà áéúëã àúéîã÷á äéá äåä àìéòìã àúåçâ

ìãâîä úàå øéòä úà úåàøì  
 בני" זה מה ,"האדם בני בנו אשר"

 ברבונו שמרד הראשון אדם בני ,"האדם
 ,"האדם בני בנו אשר" .לעולם מות וגרם
. למעלה לבנות ורצו )גרמו( אמרו ודאי בנין
 'ה אמר כה" ,)ואמר( פתח שמעון רבי

  שער אלהים

 éðá åðá øùà íãàä)ä àé úéùàøá ( éðá éàî
 íøâå äéøîá ãøîã äàîã÷ íãàã éåðá íãàä
 éàãå àðééðá íãàä éðá åðá øùà àîìòì àúåî

]åøîà[) åîøâ ( ïåòîù éáø àìéòì éðáîì åòáå
 çúô)øîàå) (à åî ìà÷æçé (åäé øîà äë" ä
éäìà"øòù í  

  äøåú éøúñ  
 את )על( לראות ירד הזה הקדוש השם

 מדברים היו והם .בנוש הבנין של מעשיהם
 קדושות דרגות אותם לכללשון הקודש ב

 ,שהוהקד שירדה כיון ,מצליחים והיו
 ירדו עליונים ,הללו הדרגות כל התבלבלו

 ישר בדרך עומדים היו ולא ,עלו ותחתונים
 בשבעים לשונם בלבל כך ואחר .שהיו כמו

 נהוממיש . העולם י לכל עברוהתפזרו לשון
 )אותם( כלם  קיימיובו ,ברקיע אחד

 קיים והוא ,העולם מעשי של מפתחות
 היו והם .היום ורגעי השעות בכל וזמין

ã÷ã àîù éàä úçðåùä éæçîì )>ð"à <ìò (
 ïåùìá ïììîî ååä ïåðéàå åðáã àðééðáã ïåäéãáåò
 ïéçéìöî ååäå ïéùéã÷ ïéâøã ïåðéà ìë éáâì ùã÷ä
 ïåðéà ìë åìáìáúà äùåã÷ úúçðã ïåéë

ïéâøã4505 ååä àìå å÷éìñ ïéàúúå åúçð ïéàìò 
 ìáìá øúáìå ååäã äîë øùéî çøàá ïéîéé÷

òá ïåäðùéì ' ãç àîìò éøèñ ìëì åøãáúàå ïùéì
 àðîîéàåä4506÷øá  ìë ïéîéé÷ äéáå àòé)ïåðéà (

 éúòùá ïéîæ àîéé÷ åäéàå àîìò éãáåòã ïçúôî

                                                                                                                                                                                     

זולת , השרים שולטים בעולם חלקים חלקים חלק כך לפלוניוהם סטרי עלמא כנודע ש, הם השרים 4503
 ).אור יקר(ארץ ישראל שאין לשום שר חלק בה כלל 

ואם . לשפוט הקליפות שרצו בבניין ההוא והמרידו בני אדם בקונם והיו מתחזקות למטה בעולם 4504
 חטא זה שהם היו ויש לומר שאין כל חטא שוה כי' וכו, תאמר אם כן ימצא שיצר הרע יש לו עונש במעשיו

 ).אור יקר(בעולם התחתון היה ראוי שלא ישמעו אליהם ' רוצים לחזק הקלי
 ).א"ד(ב ”ש קמט ע"בפרשת ויצא מאיך האי סלם וסלקין אינהו ממנן ע 4505
נראה ). אור יקר(והוא שר כולל הכל וגנזיו הם ידיעת שם כל שר ושר שתחת ידו , שכל הפועל 4506

ר בסיפא והוו פתחי וסגרי והכי אקרי פתחון וסגרון וכדאיתא בתיקון נז ן דייקא נמי דקאמ"שהוא מטטרו
  ).א"ד(א ועיקר ”נ סוריה כנזכר בפרשת פקודי ריג ע"ש א"ע
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 הממונה של הגנוזה ,החכמה בסוד יודעים
 ומצליחים וסוגרים פותחים והיו ,הזה

 )שהסתכלו( כיון .פיהם במאמר במעשיהם
  .מהם נמנע הכל ,שלהם דיבורה שהתבלבל

 àúîëçã àæøá ïéòãé ååä ïåðéàå àîåéã éòâøå
 éçìöîå éøâñå éçúô ååäå àðîî éàäã àæðâ

 ïåéë ïåäîåôã àøîéîá ïåäéãáåòá)ìëúñàãå (
]ìáìáúàã[ ïåäìã àøîéî ]àìë) [àìã( òðîúà 

åäééðî  
 צד ,בקעה הבאות קןומת מקוםמצאו ו

 קןומת מקום ,"בקעה וימצאו. "הצדדים
 לחזק הם שרצו ,הרע הצד )אותו( לזה

 תלוי היה הצד אותו של )שלו( כח .ונמנעו
 משם שנטלה עד ,בקעה באותה להפרע
 עיר בנו שהם דוגמאכ ,ומחנות צבאות
 ונהרגו ,בידיה כולם )הכל( ונתנו ,ומגדל

 .הימין ץשם אותם שלא רצו לצאת בק
 מקום באותו ,םץ הימיבק ונפלו נבהלו

 זה ועל .הזו בבקעה בתחלה הכח שנחלש
 והתחזקה, "עצמות מלאה והיא" כתוב

 ונשבר ,נבוכדנצר שהקים הצלם באותו
 צלם ובאותו עצמות באותם כך אחר כחה

 על וקמו התקיימו ראשונים שאותם
 כל ידעו ואז ,נשבר צלם ואותו ,רגליהם

 דושהק מבלעדי אלוה שאין העולם עמי
 על שמו שהתקדש ועוד .בלבדו הוא ברוך

 ,אחד ביום והכל ,ועזריה מישאל חנניה ידי
  את קדוש יעקבוהקדישו" כתוב זה ועל
  ."'וגו

 àøèñ äò÷á àåääá åçëùà ï÷úî øúàå
äò÷á åàöîéå ïéøèñã) á àé úéùàøá( øúà 

 éàäì ï÷úî)àåää ( ïåðéà åòáã àùéá àøèñ
 àô÷åú åòðîúàå àô÷úàì)äéìéã (] àåääã

àøèñ[ ãò äò÷á àéääá àòøôúàì àéìú äåä 
 åðáã ïåðéàã àðååâë ïééøéùîå ïéìéç ïîú àìèðã

 åáéäéúàå àìãâîå àúø÷)àìë (]åäìë[ àäãéá 
åòá àìã ïåðéà ïîú åìè÷úàå4507÷á ÷ôéîì " õ

éîéä"íéîéä õ÷á åìôðå åìéäáúà ï4508 àåääá 
 äò÷á éàäá àúéîã÷á àô÷ú ùìçúàã øúà

áéúë àã ìòå) ìà÷æçéà æì ( úåîöò äàìî àéäå 
 øöðãëåáð íé÷àã àîìåö àåääá úô÷úúàå
 àåääáå ïéîøâ ïåðéàá øúáì àô÷åú øáúàå
 ïåäéìâø ìò åî÷å åîéé÷ éàîã÷ ïåðéàã àîìåö
 àîìòã ïéîò ìë åòãé ïéãëå øáúà àîìåö àåääå

åìà úéìã"á÷ øá ä" ùã÷úàã åúå éåãåçìá ä
ãçá àìëå äéøæòå ìàùéî äéððçã àãé ìò äéîù 

 áéúë àã ìòå àîåé)âë èë äéòùé ( úà åùéã÷äå
åâå á÷òé ùåã÷'4509  

  äò/á  
 סגור יהיה קדים נהוהפ הפנימית החצר

 יפתח השבת וביום המעשה ימי ששת
 יש זה בפסוק ".יפתח החדש וביום

 יהיה ,שנאמר כמו סוד והוא ,בו להסתכל
 וביום(" ,למה ,המעשה ימי ששת סגור

 למה ,"'וגו יפתח החדש וביום יפתח השבת
 ימי ששת של ימים אותם כל סגור יהיה

 זה ששער ימי החול אלו אלא, )המעשה
 עם לוהח להשתמש שלא סגור יהיה

éäé íéã÷ äðåôä úéîéðôä øöçää4510 øåâñ 
 íåéáå çúôé úáùä íåéáå äùòîä éîé úùù

çúôé ùãçä4511 )à åî ìà÷æçé ( úéà àø÷ éàä
 äéá àìëúñàì]åäéàå) [åäéàã( äîë àæø 

 äùòîä éîé úùù øåâñ äéäé øîúàã]éàîà[ 
)åâå çúôé ùãçä íåéáå çúôé úáùä íåéáå '

 éîé úùùã ïéîåé ïåðéà ìë øåâñ äéäé éàîà
äùòîä (ã ìåç éîé ïéìà àìà äéäé àã àòøú

                                                           

 ).אור יקר(בני אפרים שיצאו ממצרים קודם זמנם והיינו הבקעה המלאה עצמות  4507
 .א"לעיל נד ע' עי 4508
והיינו , ו ולכך והקדישו ובזה יעריצו"ח היינו שהיתה אותה הקליפה מתחזקת והקדושת מתחלשת 4509

 ).אור יקר(' כאומרו כי בראותו ילדיו וכו' חנניה משיאל וכו
א ובתקון כא דף ”א ובתיקון נב דף נא ובתקון ו דף יח ע”י דף קפז ע"ע ובמ"בפרדס בשער אבי' עי 4510

 ).א"ד(ב "סא ע
ש יב "הקדו(לם היצירה לפני החטא היה עולם העשיה מקבל הארה מעולם הבריאה שלא דרך עו 4511

 ).מקדש מלך כאן' ועי, ב"ב קיג ע"ה ח"דע, א"ע
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 החדש וביום יפתח השבת וביום ,דשוהק
 ברוך הקדוש של( שמוש אז שהרי ,יפתח
 הלבנה מאירה ואז ,דשובק דשוק של )הוא

  . השמש עם להתחבר
  

àùãå÷á ìåç àùîúùàì àìã øåâñ4512 íåéáå 
 ïéãë àäã çúôé ùãçä íåéáå çúôé úáùä

 àùåîù)á÷ã"ä4513 (]àùãå÷á àùãå÷ã4514[ 
 àùîùá àøáçúàì àøäéñ øéäðúà ïéãëå  

 באותם נפתח לא זה שער ,בא וראה
 ימי באותם שהרי משום , ימי החולששת

 כל ושולטים ,נזון התחתון העולםהחול 
 חוץ העולם על ימי החול תשש אותם
 לא ,ששולטים ואותם. ישראל בארץ מאשר

 שהשער משום ,הקדושה בארץ שולטים
 ,החדש וביום השבת ביום אבל .סגור הזה

 שהשער משום ,שולטים ולא עובריםכולם 
 ונזון השמחב הוא והעולם ,פתוח הוא הזה

 ואם. אחרת לרשות העולם תןינ ולא ,משם
 שולטים הם םימי ששה אותם שכל ,תאמר
טרם  ,קדים הפונה ,ראהו בא ,לבדם

 ,בעולם תמיד מסתכל הוא , לשלוטיקומוש
 פרט ,דשוהק מן העולם לזון נפתח לא אבל
 כולם הימים וכל .החדש ויום השבת ליום

àã àòøú éæç àú4515 ïåðéàá çúôúà àì 
ìåçã éîåé àúéù4516 àäã ïéâá ]á[ éîåé ïåðéà

ïåðéà ìë ïéèìùå ïæúà äàúú àîìò ìåçã4517 
ìåçã ïéîåé úéù4518àîìò ìò 4519 àòøàá øá 

ãìàøùé4520 å éèìùã ïåðéà> àòøàá éèìù àì
àùéã÷< íåéá ìáà øåâñ åäéà äæä øòùäã ïéâá 

 ïéèìù àìå ïøáòúî åäìë ùãçä íåéáå úáùä
 åäéà àîìòå çåúô åäéà äæä øòùäã ïéâá
 åùøì àîìò áéäééúà àìå ïîúî ïæúàå äåãçá
 ïåðéà ïéîåé úéù ïåðéà ìëã àîéú éàå àøçà

åäééãåçìá ïéèìù4521åôä éæç àú íéã÷ äð4522 
åäéà äàèìùì ïåîå÷é àì ãò4523 øéãú ìëúñà 

 àîìò àðæúàì çúôúà àì ìáà àîìòá
                                                                                                                                                                                     

ירצה שאם היה השער הזה פתוח והאור הזה מתפשט לכל בשוה נמצא משתמש חול בקדש לכך  4512
ה שיהיה הנהגת העולם לפעמים פעם האצילות לבדו ואז ימי החול בטלים ואינם משמשים דבר "רצה הקב

 ).אור יקר(גר ופעם החול לבדו שאז השער נס
ק שבעולם היצירה הם הנקראים ששת ימי המעשה השולטים בחול על העולם והענין כי "כי ו 4513

י הבריאה ואז נאמר "ט יתגלה אור העליון בלי לבוש בלי אמצעי אלא הוא בעצמו ע"ח ויו"בשבת ור
 .ב"ג עט ע"זהר ח' ועי). מ"מ(ט "ח ויו"ה לובש בגדי מלכות בגדי שבתות ור"שהקב

אלא נפתח מפני שאז הוא , דאין ראוי כדפירשנו, לומר אין פתיחתו למטה להשתמש חול בקדשכ 4514
וענין דהא כדין שמושא דקודשא בקודשא הורה על , הייחוד העליון ומשתמש קדש בקדש והחול מתבטל

וכדין אתנהיר "וכנגד ראש חדש אין זווג ממש למעלה אמר , ל"מציאות השבת שהוא ממש זווג עליון כנ
אלא שהוא יום נועד לשמחה להיות אז הארת הלבנה להיות , לא זווג ממש" יהרא לאתחברא בשמשאס

 ).אור יקר(ו בחדש "מתחברת בשמשא והולך עד ט
שהוא כולל , והוא עולם בפני עצמו, והא סוד הפרגוד, הבריאה ליצירה יש פרוכת פרוש' בין בחי 4515

 שבת וביום החדש כל כך עד שאור עליון מבהיק ומאיר עניינים רבים האמנם הפרגוד הזה הוא מזדכך ביום
). כג' א סי"אור יקר ש(והם אז יקרא אליהם ואל כל העולם שנפתח השער הזה , בעששיות התחתונות

 ).מ"מ(מלכות 
ימי החול עלמא תתאה שהיא עולם הזה חוצה לארץ ניזונית מעשיה וארץ ישראל ניזונית ' בו' פי 4516

 ).מ"מ(מיצירה 
 ).אור יקר(להורות שאין שליטתם אלא דווקא לענין המזון ולא לענין ההשגחה " אתזן"מר דקדק שא 4517
 ).מ"מ(ק דעשיה "ו 4518
 ).מ"מ(חוץ לארץ  4519
חוץ מארץ ישראל דכתיב בה , י הבריאה"ט ולא ע"י היצירה עולם דמט"ימי החול מתנהגים ע' כל ו 4520

ואפילו מדת הדין אלא כל '  העשיה והקליואין כח לשלוט שם' אלהיך דורש אותה תמיד וכו' ארץ אשר ה
י מלאך "י היצירה בכח הבריאה ואפילו המיתה בארץ ישראל אינה ע"י תהיינה ע"הפעולות הנעשים בא

 ).מ"מ] (א"לקמן סוף צט ע' עי[י גבריאל "המות הטמא אלא ע
 ו סילוק ההשגחה וזה אין ראוי"נמצא זה ח, כלומר ואין הקדושה העליונה משתתפת עמהם 4521

שקודמת בפניה והשגחה קודם כל אלו והיינו תדיר ואלו , לזה אמר הכתוב הפונה קדים, להעלות על לב
 ).אור יקר(אינם תדיר 

 ).מ"מ(השער הזה שהיא מלכות פונה להאיר להם קודם שליטתם  4522
נ שלא יהיה "א. ה משגיח שלא יעשו כליה"הפונה קדים שקודם שהחיצונים ישלטו הקב' הוא פי 4523
  ).א"נ(ח "ז. כפי מעשיו' וא'  בשוה אלא כל אהפרעון
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 שהרי ,משם ונזונים השבת ביום דבקיםנ
 ,פתוחים השערים כל השבת ביום )אז(

 לעליונים ,םלכל נמצאת ומנוחה
 ,"לראות 'ה וירד" , בא וראה.םולתחתוני

 תבונןלה )פרוש וצעיף( לולח דשומק ירד
 העולם על לעורר קיום מויוקי שבנו במה

  .אותם ליראה

 àùãçã àîåéáå àúáùã àîåéá øá àùãå÷î
 àúáùã àîåéá ï÷áãúà åäìë ïéîåé åäìëå

 àäã ïîúî åðæúàå)ïéãë ( åäìë àúáùã àîåéá
 éàìòì àìëì çëúùà àçééðå ïçéúô ïéòøú

åäé ãøéå éæç àú éàúúå"çð úåàøì ä àùãå÷î ú
 ìåçì)àùéøô ãéãøå ( åîéé÷å åðáã äîá àçâùàì

ïåäì àìçãì àîìò ìò àøòúàì àîåé÷  
 .שמעון רבי לפני יושב היה יצחק רבי

 זו שטות שעשו אלה ראו מה ,לו אמר
 בעצה וכולם ,הוא ברוך בקדוש דולמר
 ,נתבאר הרי ,לו אמר .בזה התקיימו אחת

 הסעו ,"מקדם בנסעם ויהי" שכתוב
 וירדו ישראל מארץ נסעו ,למטה מלמעלה

. להדבק מקום כאן הרי ,אמרו .לבבל
 הסיוע ויתדבק ,"' וגושם לנו ונעשה"

 בא שכשהדין משום ,הזה במקום שלמטה
 ומכאן ,כנגדו זה מקום הרי ,בעולם לשרות

 דחק יש למעלה שהרי ,ויזון העולם יהנה
 אנו אלא ,עוד ולא .ממנו העולם את להזין
 ירד שלא מלחמה בו ונערך לרקיע נעלה

 עם הן 'ה ויאמר. "כמקדם בעולם מבול )בו(
 שכולם משום ,"לכלם אחת ושפה אחד

 ויצליחו יעשו שכולם ,ביחוד ,כאחד
 לצד אחד כל הדרגות יתפזרו ,במעשיהם

 ,שלמטה אלה כל יתפזרו זה ובגלל ,שלו
  ".משם תםוא 'ה ויפץ" ,כתוב מה

à ïåòîù éáøã äéî÷ áéúé äåä ÷çöé éáø" ì
î äéá àãøîì àã àúåèù åãáòã ïéìà åîç ä

á÷á"àãç àèéòá åäìëå ä4524 àãá åîéé÷úà 
à" áéúëã øîúà àä ì)á àé úéùàøá ( éäéå

 åìéèðúà àúúì àìéòî åìéèðúà íã÷î íòñðá
 àëä àä åøîà ìááì åúçðå ìàøùéã àòøàî

÷áãîì øúà4525åâå íù åðì äùòðå  ']÷áãúéå [
)÷áãúàå(àúúìã àòåéñ 4526 ïéâá àã øúàá 

ã àã øúà àä àîìòá äàøùàì éúà àðéã ãë
 äéìá÷ì]å[ àëäîààîìò éðäú4527 àäã ïæúéå 

 ãåò àìå äéðî àîìò àðæúàì åäéà å÷éçã àìéòì
àáø÷ äéá çâðå àòé÷øì ÷ñð ïðà àìà4528 àìã 

úåçé322 øîàéå àúéîã÷áãë àîìòá àðôåè 
åäé" íìëì úçà äôùå ãçà íò ïä ä)å íù ( ïéâá

 àãåçééá àãçë åäìëã>ã< ïåäìë ïåçìöéå ïåãáòé
åäééãáåòá4529 äéøèñì ãç ìë ïéâøã ïåøãáúé 

 áéúë äî àúúìã éðä ìë ïåøãáúé êë ïéâáå) íù
ç (åäé õôéå"íùî íúåà ä  

 פזר( לשונם התבלבלה למה ,תאמר ואם
 אלא ).הוא ברוך הקדוש אותם ובלבל
 ,דשוהק בלשון מדברים שכולם משום
 משום ,סיוע להם העשנ לשון אותה

 הפה ובדבור במעשה תלוים שדברים הללו

 éàîà ïåäðùéì àîéú éàå]ìáìáúà[)  øãáúà
á÷ ïåì ìáìáå"ä ( ïéììîî ïåäìëã ïéâá àìà

ùã÷ä ïåùìá4530 )å( ïåì ãéáò à÷ àðùéì àåää
 ïééìú àîåôã àìåìîáå àãáåòáã ïéâá àòåéñ

                                                           

אאל , ותירץ שלא היה דבריהו בשטות סתם, בשטות כזה לא היה ביניהם אחד שלא יראה השטות 4524
 ).כד' א סי"אור יקר ש(שרצו לידבק בחיצונים ולהתרחק מהקדושה , בידיעת חכמה

 בקדושה החקירה נעלמת אמנם, ולמחקר כלומר כאן מקום ראוי לידבק מפני שיש בחיקרה השגה 4525
 ).אור יקר(ועלה בשטותם שכיון שאין השגה אין דבקות לאדם בו , ואין השגה

כלומר ההתעוררות העולה מלמטה למעלה לא תהיה אל הקדושה שאין לנו בו תועלת מרוב  4526
, מלמטה אנו נתן כח לחצונים, ההעלם אלא תהיה למטה במקום זה ואחר שאין כח מלמעלה אלא מלמטה

ויש אחיזה לחצונים , ימצא שאין לקדושה אחיזה והשגחה למטה כלל, ייתי דינא על עלמא מהקדושהוכד 
 ).אור יקר(אם כן לא תוכל הקדושה לפעול בתחתונים כלל 

 ).אור יקר(מר לא בדקות ????גשמי מה 4527
ובזה נלחמה עמו , במעשים ידועים' ניסק לרקיעא בכוונתינו ובמעשה החכמות ונגביר הקלי 4528

 ).אור יקר(והיינו כשפים שמכחישים פמליא של מעלה , ום אופן לא ישגיח למטהשבש
 ).אור יקר(ואין להם השגחה מן הקדושה כלל ' עליה' שיהיו כשדים שהשגחת החצוני 4529
אלא המלאכים והם לא אשתמודעי ' אין לשקר תקופה אלא על ידי הקודשה ואין השבעה לקלי 4530

 ).אור יקר(אלא בלשון הקדש 
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 סיוע עושים ובזה ,הלב ונתוכ להשיג
 זה ועל. להקים שרצו מקום לאותו

 רצונם לחזק יכלו שלא לשונם התבלבלה
 לא ,לשונם שהתחלפה כיון .לשון הקודשב

 מעלה של שהצבא משום ,במעשה הצליחו
 לשון את רק ,מכירים ולא יודעים לא

 כחם נחלש ,לשונם וכשהתבלבלה ,הקודש
  .קפםות ונשבר

 à÷áãàì ïéìà ïéìî]àáìã äðååë) [àáìá( àãáå 
 àã ìòå àî÷àì åòáã øúà àåääì àòåéñ éãáò

 ìáìáúà àô÷úúàì åìéëé àìã ïåäðùéì
 ïåäðùéì óìçúàã ïåéë ùã÷ä ïåùìá ïåäúåòø

àãáåòá åçìöà àì4531 àì àìéòìã àìéçã ïéâá 
 ãëå ùã÷ä ïåùìá øá éòãåîúùà àìå éòãé

 àðùéì ìáìáúà]ïåäìã[ ïåäéìéç ùìçúà 
ïåäìã àô÷åú øáúàå  

 שאומרים )זה( דבר שהרי ,בא וראה
 צבאות כל ,לשון הקודשב התחתונים

 ולשון ,בו ומחזיקים בו יודעים שמיםה
 ועל .בה מכירים ולא יודעים אינם אחרת

 ,מיד ,אלה של לשונם שהתבלבלה כיון ,זה
 ,כחם נשבר שהרי ,"העיר תולבנ ויחדלו"

 אלהו. "שלהם ברצון דבר לעשות יכלו ולא
 עלמא ועד עלמא מן מברךשמיה די אלהא 

 שיהיה[ ".היא לה די וגבורתא חכמתא די
 רךומב ]ה"הקב של[ האלוה םש שמו

 והגבורה שהחכמה ,העולם ועד מהעולם
 שהוריד )זה( משום שהרי ].היא שלו

 ,לעולם החכמה סודות הוא ברוך הקדוש
. בו להתגרות ורצו אדם בני בה התקלקלו

 ובאותה ,הראשון לאדם עליונה חכמה נתן
  חכמה

 äìî àäã éæç àú)àã ( ïåùìá éàúú éøîàã
éîù éìéç åäìë ùã÷ä äéá éô÷úúàå äéá éòãé à

 ìòå äéá éòãåîúùà àìå ïéòãé àì àøçà ïùéìå
 ãéî ïåäìã àðùéì ìáìáúàã ïåéë ïéìà àã

 øéòä úåðáì åìãçéå)ç àé úéùàøá ( øáúà àäã
 ïåäìã àúåòøá éãî ãáòîì åìéëé àìå åäééìéç

äéîù éåäì323) á÷ã"ä (ìò ïî êøáî ãòå àî
éã àúøåáâå àúîëç éã àîìòìéä324 àéä )éðã ìà

ë á ( ïéâá àäã)àã (]ã[úéçðà4532á÷ " éæø ä
 åòáå àùð éðá äéá åì÷ì÷úà àîìòì àúîëçã

äéá àøâúàì4533 àúîëç áäé äàìò íãàì 
äîëç àéääáå ïåùàøä  

  åò/à  
 ביצר ונדבק דרגות ידע ,לו שהתגלתה

 ,החכמה ינותימע ממנו שהסתלקו עד ,הרע
 ,מהם לו והתגלו רבונו לפני שב כך ואחר

 הספר באותו כך אחר .םדומק כמו ולא
 אדם בני באו כך אחרו .חכמות ידע שלו

 את בה ועבד לנח חכמה נתן. לפניו והרגיזו
 ,כתוב מה כך ואחר ,הוא ברוך הקדוש

  .שנתבאר כמו "ויתגל וישכר היין מן וישת"

ïéâøã òãé äéì éìâúàã4534 øöéá ÷áãúàå 
 øúáìå àúîëçã éòåáî äéðî å÷ìúñàã ãò òøä

úàå äéøàî éî÷ áú àìå åäééðî äéì ïééìâ
äéìéã àøôñ àåääá øúáì àúéîã÷ë4535 òãé 

ïàîëç4536 äéî÷ åæéâøàå àùð éðá åúà øúáìå 
á÷ì äá çìôå çðì àúîëç áäé" äî øúáì ä

 áéúë)àë è úéùàøá ( øëùéå ïééä ïî úùéå
ìâúéå4537øîúàã äîë   

 את בה ועבד לאברהם חכמה נתן
 ממנו יצא כך אחר ,הוא ברוך הקדוש

íäøáàì àúîëç áäé4538á÷ì äá çìôå " ä

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(ת "א בס”עכט  4531
 ).אור יקר(כדי שיהיו בני אדם מברכים אותו בידיעת החכמה  4532
 ).ג"ב פא ע"ה ח"דע(בדור הפלגה  4533
 ).ד"ג וקמה ע"ב פא ע"ה ח"דע(כלומר שהסתכל והתבונן בכל מדרגות הטומאה  4534
 ).אור יקר(שנתן לו רזיאל  4535
 ).ו"לש(ב "ב ודף נה ע"לעיל לז ע' עי 4536
' ב ועי"לעיל נח ע' עי). ב"א פל"עמק המלך פ (והם טמאו אותו וגילו את ערותו, ק בהם היינו שנדב4537

  ). ו"לש(א "לקמן רנח ע
אלא מחמת הקלקול הכללי דחטא עץ , חסרונות אלו אינם מחמת אי העמידתם של האבות בנסיון 4538

 ).א"ב פב ע"ה ח"דע(ז עד לביאת המשיח "ומני אז אי אפשר לתקן ד, הדעת אשר נעשה בכל העולמות
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 .הוא ברוך הקדוש לפני יזשהרג ישמעאל
 שתי לקח יעקב .עשו ממנו יצא יצחק וכן

 ,בו כתוב מה ,למשה חכמה נתן. אחיות
 כמשה היה ולא ".הוא נאמן ביתי בכל"
 לבו סטה ולא ,הדרגות בכל נאמן שמשמ

 באמונה עמד אלא ,מהם אחד בתשוקת
 לשלמה עליונה חכמה נתן. כראוי עליונה
 שלימ" ,בו כתוב מה כך אחר ,המלך
 לאיתיאל הגבר םונא המשא" ,"שלמה

 ,אל תייא שלמה אמר ,"כלווא לאיתיאל
 יכול ואני "כלווא" ,היא שלו והחכמה
 שטן 'ה ויקם" כך אחר ,רצוני לעשות
  ."' וגולשלמה

ìàòîùé äéðî ÷ôð øúáì4539á÷ éî÷ æéâøàã " ä
åùò äéðî ÷ôð ÷çöé ïëå4540 ïéøú áñð á÷òé 

ïúçà4541 äéá áéúë äî äùîì àúîëç áäé 
)æ áé øáãîá (àåä ïîàð éúéá ìëá4542 äåä àìå 

 äùîë]ïîéäî ùîù) [ùîù ïîäéî( åäìëá 
 åäééðî ãçã àúáåàéúá äéáì àèñ àìå ïéâøã

 àúåðîéäîá íéà÷ àìàäàìòúåàé à÷ãë 4543 
 àúîëç áäéäàìòàëìî äîìùì 4544 äî øúáì 

 äéá áéúë)à à éìùî ( äîìù éìùî)à ì íù (
 ìëåàå ìàéúéàì ìàéúéàì øáâä íàð àùîä

 äîìù øîà>àéìà éú <)ìàéúà( àúîëçå 
 øúáì éúåòø ãáòîì ìåëéàå ìëåàå àåä äéìéã

)î"ãé àé à (åäé í÷éå"åâå äîìùì ïèù ä'  
 שמצאו חכמה קצת משום ,בא וראה

 התגרו ,הראשונים חכמת מאותה אלה
 מה כל ועשו מגדל ובנו הוא ברוך בקדוש
 ולא ,הארץ פני מעל תפזרושה עד ,שעשו

 אבל .דבר לעשות חכמה בהם נשארה
 חכמה יעורר הוא ברוך הקדוש לבא לעתיד
 ואת" שכתוב זהו ,בה אותו ויעבדו בעולם

 כראשונים לא ,"ועשיתי בקרבכם אתן רוחי
 ועשיתי" אלא ,העולם את בה שהשחיתו

 תשמרו ומשפטי תלכו קיובח אשר את
  ".ועשיתם

ã åøéòæ ïéâá éæç àú åçëùàã àúîëç
ïéìà4545 äéá åøâúà éàîã÷ã àúîëç àåääî 
á÷á"ä ãò åãáòã äî ìë åãáòå ìãâî åðáå 

 äîëç åäá øàúùà àìå àòøà éôðàî åøãáúàã
á÷ éúàã àðîæì ìáà éãî ãáòîì" øòúé ä

ää äá äéì ïåçìôéå àîìòá àúîëç" ã) ìà÷æçé
åë åì ( åàì éúéùòå íëáø÷á ïúà éçåø úàå

ìò äéá åìéáçã éàîã÷ë úà éúéùòå àìà àî
 åøîùú éèôùî úàå åëìú é÷åçá øùà

íúéùòå4546  
 .בדרך הולכים היו חייא ורבי יוסי רבי

 בתורה נפתח ,חייא לרבי יוסי רבי לו אמר
à àçøàá éìæà ååä àééç éáøå éñåé éáø" éáø ì

 äìî àîéðå àúééøåàá çúôð àééç éáøì éñåé

                                                                                                                                                                                     

ומשם הביא האמה הגר , ונכנס בשלום ויצא בשלום', בירידת אברהם למצרים הוא נכנס לקלי 4539
 ).אור יקר(החסד ' ז סוף סוף נזקק לה ויצא ישמעאל מצד קלי"ועכ, שהיא החיצוניות משועבדת לקדושה

מ "יתנה התורה מג דלא נ"ואע). אור יקר(' יצחק נאחז בגבורה ונטה לצד הגבורה ששם אחיזת הקלי 4540
אחיות בסוד ' תרומה משמע שיעקב מוכרח לישא ב' דמריש פ' וק. כבר היה יודע שהתורה עתידה לאוסרו

  ).א"נ(הבריח התיכון ואיך כללו כאן בכלל העונות 
כלומר שדבר זה ). אור יקר(ן "יעקב אחז בתפארת בבחינה שהוכרח לשמש בשתי אחיות שתי ההי 4541

' ש שער ז פרק ה"הקדו' א ועי"ב פב ע"ה ח"דע( שמידת המלכות נחלקת לשנים ,נצרך לשם התיקון האמיתי
  ).'אות ג

' ישמח משה במתנת חלקו ודא נשמת כל חי דאיהי אימא עילאה כו: ד"ז צה ע"א בתיקו"בהגר' עי 4542
ן דהוא " רק שער הנו)במדבר יב ז (וזהו לאנשי ביתו בית דבראשית נקודה בהיכליה בכל ביתי נאמן הוא

ספר ' ועי. 'ת ורזא דא לפניך וחנותי את כו"ש בס"ך וכמ"ע בחכמה כי לא יראני האדם וחי דהוא כבודנוג
 .הליקוטים בהעלותך יא שזה לאה

  ).ג"ב פב ע"ה ח"דע(כ לא נכשל "וע' ית' בגלל ציווי ה' משה העמיק להתבונן בקלי' פי 4543
שם (והיה הדבר מרצונו הגמור ) ג"ב פה ע"ה ח"דע(היה נגד התורה ' עיונו של שלמה במהות הקלי 4544

  ).ג"פז ע
 ).ג"ב פא ע"ה ח"דע(דור הפלגה  4545
ה רק בסוד עטרת "ולא יצטרך להתבסם מסוד שם מ, ג"ן שיעלה למדרגה ס" הוא סוד בירור שם ב4546

ק אשר הוא שורש התורה חכמה "ב שהוא סוד פנימיות התורה חכמה עליונה דא"ויתייחד עם שם ע, בעלה
ש "פת (והבן מאוד, והוא עדן עילאה, כ לצדיקים"ד דברים שכיסה עתיק יומין שיתגלו אחוהם סו, של מעלה
 ).תיקון כה
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 'ה כי" ,ואמר יוסי רבי פתח .דבר ונאמר
 ולתת להצילך מחנך בקרב מתהלך אלהיך

 יראה ולא קדוש מחניך והיה לפניךאויביך 
 אלהיך 'ה כי" ".מאחריך ושב דבר ערות בך

 כמו אלא .מהלך כתובל צריך היה ,"מתהלך
  הוא וזה".מתהלך בגן לרוח היום" שנאמר

 מתהלך .הראשון אדם ממנו שאכל אילן
  .זכר מהלך ,נקבה

 øîàå éñåé éáø çúô)åè âë íéøáã (åäé éë" ä
 úúìå êìéöäì êðçî áø÷á êìäúî êéäìà
 êá äàøé àìå ùåã÷ êéðçî äéäå êéðôì êéáéåà

åäé éë êéøçàî áùå øáã úåøò" êéäìà ä
 øîà úàã äîë àìà äéì éòáî êìäî êìäúî

)æ â úéùàøá (íåéä çåøì ïâá êìäúî4547 àãå 
 êìäúî ïåùàøä íãà äéðî ìëàã àðìéà àåä

àá÷åð4548øëã êìäî   
 כשהיו ישראל לפני שהלך וזה הוא

 לפניהם הלך 'וה" שכתוב ,במדבר הולכים
 האדם לפני שהולך והוא ."' וגויומם

 יהלך לפניו צדק" שכתוב ,בדרך כשהולך
 לפני שהולך או הוזה ,"פעמיו לדרך וישם

 להצילך ,ולמה .זוכה שהוא בשעה האדם
 ולא בדרך אדם להציל .לפניך אויביך ולתת

 שמרילה אדם ריךצ ולכן, אחר בוישלוט 
 זו ,טהרה איזה .עצמו את טהריול מחטאיו
 זה מה ".קדוש מחניך והיה" שכתוב

 אלא .קדושיםכתוב ל צריך היה ,"קדוש"
 שהגוף הגוף איברי אלו "קדוש מחניך"

 מחניך והיה" ולכן ,בהם ונתקן מתחבר
  ".קדוש

 éìæà ååä ãë ìàøùéã åäééî÷ ìéæàã àåä àãå
áéúëã àøáãîá4549)  âé úåîùàë (åäéå" êìåä ä
åâå íîåé íäéðôì ' ãë ùð øáã äéî÷ ìéæàã àåä

 áéúëã àçøåàá ìéæà)ãé äô íéìäú ( åéðôì ÷ãö
åéîòô êøãì íùéå êìäé4550 ìéæàã àåä àãå 

 êìéöäì äîìå éëæ åäéàã àúòùá ùð øáã äéî÷
 àçøàá ùð øá àáæúùàì êéðôì êéáéåà úúìå
 øáì äéì éòáì êë ïéâáå àøçà äéá èåìùé àìå

ð éàî äéîøâì äàëãìå éåáåçî àøîúñàì ù
 áéúëã àã åéëã)åè âë íéøáã ( êéðçî äéäå

 êéðçî àìà äéì éòáî íéùåã÷ ùåã÷ éàî ùåã÷
 ï÷úúàå øáçúà àôåâã àôåâ éôééù ïéìà ùåã÷

ùåã÷ êéðçî äéäå êë ïéâáå åäá  
 ערות" זה מה, "דבר ערות בך יראה ולא"
 ברד הוא שזה ,עריות )ערוה( דבר זה ".דבר

 ,מהכל יותר בו מואס הוא ברוך שהקדוש
 למה ,"ערות בך יראה ולא" שאמר כיון

 שגועלים הללו העולם רשעי אלא ".דבר"
 שיוצא בדבורם עצמם את ומטמאים

 ,למה כך וכל". דבר ערות" וזהו ,מפיהם
 עושה אתה ואם ,לפניך הולך שהוא משום

 עמך ילך שלא ,"מאחריך ושב" ,מיד ,כך
 לפניו הולכים הרינו ואנו .מאחריך וישוב
 התורה שהרי ,תורה בדברי נתעסק ,בדרך

 לא והשכינה אדם של ראשו על מתעטרת
  .ממנו זזה

 àã øáã úåøò éàî øáã úåøò êá äàøé àìå
]àúìî[) àúééøò (á÷ã äìî àåä àãã ïééøòã" ä

 ñéàî]äá) [äéá( àìå øîàã ïåéë àìëî øéúé 
 éáééç éðä àìà øáã éàîà úåøò êá äàøé àîìò

 é÷ôðã ïåäìã äìîá åäééîøâ éáàñîå éìòâã
 ïéâá äîì êë ìëå øáã úåøò åäéà àäå åäééîåôî
 áùå ãéî ïéãë ãéáò úà éàå êî÷ ìéæà åäéàã
 ïðàå êéøçàî áåúééå êãäá ìéæé àìã êéøçàî
 éìîá ÷ñòúð àçøàá äéî÷ ïðéìæà àä
 äéùéø ìò àøèòúà àúééøåà àäã àúééøåàã

ùð øáã4551òà àì àúðéëùå äéðî úàéã  
ä øîàéå øîàå àééç éáø çúô ' ãçà íò ïä עם הן 'ה ויאמר" ,ואמר חייא רבי פתח

                                                                                                                                                                                     

כי נגרש , ך"ת הל"מ, וזהו הקול שאמר, מתהלך בגן לרוח היום) 'ח' שם ג( אז שמעו קול בוראם 4547
 ).'ספר הליקוטים בראשית ג (מעדן ונדבק במות

  ).א"נ(מלכות  4548
. ו"ויקהל רט' בפ' עמו כנז' ת כשמתיחד"בשם הת' מ היא נק"ת מ"רו בתהוא ועיק' ג דשם הוי"אע 4549

  ).א"נ) (מ"א. ד הוא מלכות"ד והב"הוא וב' כל מקום שנאמר וה' פי(ח "ז
בכל אתר דקיימין ישראל בכל פקודא ופקודא לשכינתא איהי קיימת בגינייהו : ב"ז לד ע"תיקו' עי 4550

ד " בימא ודא איהו בהתהלכך במדברא תנחה אותך הה בישובא ביןביןבכל דוחקא וצערא בין בארחא 
 .צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו)  ידתהלים פה(

 ).א"ד(ב ”מט ע' בראשי' כדי שימצא זכר ונקבה ככתוב בפ 4551
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 מה בא וראה ."' וגולכלם אחת ושפה אחד
 זה מה ,"מקדם בנסעם ויהי" ,כתוב

 ,"וימצאו" .עולם של מקדמונו ".מקדם"
 ".וימצאו" זה מה ,ויראו לכתוב צריך היה
 החכמה מסודי שם מצאו מציאה אלא

 ,המבול מבני שם שהתנערה מהקדמונים
 שעשו מעשה באותו לעשות סקוהתע ובה

 בפה אומרים והיו ,הוא ברוך לקדוש לסרב
  ועושים

åâå íìëì úçà äôùå ')å àé úéùàøá ( éæç àú
 áéúë äî)á íù ( íã÷î éàî íã÷î íòñðá éäéå

íìåò ìù åðåîã÷î4552 äéì éòáî åàøéå åàöîéå 
ïîú åçëùà äàéöî àìà åàöîéå éàî éæøî 

 éðá ïî ïîú øòðúàã éàîã÷î àúîëçã
àðôåè4553 àéääá ãáòîì åìãúùà äáå 

á÷á äéá àáøñì åãáòã àúãéáò" éøîà ååäå ä
éãáòå àîåôá  

  åò/á  
 אחד עם הן" ,כתוב מה ראה. מעשה

 אחד בלב שהם משום ,"לכלם אחת ושפה
 ועתה .לשון הקודשב ומדברים אחד וברצון

 ואין ,לעשות יזמו אשר כל מהם יבצר לא
 ,אעשה מה אבל .מעשיהם שימנע מי

 ולשונם מעלה של הדרגות להם אבלבל
  .שלהם מעשה נמנע ואז ,שלמטה

 áéúë äî éîç àúãéáò)å àé úéùàøá ( íò ïä
 ãç àáìá ïåðéàã ïéâá íìëì úçà äôùå ãçà
 àì äúòå ùã÷ä ïåùìá éììîîå ãç àúåòøå

 úåùòì åîæé øùà ìë íäî øöáé)íù ( ïàî úéìå
 òðîéã ìáìáà ãéáòà éàî ìáà ïåäìã àãáåò

ïéâøã ïåì4554 ïéãëå àúúì ïåäìã ïùéìå àìéòìã 
àïåäìã àãáåò òðîú  

 אחד ולב ברצון שהיו משום ומה
 יבצר לא" כתובלשון הקודש ב ומדברים

 שלמעלה ודין ,"לעשות יזמו אשר כל מהם
 החברים או אנו ,בהם לשלוט יכל לא

 ורצון אחד בלב ואנו ,בתורה שמתעסקים
 ,אמר רבי יוסי. וכמה כמה אחת על ,אחד

 .קיוםמחלוקת ה בעלי אותםאין למכאן ש
 אלה העולם בניש )שהללו( פעם בכל שהרי

 גב על אף ,אחד ולב אחד ברצון אלה עם
שלמעלה  הדין, הוא ברוך בקדוש שמורדים

 ויפץ" ,מיד ,שנחלקו כיון ,בהם שולט לא
 נשמע ,חייא רבי אמר ."' וגומשם 'ה אתם
 כיון שהרי ,הפה בוריבדתלוי  לשהכ

 ".משם תםוא 'ה ויפץ" מיד ,שהתבלבלו
 ךואהפ אז כי" ,כתוב מה לבא לעתיד אבל
 'ה בשם כולם לקרא ברורה שפה עמים אל

 למלך 'ה והיה" וכתוב ,אחד שכם לעבדוו
 אחד 'ה יהיה ההוא ביום הארץ כל על

 éììîîå ãç àáìå àúåòøá ååäã ïéâá äîå
 ïåùìá åîæé øùà ìë íäî øöáé àì áéúë ùã÷ä

 ïðà åäá àèìùì ìéëé àì àìéòìã àðéãå úåùòì
àúééøåàá ïé÷ñòúîã àééøáç åà4555 àáìá ïðàå 

à äîëå äîë úçà ìò ãç àúåòøå ãç" éñåé ø
 ú÷åìçîã éøàî ïåðéàì ïàëî] ìë àîåé÷ ïåì úéì

àðîæ >ïéìàã < àîìò éðáã ïéìàïéìà íò325 [
)ïéìàå ïéìàã àðîæ ìëã(  ãç àáìå àãç àúåòøá

òà"á÷á äéá éãøîã â" àðéã åäá àèìù àì ä
åäé õôéå ãéî åâìôúàã ïåéë àìéòìã" íúåà ä

åâå íùî ')ç íù (à" àìëã òîúùà àééç ø
 ãéî ìáìáúàã ïåéë àäã àééìú àîåôã àìîá

åäé õôéå" äî éúàã àðîæá ìáà íùî íúåà ä
 áéúë)è â äéðôö ( äôù íéîò ìà êåôäà æà éë

 äøåøáåäé íùá íìë àø÷ì" ãçà íëù åãáòìå ä

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(ז "לעבוד ע' נסעו מהשגחת קדמונו של עולם ורדפו אחר החצונים וכו 4552
וכאשר בנו לא בנו סתם אלא , לידבק בחלק בחירתם' היינו חכמת חיצונית מחכמת דור אנוש וכו 4553

, לעבודה זרה ולחיצוניות, בהשבעות וטנופת היו בונים הבנין להצליח בבנין ההוא, על פי אותה החכמה
בעת הבנין הנותן החומר היה מזכיר ' לידבק בחצונים על ידי השבעות וכו' כדרך המכשפים המעוננים וכו

, ל"שהם כח לילית וסמא, ולזה היו פועלים על ידי לבנה וחומר' וכו, י שםהזכרה ידועה להמשיך כח החצונ
באבודה אחת שמורה קשר המדרגות העליונות ' היותם כולם כא', הא: עניינים' והיו נעזרים לפעול מפני ב

והיו מושכים קדש , שהיו מושכים עזר ממקום כניסת הקדושה לחצונים, בלשון הקדש', והב. ואחדותם
 ).אור יקר(רבין ומפרידין מלמעלה ומע, בטמא

, שאם ישביעו לאש יהיה שר המים, להפוך שרי היסודות וכן שרי הממונים על שאר מעשה העולם 4554
 .ה ' סיב"פאיכה רבה ' עי). אור יקר(ומעשיהם ' ויתבטל כחם מחשבת, ואם ישביעו למים יהיה שר האש

כל שכן שהם היו מכוונים בלשון , דששדדברי קדש שאמרן בלשון חול הם ק, במקום לשון הקדש 4555
 ).אור יקר(זה להכניע בו החצונים 



úéùàøá 

451 

áéúëå)è ãé äéøëæ (åäé äéäå" ìë ìò êìîì ä   ".אחד ושמו
åäé äéäé àåää íåéá õøàä"ãçà åîùå ãçà ä  

  åäé êåøá"ïîàå ïîà íìåòì ä  .ואמן אמן לעולם 'ה ברוך
  êì êì úùøô  
  øäæ  
 פתח אבא רבי ."' וגומארצך לך לך"

 הרחוקים לב אבירי אלי שמעו" ,ואמר
 כמה ,"לב אבירי אלי שמעו" ."מצדקה
 את שרואים ,הרשעים של לבותיהם חזקים
 ,בהם תבונניםמ ולא התורה ודרכי שבילי

 בתשובה םיחוזר שאינם חזקים ולבותיהם
 הרחוקים" .לב אבירי ונקראים ,לרבונם
  . התורה מן שמתרחקים ,"מצדקה

åâå êöøàî êì êì ')à áé úéùàøá ( àáà éáø
 øîàå çúô)áé åî äéòùé ( áì éøéáà éìà åòîù

ä÷ãöî íé÷åçøä4556 äîë áì éøéáà éìà åòîù 
 éçøåàå éìéáù ïàîçã àéáééçã åäééáì ïéôé÷ú

àúééøåàã4557åäá ïìëúñî àìå 4558 åäééáìå 
ïéôé÷ú4559 ïåäéøî éáâì àúáåéúá ïéøãäî àìã 

 é÷çøúîã ä÷ãöî íé÷åçøä áì éøéáà ïåø÷àå
 àúééøåàî  

 הקדוש מן שמתרחקים ,אמר חזקיה רבי
 נקראולכן ו ,ממנו רחוקים והם ,הוא ךברו

 שאינם ,"מצדקה הרחוקים" ,"לב אבירי"
 הם לכן ,הוא ברוך הקדוש אל לקרב רוצים

 רחוקים שהם כיון .מצדקה רחוקים
 להם שאין ,משלום הם רחוקים ,מצדקה

 'ה אמר שלום אין" שכתוב ,שלום
 רחוקים שהם משום ,מהול, "לרשעים
  .מצדקה

çøúîã øîà äé÷æç éáøá÷î é÷" ïåðéàå ä
äéðî ïé÷éçø4560 áì éøéáà ïåø÷à êë ïéâáå 

á÷ éáâì àáø÷ì ïàòá àìã ä÷ãöî íé÷åçøä" ä
ä÷ãöî íé÷åçø ïåðéà êë ïéâá4561 ïåðéàã ïåéë 

 ïåì úéìã íåìùî ïåðéà íé÷åçø ä÷ãöî íé÷åçø
 áéúëã íåìù)íùáë çî  (åäé øîà íåìù ïéà" ä

ä÷ãöî íé÷åçø ïåðéàã ïéâá àîòè éàî íéòùøì  

 אל קרבהתל רצה אברהם ,בא וראה
 שכתוב זהו ,והתקרב הוא ברוך הקדוש

 שאהב משום ,"רשע ותשנא צדק אהבת"
 זה ועל .לצדקה התקרב ,רשע ושנא צדק

@á÷ì àáø÷ì éòá íäøáà éæç àú" ä
áø÷úàå4562ää " ã)ç äî íéìäú ( úáäà

÷ãö4563 òùø àðùå ÷ãö áäàã ïéâá òùø àðùúå 
ä÷ãöì áø÷úà4564 áéúë àã ìòå )ç àî äéòùé (

                                                           

דברים ו (ש "כמ, )אור יקר] (א"זהר חלק ג דף קיא ע 'עי[ת נקראת צדקה "וצדקה היינו התורה שהת 4556
 ).יהל אור (ו כאשר צונו" אלהינ'הוצדקה תהיה לנו כי נשמר לעשות את כל המצוה הזאת לפני ) כה

והאורחים הם , שבילי תורה הם הדברים הנסתרים בתורה). יהל אור(ים מאורחין שבילין הן קצר 4557
ב שבילים ומסתתמין בעמודא "ב נתיבות החכמה הם ל"ל). אור יקר ויהל אור(הדברים הנגלים שבתורה 
הן אורחין ] ב"י ג ע"א בס"בהגר' ב נתיבות שבבינה עי"ל שכוונתו לל"נ[ושבבינה , דאמצעיתא תורה שבכתב

 ). יהל אור(לין במלכות תורה שבעל פה ומתג
 .א"לקמן רכד ע' עי). יהל אור (והעורים הביטו לראות) ישעיה מב יח(ש "לעיין בהם כמ 4558
 ).יהל אור(ש ומקשה לבו וגו "שאין לבם נופל כמ 4559
 ).אור יקר(ה מסלק שכינתו מהם "היינו שמתרחקים ברוע בחירתם וגם הקב 4560
ובינה מלכא דשלמא , ושלום יסוד, ה נקרא צדקה והוא בינה" הקבל"ור, שאין רוצין להתקרב לו 4561
 ).יהל אור(דיליה 

 ).יהל אור(כ למעלה "הפיך מש 4562
ונתקרב , באברהם ונתקרב לצדקה' ה ה"כ הוסיף לו הקב"ואח, ושם השער להתקרב, צדק במלכות 4563

ש "ס מ"וז. יש חסדק אלא א"דלא עייל בק, עלאה' ומשם זכה לה, שהוא קרוב לבינה, לה בדרגא דחסד
הוא כוכב , כי מזל צדק בתולדתו, והענין. מאי דעתיך דקאי צדק במערב אהדרא ליה למזרח) ב"שבת קנו ע(

וכן דרגא דאברהם כידוע בסוד , כ נתקרב בדרגא דחסד"ואח, י"ש בתיקונים ובס"כמ, דרגא דמלכות, אחרון
דריגת האבות בתחלה אברהם במלכות לבנה מ: ב"ב לב ע"יהל אור ח' עי). יהל אור(ואנכי נטעתיך שורק 

ולגבי עליית , כ נתהפכו כידוע ולכן מלכות נקרא בת של אברהם"ת ואח"חוורא יצחק ביסוד יעקב בת
 .אברהם אבינו

 ).אור יקר(ל "שהוא היחוד כנ 4564
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 ,"הביוא" מהל ".הביוא אברהם" כתוב
 האהבה ,"צדק אהבת" שכתוב משום
  הוא ברוך הקדוש את אברהם שאהב

éáäåà íäøáà4565 ïéâá éáäåà àîòè éàî 
á÷ã àúåîéçø ÷ãö úáäà áéúëã" ä]íéçøã [

)íéçøà(  
  äøåú éøúñ4566  

 אחד אילן נטע המלך רצון תוקףב למדנו
 .ותהעליונ הנטיעות בתוך וחזק גדול

 תחומים בתריסר הזה האילן של הנטיעה
 העולם של צדדים בארבעה ,בבתומס

 ,מסעותיו  הםפרסאות ק"ת ,רגלו פרושה
 .תלויים בו פרסות אותם שלכל הרצונות 

 אין .עמו מתעוררים כולם ,מתעורר כשזה
 ברצון כולם כך ,לחוץ מרצונו שיוצא מי

 רדוי )יורד( מלמעלה קם .עמו אחד
 )מתגלה( הים ממנו ,הים לתוך במסעותיו

 )כל שלא "נ, לכל( המקור הוא .מתמלא
 כל מימי נחלקים תחתיו ,הנובעים המים

 כל. בו תלויים הגן ת השקא,בראשית
 .ממנו פורחות העולמים של הנשמות
 לעולם לרדת לגן נכנסות הללו הנשמות

àðàú àô÷åúá4567åðîøäã 4568àëìîã 4569 
àðìéà ãç áéöðà4570 óé÷úå àáø ] ïòéèð åâ

ïéàìéò) [ïòéèðå( øñéøúá àã àðìéà òéèð 
ã ïéøèñ òáøàá øçúñà ïéîåçúàîìò4571 

äéìâø àùéøô4572ú "éñøô ÷4573éåðìèî 4574 ìë 
 éàä øòúà ãë ïééìú äéá ïéñøô ïåðéàã ïéúåòø
 äéúåòøî ÷éôðã ïàî úéì äéãäá ïéøòúî åäìë

áìúåäìë ø4575 í÷ äéãäá àãç àúåòøá 
àìéòìî4576 ]úéçð[ )úéçðúà( åâì éåðìèîá 

àîé4577 àîé äéðî )éìâúà (]àéìîúà[ åäéà 
 àøå÷î)ìëã( ]ìëì[ú ïéòáðã ïééî  äéúåç
ïéâìôúî4578úéùàøáã éåîéî ìë 4579 åé÷ù 

àúðâã4580ïéúîùð ìë ïééìú äéá 4581 àîìòã 

                                                                                                                                                                                     

ל "החילוק בין אהבת שרוצה להתקרב אבל אוהבי שכבר נתקרב ולכן אצל אהבת כתיב צדק ומנ 4565
 ).יהל אור(קה שנאמר ויחשבה לו צדקה ואז אתהדר צדק לצדקה דנתקרב לצד

סתרי תורה הוא מיוסד על   עיקר סודות' וכו שהרי רובו של ספר הזוהר הוא רזין נסתרים]קשה[ 4566
בחינות הדעת שהן הן עצמיות ופנימיות עצמי של קו האמצעי המתפשט בתוכיות זעיר שהוא הנקרא תורה 

ובו , ת להיות בסוד אצילות הוא ביסוד עתיק המסתתר בפנימיות אריךתחילת מקורה המתחל אבל, סתם
ולהיות שהם שני יסודות , ר"סת' ק גי"ד עתי"והנה יסו, ס מצוות עשה ומצוות לא תעשה"ג כידוע שה"חו

  .ת"מ ולא ס"שזה רע' ז ריש תיקון ס"א בתיקו"בהגר' עי). ז"רמ (נקראו סתרי בלשון רבים' דוכרא ונוק
דביה נעשה הכל , שהוא משחתא דכולא, דגבורא דעתיק' והוא סט, )א"לעיל טו ע' עי (ק"הוא בוצד 4567

באמצע שולטנות המלך ' פי). א"ד(נטוע אילן גדול וחזק כמבואר ' בתוקף ורשות ורצון המלך ית). יהל אור(
 ).א"נ(ב "הרש. א"ר נטוע אילן רב הוא יסוד ז"שהוא ג
 ).יהל אור(שהוא הכתר , רצון העליון 4568
  ).יהל אור(עתיק , ק"מלכות דא 4569
 ).יהל אור(יסוד  4570
 ).יהל אור(ם "חגת 4571
 ).יהל אור(ה "נו 4572
יהל (' נ' גימ, א כלולה מעשר ונכללין ביסוד שלכן נקרא כל"תרעין דביה שמתפשטין עד הוד כ' הן נ 4573

 ).אור
 ).עירש בז"א וז"צ יב ע"א על ספד"בהגר(א ונגנזת ביסוד "דהיינו ההארה היוצאת מראש ז 4574
 ).יהל אור(ל רצון הזיווג שכד האי מיתער לזיווג כל האיברים מסכימין "ר 4575
 ).יהל אור(משכיל ' ל שהולך למוח ומביא משם הזרע שלכן נק"ר 4576
' גימ, ם"י' שלכן נק, תרעין למלכות' נ, ק רעותין"י חוט השדרה ומולך כל הת"שמוליך הזרע ע 4577

 ).יהל אור(חמשים 
ותחותיה מתפלגין כל מימי בראשית כי , ק פרסה"עץ החיים ת, ל"שאמרו זל שהוא עץ החיים "ר 4578
 ).יהל אור(וזהו עץ החיים . חי כידוע' הוא נק
 ).יהל אור(בראשית ' של מלכות שנק 4579
ה בחצי הלילה לאשתעשע "ושם יורד הקב, ששם צרורא דחיי דנשמתא צרור החיים, הוא בריאה 4580

 ).יהל אור(' וכו
 ).יהל אור(כל חי שלכן נקראת נשמת  4581
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 בשבע מתברכת היא ,נשמה כשיוצאת ,הזה
 )להיותו( לגוף )ורם לרוח( אב להיות ברכות

 שכתוב זהו ,העליונה הדמות של( הָיִלַעְּב
 עליונה נשמה הרי ".אברם אל 'ה ויאמר"

 דמות של )בעליה לגוף )ורם לרוח( אבא
  . עליונה

  

ïéìàò ïéìà ïéúîùð ïéçøô äéðî326àúðâá 4582 
 àëøáúà à÷ôð ãë àúîùð àîìò éàäì àúçðì

ïàëøá òáùá4583 àáà éåäîì )å àçåøìãí( 
>íøå àçåøì< àôåâì )éåäîìå ( å÷éìñá)]ð"à [

 àð÷åéããäàìòää " ã)à áé úéùàøá (àéå øî
äéå" àúîùð àä íøáà ìà ääàìò àáà ) àçåøì

åãí(> íøå àçåøì<å÷éìñá àôåâì  (éããå àð÷
äàìò   

 ,הזה לעולם לרדת )הנפש( כשרוצה
 את רולשמ הוא ברוך הקדוש אותה משביע
 לה ומוסר ,רצונו ולעשות התורה מצוות

  מפתחות מאה

 àéòá ãë)àùôð ( éîåà àîìò éàäì àúçðì
éîì àåä êéøá àùãå÷ äì àúééøåà éãå÷ô øè

ïàçúôî äàî äì øñîå äéúåòø ãáòîìå4584  

  æò/à  
  øäæ  

 והם ,לב אבירי שהיו ,דורו בני מכל
 יוסי רבי. שנתבאר כמו ,מצדקה רחוקים

 ".צבאות 'ה משכנותיך ידידות מה" פתח
 בעבודת להסתכל אדם לבני יש כמה

 לא האדם בני כל שהרי ,הוא ברוך הקדוש
 העולם עומד מה על מסתכלים ולא יודעים

 הקדוש ברא שכאשר . קיימיםהם מה ועל
 מאש שמים עשה ,העולם את הוא ברוך

 .קופאים היו ולא ,יחד רביםומע וממים
 ומשם ,עליונה ברוח ועמדו קפאו כך ואחר
 ,עמודים על לעמוד העולם את שתל

אותו ב אלא עומדים לא התומכים ואותם
 כולם ,עולה הרוח שאותה ובשעה ,רוחה

 זהו .רותת והעולם וזעים יםמתרופפ
 ועמודיה ממקומה ארץ המרגיז" שכתוב

 שכאשר ,התורה על עומד והכל ,"יתפלצון
 ,העולם מתקיים בתורה עוסקים ישראל
 במקומםקיימים ואדנים  העמודים ואותם
  .שלם בקיום

 äéì)ì( áì éøéáà ååäã äéøã éðá ìëî íäøáà
 éñåé éáø øîúàã äîë ä÷ãöî íé÷åçø ïåðéàå

çúô) á ãô íéìäú (åäé êéúåðëùî úåãéãé äî" ä
 àìëúñàì àùð éðáì ïåì úéà äîë úåàáö

á÷ã àðçìåôá" àìå éòãé àì àùð éðá ìë àäã ä
 ïéîéé÷ äî ìò ïåðéàå àîìò íéà÷ äî ìò éìëúñî

á÷ àøá ãëã"àéîù ãáò àîìò ä4585 ùàî 
 øúáìå éãìâ ååä àìå àãçë ïéáøòúî íéîîå

îéé÷å åãéìâàå àçåøá äàìòúîå  àîìò ìéúù ïî
 àìà ïéîéé÷ àì ïéëîñ ïåðéàå ïéëîñ ìò àîéé÷ì
 ÷ìúñà àçåø àåääã àúòùáå àçåø àåääá

ää úúøà àîìòå ïéòæå ïéôôøî åäìë" ã) è áåéà
å ( àìëå ïåöìôúé äéãåîòå äîå÷îî õøà æéâøîä

àúééøåà ìò íéà÷4586 éìãúùî ìàøùé ãëã 
 ïéëîñå ïéîéé÷ ïåðéàå àîìò íéé÷úî àúééøåàá

éîéé÷íéìù àîåé÷á åäééøúàá ï  
 חצות שמתעורר בשעה ,בא וראה

 העדן לגן נכנס הוא ברוך והקדוש הלילה
 של האילנות כל ,הצדיקים עם להשתעשע

 שכתוב ,לפניו ומשבחים מזמרים העדן גן

á÷å àéìéì úåâìô øòúàã àúòùá éæç àú" ä
 åäìë àé÷éãö íò àòùòúùàì ïãòã àúðâì ìàò

ïãòã àúðâáã ïéðìéà äéî÷ ïçáùîå ïøîæî 
 áéúëã)äã"âì æè à ( éðôìî øòéä éöò åððøé æà

                                                                                                                                                                                     

ע "וגנתא הוא ג, ם הוא עשיה"ט וי"ק פרסה הוא מט"ז כן הוא למטה שאילנא דת"וכ. לבריאה 4582
 ).יהל אור(ע התחתון "שבארץ ג

 ).יהל אור(ק "ס דמלכות דא"י הרמנא דמלכא ז"נ ע"ס דזו"מז 4583
שעל ידם נדחים , נהדאפרסמון הרי הם בינה ותבו' מ' שם נזכר ענין ס). ו"לש(ב "תרומה קכז רע' עי 4584

  .זוהר הרקיע' ועי, )ב"ב נה ע"ה ח"דע(' שער לאה ורחל פרק ז' ועי. החיצונים
יסודות ' ת ועבד שלמא והן ג"ג ולא נתקיימו עד שבא הרוח ת"ובתחלה מחו, ת"חג, ל שמים"ר 4585
 ).יהל אור(ה "וסמכין הן נו, עלאין

 ).יהל אור(ל "שהוא רוחא הנ 4586
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 והכרוז, "' וגו'ה מלפני היער עצי ירננו אז"
 עליונים קדושים ,ואומר בחיל קורא

 לאזניו רוח שנכנסה מכם מי, לכם אומרים
 פתוח ולבו לראות פקוחות ועיניו עולשמ

 הרוחות כל של שהרוח בשעה ,לדעת
 יוצא ומשם ,הנשמה התבשמות את מרימה

 התפזרו הצבאות ,הקולות של הקול
  .העולם רוחות לארבעה

åäé"åâå ä 'àæåøëå4587ìéçá éø÷ 4588 ïåëì øîàå 
 àçåø ìééòã ïåëðî ïàî ïéðåéìò ïéùéã÷ ïéøîà

òîùîì éåðãåàá4589 äéáìå éîçîì ïéç÷ô éåðéòå 
úôåïéçåø ìëã àçåøã àúòùá òãðîì ç4590 

àúîùðã åîéñá íéøà4591 àì÷ ÷éôð ïîúîå 
àéì÷ã4592 éøèñ òáøàì åøãáúà ïéìéç 
àîìò4593  

 יורד אחד .ב .אחד לצד עולה אחד .א
 .ד .שנים בין נכנס אחד .ג .הצד לאותו
 .ה .בשלשה )מתעטריםו( מתעוררים שנים

ãç øèñì ÷éìñ ãç à4594 àåääì úéçð ãç á 
øèñ4595â 4596 ïéøú ïéá ìééò ãç4597 ïéøú ã 

ïéøòúî )ïøèòúî(327úìúá 4598 éìééò úìú ä 

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(גבריאל  4587
כ "כ התרנגול שנקרא גבר מתעורר לקרוא ג"דגבורה לפי שאז רוח צפון מנשב ולכן ג' כח מסטב 4588

לפי שהוא בסוד הדין והעת והזמן ). יהל אור(בראשית ' ש בפ"למטה מעין התרנגול שלמעלה גבריאלה כמ
 ).א"נ(ח "ז. מגבירו על צד הדין ולכן קורא בחיל וכח

 ).יהל אור(' ים שמעו והעורים וכוש החרש"שמתעורר נשמתו לקול הכרוז כמ 4589
ולפני  ת"ת כנודע ורוחא דכל רוחין הוא סוד פנימיות הת" הוא דעת עליון הפנימי כי רוח הוא ת4590

א ונוקביה כנודע וכולם נקראין רוחין ורוחא דכל רוחין נשמה להם "ת באבא ואימא וז"לפנים כי יש כמה ת
 ).י"שער מאמרי רשב (בא ואימא ורוחא דכל רוחיןת א"מת' והוא מחיה לכולם והוא דעת עליון לעיל

 וממשיך לה אור עליון , כן דעת מבסם לנוקבא עליונה הפנימית, כמו שהיסוד מבסם לנוקבא תתאה4591
 , סוד נשמה,אבל בינה עליונה.  כאשר יבסם אותה יקרא בסימו דנפשא, ולפי שמלכות סוד נפש.מהלבסמ

שער  ( יקרא בסימו דנשמתא,אור הנעלם בחכמה עליונה וימשיך לה ה,כאשר יבסם אותה דעת עליון
 .)י"מאמרי רשב

 . מיתוק הדינין, והיינו בסימו ממש, בסוד חכו ממתקים, בסימו דנשמתא הוא סוד החיך והגרון4592
ת שלמטה ממנו נמשכין "ת שבבינה הפנימי העליון וכל מיני ת" ויוצא הקול סוד תט מתפש,ומגרון וחיך זה

רוחא דכל רוחין וקלא דקליא כולם הם פנימיות התפארת התחתון אלא שקול ' וכו ומתקיימים על ידו
 ).י"שער מאמרי רשב (לפנים ורוח לפני לפנים

קצוות הם ארבע סטרי עלמא מזרח מערב ' ת מתפשט בשש קצוות והוא נשמה להם והו" והנה הת4593
 "חד נחית לההוא סטר" ,הו מעל והיינ"חד סליק לסטר חד" ועל מעלה ומטה אמר ,צפון ודרום ומעלה ומטה

 ם מזרח רחמי, ונכלל בהם בסוד דין ורחמים, לארבע סטרי עלמארוהנה הקול מתפשט ומתפז. והיינו מטה
כ מתפשט הקול ועולה בסוד " ואח,סטרי עלמא'  והיינו קלא אתבדר לד, דרום רחמים צפון דין,מערב דין

שער מאמרי  ( וזהו חד נחית לההוא סטר,וד מטה בס, וכן מתפשט ויורד, וזהו חד סליק לסטר חד,מעלה
' וגלין אתהדרו לסטר צפון לסטר מזרח כו' א קלא דקליין אשתנין מגו וכו"ח עט ע"ש בתז"הענין כמ). י"רשב

 ).יהל אור(' תרין אחרנין כו' ודא אזיל לצפונא ודא אזיל לדרומא כו] ב"לה ע[ב "ז לו ע"ובתיקו
ג "ע וחכמה מתעטרין בבינה ג"ע נכנס בין חכמה ובינה כ"ע כ"רד לכה יו"ע עולה לעילת העילות ע"כ 4594

ק מהם יורדים לאותו צד שש נכנסין "ע מוציא שש גוונין ושש קצוות מהן לצד אחד ו"ת כ"ג נכנסין בת"בג
אוי לישנים בבתיהם . ס עומדים בעילת העילות"ס ע"ב אותיות ששה כלולים בי"ת ומתעטרין בכ"ב הויו"בי
ה במראות "זה הלשון בירר הרב זלה). ס"ל בי"צ' ה וא"כ ששה כלולות בי"כ מ"ראות הצובאות גמ' וזהו בס(

כתר עליון הנקרא רוחא דכל רוחין כשבא ' פי). א"נ(מ באורך "במק' ועי). א"ד(הצובאות ואמר שצדקו דבריו 
  ).הערת הזוהר(להרים מתיקת הנשמה ממקום הבינה 

סטרין ' ז דא סליק ודא נחית והן ו"ש שם בתיקו"הוא מ). הרהערת הזו(פירוש הנפש אתדבק ברוח  4595
 ).יהל אור(א "א ה ע"דאגוזא שאמר בסת

 ).הערת הזוהר(ב ”תיקונים עג לעיל לב ע 4596
ב והוא קלא פנימאה נקודה "דעת בין חו). הערת הזוהר(הרוח יורד למטה להתחבר עם הנפש ' פי 4597

והוא ' ת מטאת לחד מאלין ואשתני ואתעבד רוח כוח עט וכד אתפשט"ש בתז”קדמאה בין חיך וגרון כמ
 ).יהל אור(י אחת רוח אלהים חיים והוא בגרון "א שאמר בס"הראשונה דז' ספי

ס "א והוא ג"ב נכנסין בתלת מוחין דז"חו). הערת הזוהר(הנשמה השוכנת בין רוח לנפש ' פי 4598
ושני ליה '  סליק האי קשרא כוח"א והוא שאמר בתז"ד דז"י רוח מים ואש שהן חב"הראשונות שאמר בס

 ).יהל אור(בתלת גוונין באשא ברוחא במיא 
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 מוציא אחד .ו .באחד נכנסים שלשה
 וששה אחד לצד מהם ששה .ז .צבעים

 נכנסים ששה .ח .הצד לאותו יורדים מהם
 מתעוררים רעש שנים .ט .עשר בשנים

 .בעשרה כלולים ששה .י .ושנים בעשרים
  .באחד עומדים עשרה .יא

ãçá4599ïéðååâ ÷éôà ãç å 4600 øèñì ïåäðî úéù æ 
øèñ àåääì éúçð ïåäðî úéùå ãç4601 úéù ç 

øúá éìééòøñé4602 ïéøùòá ïéøòúî øñéøú è 
ïéøúå4603äøùòá ïìéìë úéù é 4604 äøùò àé 

ãçá íéà÷4605  
 ,בנחיריהם נהיוש שישנים לאותם אוי

 בדין יקומו איך מסתכלים ולא יודעים לא
  ,נמנה כשהחשבון

 éòãé àì ïåäéøåçá àúðéù éîééðã ïåðéàì éåå
 ïàìëúñî àìå>êéà <)æà( ïáùåçã àðéãá ïåîå÷é 

ã÷ôúà  
  åú éøúñäø  

 את להשלים יום כל של ברכות של
 שהרי .ך"ל ך"ל כחשבון העליונות הדרגות
 הגן את בהם לתקן כדי לה נמסרוכולם 

. העדן גן זה ,"מארצך" .ולשמרה ולעבדה
 ,החיים עץ שנקרא ,הגוף זה "ומולדתך("

 ,"אביך ומבית" .עליונים שבטים ב"י שהוא
 ,הוא ברוך הקדוש זה "אביך" .השכינה זו

 פשע אין ואמר ואמו אביו גוזל" שנאמר
 ,הוא ברוך הקדוש אלא אביו ואין ."'וגו

 הארץ אל" .ישראל כנסת אלא אמו ואין
 א"ס( ).הזה העולם הוא זה ,"אראך אשר

 "אביך ומבית" ,החיים עץ זה "וממולדתך"
 הארץ אל" ,עליונים שבטים ,תחומים ב"י

  ).הזה העולם זהו "אראך אשר

àîåé ìëã ïàëøáã4606ìùàì  ïéâøãì àî
ïáùåçë ïéàìò328ì "ì ê" øñîúà åäìë àäã ê
úàì ïéâá äìú äì çìôîìå àúðâì åäá àð÷

 ïãòã àúðâ àã êöøàî äì àøèðìå)åî êúãìåî
ééçã àðìéà éø÷úàã àôåâ àã4607 øñéøú åäéàã 

éáîå ïéàìò ïéèáùú êéáà àúðéëù àã êéáà 
 øîàðù àåä êéøá àùãå÷ àã)ãë çë éìùî (

øîåàå åîàå åéáà ìæåâåâå òùô ïéà  ' åéáà ïéàå
 úñðë àìà åîà ïéàå àåä êéøá àùãå÷ àìà
 éàä åäéà àã êàøà øùà õøàä ìà ìàøùé

àîìò (] êéáà úéáîå ééçã àðìéà àã êúãìåîå
 øùà õøàä ìà ïéàìò ïéèáù ïéîåçú øñéøú

                                                                                                                                                                                     

ת והוא "מוחין נכנסין ומתפשטין בת' שג). הערת הזוהר(שאז הרוח והנפש מתעדנין בנשמה ' פי 4599
ת הוא דאפיק גוונין "והת' ו דאיהו לישן כו"ברזא דוא' ש שם האי קשרא דחיק ליה כו”בקשרא דלישן כמ

ג כדין האי "ח דף מה ע"ואמר בזו' מתחברין כו' ת דגוונין בי"א אתשפטותא דת"ים קכג עמשפט' ש בפ”כמ
 )יהל אור(ב ירחין "י' ניצוצא אחזי בהו גוונין ואתעכב בי

ל "ב כנ"ואינון י). הערת הזוהר(נפש רוח ונשמה כלם נכנסים בבינה אז הבינה מוציא ניצוצות ' פי 4600
ח "יריעות דאינון חמש ושש יריעות דאינון חמש ה' ת והענין כי הן ו"תב גבולי אלכסון שב”ב ירחין והן י”י

 ). יהל אור(ג עם מוח בינה "עם מוח חכמה וה
אותן שש ניצוצות הראשונות סובבות למקום התפארת עולם הבנין שש קצוות ושש ניצוצות ' פי 4601

מתחלקין מהגבורות נבנין ואלו ). הערת הזוהר(ל שבע היכלות ממקום שהן באות "ר. יורדות למדת מלכות
 ). יהל אור(ב אותיות ומהחסדים נבנין עשר נקודות "תריסר טעמי וכ

 ). הערת הזוהר(ב הוויות "ספירות עולם הבנין עולים לשם של י' אותן שש שהן בז' פי 4602
 ).הערת הזוהר(ב אותיות "ב הוויות עולים למקום הבינה מקום מקור כ"פירוש אותן י 4603
ואלו עשר ). הערת הזוהר(ספירות ' ל שבעה היכלות כלילן בי"צות שבמלכות רניצו' פירוש הו 4604

 ).יהל אור(נקודות כלן קיימן על חד נקודה דנפקו מינה 
וכלל המאמר להודיענו מעלת הנשמה ומעלת . פירוש העשר ספירות עומדין בחד נקודה עלאה 4605

 שאמר שם דטעמין הן תליסר אינן רק ג"ואע. 'ח שם ותבין פי,בתז' ועי) הערת הזוהר(תורתנו הקדושה 
ה נהורין אתברי עלמא תריסר ועשרין "ואלו הן כלל שמא מפר שבמ. ג תיקונין"כללן כידוע בי' תריסר וא

ס "וע' ל והן בין בנקודין ספי"ש כנ,ג תיקונים או שתלת הן אמ"ב נתיבות וי"ותרין ועשרה וחד שהן ל
' ק של הרוח והן ו"ו ו"ל ומתחלקין לו"כ נכללין בלשון כנ"ב אותיות ואח"אמות מכ' ר ג"פנימיות בין ג

כ נכללין במלכות כל "ב פשוטות ואח"ב שהן י"כ בי"כפולות ואח' ק של האותיות שהן ו"נקודות אחרונות ו
י ותבין כל "בס' ש שית כלילין בעשרה ועי"נקודין וז' ס י"ב וכן נכללין כל הע"ש תריסר מתערין בכ"ב וז"הכ
  .)יהל אור(זה 

 .'ן פרק ה"ד ומ"ח שער מ"ע' עי, י"שער מאמרי רשב' עי 4606
  .א"שזהו כינוי לז', וכן שער כה פרק ג, א יד"ח שער א"ע' עי 4607



úéùàøá 

456 

àîìò éàä åäéà àã êàøà[4608  
  æò/á  
  øäæ  

 על משוטטת והנשמה ,הגוף כשנטמא
 והשערים ,ויורדת ועולה שמאיר האויר פני
כף  בתוך כאבנים ומתגלגלים ,נפתחים לא

 שלא אותם יבקש מי ,להם אוי ,הקלע
 של המקומות בתוך ,הזה בתענוג יקומו
 ונמסרים ,מקומם ונפקד ,הצדיקים ענוגי
 עליהם .עולים ולא יורדים ,דומה בידי

 לא שאול יורד כן וילך ענן כלה" כתוב
 שלהבת מתעוררת השעה באותה". יעלה
 רוחות בארבעה ומכה ,הצפון מצד אחת

 ,התרנגול כנפי לבין ומגיעה ויורדת ,העולם
 ואין ,וקורא השלהבת אותה בו ומתעוררת

 האמת צדיקי לאותם פרט ,שמתעורר מי
 הקדוש ואז ,בתורה ומתעוררים שעומדים

 גן שבתוך הצדיקים אותם וכל הוא ברוך
 שנאמר כמו ,לקולם מקשיבים העדן

 לקולך מקשיבים חברים בגנים היושבת"
  ".השמיעני

 éôðà ìò àéèù àúîùðå àôåâ áàúñà ãë
àøéåàã4609à÷ìñå àøäéèã 4610àúçðå 4611 

 åâá ïéðáàë ïìâìâúî ïçúôúî àì ïéòøúå
àúéôñå÷4612 ïåîå÷é àìã ïåì òáúé ïàî ïåì éåå 

 àé÷éãöã éâåðòã éúëåã åâá àã àðåãòá
ã÷ôúàååäééúëåã ï4613 àãéá ïåøñîúà 
äîåãã4614å éúçð  áéúë åäééìò é÷ìñ àì) æ áåéà

è (äìòé àì ìåàù ãøåé ïë êìéå ïðò äìë4615 
àúòù àéääá4616 øèñî ãç àáåäìù øòúà 

ïåôö4617àîìò éøèñ òáøàá ùèáå 4618 úéçðå 
øòúàå àìåâðøúã éôãâ ïéá éèîå4619 àåää 

 ïåðéà øá øòúàã ïàî úéìå éø÷å äéá àáåäìù
øòúàå éîéé÷ã èåù÷ éàëæå ïéãëå àúééøåàá 

á÷"à ìëå ä éúééö ïãòã àúðâ åâáã àéé÷éãö ïåðé
 øîà úàã äîë ïåäéì÷ì)âé ç øéù ( úáùåéä

éðòéîùä êìå÷ì íéáéù÷î íéøáç íéðâá4620  
 ,למעלה כתוב מה ".אברם אל 'ה ויאמר"

 איך זה ,"' וגואביו תרח פני על הרן וימת"
 אדם היה לא היום אותו עד אלא .כאן שייך

åäé øîàéå" íøáà ìà ä)à áé úéùàøá ( äî
 àìéòì áéúë)íùçë àé  ( çøú éðô ìò ïøä úîéå

åâå åéáà 'àåää ãò àìà àëä àéøéà éàî4621 

                                                                                                                                                                                     

  .אריכות בזוהר הרקיע וביהל אור' עי 4608
הנפש היא שוטטת על פני אויר הזך והזוהר המאיר מעולם ). יהל אור(שאין רקיע נפתח לה  4609

 ).א"ד(הנשמות 
 ).יהל אור(ת שבידה שהן כנפיים לנשמה רק שמכבידין עליה העונות מצד מעט מצו 4610
 ).יהל אור(בסוד אשם תלוי ] א"צו כח ע[מ פרשת ויקרא "ש ברע"וכמ 4611
  ).א"ד(כאבן המתגלגל בתוך כף הקלע כן מתגלגלת נשמתו  4612
 ).יהל אור(ע נפקד מקומם "בג 4613
 ).יהל אור(לגהנם  4614
 ).וריהל א(כמו בתחלה שהוא סליק ונחית  4615
 ).יהל אור(קאי אלמעלה  4616
 ).יהל אור(מבינה וזהו מי נתן לשכוי בינה  4617
 ).יהל אור(ם "חגת 4618
ש עורי צפון והוא בחצות ובואי תימן "כמ, להתעורר בני אדם לתורה שכל התעוררות הוא מצפון 4619

סטרא שעד חצות שינה סטרא דמותא שליט ואחר חצות מ, בקר דאברהם הלוך ונסוע הנגבה, ה"בבקר לב
 ).יהל אור(וצריך לקום מסטרא דמותא ולאחוז בחיים בתורה , דבינה חיים

  .אריכות ביהל אור' עי 4620
ולא שוה ' העולם במבול קא' הקושיא מבוארת דהאיכא הבל ולמך וזה שנים עלה בדעתי שאחר חי 4621

ת שמתושלח חי ר ולמך בהיו"פ תרח דייק שהמיתוהו בפניו לא כן הבל שלא היה בפני אדה"ל דע"עוד י. לי
ם שנים "ו שניה"כי שם נשבע. שנים שמת למך קודם אביו לא חשו' יותר מן הכל והוסיפו לו כמה שנים בה
' ד תי"והיינו ע' ז דמתולדות נח קא"ועתה ראיתי שכתבו משם הרמ. רבות ומתושלח היה לו תוספת מכל חי

ם דבריו "א' ש ה"אינו מחוור דמי יימר ומדלמך לא היה בפני אביו ו' ושם כ' ב' ח ראיתי תי"ה בז"ולמז. 'א
 ).א"נ) (ן"מאי(ק "כאן לא האירו ודו
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 ם וכשנזרק אבר,לזה פרט אביו בחיי שמת
 מי( .משם יצאו זה ומשום ,רןה נהרג ,לאש
 את שהשליכו כיון אלא .הרן את הרג

 הקדוש עליו התגלה ,כשדים לאור אברהם
 עומד אחיו הרן והיה ,והצילו הוא ברוך
 הרן של זכותו בשביל ,הכשדים אמרוו. שם

 ושרפה אש של שלהבת יצאה מיד .נצול
 פני על הרן וימת" שכתוב זהו .הרן את

   ."אביו תרח
  

éåáà ééçá úéîã ùð øá äåä àì àîåé4622 àã øá 
 àã ïéâáå ïøä ìéè÷úà àøåðì íøáà éîøúà ãëå

ïîúî å÷ôð4623  ïåéë àìà ïøäì äéì ìéè÷ ïàî
 àøåðì íäøáà åîøãá÷ äéìò éìâúà éàãùëã" ä

 éàãùë åøîà ïîú éà÷ éåçà ïøä äåäå äéáæùå
 àáåäìù ÷ôð ãéî áéæúùà ïøäã äéúåëæ ïéâá

ää ïøäì äéã÷åàå àùàã" éðô ìò ïøä úîéå ã
åéáà çøú4624   

  
 בזרעו אש שולטת שאין ,שאומרים ויש

 ואם ,לאש הרן את נשליך ולכן ,תרח של
 האש שולטת שאין ודאי נדע ,יבער לא
 ,ונשרף לאש הרן את השליכו מיד .זרעוב

 שכתוב זהו ,שם עומד אביו תרח והיה
 היום באותו". אביו תרח פני על הרן וימת"

 את הציל שלא ולשון מהוא כל ידעו
 יחידו שהוא הוא ברוך הקדוש אלא אברהם

 למשכנו בניהם את מביאים והיו ,עולם של
 אותך ראינו ,לו ואומרים ,אברהם של

 שהוא ,הוא ברוך דושבק בוטח שאתה
 מדרכך בנינו את למד ,רבונו של עולם

 נדיבי" הכתוב אמר ועליהם .יודע שאתה
  ").אברהם אלהי עם נאספו עמים

 àèìù àùà úéì çøúã àòøæ éøîàã úéàå
äéá4625 ã÷åúéà àì éàå àøåðì ïøäì éîøð ìáà 

 åîø ãéî äéòøæá àøåð àèìù àìã éàãåá òãð
ú äåäå ã÷åúàå àøåðì ïøäì äéì íéà÷ éåáà çø

ïîú4626ää " åéáà çøú éðô ìò ïøä úîéå ã
àîåé àåääá4627 àìã àéðùéìå àéîåà ìë åòãé 

á÷ àìà íäøáàì äéáæéù" ä]åäéàã[ éàãéçé 
 íäøáàã äéðëùîì åäééðá ïéúééî ååäå àîìòã

á÷á õéçø úàã êì ïðéîç äéì ïéøîàå" åäéàã ä
 àîìòã äéðåáø)å( úàã êçøåàî àððáì óéìåà

 åäééìòå òãé àø÷ øîà)é æî íéìäú ( íéîò éáéãð
ìà íò åôñàðäéíäøáà   

 את תרח ויקח" ,כתוב מהבא וראה 
 אתם ויצאו ,'וגו הרן בן לוט ואת בנו אברם
 צריך היה ,"אתם ויצאו" ".כשדים מאור

 ,"' וגותרח ויקח" כתוב שהרי, אותו כתובל
יצאו  ולוט תרח אלא ".אתם ויצאו" זה מה
 לצאת קריהע היו שהם ,ושרה אברהם עם

 תרח שראה שכיון ,הרשעים אותם מתוך
 לעשות חזר ,האש מתוך נצל בנו שאברהם

 תםיא ויצאולכן ו ,אברהם של רצונו את

 áéúë äî éæç àú)àì àé úéùàøá ( ç÷éå
åâå ïøä ïá èåì úàå åðá íøáà úà çøú ' åàöéå

 äéì éòáî åúà íúà åàöéå íéãùë øåàî íúà
 çøú ç÷éå áéúë àäã]åâå'[ àìà íúà åàöéå éàî 

 çøú ååä ïåðéàã å÷ôð äøùå íäøáà íò èåìå
 àîçã ïåéëã àéáééç ïåðéà åâî ÷ôéîì àø÷ò
 øãäúà àøåð åâî áéæúùà äéøá íäøáàã çøú

 äéúåòø ãáòîì]íäøáàã4628) [íøáàã( ïéâáå 
                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(ל בלא זמן "ר 4622
וכן משמעות ] י הנוסח תוספתא"ובד[שהוא לקוט ' נ מתוך הל"י ליתיה וכ"י כ"ח מה כתיב בס"עד ת 4623

  ).א"נ(ח "ז. 'דכיון דחמא כו' ח וכו"ד נפקו מתמן ת"ח שייך אחר ובג"ת
וגם רמז , שלכן נאמר על פני תרח אביו, שמפשט הכתוב נראה שמת מיתה פתאומית,  וימתד" הה4624

 . )ז"רמ (אביו דייקא, הפסוק שמת להיותו אוחז מעשה תרח אביו
ולפי , ) יג' סיח"לפ( נראה שהיו אומרים כן מפני שהם היו עובדים לאש כנזכר בבראשית רבה 4625

על דעתם שתהיה לזרעו זאת הסגולה ושתהיה עבודה זרה שתרח היה אדוק מאד בעבודה זרה היה עולה 
מפני , ודוקא את הרן ולא את נחור, ולכן אמרו להשליך את הרן באש לנסות הדבר, שלהם אש אוכלת אש

 . )ז"רמ (וכדמשמע מיונתן בן עוזיאל, שהרן היה מוחזק להם לחכם
,  מתפלל לפני האש על הצלתוואפשר שהיה שם,  כאילו נתפייס בדבר כי בטח בעבודה זרה שיצילהו4626

) כב, לב(י בפסוק "ועל דרך שכתב רש, ש על פני תרח אביו"וז, ואחר כך שנשרף צר לו מאד וחרה אפו
 ).ז"רמ (שיעקב היה שרוי בכעס, ותעבור המנחה על פניו

וגם ) לג' ג הק"שעה(ש הרב "לכן זכה להתעבר באהרן הכהן כמ' לפי שמיתתו גרמה קידש ה 4627
 ).מ"מ(נו המשיחיצא ממ

 ).מ"מ(ב "אלעזר לקמן עח ע' כסברת ר 4628
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 ללכת" ,כתוב מה שיצאו ובשעה. ולוט תרח
 .לשם ללכת היה שרצונם ".כנען ארצה
 ,טהרילה שמתעורר מי כל ,למדנו מכאן

 שכיון ,הוא שכך בא וראה .אותו יעיםימס
 'ה ויאמר" מיד ,"כנען ארצה ללכת" שכתוב

 התעורר שהוא ועד ".לך לך אברם אל
  ".לך לך" כתוב לא ,בתחלה

 äî å÷ôðã àúòùáå èåìå çøú íúà åàöéå êë
 áéúë)íù ( ïåäìã àúåòøã ïòðë äöøà úëìì

î ìë àðôéìåà ïàëî ïîú êäéîì äåä øòúàã ïà
 ïåéëã àåä éëäã éæç àú äéì ïéòééñî äàëãúàì

åäé øîàéå ãéî ïòðë äöøà úëìì áéúëã" ìà ä
 êì êì íøáà)à áé úéùàøá ( øòúà åäéàã ãòå

êì êì áéúë àì àúéîã÷á  
 מתעורר לא שלמעלה הדבר ,בא וראה

 מה על בראשונה למטה שמתעורר עד
 ,הדבר וסוד .שלמעלה אותו עליו שישרה

 עד הלבן באור נאחז אינושחור  ההאור
 שהיא כיון .בראשונה מתעוררת שהיא

 האור עליה שורה מיד ,בראשונה מתעוררת
 אל לך דמי אל אלהים" כתוב זה ועל. הלבן

 יפסק שלא כדי ,"אל תשקט ואל תחרש
 וכן .לעולמים העולם מן הלבן האור

 לעורר כדי ,"לכם דמי אל 'ה את המזכירים"
 .להשלמע וררותההתע שתשרה במה למטה

 ,בראשונהוכן כיון שמעיר אדם התעוררות 
 בא .שלמעלה התעוררות מתעוררת אז

 מאור אתם ויצאו" שכתוב כיון ,וראה
 אברם אל 'ה ויאמר" מיד ,"' וגוכשדים

  ."'וגו

àìéòìã äìî éæç àú4629 ãò øòúà àì 
 àéää éøùúã äî ìò àúéîã÷á àúúì øòúàã

àæøå àìéòìã äìîã4630àîëåà àøåäð 4631àì  
àøååç àøåäðá ãéçàúà4632 úéøòúà éäéàã ãò 

 ãéî àúéîã÷á úéøòúà éäéàã ïåéë àúéîã÷á
 áéúë àã ìòå äìò àééøù àøååç àøåäð)íéìäú 

á âô (éäìà"í4633ùøçú ìà êì éîã ìà 4634 ìàå 
èå÷ùú4635 àøååç àøåäð ÷ñôúé àìã ïéâá ìà 

 ïëå ïéîìòì àîìòî)å áñ äéòùé ( úà íéøéëæîä
åäé"ä4636 ïéâá íëì éîã ìà  àúúì àøòúàì

àìéòìã àúåøòúà éøùéã äîá4637 ïåéë ïëå 
 øòúà ïéãë àúéîã÷á àúåøòúà ùð øá øòúàã
 áéúëã ïåéë éæç àú àìéòìã àúåøòúà

)àì àé úéùàøá (åâå íéãùë øåàî íúà åàöéå '
 ãéî)à áé íù (åäé øîàéå"åâå íøáà ìà ä'  

 רבי אמר ".לך לך אברם אל 'ה ויאמר"
 ,עצמך את קןלת ,לעצמך "לך לך" אלעזר

 אינך "לך לך" .דרגתך את לתקן )להתחזק(

åäé øîàéå" éáø øîà êì êì íøáà ìà ä
êîøâ àð÷úàì êîøâì êì êì øæòìà4638 

)àô÷úàì(êìéã àâøã àð÷úàì 4639 úéì êì êì 

                                                           

א אינו "מ שאני אור הפנימיות שבא מאו"מ, ירצה שהשפע המקיים העולמות לא פסיק לעלמין 4629
מתכונן לבוא עד שיתעורר ויעלה מלמטה התעורות פעולת התחתונים המקבלת להחזיק בתורה אותו 

למטה בלא התלבשות והוא בהתעוררות התחתון וכן א להיות "וא, שהעליון זך מאד). מ"מ(השפע העליון 
 ).יהל אור(נשמתא בנפש 

  ).א"נ(כלומר סוד הדבר באצילות ממש ). א"ד(ב ופקודי רכו "א וע”וסוד הדבר ועיין לעיל נא ע 4630
  ).א"נ(מלכות ). מ"מ(גבורות  4631
 ).א"נ(ח "ז. ת"ת). מ"מ(' ויאיר הכל כא, סודו החסדים מאוירא דכיא 4632
ס נהורא אוכמא שלא תדום מלשבח ,ולזה אמר דוד שלהיותה מיוסדת בגבורות שה' מלכות כנז 4633

 ).מ"מ(ומלהתפלל על יחוד החסדים 
 ).מ"מ(מלענות  4634
 ).מ"מ(ל "מלהמשך שפע החסרים שהם שם א 4635
מושכים ' פי" המזכירים"וכסדרה של מלכות כך סדרן של בניה הרוצים להמשיך שפע עליהם והיינו  4636

 ).מ"מ( הזכר שפע החסדים מכח
 ).א"ד) (ק מלמעלה"כ יערה עליהם רוה"הגהה ולכן הנביאים יתעוררו למטה תחלה ואח( 4637
  ).מ"מ(ל "שבארץ ישראל זכה לבנים ולהארות גדולות יותר מחו' פי 4638
 ).מ"מ(ה הלוך ונסוע הנגבה "שהיא מדתו של אברהם כמש, שבארץ ישראל זכה למדת החסד' פי 4639
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 וסוד ,הללו הרשעים בין כאן לעמוד )כדאי(
  ,"לך לך" הדבר

úðà329ïéìà ïéáééç ïéá àëä í÷éîì 4640 àæøå 
êì êì äìîã  

  çò/à  
  øäæ  

 לאברהם נתן הוא ברוך הקדוש שהרי
 )צנורות( ומצרף יודע והיה ,חכמה של רוח

 ושקל ,בהם והסתכל ,העולם ישוב צדדי
 על הממונים הכחות את וידע ,במשקל

 אמצע נקודת לתוך כשהגיע. הישוב צדדי
 .בידו עולה היה ולא במשקל שקל ,הישוב

 ולא ,עליה נהושממ הכח את לדעת התבונן
 פעמים כמה שקל .ברצונו להתדבק יכל

 .העולם כל נשתל משם שהנה וראה
 הכח שהנה וראה לדעת ושקל וצרף התבונן
 ,סתוםוק ו עמ, שיעורלו אין שעליה העליון
. הישוב דרגות של הצדדים כמו ואינו

הנקודה שמ כמו שהרי וידע ושקל התבונן
 נשתל ממנה ,הישוב של אמצעיתו ההיא

 שהרי ידע גם כך .יו לכל עברהעולם כל
 שאר כל יצאו משם ,עליה ששורה הכח

 ,העולם צדדי כל על הממונים הכחות
 מאור אתם ויצאו" אז .בו אחוזיםוכולם 
 תבונןה עוד". כנען ארצה ללכת כשדים
 של הדבר רוריב על לעמוד וצרף ושקל
 יכל ולא ,יודע היה ולא המקום אותו

  .תדבקלה עליהלעמוד 

á÷ àäã"íäøáàì äéì áéäé ä àçåø 
 óøöîå òãé äåäå àúîëçã)éøåðö (]éøèñ[ 

ãéàîìò éáåùé4641 ì÷úàå åäá ìëúñàå 
àì÷éúá4642 éøèñ ìò ïðîî éã ïéìéç òãéå 

ééàáåù4643 àúéòöîàã äãå÷ð åâì àèî ãë 
àáåùéã4644 ÷éìñ äåä àìå àì÷éúá ìé÷ú 

äéãéá4645 àìå äìò àðîî éã àìéç òãðîì çâùà 
 àîçå ïéðîæ äîë ìé÷ú äéúåòøá à÷áãúàì ìéëé
 ì÷úå óøöå çâùà àîìò ìë ìéúùà ïîúî àäã

 àìéç àäã àîçå òãðîìäàìò äéì úéì äìòã 
 éøèñã éðååâë åäéà åàìå íéúñå ÷éîò àøåòù
 äîë àäã òãéå ìé÷úå çâùà àáåùéã éâøã
 ìéúùà äéðî àáåùéã àúéòöîà äãå÷ð àéääîã
 àìéç àäã òãé éîð éëä éåøèñ ìëì àîìò ìë

 øàù ìë å÷ôð ïîúî äìò éøùã ìò ïðîîã ïéìéç
 ïéãë ïãéçà äéá åäìëå àîìò éøèñ ìë

)àì àé úéùàøá ( íéãùë øåàî íúà åàöéå
 óéøöå ìé÷úå çâùà ãåò ïòðë äöøà úëìì
 äåä àìå øúà àåääã äìîã àøéøá ìò í÷éîì

                                                                                                                                                                                     

, או לברר ניצוצי קדושה שביניהם,  להיטיב ולהכניסם תחת כנפי השכינה שלא תחשוב שבכאן תוכל4640
ואין עתה זמן להוציא הפרידות , שאין זה עכשיו לך שהרי הם בעלי עבירות רבות ולא תועיל כלום

 ).ז"רמ (הקדושות שבקליפה שלהם
,  העולםשכל העולם מקיפה מכל צדדיה והיא אמצע,  הוא לגבי ארץ ישראל-  סטרי דיישובי עלמא4641

 .)ז"רמ (ולכן לא אמר סטרי דעלמא אלא דישוב, דווקא אמצע הישוב
 וכמו כן מעלת הנהירו דקיק שבכל סטר וסטר, ואיזו יתירה על חבירתה,  ידע לשקול המדרגות4642

י כי הוא ידע כל " והיה שוקל במשקל הדעת לידע ולהשיג מי הוא השר וכח עליון שממונה על א.)ז"רמ(
י לשום "י לא נתן א"י למעלה לא היה יכול להשיג לפי שהש"ונה שלו למעלה זולת שר אאקלימי הישוב וממ

מ אתקל תקלא גלגל גלגולים "וי. 'אלקיך בה וגו' ש עיני ה"בעצמו כמ' שר וממונה לשלוט עליו רק הוא ית
מכוון י למעלה והוא מלשון תקלא שהוא גלגל היוצר שמגלגל ברגליו והכל ענין ו"וצרופים לידע שר של א

 ).א"ד(' א
, והוא הנקרא שער השמים, שיש פתח גדול כנגד ארץ ישראל למעלה, )ב"רט ע( איתא בזהר ויקהל 4643

סיום שער זה הוא על ו, אבל כל ארץ ישראל היא תחת שער זה, ואמצעיות תוכיותו מכוון אל בית המקדש
ח זה יש שבעים חלונות וסביבות פת, 'וכוי היצירה "שהרי ארץ ישראל מתנהגת ע, ראש עולם העשיה

ולכן השפע הבא , 'וכו, דהיינו מתמצית ארץ ישראל, שמשם יורד השפע לשבעים שרים שבעולם העשיה
והניתן לשבעים אומות הוא מה שמתמצה דרך אותם השערים , לארץ ישראל דרך השער הגדול הוא בשופע

 ).ז"רמ (היה בקי בכל אותם השערים' וכווהנה אברהם אבינו . שלהם
, אשר מקורו הוא מהיכל לבנת הספיר, ס ארץ ישראל שבה מתפשט אור העליון בדרך ישר"ה 4644

אין נזכר לשון נקודה בכל ספר : ג"י לא ע"שער מאמרי רשב' עי[ס יסוד שבמלכות "וה, המכוון כנגד הר ציון
א דייקא דישוב). ז"רמ] (הזוהר אלא לנקודת היסוד של זכר או של הנקבה כי הוא נקרא נקודה דאמצעיתא

 ).א"ד(ב ”ולא אמצעיתא דעלמא ועיין תצוה קפה ע
ולא היה עולה בידו למצוא לו שיעור מוגבל כשאר ,  מדרגתה ומעלת האור המאיר בה ושיעורה4645

 .)ז"רמ (הארצות
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 ìéëé àìå òãé>äìò í÷éîì<à÷áãúàì   
 ולא הזה המקום של כחו את שראה כיון

 וישבו חרן עד ויבאו" מיד ,עליו לעמוד יכל
 שהוא אלא]. עשה כך[ אברהם מהל". שם
 השליטים אותם כל את ומצרף יודע היה

 והיה ,הישוב צדדי בכל העולם מנהיגי
 בצדדי השולטים אותם ומצרף שוקל

 ,שלהם והמזלות הכוכבים מנהיגי הישוב
 שוקל והיה ,אלו על אלו החזקים הם מי

 עולה והיה )ולא( ,העולם ישובי כל את
 זקוח את ראה ,הזה למקום הגיעכש .בידו

 שראה כיון .בו לעמוד יכל ולא יםעומקה
 התעוררותו את הוא ברוך הקדוש

 לך" לו ואמר עליו התגלה מיד ,ותשוקתו
  .עצמך ולתקן אותך לדעת ,"לך

 ìéëé àìå øúà éàäã àô÷åú àîçã ïåéë
 éàî íù åáùéå ïøç ãò åàáéå ãéî äéìò í÷éîì

 äåä åäéàã àìà íäøáàã àîòè ìëá óéøöå òãé
øèñ ìëá àîìò éøáãî ïéðèìù ïåðéàå àáåùéã 

óéøöå ìé÷ú äåäå4646 éøèñá ïéèìùã ïåðéà 
ïåäéìæîå àéáëë éøáãî àáåùéã4647 ïåðéà ïàî 

 éáåùé ìë ìé÷ú äåäå ïéìà ìò ïéìà ïéôé÷ú
 àîìòã)àìå (]äåäå[ éàäì àèî ãë éåãéá ÷éìñ 

 ïé÷éîòã åôé÷ú àîç øúà]àìå) [àìã( ìéëé 
á í÷éîìá÷ àîçã ïåéë äé" äéìéã àúåøòúà ä

 êì äéì øîàå äéìò éìâúà ãéî äéìéã àúáåàéúå
 êì)à áé úéùàøá ( àð÷úàìå êì òãðîì
êîøâ4648  

 שהיית הישוב של הצד מאותו ,"מארצך"
 החכמה מאותה ,"וממולדתך" .בו נדבק

 והרגע תולדתך את ושוקל מתבונן שאתה
 הכוכב ובאותו ,בו שנולדת והזמן והשעה

 תשגיח שלא ,"אביך ומבית" .המזל תוובאו
 להצליח רשוש לך יש ואם .אביך בבית

 מהחכמה לך לך לכן ,אביך מבית בעולם
 ,הוא שכךבא וראה . הזו תבוננותומה הזו

 למה .בחרן והיו כשדים מאור יצאו שהרי
 אלא ,"וממולדתך מארצך לך לך" לו יאמר

 אשר הארץ אל" שנאמר כמו הדבר קריע
 לעמוד יכלת שלא מה "אראך" ,"אראך
 ההיא הארץ כח את לדעת יכלת ולא ,עליו

  .סתוםוק ו עמשהוא

 êöøàî)íù ( úéåäã àáåùéã àøèñ àåääî
 úàã äîëç àåääî êúãìåîîå äéá ÷áãúî
 àúòùå àòâøå êìéã àúãìåú ìé÷úå çâùî
 àåääáå àáëåë àåääáå äéá úãéìééúàã àðîæå
 êåáàã àúéáá çâùú àìã êéáà úéáîå àìæî

 éàå àúéáî àîìòá àçìöàì àùøù êì úéà
 àúåçâùàîå àã äîëçî êì êì êë ïéâá êåáàã
 íéãùë øåàî å÷ôð àäã àåä éëäã éæç àú àã
 êöøàî êì êì äéì àîéé éàîà ïøçá ååäå
 ìà øîúàã äîë àúìîã àø÷ò àìà êúãìåîîå
 í÷éîì úìéëé àìã äî êàøà êàøà øùà õøàä
àòøà àéääã àìéç òãðîì úìéëé àìå äéìò 

íéúñå ÷éîò åäéàã  
 משום "ואעשך" ."' וגוגדול לגוי ואעשך"

 שכתוב משום "ואברכך" ".לך לך" שכתוב
 שכתוב משום ,"שמך ואגדלה" ".מארצך"
 שכתוב משום ,"ברכה והיה" ".ממולדתך"
 ואעשך" ,אמר שמעון רבי". אביך ומבית"

 מצד "ואברכך" ,הימין מצד "גדול לגוי
 ,אמצעה מצד "שמך ואגדלה" ,השמאל

 הנה .ישראל ארץ של מצד "ברכה והיה"
 שכולם עמודים ארבעה של כסא כאן

 ברכות והלאה מכאן .באברהם כלולים

åâå ìåãâ éåâì êùòàå ')á íù ( ïéâá êùòàå
 áéúëã)à íù ( áéúëã ïéâá êëøáàå êì êì

êúãìåîîå áéúëã ïéâá êîù äìãâàå êöøàî 
 ïåòîù éáø êéáà úéáîå áéúëã ïéâá äëøá äéäå
 êëøáàå àðéîéã àøèñî ìåãâ éåâì êùòàå øîà
 àøèñî êîù äìãâàå àìàîùã àøèñî
 àòøàã àøèñî äëøá äéäå àúéòöîàã
 åäìëã ïéëîñ òáøàã àééñøë àëä àä ìàøùéã
 ïàëøá äàìäìå ïàëî íäøáàá äéá ïìéìë

                                                           

  ).א"ד(היה מגלגל ומצרף בצירופי אותיות ומספר  4646
  ).א"ד(מנהיגי כוכבים ומזלות  4647
חקור ולדעת שורש נשמתו כדי שיוכל להשלימה ולהשיבה אל ה שחייב כל אדם ל"ש הרב זלה" במ4648

, וזהו למנדע לך, הולך ומתקרב אל עצמו, ונמצא שכל עוד שהולך ומשתלם, מקורה שהוא עצמות מהותה
כלומר לידע שרש נשמתך מאיזה . ]כג' ג הק"שעה' עי) [ז"רמ (לדעת את עצמך כדי שבזה תוכל לתקן עצמך

  ).א"נ(ח "ז. שאם לא ידע זה אינו יכול ליתקןמקום נחצבה ובזה תתקן גרמך 
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 ואברכה" שכתוב ,מכאן שנזונים לאחרים
  מברכיך

 áéúëã àëäî éðæúîã éðéøçàì)â íù (ëøáàå ä
êéëøáî  

  äøåú éøúñ  
 ,אחת ברכה זו ,"גדול לגוי ואעשך"

 ,שלש ,"שמך ואגדלה" ,שתים ,"ואברכך"
 ,"מברכיך ואברכה" ,ארבע "ברכה והיה"

 כל בך ונברכו" ,שש ,"רואא ומקללך" ,חמש
 כיון .שבע הנה ,"האדמה תומשפח

 ,כתוב מה ,הללו הברכות בשבע שהתברך
 רדתל ,"'ה אליו דבר כאשר אברם וילך"

 תויא וילך" מיד. שהצטוה כפי הזה לעולם
 העולם והתקלל שהתקלל הנחש זה ,"לוט

 ,לגוף להסטין לפתח עומד שהוא ,בגללו
 עד שהצטותה עבודה הנשמה תפעל ולא

 עשרה שלש הזה בעולם עליה שיעברו
 ומעלה שנים עשר משנים שהרי .שנים

 העבודה את דולעב הנשמה מתעוררת
  זהו שכתוב ,שהצטותה

àåìåãâ éåâì êùò4649àúëøá éàä 4650 àãç 
ïéøú êëøáàå4651úìú êîù äìãâàå 4652 äéäå 

äëøáàå òáøà äëøá4653 ùîç êéëøáî 
êìì÷îå4654åëøáðå úéù øåàà 4655êá 4656ìë 4657 

úåçôùî4658ëøáúàã ïåéë òáù àä äîãàä å 
 áéúë äî ïàëøá òáù ïéìàá)ã íù ( íøáà êìéå

åäé åéìà øáã øùàë" äîë àîìò éàäì àúçðì ä
ìéå ãéî àã÷ôúàã ùçð åäéà àã èåì åúà ê

 íéà÷ åäéàã äéðéâá àîìò àéèìúàå àéèìúàã
àçúôì4659 àúîùð ìåòôú àìå àôåâì äàèñàì 

ïåøáòéã ãò úã÷ôúàã àðçìåô4660 ]äìò[ éàäá 
 àîìò]é"â[ ïéðù )éã"ã] (øñéøúî àäã4661 ïéðù 

 àðçìåô çìôîì úøòúà àúîùð àìéòìå
ää úã÷ôúàã"ã[  

  çò/á  
  øäæ  

 משפחת כל ךב ונברכו רואא ומקללך
  ".האדמה

 úåçôùî ìë êá åëøáðå øåàà êìì÷îå
äîãàä  

 שמעון רבי לפני יושב היה אלעזר רבי
 ורבי יצחק ורבי יהודה רבי עמו והיה ,אביו

 éåáà ïåòîù éáøã äéî÷ áéúé äåä øæòìà éáø
åäåéå ÷çöé éáøå äãåäé éáø äéîò à äé÷æç éáø" ø

                                                           

 ).יהל אור] (ב"סתרי תורה עו ע[ל ואתברכא בשבע "כנ 4649
יהל (' א ואעשיך לגוי גדול וכו"ש בזהר בעמוד הזה רש"כמ, ם"ברכות מחגת' ד, ל"ס כנ"מסטרא דז 4650

 ).אור
 ).יהל אור(כי גדול בימינא וברכה בשמאלא  4651
ואמר שמך . ומלכות נוטה לשמאלא ולכן והיה ברכה.  לכן ואגדלהוהוא נוטה לימינא, ת"דת' מסט 4652

וזהו , ה במלכות"ת ושס"ח בת"וכן בסוד שמי וזכרי רמ. לאכללא מדת לילה ביום, שהוא מלכות כידוע
' ס ועם ה"ש' שמך גימ. מוסיף בשמך' ת וה"דת' ח מסט"רמ' ויהיה גימ, בשמו' אגדלה שמך שמוסיף ה

ג "ואכללא מדת יום בלילה שהן כלולין כי שניהם נוטלין מחו'  וכן אמר והיה כו'ש ואגדלה עם ה"וז. ה"שס
ה לאשלמא לזכרי "ה ואמר והיה בתחלה ו"רק שכאן וזה גובר וכאן זה גובר וזהו והיה שהוא אותיות הוי

 ).יהל אור(ל "ה לאשלמא לשמי וזהו שם דשמך לאכללא כנ"כ י"זכר ואח' וזהו ברכה גימ
 ).יהל אור(אל לא ישקר ואברכה נצח ישר 4653
 ).יהל אור(ויגע בכף ירכו , כל היום דוה, הוד, ומקללך 4654
 ).יהל אור(יסוד  4655
 ).יהל אור(ב אתוון "שבו כ 4656
 ).יהל אור(שנקרא כל  4657
' והן עד פרי החג שמתברכין ע, משפחות האדמה' והן ע, ש לקמן"כמ, אנפין' הנשמה יש לה ע 4658

 ).וריהל א(ל "שנין כמש' והן ע, אומין
 ).יהל אור(ל לפתחא דעלמא "ור', וכו, ש לפתח חטאת רובץ”כמ 4659
 ).יהל אור(שאז בא יצר הטוב לאדם ואז מתעוררת הנשמה לאדם  4660
ג שנה נשלמת הנשמה וזהו שנחלקו "ג מתחלת הנשמה להתעורר ובסוף י"ב בתחלת י"ל לאחר י"ר 4661

ל לפרש הפסוק ואברהם בן חמש "ור. הפרקתוך הפרק אם הוא כלפני הפרק או כלאחר ) ב"נדה מח ע(' בגמ
 ).יהל אור(' כו
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 שמעון לרבי אלעזר רבי לו אמר .חזקיה
 מארצך לך לך" שכתוב זה ,אביו

 למה ,ללכת יצאו שכולם כיון ,"וממולדתך
 גב על אף הריש ,יצאו שכולם לו נאמר לא

 כיון ,זרה עבודה עובד היה שתרח
 עם לצאת טובה בהתעוררות שהתעורר

 צהמרווש ברוך הוא שהקד וראינו ,אברהם
 למה ,לצאת והתחיל ,הרשעים מתשובת

 לך" לבדו לאברהם למה ,לכם לכו כתוב לא
  ". לך

 éåáà ïåòîù éáøì øæòìà>áéúëã éàä <) àä
áéúë() à áé úéùàøá ( êöøàî êì êì

å÷ôð åäìëã ïåéë êúãìåîîå  àì éàîà êäéîì
òà àäã ïå÷ôé åäìëã äéì øîúà" äåä çøúã â

òì çìô" ÷ôéîì áè àúåøòúàá øòúàã ïåéë æ
á÷ã ïðéîçå íäøáàã äéãäá" éòøúà ä

àéáééçã àúáåéúá4662îì àøùå ÷ôé4663 éàîà 
 êì éåãåçìá íäøáàì éàîà íëì åëì áéúë àì

 êì  
 ,שתרח תאמר אם ,שמעון רבי לו אמר
 רולחז כדי היה זה ,כשדים מאור כשיצא

 ,להנצל יצא ,כשיצא אלא .כך לא ,בתשובה
 שראו כיון .אותו גולהר רצו ארצו בני שכל

 אתה ,לתרח אומרים היו ,אברהם שנצל
 ,הללו םבפסילי אותו מטעה שהיית הוא

 כיון .תרח יצא שלהם ההפחדה ומתוך
 ,כך אחר משם יצא לא ,לחרן שהגיע
 'ה אליו דבר כאשר אברם וילך" שכתוב

 בו( כתוב לא תרח ואלו ,"לוט תויא וילך
  ").ויצא" אלא וילך

à" ÷ôð ãë çøúã àîéú éà ïåòîù éáø ì
 åàì äåä äáåùúá àøãäàì ïéâá íéãùë øåàî

ð àáæúùàì ÷ôð ãë àìà éëä éðá åäìë ååäã ÷ô
 áéæúùàã åæçã ïåéë äéìè÷îì ïàòá äéòøà
 úéåäã àåä úðà çøúì äéì éøîà ååä íäøáà
 ÷ôð ïåäìã àìçã åâîå ïéìéñô ïéìàá ïì éòèî
 øúáì ïîúî ÷ôð àì ïøçì àèîã ïåéë çøú

 áéúëã)ã íù ( åéìà øáã øùàë íøáà êìéå
åäé" áéúë àì çøú åìéàå èåì åúà êìéå ä) äéá

àìà êìéåàöéå (  
 וזרוע אורם מרשעים וימנע" ,ואמר פתח

 אבל ,בארוהו הזה הפסוק ".תשבר רמה
 דורו ובני נמרוד זה "אורם מרשעים וימנע"

 וזרוע" ,אורם שהיה מהם אברהם שיצא
 וימנע" ,אחר דבר. נמרוד זה "תשבר רמה

 ,ביתו ובני ,תרח זה "אורם מרשעים
 אלא האור כתוב לא ,אברהם זה "אורם"
 ,"תשבר רמה וזרוע" .עמהם שהיה ,"אורם"

 בני כל את אחריו מטעה שהיה ,נמרוד זה
 לך להאיר כדי ,"לך לך" כתוב ולכן .העולם

  . והלאה מכאן ממך שיצאו אותם ולכל
  

 øîàå çúô)åè çì áåéà ( íéòùøî òðîéå
íøåà4664 äåî÷åà àø÷ éàä øáùú äîø òåøæå 

 äéøã éðáå ãåøîð àã íøåà íéòùøî òðîéå ìáà
÷ôðã äîø òåøæå íøåà äåäã åäééðî íäøáà 

 íéòùøî òðîéå øçà øáã ãåøîð àã øáùú
íäøáà àã íøåà äéúéá éðáå çøú àã íøåà4665 

 òåøæå ïåäîò äåäã íøåà àìà áéúë àì øåàä
 ìë äéøúáà éòèî äåäã ãåøîð àã øáùú äîø

 áéúë êë ïéâáå àîìò éðá)à áé úéùàøá ( êì
ôéã ïåðéà ìëìå êì àøäðàì ïéâá êì êðéî ïå÷

 äàìäìå ïàëî  
 אור ראו לא ועתה" ,ואמר פתח עוד

 ".ותטהרם עברה ורוח בשחקים הוא בהיר
 שאמר בשעה ,מתי ,"אור ראו לא ועתה"

 מארצך לך לך" לאברהם הוא ברוך הקדוש
 הוא בהיר" ".אביך ומבית וממולדתך

 øîàå çúô åú)áåéààë æì  ( åàø àì äúòå
 íøäèúå äøáò çåøå íé÷çùá àåä øéäá øåà

 äúòåá÷ øîàã àúòùá éúîéà øåà åàø àì" ä
 êéáà úéáîå êúãìåîîå êöøàî êì êì íäøáàì

íé÷çùá àåä øéäá4666á÷ àòáã "à÷áãàì ä330 
                                                                                                                                                                                     

אור יקר (וחזר בתשובה ודאי בצאתו מאור כשדים וכוונתו להתקרב אל הקדושה בבואו עם אברהם  4662
 ).ב' ב סי"ש

 ).א"ד(' ש ויצאו ללכת וגו"והתחיל ללכת כמ 4663
 .א"ג פח ע"וח, ב"ב רכד ע"ולקמן ח, ב"לקמן רג ע' עי 4664
אברהם דמעת ' אך בגי.  גימטריא אברהם וכתיב אורם כי בלכתו עדיין שמו אברםאורם עם הכולל 4665

  ).א"נ(ן "מאי. ובכח כבר היה שמו אברהם' שיצא מאור כשדים תקן ה
 ).אור יקר(ה שחסד מאיר בהם "נו 4666
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 הוא ברוך הקדוש שרצה ,"בשחקים
 שלמעלה ההוא באור אברהם את להדביק

 שהרי ,"ותטהרם עברה ורוח" .שם ירולהא
 ביתו בני וכל תרח בתשובה שבו כך אחר

 שכתוב )עירו בני( ביתו בני ).עירו בני וכל(
 שכתוב תרח ".בחרן עשו אשר הנפש ואת"
  ."' וגובשלום אבתיך אל תבוא ואתה"

àìéòìã øåà àåääá íäøáàì äéì4667 àøäðàìå 
ïîú4668 åáú øúáì àäã íøäèúå äøáò çåøå 

 äéúéá éðá ìëå çøú àúáåéúá]äéúéá éðá[ >ð" à
äéúàî éðá äéúàî éðá ìëå< áéúëã )øá úéùà

ä áé ( áéúëã çøú ïøçá åùò øùà ùôðä úàå
)åè åè íù (åâå íåìùá êéúåáà ìà àáú äúàå'  

 אמר ".'ה אליו דבר כאשר אברם וילך"
 ויצא כתוב לא שהרי , בא וראה,אלעזר רבי

 "וילך" אלא ,'ה אליו בריד כאשר אברם
 עשו בראשונה שהרי ,"לך לך" שנאמר כמו

 כשדים מאור אתם ויצאו" שכתוב ,יציאה
 "וילך" כתובעכשיו ו ,"כנען ארצה ללכת

 ,"'ה אליו דבר כאשר. "ויצא כתוב ולא
 אתו וילך" .ההבטחות כל את לו שהבטיח

 ,ממעשיו דוללמ כדי עמו שהתחבר ,"לוט
 רבי אמר .כך כל למד לא זה כל ועם

 דרכי שלומדים הצדיקים אשרי ,אלעזר
 ולירא בהם ללכת כדי הוא ברוך הקדוש

 לתת אדם שעתיד הדין יום ומאות ממנו
 ,ואמר פתח. הוא ברוך לקדוש וחשבון דין

 אנשי כל לדעת יחתום אדם כל ביד"
  אבל ,בארוהו הזה הפסוק ".מעשהו

åäé åéìà øáã øùàë íøáà êìéå" ä)ã íù( 
à" íøáà àöéå áéúë àì àäã éæç àú øæòìà ø

åäé åéìà øáã øùàë"ä4669 úàã äîë êìéå àìà 
äàéöé àäã êì êì øîàåãáò àúéîã÷á 4670 

 áéúëã)àì àé íù ( íéãùë øåàî íúà åàöéå
 áéúë àìå êìéå áéúë àúùäå ïòðë äöøà úëìì

åäé åéìà øáã øùàë àöéå" åäìëá äéì çèáàã ä
úåçèáä331 ïéâá äéîò øáçúàã èåì åúà êìéå 

éåãáåòî óìéîì4671 éìåë óéìåà àì àã ìë íòå 
à éàä" éôìåàã àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ øæòìà ø

åçøàá÷ã é" äéðî àìçãìå åäá êäéîì ïéâá ä
 àðéã áäéîì ùð øá ïéîæã àðéãã àîåé àåääî

á÷ì àðáùåçå" øîàå çúô ä)áåéàæ  ( ìë ãéá
 àø÷ éàä åäùòî éùðà ìë úòãì íåúçé íãà

ìáà äåî÷åà  
  äøåú éøúñ  
 ,"שנה ושבעים שנים חמש בן ואברם"
 עליונים ושני( ,עשר שנים הם וחמש שבע

 נראית ואז). הם עשר ארבעה ,עליהם
 מחמש באה שהיא ,הזה בעולם הנשמה

 .החיים עץ של פרסות ק"ת שהם שנים
 שהוא ,ממש אילן אותו זהו ,שנה ושבעים

 אז .שנה שבעים ונקרא ,לדרגות שביעי
 ונכנסת ,הנחש זוהמת מאותה יוצאת

 äðù íéòáùå íéðù ùîç ïá íøáàå) úéùàøá
ã áé ( ïåðéà øñéøú ùîçå òáù) ïéàìò ïéøúå

ïåðéà éøñ òáøà åäééìò ( úàéæçúà ïéãëå
àúîùð4672 ùîçî àéúà éäéàã àîìò éàäá 

íéðù4673ú ïåðéàã "ééçã àðìéàã éñøô ÷4674 
åäéàã ùîî àðìéà àåää åäéà àã äðù íéòáùå 

ïéâøãì äàòéáù4675 ïéãë éø÷úà äðù ïéòáùå 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(' אור קדמאה שנברא ביום א, חסד אברהם 4667
כבה אליו עד עתה ועתה על ידי אברהם כי חסד לא היה מתפשט למטה מפני שלא היה שום מר 4668

 ).אור יקר(יהיה מאיר ומתפשט בתחתונים 
 ).אור יקר(היינו לראיה לדברי רבי שמעון שפירש לא יצא תרח מאור כשדים בתשובה  4669
מורה על " וילך אברם"אבל לשון הליכה , לשון יציאה מורה על תחילת היציאה ממקום שהיו בו 4670

 ).מ"מ(ולכן בחרן כתיב וילך אברם , סע למסע ללכת לארץ ישראלהיותם כבר בדרך והולכים ממ
 גם ללוט ההולך נתאחזו בו ניצוצי קדושה שהיה מסוד אחור הקדושה שהיו מעורבים בקליפה 4671

 ).לקוטי תורה לךל לך (נתבררו ונאחזו בו
 ).יהל אור(מתחיל להראות הנשמה , ב שנה"ל לאחר י"ר 4672
שנה לאדם ' שנה באין ע' ק פרסה ומספירת יסוד שנקרא ע"שהן ת, ה"ספירות חגתנ' ל מה"ר 4673

 ).יהל אור(ו "כמש
  ).א"ד(ת "ב בס”ק פרסאות של עץ החיים עז ע"ת 4674
 ).יהל אור(כלול מעשר הא שבעים ' שכל א, ל לבינה שמשם הנשמה ויסד כלול מכולם"ר 4675
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 בצאתו" שכתוב זהו .הקדושה לעבודה
 חיים ספורות לא שנה שבעים ימי( ".מחרן
 כחוה הרוגז מאותו )עשרה ארבע םמאות

 עד מסית שהיה הנחש ההוא )השטן( של
 שולטת באילן. עליו ושולט גופו אתעכשיו 

 שנים עשרה שלש באדם ,שנים שלש ערלה
 הגוף על שעברו כיון .ערלה שני שנקראים

 )והתעוררה( והתעברה השנים אותן
 היא ,דשוהק עבודת את דולעב הנשמה

 את להכניע ,טוב לרצון הגוף את מצוה
  יכול לא שהנה הנחש אותו

ú÷ôð4676 àðçìåôá úìàòå ùçðã àîäåæ àåääî 
àùéã÷ää " ã)íù ( ïøçî åúàöá)ò éîé ' àì äðù

íééç úåøåôñ4677éøñ òáøà àåääî  ( àåääî
]å àæâåø[ àåääã àô÷åú)ïèù ( éèñà äåäã ùçð

 àðìéàá éåìò àèìùå àôåâì àúùä ãò äéì
ìøò àèìùä4678 ùð øáá ïéðù úìú  éøñ úìú

 àôåâ ìò åøáòàã ïåéë äìøò éðù ïåø÷àã ïéðù
]ïéðù ïåðéà[ )úãáòúàå (>úøáòúàå< ]úøòúàå[ 

 àðçìåô çìôîì àúîùðàùéã÷ àôåâì úãé÷ô 
ìéëé àì àäã ùçð àåääì óåôëì àáè àúåòøì  

  èò/à  
  øäæ  

 ימי שנשלמים ההוא ביום ,בא וראה
 שהגוף ההוא היום ,העולם מן לצאת האיש
 תנתינ אז ,ממנו פרדילה רוצה פשוהנ נשבר
 לו היתה שלא מה לראות לאדם רשות
 על ועמד שלט שהגוף בזמן לראות רשות

 שליחים שלשה עליו עומדים ואז. ריווב
 שעשה מה וכל וחטאיו ימיו ומחשבים

 ,בפיו הכל על מודה והוא ,הזה בעולם
 שכתוב זהו .בידו עליו חותם הוא כך ואחר

 חתומים כולם ידווב ,"יחתום אדם כל ביד"
 על העולם )בזה ,באותו( אותו לדון

åé åîéìùàã àîåé àåääá éæç àú ùð øáã éåî
 øáúà àôåâã àîåé àåää àîìòî à÷ôàì

äéðî àùøôúàì àéòá àùôðå4679 áéäééúà ïéãë 
 åùø äéì äåä àìã äî éîçîì ùð øáì åùø
 ìò íéà÷å àèìù àôåâã àðîæá éîçîì

äééøåá4680ïçéìù úìú äéìò éîéé÷ ïéãëå 4681 
 àîìò éàäá ãáòã äî ìëå éåáåçå éåîåé éáùçå

øúáìå äéîåôá àìë ìò éãåà àåäå íéúç àåä 
äéãéá äéìò4682ää " ã)æ æì áåéà ( íãà ìë ãéá

 äéì ïãéîì ïéîéúç åäìë äéãéáå íåúçé)àåääá( 

                                                                                                                                                                                     

ן חמש וחלק אותן ואמר כאן שבעים וכא. תחתונות כידוע' נגד ז, שממית בידים תתפש' שהקלי 4676
' א' קלי' וכן כאן ב', נגד דכר ונוק, ן"עור הפריעה והן ג' וא, ערלה' א, לשתי ששני ערלות על הברית יסוד

' והכל א. זעירא אות ברית כידוע' כ י"נגד מלכות שמסטרא נקרא יסוד שבעים שנה ספירה שביעית ונקרא ג
ס "וחמש שני ערלה השני נגד ה. ר יסוד ומלכותוהן היכל שביעאה לבנת הספי' כידוע ששניהם נכללין כא

מדרגות של הנשמה הידועים והן ' אנפין שמהן שבעין שנה וה' שלכן כתיב שנים והענין הוא בנשמה שבה ע
אנפין מערלה הראשונה מלמטה למעלה מקליפה שכנגד ' שנים הראשונים יוצאין ע' וז. ל"שבעים וחמש הנ

ושבע ' כ חמש כו"ל ואח"מכניסין כבן שבע כי השבע כלילין משבעים כנש) ב"ב(ש "היסוד וא זהולך לרבו כמ
מתחיל ' ומיום הח, על הברית נגד מלכות שנקראת בת שבע' ימים הראשונים שלטא עליה ערלה הגופני

ג הולכת הנשמה ונשלמת עד שיוצא מההוא ערלה לגמרי נגד בינה והוא "ל ושנת הי"ה שנים הנ"לצאת מע
 ).יהל אור(נ "זו' ו' ג שנים ז" עלאה שבת תתאה והן יביסוד נגד בינה שבת

ר שהוא הנחש "אינם במספר שני חיי האדם כי הם אינם חיים מאחר שהוא אז ברשות תוקף היצה 4677
 ).א"ד(הקדמוני 

 ).א"ד(ב "א וזוהר פקודי רמד ע”י דף קעב ע"מ 4678
יום המיתה ). אור יקר (ולכך יש בה כח להשיג גילוי שכינה, החומר מתבטל והנפש מתפשטת ממנו 4679

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

 . א" צח עלקמן' עי. ז ביום זה"י לגלות את האד"ולכן זכה רשב, )ג
 ).א"ד(שהוא עומד על בריאותו במזג שוה  4680
 ).אור יקר(מונה ימיו , האמצעי. כותב חובותיו, שמאלי. כותב זכויותיו, ימיני', הא 4681
יד כותבת אורייתא דבכתב דאיהי לימינא יד חותמת אורייתא דבעל פה דאיהי : א"ז לג ע"תיקו' עי 4682

' עי. א דתמן איהי אימא עלאה דאתמר בה חתמנו לחייםביד כל אדם יחתום ואיהי לשמאל'  וכולשמאלא
דכל מעשה ידיו של אדם הוא באתפתחת היד שהן פרי מעשיו של אדם והוא : ג"ז קד ע"א בתיקו"בהגר

 .מעשיו הטובים
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 ועל חדשים על ,האחרונים ועל הראשונים
 שכתוב זהו .מהם אחד נשכח לא ,ישנים

 אותם וכל ".מעשהו אנשי כל לדעת"
 כך ,ורוח בגוף הזה בעולם שעשה המעשים

 מן יצא בטרם ורוח בגוף חשבון נותן גם
  .העולם

]éàäá[éàøúá ìòå éàîã÷ ìò àîìò 4683 ìò 
é÷éúò ìòå éúãç4684ää åäééðî ãç éùðúà àì " ã

)íù ( ïéãáåò ïåðéà ìëå åäùòî éùðà ìë úòãì
 áéäé éîð éëä àçåøå àôåâá àîìò éàäá ãáòã

 àðáùåçàîìòî ÷åôé àì ãò àçåøå àôåâá  
 עורף קשי הרשעים כמהבא וראה 

 שרוצים בשעהאפילו כמו כן  ,הזה בעולם
 לכן , עורףקשי הם הזה העולם מן לצאת
 דרכי את הזה בעולם שלומד האיש אשרי

 והרשע .בהם ללכת כדי הוא ברוך הקדוש
 )עם עוסקש( באלו שמסתכל פי על אף

 .דוללמ הרוצ ולא עורף מקשה ,הצדיקים
 גב על ואף ,בו להחזיק לצדיק ישלכן ו

 ,אותו יעזוב לא ,הוא עורף מקשה שהרשע
 כי .אותו יעזוב ולא בידו להחזיק לו ויש
בא . העולם את ויחריב ילך ,אותו יעזוב אם

 וכן ,גיחזי את שדחה מאלישעוראה 
 לא ,עמו היה שלוט זמן כל ,באברהם
 ,ממנו שנפרד כיון .הרשעים עם התחבר

 ככר כל את לוט לו ויבחר" ,כתוב מה
 כתוב מה ".סדום עד ויאהל" וכתוב ,"הירדן
 'לה וחטאים רעים סדום ואנשי" ,כך אחר
 וילך" שאמרת זה ,אבא רבי אמר". מאד

 אבל .יפה זה ,אברם ויצא כתוב ולא "אברם
 ".מחרן בצאתו" ,כתוב מה הפסוק בסוף
 והיציאה ,"מחרן" כתוב ,אלעזר רבי אמר

  .בראשונה היתה מולדתו ץמאר ההיא

áééçã äîë éæç àúàìã÷ éù÷à 4685 éàäá 
 à÷ôðì éòáã àúòùá åìéôà éîð éëä àîìò

ìã÷ éù÷à àîìò éàäî4686 àåä äàëæ êë ïéâá 
á÷ã éåçøà àîìò éàäá óéìéã ùð øá" ïéâá ä

òà àáééçå åäá êäéîì"â éðäá ìëúñàã ]ð" à
éãäá ìãúùàã[ éòá àìå ìã÷ éù÷à àéé÷éãö 

ïéâáå óìéîì ó÷úîì à÷éãöì äéì úéà êë ]äéá[ 
òàå" äéì ÷åáùé àì àåä ìã÷ éù÷à àáééçã â

 éàã äéì ÷åáùé àìå äéãéá àô÷úàì äéì úéàå
 òùéìà ïî éæç àú àîìò áéøçéå êäé äéì ÷åáùé

 ïëå éæçâì äçããá èåì äåäã àðîæ ìë íäøáà
 ùøôúàã ïåéë àéòéùø éãäá øáçúà àì äéãäá

 áéúë äî äéðî)àé âé úéùàøá ( èåì åì øçáéå
 áéúëå ïãøéä øëë ìë úà)áé íù ( ãò ìäàéå

 äéøúá áéúë äî íåãñ)âé íù ( íåãñ éùðàå
åäéì íéàèçå íéòø"à ãàî ä" éàä àáà ø
 íøáà êìéå úøîàã)ã áé íù ( àöéå áéúë àìå

 áéúë äî àø÷ã àôåñ ìáà àåä øéôù íøáà
)íù (ïøçî åúàöá4687à " ïøçî øæòìà ø

áéúë4688 ]àéääå) [àäå(é  åúãìåî õøàî äàéö
àúéîã÷á úåä  

 זה מה ".אשתו שרי את אברם ויקח"
 ,נעימים בדברים אותה משך אלא ,"ויקח"

 את להוציא לאדם רשות שאין משום
 וכן .רצונה ללא אחרת לארץ ללכת אשתו

 את קח" ,"אהרן את קח" אומר הוא
 אותה משך ,"אברם ויקח"לכן ו ".הלוים

 הדור בני דרכי את לה והודיע בדברים

 åúùà éøù úà íøáà ç÷éå)ä íù(  ç÷éå åäî
 äéì úéìã ïéâá àúééìòî éìîá äì êéùîà àìà

êäéîì äéúúà à÷ôàì ùð øáì åùø àòøàá 
 øîåà àåä ïëå äìéã àúåòø àìá àøçà) øáãîá

äë ë ( ïøäà úà ç÷)äî â íù ( íéåìä úà ç÷

                                                                                                                                                                                     

ב שחובוי "ב צא ע"ח' ועי. א"ז קסז ע"תיקו' עי). אור יקר(שחטא בהם ראשונה מעשה הנערות  4683
 @.א תקנםקדמאי הם עונות אבותיו של

 ).אור יקר(שתפס מעשה אבותיו בידו  4684
  ).א"ד(מקשים עורף  4685
רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה שנאמר ויצאו וראו : א"עירובין יט ע' עי 4686

שפשעו לא נאמר אלא הפושעים שפושעים והולכין לעולם לא קשיא הא ' בפגרי האנשים הפושעים בי וגו
 .פושעי עובדי כוכביםבפושעי ישראל הא ב

 ).מ"מ(אלמא שגם בחרן הזכיר יציאה  4687
' ופי', והאי יציאה מארץ מולדתו וכו). אור יקר(מפני שאין לשון יציאה צודק , מחרן, הכתוב' פי 4688

קרי לה יציאה לגבי אותה העיר שיצא ממנה , מחרן כאדם הבא בדרך ופגע בעיר אחת ולן בה ויצא ממנה
 ).מ"מ(
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 אברם ויקח"לכן ו .רעים הם כמהההוא 
 מה ".אחיו בן לוט ואת". "אשתו שרי את

 אלא .לוט את עמו להדביק םהאבר ראה
 לצאת שעתידרוח הקודש ב שצפה משום
  .דוד ממנו

 äì òãåàå ïéìîá äì êéùî íøáà ç÷éå êë ïéâáå
 êë ïéâáå ïéùéá äîë àøã éðá ïåðéàã ïåäéçøà
 äî åéçà ïá èåì úàå åúùà éøù úà íøáà ç÷éå

èåì äéîò à÷áãì íäøáà àîç4689 ïéâá àìà 
 çåøá äôöããåã äéðî ÷ôéîì ïéîæã ùã÷ä4690   

 אלו ,"בחרן עשו אשר הנפש ואת"
 ,נפשותם את שתקנו רותיווהג הגרים

 רתימגי ושרה אנשיםאת ה רימגי אברהם
 עשו כאלו עליהם ומעלה ,נשיםאת ה
 בני כמה ,כך אם ,אבא רבי אמר. אותם
 .עמו הלכו שכולם תאמר אם ,היו אדם
 א"ד , שכולםומשום( ,כן ,אלעזר רבי אמר

 ,עמו הולכים שהיו האנשים )כלםלכן ו
  נקראוכולם 

ùôðä úàå4691ïøçá åùò øùà  ) áé úéùàøá
ä (úåøåéâå íéøâ ïéìà4692 åäééùôð åðé÷úàã 

 äìòîå ïéùð úøééâî äøùå ïéøáåâ øééâî íäøáà
à ïåäì åãáò åìàë ïåäéìò"éëä éà àáà ø4693 

 äéîò åìæà åäìëã àîéú éà ååä àùð éðá äîë
à" ïéà øæòìà ø)å ïéâáãåäìë( ]åäìë êë ïéâáå[ 

ïåø÷à åäìë äéîò ïéìæà ååäã àùð éðá  

  äøåú éøúñ  
 אברם ויקח" שכתוב ,שהיה כמולשלוט 

 את" ,'י זו "אברם(" ."' וגואשתו שרי את
 ,זכר והוא ,לנשמה הנשמה זו 'י ,'ה זו "שרי

 שהוא ,הגוף זה ).הנקבה של הנשמה זו 'ה
 אתו" .הזכר אצל נקבה כמו הנשמה אצל
 זז שלא הנחש )הרע יצר( זה "אחיו בן לוט
 הגוף של הדבקות משום ,הגוף מן כך כל
 אבל ,ממנו )ההוא הזמן( זזים כך כל לא

 אותו מלקה תמיד הנשמה התעוררות
 אותו ומכניעה אותו ומוכיחה בו ומתרה

  .טולשל יכול ולא ,כרחו בעל

 áéúëã éåäã äîë äàèìùì)ä áé úéùàøá (
 éøù úà íøáà ç÷éååâå åúùà ')é àã íøáà ' úà

ä àã éøù 'é 'ä øëæ àåäå àúîùðì àúîùð àã '
àá÷åð àúîùð àã (]äéàã àôåâ àãé éáâì 

àøåëã éáâì àá÷åðë àúîùð[ ïá èåì úàå 
åéçà4694 àã )òøä øöé (]ùçð[ ìë éãòà àìã 

]êë4695 àì àôåâã àúå÷áãã ïéâá àôåâ ïî 
åéãòà332êë ìë [ àðîæ )àåää ( ìáà äéðî

ùðã àúåøòúà éøúàå øéãú äéì é÷ìà àúî
]äéá[ ìéëé àìå äéçøë ìò äéì óéôëå äéì çëåàå 

äàèìùì  
 אלו ,"רכשו אשר רכושם כל ואת"

 הזה בעולם אדם שעושה הטובים המעשים
 åùëø øùà íùåëø ìë úàå)íù ( ïéãáåò ïéìà

ïéáè4696 àúåøòúàá àîìò éàäá ùð øá ãéáòã 

                                                                                                                                                                                     

כי בשלמא אי , אם כן מאי חמא, ויקח נמי הדר ללוט ולקחו בדברים, לפי דבריוכי , קשיא ליה 4689
אלא השתא דאמרת שלא היה רוצה , שכיון שרצה ללכת עמו אין לדחותו, אמרינן דמנפשיה אזל ניחא

 ).אור יקר(והוצרך לפרש כן משום דויקח ממואב " 'מה חמא וכו"ללכת ולקחו בדברים 
אלא דוד רגל הרביעי במרכבה והוא דבק בימין לכך דבקו ,  מעמוןואם תאמר למה לא צפה נעמה 4690

ה ומלך "מ משם יצא דהע"מ' ת לקמן דף פ"ד שרמז בס"אפשר לרמוז דלוט לשון קללה ע). אור יקר(עמו 
  ).א"נ) (ן"מאי(ם בסוד אדם דוד משיח "אד' ר וכן לוט גי"המשיח דהם תיקון אדה

 ).אור יקר( כדי שלא יחזרו לסורם וגם אותם משך בדברי םטובים שילכו עמו 4691
וניתנים באותו ] ע פרק ז"ח שער קיצור אבי"ע[דנוגה '  כל בחינת הגרים הם ניצוצות העולות מהקלי4692

 ' וכוגוף של אותו נכרי שבסגולת קדושת אותו הניצוץ הוא מתעורר לצאת מן הטומאה ומשתוקק לקדושה
 ).ז"רמ(הפקד שרה וזה היו עושים אברהם ושרה בכל הזווגים שעשו עד 

בשלמא למאי דפרישית דזכותא דלוט ניחא דלא הוו כל כך אלא לדידך קשה דהא כמה בני נשא הוו  4693
 ).אור יקר(ודוחק לומר שכל עם רב כזה הוליך עמו , כי רבים השיבו מעון

 והרוח אחיו של, כזכור בניהם מזבחותם, שהוא בן הרוח שגדל עמו ובחיקו תשכבנה, ואמר בן אחיו 4694
 ).יהל אור(ג "הנשמה שבא בשנת י

 ).יהל אור(פ שמתעוררת הנשמה "ל אע"ר 4695
ג שבסייעתא דילהון כפיך לסטרא בישא ומתקן לגוף אחר "ל מעשים טובים שעשה קודם שנת י"ר 4696

  ).יהל אור(ג שנים "י
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 אשר הנפש ואת" .הנשמה של בהתעוררות
 בראשונה שהיתה הנפש אותה ,"בחרן עשו

 עם ההיא הערלה של בחברות בדבקות
 אחר שהרי ,מכן אחרל אותה קןיות הגוף
 כשהנשמה ,ומעלה שנים עשרה שלש

 מתקנים שניהם ,הגוף את לתקן מתעוררת
 הנחש כח עם שמשתתפת הנפש אותה את

 הנפש ואת" שכתוב זהו ,הרעה ותשוקתו
 הנשמה זה כל ועם ".בחרן עשו אשר

 חכב אותו רולשב הנחש באותו מתגברת
 ,תורה של בשעבוד( תשובה של בשעבוד

 ,מדרשות ובתי כנסיות לבתי אותו ומושך
 זהו ).כבראשונה הרוח על יתגבר שלא כדי

  ".רוויעב" שכתוב

ïøçá åùò øùà ùôðä úàå àúîùðã4697 )íù (
 àúå÷áãá àúéîã÷á úåäã ùôð àåää

ì ïé÷úàå àôåâ éãäá äìøò àéääã àúåøáçá ä
 øúáì àäã øúáìã àìéòìå ïéðù øñéìú

 åäééååøú àôåâì àð÷úàì úøòúà àúîùðã
 ùçðã àô÷åúá àôúúùîã ùôð àåääì ïéð÷úî

ää àùéá äéúáåàúå" ã)íù ( øùà ùôðä úàå
 äéá úôé÷úà àúîùð àã ìë íòå ïøçá åùò
 àãåáòùá àô÷åúá äéì àøáúì ùçð àåääá

 äáåùúã]ð"àúééøåàã àãåáòùá à  êéùîàå
äéì4698  ïéâá úåùøãî éúáå úåéñðë éúá éáâì

ää àúéîã÷áãë àçåø ìò øáâúé àìã" ã)å íù (
øåáòéå[4699.  

  èò/á  
  øäæ  
 בארץ עובר והיה ".אברהם אלהי עם"
 אברם רוויעב" שכתוב ,פוחד היה ולא

 כתוב היה אם ,אבא רבי לו אמר". בארץ
 ,כך אומר הייתי ,בחרן עשו אשר והנפש

 את לרבות "את" ,"הנפש ואת" כתוב אלא
 .עמו הולכות שהיו הנפשות כל של הזכות

 הזכות אותה ,האחר את שמזכה מי שכל
 שכתוב ,לנו מנין .ממנו זזה ולא בו תלויה

 של הזכות ,"בחרן עשו אשר הנפש ואת"
  .אברהם עם הולכת היתה הנפשות אותן

ìà íòä àìå àòøàá øáòî äåäå íäøáà é
 áéúëã ìéçã äåä)å áé úéùàøá ( øåáòéå íøáà

à õøàá" øùà ùôðäå áéúë äåä éà àáà éáø ì
 ùôðä úàå àìà éëä àðéîà äåä ïøçá åùò
 ååäã ïàùôð åäìëã àúåëæ äàâñàì úà áéúë

>éìæà<äéîò 4700àøçàì äëæîã ïàî ìëã 4701 
ïìðî äéðî éãòà àìå äéá àéìú àúåëæ àåää4702 

 áéúëã)ä íù ( ïøçá åùò øùà ùôðä úàå
îò ìéæà äåä ïùôð ïåðéàã àúåëæíäøáàã äé  

 מהל ,שמעון רבי אמר ".לך לך"
 ברוך הקדוש שהתגלה הראשונה התגלותה

 שהרי ,"לך לך"ב פותחת אברהם על הוא
, הוא ברוך הקדוש עמו בריד לא כאן עד

à êì êì" äàîã÷ àéåìâã àîòè éàî ïåòîù ø
á÷ éìâúàã"êì êìá çúô íäøáàã äéìò ä4703 

á÷ äéîò ìéìî àì àëä ãò àäã" àîòè éàî ä

                                                                                                                                                                                     

  ).'ח שער מט פרק ג"ע (גריםהיוצאין נפשות הוא שווג דוכרא דנוגה עם נוקבא יזמ 4697
, ל ללכת ארצה כנען"ל שיצאו מחרן כנ"ר, "'ויצא ללכת כו"ואמר , ו"כמש' קום שכם וכול עד מ"ר 4698

ג ויבאו ארצה כנען "זוכין לה כידוע אמר ללכת בשנת י, ל לארץ החיים ללמוד תורה והוא ארץ של כנען"ר
 ).יהל אור(ג "לאחר י
 ). הערת הזוהר(ו "אחר הגליון שורה ט' הכתוב בדף פ 4699
 ).אור יקר(יש לנו לרבות שגם זכותם של אותם שלא הלכו עמו הלך עמו " אתו"השתא דכתיב  4700
ג "שעה' ועי, א"ב קכט ע"ח'  ועי.אין חטא בא על ידו, כל המזכה את הרבים) ח"ה מי"פ(אבות ' עי 4701

ולכן לפעמים יהיה שקצת טוב שבנפש הצדיק , נתערבו טוב ברע, ר"י חטאו של אדה"כל הנשמות ע): כ' הק(
שצריך , )א"ב קכט ע"ח (ה"והנה לסבה זו החמירו בס.  וקצת רע של הרשע נתערב בצדיק,שענתערב בר

כי ברדוף הצדיק אחר , והענין הוא', ולמזכה להו כמאן דרדיף בתר חייו וכו, האדם למרדף בתר חייביא
י "וע, ךונצוצותיו הרעות נתנו ל, אולי הרשע ההוא יש בו אותם נצוצות טובות שנאבדו ממך, הרשע לזכותו

והוא נשלם , ואז אתה נשלם בכל הטוב, אז הטוב שבו יוסר ממנו ויותנו בך, שתתחברו יחד בחשק ואהבה
 .רשע נוטל חלקו וחלק חבירו בגיהנם, ע"ס צדיק נוטל חלקו וחלק חבירו בג"וז. בכל הרע

ר או(השתא דריש מלישנא דנפש אשר עשו דמאי אכפת ליה השתא לקרא להודיענו שהנפשו עשו  4702
 ).יקר

אשר הוצאתיך ' כיון שהיה עתה פע םהראשונה שנראה לו היה לו לפתו בדברים אחרים כגון אני ה 4703
 ).אור יקר(כ לך לך מפני שלך לך הם דברים קשים ”ואח, מאור כשדים
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 שרמז אמרו זה אלא ".לך לך"ב פתח ולמה
 לו נולד שנים למאה שהרי ,מאה בחשבונו

  .בן

 äéðáùåçá æîøã åøîà÷ àä àìà êì êì çúô
äàî4704 øá äéì ãéìééúà ïéðù äàîì àäã   

 הקדוש שעשה מה כל ,ראהו בא אבל
 ,חכמה של סוד הוא הכל ,בארץ הוא ברוך

 ברוך בקדוש דבוק היה לא שאברהם משום
 רמז וזה ".לך לך" לו אמר ,ראויכ אז הוא

 הקדוש עם להתקרב שצריך ההוא למקום
 כנסילה הראשונה הדרגה והיא ,הוא ברוך

 הזו ובדרגה". לך לך" לכן ,הוא ברוך לקדוש
 שיכנס עד בה להאחז אברהם יכול לא

  .ההיא הדרגה את יקבל ששם ,לארץ

á÷ ãéáòã äî ìë éæç àú ìáà" àòøàá ä
åäéà àúîëçã àæø àìë4705  àì íäøáàã ïéâá

á÷á äéá ÷éáã äåä" äéì øîà éæç à÷ãë ïéãë ä
 àáø÷úàì éòáã øúà àåääì æîø àãå êì êì

á÷ã äéãäá"ä4706äàîã÷ àâøã åäéàå 4707 
á÷ì àìòàì" àì àâøã éàäå êì êì êë ïéâá ä

 ìåòééã ãò äéá àãçàúàì íäøáà ìéëé
àòøàì4708àâøã àåääì äéì ìá÷é ïîúã   

 לאמר 'הב דוד וישאל" כתוב זו דוגמאכ
אליו  'ה ויאמר יהודה מערי באחת האעלה

 ויאמר אעלה אנה דוד ויאמר עלה
 והמלכות שאול שמת כיון וכי ".חברונה
 המלכות את בליק לא למה ,לדוד ראויה

 של סוד הוא הכל אלא. ישראל כל על מיד
 מלכות לקבל ודוד אין לש משום ,חכמה
 ,בחברון שהם האבות עם שיתחבר עד אלא
 שם התעכב כן ועל .מלכות בהם יקבל ואז

 והכל ,כראוי מלכות שיקבל כדי ,שנים שבע
  .מלכותו את שיתקן וכדי ,החכמה בסוד

àã àðååâë4709 áéúë )á ìàåîù'à á  ( ìàùéå
åäéá ãåã" úçàá äìòàä øîàì äî äãåäé éøò

åäé øîàéå" øîàéå äìòà äðà øîàéå äìò ä
 éæçúà àúåëìîå ìåàù úéîã ïåéë éëå äðåøáç

 ãåãì ìë ìò ãéî àúåëìî ìéá÷ àì éàîà
 ãåãã ïéâá åäéà àúîëçã àæø àìë àìà ìàøùé

ãò àìà àúåëìî àìá÷ì äéì úéì  øáçúéã
ïäáàá4710 ìá÷é åäá ïéãëå ïåøáçá ïåðéàã 

ïéðù òáù ïîú áëòúà àã ìòå àúåëìî4711 ïéâá 
 àæøá àìëå úåàé à÷ãë àúåëìî ìá÷éã

äéúåëìî ï÷úéã ïéâáå àúîëçã  
 של לבריתו נכנס לא אברהם דוגמא זוכ

 ראה. לארץ שנכנס עד הוא ברוך הקדוש
 ,"רוויעב" ".בארץ אברם רוויעב" ,כתוב מה
 רמז הוא כאן אלא. כתוב וילךל צריך היה

ðååâëá÷ã àîåé÷á ìàò àì íäøáà àã à" ä
 áéúë äî éîç àòøàì ìàòã ãò)å áé úéùàøá (

 àìà äéì éòáî êìéå øåáòéå õøàá íøáà øåáòéå
 àîù æîø àåä àëäàùéã÷íéúçúàã 4712 äéá 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(והוא נחמד בשורת בנים  4704
 ).אור יקר(הכל לפי סוד המדות  4705
ת "שהוא פתח כניסת הת' היינו המ). אור יקר(דבק למעלה כלורמ מקום שצריך האדם לאחוז כדי לי 4706

 ).א"נ(ח "ז. ת"ה ת"ש לאעלה לקב"וז
שהיא , ה לך לך כלורמ לך למקום שתוכל לידבק עם לך"ואמר לו הקב" לך"והיא נקראת , מלכות 4707

א "שא, ונקראת לך מפני שהיא מדה נגלת מקום מוכן גלוי לידבק בו מה שאין כן למעלה, מדת המלכות
אור (מדה המזומנת לאדם , וכל כינוי לנוכח הוא במלכות, לומר בו אתה ולא לך אלא הוא דרגא דאתכסיא

 ).יקר
 ).אור יקר(ואינה יוצא מארץ ישראל שהוא היכל המלך , היא כבודה בת מלך פנימה 4708
ולכך הוצרך , ה עם דוד אלא שדוד אחז במלכות דרך להיות מלך"כענין זה דרך חכמה עשה הקב 4709

ולכך לא , דבק באבות להשלימה במרכבה ואברהם אחז בה סתם להתגייר ולהתקדש בקדושת ישראללי
 ).אור יקר(הוצרך אלא ליכנס בקדושה בארץ ישראל לבד 

א וקצו ”צט ע). (אור יקר(ר גלי המרכבה 'ונמצא דוד עמהם ד, ת ושם עמהם המלכות מלך"הם חג 4710
  ).א"נ(ת "דוד העליון שיתחבר בחגשהוא רמז ל). א"ד) (ב וארא לא א”א ורמו ע”ע

שכינה שורה עליו ואתעכב שם שבע שנים שכן שלימותה ודאי בת שבע מהשבע ספירות העליונות  4711
 ).א"נ) (ח"ז(מלכות ' ת עם הז"ק הת"נגד ו). אור יקר(

ו 'של בוהו וכ' עד ב' ב הוא מן הגבורה והוא שם שנברא בו העולם והיינו בראשית וכו"הנה שם מ 4712
ב דהיינו דאתחתים ביה עלמא כיד "והיינו חסד שבו ע, שתף עמו רחמים,  ראה שלא היה מתקייםאמנם

 ).אור יקר(שיהיה לו קיום ועמידה 
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 בשבעים העולם בו שנחתם הקדוש השם
 .הזה בשם ולןשכ חקוקות אותיות ושתים

 'הויעבור " שם וכתוב ,"ויעבור" כאן כתוב
  ".ויקרא פניו על

òá àîìò"ïååúà á4713 àîùá åäìëã ïôéìâ 
àã4714 íúä áéúëå øåáòéå àëä áéúë ) ãì úåîù

å (åäé øåáòéå"àø÷éå åéðô ìò ä  

כאן  כתוב ,הזקן ייסא רבי של ובספר
 אני" שם וכתוב ,"בארץ אברםויעבור "

 הארץ שתולקד רמז והוא ,"טובי כל אעביר
 מקום עד" .כראוי עליון ממקום שבאה
 ג"ל( זה מצד ,"מורה אלון עד שכם

 אז והכנעני" .כראוי זה לצד )שלמטה
 הנחש שולט כעת שעד נתבאר הרי ,"בארץ
 ,העולם לע קללות והביא שהתקלל הרע

 יהיה עבדים עבד כנען ארור" שכתוב
 הבהמה מכל אתה ארור" וכתוב ,"לאחיו

 ברוך לקדוש אברהם התקרב ושם ,"'וגו
 כאן ,"אברם אל 'ה וירא" ,כתוב מה .הוא

 הכח אותו יודע היה שלא מה לו התגלה
  מה ,"וירא"לכן ו ,הארץ על ששולטק ועמה

 øåáòéå àëä áéúë àáñ àñéé éáøã àøôñá
øáà íúä áéúëå õøàá í)èé âì íù ( øéáòà éðà

éáåè ìë4715 éúàã àòøàã àùåã÷ì æîø àåäå 
 øúàîäàìò4716 éæç à÷ãë )å áé úéùàøá ( ãò

 àã àøèñî äøåî ïåìà ãò íëù íå÷î)àúúìã (
 àä õøàá æà éðòðëäå éæç à÷ãë àã àøèñì
 àéèìúàã àùéá àéåç àèìù ïéãë ãòã øîúà

 áéúëã àîìò ìò ïéèååì éúééàå)íù ãë è ( øåøà
 áéúëå åéçàì äéäé íéãáò ãáò ïòðë)âé â íù (

åâå äîäáä ìëî äúà øåøà ' áéø÷úà ïîúå
á÷ éáâì íäøáà" áéúë äî ä)æ áé íù ( àøéå

åäé"ä4717äéì éìâúà àëä íøáà ìà 4718 äî 
 à÷éîò àìéç àåää òãé äåä àìã>àèìùì <

)àèìùã(àøéå êë ïéâáå àòøà ìò 4719äî   
  äøåú éøúñ  

 עליונה חכמה רומז ואה ברוך הקדוש
 הנשמה זו אברהם ,וביצחק באברהם

נשמה הזו היא וה ,)ורם אב( והיא לנשמה
  .שרה

333])ð"à [á÷" àúîëç æéîø ääàìò íäøáàá 
éäéàå àúîùðì àúîùð àã íäøáà ÷çöéáå334 

îùð" äøù àéä àã ä 

לוט זה הוא הנחש ובת זוגו של 
 , זה יצחקהקדושה ח רו,ל ההוא"הסמא

 רוח זו הרע ר יצ.ו רבקהש הקדושה ז"נפ
 מי" בחכמתו שלמה אמר זה ועל ,הבהמה

 נפש ."' וגוהיא להוהע האדם בני רוח יודע
 זה ועל. הרע היצר מצד הנפש זו הבהמית

 ,הנשמה לנשמה הזושהוא  )שההוא( אמרו

çð àåä àã èåì" ìàîñ àåääã äéâåæ úáå ù
åø" çàùéã÷ôð ÷çöé àã " ùàùéã÷ ä÷áø àã 
öé" äîìù øîà àã ìòå äîäáä çåø àã òøä ø

 äéúîëçá)àë â úìä÷ ( íãàä éðá çåø òãåé éî
åâå àéä äìåòä ' àøèñî ùôð àã úéîäáä ùôð

åøîà àã ìòå òøä øöéã335ã äéà àúîùð é

                                                                                                                                                                                     

ו ואחר שנתחברו "בהיותם אותיותיהם רי, ב דויסע ויבא ויט"ע' ו הם ג"רי, ו"ב רי"ר ע"ויעבו' פי 4713
ב "ו והע"ל שהמשיך הרי" ויעבור אברם בארץרב שמות וזהו"אותציות הם ע' במלכות ונעשו שמות כל שם ג
ב אותיות החקוקים בצירופי אותיות בסוד ויסע ויבא ויט אשר "בע). מ"מ(הנזכרים בארץ שהיא מלכות 

  ).א"ד(בהעלותך מענין זה ' בשלח ופ' ו ועיין לקמן פ"ב רי"ר ע"ב והיינו ויעבו"ו אותיות וכללם ע"פרטם רי
ה שבו "דהיינו יעבור הוי' ואפשר דאהדר לשם בן ד, ו"ב רי"ב שבו ע"ואפשר דהדר לשם ע, ויעבר' פי 4714
 ).אור יקר(ב ריו "כלל ע

ואיהו גדיל לה : ב"רעו ע] כי תצא[מ "כ ברע"רומז למש). מ"מ(הם החסדים שנקראים טוב ' פי 4715
 ).ז"רמ('  וכובתליסר מכילן דרחמי) למלכות(

 ).מ"מ(אימא  4716
א הבטחת הנשמה לחזור בתחילה ויירש אז את הארץ שאז וה, ויאמר לזרעך, שנתגלה לו השם 4717

 ).יהל אור(ש בפרשת חיי שרה "נקרא יצחק לבני ליצחק וכמ
עח (ל "כנז). אור יקר(דהיינו שידע הנהגת הקדושה בארץ ישראל שהוא הדבר שהיה נעלם ממנו  4718

הוא יסוד , מיקאוהטעם מפני שהוא חילא ע,  שלא יכול לכוין ולדעת הכח השולט על ארץ ישראל)א"ע
 ).ז"רמ (שמשם מאיר כתר מלכות,  בירא עמיקאמאאי

כי חושך הקליפה היה פרוס על כל , 'וכו,  וטעמו מפורש שלא יכול להתגלות לו בחוץ לארץ4719
 ).ז"רמ (רקיעין' ושהיתה השכינה רחל מסולקת על ז, העולמות
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 .מעוררת את האיש ביראה ובחכמה
 זהו . מעוררת את האיש בבינה,הנשמה
היא ' ם הן יראת הלאד ויאמר" שכתוב
ה בתשוב מעוררת ה הנשמ."' וגוחכמה

 הוא ורוח ,השנקראת בינה ונקראת שר
 האיש את ומעוררים ,דעת ונקרא ,הקול

 .שבכתב תורה ונקרא ,בתורה עולה שקולו
 מעשים ממנה מתעוררים השכלית והנפש
  .טובים

àøéá àøáâì àøòúà àúîùðì"úîëçáå ä" à
ää äðéáá ùéðéàì àøòúà àúîùð" ã) çë áåéà

çë (åäé úàøé ïä íãàì øîàéå"ä äåâå äîëç àé '
úîùð"áåùúá àøòúà à" äðéá éø÷úàã ä

øù éø÷àå"åøå ä"å÷ä àåä ç" úòã éø÷úàå ì
øòúàåé àúééøåàá äéì÷ ÷éìñ éã ùéðéàì 

úéìëùä ùôðå áúëáù äøåú éø÷úàå4720 øòúà 
ïéáè ïéãáåò äéðî(  

  ô/à  
  øäæ  

 מזבח שם ויבן" ואז. ממנו סהומכ שהיה
 זה מה ,"'לה" שאמר כיון ".אליו הנראה 'לה

 אותה לו התגלתה כאן אלא ".אליו הנראה"
 בה ונכנס ,הארץ על ששולטת הדרגה

  .בההתקיים ו

çáæî íù ïáéå ïéãëå äéðî éñëúî äåäã4721 
åäéì" ä)æ áé úéùàøá ( øîàã ïåéë åéìà äàøðä
åäéì" äéì éìâúà àëä àìà åéìà äàøðä åäî ä

äéá ìàòå àòøà ìò àèìùã àâøã àåää4722 
äéá íéé÷úàå4723  

 'ה הר ידע משם ,"ההרה משם תקויע"
 ויט" .הזה במקום הנטועות הדרגות וכל

 בליוק פרישה פרש ,א"בה כתוב ,"אהלה
 ,בו שאחוזות הדרגות בכל שמים מלכות

 ,הכל על שולט הוא ברוך שהקדוש ידע ואז
 משום ,היו מזבחות ושני .מזבח בנה ואז

 הוא ברוך הקדוש שהרי לו התגלה שכאן

äøää íùî ÷úòéå4724 )ç áé úéùàøá ( ïîúî
òãé4725ä øä '4726ïéâøã åäìëå 4727 éàäá ïéòéèðã 

äìäà èéå øúà4728äá "à4729 ùéøô áéúë 
åùéøô4730 ïéâøã åäìëá àéîù åëìî ìéá÷å 

 òãé ïéãëå äéá ïãéçàã)á÷ã"èéìù ä] (á÷" ä
èéìùã[çáæî äðá ïéãëå àìë ìò 4731 ïéøúå 

                                                                                                                                                                                     

הארבעה . ]הצומחת והבהמיתהמרכבת ו[' נפש הצומחות וכו, כידוע,  יש לאדם חמשה מיני נפשות4720
 לא זכו בה כי אם ישראל לבד, אבל נפש החמישית שהיא נפש השכלית, נמצאים אפילו באומות העולם

 ).ספר הליקוטים קדושים(
  ).יהל אור(והוא מזבח ההרוס דאליהו ) &מנחות (הוא מזבח שמקריבין עליו נשמתין  4721
אור (דיעת הקדושה ונכנס תחת רשותה שיצא מכלל כל החכמות והאצטגנינות ונכנס בחכמת י 4722

כי לא נכנס בו , האור עצמו מסוד הזכר' המלכות ולא בבחי' בבחי, היינו בזה האור המאיר במלכות). יקר
 .)ז"רמ (אלא אחר המילה

 אחר כך לחוץ לארץ למצרים  שיצאפ"עא' פי). אור יקר(שלא סר משם ואילך ימין ושמאל ממנה  4723
 ).ז"רמ (נו כיון שכבר זכה בו בארץ ישראלמכל מקום לא נסתלק עוד ממ

מקדם ]. א"כז ע[ג "ח מט ע"זו' ועי' מי יגור באהלך כו' שנסע ממדרגה למדרגה והוא מי יעלה בהר ה 4724
כ לשאר מדרגות "במזרח ואח,  כמו שלמטה בבית המקדש דרגין דרגין קודם נכנסין להר הבית–לבית אל 

 ).יהל אור(' חצריך וכוב בקדמיתא "ל צד ע"כמש, כן למעלה כידוע
ת זעיר " שהוא בתמאבחינת יסוד אי) אבל לא נתגלה לו( ידע והשכיל , משורש כתר רחל,משם 4725

 ).ז"רמ ('הנקרא הר ה
 ).אור יקר(ת שבמלכות "ת 4726
ה הכלולים בו וגם שורש כתר יעקב "ג נ"ס שורש ח"ה). אור יקר(שאר בחינות הספירות אשר בה  4727

 ).ז"רמ (וכמה בחינות יוצאות משם
שעי הוא , ש למטה" כמ–בית אל מים והעי מקדם . ש מי יגור באהלך מי ישכון בהר קדשך"כמ, שם 4728

, בית אל מים והעי מקדם, וחופפת לה והיא עומד בהר', דרגין דלתתא והן חוץ להר הבית סביב רשעים כו
 ).יהל אור(' מהררי קדם ינחני כו' שהן מלכי קדם אשר מלכו לפני מלוך כו

 .)ז"רמ (עלאה'  המאס יסוד אי"ה 4729
שהיא המלכות וקשרה עם חייליה בענין שנתפשט אור בכל הקדושים עד הגיע ' שהוא נטה אהל ה 4730

 ).ז"רמ] (א"לעיל מח ע' עי [סוד סכת שלום). אור יקר(מציאותה למטה להוריד שכינה אל התחתונים 
לא אמר הנראה כאן ולכן , ל"חל כנזכי הנזכר למעלה סודו ר, לאה הוא מזבח הפנימי בסוד,  מזבח4731

 ).ז"רמ(למא דאתכסייא כי היא מע, אליו
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 מה העליונה החכמה וידע ,הכל על שולט
 שני ובנה .כן מלפני יודע היה שלא

 לדרגה ואחד הגלויה לדרגה אחד ,מזבחות
  .הנסתרת

á÷ àäã äéì éìâúà àëäã ïéâá ååä ïçáãî" ä
 äîëç òãéå àìë ìò èéìùäàìò4732 àìã äî 

 ãç ïçáãî ïéøú äðáå àðã úîã÷î òãé äåä
àéñëúàã àâøãì ãçå àéìâúàã àâøãì  

 כתוב בראשונה ,היה שכךבא וראה 
 ,"'ו וגאליו הנראה 'לה מזבח שם ויבן"

 ,סתם "'לה מזבח שם ויבן" כתוב כך ואחר
 של סוד הוא והכל ,אליו הנראה כתוב ולא

 לדרגה מדרגה אברהם התעטר ואז .חכמה
ויסע אברם " שכתוב זהו ,לדרגתו שעלה עד

 חלקו שהוא ,דרום זה ,"הלוך ונסוע הנגבה
 דרגה אחר דרגה ונסוע הלוך .אברהם של
 הועל ,כראוי נקשר ושם לדרום שעלה עד

 התעטר שאברהם כיון .הדרום של לדרגתו
 )בארץ( ונכנס הקדושה בארץ בדרגתו
 רעב ויהי" ,כתוב מה אז ,הקדושה לדרגה
 להתקרב ידיעה יודעים היו שלא ,"בארץ

  .הוא ברוך הקדוש אל

 áéúë àúéîã÷á äåä éëäã éæç àú)æ íù (
çáæî íù ïáéå4733äì  '>åéìà äàøðä<åâå  ' øúáìå

ì çáæî íù ïáéå áéúëä ' äàøðä áéúë àìå íúñ
åäéà àúîëçã àæø àìëå åéìà4734 øèòúà ïéãëå 

ää äéâøãì ÷éìñã ãò àâøãì àâøãî íäøáà" ã
)è íù (íøáà òñéå4735 àã äáâðä òåñðå êåìä 

íåøã4736 òåñðå êåìä íäøáàã äé÷ìåç àåäã 
 ïîúå íåøãì ÷éìñã ãò àâøã øúá àâøã
 ïåéë íåøãã äéâøãì ÷éìñå úåàé à÷ãë øù÷úà

à øèòúàã àòøàá éåâøãá íäøáàùéã÷)  ìàòã
àòøàá (] ìàòåàâøãá[ àùéã÷ áéúë äî ïéãë 

)é íù ( äòéãé éòãé ååä àìã õøàá áòø éäéå
á÷ã éáâì àáø÷ì"ä  

 היה לא כעת שעד ,"בארץ רעב ויהי"
 ,הארץ על ומזון כח נותן הארץ שעל הכח

 עמדה ולא )נתקנה( התקדשה שטרם משום
 הכח ותוא את ראה שאברהם כיון .בקיום

 קדוש וכח זקוח נתן לא ,הארץ עלהממונה 
 .שם לגור מצריםאל  אברם וירד אז ,כראוי

 את נתתי לזרעך" שכתוב ,אברהם ידע מנין
 הארץ שהנה אברהם ידע אז ,"הזאת הארץ

 בדרגות אלא ,קדוש קוןיבת נתקנה לא
 ידע ואז .ממנו שיצאו קדושות )ידועות(

 לא שהארץ ,החכמה סוד את אברהם
  .שאמרנו כפי אלא ,שהובקד קןתות

 õøàá áòø éäéå)íù ( ãòã ïòë àìéç äåä àì
àòøà ìò àðåæîå àô÷åú áéäé àòøà ìòã4737 

 úùã÷úà àì ãòã ïéâá]ð" àúð÷úúà[ >å< àì
 àåää àäã íäøáà àîçã ïåéë àîåé÷á àîéé÷
 àìéçå àô÷åú áéäé àì àòøà ìò àðîîã àìéç

àùéã÷øåâì äîéøöî íøáà ãøéå ïéãë éæç÷ãë  
 áéúëã íäøáà òãé àðî íù)çé åè íù ( êòøæì

 àäã íäøáà òãé ïéãë úàæä õøàä úà éúúð
ð÷úúà àì àòøàà àðå÷úá àùéã÷ àìà 

 ïéâøãá)>ð"à <ïòéãé(4738 >ïéùéã÷< äéðî ïå÷ôéã 
 àì àòøàã àúîëçã àæø íäøáà òãé ïéãëå

ïøîàãë àìà äùåã÷á ï÷úú  

                                                                                                                                                                                     

 ).ז"רמ ( כי עד עתה היה אחוז בחכמה תתאה תחת עץ החיים אבל עכשיו נתעלה למעלה4732
והוא בונה ואתם בעולם הזה כידוע , שבכל עולם שעולה מקריבין אותו כידוע, דכמה מזבחות בנה 4733

 ).יהל אור(
 ).ז"רמ (ת"אחד בדעת ואחד בת, ת אחוזים ביסוד החכמה המבריח באמצעשני המזבחו' פי 4734
, וכשהולכין להר הבית, כמו שהם מלמטה כך הכל למעלה בכל הכללים ופרטים] ב"עו ע[ל "כמש 4735

ובא לו , ]א"קכ ע[ש בפרשת במדבר "ש ותפילה כמ"באין ומפיפים דרך ימין לדרום והוא סוד הייחוד של ק
 ).יהל אור (ש"ע' לקרן קרומית כו

כ ויסע "ואח, שהיא מלכות, הנראה אליו' וכפי זה הכתובים אינם כסדרן שתחלה ויבן שם מזבח לה 4736
 - חסד ). מ"מ(ב "כ בזהר פג ע"וכ, סתם' כ ויבן שם מזבח לה"אברם הלוך ונסוע הנגבה שהוא חסד ואח

 ).א"ב קז ע"ה ח"דע(א "כ אחיזה לסט"כלומר לצד ימין בו אין כ) לולב ג(ח "פע
 ).אור יקר(לא היה אפשר אם לא ימצא מתקן ומייחד מלמטה  4737
ת ובעוד שעדיין לא יצאו לעולם אלו אין "אבות עליונים חג' גרסינן דהיינו יצחק ויעקב כדי שיהיו ג 4738

ז "ט שלא התפלל על הרעב לפי שהיו כל העולם שטופים אחר הע"מתתקנת ומטהרת ממקור דיליה וה' המ
 ).א"נ) (ח"ז(תשובה ' ואין ראוי להתפלל בל
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  äøåú éøúñ  
 מארבעה הגוף את ברא הזודוגמא וב

 דוגמאכ ,ומים ועפר ורוח אש ,יסודות
 .ונפש ורוח נשמה ,לנשמה נשמה שהוא

 של המתוקים המים וזהו ,זכר זה מים
 יצר שהם רריםוהמא מים ויש ,קדושה

 ,נכריה אש ויש ,נקבה קדושה אש יש .הרע
 עת בכל יבא ואל" כתוב זה ועל .זרה אש
 רוח .הרע מיצר נקבה שהיא ,"דשוהק אל

 יצר זה רוח טומאה ישו ,זכר היא קדושה
 ".צפע יצא נחש רשומש כי" שנאמר ,הרע

 ,זה ועל. טמא עפר ויש קדוש עפר יש
 באותו מתגברת ,תשובה שהיא הנשמה
 ,תשובה של בשעבוד אותו רולשב הנחש
 ,מדרשות ובתי כנסיות לבתי אותו ומושך
 ב"לכ מתפשטים היסודות ארבעת ואותם
 ת"דטלנ ק"גיכ ף"בומ ע"אחה ,אותיות

  .ץ"שרזס

 ùà úåãåñé òáøàî àôåâ àøá àã àîâåãáå
 àúîùðì àúîùð àåäã àðååâë íéîå øôòå çåøå
 íéî àåä àãå øëã àã íéî ùôðå çåøå äîùð

÷éúîé øöé ïåðéàã íéøøàîä íéî úéàå äùåã÷ã 
 àùà úéà òøäàùéã÷ àùà úéàå àá÷åð 

 áéúë àã ìòå äøæ ùà äàøëåð)á æè àø÷éå ( ìàå
 ùã÷ä ìà úò ìëá àáé øöé ïî àúá÷åð éäéàã

 çåø òøäàùéã÷ àã àáàñî çåø úéà øëã åäéà 
 øîàðù òøä øöé)èë ãé äéòùé ( ùçð ùøùî éë

 øôò úéà òôö àöéàùéã÷ àáàñî øôò úéàå 
áåùú éäéàã àúîùð àã ìòå" äéá úôé÷úà ä

 äáåùúã àãåáòùá äéì àøáúì ùçð àåääá
 úåùøãî éúáìå úåéñðë éúáì äéì êéùîàå

òáøà ïåðéàåëì ïéèùôúî éãåñé " ïååúà á
äçà"îåá ò"óëéâ "ðìèã ÷"øùñæ ú"õ  

 ,"שכם מקום עד בארץ אברםויעבור "
 ,שם השכינה דיור מקום ,הכנסת בית זה

 זו ,"אחד םי נתתי לך שכ"ואנ"אמר שנ כמו
 ,צדיק ונקרא הואיל ,לו שראויה שכינה
 וזה ,צדיק עם אלא דיורה אין הצדק שהרי

 ,"מורה אלון עד" ".שכם מקום עד" אוה
 שם ומורים שלומדים מדרשות בתי אלו

  .ברבים תורה

 íëù íå÷î ãò õøàá íøáà øåáòéå) úéùàøá
å áé ( àúðéëùã àøåéãã øúà àúùéðë éá àã

 øîà úàã äîë ïîú)íùáë çî  ( êì éúúð éðàå
 ìéàåä äéì éæçúàã àúðéëù àã ãçà íëù
 éãäá àìà äøåéã åàì ÷ãö àäã ÷éãö éø÷úàå

ãå ÷éãö åìà äøåî ïåìà ãò íëù íå÷î ãò àåä à
 íéøåîå ïéôìåàã úåùøãî éúá]ïîú[ äøåú 

íéáøá  
 ונתקן נמתק אז ,"בארץ אז והכנעני"
 יש רבים ששמות ,כרחו בעל בגוף הרע יצר
 אז" .רבים בשמות נזכר )חזר(לכן ו ,לו

וא ה שאז משום ,בזה ונכנע ,ודאי ,"בארץ
 כל הנחש אותו ממנו בטל שלא בזמן גוף
 אז הכנעני אז" הגוף דבקות משום ,כך

 את שמסובב ,"כנעני" נקרא למה ,"בארץ
  .רעים לדינים הגוף

 øöé ï÷úúàå íñáúà ïéãë õøàá æà éðòðëäå
äéçøë ìòá àôåâá òøä4739 úéà ïäîù ïéàéâñã 

 êë éðéâáå äéì)øãäúà (]øëãà[ ïéàéâñ ïäîùá 
 åäéà ïéãëã ïéâá éàäá àéôëúàå éàãå õøàá æà

îæá àôåâ ìë ùçð àåää äéðî øáòúà àìã àð
 õøàá æà éðòðëä ïéãë àôåâã àúå÷áã ïéâá êë

ïéùéá ïéðéãì àôåâ øçñàã éðòðë éø÷à éàîà  
 כדי כראוי הזה בעולם עומדת והנשמה

 ,הזה העולם מן יוצאת כך אחר .בה לזכות
 ,יצאה שמשם למקומה עולה ,זוכה אם

 שם עשה אשר המזבח מקום אל" שכתוב
 היה אשר המקום אל" כתובו ,"בראשנה

 וכעת. א"בה אהלה ,"בתחלה אהלה שם
 לרדת ובין למעלה לעלות בין עומדת היא

 ,זוכה אם ".העי ובין אל בית בין" ,למטה
 שם עשה אשר המזבח מקום אל" עולה

 ïéâá úåàé à÷ãë àîìò éàäá àîéé÷ àúîùðå
îì úàëæ éà àîìò éàäî ú÷ôð ãë øúáì äá éëæ

÷ìñà áéúëã ïîúî ú÷ôðã äøúàì ú) úéùàøá
ã âé ( äðåùàøá íù äùò øùà çáæîä íå÷î ìà

 áéúëå)â íù ( äìäà íù äéä øùà íå÷îä ìà
äá äìäà äìçúá"îéé÷ éäéà àúùäå àà ïéá ú

 ìà úéá ïéá àúúì àúçðì ïéáå àìéòì à÷ìñì
÷î ìà à÷ìñ úàëæ éà éòä ïéáå øùà çáæîä íå

                                                           

שרים כנענים ' כ לשון סוחר אשר סוחרי"ג' כנעני לשון הכנעה שנכנע ונתקן ונתבסם וחוזר ופי 4739
 ).זהר הרקיע(לשון סוחר המסחר גופו לדינין בישין 
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 אשר" אלא ,מזבח ואיזה עשה מי ,"'וגו
 שם שעשה ,הוא ברוך הקדוש זה "שם עשה
 שתים לע אותו קןיות ,הזה המזבח את

 היה אשר" ,יעקב בני מספרכ אבנים עשרה
 ,"שמך יהיה ישראל לאמר אליו 'ה דבר
 בראשונה שם עשה הזה והמזבח. ודאי

 הטמיר )עליוןה( העליון העולם נברא כאשר
 הגדול הכהן ומיכאל ,העולמות כל של

   .נשמות של קרבנות עליו ומקריב עומד
  

åâå íù äùò ' øùà àìà çáæî ïàîå äùò ïàî
 ïîú ãáò åäéàã àåä êéøá àùãå÷ àã íù äùò

 ìò äì ïé÷úàå çáæî éàä>øñéøú <)øñéìú( 
 ïéðáàìøôñî336 åäé øáã äéä øùà á÷òé éðá" ä

êîù äéäé ìàøùé øîàì åéìà) à íéëìî 'àì çé( 
 éøáúà ãë äðåùàøá íù äùò àã çáæîå éàãå

 àîìò]òéäàì[ >òé äàìäàìò< ìëì àøéîè 
àëéîå ïéîìò" äìò áéø÷îå íéà÷ àáø àðäë ì

 ïéúîùðã ïéðáø÷  
  ïåéë  כיון

  ô/á  
  äøåú éøúñ  

 ויקרא" ,כתוב מה נשמה םלַש שעולה
 שם קוראת הנשמה ".'ה בשם אברם שם

 צדיק אם זה כלו. החיים בצרור ונצררת
 ולהכניע כראוי הגוף לתקן הזה בעולם

 עד ,המקלל אותו של זקוחה )ףוולאס(
 עיור בין ריב ויהי" ,כתוב מה .ממנו שנפרד
 יצר זה( "לוט מקנה עיור ובין אברם מקנה
 הם הזה בעולם ויום יום שבכל ,)הרע
 והם ,הנשמה את ומנהיגים יעיםימס
 הם ,הרע היצר את ומנהיגים עיםימסי

 וכל ,אלו עם אלו בקטרוג מקטרגים
 בין ,ביניהם בצער הגוף של האיברים

 בכל בקרב שנלחמים הנחש לאותו הנשמה
  .יום

 áéúë äî ïîú à÷ìñ àúîùðã) âé úéùàøá
ã (åäé íùá íøáà íù àø÷éå"ä4740 àúîùð 

ééçã àøåøöá àøéøöàå ïîú éøà÷4741 éà àã ìëå 
àëæä àîìò éàäá ]àð÷úàì) [àð÷úúàì( àôåâ 

 àéôëàìå úåàé à÷ãë)àéôñàìå ( àåääã àô÷åú
î äéðî àùøôúàã ãò àééèì áéúë ä)æ íù ( éäéå

 èåì äð÷î éòåø ïéáå íøáà äð÷î éòåø ïéá áéø
)òøä øöé àã4742 ( àîìò éàäá àîåéå àîåé ìëáã

 ïéâéäðîå ïòéñ ïåðéà] ïòéñ ïåðéàå àúîùðã
ïéâéäðîå[ ïéâøè÷î àâåøè÷á ïåðéà òøä øöéã 

 åäééðéá àøòöá àôåâã ïéôééù ìëå ïéìàá ïéìà
÷ ïéçéâî à÷ã ùçð àåääå àúîùð ïéá ìëá àáø

àîåé  
 ,"לוט אל אברם ויאמר" ,כתוב מה

 אל" ,לו ואומרת הרע ליצר חוזרת הנשמה
 ובין עיור ובין ובינך ביני מריבה תהי נא

 כי" ,שלך והצדדים שלי הצדדים ,"רועיך
 הרע ויצר הטוב יצר ,"אנחנו אחים אנשים
. לשמאל וזה לימין זה ,זה עם זה קרובים

 ,"מעלי נא הפרד לפניך הארץ כל הלא"
 אחריהם ושוטט לך ,בעולם הרשעים רבים

 ."' וגוואימנה השמאל אם" .מִעמי פרדיוה
 קרבות בכמה לו ומציק אותו ומוכיח
 ויפרדו" שכתוב עד ,יום בכל עמו שעושה

  ". אחיו מעל איש

 áéúë äî)ç íù ( èåì ìà íøáà øîàéå
 àð ìà äéì øîàå òøä øöé éáâì àøãäà àúîùð

éáå éðéá äáéøî éäú êéòåø ïéáå éòåø ïéáå êéð
)ç âé úéùàøá (êìéã ïéøèñå éìéã ïéøèñ4743 éë 

 ïéáéø÷ òøä øöéå áåè øöé åðçðà íéçà íéùðà
 ìë àìä àìàîùì àãå àðéîéì àã àãá àã

 éìòî àð ãøôä êéðôì õøàä)è íù ( ïéàéâñ
 åäééøúáà èåùå ìéæ àîìòá ïåðéà àéáééç

åâå äðéîéàå ìàîùä íà éîòî ùøôúàå 'çëåàå 
 ìëá äéãäá ãéáòã ïéáø÷ äîëá äéì ÷éòàå äéì

 áéúëã ãò àîåé)àé íù (] ìòî ùéà åãøôéå

                                                           

' כו' ש יעקב ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה"וכמ', ש בכל מקום אשר אזכיר וכו"שם דווקא כמ 4740
 ).יהל אור(

 .ב"לעיל סה ע' עי 4741
 .'ין שוין וגודלאו כל ש: א"ח מה ע"תז' ועי. א"לעיל עט ע' עי 4742
 . )ספר הליקוטים לך לך פרק יג (וזהו הריב, ורוצה גם להתאחז בפנים,  הקליפה היתה נאחזת באחור4743
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  åéçà4744  
 אברם" ,כתוב מה מזה זה שנפרדים כיון

 עם מתישבתהנשמה  ,"כנען בארץ שבוי
 ולוט" .בשלום טוב בישוב הצדיקים אותם

 המקטרג המקלל אותו ,"הככר בערי שבוי
 יםשהרשע במקום ולהתחבר לקטרג הולך
 כתוב מה ". סדוםעד ויאהל" שכתוב ,שם

 'לה וחטאים רעים סדום ואנשי" ,אחריו
 ביניהם דיורו םוֹשָ שרוי םָׁש ,"מאד

 ולאבד אותם להסיט עמהם להתחבר
 בתשובה טובים במעשים ואברהם( .אותם

 כיון). רעים במעשים( )חסר( )ובתורה
 הגוף ונטהר מקטרג בלי הנשמה שנשארת

 הוא ברוך הקדוש מיד ,אזוהמה מאותה
 עליונה נחלה ויורש עמו דיורו את משרה

 ,הצדיקים בין נחת לו ויש ,ותחתונה
 חוטאים הרשעים אותם בין ההוא והמקלל

  . לחטאיהםפדות שאין עד ,עמו

áéúë äî àã ïî àã ïéùøôúîã ïåéë[) áé íù (
ïòðë õøàá áùé íøáà4745 ] àúîùð úáùéúà

÷éãö ïåðéàáé àé]ãàáåùé [>àáåùéá<áè íìùá [ 
 øëëä éøòá áùé èåìå)á âé íù ( àéèì àåää

 àâøè÷î]àâøè÷ì ìéæà[ øúàá àøáçúàìå 
 áéúëã ïîú àéáééçã)íù ( äî íåãñ ãò ìäàéå

 äéøúá áéúë)âé íù ( íéàèçå íéòø íåãñ éùðàå
åäéì" åäééðéá äéøåéã éåùå àéøù ïîú ãàî ä

 åäá àøáçúàì)å(äàèñàì ïåì àãáåàìå ïåì 
)ïéãáåòá íäøáàåàúééøåàá äáåùúá ïéáè ( 
]øñç [> äáåùúá ïéáè ïéãáåòá íäøáàå

àúééøåàáð " úøàúùàã ïåéë ïéùéá ïéãáåòá à
 àåääî àôåâ éëãúàå àâøè÷î àìá àúîùð
 äéøåéã éøùà àåä êéøá àùãå÷ ãéî àîäåæ

 àúðñçà úéøéå äéãäáäàìò äéì úéàå äàúúå 
éì àåääå àéé÷éãö ïéá àçééðè ïåðéà ïéá à

éòéùøéç à àð÷øåô äåä àìã ãò äéãäá ïàè
åäééáåçì  

כי נשבה  אברם וישמע" ,כתוב מה
 שנשארה הנשמה זו" וישמע אברם", "אחיו

 הרע יצר זה ,"אחיו נשבה כי" .גוףב הרובט
 .רבים בחטאים הרשעים אותם בין שנשבה

 הם אלו ,"ביתו ילידי חניכיו אתירק ו"
 האיברים שהם ,בתורה שעוסקים הצדיקים

 עשר שמנה .עמו ללכת הזריזים הגוף של
 ,הגוף איברי ח"רמ אלו ,מאות ושלש

 ,משם שיוצאת הנשמה סוד של ושבעים
 הרשעים לאותם לשם ללכת מזדרז בכל

 מה. מחטאיהם )מחטאם( אותם להשיב
 אחריהם רודף ,"דן עד ףווירד" ,כתוב

 נשווע ההוא העולם דין את להם ומודיע
 ביום וילעינ נהיש נותן ולא ,הגיהנם
 אותם את אותם שמוכיח עד ובלילה

 לקדוש בתשובה אותם ומשיב ,הרשעים
 כל את וישב" ,כתוב מה .הוא ברוך
 שלמה בתשובה אותם השיב ,"שוהרכ

 áéúë äî)ãé ãé úéùàøá ( éë íøáà òîùéå
åéçà äáùð4746 àúîùð àã íøáà òîùéå 

 øöé àã åéçà äáùð éë àôåâá åéëãá úøàúùàã
 ïéàéâñ ïéáåçá àéáééç ïåðéà ïéá äáùðã òøä

éå àé÷éãö ïåðéà ïéìà åúéá éãéìé åéëéðç úà ÷ø
 ïéæéøæ àôåâã éôééù ïåðéàã àúééøåàá ïàòìã

é äéãäá êäéîì"îø ïéìà úåàî ùìùå ç" ç
 à÷ôðã àúîùðã àæøã ïéòáùå àôåâã ïéôééù

ïîúî< ïåðéà éáâì ïîú êäîì æøãæà àìëá 
 ïåì àáúàì àéáééç)éåáåçî (]ïåäéáåçî[ äî 

 áéúë)ãé ãé úéùàøá (éåïã ãò óåãø4747 óéãø 
 àùðåòå àîìò àåääã àðéã ïåì òãåàå åäééøúáà
 àéìéìáå àîîéá äéðéòì åëéîã áéäé àìå íðäéâã
 ïåì áéúàå ïéáééç ïåðéàì ïåì çëåàã ãò

 áéúë äî àåä êéøá àùãå÷ éáâì àúáåéúá) íù

                                                                                                                                                                                     

 ולכן היתה הקליפה דבוקה בקדושה 'וכו, ן"לא נעשה זיווג עליון דזו, בהיות אברהם בחוצה לארץ 4744
ונפרד לוט שהוא הקליפה מעל ,  אז נכנסו המוחין דגדלות'וכו, י" וכאשר הלך אברהם לא'וכו, נקת ממנהויו

 ).פ לך לך"שעה (אברהם
נכנס אל הנוקבא , אברם ישב בארץ כנען. ס ככר הירדן"וז, אל המלכים דמיתו, א" לוט ירד מיסוד דז4745

 ).ספר הליקוטים לך לך יג (דקדושה
 .ד"ח כד ע"זו' עי 4746
אפיקי ים  (א שבהיכל חובה שהוא נגד היכל זכות ששם סנהדרין דדיינין דינא"הוא להכניע כח הסט 4747

 .)ב"מגילה ו ע
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 את אפילו ,"'וגו אחיו לוט את וגם. "כראוי
 שמכניעו עד ,עמו מחזיק הרע יצר אותו
 והכל .כראוי ול ןוממתי )ולא( כרחו בעל

 שלא מכיון .ויכרא שלמה בתשובה משיב
 אותם שמוכיח עד ,ולילה יומם ישקט
 עד ,שחטאו החטא אותו על אותם ורודף

  .כראוי שלמה בתשובה ששבים

æè ( àúáåéúá ïåì áéúà ùåëøä ìë úà áùéå
úåàé à÷ãë àîéìù4748åâå åéçà èåì úà íâå  '

à ãò äéãäá óé÷úà òøä øöé àåääì åìéô
 äéçøë ìòá äééôëàã)ïéúîà àìå337 éæç ãë äéì 

àìã( >éúîàåïàìë éæç à÷ãë äéì  < áéúà
 àìã ïéâá úåàé à÷ãë àúîéìù àúáåéúá

]êëúùà) [çëúùà( ïåì çëåàã ãò àéìéìå àîîé 
 åáàúã ãò åáàçã àáåç àåää ìò ïåì óãøå

éæç÷ãë àúîéìù àúáåéúá  
 .הפרשה של הראשונים יםלדבר חזרנו

 בעיר בביםוהס מריםוהש מצאוני" כתוב
 באברהם שרמוזדוגמא כ ,שנינו( ."'וגו

 הזודוגמא כ ,ה"יהו ורבקה ושרה ויצחק
 ושם אלימלך האיש ושם" הזה בפסוק רמוז

 וכליון מחלון בניו שני ושם נעמי אשתו
, לנשמה הנשמה זו "ך"אלימל" ".אפרתים

 ,נעמי נקראת ולמה ,הנשמה זו "י"נעמ"
 זו "מחלון" ".אלהינו 'ה עםונ ויהי" משום

 שמחל ,"מחלון" נקרא ולמה ,רוח הקודש
 הנפש זו "ת"רו" .הוא ברוך הקדוש לו

 על שם ,"ת"רו" נקראת ולמה ,הקדושה
 אמר זה ועל ,ה זו רוח הבהמ"ן"כליו" .ר"תו

 זה ,"הבהמה רוח" ,השלום עליו שלמה
 בת ,להשמא נפש זו "ה"ערפ" .ע"הר ר"יצ

 ,"ערפה" נקראת ולמה .הרע היצר של זוגו
 זכה אם". הוא עורף קשה עם כי" משום
 ,לא ואם ,העליונה הנשמה עולה ,אדם

 ,והרוח הנשמה דוברי אותם מסתלקים
 .השכלית והנפש העליונה הנשמה ונשארת

 היתה אשר המקום מן ותצא" ,כתוב מה
 נעמי ותאמר .עמה תיהוכל ושתי שמה
 אל רות ותאמר .'וגו תיובנ בנהוש תיהולכל

 áéúë àúùøôã éàîã÷ éìîì àðøãäà) øéù
â â (åâå øéòá íéááåñä íéøîåùä éðåàöî'4749 

)îâåãë ïðúú äøùå ÷çöéå íäøáàá æéîøã 
åäé ä÷áøå" àø÷ éàäá æéîø àã àîâåãë ä) úåø

á à (íùå éîòð åúùà íùå êìîéìà ùéàä íùå 
ìîéìà íéúøôà ïåéìëå ïåìçî åéðá éðù" àã ê

îòð àúîùðì àúîùð" éàîàå äîùð àã é
 íåùî éîòð éø÷úà)æé ö íéìäú (åäé íòåð éäéå" ä

ðéäìà" àçåø àã ïåìçî åàùéã÷ éø÷úà äîìå 
åø àåä êéøá àùãå÷ äéì ìçîã ïåìçî" àã ú

 ùôðàùéã÷åø éø÷úà äîìå "åú íù ìò ú"ø4750 
åéìë"çåø àã ï"øéòáã à" äîìù øîà àã ìòå à

ò" ä)àë â úìä÷ (öé àã äîäáä çåø"øä ø" ò
ôøò" øöé ìù äéâåæ úá àìàîùã àùôð àã ä
òøä4751 äù÷ íò éë íåùî äôøò éø÷úà äîìå 

 àåä óøåò)â âì úåîù ( à÷ìñ ùð øá äëæ éà
 àúîùðäàìò éøáåã ïåðéà é÷ìúñî åàì éàå 

àúîùð øàúùàå àçåøå àúîùð äàìò ùôðå 
úéìëùä4752éúë äî  á)æ à úåø ( ïî àöúå

                                                                                                                                                                                     

 .א שזה בעל כרחם"ח כה ע"זו' עי 4748
  ).א"נ(ש "זה והוא הגיהו ותקנו ע' ח כתב הגדילו התערובות בל"ובז. ב"רש. וכל הציון גליון 4749
',  וכוה תדיר בשירין ובתושבחן"תאה דקא מרווה לקברות בדיוקנא דעלמא ת: א"ח פה ע"זו' עי 4750

כ נפש קדושה נקרא רוח ”כידוע וא' והרוח חייב לעסוק בתורה כו. אפשר שרומז דהנפש חייב במצות. כ"ע
 ).א"נ) (ן"מאי(ד "הכוללות לכל ובמקומו הארכתי בס' ו מצות שנצטוית חוץ מז"ר תר"ש תו"ע

אתקרי בדוגמא דא ' קרי בדוגמא דא אלימלך הא' ה י" דיהופתח רבי ואמר ברזא: א"ח עה ע"זו' עי 4751
: א"ש עח ע"ועיי. ה דוגמא דא רות ובעלה"ו' עלינו וגו' נעמי ולמה נקרא שמה נעמי שנאמר ויהי נועם ה

. 'וכוכליון רוח הבהמיות . רות נפש השכלית. מחלון רוח השכלית. אלימלך נשמתא לנשמתא. נעמי נשמה
מלך היינו ' פרצופין דקדושה ואלימלך אל י' ודע כי אלימלך ונעמי ומחלון ורות הם ד: לקוטי תורה רות' ועי

עילאה אמא כי נועם ' בא והוא מלך על כל שאר פרצופים נעמי האהיינו ' ד דתמן אל רחום וי"קוצה של יו
ול רות ומקטן נעשה גד' מחלון שנתעבר בעיבור ב' שבשם ונק' מחלון ו. ג שבבינה"ו סוד ריבוע ס"קס' גי

ה "א ואם תסיר מן המלוי ס"היא מלכות והטעם שנקראת המלכות רות כי הלא אדני במלואו הוא תרע
ודע כי מחלון וכליון הם גלגול  מלכות בית דוד' ת לולכן ממנה נבני"י ישאר המילוי רו"כמנין אותיות אדנ

י בעז בסוד "חל לו כי נתקן עער ואונן ולכן נקרא אונן שהיה אונן ואבל על חטאיו עד שנתגלגל במחלון ומ
 .'עובד שהיה עובד אדמתו שהיא הנוק

 .ב"ז קכ ע"תיקו' ועי, א"ח עח ע"ל בזו"היינו הכח למעשים טובים כנ 4752
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 לעמה שבה וערפה .'וגו בי תפגעי
  ").ולאלהיה

  

 äîò äéúåìë éúùå äîù äúéä øùà íå÷îä
åâå éúåðá äðáåù äéúåìëì éîòð øîàúå ' øîàúå

åâå éá éòâôú ìà úåø ' äîòì äáù äôøòå
äéäìàìå (  

 ירושלים הוא ברוך הקדוש עשה ,שנינו
 ,מטה של ירושלים דוגמתכ מעלה של

 ואותן ,פתוחים ופתחים ומגדלים בחומות
  שומרים עליהם יש ששם החומות

ïðú4753 íìùåøé àåä êéøá àùãå÷ ãáò 
ìùåøéã àðååâë àìéòìé í>ã< ïéøåùá àúúì

ïéçúôå ïéìãâîå4754 ïîúã úåîåç ïåðéàå ïéçéúô 
ïéøèð åäééìò úéà  

  àô/à  
  äøåú éøúñ  

 אותן של השערים את ששומרים
 ירושלים תיךוחומ על" שכתוב ,החומות
 ולגד כהן ומיכאל ."' וגומריםוש הפקדתי

 אלו של פתחים שומר , מכולםעליון
  . החומות

 éòøú éøèðã]ã[ áéúëã úåîåç ïåðéà) äéòùé
å áñ (åâå íéøîåù éúã÷ôä íìùåøé êéúåîåç ìò '

>å< àáø àðäë ìàëéîäàìò éòøú éøèð åäìëî 
 úåîåç ïåðéàã  

 מן כשיוצאת ,)ישנקראת נעמ(ה הנשמ
 של העדן לגן נכנסת ,זוכה אם ,הזה העולם
 לרוחות הוא ברוך הקדוש טעשנ הארץ

 ,שלמעלה עדן גן אותו דוגמתכ הצדיקים
 וכשהנשמה. העולם של הצדיקים כל ושם

 למערת נכנסת ,הזה העולם מן יוצאת
 פוגשתו ,העדן גן פתח הוא ששם המכפלה

 אם .ששם האבות ובאותם הראשון באדם
 פתחים לה ופותחים הב שמחים ,זוכה היא

 .החוצה אותה דוחים ,לא ואם .ונכנסת
 ,החוצה אותה כשדוחים אומרת היא ומה(
   .והולכת ,"' וגומריםוהש מצאוני"

  

îùð" ä)îòð éø÷úàã"é ( éàäî ú÷ôð ãë
 ïãòã àúðâá úìàò úàëæ éà àîìò]àòøàã4755[ 

 àé÷éãöã ïåäéçåøì àåä êéøá àùãå÷ òèðã
 ìë ïîúå àìéòìã ïãòã àúðâ àåääã àðååâë

 éàäî ú÷ôð àúîùð ãëå àîìòã àé÷éãö àîìò
àúìôëã àúøòîá úìàò4756 àçúô åäéà ïîúã 

ïãò ïâã4757 ïäáà ïåðéàáå ïåùàøä íãàá úòâô 
 äì ïéçúôå äá ïàãç éäéà úàëæ éà ïîúã

çúôà338 øáì äì ïééçã àì éàå úìàòå )]ð"à [
 øáì äì ïééçã ãë äøîà àéä äîå)â â øéù (

åâå íéøîåùä éðåàöî ' úìæà  
 שבאה לפניו שםמ שהולכת אחרל

 שנאמר הראש על נר נתון ,הזה לעולם
 שרואים מי כל ".ראשי עלי נרו בהלו"

. נעמי הזאת ואומרים מזדעזעים אותה
 לי תקראנה אל" ,ואומרת משיבה היאו

מלאה  אני" ."' וגואשמר לי קראן נעמי
" 'וריקם השיבני ה" ,מקום באותו "הלכתי

 שהכניס ,טובים מעשים ובלי תורה בלי
 'וה נעמי לי תקראנה למה" .רע לגוף אותי
 כיון ,עדן לגן נכנסת ,זוכה ואם ").בי ענה

 àã àîìòì àéúàã éî÷î ïîú úìæàã øúáì
øð úáéäéå øîàðù äéùéø ìò )â èë áåéà ( åìäá

 éøîàå ïéòæòãæî äì ïåæçã ïàî ìë éùàø éìò åøð
àéä úáéúà éîòð úàæä4758 äøîàå )ë à úåø (

åâå äøî éì ïàø÷ éîòð éì ïàø÷ú ìà ' äàìî éðà
åäé éðáéùä í÷éøå øúà àåääá éúëìä" àìá ä

 àôåâá éì ìéòàã íéáåè íéùòî àìáå äøåú
 éîòð éì ïàø÷ú äîì àùéáåäéå"éá äðò äúàëæ  (

                                                           

 .א"ד וכא ע"ח כ ע"זו' עי 4753
 .א"ב ורט ע"ג קסד ע"ח' עי 4754
 .ב"לח ע, ב"יט ע, א"לעיל ז ע' עי 4755
 .ן"שזה שם ב, ח ג"ח שער רפ"ע' עי 4756
 .א עג שהיינו נקב הטבור"גדלות דזש "פת' עי 4757
ואם בר נש לא יזכה באורייתא ולעובדין טבן כד יסתלק מעלמא יעול באורחא : ב"ח עה ע"זו' עי 4758

חשוכא דאמרנא ואזדעזעו כל מאן דאית בההוא אתר ויימרון הזאת נעמי דאזלת באתרא הדין מלייא כל 
 . טובא מלייא מאורייתא
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 עם תמזדווגו( בגן שם יושבת ,שנכנסת
 עם מזדווג הרוח שזה ,מחלון זה .אלימלך

 א"ד ,והתלבשו( ).השכלית הנפש שזו ,רות
 של הדמות של בלבוש שם )ומתלבשת

  .מתעדנת ושם הזה העולם

]ëæ éàåéúà[ úìééòã ïåéë ïãòã àúðâì úìééò 
 àúðâá ïîú àáúé)]ð"à [ àã êìîéìàá úâååãæàå

úéìëùä ùôð àãã úåøá âååãæà çåø àãã ïåìçî 
åùéáìúàå( ]úùáìúàå[ àð÷åéãã àùåáìá ïîú 

àîìò éàäã4759 ]ïîú úðãòúàå[  
 ,הלב לחכמי נמסר הסתרים סתר

 ,בזו זו שאחוזות הן דרגות שלש )ארבע(
 הנשמה ,לנשמה נשמה( נפש הן ואלו

 ,ונשמה ח"רו )ד"יו שנקראת העליונה
 ,ממנו נבנה שהגוף הכח היא הנפש ,)ש"נפ(

 הזה בעולם מתעורר האדם שכאשר
 מסכימים איבריו כל ,נקבתו עםלהזדווג 

) לנשמה להנות( ונתקנים )מתכנסים(
 שלו והרצון הנפש ואותה .שם להתנאות

 ומושך ,)ממש( המעשה אותו עם מסכים
 באותו שם אותה ומכניס הנפש אותה את

  .ששופך הזרע

àáì éîéëçì ïéøúñã àøúñ4760 )øñîúà 
òáøà (] éøñîúàúìú[ ïéâøã ) àã ïãéçàã ïåðéà
àãá( ïåðéà ïéìàå ]ùôð[) ]ð"à [ àúîùðì àúîùð

 àúîùðäàìòåé éø÷úàã "ã (åø" ç]äîùðå[ 
)ôð"ù (éðáúà àôåâã àìéç åäéà ùôð ãëã äéðî 

ååãæàì àîìò éàäá øòúà ùð øá äéá÷åðá àâ
 éîëúñî éôééù ìë]ð" àéùðëúî[ éð÷úúîå 

)äàðäúàì äîùðì] (äàðúàì[ ùôð àåääå ïîú 
 àãáåò àåääá äéá íëúñà äéìéã àúåòøå

)ùîî ( ïîú äéì ìéòàå ùôð àåääì äéì êéùîå
ãéùåàã àòøæ àåääá  

 שמושך הנפש והמשכת רצון ומתוך
 הדרגות מאותן לשם אחר כח נמשך ,לשם

 במשיכת נכנס והכל ,ם"אישי שנקראות
 או הוזה .הגוף ממנו ונבנה ההוא הזרע
 )ארבע( אותם של התחתון הראשון הכח
 הנפש )לנשמה נשמה( שזאת ומשום. שלש

 הקרבן ,הגוף של והיסוד בדבקות נקרבת
 חלק נתתונ ,הנשמה על לכפר שנקרב
 רוח שנקראו( אישים של הדרגות לאותם

 של החלק שמשיכת משום ,)השכלית ונפש
   .מהם באה הנפש )נשמה( אותה
  

 ïîú êéùîã àùôðã åëéùîå àúåòø åâîå
 ïéâøã ïåðéàî ïîú àøçåà àìéç êùîúà

éùéà ïåø÷úàã"í4761 àåääã åëéùîá àìë ìàòå 
 äàîã÷ àìéç åäéà àãå àôåâ äéðî éðáúàå àòøæ

 ïåðéàã äàúú)òáøà  àúîùð éàäã ïéâáå
 àúîùðì àðáø÷ àôåâã àãåñéå àúå÷áãá

 àúîùð ìò àøôëì áéø÷úàãáäé à÷ìåç 
 íéùéà ïéâøã ïåðéàì) ùôðå çåø ïåø÷úàã

úéìëùä(äîùð àåääã à÷ìåçã åëéùîã   (
]éàäã ïéâáå úìú ùôð4762 àúå÷áãá áéø÷à 

 ìò àøôëì áéø÷úàã àðáø÷ àôåâã àãåñéå
äéúà àúîùðé ïéâøã ïåðéàì à÷ìåç úáíéùðàã 

å çåø ïåø÷úàã åëéùîã ïéâá úéìëùä ùôð
ùôð àåääã à÷ìåçã[åäééðî éúà    

 ".לאשי לחמי קרבני את" שכתובוהיינו 
 וזהו ,לאשי מזון שנותן ,"לאשי לחמי" מהו(

 ,)השכינה מזיו נהנים שהם מאור שפע

 áéúëã åðééäå)á çë øáãîá ( éðáø÷ úà
 éùàì éîçì)]ð"à [äî àðåæî áéäéã éùàì éîçì å

 åéæî ïðäúî ïåðéàã øåàî òôù àåä àãå éùàì
                                                                                                                                                                                     

יסודות של אותו ' א שזה ד"ז במדבר קנב ע"רמ' ועי. ור פניו של משהא שזה הקרן ע"ח לג ע"זו' עי 4759
 .עולם

יא (והוא הא דאיתא בחגיגה , ב שהם אלה שמותר לגלות להם סתרי תורה"א וסב ע"ח לח ע"זו' עי 4760
 @.א שזה מי שעומד במעלת המתקלא"ע רכז ע"ב' ועי, "חכם ומבין מדעתו) "ב"ע

 מארי דקלין ודבורין וכמה: ב"ז לב ע"תיקו' ועי@, קר על אישיםמ ואור י"כ במ"א מש"לעיל ע ע' עי 4761
 וכמה )קהלת י כ (דפומא סלקין עמה דאתמר בהון כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר

דאתמר בהון את קרבני ) א דצלותין"ס(מארי דצוארי סלקין עמה דתמן קנה ושט דממנן על קרבנין וצלותין 
 .ם" ואלין אתקריאו אשי)ר כח בבמדב (לחמי לאשי

אפיקי ' ועי, )ד"ב פי"ש(ח "נפה' עיו, )ז"ג פ" ח– מאמר חקור דין - עשרה מאמרות (ע מפאנו "רמ' עי 4762
   ).שבת בראשית ענין בחירת ישראל(שיח יצחק ' ועי, )ב"סוטה דף ה ע (ים
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 .חלקם נוטלים הנפש כפרת שהוא משום
 לא הנפש אותה ,הזה בעולם אדם וכשמת

 יודעים זהה ובכח ,לעולמים הקבר מן זזה
 היא הרוח. זה עם זה ומספרים המתים
 והיא ,הזה בעולם הנפש את מתישמקי

 כשהם לזכר הנקבה התעוררות שכתומ
 לזכר מתעוררת ואז ,אחת בתשוקה

 שהנקבה גמאודכ ,הזו לרוח בתשוקתה
  .הזכר אל מטה כלפי בתשוקה זרע שופכת

äðéëùä4763) ( àåä äîã ïéâáïåäé÷ìåç éìèð (
] úéî ãëå ïåäé÷ìåç éìèð ùôðã äøôë àåäã ïéâá

 ïî éãòúà àì ùôð àéää àîìò éàäá ùð øá
 åòúùîå àééúî éòãé àã àìéçáå ïéîìòì àøá÷

àã íò àã4764[äá ùôðì íéé÷îã åäéà çåø  éà
 éáâì àá÷åðã àúåøòúàã åëéùî åäéàå àîìò
 úøòúà ïéãëå àãç àúáåàéúá ïåðéà ãë àøåëã

 äìéã àúáåàéúá àøåëã éáâì]ì[ çåø éàä
] àòøæ úàéãùà àúúìã àá÷åðã àðååâë

àøåëã éáâì àúáåàéúá[  
 בתשוקה שפע כשנשפך( הזה והסתר

 אל תשוב והרוח" )סוד וכאן ,לנקבה
 ש"ונפ( הזו ח"והרו". נתנה אשר האלהים

 כשיוצאת )כאשר לנשמה ה"ונשמ ה"ונשמ
 נפרדים( ,הנפש מן ונפרדת הזה העולם מן

 ,העליונים בשמים עדן לגן מסתלק ה"י
 מכל קמתומר עליונה בדמות ומתלבש

 הזה שבעולם העדן לגן נכנס )צבעיםה
 של האויר בתוך שם ומתלבש ,)התחתון(

 העליונים המלאכים שמתלבשים כמו הגן
היו  שהם משום ,הזה לעולם יםכשיורד
 מלאכיו שהוע" שכתוב ,הרוח מאותה
  . "' וגורוחות
  

 àã àøúñå)]ð"à [ òôù úàéãùà ãë
àæø àëäå àá÷åð éáâì äéúáåàéúá) (æ áé úìä÷ (

éäìàä ìà áåùú çåøäå"åø éàäå äðúð øùà í" ç
)]ð"à [ôðå"îùðå ù"úîùðå ä"ãë àúîùðì à (

 àîìò éàäî à÷ôð]ùôðî úùøôúàå[ ) ïùøôúà
é" àéîùá ïãòã àúðâì ÷ìúñà ääàìò 

 àð÷åéãá ùáìúîåäàìòïéðååâ ìëá àî÷øî  
å"ä339 ( àîìò éàäáã ïãòã àúðâì ìàò)äàúú (

 àúðâã àøéåà åâ ïîú ùáìúàå>äîë <)äîá( 
 àîìò éàäì ïéúçð ãë éàìò éëàìî éùáìúîã

 áéúëã ååä çåø àåääî ïåðéàã ïéâá) ã÷ íéìäú
ã (å úåçåø åéëàìî äùåòåâ '  

 של העדן בגן מתלבשת הרוח כמו כן
 מתעדנת ושם ,הזה העולם בדמות הארץ

 ציורים יש הזה העדן בגן .העדונים בכל
 ציורים ויש ,הזה העולם שלדמויות ו
 אותם כל ושם ,העליון העולם שלדמויות ו

 ובראשי ,ומתעדנים הולכים הצדיקים
 .למעלה לעלות רוצים הם ושבתות חדשים

 .הזה העולם של ש"וא ח"ומר הזו הדמות(
 ובכל ,העדונים בכל מתעדנים הזו ובדמות

 מסתלקים תם והשבתווהחדשי המועדים
 הזה מהגוף ומתפשטים ש"והנפ ח"הרו

 העדן בגן עליונה בדמות ומתלבשים
 באיזה .צבעיםה בכל קםומר שלמעלה

 יחד יםמזדווגו ,בלבושו ,ה"י הוא מקום
 מצעובא). השכינה מאור נהנים והם ,ה"יהו

] çåø éëä óåàã  àòøàã ïãò ïâá ùáìúî à
 ìëá úðãòúà ïîúå àîìò éàäã àð÷åéãá
 éàäã ïéð÷åéãå ïéøåéö úéà àã ïãò ïâá ïéðåãéò

 àîìòã ïéð÷åéãå ïéøåéö úéàå àîìòäàìò ïîúå 
 ùéøáå ïîú ïéðãòúîå ïéìæà àéé÷éãö ïåðéà ìë

àìéòì à÷ìñì ïàòá ïåðéà éúáùå éçøé[)  àð÷åéã
åøî àã"àå ç" àã àð÷åéãáå àîìò éàäáã ù

ðîæ ìëáå ïéðåãò ìëá åðãòúà"çøéå é"úáùå é" é
åø å÷ìúñà"ôðå ç" àôåâ éàäî éèùôúîå ù

 àð÷åéãá éùáìúîåäàìò àìéòìã ïãò ïâá 
àá ïéðååâ ìëá àî÷øîé àåä øúà ï" àùåáìá ä

åäé àãçë åâååãæàå äéìéã" øåàî ïéðäð ïåðéàå ä

                                                                                                                                                                                     

מח סולת ושמן ויין ומיסוד הצו, מיסוד הדומם מלח ומים שהוא עשיה, יסודות'  במזבח היה מכל ד4763
והמקריבים . ותורים ובני יונה בעוף שהוא בריאה, ומיסוד הבעלי חיים צאן ובקר בבהמה, שהוא יצירה

ויש שנאכל . הוא אצילות, והבעלים עצמם שהם מקריבים את עצמם, אותם שהם כהנים לוים וישראלים
והוא ', ויש לה. והוא בריאה, וחויש ניח. והוא יצירה, ויש ריח. והוא עשיה, וזהו לחמי לאשי, לאשים
 .א"י ט ע"א בס"בהגר' עי).  פרק א-  פרשת בראשית - ספר הליקוטים  (אצילות
כתיב אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל ואמר רבי יצחק קשה רמה למת : ב"ברכות יח ע' עי 4764

והלך ולן ' וכו כמחט בבשר החי אמרי בצערא דידהו ידעי בצערא דאחרינא לא ידעי ולא והתניא מעשה
 .' וכובבית הקברות ושמע שתי רוחות שמספרות זו לזו
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 ,צבעיםה בכל קםומר אחד עמוד יש הגן
 מתפשטת ,לעלות רוצה הרוח וכשאותה

 שם נשארת והנפש( ההוא מהלבוש שם
 )ועולה( ,העמוד אותו לתוך ונכנסת )בגוף

 שיצאה המקום אותו לתוך למעלה ועולה
 ונוטל. "' וגותשוב והרוח" ככתוב ,ממנו
 אותה ומקריב ,הגדול הכהן מיכאל אותה
 ,הוא ברוך הקדוש לפני בשמים קרבן

 צרור באותו ומתעדנת ,שם ויושבת )ובאה(
 זולתך אלהים ראתה לא עין"ש ,החיים

   ."'וגו

äðéëùä ( àãç àãåîò úéà àúðâ úåòéöîáå
á ãë çåø àåääå ïéðååâ ìëá àî÷øî à÷ìñì àò

 àùåáì àåääî ïîú èùôúà úøàúùà àùôðå
àôåâá ïîú340 àãåîò àåää åâ ìàòå )ú÷ìñå (

]÷éìñå[î ú÷ôðã øúà àåää åâ àìéòì é äéð
]ëãë áéú)æ áé úìä÷ (åâå áåùú çåøäå ' ìéèðå

äì[ ïéîñåá ïáø÷ äì áéø÷îå àáø àðäë ìàëéî 
 àåä êéøá àùãå÷ éî÷)úúàå (]àáúéå[ ïîú 

 ééçã àøåøö àåääá àðãòúîå)â ãñ äéòùé ( ïéòã
éäìà äúàø àì"åâå êúìåæ í '  

  øúáì  אחר
  àô/á  
  äøåú éøúñ  
 ומתעדנת הארץ של הגן לתוך יורדת כך
 ההוא בלבוש ומתלבשת ,עדוניםה בכל

 בהר שם ויושבת ,)נפשו עם תמזדווגו(
 שהיתה מהמְכ שנים פיאחד  שלבעיטור 
 של לישיבות ועולה . בחולוזהו( .בראשונה

 ראשי ובכל .בתורה ומתעסקת העדן גן
 להזדווג יורדת ושבתות ומועדים חדשים

 כל על עליון כח היא הנשמה). הנפש עם
 .החיים עץ של הסוד ,הזכר מכח והיא ,אלו
 שלש )אותן( אלו וכל ,מיד למעלה עולה וזו

 ,זה עם זה יחד נקשרות הדרגות
 לאותו ושבות עולות כולן ,וכשנפרדות

  .ממנו שיצאו מקום

)ã( ìëá àðãòúîå àòøàã àúðâ åâì àúçð
 ïéðåãò]àùåáì àåääá úùáìúàå[ àâååãæàå 

 äéãéã ùôðá)á ïîú àáúéåòàøåè341( ãç ìò 
 ïéøú]äîëîàúéîã÷á úåäã [) ]ð"à [ àåä àãå

 ÷ñòúîå ïãò ïâã úåáéùéá à÷ìúñàå ìåçá
 àúçð éúáùå éðîæå éçøé éùéø ìëáå àúééøåàá

ùôðá úâååãæàå (å àìéç àéä äîùðäàìò ìë ìò 
ïéìà4765 àðìéàã àæø àøåëãã àìéçî éäéàå 

 ìëå ãéî àìéòì à÷ìñ àãå ééçã)éðä( ] ïåðéà
úìú[ àãá àã àãçë ïéøù÷úî ïéâøã  ãëå

 ïùøôúî]åäìåë[ ïé÷ìñ >ïéáúå <)ïéáàúå( 
äéðî å÷ôðã øúà àåääì  

 הזה העולם מן יוצאת הזו כשהרוח
] הראשון[ אדם ששם למערה ונכנסת
 ,סימן פנקס לה נותנים הם ,והאבות
 ומוצאת ,לשם בהוקרה ,העדן לגן ונכנסת

 .המתהפכת החרב להט ואותה הכרובים
 לה יםופותח ,הסימן פנקס רואים ,זוכה אם

 אותה דוחים ,לא ואם ,ונכנסת פתח
 הזמן אותו כל ,שם ויושבת, החוצה

 העולם של בדמות שם מתלבשת שיושבת
 כשרוצה ושבתות חדשים ובראשי .הזה

 לה נותנים עדן שבגן הצדיקים ,לעלות
 ופוגשת ,ההוא בעמוד ועולה סימן פנקס

 אם ,ירושלים חומות שומרי אותם את

çåø éàä ãëàúìàòå àîìò éàäî ú÷ôð 342 
 ïîú ïäáàå íãàã àúøòî åâá)å( äì ïéáäé ïåðéà

ñ÷ðô4766àòå àðîéñ  úáéø÷ ïãòã àúðâ éáâì úì
 áøçä èäì àåääå íéáåøë úçëùàå ïîú
 ïéçúôå àðîéñ ñ÷ðô ïàîç úàëæ éà úëôäúîä

 øáì äì ïééçã àì éàå úìàòå àçúô äì)å( àáúé
 ïîú]ìë[ )àåää( ïîú àùáìúî àáúéã àðîæ 

 ãë éúáùå éçøé ùéøáå àîìò éàäã àð÷åéãá
 äì ïéáäé ïãòã àúðâáã àéé÷éãö à÷ìñì úàòá

ðô úòâôå àãåîò àåääá ú÷ìñå àðîéñ ñ÷
 äì ïéçúô äàëæ éà íìùåøé úåîåç éøèð ïåðéàá

                                                           

ר של הרוח של האדם אבל הנשמה עצמה שהיא "היא ג, שכללם הנשמה, באדם נשמה חיה יחידה 4765
 ).ד"א יא ע"יהל אור ח(ס איש האלקים "ר עצמן אינן באים באדם כלל והן אלקות וז"ג

ותירץ דהפנקס .  כיון שבזכותא תלייא מלתא פנקס למהל"המד' הק. ב בתוספתא"לקמן קכג ע' עי 4766
דאי דחיין לה לבר ,  ואני אומר בהקשות קושיא אלימתא מדידיה).מ"מ(הוא תכשיט דבסמוך קרי ליה רדידי 

וכן בסמוך , ונראה דפנקס זה להנהיגה בדרך. וכן לקמן בסמוך בעת עלותה לעדן, מאי אהנייא פנקס
 @).ז"רמ (בזכותא להכנס אינן נטפליןאבל , להעלותה עד שערי גן עדן



úéùàøá 

480 

 ,לא ואם ,נסתונכ פתח לה פותחים ,זוכה
 אותה ודוחים הפנקס אותו ממנה נוטלים
 מצאוני" ,ואומרת לגן שבה היא .החוצה

 את נשאו ,'וגו בעיר בביםוהס השמרים
 ממנו שנטלו הסימן פנקס זהו ,"מעלי רדידי

  ).ממנה(

 ñ÷ðô àåää äðéî ïéìèð àì éàå úìàòå àçúô
 äøîàå àúðâì úáú øáì äì ïééçãå)â â øéù (
åâå øéòá íéááåñä íéøîåùä éðåàöî ' úà åàùð

éìòî éãéãø4767 éìèðã àðîéñ ñ÷ðô åäéà àã 
)äéðî( ]äðéî[  

 שומרי אותם אלו ,"ומותהח שומרי"
 הנשמה ,הזודוגמא כ( .ירושלים חומות
 שלמעלה הלבוש מאותו מתפשטת לנשמה

 מאור ונהנית למעלה למעלה ומסתלקת
 ,בגוף נשארת )והנפש( והנשמה .השכינה

 והשבתות והמועדים החדשים ראשי ובכל
 הנשמה עם תמזדווגו לנשמה נשמה יורדת

 ,הנשמה עם תמזדווגו בגוף שנשארה
 מן היתה שלמעלה העדן גן של הדמותו

 חשוב וסוד ,למעלה כרישנ והעפר הרוח
 גן של לבוש ה"י מתלבש זה ובלבוש .הוא
 שנאמר ,ומים אש הוא ,שלמטה עדן

 היורדת השמאל של הרוח כאן עד ".שמים"
 נשארת ונפשה ,לדרגתה והולכת ,למטה
 עליו בשרו אך" שכתוב ,הארץ של בגוף
 יודעים שהמתים רואמ זה ועל ."' וגויכאב

 ומהעולם הצדיקים מכבוד הבא בעולם
  ).זה עם זה ומספרים התחתון

 úåîåç éøèð ïåðéà ïéìà úåîåçä éøîåù
 íìùåøé)]ð"à [ àúîùðì àúîùð àã àîâåãë

 ÷ìúñîå àìéòìã àùåáì àåääî èùôúà
ìéòì àìéòì äðéëùä øåàî éðäúàå à)äîùðå (

>äîùå<343àôåâá úøàúùà 4768 éùéø ìëáå 
å éçøé àúçð éúáùå éðîæ>äîùðì äîùð< 

 àâååãæîå>àâååãæîå àôåâá úøàúùàã äîùðì< 
åä àìéòìã ïãòã àúðâã àð÷åéãå äîùðáä ïî 

 àæøå àìéò éáâì òãåîúùàã àåää øôòå çåø
é ùáìúî àã àùåáìáå àåä àøé÷é" àùåáì ä

àúúìã ïãòã àúðâã4769 øîàðù íéîå ùàî àåä 
 äèîì úãøåéä àìàîùã àçåø àëä ãò íéîù
 àøàúùà äéìéã ùôðå äéìéã àâøãì úìæà

 áéúëã àòøàã àôåâá)áë ãé áåéà ( åøùá êà
åâå áàëé åéìò'4770 éòãé àéúîã åøîà àã ìòå 

 äàúú àîìòîå àé÷éãöã àø÷éî éúàã àîìòá
àã íò àã ïééòúùîå(  

  øäæ  
 מהל ".שם לגור מצרימה אברם וירד"

 ,'ה לגן ששקול משום אלא .למצרים
לוקח  ששם ,"מצרים ץכאר 'ה כגן" שכתוב

 שם" שכתוב ,לימין שהוא אחד נהר רדווי
 ארץ כל את בבוהס הוא פישון האחד

 כיון ואברהם ".הזהב שם אשר החוילה
 לדעת רצה ,השלמה באמונה ונכנס שידע

íù øåâì äîéøöî íøáà ãøéå4771)  úéùàøá
é áé(íéøöîì àîòè éàî 4772 ìé÷ùã ïéâá àìà 

åäé ïâì" áéúëã ä)é âé íù (åäé ïâë" õøàë ä
àøäð ãç úéçðå ìé÷ù ïîúã íéøöî4773 åäéàã 

 áéúëã àðéîéì)íùàé á  (àåä ïåùéô ãçàä íù 

                                                                                                                                                                                     

י זין שנתן להם לישראל בחורב "נשאו את רדידי מעלי זה הזין תני רשב: ז' ה סי"ש רבה פ" שיה’עי 4767
מפשיטין מעליו ] החטא[י כך "וע): ב"ב ע(כ "שעה'  ועי.שם המפורש היה חקוק עליו וכיון שחטאו נטל מהם

י את " ויתנצלו בנה שאמר הכתוב בגדים צואים כדמיון מ'לבוש הקדושה ומלבישין לנשמתו לבוש הקלי
א הכתרים שהיו בהר "א שזה מוחין דאו"צ ג ע"א בספד"בהגר' ועי. עדים ונמשך עליהם זוהמת הנחש

 @.סיני
 ).הערת הזוהר(ב "שמות קמא ע 4768
 .ח שער הצלם פרק א"ע' עי 4769
פג (ח "זו' ועי.  ומתאבלת עליונפשו של אדם פוקדת לגופו, כל שבעת הימים: ב"לקמן קכב ע' עי 4770

של ' ז כשנקבר בקבר נאמר בו ונפשו עליו תאבל ונשאר בו אותו הבחי"גוף האדם התחתון בעה). א"ע
ל כדי שיהיה לו איזה חיות כדי שיוכל להתקיים עד זמן "הרוחני של עצמותיהן הנקרא בזוהר הבל דגרמי כנ

 ).ח פרק א"ח שער רפ"ע(התחייה 
ב "לקמן פב ע' ועי, )ד"ב פג ע"ה ח"דע(ת הסכים עמו "כ השי"ואח, לא ברשותבתחילה היה זה ש 4771

 .ב שם"ה וכן פג ע"בשם הדע
 ).אור יקר(היה לו לחזור לחרן או לדרך זה שהיה יודע בו  4772
 ).ו"לש(א "לקמן קכה ע' עי 4773
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 ומצרים .למטה שנאחזו הדרגות אותן כל
 .למצרים ירדלכן ו ,)לימין( מימין נוסע היה
 אלא בארץ נמצא לא הרעב ,וראה ובא

  .הדין מן רחמים מסתלקים כאשר

æä íù øùà äìéåçä õøà ìë úà ááåñä áä
 àúîéìù àúåðîéäá ìàòå òãéã ïåéë íäøáàå
 àúúì ïãçàúàã ïéâøã ïåðéà ìë òãðîì àòá

 ìéèð äåä íéøöîå)àðéîéî( ]àðéîéì[ êë ïéâáå 
 çëúùà àì àðôë éæç àúå íéøöîì úçð

àòøàá4774àðéã ïî éîçø é÷ìúñî ãë àìà 4775  
 אמר ".מצרימה לבא הקריב כאשר ויהי"
 יךצר היה ,"הקריב כאשר" ,אלעזר רבי

 ".הקריב כאשר" זה מה ,קרב כאשרכתוב ל
 קרב שהוא ,"הקריב ופרעה" ככתוב אלא
 ,הקריב כאן אף ,לתשובה ישראל את

 .כראוי הוא ברוך לקדוש עצמו את שהקריב
 הדרגות באותן להתבונן ,"מצרימה לבא"

  .מצרים ממעשי ולהתרחק ,מהן ולהתרחק

 äîéøöî àáì áéø÷ä øùàë éäéå)àé áé íù (
 éáø øîà áø÷ øùàë áéø÷ä øùàë øæòìà

 áéúëãë àìà áéø÷ä øùàë éàî äéì éòáî
)å ãé úåîù ( åäì áéø÷à åäéàã áéø÷ä äòøôå

áéø÷ä àëä óåà àúáåéúì ìàøùéì4776 áéø÷àã 
á÷ì äéîøâ" äîéøöî àáì úåàé à÷ãë ä

 åäééðî à÷çøúàìå ïéâøã ïåðéàá àçâùàì
î éãáåòî à÷çøúàìåíéøö  

 )משום(ון  כי, בא וראה,יהודה רבי אמר
 השתעבדו ,רשות בלי למצרים םשירד אבר

 שהרי ,שנה מאות ארבע במצרים בניו
 רד כתוב ולא ,"מצרימה אברם וירד" כתוב

 בשביל ההוא הלילה כל והצטער .מצרים
 ידעתי נא הנה אשתו שרי אל יאמרו. "שרה

 עתה עד וכי ,"את מראה יפת אשה כי
 אשה שהיתה אברהם יודע היה לא ההיא

 השעה שעד ,פרשוה זה אלא .אהמר יפת
 בומר שרה בדמות הסתכל לא ההיא

 וכשקרב ,ביניהם שהיתה הצניעות
 דבר. אותה וראה התגלתה היא ,למצרים

 הדרך רחוט ידי על אלא .ידע במה ,אחר
 ולא פיהובי עמדה והיא ,מתבזה אדם

   .השתנתה

à" ïåéë éæç àú äãåäé ø>ð" àïéâá< úçðã 
åùø àìá íéøöîì íäøáà4777à  éåðá åãéáòúù

 áéúë àäã ïéðù äàî òáøà íéøöîá) úéùàøá
é áé ( íéøöî ãø áéúë àìå äîéøöî íøáà ãøéå

 ìà øîàéå äøùã äðéâá àéìéì àåää ìë øòèöàå
 äàøî úôé äùà éë éúòãé àð äðä åúùà éøù
 íäøáà òãé äåä àì àúòù àéää ãò éëå úà
 ãòã äåî÷åà àä àìà úåä äàøî úôé äùàã

àì àúòù àéää äøùã àð÷åéãá ìëúñà 
á áéø÷ ãëå ïåäéðéá úåäã àúåòéðö úåàéâñ

 øçà øáã äá àîçå éäéà àééìâúà íéøöîì
 ùð øá àçøåà çøåèã àãé ìò àìà òãé äîá

 éðúùà àìå äìéã åøéôùá àîéé÷ àéäå äæáúî  
 עמה שראה ,"ידעתי נא הנה" ,אחר דבר

 ואמר אברהם בטחלכן ו ,השכינה את
 , צבעיםלשני עולה הדבר וזה ,את תיואח

 לחכמה רואמ" ככתוב ואחד ,כמשמעו אחד
, "אמרי נא אחותי את"וכתוב  ".את תיואח

 לי ייטב למען" ".אלינו תדבר ואת" וכתוב
 ייטיב בעבורך ,אמר שכינה כלפי ,"בעבורך

 äîò àîçã éúòãé àð äðä øçà øáã
çøúà êë ïéâáå àúðéëùé éúåçà øîàå íäøáà õ

 åòîùîë ãç ïéðååâ éøúì ÷ìúñà àã äìîå àéä
 áéúëãë ãçå)ã æ éìùî ( éúåçà äîëçì øåîà

úà4778 áéúëå )âé áé úéùàøá ( éúåçà àð éøîà
 áéúëå úà)ãë ä íéøáã (øáãú úàå4779 åðéìà 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(אהדר לעיל דקאמר מנא ידע  4774
 ).אור יקר(י "ה מן אדנ"הוי 4775
 ).אור יקר(ל הקריב גופו "ר, והיינו אומרו דאקריב גרמיה', גוף לעבודת ההנשמה הקריבה ה 4776
יהודה כאן בזה הוא ' ש וכל דברי ר"א שמבואר שם כי לא היה מצטער כלל עיי"ג נב ע"לקמן ח' עי 4777

ש שמבואר כי "ע' כו' ב לבתר ידע כו"ש וכן שם ע"א ע"י אשר לקמן פג ע"קודם ששמע את כל דברי רשב
 ).ו"לש(ה ותמצא "י עש"כ לכל דברי הרשב"ודה גיה' הסכים ר

שם חסד אברהם וחכמה תתאה אחים ' לשון נקבה וכו" את"היינו חכמה תתאה שהיא נקראת  4778
 ).אור יקר(אלא שזה נאצל לימין וזה נאצל לשמאל , ודאי

 ).אור יקר" (את"לראיה שהשכינה נקראת  4779
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 ,"בגללך נפשי וחיתה" .הוא ברוך הקדוש לי
 להתעלות ויזכה אדם יתעלה שבזה משום
 רבי ."' וגותיואח נא אמרי. "החיים לדרך
 שכל יודעהיה  אברהם ,אמר ייסא

הוא ש וכיון ,מהיבז הם שטופים יםיהמצר
  ,זה כלידע 

 øîà äðéëù éôìë êøåáòá éì áèéé ïòîì
á÷ éì áèéé êøåáòá"ä4780 êììâá éùôð äúéçå 

 à÷ìúñàì äëæéå ùð øá ÷ìúñé àãáã ïéâá
àçøåàì344ééçã 4781åâå éúåçà àð éøîà  ' éáø

øîà àñéé4782 éàøöî åäìëã íäøáà äåä òãé 
à ïéôéèùéàä ìëã ïåéëå äîæá ïåðé  

  áô/à  
 מן חזר לאו ,אשתו על פחד לא למה

 שראה משום אלא .לשם יכנס לאש הדרך
  .שכינה עמה

 øãäà àìã äéúúà ìò ìéçã àì éàîà òãé
 àîçã ïéâá àìà ïîúì ìåòéé àìå àçøàî

 àúðéëù]äîò[4783  
 ויראו מצרימה אברם כבוא ויהי"

 ".מאד הוא יפה כי האשה את יםיהמצר
 , בתיבהאותה הכניס ,יהודה רבי ראמ

 כיון .מכס ממנה לקחת אותה ופתחו
 שכתוב זהו .השמש כאור אור היה ,שנפתח

 אלא ,"מאד" זה מה ".מאד איה יפה כי"
 הוציאו ,אחרת )אור( דמות בתיבה שראו
 שכתוב זהו .להיכבתח אותה וראו אותה

 שכתוב כיון ".פרעה שרי תהוא ויראו"
 ויראו" זה מה ,"ההאש את המצרים ויראו"
 אותה שהוציאו אלא ".פרעה שרי תהוא

 תהוא ויהללו" ואז ,להיכבתח אותה וראו
  ."' וגופרעה אל

 úà íéøöîä åàøéå äîéøöî íøáà àáë éäéå
 ãàî àéä äôé éë äùàä)ãé áé úéùàøá (à" ø

 áñéîì äì åçúôå äì ìéòà äáéúá äãåäé
äðî4784èñå÷ å àøåäð äåä çúôúàã ïåéë àð

ùã àøåäðëää àùî" éàî ãàî àéä äôé éë ã
 àð÷åéã äáéúá åîçã àìà ãàî]ð" ààøåäð[ 

ää ïéîã÷ìîë äì åîçå äì å÷éôà àøçà" ã) íù
åè ( áéúëã ïåéë äòøô éøù äúåà åàøéå)ãé íù (

 éøù äúåà åàøéå éàî äùàä úà íéøöîä åàøéå
 ïéîã÷ìîë äì åîçå äì å÷éôàã àìà äòøô

åâå äòøô ìà äúåà åììäéå ïéãëå'4785  
 רשעי לאותם אוי ,יצחק רבי אמר
 במעשי תבונניםמ ולא יודעים שלא העולם
 )בכל( מסתכלים לא והם ,הוא ברוך הקדוש

 הקדוש מעם הוא בעולם שיש מה שכל
 שיהיה מה בתחלה יודע שהוא ,הוא ברוך
 ,"אחרית מראשית מגיד" שכתוב ,בסוף
 כדי בראשונה מעשים ועושה צופה והוא

  . ימים לאחר להעלותם

à" àìã àîìòã àéáééç ïåðéàì éåå ÷çöé ø
á÷ã äéúãéáòá ïéçéâùî àìå ïéòãé" àì ïåðéàå ä

 éìëúñî)àìëá ( íòî àîìòá éåäã äî ìëã
á÷" äî àúéîã÷á òãé åäéàã åäéà ä]éåäì [

)éåäã( áéúëã àôåñá )é åî äéòùé ( ãéâî
 ïãéáò ãéáòå éëúñà åäéàå úéøçà úéùàøî

øúáì ïåì à÷ìñì ïéâá àúéîã÷á ïéîåé   
 ,לפרעה שרי שנטלה אלמלא ,בא וראה

 גרמה הזו וההלקאה ,לקהנ היה לא הוא
 בנגעים מצרים שילקו ,מכן לאחר הלקאה
 וכתוב ,"ליםוגד נגעים" כאן כתוב .גדולים

 ליםוגד פתיםוומ תואות 'ה ויתן" שם
 אף ,מכות עשר להלן מה ".במצרים ורעים

 ברוך הקדוש שעשה כמו .מכות עשר כאן
 כאן אף ,בלילה לישראל וגבורות נסים הוא
 נסים לשרה הוא ברוך הקדוש עשה

 úáéñðàã àìîìà éæç àú]øùä) [éøù( éáâì 
 íéøâ àã àúåà÷ìàå àåä é÷ìà àì äòøô
 íéòâðá íéøöî ïå÷ìéã ïë øúáì àúåà÷ìà

 àëä áéúë íéìåãâ)æé áé úéùàøá ( íéìåãâ íéòâð
 íúä áéúëå)áë å íéøáã (ååäé ïúé" úåúåà ä

 øùò ïìäì äî íéøöîá íéòøå íéìåãâ íéúôåîå
á÷ ãéáòã äîë úåëî øùò ïàë óà úåëî" ä

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(הבינה ישפעי לחסד בגלל המלכות " ה"קב" 4780
 ).אור יקר(א שהיא עולה עד אין סוף "מצד א 4781
 ).אור יקר(הכריח שהיה עמה שכינה ממקום אחר  4782
  ).הערת הזוהר(ד "י' מה שחסר כאן עיין בסוף הספר בסי 4783
  ).א"ד(מכס ' פי 4784
 ).הערת הזוהר(ב "ח דף לח ע"כאן שייך מה שבז 4785
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  . בלילה וגבורות
  

 äì ãáò àëä óåà àéìéì ìàøùéì ïøåáâå ïéñð
á÷"àéìéì ïàøåáâå ïéñð äøùì ä  

 בעדי מגן 'ה ואתה" ,ואמר פתח יוסי רבי
 גב על אף ,דוד אמר ".ראשי ומרים כבודי
 ,מלחמה עמי ךולער יבואו העולם בני שכל

 מגן, כתוב , בא וראה".בעדי מגן 'ה ואתה"
 רבונו ,הוא ברוך לקדוש דוד אמר ,"בעדי

 של חתימה בי עושים לא מהל ,עולם של
 ,באברהם ברכה שחותמים כמו ברכה

 מגן" ואומרים ,"לך מגן אנכי" שכתוב
 ,לדוד הוא ברוך הקדוש אמר". אברהם
 לפני ועומד ,וצרפתיו בחנתיו כבר אברהם
 'ה בחנני" כך אם ,דוד לו אמר .שלם בקיום
  ".ולבי כליותי צרפה ונסני

 øîàå çúô éñåé éáø)ã â íéìäú (åäé äúàå" ä
òà ãåã øîà éùàø íéøîå éãåáë éãòá ïâî" â

 äúàå àáø÷ éá àçâàì ïåúéé àîìò éðá ìëã
åäé" øîà éãòá ïâî áéúë éæç àú éãòá ïâî ä

á÷ì ãåã"ùáø ä"áò àì äî éðôî ò äîéúç éá éã
äëøáã4786 áéúëã íäøáàá äëøá éîúçã äîë 

)à åè úéùàøá ( íäøáà ïâî éøîàå êì ïâî éëðà
à"á÷ ì" åéúôøöå åéúðçá øáë íäøáà ãåãì ä

íéìù àîåé÷á éàî÷ íéà÷å4787à " éëä éà ãåã ì
)éìäúá åë í (åäé éððçá" éúåéìë äôøö éðñðå ä

éáìå  
 ,שבע בת של הדבר אותו שעשה כיון

 בחנת" אמרו ,שאמר מה על לפניו דוד נזכר
 זמתי תמצא בל צרפתני לילה פקדת לבי
 'ה בחנני" אמרתי אני אמר". פי יעבר בל

 אמרתי אני ".לבי בחנת" ואתה ,"ונסני
 ,"תמצא בל צרפתני" ואתה "כליותי צרפה"

 יעבר בל תיוזמ" .כראוי אותי מצאת לא
 שלא ,שחשבתי הזה והדבר יתן מי ,"פי

 בו חותמים זה כל םוע ,פי את רויעב
 אמרלכן ו .דוד מגן אומרים שאנו ,הברכה

 ומרים כבודי בעדי מגן 'ה ואתה" ,דוד
 שלי הכבוד זו דרגה ודאי )וזה( ".ראשי
  .בו מתעטר שאני

 ãåã øëãà òáù úáã äìî àéää ãáòã ïåéë
 øîà øîàã äî ìò äéî÷)â æé íù ( éáì úðçá

 øáòé ìá éúåîæ àöîú ìá éðúôøö äìéì úã÷ô
ôåäé éððçá àðéîà àðà øîà é" úðàå éðñðå ä

 úàå éúåéìë äôøö àðéîà àðà éáì úðçá
 úåàé à÷ãë éì úçëùà àì àöîú ìá éðúôøö
 úéáùçã äìî éàäå ïúé ïàî éô øáòé ìá éúåîæ

ì øáòé àìã é äéá ïéîúç àã ìë íòå éàîåô
 äúàå ãåã øîà êë ïéâáå ãåã ïâî ïøîà÷ã äëøá

åäé"øîå éãåáë éãòá ïâî ä éùàø íé)éàäå (
]éàãå[ àâøã ]àã[éìéã àø÷é 4788 àðàã 

äéá àðøèòúî4789  
 ".תווא וישלחו אנשים פרעה עליו ויצו"

 לצדיקים מגן הוא ברוך הקדוש ,בא וראה
 ברוך והקדוש ,אדם בני בהם ישלטו שלא
 בו ישלטו שלא אברהם על ןִגֶה הוא

 משרה זזה לא השכינה ,בא וראה. ובאשתו
 בא ,אליה לקרב רעהפ בא .ההוא הלילה כל

 שרה שאמרה פעם כל .אותו הכוה המלאך
 מחזיק היה ואברהם .הכמ היה ,הכה

 זהו . לשלוטיכלו לא שרה על שהרי ,ברבונו

éæç àú åúåà åçìùéå íéùðà äòøô åéìò åöéå 
]íù øñç[á÷ "öì ïâî åäéà ä àìã àéé÷éã

á÷å àùð éðá åäá ïåèìùé" íäøáà ìò ïéâà ä
 àì àúðéëù éæç àú äéúúàáå äéá ïåèìùé àìã
 äòøô àúà àéìéì àåää ìë äøùã äðéî éãòúà
 úîéà ìë äéì é÷ìàå êàìî àúà äãäá áø÷îì
 äåä íäøáàå é÷ìî äåä é÷ìà äøù äøîàã
 äàèìùì ïéìëé àì äøù àäã äéøàîá óé÷úî

                                                           

 ).ו”לש(ב "פסחים קיז ע' א ועי"סנהדרין קז רע' עי 4786
כי הכוונה שאברהם ראוי שיחתמו בו הברכה דהיינו שמירת השפע ', ד אברהם בנסיון וכושעמ 4787

ד "ועכ', אבל דוד וכו, ואינם שולטים בברכות החצונים, מפני שיכול לעמוד בנסיון נגד יצר הרע, והברכות
 ).אור יקר(חתמין כענין השפע במלכות 

ומשם נתקנת . בחוטם' אל ג. בפן שמאל', אל ב. והם אל ראשון בפן ימין, ן"מג' ל גימ"פעמים א' ג 4788
ובגיניה , בניינה מהבורות שמקבל מהיסוד, מלכות, ועליה קאים עלמא, המלכות ולכך נקרא המלכות מגן

כ מהיסוד שהם סומכים אותה מכוננים אותה בסוד והוכן בחסד כסא "אסתמיך מצד החסדים שמקבלת ג
 @).מ"מ(

והעד כדמסיק ', ת שמתעטרת המלכות בו אין לה פחד מהקליובע, תפארת שהוא מגן בעד המלכות 4789
 ). אור יקר(בענין אברהם ושרה דהיינו מגן אברהם מגן דוד 
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 וכאן ".יבטח ככפיר וצדיקים" שכתוב
  .הוא ברוך הקדוש אחר הרהר שלא הנסיון

ää äìò" ã)çë éìùîà  ( çèáé øéôëë íé÷éãöå
 äéøúáà øäøä àìã àåä àðåéñð àëäå

á÷ã"ä4790  
 צוה לאלכן ש בא וראה ,יצחק רבי אמר
 הוא אלא ,למצרים לרדת הוא ברוך הקדוש

 פתחון יהיה שלא כדי ,ירד מעצמו עצמו
 כך ואחר ,כן לו שאמר העולם לבני פה

  .אשתו על הצטער

à"÷çöé ø4791êë ïéâáã éæç àú 4792 ãé÷ô àì 
á÷"ä äéîøâî åîöò àåä àìà íéøöîì àúçðì 

 øîàã àîìò éðáì äô ïåçúô àäé àìã ïéâá úçð
äéúúà ìò øòèöà øúáìå ïë äéì345  

 כתמר צדיק" ,ואמר פתח יצחק רבי
 כתמר צדיק" ".ישגה בלבנון כארז יפרח
 תמר מה .לתמר צדיק הקיש מהל ,"יפרח
 אף ,רב זמן עד עולה לא אותו שגוזרים כיון
 עולה לא ,העולם מן אבדנש ןכיו ,צדיק כך

 בלבנון כארז" .רב זמן עד תחתיו אחר
 לא תמר מה ,יפרח כתמר גם כמו כן ,"ישגה
 לא הצדיק כמו כן ,ונקבה זכר אלא עולה
 והנקבה צדיק הזכר .ונקבה זכר אלא עולה
 כארז" .ושרה שאברהם דוגמאכ ,צדקת
 על עליון בלבנון הארז מה ,"ישגה בלבנון

 הצדיק כמו כן, תחתיו יושבים והכל הכל
 .תחתיו יושבים והכל הכל על עליון הוא

 ,אחד צדיק על אלא עומד אינו והעולם
 העולם ועליו ,"עולם יסוד וצדיק" שכתוב

  . נשתל ועליו נסמך ובגללו ,עומד

 øîàå çúô ÷çöé éáø)âé áö íéìäú ( ÷éãö
çøôé øîúë4793 øîúë ÷éãö äâùé ïåðáìá æøàë 

÷éãö ùé÷à äî éðôî çøôé ïåéë øîú äî øîúì 
 óåà àéâñ ïîæ ãò ÷éìñ àì äéì ïéøæâã] éëä

÷éãö) [÷éãöä( ÷éìñ àì àîìòî ãéáàúàã ïåéë 
àéâñ ïîæ ãò éåúåçú øçà4794 ] ïåðáìá æøàë

éîð éëä óåà äâùé[ àì øîú äî çøôé øîúë 
àá÷åðå øëã àìà ÷éìñ4795 àì ÷éãö éëä óåà 
àá÷åðå øëã àìà ÷éìñ4796 àá÷åðå ÷éãö øëã 

åâë ú÷ãö àðå>íäøáàã <)íøáàã( æøàë äøùå 
 ïåðáìá æøà äî äâùé ïåðáìáäàìò àìë ìò 

 àåä ÷éãö éëä óåà éåúåçú éáúé àìëåäàìò ìò 
àîéé÷ àì àîìòå éåúåçú éáúé àìëå àìë4797 

éúëã ãç ÷éãö ìò àìàá) äë é éìùî ( ÷éãöå
àîìò íéà÷ äéìòå íìåò ãåñé4798 äéðéâáå 

ìéúùà äéìòå êéîúñà4799   

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(עם היות שלא יוכלו להזיקה סוף סו ףצער היה לו על הלקיחה  4790
 ).אור יקר(פליג אדרבי יהודה דלעיל  4791
 ).ד"ב פג ע"ה ח"דע(ת הסכים עמו "כ השי"בתחילה היה זה שלא ברשות ואח 4792
ב סה "וביאורים ח', ח שער מו פרק ג"ע(ן "היסוד כלול מדו). א"ד(י "שד' א בגי"ק ישג"יצח' ארז בגימ 4793

  ).ב"ע
כי ', ל עד שלא שקעה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל וכו"לא קשיא על מה שכתבו חז 4794

זהר (אות מקומו עד זמן סגיא באמת הצדיק אינו נולד עד שלא מת צדיק אחר אבל אינו בעולם למל
כי אמת שהצדיק נולד עד שלא מת הצדיק אבל אינו עדיין ' ל עד שלא מת וכו"ולא קשיא מה שארז). הרקיע

 ).א"ד(במעלותיו למלאות מקומו עד זמן רב 
 ).ו"לש(ב "ר קלה ע"אד' עי 4795
 ).אור יקר(ה מזווגם למטה "והקב, שכן הנשמת מלמעלה זכר ונקבה 4796
אם , והצדיק מרכבה אליו, כי אחר שהעולם מתקיים על ידי היסוד, ך כולא יתבין תחותיילהוכיח אי 4797

מוכיח שאין המלכות מקבלת מן המדות , בלשון שלילה" לא קיימא אלא"ואומר . כן כולא יתבין תחותוי
 שהוא מקבל שפע, בשאר המדות אלא על צדיק אחד" לא קיימא"וזהו שאמר , העליונות אלא על ידי היסוד
 ).אור יקר(כל המדות ומשפיע למלכות 

או שיהיו בני עולם מחצה עונות ומחצה : שימצאו במציאות לפי דין ומשפט בני עולם' בחי' ג 4798
" ועליה קאים"וזה שאמר , הם עומדים ממש על קיומם בלי להתמוטט, שאז לזכות הצדיק הזה, זכיות

ז הצדיק הזה סומכו סמך "ועכ,  מתמוטט ונופלאו שיהיו בני העולם רובא עוונות שאז העולם. העמדה ממש
כולם , או שיהיו כולם חייבים ונתחייבו לחורבן". וביה אסתמך"מה שלא יפול על ידי הרשעים וזה שאמר 

אלו ביסוד ומלכות בסוד שורשי הנמצאות בה ' בחי' וג. ואשתיל על ידי הצדיק כענין נח, בענין דור המבול
והיינו , עמודיה שבעה, והיינו חצבה המלכות, קיימת בכח שבע הספירותוהיא מת, מלכות" עלמא. "כנודע

 ).אור יקר(ספירות עליונות ' בית קבול לז, מציאות שבע ספירות שבתוך המלכות
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 שבעה שעל שנינו והרי ,ראמ יהודה רבי
 חצבה" ככתוב ,עומד העולם עמודים
 הוא כך ,יוסי רבי לו אמר ".שבעה עמודיה

  האחרים כל )כאן( אבל ,ודאי

 ïéëîñ äòáù ìòã ïðéðú àäå øîà äãåäé éáø
 áéúëã àîéé÷ àîìò)à è íù ( äéãåîò äáöç

à äòáù" ìáà éàãå àåä éëä éñåé éáø ì)àëä( 
äàòéáùá ïéðøçà åäìë  

  áô/á  
 של עמוד שהוא ,בשביעי עומדים הם
 )העולם את( משקה וזה ,צדיק והוא העולם
 ועליו .לכל וזן )הכל מן( העולם את ומרוה
 מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק אמרו" כתוב
 כל על ורחמיו לכל 'ה טוב" וכתוב ,"יאכלו
  ".מעשיו

 àãå ÷éãö åäéàå àîìòã àëîñ åäéàã éîéé÷
é÷ùà4800) àîìòì(éåøå àîìò 4801346àìë ïæå 4802 

 áéúë äéìòå)é â äéòùé ( éë áåè éë ÷éãö åøîà
 áéúëå åìëàé íäéììòî éøô)è äî÷ íéìäú ( áåè

åäé"åéùòî ìë ìò åéîçøå ìëì ä  
 צאוי ונהר" כתוב הרי ,יצחק רבי אמר

 העמוד הוא זה ,"הגן את להשקות מעדן
 לגן משקה והוא עליו עומד שהעולם

 עושה מנוומ ,ממנו נשקה והגן )העדן(
 והם ,בעולם פורחים רותיהפ וכל .פירות
 ומי .התורה של הקיוםו ,העולם של הקיום

 של מעשיו פרי שהם הצדיקים נשמות .הם
 ולילה לילה בכללכן ו .הוא ברוך הקדוש
 הלילה וכשנחלק. עולות הצדיקים נשמות
 להשתעשע העדן לגן בא הוא ברוך הקדוש

 אותם בין , בכולםיוסי רבי אמר .במי .בהם
 אותם ובין ,ההוא בעולם שמדורם
 בכולם ,הזה בעולם במדורם שיושבים
  .הלילה בחצות הוא ברוך הקדוש משתעשע

÷çöé éáø øîà4803 áéúë àä )é á úéùàøá (
 àëîñ àåä àã ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå

àúðâì é÷ùà åäéàå äéìò íéà÷ àîìòã4804 
)ïãòã ( ïéøéô àãéáò äéðîå äéðî é÷úùà àúðâå

ëåàîìòá ïéçøô ïéøéô åäìå4805 àîåé÷ ïåðéàå 
àîìòã4806àúééøåàã àîåé÷ 4807 åäðéð ïàîå 

á÷ã éåãáåò éøô ïåðéàã àéé÷éãöã ïåäúîùð" ä
 àéé÷éãöã ïåäúîùð àéìéìå àéìéì ìëá êë ïéâáå

ï÷ìñ4808á÷ àéìéì âìôúà ãëå " àúðâì éúà ä
ïãòã4809 éñåé éáø øîà ïàîá åäá àòùòúùàì 

á ïåäéøåãîã ïåðéà ïéá åäìëáàîìò àåää4810 
 åäìëá àîìò éàäá ïåäéøåãîá éáúéã ïåðéà ïéá

á÷ åäá òùòúùî"àéìéì úåâìôá ä  

                                                                                                                                                                                     

כי השתילה היא , ש ועליה אשתיל"וז, ן דמלכות"ן זה מעלה מ"ן נתן היסוד למלכות ושם ב"שם ב 4799
ושרשו מהיסוד , ן ממטה למעלה"ן מעלה מ"י זתים וכן שם בש בניך כשתיל”ממטה למעלה גדל האילן כמ

 ).מ"מ(
, לבושין דחול יצירה, דכמה לבושין אית לה, בסוד לבושין דשכינה). אור יקר(מצד קו האמצעי  4800

  ).א"נ(ח "ז. וזהו ורוי עלמא בשובע גדול, ט בריאה"לבושין דשבת ויו, לבושין דגלות עשיה
שביסוד , עלמא אשקי מצד מח חכמה שביסוד ורוי מצד מח בינה. )אור יקר(מצד השמאל ששם יין  4801

 ).מ"מ(עלמא ' כי נודע שהמוחין משפיעים ביסוד והוא משפיע במלכות הנק
רוי מצד , פירוש אחר אשקי מצד הימין ששם מים. בחסד' מצד הימין ששם הזן את העולם וגו 4802

 .)אור יקר(' השמאל ששם יין זן מצד קו האמצעי ששם לחם וכו
  ).אור יקר(להשיב לשאלת רבי יהודה דלעיל  4803
שהמלכות מתאוה לקבל הטיפה ממנו כשם שהוא ' פי, ד וגנתא אשתקי מניה"שמשפיע בה מ 4804

 ).מ"מ(מתאוה לה כך היא מתאוה לו 
 ).אור יקר(מהמלכות אל גופות המוכנים להם בעולם הזה  4805
די היסוד כיון שהוא בסבת הנשמות שבזכות מעשיהם מקיימין העולם והיינו קיום העולם על י 4806

 ).אור יקר(הנמשכות ממנו 
 ).אור יקר(בסוד עסקם בתורה למטה ועוד עשו סייג לתורה ומפרשים אותה לדורות הבאים  4807
ירצה , או אותם שעדיין לא באו, שאלו הם אותם שכבר מתו, לפום מאי דמפרש לקמיה רבי יוסי 4808

 )אור יקר(יותר גבוהה שבחצות לילה מסתלקות במעלה חופה , סלקן
י "נ יעק במזדווג עם לאה ע"א, ה היא רחל שיורדת לבראיה להשתעשע בנשמות הצדיקים"הקב 4809

 ).מ"מ(ן ביסוד דידה "נשמות הצדיקים שמעלים מ
 )אור יקר(שהם אותם שעדיין לא נבנו בגוף בעולם התחתון  4810
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 את צריך העליון העולם ,בא וראה
 .התחתון העולם של התעוררותו
 העולם מן יוצאות הצדיקים וכשנשמות

 באור מתלבשות כולן ,למעלה ועולות הזה
 הוא ברוך והקדוש ,נכבדה בדמות שלמעלה

 פרי שהם ,להם ותאב בהם משתעשע
 להם שיש ,ישראל נקראו זה ועל ,מעשיו
 .הוא ברוך לקדוש בנים ,קדושות נשמות

 ,"אלהיכם 'לה אתם בנים" שנאמר כמו
  .מעשיו פרי ,ודאי בנים

àìéòìã àîìò éæç àú4811 êéøèöà 
 ïåäúîùð ãëå äàúú àîìòã àúåøòúàì
 åäìë àìéòì é÷ìñå àîìò éàäî é÷ôð àéé÷éãöã

àøåäðá éùáìúî åäáå ø÷é àð÷åéãá àìéòìã 
á÷" éåãáåò éøô åäðàã ïåì áéàúå òùòúùî ä

 ïéùéã÷ ïéúîùð ïåì úéàã ìàøùé ïåø÷à àã ìòå
á÷ì ïéðá" øîà úàã äîë ä)à ãé íéøáã ( íéðá
åäéì íúà"ìà ääéåãáåòã àáéà éàãå íéðá íëé  

 שבעולם אותם אפילו ,ייסא רבי אמר
 משום ,לו אמר .איך ).הארץ של( הזה
 ,אמת צדיקי אותם כל הלילה חצותשב

 את עוולשמ בתורה לקרא מתעורריםכולם 
 שהקדוש נתבאר והרי .התורה תשבחות

 גן שבתוך הצדיקים אותם וכל הוא ברוך
 של וחוט ,לקולם מקשיבים כולם העדן
 יומם" שכתוב ,ביום עליהם נמשך חסד
 כן ועל". עמי שירה ובלילה חסדו 'ה יצוה

 זו ,לפניו בלילה שעולות התשבחות
 שישראל בשעה , בא וראה.השלמ תשבחת

 ברוך הקדוש כשהרג בבתיהם סגורים היו
 הלל אומרים היו ,מצרים בבכורי הוא

  .לפניו ותשבחות

>øîà<àñéé éáø ) øîà( ïåðéà åìéôàå ] éàäáã
àîìò[) àòøàã (êàéä4812à " úåâìôá éã ïéâá ì

 éø÷îì éøòúî åäìë èåù÷ éàëæ ïåðéà ìë àéìéì
úééøåàá àäå àúééøåàã ïçáùåú òîùîìå à

á÷ã øîúà" àúðâ åâáã àé÷éãö ïåðéà ìëå ä
 ãñçã àèåçå ïåäéì÷ì ïéúééö åäìë ïãòã

 áéúëã àîîéá åäééìò êùîúà)è áî íéìäú (
åäé äåöé íîåé" àã ìòå éîò äøéù äìéìáå åãñç ä

äéî÷ àéìéìá ïé÷ìñã ïçáùåú4813 àçáùåú àã 
éøéâñ ååä ìàøùéã àúòùá éæç àú íéìù ï

á÷ ìè÷ ãë ïåäéúáá"á äë ååä éàøöîã ïåäéøå
äéî÷ ïçáùúå àìéìä éøîà4814  

 בחצות קם היה המלך שדודבא וראה 
 שוכב או יושב שהיה תאמר שאם ,הלילה
 ,לא ,ותשבחות שירות אומר והיה במטתו

 אקום לילה חצות" שכתוב כמו אלא
 להתעסק בעמידה ודאי אקום ".לך להודות
 דודלכן ו .התורה של ותשבחות בשירות

 מלך בימיאפילו ו .לעולמים חי המלך
 מלך ,שנינו שהרי ,מלך הוא המשיח
 ואם ,שמו דוד ,הוא החיים מן אם ,המשיח

 היה והוא .שמו דוד ,הוא המתים מן
 ,]הבוקר [יבא בטרם קרובב מתעורר

éìéì úåâìôá í÷ äåä àëìî ãåãã éæç àú à
 éàã)àîéúäåä ( ] àöîúäåäã[ áéëù åà áéúé 

 àìà àì ïçáùåúå ïéøéù øîà äåäå äéñøòá
 áéúëã äîë)áñ èé÷ íù ( íå÷à äìéì úåöç

 à÷ñòúàì äãéîòá éàãå íå÷à êì úåãåäì
àúééøåàã ïçáùåúå ïéøéùá4815 ãåã êë ïéâáå 

 àëìî]éç[ïéîìòì 4816 àëìî éîåéá åìéôàå 
ùî àëìî ïðú àäã àëìî åäéà àçéùî éà àçé

 ãåã àåä àééúî ïî éàå äéîù ãåã àåä àééç ïî

                                                           

מפני שהם מלמטה על , לעולםלתת תוספת מעלה אל הצדיקים שכבר מתו מאותם שעדיין לא באו  4811
 ).אור יקר(ורבי ייסא הוסיף אפילו אותם שהם חיים עדנה ', ידי מעשיהם גורמין ההתעוררות וכו

ן אחר חצות אבל הנשמות דהאי עלמא מאי "בשלמא הנשמות שכבר מתו שייך בהם העלאת מ 4812
 ).מ"מ(ן שייך בהם הרי אחר חצות כבר עמדו וניעורו משנתם לעסוק בתורה "העלאת מ

ב "כ(ם "א. ח מחוייבים לעמוד מחצות לילה לומר שירות ותשבחות"אותם שאינם ת' משמע אפי 4813
 ).א"נ) (ן"מאי) (ק"ח לאפוקי מהרב מז"הרב ר

ה היה "ז הוו אמרי הלולא והקב"ועכ, ומן הראוי שלא לקבל שירה כענין מעשי ידי טובעים בים 4814
שלימה דאנא אמינא דדוקא שירה שעל ידי מעשה נס ומשום דמההיא לית ראיה , רוצה בשירתם ומצילם

 ).אור יקר(' ח וכו"לזה אמר ת, ודאי אמנם תושבן ושירין שאינם על ידי נס מהיכא
: ב"ר קכז ע"ריש אד' וכן עי). א"נ(מ "א. מכאן נראה לעמוד בעמידה כשאומר תהלים ושארי שירים 4815

והוא ללימוד , תפילה וזה בעמידה והדר יתיבמשמע שתחילה היה , יתיב בגווייהו ש וצלי צלותיה"קם ר
  .עצמו

כדי שלא לפגום מדתו שהי ארגליה יורדות , אפילו שינה שהיא אחד מששים במית הלא השליט בו 4816
 ).א"נ(כמו שלא הפסיק בשינה סוד המות לכך לא נפסקה מלכותו ולעולם קיימת ). אור יקר(מות 
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 וכנור הנבל עורה כבודי עורה" שכתוב
  ".שחר אעירה

 éúéé àì ãò àøôöá øòúà äåä åäéàå äéîù
 áéúëã)è æð íù ( øåðëå ìáðä äøåò éãåáë äøåò

øçù äøéòà4817  
 היתה ששרה הלילה אותו כל ,בא וראה

 לזמר העליונים המלאכים באו ,פרעה אצל
 אמר .ותשבחות בשירות הוא ברוך לקדוש

 ועשו לכו לכםוכ ,הוא רוךב הקדוש להם
 שאני למי סימן ,במצרים גדולות מכות
 שכתוב מה )זה( .כך אחר לעשות עתיד

  ."' וגוליםוגד נגעים פרעה את 'ה וינגע"

 äéáâì úåä äøùã àéìéì àåää ìë éæç àú
á÷ì äéì àøîæì éàìò éëàìî åúà äòøôã" ä

ïçáùåúå ïéøéùá4818à "á÷ ì" åìéæ åëìåë ä
áøáø ïéùúëî åãéáòå ïàîì åîéùø íéøöîá ïé

ïéîæ àðàã347ãáòîì 4819 øúáì )àã ( áéúë äî
)æé áé úéùàøá (åäé òâðéå" íéòâð äòøô úà ä

åâå íéìåãâ'  
 פרעה ויקרא" ,כתוב מהבא וראה 

 לא שהרי ,יודע היה מנין ."' וגולאברם
 שכתוב ,באבימלך שנאמר כמו כאן כתוב

 ,"' וגוהוא נביא כי האיש אשת השב ועתה"
 הרי ,יצחק רבי אמר. דבר לו אמר לא וכאן
 היו שכך ,"אברם אשת שרי דבר על" כתוב

 ,"אברם אשת שרי דבר על" ,לו אומרים
 עם שמדבר כמו עמו מדבר היה לא שהרי

 .יותר ולא רמנא זה בדבר אלא ,אבימלך
 ,אברם אשת שרי דבר על היא הזו המכה

 )הוא(ידע  אז .עמו )זה( מדבר היה ולא
 ויקרא" ,מיד .אברהם של אשתושהרי היא 

 פרעה עליו ויצו. ""' וגוויאמר לאברם פרעה
 להם אדם יקרב שלא כדי .למה ".אנשים
  .להם להרע

áéúë äî éæç àú4820) çé íù ( äòøô àø÷éå
åâå íøáàì ' àëä áéúë àì àäã òãé äåä àðî

 áéúëã êìîéáàá øîúàã äîë)æ ë íù ( äúòå
åâå àåä àéáð éë ùéàä úùà áùä ' àì àëäå

à"ì áéúë àä ÷çöé éáø øîà éãî )æé áé íù ( ìò
 ìò äéì éøîà ååä éëäã íøáà úùà éøù øáã
 äéîò ìéìîî äåä àì àäã íøáà úùà éøù øáã

 äîë)ìéìîîã] (ìéìîã[ àìà êìîéáàá )äìîë (
]äìî [>äìîá< àã àùúëî øéúé àìå øîúà àã 

 àìå éäéà íøáà úùà éøù øáã ìò)äåä äìî 
àã( ]ìéìî[äéîò 4821 ïéãë  òãé)àåä ( àäã

 íøáàì äòøô àø÷éå ãéî éäéà íäøáàã äéúúà
åâå øîàéå ' àìã ïéâá äîì íéùðà äòøô åéìò åöéå

 ïåì àùàáàì åäá ùð øá áø÷é  
 ארץ בכל לו עשו לויה ,"תווא וישלחו"

 אתה כך ,הוא ברוך הקדוש לו אמר .מצרים
 אותם תלוה אתה ,לבניו לעשות עתיד

 את עהפר בשלח ויהי" שכתוב ,מארצך
 רבי אמר. ארצו מכל אותם והשִל ,"העם
 ולמה לאברהם הזדמן למה כך כל ,אבא

 של שמם את לגדל כדי אלא .הצטרך
  ,בעולם ושרה אברהם

 àòøà ìëá äéì åãáò äééåì åúåà åçìùéå
à íéøöîã"á÷ ì" éåðáì ãáòîì ïéîæ úðà éëä ä

 áéúëã êòøàî ïåì óéæåú úà)æé âé úåîù ( éäéå
ä úà äòøô çìùáíò4822 ìëî ïåì óéæåàã 

à äéòøà" äéì ïîãæà äîì êë ìë àáà ø
íäøáàì4823 àìãâì ïéâá àìà êéøèöà éàîìå 

àîìòá äøùå íäøáàã äéîù  

                                                                                                                                                                                     

ז לא היה ישן בפנות בוקר כדרך מי שאינו "לילה ועכדהוה קם בחצות לילה גם לא היה ישן כל ה' פ 4817
 ).א"נ(ח "ז. ישן בלילה דבבוקר שינה חוטפתו

וצריך לומר שקודם בתחלת הלילה לקה על ידי , הם מלאכים דקדושה שהם משוררים מחצות ואילך 4818
 ).אור יקר(אמנם אלו נוספו עליו אחר חצות לילה , המלאך שהיה עמה

 שרה אלא רשימו לבד ועוד אם יאמרו וכי מלאכים שרים גדולים קדושים ואלו לא היו צורך הצלת 4819
כמונו ירדו למצרים המלאה גלולים ועוד יתלבשו בלבוש נכרי כדי לנגוע נגעים גדולים לזה אמר להם 

 ).אור יקר(רשימו למה דאנא זמין כדכתיב אני ולא מלאך אני לא שרף אם כן דיו לעבד להיות כרבו 
 ).אור יקר" (ברעל ד"לפרש מלת  4820
  ).א"נ(נראה ששמע פרעה קול אומר כן ולא אליו  4821
  ).א"נ(מ "א. משמע שפרעה עשה לויה לישראל 4822
 ).ד"ב פא ע"ה ח"דע(כאן נכנס אברהם לנסיון של ידיעת הצד הרע  4823
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  âô/à  
 ,העולם מכשפי שהם במצריםאפילו ש

 התגדל ,מהם להנצל יכולהיה  לאאדם ו
 ויעל" שכתוב זהו .למעלה והתעלה אברהם
 ".הנגבה" .מקום לאיזה ".ממצרים אברם

 אלא ".לו אשר וכל ואשתו הוא" זה ומה(
 מתנות מאותן דבר ממנו גזלו שלא להודיע
  ).למלך שתהיה שרה בשביל לו שנתנו

 äåä àìå àîìò éùøç ïåðéàã íéøöîá åìéôàã
 íäøáà ìãâúà åäééðî áéæúùàì ùð øá ìéëé

ää àìéòì ÷éìúñàå" ã)à âé úéùàøá ( ìòéå
äáâðä øúà ïàì íéøöîî íøáà4824) ]ð"à [îå éà

 åìæâ àìã àòãåàì àìà åì øùà ìëå åúùàå àåä
 äøù ìéãá äéì åáäéã ïðúî ïåðéàî íòãî äéðî

àëìîì àäúã(4825  
 הוא הכל , בא וראה,שמעון רבי אמר

 והדרגות בחכמה כאן ורמז ,חכמה של סוד
 אותם וידע םעומקל ירד שאברהם שלמטה

 ולא ,רבונו לפני ושב ,בהם נדבק ולא
 לדרגה הגיע שכאשר כאדם בהם התפתה

 ולא .לעולם מות וגרם בנחש התפתה ההיא
 לדרגה והגיע ירד שכאשר ,נח כמו התפתה

 וישכר היין מן וישת" ,כתוב מה ההיא
. א"בה כתוב "אהלה" ,"אהלה בתוך ויתגל
 אברם ויעל" .כתוב מה באברהם אבל

ב למקומו וש .ירד ולא שעלה ,"ממצרים
 .בראשונהלדרגה עליונה שנדבק בה 

 החכמה להראות כדי היה הזה והמעשה
 ולא לו כראוי שלם בקיוםהתקיים ש

 .למקומו ושב מובקיו ועמד התפתה
 העליונה הדרגה ,הדרום זה ,"הנגבה"

 ונסוע הלוך" שכתוב ,כבראשונה בה שנאחז
 בו שנדבק מקום ,"הנגבה" כאן אף ,"הנגבה

  .בראשונה

 àúîëçã àæø àìë éæç àú ïåòîù éáø øîà
 àëä æîø à÷å åäéà àúúìã ïéâøãå àúîëçá

íäøáà úéçð à÷ã4826 ïåì òãéå ïåäìã àéé÷îåòì 
 àúôúà àìå äéøî éî÷ì áúå åäá ÷áãúà àìå

íãàë åäá4827 àúôúà àâøã àåääì àèî ãëã 
 çðë àúôúà àìå àîìòì àúåî íéøâå ùçðá

 áéúë äî àâøã àåääì àèîå úçð ãëã)íù è 
àë ( äìäà êåúá ìâúéå øëùéå ïééä ïî úùéå

 áéúë äìäàäá"à4828 áéúë äî íäøáàá ìáà 
)à âé íù ( úéçð àìå ÷éìñã íéøöîî íøáà ìòéå

 àâøãì äéøúàì áúåäàìò äéá ÷áãúàã 
 àãáåòå àúéîã÷á]àã[ äàæçàì ïéâá äåä 

 äéì éæç à÷ãë íéìù àîåé÷á íéé÷úàã àúîëç
îåé÷á í÷å àúôúà àìåà äáâðä äéøúàì áúå 

 àâøã íåøã àãäàìò àúéîã÷á äéá ãéçàúàã 
áéúëã) è áé íù ( àëä óåà äáâðä òåñðå êåìä

]äáâðä[àúéîã÷á äéá ÷áãúàã øúà   
 ירד לא אברם אם ,הדבר סודבא וראה 

 לא ,בראשונה שם יצטרף ולא למצרים
דוגמא כ .הוא ברוך בקדוש גורלו חלק יהיה

 לעשות הוא ברוך הקדוש כשרצה ,לבניו זו
 ,אליו ולקרבם ,שלם עם ,אחד עם )להם( לו

 יזדככו ולא למצרים בראשונה ירדו לא אם
 ,כדוגמא זו .שלו היחידי העם היו לא ,שם
 לכנען הקדושה הארץ נתנה לא אם

 הארץ היתה לא ,בה וטוישל בראשונה

 úåçéé àì íøáà éà äìîã àæø éæç àú
 àäé àì àúéîã÷á ïîú óøèöé àìå íéøöîì

á÷á äéáãò ÷ìåç"ä àòá ãë éåðáì àã àðååâë 
á÷" ãáòîì ä)äéì( ]ïåì[ íéìù àîò àãç àîò 

 àúéîã÷á åúçð àì éà äéáâì ïåì àáø÷ìå
 àãéçé àîò ååä àì ïîú ïåôøèöé àìå íéøöîì

äéìéã4829 àòøà úáéäééúà àì éà àã àðååâë 

                                                           

  .ה"א בשם ספר הדע"לעיל פ ע' עי). אור יקר(לנגבה חסד ודאי ' ממצרים עמקי הקלי 4824
' בשכלו לחקור הנהגתם וממשלתם כנז' ל אברם וכיוצא רזא דחכמתא שירד לקליוירד אברם ויע' פי 4825

  ).א"נ(ח "ז. 'ולא נתפתה ועלה בשלום וצוה עליו פרעה ראש הקליפה שלא יגעו וכו
 .ב"ב ופב ע"ה לקמן פג ע"דע' עי 4826
משמע משם שלא עמד , נפק מניה ישמעאל' נח דף עו אמר יהב חכמתא לאברהם וכו' ג שבפ"אע 4827

ל דלגבי אדם ונח אמר נחית אברהם לעמקייא דלהון וידע לון ולא אתדבק בהו "י. ה"סיונו אלא מרעבנ
 ).מ"מ(ה דקאים במהימנותא עילאה כדקא יאות "מ אינו כמרע"אבל מ, כאדם ונח

מ נחש אשת זנונים "דס' הרי הוא נוק) ל"ק וכתבי האריז"הנזכר ברמ" (יין המשכר"שהוא כרם מ 4828
  ).ד"ב פא ע"ה ח"דע(

 ).הערת הזוהר(א ”סא ע 4829
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 והכל ,הוא ברוך הקדוש של וגורלו חלקו
  .אחד סוד

àùéã÷ úåä àì äá èåìùéå àúéîã÷á ïòðëì 
á÷ã äéáãòå äé÷ìåç àòøà"àãç àæø àìëå ä  

 עמו והיה ,בדרך הולך היה שמעון רבי
 .יהודה ורבי אבא ורבי ,בנו אלעזר רבי

 תמהני ,שמעון רבי אמר ,הולכים בעודם
 דברי לדעת משגיחים לא העולם בני איך

 נפשי" ,ואמר פתח .עומדים מה ועל ,תורה
 ".אשחרך בקרבי רוחי אף בלילה ךיאוית

  .אותו ובארנו ,בארוהו הזה הפסוק

æà äåä ïåòîù éáø éáø äéîò äåäå àçøàá ìé
 ååäã ãò äãåäé éáøå àáà éáøå äéøá øæòìà

à éìæà" àì àîìò éðá êéä àðäååú ïåòîù ø
 éîéé÷ äî ìòå àúééøåàã éìî òãðîì ïéçéâùî

 øîàå çúô)è åë äéòùé ( äìéìá êéúéåà éùôð
êøçùà éáø÷á éçåø óà4830 äåî÷åà àø÷ éàä 

äéì àðîé÷åàå  
 ואכשה ,האדם נפש , בא וראהאבל

 .למעלה ועולה ממנו יוצאת ,למטתו עולה
 אחד כל אין ,עולות לןושכ תאמר ואם

 הנפש אלא ,המלך פני את רואה ואחד
 שםור רק הגוף עם בה נשאר ולא עולה

 והנפש. הלב חיות של המדה של )נשימה(
 לדרגות דרגות וכמה .לעלות ורוצה הולכת
קליפות ב ופוגשת משוטטת היאו .לעלות

 ,טהורה היא אםו .אהמוהט אורות של
היא  ואם .למעלה עולה ,ביום נטמאה שלא

 בהם ונדבקת ביניהם נטמאת ,טהורה לא
 ,דברים לה מודיעים ושם .יותר עולה ולא

 .קרוב זמן של דברים מאותם ונדבקת
 לה ומודיעים עליה שצוחקים ולפעמים

 כל וז כדוגמא הולכת ואז ,כוזבים דברים
 .למקומה ושבה ,האיש שיתעורר עד הלילה
 הוא ברוך שהקדושהללו  הצדיקים אשרי
 מן שישמרו כדי בחלום סודותיו להם מגלה

 ÷éìñ ãë ùð øáã àùôð éæç àú ìáà
 àîéú éàå àìéòì à÷ìñå äéðî ú÷ôð äéñøòì
 àëìî éôà éîç ãçå ãç ìë åàì ïà÷ìñ åäìëã

à÷ìñ àùôð àìà4831úùà àìå  éãäá äá øà
åîéùø ãç øá àôåâ4832) åîéùð(  àèñ÷ã

àúåéçã4833 àéòáå àìæà àùôðå àáìã 
à÷ìñì4834 úàèù à÷ìñì ïéâøãì ïéâøã äîëå 

 ïéøéäè ïéøîå÷ éðäá úòøòúà àéäå
àúåáàñîã4835 úáàúñà àìã úàéëã àéä éà 

 úáàúñà úàéëã åàì éàå àìéòì à÷ìñ àîîéá
 ïîúå øéúé à÷ìñ àìå åäá ú÷áãúàå åäééðéá

éòãåî ïéìî äì ]éäéàå[ )å( ïéìî ïåðéàî ú÷áãúà
äá ïéëééçã ïéðîæìå áéø÷ ïîæã4836 äì ïéòãåîå 

 àéìéì ìë àðååâ éàäë àìæà ïéãëå ïéáéãë ïéìî
ùð øá øòúéã ãò4837 äøúàì úáàúå ] ïéàëæ

á÷ ïåì éìâã àéé÷éãö ïåðéà" àîìçá äéìéã ïéæø ä

                                                           

אור (ה "שהנפש באותה שעה היא מסתלק להקב, ה אמר"וכנגד הקב, כלומר נפשי איוה אותך בלילה 4830
 ).ה' ב סי"יקר ש

 ).ז"רמ ( הוא הבל דגרמי והוא נפש דקטנות שהוא רשימו דנפש דגדלות הנכנסת כשנולד4831
  ).א"ד(פש בו תמיד נשאר אצלו בעת שינתו רשימת מקום הכלי שחיות הלב והנ 4832
 כמדתו נהא להיותו כבראשו"שעתה חזר ז' ל מדת החיים פי"ר' וכו ביאור מילת קיסטא דחיותא 4833

מוחין ושום אבר מן גופא רק חלק עשירי ' אין בה בחי' ונוק' וכוק בלבד "שלא היו בעת אצילותו רק ו
שירי מן החיות שהיה לו שהוא חיות רק אותו חלק הע'  אין בו בחי'וכו המעשרה חלקים שיש לה בגדלות

ק ובמלכות שבו וזהו ביאור "ואז נחלק אותו החיות שאינו רק חלק העשירי בלבד ונחלק בו' מגיע לנוק
מדה קטנה דחיות האדם בלב כמו הבלא דגרמי והנפש ). א"ד(מדה וכלי ). ב"כ נה ע"שעה (קיסטא דחיותא

 ).א"נ(ב "הרש. ים באויר כמו ביב הקמורהטמונים ומכוס' קימרין קלי' פוגעת בכחות הטומאה ופי
עליה זו היא מפני שהנשמה מקור חיים לרוח והרוח מקור חיים לנפש והנפש מקור חיים לנשמה  4834

 ).אור יקר] (@ן"דרך מ[
כסויים שהם ' כוחות חיצונות שהם מכסה וקליפה לטהירין שהם האורות עליונות ומלת קומרין פי 4835

  ).א"ד(ש סכתה בענן "מכסים האורות בעת תגבורתם כמ
 ).א"ד(שהם משחקים עם אותה הנשמה ומודיעים לה דברים כזבים  4836
והישן אחר , ה בא לגן עדן של מטה"שאחר חצות אין שעשוע זה לנפשות מפני שהקב, בחצות לילה 4837

וכל חלום שהוא אחר חצות , כי הנפש היא נאחזת בחצונים, אין ממש בענייניו, החצות אפילו צדיק גמור
 ).אור יקר(ן בו צדק אי
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 שמטמאים העולם רשעי לאותם אוי .הדין
  .ונפשם עצמם

ïåøîúñéã ïéâá4838àðéã ïî [ éáééç ïåðéàì éåå 
ïéáàñîã àîìòåäééîøâ 4839åäééùôðå 4840  

 כשעולים ,נטמאו שלא אותםבא וראה 
 אותן כל בין ונכנסת עולה הנפש ,למטתם
 .בהן נדבקת ולא ועולה ,בראשונה הדרגות

 כפי ועולה ומשוטטת הולכת כך אחר
 נראית ,לעלות שזוכה הנפש אותה. דרכה

 ברצון ונדבקת ,יםִמהָי יֵנְפ רֶבֶס יֵנְפִל
 עםובנ ראותל עליונה בתשוקה להראות

 שיש האיש הוא וזה .בהיכלו ולבקר המלך
 הנפש היא וזו. הבא בעולם תמיד חלק לו

 הוא ברוך בקדוש כשעולה שלה רצוןשה
 אורות הללו במינים נדבקת ולא )תמיד(

 קדוש מין אחר הולכת והיא .האחרים
לכן ו .משם שיוצאת )מקום אחר( במקום

 ףולרד כדי ,"בלילה ךיאוית נפשי" כתוב
  .נכרי אחר מין אחר להתפתות ולא יךאחר

åáàúñà àìã ïåðéà éæç àú4841 é÷ìñ ãë 
ïéâøã éðä ìë ïéá úìàòå à÷ìñ àùôð åäééñøòá 

)ïéâøãå( åäá ú÷áãúà àìå à÷ìñå àúéîã÷á 
äçøåà íåôë à÷ìñå úàèùå àìæà øúáìå4842 

 øáñã éî÷ úàéæçúà à÷ìñì úëæã àùôð àéää
ïéîåé éôà4843àúåòøá ú÷áãúàå 4844 äàæçúàì 

úáàúáåàé348 äàìò4845 àëìî íòåðá éîçîì 
äéìëéäá àø÷áìå4846 äéì úéàã ùð øá àåä àãå 

à÷ìåç4847øéãú 4848éúàã àîìòá 4849 àéä àãå 
 àùôð)àôéñëã] (àôåñëã[4850 äìéã ]à÷ìñ ãë[ 

á÷á" ä)øéãú ( ïéøéäè ïéðéæ éðäá ú÷áãúà àìå
 àðéæ øúá úìæà àéäå ïéðøçààùéã÷ )àøúàá( 

]àøúà øúá[ë êë ïéâáå ïîúî ú÷ôðã  áéú
)è åë äéòùé ( óãøîì ïéâá äìéìá êéúéåà éùôð

 àøçà àðéæ øúá äàúôúàì àìå êøúá
äàøëåð4851  

 ששולטת הנפש זו "נפשי" ,בא וראה
 ]שולטת [הרוח .הדרגה אחר ורודפת בלילה
  אויתך נפשי" שכתוב ,ביום

 äìéìá àèìù éäéàã ùôð àã éùôð éæç àú
 éùôð áéúëã íåéá çåø àâøã øúá óãøîì

êéúéåà4852  
  âô/á  

 אף" .בלילה ששולטת הנפש זו ,"בלילה
 ששולטת הרוח זו ,"אשחרך בקרבי רוחי

 óà äìéìá àèìù éäéàã ùôð àã äìéìá
 àèìù åäéàã çåø àã êøçùà éáø÷á éçåø

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(הם יודעים בחלמם גזרה עליונה ומתענים ושבים בתשובה  4838
 ).אור יקר(במעשים רעים ביום  4839
 ).אור יקר(בלילה בעת סלוקה  4840
 ).אור יקר(שלא פגמו ביום  4841
 ).אור יקר(כפי בחינתה ומדרגתה דאית נפש ואית נפש ' וא' היינו בסוד מנוחת הנפש כל א 4842
דהיינו הסברת פנים העליונה פני הספירות העליונות , הפנים שהוא נקרא סבא אפי יומיןשר ה 4843

 ).אור יקר(שהם מים עליונים 
 ).אור יקר(החכמת עצמה וכוללת עצמה בו , אחר כך 4844
וכן היא מרוב השקה היא נכללת שם ומשם היא משגת , להתדבק ברוב החשק התחתון בעליון 4845
 ).אור יקר(ת "המתגלה על ידי התדהיינו אור הבינה ' נועם ה
 ).אור יקר(מלכות  4846
 ).אור יקר(מתגלה למטה והוא משתעשע בו ' היינו היות נועם ה 4847
 ).אור יקר(בין בחייו בין במותו  4848
 ).אור יקר(בינה  4849
  ).א"ד(שתאותה  4850
  ).א"ד(' מיני אורות אחרים שהם צד הקליפה חיצוני 4851
, ת"וחשק המלכות להדבק בת, יממא היינו תפארת מדת יוםהיינו המלכות מדת לילה רוח שליט ב 4852

וחלק ממנ ההוא נפש האדם לכך אמר אויתיך , שהיא מדת לילה, כנגד המלכות" נפשי"ושיעור הכתוב 
גם כן רוח שהיא חלק , ואינו באדם לפעמים, ת מדת יום"בלילה דהיינו עת סילוק הנפש מהגוף שהיא הת

 ).אור יקר(וא זמן שליטתו אשחרך ת אשחרך דהיינו בשחר ביום שה"הת
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 הן] האלה[ דרגות ששתי תאמר ואם. ביום
 והן ,אחת דרגה הן שהרי ,כך לא ,רודיבפ

 עליונה אחת] ועוד[ ,אחד בוריבח שתים
 ,בה והן בהן ונדבקת עליהן ששולטת

 הדרגות וכל .נשמה ונקראת )ונקראים(
 מסתכליםר שאשכ ,החכמה בסוד עולות

 בחכמה האדם יסתכל ,הדרגות אלו ]על[
 בהם נכנסת הזו והנשמה ,העליונה
 האיש אותו אז ,שולט וכשזה .בה ונדבקים

 אחד רצון ,הכל מן שלם ,קדוש נקרא
  .הוא ברוך לקדוש

éú éàå àîîéá àãåøôá ïåðéà ïéâøã ïéøúã àî
 ïéøú ïåðéàå ïåðéà ãç àâøã àäã éëä åàì

 ãçå ãç àøåáçáäàìòåäééìò àèìùã 4853 
äéá ïåðéàå åäá ÷áãúàå4854) ïåø÷àå (

]úàéø÷úàå[äîùð 4855 ïà÷ìñ ïéâøã åäìëå 
 ìëúñé ïéâøã ïéìà ïìëúñî ãëã àúîëçã àæøá

 äîëçá ùð øáäàìò åäá ìééò äîùð éàäå 
ãëå äá ï÷áãúîå ùð øá àåää ïéãë àèìù éàä 

ùåã÷ éø÷à4856àìëî íéìù 4857àãç àúåòø 4858 
á÷ éáâì"ä  

 היאו ,תחתונה התעוררות היא הנפש
 בה אוחז והגוף ,אותו וזנה בגוף סמוכה

 ונעשית נתקנת כך אחר .בגוף אחוזה והיא
 הנפש בהתעוררות רוח עליה להשרות כסא

 יערה עד" ככתוב ,בגוף שנאחזת הזאת
 את שמתקנים לאחר". םממרו רוח עלינו

 הרוח שהרי ,נשמה לקבל עתידים ,שניהם
 ,עליה להשרות לנשמה כסא נעשית

 הכל על עליונה סתימה היא הזו והנשמה
 כסא )לה( שיש נמצא .הטמונים כל טמונת
 וכשתסתכל .עליהם לעליון וכסא ,לכסא

 ,הזה בדבר החכמה סוד תמצא ,בדרגות
 והזדוגמא  בלהדביק חכמה היא והכל

  .יםומסת ריםדב

ôð" àëéîñ àãå äàúú àúåøòúà éäéà ù
 úãçàúà àéäå äá ãéçà àôåâå äéì úðæå àôåâá

àôåâá4859 àééñøë úãéáòúàå úð÷úúà øúáì 
 ùôð éàäã àúåøòúàá çåø äìò äàøùàì

 áéúëã äîë àôåâá úãéçàúàã)åè áì äéòùé (
éð÷úîã øúáì íåøîî çåø åðéìò äøòé ãò4860 

äîùð àìá÷ì ïéðéîæ åäééååøú ãéáòúà çåø àäã 
 äîùð éàäå äéìò äàøùàì äîùð éáâì àééñøë

 àîéúñ éäéàäàìò4861 ìëã àøéîè àìë ìò 
 úéàã çëúùà ïéøéîè)äì (àééñøë4862 àééñøëì 

 éáâì àééñøëåäàìò ìëúñú ãëå åäééìò 
ïéâøãá4863 äìî éàäá àúîëçã àæø çëùú 

                                                                                                                                                                                     

ת ומלכות כן "וכמו שהבינה קושרת ומייחד ת, ת ומלכות"היינו הנשמה והיא כעין הבינה על ת 4853
אור (הכוונה שהם מתנהגים למטה כרצונה " שלטא עליהו"ואומר . הנשמה היא קושרת ומייחדת רוח ונפש

 ).יקר
ת ומלכות ומציאותם בבינה להיותם "דבקות התדהיינו כענין , בנשמה" ביה", רוח ונפש" אינון" 4854

ואף כן נפש ורוח דבקי בנשמה ומציאותה בה להיותם שואבים ממנה , שואבים שפע וחיות עליון ממנה
 ).אור יקר(חיות עליון 

שמה יעיד על מציאותה מבינה כענין ונמשת שדי תבינם וכענין נשמת כל חי שהיא הבינה והיא  4855
 ).אור יקר(כן הנשמה ו, נשימה וחיות לתחתונים

 ). אור יקר(מהיכל קדש הקדשים ועיקר בחכמה , מצד החכמה והבינה ששם הקדש כנודע 4856
 ).אור יקר(נפש רוח ונשמה ' בכל כלל הג 4857
רוחא , שלים מכל מצד הבינה, ואפשר קדוש מצד החכמה. שהרי הנשמה כוללת הכל אל העבודה 4858

, הוא משתלם במעשיו בקדושתו, רות כגון חכמה וכתרבענין שמה שאין לו חלק מהספי, חד מצד הכתר
 ).אור יקר(מכתר ' מחכמה וברעותא חדא וכו

 ).מ"מ(גופא לגבי מלכות דאצילות ' הבריאה נק' פי 4859
אמנם , הן אמת שניהם צריך שיתקנו כדי שיזכו אל הנשמה מפני התועלת הנמשך לשניהם ממנה 4860

 ).אור יקר(י הרוח מאירה בנפש "אתעביד כורסייא ועהכסא אליה הוא הרוח לבד וזה שאמר דהא רוחא 
אמנם נכללת בה החכמה והכתר בסוד החיים העליונים הנמשכים בכל , הנשמה היא מבינה 4861

טמירא , עילאה על כולא מצד הכתר, וזה שאמר איהי סתימא דהיינו מצד החכמה, המדרגות מאין סוף
 זה יוכל האדם למצוא קשר הספירות העליונות נפש ומדרך. דטמירין מצד החיות העליון הנמשך על ההגון

וזה שאמר , אפילו החיים הנצחיים הנעלמים המעמידים הכל, ובה כלל הכל, נשמה בינה, ת"רוח ת, מלכות
 ).א"נ(לפי שמקורה מהבינה ). אור יקר(וכד תסתכל בדרגין 

 ).א"נ(הנפש היא כסא לרוח והגוף הוא כסא לכסא והרוח כסא לנשמה  4862
 ).אור יקר(ל נכלל באדם הכשר והכ 4863
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 à÷áãúàì àúîëç àåä àìëå]éàäá) [éàäë( 
ïéîéúñ ïéìî àðååâ  

 התעוררות היא הנפש ,ראהבא ו
 של האור כצורת ,בגוף שנדבקת תחתונה

 נדבק שחור שהוא התחתון שהאור ,רנה
 אלא נתקן ולא ממנה נפרד ולא בפתילה

 לאור כסא נעשה ,בפתילה וכשנתקן .בה
 האור אותו על ששורה הלבן העליון

 נעשה ,יםנתקנ כששניהם כך אחר. רוהשח
 ושאינ וםסתאותו אור לבן כסא לאור ה

 האור אותו על ששרה מה נודע ואינו נראה
 שהוא האדם וכך .שלם האור ואז ,הלבן
 שנאמר כמו ,קדוש נקרא ואז ,בכל שלם

כדוגמא  ,"' וגוהמה בארץ אשר לקדושים"
  .עליון בסוד זו

éæç àú4864 ùôð )ã( äàúú àúåøòúà éäéà
 àðéöåáã àøåäðã àðååâë àôåâá äéá à÷áãúàã

àîëåà éäéàã äàúú àøåäðã4865  ú÷áãúà
äìéúôá4866) àééñøåë úãéáòúà( ùøôúà àìå 

úð÷úúà àìå äðî4867 úð÷úúà ãëå äá àìà 
 àøåäðì àééñøë úãéáòúà äìéúôáäàìò 

àøååç4868àîëåà àøåäð àåää ìò àééøùã 4869 
 àåää úãéáòúà åäééååøú ïð÷úúî ãë øúáì

àøååç àøåäð4870äàîéúñ àøåäðì àééñøë 4871 
 àåää ìò àøùã äî òãééúà àìå éæçúà àìã

ðíéìù àøåäð ïéãëå àøååç àøåä4872 øá àåä êëå 
àìëá íéìù åäéàã ùð4873 ùåã÷ éø÷à ïéãëå 

 øîà úàã äîë)â æè íéìäú ( øùà íéùåã÷ì
 äîä õøàá>åâå' <)íá éôöç ìë éøéãàå( àðååâë 

 àæøá àãäàìò  
 ,לארץ נכנס שאברהם בשעה ,בא וראה

 שנאמר כמו ,הוא ברוך הקדוש לו נראה
 ובנה נפש שם בליוק ,"אליו הנראה 'לה"

 ונסוע הלוך" כך אחר .ההיא לדרגה מזבח
 שעלה )עד( כך אחר .רוח בלישק ,"הנגבה

 מזבח שם ויבן" אז ,הנשמה תוך להתדבק
 כל רנסת שהיא הנשמה היא זו .סתם ,"'לה
 להצרף שצריך ידע כך אחר. יםרסתנה

 אברם וירד" ,מיד ,בדרגות ולהתעטר

àì íäøáà ìàòã àúòùá éæç àú àòø
á÷ äéì éæçúà" áéúëã øîúàã äîë ä

)æ áé úéùàøá (åäéì" ïîú ìéá÷å åéìà äàøðä ä
 òåñðå êåìä øúáì àâøã àåääì çáæî äðáå ùôð

äáâðä4874 )è íù ( çåø ìéá÷ã>øúáì<) >ð"à <
ãò ( ïéãë äîùð åâ à÷áãúàì ÷éìñã)æ íù ( ïáéå

åäéì çáæî íù" éäéàã äîùð àéä àã íúñ ä
úáì ïéîéúñ ìëã àîéúñ éòáã òãé ø

                                                           

 ).הערת הזוהר(ב ”לעיל עז ע 4864
 ).א"נ(מלכות  4865
 ). אור יקר(גוף  4866
 ).א"נ(א במצות ומעשה התחתונים "תיקון וקשוט כ' אין למ 4867
 ).א"נ(ת "ת 4868
 ).אור יקר(נפש  4869
 ).אור יקר(רוח  4870
  ). אור יקר(נשמה  4871

  ).א"נ(ח "ז. כסא לבינה' ת והמ"הבינה והת
אם יחסר אחד מהם , ואין שלימות אל הנר, שהכל אחדות אחת ונר אחד, ון אל אחדותםעוד כו 4872

 ).אור יקר(
והטעם שאינו נקרא קדוש אלא בסוד הנשמה וקרא כתיב לקדושים , אינו שלם אם לא יכלול כולם 4873

אור (ה אלא באלו השלמים הכוללים הכל "נראה שאין חפץ להקב, אשר בארץ המה ואדירי כל חצפי בם
 ).קרי

ב ”הכתוב משמו בפנחס ריז ע' א בגי”דרגין ארזי לבנון ביה עיין עד ע' ה ומה שאמר חמש"עיין בשל 4874
  ).א"ד(א "ת ז"ולפי דרכנו למדנו שקורא לת
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 ךתו התפתה ולא ,משם צליונ ".מצרימה
 כיון .למקומו ושב ונצרף ,האורות אותם
 ,"ממצרים אברם ויעל" ,מיד ,ונצרף שירד
 באמונה ונדבק למקומו ושב ודאי עלה

 והלאה מכאן". הנגבה" שכתוב ,העליונה
 ונדבק העליונה החכמה אברהם ידע

 .העולם של הימין ונעשה ,הוא ברוך בקדוש
 ,"ובזהב בכסף במקנה מאד כבד ואברם" אז
 בצד "במקנה" ,המזרח בצד "מאד כבד"

 מצד "בזהב" ,הדרום מצד "בכסף" ,המערב
 וכל אבא ורבי אלעזר רבי באו. הצפון

 אבא רבי בכה .ידו את ונשקו החברים
 יאיר מי ,העולם מן כשתסתלק ,וי וי ,ואמר

 החברים של חלקם אשרי .התורה אור את
  .מפיך הללו תורה דברי ששומעים

)àôøèöàì] (àôøúàì[ïéâøãá àøèòúàìå 4875 
 äîéøöî íøáà ãøéå ãéî)é áé úéùàøá (

ïéøéäè ïåðéà åâ àúôúà àìå ïîúî áéæúùàå4876 
 ãéî óéøöúàå úçðã ïåéë äéøúàì áúå óéøöúàå

 íéøöîî íøáà ìòéå)à âé úéùàøá ( éàãå ÷éìñ
 àúåðîéäîá ÷áãúàå äéøúàì áúåäàìò 

 áéúëã)àøáùè áé úé(äáâðä 4877 ïàëî 
 àúîëç íäøáà òãé äàìäìåäàìò ÷áãúàå 

á÷á"àðéîé ãéáòúàå ä4878 íøáàå ïéãë àîìòã 
 áäæáå óñëá äð÷îá ãàî ãáë)áé âé úéùàøá (

çøæîã àøèñá ãàî ãáë4879 àøèñá äð÷îá 
áøòîã4880íåøãã àøèñî óñëá 4881 áäæá 

ïåôöã àøèñî4882 àáà éáøå øæòìà éáø åúà 
 éáø äëá éåãé å÷ùðå àéøáç åäìëå éåå øîàå àáà

 àøåäð øéäðé ïàî àîìò ïî ÷ìúñú ãë éåå
 ïéìî ïéòîùã àééøáçã ïåä÷ìåç äàëæ àúééøåàã

êîåôî ïéìà àúééøåàã  
 ,כתוב מה בא וראה ,שמעון רבי אמר

 .ודרגתו מקומו את דולפק ,"למסעיו וילך"
 זו ,המסעו מי ,למסעו כתוב, "למסעיו"

 .בראשונה לו שראויה הראשונה הדרגה
 שלמה אבן" שם וכתוב ,"מסעו" כאן כתוב

 áéúë äî éæç àú ïåòîù éáø øîà)â âé íù (
äéøúà ã÷ôîì åéòñîì êìéå4883éåâøãå 4884 

åéòñîì4885  àâøã àã åòñî ïàî áéúë åòñîì
ã÷äàî4886 àëä áéúë àúéîã÷á äéì éæçúàã 

 íúä áéúëå åòñî)î"æ å à ( òñî äîìù ïáà

                                                                                                                                                                                     

דהיינו ). אור יקר(מפני שעד עתה כיון שלא נצטרף לא היה מעוטר בספירות להיותו מרכבה אליהם  4875
ז לא "ועכ, להתבונן בהם ולהכיר את כולם, והחיצונים' גות הקלילרדת בכל מדר, שצריך להתנסות גם בזה

 ).ד"ב פא ע"ה ח"דע(ויכנס לשלום וייצא לשלום , שלא יהנה מהם מאומה, כך, ידבק בידו מאומה מן החרם
  ).א"ד(תוך אותן אורות כוחות חיצונות כנזכר  4876
ירד אברהם אליהם ועלה ואחר ש' מטמטמים הלב לבל יכנס פנימה להשיג ידיעתו יתב' שהקליפו 4877

  ).א"נ(ח "ז. 'לא היה בהם כח לטמטמו אלא ידע וכו
כיון שנצטרף ויצא טהור נעשה מרכבה לחסד וקודם ירידתו למצרים לא נעשה מרכבה אלא נכלל  4878

 ).אור יקר(בנפש ורוח ונשמה 
' ת שנק"ה בת"ה ושם מ"מ' מאד גימ' פי). אור יקר(מאד אדם , ת שבו"מצד הת, בסטרא דמזרח חסד 4879
 ).מ"מ(מזרח 

' ששם מקנה בסוד זה הים גדול ורחב ידים שם רמש וגו, מסטרא דמערב חסד מצד המלכות שבו 4880
 ).מ"מ(ן שהיא מלכות "ב' נ מקנה היא בהמה גי"א, אשת חיל' ומלכות נק, מקנה הם החיילות' פי). אור יקר(

 ).אור יקר(חסד שבחסד ששם הלובן והכסף  4881
אור (בחינות המרכבה שבה ' ר שם הזהב והאודם והיינו שכלל החסד בכל דחסד מצד הגבורה אש 4882

 ).יקר
 ).אור יקר(חסד  4883
 ). אור יקר(ממלכות  4884
ו כתיב "ב ומגבעות אמר רב מתיבתא מלא וא”תימה כי אינו כתוב כך ובפרשת בלק רג ע 4885

כ וכן ויהי ריב "ג' ואחריו וכן אל תירא אותו וכן עד דרוש אחיך אותו וכן כלת "ובמתיבתא עילאה חסר וא
אמת למסעיו כתיב וכן ויהי ריב דלקמן וכמוהו רבים ועל קבלתם רב כתיב הדרשה תדרש ועיין ). א"ד(

  ).א"נ(ב "הרש. מ על כלת משה"זו ותירוצה בר' קו' ד א"פנחס רנ
 ).אור יקר(והיא נקרא מסע כדמסיק מסע נבנה שנסעה ממקום למקום , היינו המלכות 4886
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 ,ודאי שלמה אבן בארנו והרי ".נבנה מסע
 כל ,"למסעיו וילך. "שנתבאר כמו מסע
 כמו ,דרגה אחר דרגה הדרגות אותן

  מנגב" ,שנאמר

òñî éàãå äîìù ïáà àðîé÷åà àäå äðáð4887 
åéòñîì êìéå øîúàã äîë4888 ïéâøã ïåðéà ìë 

áâðî øîúàã äîë àâøã øúá àâøã  

  ãô/à  
 ולחברם מקומו את לתקן ,"אל בית ועד
 "אל בית ועד מנגב" שהרי ,שלם ביחוד
 המקום אל. "כראוי החכמה ודס נמצא
 "אהלה" ,"בתחלה אהלה שם היה אשר

 ,שלמה אבן .אל בית זה ,אהלה מי .א"בה
 מקום אל" ,ואמר רשם עוד .שאמרנו כמו

 שכתוב ,"בראשנה שם עשה אשר המזבח
 אברם שם ויקרא" ואז ,"אליו הנראה 'לה"

  .השלמה באמונה נדבק אז ,"'ה בשם

ìà úéá ãòå4889 )â âé úéùàøá (àì àð÷ú
íéìù àãåçéá ïåì àøáçìå äéøúà4890 àäã 

àúîëçã àæø çëúùà ìà úéá ãòå áâðî4891 
 äìäà íù äéä øùà íå÷îä ìà úåàé à÷ãë

 äìçúá)íù (äá äìäà" úéá àã äìäà ïàî à
ìà4892íéùø åú ïøîàãë äîìù ïáà 4893 øîàå 

 äðåùàøá íù äùò øùà çáæîä íå÷î ìà
 áéúëã)æ áé úéùàøá (åäéì" åéìà äàøðä ä
 ïéãëåàø÷éå4894åäé íùá íøáà íù "ä4895 

)ã âé úéùàøá ( àúåðîéäîá ÷áãúà ïéãë
àúîéìù  

 ,למעלה ממטה עלה בראשונה ,בא וראה
 'לה" וכתוב ,"אברם אל 'ה וירא" שכתוב
 כמו הראשונה הדרגה וזו ,"אליו הנראה

 וכתוב ,נבנה מסע( שלמה אבן שאמרנו
 ,"הנגבה ונסוע הלוך" כך ואחר ,)למסעו

 ,בדרום שהתעטר עד .דרגה אחר דרגה
 כשעלה הדבר סתם כך אחר .וגורלו חלקו
 ומשם .העליון העולם זה ,סתם 'לה ואמר
 והכל ,למטה ממעלה וירד בדרגות נסע

÷éìñ àúéîã÷á éæç àú4896 àìéòì àúúî 
 áéúëã)æ áé úéùàøá (åäé àøéå" íøáà ìà ä
 áéúëå)íù (åäéì" àâøã àåä àãå åéìà äàøðä ä

 äîìù ïáà ïøîàãë äàîã÷)]ð"à [ äðáð òñî
åòñîì áéúëå (äáâðä òåñðå êåìä øúáìå4897 

 äé÷ìåç íåøãá øèòúàã ãò àâøã øúá àâøã
äìî íéúñ øúáì äéáãòå4898 øîàå ÷éìñ ãë 

åäéì" àîìò àã íúñ ääàìòìéèð ïîúîå 4899 

                                                                                                                                                                                     

היותה נוסעת ממקום , אבן שלמה בשלימות אלא על ידי מסע'  נעשת המלכות הנקכלומר לא 4887
למקום נמצאת שהיא נקראת מסע בבחינת השלימות ומפני שאברהם כלל אותה בשלימותה קראה מסע 

 ).אור יקר(
 ).הערת הזוהר(' ו' ג סוף פ"הגלגולים דף ו סע' פירושו בס' עי 4888
ז כיון לקשר העליונות "רגא עד שהגיע למדתו מדת החסד ואחוזהו וילך למסעיו רבים דרגא בתר ד 4889

כ מנגב ועד בית אל לאתקנא אתריה ולחברא לעליונות ביחודא "וליחד וזהו הלוך ונסוע הנגבה ואח' במ
 ).א"נ(' שלים עם המ

רזא . א היינו סוד הבינה המעלים את החכמה"ר אשתכח רזא דחכמתא דז"פירוש גם שלא זכר ג 4890
 ).א"נ(ד שלים דחכמתא והיחו

  ).א"נ(רמז לכתר  4891
שהיא מצד החסד המתפשטת ענפיה כלפי ' שלמות המלכות אל הייחוד הוא בהיותה נקראת ה 4892

א היינו מנגב ועד בית אל והיינו שלימותה ולפיכך "ולכך אהלה בה, כי משם לה תיקון זה, מעלה מדצ החסד
 ).אור יקר(אמר שהיא אבן שלימה 

 ).אור יקר(נה יותר נגלת רצה לפרש המלכות בבחי 4893
קיים ' מ מג"ת אל חסד עולם בינה ג"ת' אל עולם ה' השפיע בשם זה ה. וקרא זה אל זה' ויקרא מל 4894

  ).א"נ(
 ).אור יקר(ראשונות וכלל הכל במלכות ' עולם בינה כוללת ג, אל חסד. @אל עולם: המשך הפסוק 4895
 ).אור יקר(תחלה עלה ממטה למעלה ונכנס דרך הפתח  4896
 .ה"א בשם הדע"לעיל פ ע' יע 4897
 ).א"נ(סתם בינה ומתמן נחית ' סתם ויבן שם מזבח לה' אמר לה 4898
 ).אור יקר(היינו השתא דקאמר מנגב ועד בית אל  4899
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 כשתסתכל וכאן. כראוי במקומו נדבק
 .העליונה החכמה סוד את תמצא ,בדרגות

 ,הימין מצד ,"מנגב למסעיו וילך" ,כתוב מה
ומק עה וםהסת העליון העולם ראשית
 דרגה אחר דרגה וירד .סוף אין עד למעלה

. למטה ממעלה ,"אל בית ועד מנגב" )עד(
 נדבק ,"'ה בשם אברם שם ויקרא" וכתוב
 מקום אל" שכתוב ,כראוי במקומו היחוד

  ".נהובראש שם עשה אשר המזבח

 àìë ÷áãúàå àúúì àìéòî úéçðå ïéâøãá
äéøúàá4900 ìëúñú ãë àëäå úåàé à÷ãë 

ïéâøãá4901 àúîëçã àæø çëùú äàìò äî 
 áéúë)â âé úéùàøá ( àøèñî áâðî åòñîì êìéå

 àîìòã àúåøéù àðéîéãäàìò4902àîéúñ 4903 
à÷éîò4904àìéòì 4905óåñ ïéà ãò 4906 úéçðå 

 àâøã øúá àâøã)ãò ( ìà úéá ãòå áâðî)íù (
 áéúëå àúúì àìéòî)ã íù ( íøáà íù àø÷éå

åäé íùá" ÷áãà ääéøúàá àãåçé4907 à÷ãë 
 áéúëã úåàé)íù ( äùò øùà çáæîä íå÷î ìà
äðåùàøá íù  

 אותה שהעלה ,"שם עשה אשר" זה מה
 ממעלה בדרגות ירדעכשיו ו ,למעלה ממטה
 הדרגות מאותן תזוז שלא כדי למטה

 יחדיוית ,ממנה יזוזו לא והם העליונות
 אברהם התעטר אז. כראוי אחד ביחוד הכל
 הוא ברוך הקדוש לש גורלו לחלק והיה
 שמתעטרים הצדיקים אשריהם .ודאי

 .בהם מתעטר והוא הוא ברוך בקדוש
 בעולם ואשריהם הזה בעולם אשריהם

 צדיקים כולם ועמך" כתוב עליהם .הבא
 צדיקים רחווא" וכתוב ,"ארץ יירשו לעולם

  ".היום נכון עד ואור הולךאור נוגה כ

 àìéòì àúúî äì ÷éìñã íù äùò øùà éàî
àúùäåäã ïéâá àúúì àìéòî ïéâøãá úéçð é à

 ïåãòé àì ïåðéàå ïéàìò ïéâøã ïåðéàî éãòú àì
 ïéãë úåàé à÷ãë àãç àãåçéá àìë ãçéúéå äðî

á÷ã äéáãò ÷ìåç äåäå íäøáà øèòúà" éàãå ä
á÷á äéá éøèòúîã àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ"ä4908 

 ïéàëæå ïéã àîìòá ïåðéà ïéàëæ ïåäá øèòúî àåäå
úàã àîìòá ïåðéà áéúë åäééìò é)àë ñ äéòùé (

õøà åùøéé íìåòì íé÷éãö íìë êîòå4909 áéúëå 
)çé ã éìùî ( êìåä äâåð øåàë íé÷éãö çøåàå

íåéä ïåëð ãò øåàå  
 פתח .ישבו אחד לשדה כשהגיעו .הלכו

 בפסוק ,"וחנני אלי פנה" ,ואמר שמעון רבי
 åáúé ì÷ç éá ãçá åèî ãë åìæà éáø çúô

 øîàå ïåòîù)æè åô íéìäú (åâå éððçå éìà äðô '

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(במלכות  4900
 ).אור יקר(לתרץ שבמדרגות אלו כלולות כל האצילות כדלעיל  4901
  ).אור יקר(בינה ותחלתה לגבי מטה מחסד  4902

 ).מ"מ(עלמא עילאה ' א הספירה הראשונה שתיקנה הבינה נקשהחסד הו' פי
 ).אור יקר(עם החכמה  4903
 ).מ"ומ, אור יקר(אבא  4904
 ).מ"מ(א "א). אור יקר(כתר  4905
כלל כל ). אור יקר(הכל נכלל שם וממשיך מנגד ועד בית אל עד מדרגה אחרונה , כמשמעו 4906

ה תיקן המלכות והעלה אותה "אחר שאאע" ווילך למסעי"ה ושיעור הכתוב "ס ב"הפרצופים הנעלמים עד א
א שנתקן מאימא ומאורות "כ שנצטרף במצרים ובירר הבירורים המשיך לה הארה מחסד ז"עד הבינה אח

הכתוב במה תיקנה ואחר מנגב ' ופי. למסעו כתיב שהיא המלכות שתיקנה, וזהו וילך למסעיו, הראשונים
שיך הארת חסד למלכות מלמעלה למטה כדי שתהיה שהוא חסד שאחר שאורות העליונים האירו בחסד המ

י מה "כ ע"היא כלולה עמהם והניחה שורשה בספירות העליונים על ידי מה שהעלה אותה למעלה ואח
ש בגין דהיא לא תעדי "שתמשיך לה מלמעלה למטה יכלול ספירות העליונות בה ומניחים שרשם בה וז

 ).מ"מ(מאינון דרגין עילאין ואינון לא יעדון מנה 
 ).אור יקר(אל עולם כדלעיל ' כלומר כלל שם הכל במלכות והיינו בשם ה 4907
והיינו , שמציאות אורו מעטרם והיינו העלול מתעטר מן העילה והוא מתעטר בהו בנשמתם למעלה 4908

 ).אור יקר(העלול נכלל בעילתו 
אור ( צדיקים שאין שולט בהם שום בריה בעולם וזוכים לנחול את הארץ והיינו קרא ועמך כולם 4909

 ).יקר
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 אותו בארנו והרי ,בו להסתכל יש הזה
יש בו  ההז בפסוק אבל ,מקומות בכמה
 אמר דוד וכי ".אלי פנה" .יםומסת דברים

 שהוא דרגתו בעבור אלא ".וחנני אלי פנה"
 ,"לעבדך עזך תנה" ,אמר הוא בה מתעטר

 עז ויתן" ככתוב ,העליון העז זה ,"עזך תנה"
 מלך ,סתם מלך זה ,מלכו מי ".למלכו

 ,המשיח מלך זה ,לעבדך כאן אף .המשיח
 לבן והושיעה. "סתם מלך שאמרנו כמו

שהוא  עד ,הוא ישי בן היה לא וכי ,"אמתך
 .אביו של בשם ולא אמו של בשם אמר
 לקבל אדם יבא שכאשר ,בארנו הנה אלא
 שהוא בדבר ללכת צריך ,להזכיר עליון דבר
 .אביו את ולא אמו את הזכיר כן ועל ,ודאי
 כפי מלך שזה )שהרי( שנינו הנה ,ועוד

  .שאמרנו

äéá àìëúñàì úéà àø÷ éàä4910 àðîé÷åà àäå 
 ïéîéúñ ïéìî àø÷ éàäá ìáà øúà äîëá äéì
 éìà äðô øîà ãåã éëå éìà äðô äéá úéà

éððçå4911ïéâá àìà 4912 åäéàã äéìéã àâøã 
äéá øèòúà4913 êãáòì êæò äðú øîà÷ ) íéìäú

æè åô ( æò àã êæò äðúòäàì4914 áéúëãë )ù" à
é á ( íúñ êìî àã åëìî ïàî åëìîì æò ïúéå

 àëìî àã êãáòì àëä óåà àçéùî àëìî
 êúîà ïáì äòéùåäå íúñ êìî ïøîàãë àçéùî

)íù íéìäú ( ãò åäéà éùéã äéøá äåä àì éëå
 éåáàã àîùá àìå äéîàã àîùá øîà åäéàã
 äìî ìá÷ì ùð øá éúéé ãëã àðîé÷åà àä àìà

äàìòòá àøëãàì  éàãå åäéàã äìîá êäîì é
 ïðéðú àä åúå éåáàì àìå äéîàì øëãà àã ìòå

)àäã (]àãã[ïøîà÷ãë êìî   
 ,כתוב מה בא וראה ,שמעון רבי אמר

 כתוב בִר ,"אברם מקנה עיור בין ריב ויהי"
 הזרה לעבודה רולחז לוט שרצה ,ד"יו חסר

 ,מוכיח הכתוב וסוף ,הארץ יושבי שעובדים
 ".בארץ שבוי אז זייוהפר והכנעני" שכתוב

 לעבודה הרע לסורו חזר שלוט לנו ומנין
 מהו ,"מקדם לוט ויסע" שכתוב ,זרה

 כאן כתוב .עולם של מקדמונו ,"מקדם"
 בנסעם ויהי" וכתוב ,"מקדם לוט ויסע"

 של מקדמונו נסיעה להלן מה ,"מקדם
  .כן כאן אף ,עולם

 áéúë äî éæç àú ïåòîù éáø øîà) úéùàøá
æ âé ( áéø éäéåíøáà äð÷î éòø ïéá4915 áéúë áø 

åé øñç"ã4916 àðçìåôì øãäîì èåì àòáã 
 çëåà àø÷ã äéôåñå àòøà éáúé éçìôã äàøëåð

 áéúëã)íù ( õøàá áùåé æà éæéøôäå éðòðëäå
äàøëåð àðçìåôì äéðçøñì øãäà èåìã ïìðîå 

)àåä àãä( áéúëã )àé íù ( íã÷î èåì òñéå
éàî4917 àëä áéúë íìåò ìù åðåîã÷î íã÷î 
òñéå áéúëå íã÷î èåì )á àé íù ( íòñðá éäéå

 óåà íìåò ìù åðåîã÷î åìéèð ïìäì äî íã÷î
ïë àëä  

 של לבו נטה שלכך אברהם שידע כיון
 הפרד 'וגו לוט אל אברם ויאמר" ,מיד ,לוט
 אז .עמי להתחבר כדאי אינך ,"מעלי נא

 ãéî äéáì éèð éëäì èåìã íäøáà òãéã ïåéë
 èåì ìà íøáà øîàéå]åâå'[ úéì éìòî àð ãøôä 

                                                                                                                                                                                     

כ אמר "ואח, "לי"ולא אמר , כ אמר עבדך"ואח, "פנה אלי"קודם אמר , שמות' הוא קורא עצמו בג 4910
 ).ו' ב סי"אור יקר ש" (בן אמתך"

 ).אור יקר(מורה שיש לו זכות לעצמו ואין דרך הצדיקים לומר כן  4911
 ). א"נ(זעירא שבזה תחונני ' שהיא מדת י' ל י"ל א"ומלת אלי ר 4912
 ).אור יקר(מדת דוד שהיא המלכות ירצה פנה אל מדתי  4913
). אור יקר(כי עז מלכות ולפירושו לא יתיישב לזה הוכיח מפסוק ויתן עז למלכו , וקשיא ליה, בינה 4914

 ).א"נ(משפע ותוקף הבינה שהיא בעלת רחמים ' דעז סתם גבורה פי' פי
וכן דרשו . נכנס שם רמז אין כאן קדושהואינו ' שלא נדרוש דכשראוי ליכנס אות מאותיות שם הוי 4915

  ).א"נ(ח "ז. נתן אברהם מתנות חסר שמסר להם שמות הטומאה
 - פרשת חיי שרה (ספר הליקוטים ' עי). אור יקר(היינו שנחלקו על רבון העולם כדמסיק לקמיה , רב 4916
ל לדרוש "כו רזמכאן סמ. כתיב' מתנת חסר ו - ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת): פרק כה

הוא רמז לקליפה , ובא חסר, כי כיון שראוי להיות בו אחת מאותיות השם הגדול. שם הטומאה מסר להם
וכן ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי , וכן דרשו פלגשם כתיב. המערבת גילוי הקדושה באותו מעשה

 .יע עצמו מקדמונו של עולםשהס, כי רועי לוט היו רעים כמוהו, ד"ב חסר יו"כתיב ר, מקנה לוט
  ).הערת הזוהר(ב ”לעיל עד ע 4917
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 ללכת רצה ולא אברהם ממנו נפרד
 ,לרשע שמתחבר מי שכל ,עמו ולהתחבר

  .בגללו ולהענש אחריו ללכת סופו

ãë úðà ùøôúà ïéãë éàãäá àøáçúàì éà
øáàí349 àøáçúàìå êäéîì àòá àìå äéðî 

 êäéîì äéôåñ àáééçì øáçúéã ïàî ìëã äéîò
ùðòúàìå äéøúáà4918  

  ãô/á  
 ,אחאב עם שהתחבר מיהושפט ,לנו מנין

 שכתוב ,שם נענש אבות זכות לאוול
 שכתוב ,צלינ ואז ,"יהושפט ויזעק"
 רצה לא כן ועל ".ממנו אלהים ויסיתם"

 רצה לא זה כל ועם .לוט עם ללכת אברם
 לוט לו ויבחר" אלא ,הרע מסורו רולחז לוט
 נסע ,"מקדם לוט ויסע הירדן ככר כל את

 לדבק רצה ולא ,העולם של מקדמונו
  .אברהם כמו השלמה אמונהב

 áàçà íò øáçúàã èôùåäéî ïìðî äéðéâá
 áéúëã ïîú ùðòúà ïäáàã åëæ àìîìàå)ã"á ä' 

àì çé (éåö áéúëã áéæúùà ïéãëå èôùåäé ÷ò
)íù (éäìà íúéñéå" àòá àì àã ìòå åðîî í

 àòá àì àã ìë íòå èåìã äéãäá êäéîì íøáà
 úà èåì åì øçáéå àìà äéðçøåñî øãäîì èåì

ìë ïî ìéèðúà íã÷î èåì òñéå ïãøéä øëë 
àîìòã äàîã÷4919 à÷áãúàì àòá àìå 

íäøáàë àúîéìù àúåðîéäîá  
 במקום להדבק "כנען בארץ ישב אברם"

 .ברבונו להדבק החכמה ולדעת האמונה
 ," סדוםעד ויאהל הככר בערי ישב ולוט"

 שיצאו העולם של הרשעים אותם עם
 רעים סדום ואנשי" שכתוב ,האמונה מתוך

 לדרכו נפרד אחד כל ,"מאד 'לה וחטאים
 יםעוסקש החברים אשריהם לכן .כראוי

 עם שלהם והחברות ולילה יומם בתורה
 ואתם" כתוב ועליהם ,הוא ברוך הקדוש

  ".היום כלכם חיים אלהיכם 'בה הדבקים

 ïòðë õøàá áùé íøáà)áé âé úéùàøá (
 òãðîìå àúåðîéäîã àøúàá à÷áãúàì

äéøàîá à÷áãúàì àúîëç éøòá áùé èåìå 
 íåãñ ãò ìäàéå øëëä)íù ( ïéáééç ïåðéà íò

àúåðîéäî åâî å÷ôðã àîìòã4920 áéúëã ) íù
âé (åäéì íéàèçå íéòø íåãñ éùðàå" ìë ãàî ä

 ïéàëæ êë ïéâá úåàé à÷ãë äéçøàì ùøôúà ãç
 àîîé àúééøåàá éìãúùîã àééøáç ïåðéà

á÷á ïåäìã àúåøáçå àéìéìå" áéúë åäééìòå ä
) ã íéøáãã (åäéá íé÷áãä íúàå"ìà ää íëé

íåéä íëìë íééç  
 לוט הפרד אחרי אברם אל אמר 'וה"

 יונה ויקם" ,פתח אבא רבי ."' וגומעמו
 למי אוי ."' וגו'ה מלפני תרשישה חולבר

 שכתוב ,הוא ברוך הקדוש מלפני שמסתתר
 מלא אני הארץ ואת השמים את הלוא" בו

 אלא. מלפניו חולבר בא והוא ,"'ה נאם
 ".המדרגה בסתר הסלע בחגוי יונתי" ובכת

 זו ,"הסלע בחגוי" ,ישראל כנסת זו ,"יונתי"
 מה .העולם כל על עולה שהיא ,ירושלים

åäéå" åîòî èåì ãøôä éøçà íøáà ìà øîà ä
åâå ')ãé âé úéùàøá ( çúô àáà éáø)â à äðåé (

åäé éðôìî äùéùøú çåøáì äðåé í÷éå"åâå ä ' éåå
á÷ éî÷î øúúñàã ïàîì" äéá áéúëã ä) äéîøé

ãë âë ( àìî éðà õøàä úàå íéîùä úà àìä
åäé íàð"ë àìà äéî÷î ÷øòîì éúà àåäå ä áéú

)ãé á øéù ( äâøãîä øúñá òìñä éåâçá éúðåé
 íìùåøé àã òìñä éåâçá ìàøùé úñðë àã éúðåé

                                                                                                                                                                                     

ודוחק לומר דפליג ', רבי אלעזר דאדברה אין ראוי להפרד מן הרשע וכו' פי) א"עט ע(קשה דלעיל  4918
ובתנאי שיהיה מובטח שלא ילמוד הוא מלוט , ל כי ודאי ראוי לצדיק לאחוז בו להחזירו למוטב"ונ, אדאבוה

 ).אור יקר(
 .ב" עד עלעיל' עי 4919
בר אינון דנפקו מגו , קודשא בריך הוא לא מקפח אגרא דשום בריין דברא: א"ב ק ע"ח' עי 4920

צריך ): עמידה כ(ח "פע' ועי. ובר מאינון דלא כרעו במודים, ולא הוה בהו טב לעלמין, מהימנותא דיליה
, אינו כורע במודיםומי ש. ן"ההי' כריעות נגד הב' כדי להמשיך שפע ליסוד מלמעלה בב, לכרוע במודים

, שנאמר ונרגן מפריד אלוף, כמו שהנחש הפריד אלופו של עולם, והטעם. שנים' נעשה שדרתו נחש לאחר ע
ואז נעשה , ויונק מצד הנחש, אינו ממשיך השפע מלמעלה, אך מי שאינו כורע במודים. ואין נרגן אלא נחש

 @.שנה' שדרתו דומה לנחש לאחר ע
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 אף ,הכל על וחזק עליון הוא הסלע
 .הכל על וחזקה עליונה היא ירושלים

 המקום )המקדש בית( זה ,"המדרגה בסתר"
 כל של הלב ,הקדשים קדשי בית שנקרא
 משום ,"המדרגה בסתר" כתובלכן ו. העולם
 אשה כמו ,נסתרת השכינה היתה ששם
 מביתה יוצאת ואין לבעלה צנועה שהיא

 פוריה כגפן אשתך" שנאמר כמו .החוצה
 אינה ישראל כנסת כך ,"' וגוביתך בירכתי

 אלא המדרגה בסתר למקומה מחוץ שורה
 ומשום ,הגלות בתוך שהיא הגלות של בזמן

 טובה שי העמים לשאר ,בגלות שהיא
  .יותר ושלוה

 éäéà òìñ äî àîìò ìë ìò à÷ìñ éäéàãäàìò 
 éäéà íìùåøé óåà àìë ìò àôé÷úåäàìò 

 àã äâøãîä øúñá àìë ìò àôé÷úå)]ð"à [ úéá
ùã÷îä (íéùã÷ä ùã÷ úéá éø÷àã øúà4921 

)á(êë ïéâáå àîìò ìëã àáì øúñá áéúë 
 àøúúñî àúðéëù úåä ïîúã ïéâá äâøãîä
 àúéáî à÷ôð àìå äìòáì äòåðö éäéàã àúúàë

 øîà úàã äîë øáì)â çë÷ íéìäú ( êúùà
åâå êúéá éúëøéá äéøåô ïôâë'4922 úñðë êë 

 åøéúñá àäøúàî øáì àééøù àì ìàøùé
äéàã àúåìâã àðîæá àìà àâøããå àúåìâ åâá 

ïéîò øàù àúåìâá éäéàã ïéâáå åáéè ïåì úéà 
øéúé äåìùå  

 בארץ שורים שישראל בזמן ,בא וראה
 והכסא ,כראוי קןומת היה הכל ,הקדושה

 ובוקע ,העבודה את ועושים ,עליהם שלם
 עולה העבודה ואותה .העולם של האוירים
 תקנהנ לא שהארץ משום ,מקומהל למעלה
 שארלכן ו .לבדם לישראל אלא לעבודה
 שלא ,חקיםמתר היו ם"עכו עובדי העמים

 שלא משום , עכשיוכמו בה שולטים היו
  . מהתמצית אלא נזונו
  

 àòøà ìò ïééøù ìàøùéã àðîæá éæç àú
àùéã÷ àéñøëå úåàé à÷ãë ï÷úúî äåä àìë 

íéìù4923àðçìåô éãáòå åäééìò 4924 ïéøéåà ò÷áå 
àîìòã4925 äéøúàì àìéòì àðçìåô àåää ÷éìñå 

 àìà àðçìåôì úð÷úúà àì àòøàã ïéâá
çìá ìàøùéìåëòò ïéîò øàù êë ïéâáå åäééãå" í

 ïéâá àúùäãë äá ïéèìù ååä àìã é÷çøúî ååä
úéöîúî àìà åðæúà àìã4926   

 היו מלכים כמה ראינו הרי ,תאמר ואם
 על קיים המקדש שבית בזמן ששלטו
 טרם , בבית ראשון, בא וראה.העולם

 שולטים היו לא ,הארץ את ישראל טמאוש
 מן ונונז אלא ,ם"עכו עובדי העמים שאר

 כיון .כך כל ולא שולטים היו ובה ,התמצית
 אז ,הארץ את וטמאו ישראל שחטאו
 ,ממקומה השכינה את דחו כביכול

 שאר שלטו ואז ,האחר למקום והתקרבה
  .טולשל הרשות להם ונתנה העמים

 ïéèéìùã ååä ïéëìî äîë ïðéîç àä àîéú éàå
 éæç àú àîìò ìò íéé÷ ùã÷îä úéáã àðîæá

ò ïåùàø úéáá ååä àì àòøà ìàøùé åáéàñ àì ã
åëòò ïéîò øàù ïéèìù" úéöîúî åðæúà àìà í

 ìàøùé åáçã ïåéë êë ìë åàìå ïéèìù ååä äáå
 àúðéëùì äì åçã ìåëéáë ïéãë àòøà åáéàñå
 ïéèìù ïéãëå àøçà àúëåãì úáø÷úàå äøúàî

äàèìùì åùø ïåì áéäééúàå ïéîò øàù  

                                                                                                                                                                                     

היא בחינה ', הב. היא נקודה אמצעית ומשכנה בבית קדש הקדישם', הא: בחינות' ג' שכינתא יש ב 4921
 ).אור יקר(היא בחינתה יותר מתגלת ומשכנה בירושלים ', הג. המתפשטת יותר ומשכנה בבית המקדש כולו

 איהו אזיל ואתי בגלגולא אבל מצעיתאדור הולך ודור בא דא עמודא דא: א"ז קל ע"תיקו' עי 4922
 אתמר בה אשתך כגפן דאאיהי לא אזלא בגלגולא ולא אתרכיבת באתר אחרא ובגין שכינתא לעולם עומדת 

פוריה מה גפן לא קבילת הרכבה ממין אחרא מכל אילנא דעלמא הכי שכינתא לא קבילת עליה הרכבה 
 .אחרא בעלמא אלא מבעלה

,  מכסאחסר' כי אות א, ל אין הכסא שלם"וארז, ה" כי יד על כס י:ט"ח שער העמידה פי"פע' עי 4923
 .וידוע כי כסא בבריאה

שאז אין אחיזה לחצונים רק למנוע הנבואה שכינתא הוה צניעא בינייהו שהיתה מתלבשת דווקא  4924
ולא "ש "וז, באויר ארץ ישראל הטהור והקדוש ולא היתה מתלבשת החוצה באויר ארץ העמים הטמא כלל

 ).אור יקר" ('נפקא מגו ביתא וכו
 .@יינו בקיעת מחיצה של ברזל המפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיםה )ע"ה פ"ש(עמק המלך ' עי 4925
 .ז"א בשם הרמ"לעיל עח ע' עי 4926
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 שולט לא ישראל ארץ על ,בא וראה
 .לבדו הוא ברוך קדושחוץ מה אחר נהוממ

 @ריםטימק והיו ישראל שחטאו ובשעה
 כביכול ,הארץ שבתוך אלהים אחריםל

 ומושכים ,ממקומה השכינה נדחתה
 לתוך זרה עבודה לקשר @ריםיומקט

 משום ,השליטה להם נתנה ואז ,השכינה
 שלטו ואז ,להתקשר קשר היא רתושקט
 אותן וכל ,נביאים ובטלו העמים שאר
 ולא, בארץ שלטו לא העליונות ותהדרג

 משום ,העמים שאר שליטת את הסירו
 זה ועל .אליהם השכינה את משכו שהם
 משאר השליטה סרה לא שני בבית הנה

 בשאר ששכינה ,בגלות שכן וכל ,העמים
 שאר שולטים ששם המקום ,העמים

 השכינה מן יונקיםלכן כולם ו .הממונים
  ועל. אליהם שנקרבת

éã àòøà éæç àú àðîî äìò èéìù àì ìàøù
á÷ øá àøçà" åáàçã àúòùáå éåãåçìá ä

 àòøà åâá ïéðøçà ïååòèì ïéøè÷î ååäå ìàøùé
 éëùîå äøúàî àúðéëù àééçãà ìåëéáë
 àúðéëù åâ ïøçà ïååòè àøù÷úàì éøè÷îå
 úøè÷ã ïéâá àúåðèìù ïåì áéäééúà ïéãëå

àøè÷4927 ïéîò øàù åèìù ïéãëå àøè÷úàì àåä 
ëå íéàéáð åìèáå åèìù àì ïéàìò ïéâøã ïåðéà ì

 ïéâá ïéîò øàùã àúåðèìåù åéãòà àìå àòøàá
 úéáá àã ìòå åäééáâì àúðéëùì åëùî ïåðéàã
 ìëå åéãòà àì ïéîò øàùî àúåðèìåù àä éðù

ïéîò øàùá àúðéëùã àúåìâá ïëù4928 øúà 
 ïî ïé÷ðé åäìë êë ïéâáå ïéèìù ïðîî øàùã

ìòå åäééáâ úáéø÷úàã àúðéëù  

  äô/à  
 הארץ על שרויים היו שישראל בזמן ,הז

 ,הוא ברוך הקדוש עבודת את ועובדים
 יצאה ולא ,ביניהם צנועה היתה השכינה

 אותם כללכן ו .בגלוי החוצה ביתה מתוך
 נטלו לא ,הזמן באותו שהיו הנביאים

לכן ו ,שאמרנו כפי ,במקומה אלא נבואה
 כדי ,השוהקד לארץ מחוץ בורח היה יונה
 ילך ולא ,הנבואה עליו תתגלה שלא

  . הוא ברוך הקדוש של בשליחות

 àòøà ìò ïàøù ååä ìàøùéã àðîæá àã
á÷ã àðçìåô éçìôå" äòåðö úåä àúðéëù ä

 àééìâúàá øáì àúéá åâî ú÷ôð àìå åäééðéá
 àì àðîæ àåääá ååäã íéàéáð ïåðéà ìë êë ïéâáå
 êë ïéâáå ïøîà÷ãë äøúàá àìà äàåáð åìèð

òøàî øáì ÷øò äåä äðåé ààùéã÷ éìâúé àìã 
á÷ã àúåçéìùá êäé àìå äàåáð äéìò"ä  

 שהתגלתה ראינו הרי ,תאמר ואם
 פרשנו הנה ,בחוץ שהיא בבבל השכינה
 היה שלא מה שהיה ,"היה היה" שכתוב
 ,המקדש בית שנבנה מיום כן מלפני

 על" וכתוב .לשעתה היתה ההיא והנבואה
 היום מן היה שכבר הנהר ,"כבר נהר

 התגלתה תמיד והשכינה ,העולם שנברא
 להשקות מעדן צאוי ונהר" שכתוב ,עליו
 האחד שם(" ,"' וגויפרד ומשם הגן את
 השכינה נגלתה ושם. מהם אחד ווזה ,)"'וגו

ïðéîç àä àîéú éàå4929 àúðéëù àééìâúàã 
 áéúëã àðîé÷åà àä øáì åäéàã ìááá) ìà÷æçé

â à ( àðã úîã÷ ïî äåä àìã äî äåäã äéä äéä
 äàåáð àéääå àùã÷î éá éðáúàã àîåéî

 áéúëå úåä àúòùì)à íù (ë øäð ìòøäð øá4930 
 àúðéëùå àîìò éøáúàã àîåéî äåä øáëã

 áéúëã äéìò øéãú àééìâúà)é á úéùàøá ( øäðå
åâå ãøôé íùîå ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé '

)]ð"à [åâå ãçàä íù' ( ïîúå åäééðéî ãç åäéà àãå

                                                           

). א"ד(קשור בלשון תרגום ' לפי שהקטרת הוא מקשר המדרגות יחד ולכן נקרא בשם קטרת שהוא ל 4927
  ).א"נ(ב "הרש. ומקשרים טעוון אחרנין בהקטרת זרות תוך השכינה

ת לכל האומות ולא תחת יד שר אחד כדי שלא תהיה השפעת הקדושה ל כי נתפזרו ישראל בגלו"נ 4928
כ כשהיה השפעה לישראל היה כולה להם ומדריגה רבה ירדו ישראל שמתחילה "כולה לאומה אחת משא

כ עתה נוטלים ישראל מתמצית האומות ולא מתמצית "נטלו השרים של אומות מתמצית ישראל משא
ס "ואפשר שנתפזרו לברר ע. ם"א. פ"אתה תרד מטה מטה בש ו"מדרגות וז' השרים וירדו ישראל ב

 ).א"נ) (ן"מאי(העקביים והרגלים ואז תבא הגאולה 
ל כי יחזקאל בגלות "ולפי דבריך היה ראוי כיון שעדיין בית המקדש קיים שלא יהיה חזון נפרץ בחו 4929

 ).אור יקר(יכניה היה ועדיין בית המקדש קיים ובימיו נחרב 
דימינא נקרא נהר פלגיו ' מסט, ל כל החיותלט כו"נהר הוא מט, ל"ד וז"ז ע" כח" תזא על"בבהגר' יע 4930

 .ל"עכ, א נהר כבר"דעד' דשמאלא נהר דינור ומסט' ומסט
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 לפי אותה הצטרכוישראל ש שעה לפי
 ,לכןו .התגלתה לא אחר בזמן אבל .צערם

 תתגלה ולא השכינה עליו תשרה שלא כדי
 זהו ,וברח השוהקד מארץ יונה הלך ,עליו

 ידעו כי" וכתוב ,"'ה מלפני" שכתוב
  ".ברח הוא 'ה מלפני כי האנשים

 äì åëéøèöàã àúòù íåôì àúðéëù àééìâúà
 àì àøçà àðîæá ìáà åäééøòö íåôì ìàøùé

àééìâúà4931âáå  éåìò éøùú àìã ïéâá äðåé êë ïé
äéìò éìâúú àìå àúðéëù4932 àòøàî ìæà 

àùéã÷ää ÷øòå " ã)â à äðåé (åäé éðôìî" ä
 áéúëå)é íù (åäé éðôìî éë íéùðàä åòãé éë" ä

çøåá àåä  
 מתגלה לא שהשכינה כמו ,בא וראה

 יתראנ כמו כן אינה, לה הראוי במקום אלא
 שהרי .לה שראוי באדם אלא מתגלה ולא

 להתהפך לוט של רצונו על שעלה מיום
 רוח הקודש הסתלקה ,הרע לסורו

 מיד ,ממנו הסתלקר לוט שאוכ .מאברהם
 שכתוב זהו .במקומה רוח הקודש שרתה

 מעמו לוט הפרד אחרי אברם אל אמר 'וה"
  ."'וגו

àúðéëùã äîë éæç àú4933 àìà àéìâúà àì 
 àìå éæçúà àì éëä óåà äì éæçúàã àøúàá

áá àìà àéìâúà àîåé ïî àäã äì éæçúàã ùð ø
 äéðçøñá àëôäúàì èåìã äéúåòø ìò ÷éìñã

 àçåø ú÷ìúñààùéã÷ ÷ìúñà ãëå íäøáàî 
ää äéúëåãá àùãå÷ çåø àøù ãéî äéðî èåì" ã

)ãé âé úéùàøá (åäéå" éøçà íøáà ìà øîà ä
åâå åîòî èåì ãøôä'  

 היה שלוט אברהם שראה כיון ,בא וראה
 ,אמרו ,חדופ היהאברהם  ,הרע לסורו שב

 זה עם החברות משום ושלום חס אולי
 שעטר הקדוש החלק את בגללו אבדתי

 ,ממנו שנפרד כיון .הוא ברוך הקדוש אותי
 המקום מן וראה עיניך נא שא" ,לו אמר
 אשר המקום מן" זה מה". שם אתה אשר
 והתעטרת בתחלה בו שנדבקת ,"שם אתה

 וקדמה ונגבה נהוצפ" .השלמה באמונה
 ,בתחלה שהיו מסעיו הם ואל ,"וימה

 ונסוע הלוך" וכתוב ,"למסעיו וילך" שכתוב
 שהתעטר העליונות הדרגות אלו ".הנגבה

 שלא התבשר ואז. בתחלה השלמה באמונה
 את כי" שכתוב ,לעולמים ומבניו ממנו תזוז

 אשר" זה מה ".אהור אתה אשר הארץ כל
 הראשונה הדרגה זו ,"אהור אתה

 áú äåä èåìã íäøáà àîçã ïåéë éæç àú
ç àîìéã øîà íäøáà ìéçã äåä äéðçøñì" å

 à÷ìåç äéðéâá àðãéáà àãã àúåøáç ïéâá
àùéã÷á÷ éì øèòàã " äéðî ùøôúàã ïåéë ä

à" äúà øùà íå÷îä ïî äàøå êéðéò àð àù ì
 ú÷áãúàã íù äúà øùà íå÷îä ïî éàî íù

àúéîã÷á äéá4934á úøèòúàå î àúåðîéä
äðåôö àúîéìù4935äáâðå 4936äîã÷å 4937 

äîéå4938 àúéîã÷á ååäã åéòñî ïåðéà ïéìà 
 áéúëã)â íù ( áéúëå åéòñîì êìéå)è áé íù (

 ïéâøã ïéìà äáâðä òåñðå êåìä øèòúàã ïéàìò
 øùáúà ïéãëå àúéîã÷á àúîéìù àúåðîéäîá

 áéúëã ïéîìòì éåðá ïîå äéðî éãòé àìã) âé íù
åè ( øùà éàî äàåø äúà øùà õøàä ìë úà éë

                                                                                                                                                                                     

ואפשר שנחמתן הוא , תימא בשלמא נבואה ראשונה ניחא אמנם שאר נבואות מאי איכא למימר 4931
 ).אור יקר(ומר בזמן אחר קודם הגלות היות נבואה ביניהם תמידית ומה שאמר אבל בזמנא אחרא כל

דלא "ש "וז, שהנבואה היתה יורדת למטה על הנביא בלתי היות הנביא עולה אליה' כאן דקדק וכו 4932
 ". 'תשרי עלוי וכו

שולטים בו ואם תתגלה עליו שכינה נמצא מתלבשת ' מן הטעם ממש שכשאדם אינו הגון קלי 4933
 ).אור יקר(שבו ' באותם הקלי

כדי ליכנס לקדושה ואתעטרת , ש דאתדבקת בקדמיתא"יא פתח הכניסה לקדושה וזבמלכות שה 4934
 ).אור יקר(במהימנותא שלימתא 

 ).א"נ(קו שמאל גבורה  4935
  ).א"נ(קו ימין חסד  4936
  ).א"נ(ת "מזרח קו אמצעי ת 4937
  ).א"נ(מערב המסע האחרון מלכות  4938
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 הנראה 'הל" שנאמר כמו ,לו שהתגלתה
 משום ,ראה אתה אשרלכן ו ".אליו

 מכל נכללת הזו הראשונה שהדרגה
 כל את כי"לכן ו .בה נראות וכלן ,הדרגות

  ."' וגוראה אתה אשר הארץ

äàîã÷ àâøã àã äàåø äúà4939 äéì àéìâúàã 
åäéì øîà úàã äîë" êë ïéâáå åéìà äàøðä ä

äàåø äúà øùà4940 äàîã÷ àã àâøãã ïéâá 
øã åäìëî ìéìëúàïéâ4941 äéá ïåæçúà åäìëå 

åâå äàåø äúà øùà õøàä ìë úà éë êë ïéâáå'  
 ,בלוד אכסניה לבית נקלע אלעזר רבי

 בלילה] א"ר[ קם .חזקיה רבי עמו והיה
 אמר .אליו חזקיה רבי קם .בתורה קולעס

בכפר  נמצאים החברים ,אלעזר רבי לו
 כתפוח" ,ואמר אלעזר רבי פתח. רחוק
 ברוך הקדוש זה ,"חכתפו" ."' וגוהיער בעצי
 מכל יוצבעב ומתעטר נחמד שהוא ,הוא
 רשום .לו שדומה מי שאין האילנות שאר
 ,כמותו אחר שאין הוא רשום ,הכל מן הוא

 של בצל ולא בצלו ,"חמדתי לויבצ"לכן 
 . הממוניםשאר של בצל ולא בצלו ,אחר

 אברהם שהיה היום מן ,מתי ,"חמדתי"
 ברוך הקדוש את ואהב נחמד שהוא ,בעולם

 ".הביוא אברהם" שנאמר כמו ,באהבה הוא
 שהוא ,יצחק הוא זה ,"לחכי מתוק ופריו"

 äåäå ãåìá àæéôùåà éáá òøòà øæòìà éáø
 àúééøåàá éòìîì àéìéìá í÷ äé÷æç éáø äéîò

à äéáâ äé÷æç éáø í÷" àøèñé÷á øæòìà éáø ì
àèñå÷ã4942éçéëù àééøáç 4943 øæòìà éáø çúô 

 øîàå)â á øéù (åâå øòéä éöòá çåôúë ' çåôúë
á÷ àã"ä4944éåðååâá øèòúîå ãéîç åäéàã 4945 

ïéðìéà øàù ìëî4946äéì éîãã úéà àìã 4947 
àìëî åäéà íéùø4948 àøçà úéìã àåä íéùø 

äéúååë4949 àìå åìöá éúãîç åìöá êë éðéâá 
àøçà àìöá4950 øàùã àìöá àìå åìöá 

ïðîî4951éúîéà éúãîç 4952 äåäã àîåé ïî 
øå ãéîç åäéàã àîìòá íäøáàá÷ì äéì íéç" ä

 øîà úàã äîë äáäàá)ç àî äéòùé ( íäøáà

                                                                                                                                                                                     

שנראה אליו ראשונה שהיא מלכות שהיא הנגלת אליו וזה שאמר דאתגליא ליה לפרש המדרגה  4939
בה היו מתגלים אליו הכל וזה שאמר צפונה ונגבה , דהא מסיק שלא נתגלה אליו לעולם אלא היא, מלכות

 ).אור יקר(המתגלים במלכות ' וכו
כלומר בזה נתן את ' א בגין וכו"כ מה הועיל במסעיו מאחר שלא נתן לו אלא זאת לז"הוקשה לו א 4940

 ).א"נ(ח "ז. לים בהכולם כי המדה הזאת כלם נכל
 ).אור יקר(היינו מציאות הספירות בה וכולהו אתחזון ממש מציאות העליון  4941
 באהל שלנים בו האורחים ונמכר להם הכל במדה שם מצוים תמיד חברים אשר הם עוברים ושבים 4942

ון ג ופירש בקשר האשכול קיסטרא הוא מלש"דקיטפא ה ).א"ד(בלוד כמבואר ' שכן הם באו לאושפיזא א
' ש שהיו מתקשרים יחד במ"קשר כמו קסטר חד חויא ברגלוי פרשה שמיני קיטפא אשכול בערבי והכונה ע

ה בקוסטא "א ד"י תענית כד ע"רש' אמנם עי). א"נ(י עסקם בתורה וזהו חברייא שכיחי "אשכול ע' הנק
לכן , בו סכנת דרכיםויש , הוא מקום רחוק" קיסטרא"ש, ה היה לו"א ד"ק צח ע"י ב"רש' ועי, שפירושו כפר

  .ע"וצ, נראה שהוא לשון של גלות
א לעסוק בתורה וקם "לבדו וכשקם ר' חזקיה לא באו בבת אחת ללמוד אלא כל א' א ור"נראה שר 4943

 ).מ"מ(' ר אלעזר בקוסטירא וכו"חזקיה גביה א' ר
 ש"שאין המלכות חושקת אחד מהספירות אלא הוא ועל חשק זה נבנה שיה, ת שאיהו חמיד"ת 4944

 ).ז' ב סי"אור יקר ש(
ספירות ' גוונים אחרים מצד ג' וג, וסומק מצד הגבורה, וחוור מצד הגדולה, ירוק מסטרא דידיה 4945

היינו סוד תרין עטרין מתרין גוונין חיור וסומק חד ). אור יקר(ק ומתעטר בהם "תחתונות והוא כולל ו
 ).א"נ) (ח"ז(א "כר בהאזינו דף רצהנקרא גבורה כנז' עטרא מצד אבא הנקרא חסד וחד עטרא מצד אי

 ).אור יקר(ק "הם שאר הספירות שאף הם נכללות בו 4946
 ).אור יקר(ת אין לו דמיון "כי אורו וענפיו הם עיקר כי שאר ספירות הם דומות זו לזו אמנם הת 4947
 ).אור יקר(דהיינו מצד היות כל שאר הספירות מעטירים אותו  4948
 ).אור יקר( עצמו מפני שהוא קו ונקודה אמצעית דהיינו מצד היותו משובח בבחינת 4949
 ).אור יקר(צל שר העולם שהוא ממונה בכחות הקדושה ועל ידו הייחוד בימי החול  4950
 ).אור יקר(פרים ' ע 4951
לזה , לא חמדתי עבר, דלעולם חמיד ליה, היה לו לומר בצל אחמוד, קשיא ליה דאם כן מאי חמדתי 4952

ומשם ואילך לעולם , שהורה על תחלת הזמן'  ואינו מורה על הזמן וכושהרי חמדה זו תמידית, אמת אמיתי
 ).אור יקר(התחלתי לחמוד והיינו מן יומא דהוה אברהם ' חומדת ומלת חמדתי פי
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 éëçì ÷åúî åéøôå éáäåà4953 ÷çöé àåä àã  .קדוש פרי
 àáéà åäéàãàùéã÷4954   

  
 זה ,"וישבתי חמדתי לויבצ" ,אחר דבר

 ,הצדיק יוסף זה ,"לחכי מתוק ופריו" ,יעקב
 זה ועל .בעולם קדושים פירות שעשה
 שכל ,"יוסף יעקב לדותות אלה" כתוב
 שהוא יוסף( יעקב של ותהתולד אותם

 הם הצדיק ביוסף א"נ ,תולדות שעושה
 א"ד לםוכ כעין תולדות שעושה ,עומדים
 שם על ישראל נקראולכן ו ,)שבטים
  ."' וגואפרים לי יקיר הבן" שכתוב ,אפרים

 á÷òé àã éúáùéå éúãîç åìöá øçà øáã
 ïéøéô ãáòã ÷éãöä óñåé àã éëçì ÷åúî åéøôå

 àîìòá ïéùéã÷>àã ìòå< )å( áéúë) æì úéùàøá
á (òé úåãìåú äìà úåãìåú ïåðéà ìëã óñåé á÷

 á÷òéã úåãìåú ãéáòã åäéà óñåé]ð" óñåéá à
úåãìåú ãéáòã éîéé÷ ÷éãöä åäìë ïéòë íéèáù[ 

)åäìë ïéòë íéèáù( ìò ìàøùé ïåø÷à êë ïéâáå 
 áéúëã íéøôàã àîù)ë àì äéîøé ( éì øé÷é ïáä

åâå íéøôà'  
 זה ,"היער עציב כתפוח" ,אחר דבר
  ,ריחות שמעלה לתפוח שדומה אברהם

 íäøáà àã øòéä éöòá çåôúë øçà øáã
ïéçéø ÷éìñã çåôúì äéì éîãã4955  

  äô/á  
 ,דורו בני כל על שלמה באמונה נרשםו

 ,למטה אחד ונרשם למעלה אחד ונרשם
 ,אחד היה מהל ".אברהם היה אחד" שכתוב

 לאמונת שעלה בעולם אחר היה שלא
 רבי לו אמר .חוץ ממנו הוא ברוך הקדוש
 עשו אשר הנפש ואת" כתוב והרי ,חזקיה
 היו לא הם כעת עד ,לו אמר ".בחרן

. אברהם בהם שהתעטר עליונות בדרגות
 נקרא שלא ,שמעתי עוד ,לו אמר כך אחר

 .ויעקב ביצחק שהתעלה עד אחד אברהם
 והיו) והרי( ויעקב ביצחק שהתעלה כיון

 נקרא אז ,העולם אבות שלשתםכולם 
 יןומצ בעולם תפוח הוא ואז ,אחד אברהם

  .אמרת יפה ,לו אמר .העולם בני מכל

àúåðîéäîá íéùøúàå4956 ìë ìò àúîéìù 
 íéùøúàå äéøã éðá]ãç[ ãç íéùøúàå àìéòì 

 áéúëã àúúì)ãë âì ìà÷æçé ( íäøáà äéä ãçà
 éã àîìòá àøçà äåä àìã ãçà äåä àîòè éàî

á÷ã àúåðîéäîì ÷éìñ"à åäéà øá ä"ì éáø 
 áéúë àäå äé÷æç)å áé úéùàøá ( ùôðä úàå

à ïøçá åùò øùà" ïéâøãá ååä àì ïåðéà ïòë ãò ì
ïéàìò4957à øúáì íäøáà åäá øèòúàã " åú ì

 ÷ìúñàã ãò ãçà íäøáà éø÷à àìã àðòîù
òéå ÷çöéáá÷4958á÷òéå ÷çöéá ÷ìúñàã ïåéë 350 

 éø÷à ïéãë àîìòã ïäáà ïåäúìú åäìë ååäå
åä ïéãëå ãçà íäøáààôú  íéùø àîìòá çå

à àîìò éðá ìëî"úøîà à÷ øéôù ì4959  
 זה "היער בעצי כתפוח" ,אחר דבר
 הקדוש זה "דודי כן" ,הוא ברוך הקדוש

á÷ àã øòéä éöòá çåôúë øçà øáã"ä4960 ïë 

                                                                                                                                                                                     

ואברהם התחיל , שהכל דבר אחד, והמלכות למעלה, הם דברי כנסת ישראל דהיינו ישראל למטה 4953
 ).אור יקר(לקשט המלכות ולעורר האהבה 

שיצחק הוא נשמה קדושה נמשכה בקדושה מה שלא עשה כן לכל , דברי אברהם ודברי השכינההם  4954
 ).אור יקר(גוי עד עתה כי אברהם גר היה ולא נולד בקדושה 

 ).אור יקר(ריח מצותיו ומעשיו הטובים דאלו גוונין לא אפשר  4955
ח כתפוח אלא אברהם עם היות שהיו בדור ההוא שם ועבר ומלכי צדק וצדיקים אחרים לא העלו רי 4956

 ).אור יקר(
ל ואם אברהם לא זכה בהם עדיין איך "כלומר לא נתקשרו במדות כאברהם דכתיב וילך למסעיו כנז 4957

  ).א"נ(יזכו הם 
והיינו אחד לייחד הדין והרחמים , מלת אחד לא יצדק על ספירת אחת אלא על כלל האצילות יחד 4958
 ).אור יקר(והחסד 
חולק על חבירו ' פ שא"ים שכל פשטי ורזי התורה קישוטין לשכינה ואעי בשיר השיר"לימדנו רשב 4959

כי אלו ואלו דברי אלקים חיים כפשטו שהם (ח "ז. 'ח כו"הכל עושים קשוט וזהו אמרם שפיר קאמר אבל ת
  ).א"נ) (ן"מאי. ק דעירובין ולכן הכל קישוט לשכינה"א פ"ש רבני צרפת הביאם הריטב"אמת כמ

 ).מ"מ(ת "ת). אור יקר(מלכות  4960
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 .הוא ברוך הקדוש זה "בצלו" ,הוא ברוך
 הקדוש שנגלה ביום ,"וישבתי חמדתי"

 תורה ישראל וקבלו סיני הר על הוא ברוך
 ,"לחכי מתוק ופריו". "ונשמע נעשה" ואמרו

 ומתוקים" בהם שכתוב התורה דברי אלו
 ופריו" ,אחר דבר ".צופים פתוונ מדבש
 לןושכ הצדיקים נשמות אלו ,"לחכי מתוק

 ועומדות ,הוא ברוך הקדוש של מעשיו פרי
 העולם נשמות כל ,בא וראה. למעלה עמו
 כולן ,הוא ברוך הקדוש של מעשיו פרי שהן
 כולן ,לעולם וכשיורדות .אחד בסוד אחד

 ונקבה זכר והן ,ונקבה זכרצבעים כ תנפרדו
  .יחד מחוברין

á÷ àã éãåã"ä4961á÷ àã åìöá "ä4962 éúãîç 
á÷ éìâúàã àîåéá éúáùéå" éðéñã àøåè ìò ä

 åøîàå àúééøåà ìàøùé åìéá÷å)æ ãë úåîù (
òîùðå äùòð4963 ïéìî ïéìà éëçì ÷åúî åéøôå 

àúééøåàã4964 åäá áéúëã )äúàé èé íéì (
 åéøôå øçà øáã íéôåö úôåðå ùáãî íé÷åúîå
 åäìëã àé÷éãöã ïåäúîùð ïéìà éëçì ÷åúî

 àáéà]éåãáåòã[á÷ã "àìéòì äéîò éîéé÷å ä4965 
àáéà ïåðéàã àîìòã ïéúîùð ìë éæç àú4966 

á÷ã éåãáåòã"ãç åäìë ä4967ãç àæøá 4968 ãëå 
 ïéùøôúî åäìë àîìòì éúçðë ïéðååâ)ã( øëã

 øëã ïåðéàå àá÷åðåàãçë ïéøáåçî àá÷åðå  
 עושה לזכר הנקבה תשוקת ,וראה ובא

 .נפש עושה לנקבה הזכר ותשוקת ,נפש
 לנקבה הזכר תשוקת של והרצון

 וכולל ,נפש מוציאה בה והתדבקותו
 ,אותה ונוטל הנקבה )תשוקתו( תשוקת
 בתשוקה התחתונה התשוקה ונכללת

. רודיפ בלי אחד רצון ונעשית ,שלמעלה
 מן ומתעברת הכל כולל )נוטל(הנקבה  ואז

 ,יחד נדבקות שניהם של והתשוקות ,הזכר
 וכשהנשמות .זה עם זה כלול הכל כן ועל

 אחר .ונקבה זכר יחד יוצאות הן ,יוצאות
 וזו זה לצד זו נפרדות ,שיורדות כיון ,כך

 אותן גומזו הוא ברוך והקדוש ,זה לצד
 אלא ,לאחר תןינ לא והזווג .כך אחר

 ãéáò àøåëã éáâì àá÷åðã àúáåàéú éæç àúå
 ùôð]àúáåàéúå) [àúáåàéúã úåòøå( àøåëãã 

àá÷åð éáâì4969 ] àúáåàéúã àúåòøå ùôð ãéáò
àá÷åð éáâì àøåëãã4970[äéìéã àúå÷áãúàå  äá 

 àúáåàéú ìéìëå ùôð ÷éôà]ð" àäéúáåàéú[ 
 äàúú àúáåàéú ìéìëúàå äì ìéèðå àá÷åðã

ã àúáåàéúá àãç àúåòø åãéáòúàå àìéòì
 ïéãëå àãåøô àìá)ìéèð (]ìéìë[ àá÷åð àìë 

 ïéúáåàéúå àøåëã ïî úøáòúàå>ã< åäéååøú
 ãëå àãá àã ìéìë àìë àã ìòå àãçë ï÷áãúî
 øúáì ïé÷ôð àãçë àá÷åðå øëã ïé÷ôð ïéúîùð
 àãå àã àøèñì àã ïùøôúî éúçðã ïåéë

                                                                                                                                                                                     

ש כתפוח בעצי "לא סלקא בשמא וז' היכא דדכורא שריא נוק). מ"מ(א "יסוד דז). אור יקר(ת "ת 4961
לא ' ת בהיותו בעלמא דנוקבא עולה סנדלפון שהוא בגימטריא יער כי שם לפניו נוק"היער פירוש כמו שהת

מיצל באופן ' והמ' במק ואני בצל צלו שהוא מיצל "ת רשום מכל הבנים ו"כן דודי ת' סלקא בשמא כנז
 ).א"נ(ח "ז. שהוא היער היה אבל לשעבר הייתי יושב בצלו ממש

ושם , ת"צלו היינו הצלם אל מציאות זה שהוא סוד הדעת העליון שהוא צלם ונשמה אל הת. דעת 4962
 ).מ"מ(וידבר אלקים , מלכות שהיא היתה מדברת בסיני כדכתיב). אור יקר(היא חומדת להדבק עם הבינה 

  ).א"ד(ב ”ל פב עלעי 4963
 ).אור יקר(ת והמלכות תורה שבכתב ותורה שבעל פה "שכן פרי הת 4964
כ קיימי "נשמות עולות בבינה ונקשרות שם עם הדעת בסוד עסק התורה שעסקו בעולם הזה א 4965

ועוד היאך הנקבות הם פרי הזכר , שהרי נשמות הנקבות הם למטה בנקבה ואין להם עליה, עמיה לעילא
 ).אור יקר(לזה מפרש איך נשמות הזכרים הנקבות כולם יוצאות מלמעלה ,  המלכותשאינם אלא מכח

  ).א"ד(א ”ק שער ח פרק כב ופקודי רמו ע"עיין בפרדס רמונים מהרמ 4966
 ).אור יקר(דבקים יחד זכר ונקבה בלי פירוד  4967
  ).אור יקר(ת ומלכות למעלה "בסוד יחוד ת 4968

 דאבא והם סוד התורה וכל סוד האצילות שהם עובדוי הנשמות הם סוד הנקודים שהיו נעלמים במוחא
 ).זהר הרקיע(ה "דקב

ולגבי תיאובתא דדכורא לא אמר תיאובתא אלא רעותא דתיאובתא והענין שאין הכוונה שישפיע  4969
אמנם הזכר תיאובתא דדכורא לא ' הזכר בנקבה הנפש עתה אלא עתה העסק במציאות שתיהם בזכר וכו

מיני ' רצון שהוא רוצה להשפיע ובהיות ב' פי,  עדיין אלא רעותא דתיאובתאממש תיאובתא שהשפיעו בה
 ).אור יקר(שפע שרוצה הזכר להשפיע ' שפע הנקבה לגבי מעהל שבו וה' הא, שפע אלו בזכר

 ).זהר הרקיע(הרצון שכל האברים שבגוף מסכימים להוציא זרע מן המוח בשם סוד רצון ' פי 4970
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 את יודע שהוא ,ולבד הוא ברוך לקדוש
 האיש אשרי. כראוי אותם לחבר זווגם

 כדי האמת בדרך והולך במעשיו שזוכה
 .להיבתח שהיה כמו בנפש נפש שתתחבר

 אדם זהו ,במעשיו זוכה הוא אם שהרי
 מתוק ופריו" כתובלכן ו .כראוי שלם
 ממנו שיתברך רךוקון מביבת שהוא ,"לחכי

 האדם במעשי תלוי שהכל משום ,העולם
  .זוכה לא ואם כהזו אם

á÷å àã àøèñì"éäééúà àìå øúáì ïåì âååæî ä á
á÷ì àìà àøçàì àâååæ" òãé åäéàã éåãåçìá ä

 àåä äàëæ úåàé à÷ãë ïåì àøáçì ïåäìã àâååæ
 ïéâá èåù÷ çøåàá ìéæàå éåãáåòá éëæã ùð øá
 éà àäã àø÷òî ååäã äîë ùôðá ùôð øáçúàã
 úåàé à÷ãë íéìù ùð øá àåä àã éåãáåòá éëæ

 áéúë êë ïéâáå)äéù"â á ù ( éëçì ÷åúî åéøôå
àðå÷úá àåäã4971 ê Çø Çá Àî àîìò äéðî àëøáúàì 

 àì éà éëæ éà àéìú ùð øáã ïéãáåòá àìëã ïéâá
éëæ  

 שכתוב ,שמעתי כך ,חזקיה רבי אמר
 אמר הוא ברוך הקדוש ".נמצא פריך ממני"

 לא .נמצא פריך ממני ודאי ,ישראל לכנסת
 תשוקת אותה ,פריך אלא נמצא פריי כתוב

 ,הזכר בכח ונכללת נפש שעושה הנקבה
 זו כוללת אחת תיונעש ,בנפש נפש ונכללת

 נמצאים מכן לאחר .שאמרנו כפי ,בזה
 פרי נמצא הזכר בכח זהו ,בעולם שניהם
 נמצא הנקבה בתשוקת ,אחר דבר. הנקבה

 ,לזכר הנקבה תשוקת לא שאם ,הזכר פרי
 שכתוב זהו .לעולמים פירות נעשו לא

  ".נמצא פריך ממני"

à" áéúëã àðòîù éëä äé÷æç ø)è ãé òùåä (
á÷ àöîð êéøô éðîî" ìàøùé úñðëì äì øîà ä

 áéúë àì àöîð ééøô àöîð êéøô éàãå éðîî
 ùôð ãéáòã àá÷åðã àúáåàéú àåää êéøô àìà
 ùôðá ùôð ìéìëúàå àøåëãã àô÷åúá ìéìëúàå
 øúáì ïøîàãë àãá àã ìéìë ãç åãéáòúàå
 àøåëãã àìéçá àãå àîìòá åäééååøú åçëúùà

 øçà øáã àá÷åðã àáéà çëúùà àúáåàéúá
 åàì éàã àøåëãã àáéà çëúùà àá÷åðã
 åãéáòúà àì àøåëã éáâì àá÷åðã àúáåàéú

ää ïéîìòì ïéøéô"àöîð êéøô éðîî ã  
 רבי ."' וגושנער מלך אמרפל בימי ויהי"
 יקראהו צדק ממזרח העיר מי" ,פתח יוסי

 ,החברים בארו הזה הפסוק את ,"' וגולרגלו
 ,החכמה של בסוד הוא הזה הפסוק אבל

 הקדוש עשה רקיעים שבעה ,שנינו שהרי
 כבוד את להודיע וכולם ,למעלה הוא ברוך

 להודיע עומדים וכולם ,הוא ברוך הקדוש
  . העליונה האמונה סוד את

åâå øòðù êìî ìôøîà éîéá éäéå ') úéùàøá
à ãé ( çúô éñåé éáø)á àî äéòùé ( øéòä éî

åâå åìâøì åäàø÷é ÷ãö çøæîî ' äåî÷åà àø÷ éàä
áç åäéà àúîëçã àæøá àø÷ éàä ìáà àééø

ïéòé÷ø äòáù ïðéðú àäã4972á÷ ãáò " àìéòì ä
á÷ã àø÷é òãåîúùàì åäìëå"ä4973 ïéîéé÷ åäìëå 

 àúåðîéäîã àæø àòãåàìäàìò4974   
 למעלה וםסת עליון רקיע יש ,בא וראה

 שמנהיגם הרקיע ווזה ,השבעה מאותם
 ועומד ,נודע אינו וזה ,לםולכ ומאיר

 àòé÷ø úéà éæç àúäàìòíéúñ 4975 àìéòì 
àòé÷ø àåä àãå äòáù ïåðéàã åäééðî4976 øáãã 

åäìëì ïåì øéäðå ïåì4977 àîéé÷å òãééúà àì àãå 

                                                                                                                                                                                     

וזווגין שאינם עולים . י" גדול תיקון הנפש שמתברכות העולמות עפירוש מתוק שהוא מתוקן כמה 4971
 ).א"נ(ח "ז. יפה אינהו דאפסידו אנפשייהו

 ).ח' ב סי"אור יקר ש(ם "ת נהי"חג 4972
 ).אור יקר(דהיינו בינה " ה"דקב"' הספירות הם להודיע גדולת מאצילם אל זולתו וכו 4973
אור (מנותא עילאה דהיינו גבוה מעל גבוה גם הספירות נקראו מהימנותא פעמים רבות אמר מהי 4974

 ).יקר
והחכמה סתים שאפילו בהיות בחינתה על התחתונות . עילאה שהיא נקשרת עם הכתר' הא' בחי' ב 4975

 ).אור יקר(היא סתימה ונעלמת 
 ).א"נ(ב "הרש. י"מ' רקיעים ובינה נק' ם שהם ז"ת נהי"בינה המנהגת לחג' פי 4976
דהיינו היותה על הספירות מנהגת " דדבר"', הא, פעולות על הספירות' אלו יש לה ב' בחי' כנגד ב 4977
 ".ונהיר לון"ש "שהיא מקבל מהעליון להאירם וז', הב. אותם
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 וםסת שהוא משום ,ידועה שלא בשאלה
 .י"מ נקראלכן ו .עליו תמהים וכולם ,עומקו

 יצא מי מבטן" שכתוב שפרשוה כמו
  העליון הרקיע הוא זה ,ונאמר ,"הקרח

àòéãé àìã àúìàùá4978âá  íéúñ åäéàã ïé
÷éîòå4979ïéäååú àìëå 4980  éø÷à êë ïéâáå äéìò

î" áéúëã äåî÷åàã äîë é)èë çì áåéà ( ïèáî
çø÷ä àöé éî4981øîúàå 4982 àòé÷ø àåä éàäå 

äàìò  
  åô/à  

  äòáù ïåðéà ìë ìò àîéé÷ã4983  .השבעה אותם כל על שעומד
 מכולם תחתון שהוא רקיע למטה ויש

 שלא תחתון שהוא ומשום ,מאיר ולא
 ,עמו מתחבר שעליהם הרקיע אותו ,רמאי

 ,בתוכו כוללם הוא הללו האותיות ושתי
 שנקרא העליון הרקיע שאותו ,ים ונקרא

 האחרים הרקיעים אותם שכל משום. י"מ
 הים הוא ואז ,אליו ונכנסים נחלים נעשים
 ועל .למיניהם ודגים פירות ועושה ,העליון

 שם ידים ורחב גדול הים זה" דוד אמר זה
, "לותוגד עם קטנות חיות מספר יןוא רמש
 צדק ממזרח העיר מי" כתוב זה ועל

 àìå åäìëî äàúú åäéàã àòé÷ø àúúì úéàå
øéäð àìã äàúú åäéàã ïéâáå øéäð4984 àåää 

 ïéøú ïéìàå äéá øáçúà åäééìòã àòé÷ø
ïååúà4985 àåääã íé éø÷àå äéåâá ïåì ìéìë 

 àòé÷øäàìòî éø÷àã " ïéòé÷ø ïåðéà ìëã ïéâá é
ïéìçð åãéáòúà ïéðøçà4986äéáâì ïéìàòå 4987 

ïéãëå íé åäéà äàìòïéáéà ãáòå 4988ïéðåðå 3514989 
åäééðæì4990 ãåã øîà àã ìòå )äë ã÷ íéìäú ( äæ

ìåãâ íéä4991íéãé áçøå 4992ùîø íù 4993 ïéàå 
úåðè÷ úåéç øôñî4994 áéúë àã ìòå úåìåãâ íò 

                                                                                                                                                                                     

מפני שתופה עם התחתונות מתגלה קצת ' עניינים הא' אלו אשר לה יש לה עוד ב' בחי' ומפני ב 4978
 ).אור יקר" (דלא ידיעא"ה שאמר אמנם היא שאלה בלא לשובה וז, "וקיימא בשאלתא"בהם וזה שאמר 

אין הכוונה באומרו דקיימא בשאלתא שאלת מה ענין זה ששאלה זו מורה השגת דבר מה ושואל  4979
ה אלא הכוונה שאלת התמיה כמי שאינו משיג כלל וזה שאמר "מה עניינו עד שמטעם זה תקרא המלכות מ

 ).אור יקר(ובגין דאיהו סתים ועמיק 
  ).א"ד(כלם מתמיהים  4980
 ).אור יקר(י "ת נקרא מ"נמצא המקום שממנו יצא ונאצל הת' ת וכו"ת 4981
  ).א"ד(ב "ויחי רלז ע' ב ופ"בהקדמה א ע 4982
דקיימא . "שהוא בחינתה עם העליונות" רקיעא עילאה"דהיינו , אלו' בחי' י מורה על ב"מילת מ' פי 4983

דהיינו ' י. מרובעת ודאי,  על בניןאימא דרביעא', מ, י"וזה מ. היינו בחינתה עם התחתונות' וכו" על אינון
 ).אור יקר(סתימאה 

י "אלא ע, כי הוא גילוי הרבה אחר שהם נהירין, ק"כי העלם הבינה אין ראוי שיתגלה על ידי ו 4984
 ).אור יקר(המלכות שהיא תתאה דלא נהיר 

החותם במלכות נתהפך , על גלויה כדפירשתי' ומ, על העלמה' י שהם בבינ המורות י"אותיות מ' פי 4985
 ).אור יקר(י בה "ם הגלות מ"ם שמורה י"באותיות י

 .@)אור יקר(דהיינו שהוא קבוץ השפע כולו והספירות האמצעים נחלים  4986
י קיבוץ כל אותם המציאיות "ולא אמר ונגדין לגביה מפני שממש מציאותם נכנס בתוך מציאותה וע 4987

 ).אור יקר(ר וכדין איהו ים עילאה בתוכה היא נעשת ים ומתעלמת על ידם בעילוי וזכוך וזה שאמ
  ). א"נ(שמשפעת לעולם ' היינו נשמות הצדיקי 4988
ל אינון נונין אינון שליחן "וארא ר' פ' כדפי). אור יקר(רוחין מלאכים , ניבין נשמות: מינים' הם ב 4989

 היסוד 'א שזה בחי"ז מב ע"א בתיקו"בהגר' עי). א"נ(כדגים רצים ושבים לעשות רצון קונם ' בעלמין וכו
 .@ע"וצ, ופרי כנגד שהוא תולדתו, ששרשו בדעת

 ).אור יקר(' מנהון דרישא מנהון דעיינין וכו) ב"לב ע(ז "כדפירשו בתיקו 4990
 ).אור יקר(היא מדת המלכות ונעשית גדול על ידי הנחלים כדלעיל  4991
 ).אור יקר(יש בה בחינות רבות לכל התחתונים ולכל העליונים  4992
בזהר בפרשת בראשית ' ונים מלשון ויהי ערב מתרגמינן והוה רמש וכן פיהם כחות הדין התחת 4993

 ).אור יקר(
פרשו חיות ) ב"ז מד ע"תיקו(חיות דאצילות שבה ובמקום אחר בזהר ' חיות עם גדולות הם ד' הם ד 4994

 ).אור יקר(ה "י עם גדולות שם הוי"קטנות שם אדנ
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 זה ,"ממזרח העיר מי" ".לרגלו יקראהו
 .שרה זו( ,"לרגלו יקראהו צדק" ,אברהם

 הוא זה )"' וגולרגלו יקראהו צדק" א"ד
 שנעשה הרקיעים כל של התחתון הרקיע

 הרקיע הוא .זה מי ,"גוים לפניו יתן. "ים
 ומפיל נקמות שעושה ,שאמרנו התחתון
  .שונאים

)á àî äéòùé (åäàø÷é ÷ãö çøæîî øéòä éî4995 
çøæîî øéòä éî åìâøì åäàø÷é ÷ãö íäøáà àã 

 åìâøì]ð" àã äøù àã"÷é ÷ãö à åìâøì åäàø
åâå'[ ïéòé÷ø åäìëã äàúú àòé÷ø àåä àã 

åéðôì ïúé íé ãéáòúàã4996 àåä éàä ïàî íéåâ 
 ìéôàå ïéî÷åð ãéáòã ïøîàã äàúú àòé÷ø

ïéàðù  
 נתתה יביווא" ואמר דוד השתבח ובזה

 לפניו יתן" ".אצמיתם ומשנאי עורף לי
 רודף אברהם שהיה העמים הם אלו ,"גוים

 הורג היה אהו ברוך והקדוש ,אחריהם
 )אלא ,"ירד" זה מה( ,"ירד ומלכים(" .אותם

 .עליהם למעלה ניםושממ המלכים אלו
 ).שלמטה העמים אלו ,"גוים לפניו יתן"
 הגדולים הממונים אלו ,"ירד ומלכים"

 עושה הוא ברוך הקדוש שכאשר ,שלמעלה
 ,בכל דין עושה הוא ,)בעם( בעולם דין

  . ובמטה במעלה

øîàå ãåã çáúùà éàäáå) àî çé íéìäú (
 ïúé íúéîöà éàðùîå óøåò éì äúúð éáéåàå
 ïåäéìò óéãø äåäã ïéîò ïåðéà ïéìà íéåâ åéðôì

á÷å íäøáà" ïåì ìéè÷ äåä ä)]ð"à [å ãøé íéëìî
)>ð" ààìà ãøé éàî( àìéòì ïðîîã ïéëìî ïéìà 

àúúìã ïéîò ïéìà íéåâ åéðôì ïúé åäééìò (
àìéòìã ïáøáø ïðîî ïéìà ãøé íéëìîå4997  ãëã

á÷ ãéáò" àðéã ä)àîìòá( ]àîòá[ ãéáò àìëá 
 àúúå àìéòá àðéã  

 לא ברגליו רחוא שלום יעבור ירדפם"
 היה שאברהם ,אברהם זה ,"ירדפם" ".יבוא
 עובר היה הוא ברוך והקדוש ,אותם רודף
 ".יעבור" שכתוב ,אותם והורג לפניו

 שנקרא הוא ברוך הקדוש זה ,"שלום"
 עולה וכי ,"בואי לא ברגליו רחוא. "שלום

 העננים בתוך הולך היה שאברהם דעתך על
 רחוא" אלא ,ומרכבות סוסים בתוך או

 לפני הולך היה שלא ,"יבוא לא ברגליו
 הקדוש אלא ,שליח ולא מלאך לא אברהם

 מי ".ברגליו רחוא" שכתוב ,לבדו הוא ברוך
 של שתחתיו המלאכים אלו ,"רגליו" זה

 דוועמ" שנאמר כמו ,הוא ברוך הקדוש
  ."' וגוההוא ביום רגליו

 àáé àì åéìâøá çøåà íåìù øåáòé íôãøé
)â íù ( óéãø äåä íäøáàã íäøáà àã íôãøé

á÷å ïåì" áéúëã ïåì ìéè÷å äéî÷ øáò äåä ä)íù (
á÷ àã íåìù øåáòé"íåìù éø÷àã ä4998 çøåà 

 íäøáà äåäã êúòã à÷ìñ éëå àáé àì åéìâøá
à ïéëéúøå ïååñåñ åâá åà éððò åâá ìéæà çøåà àì

 äåä àìã àáé àì åéìâøá]ìéæà[ íäøáàã äéî÷ 
 àì]àëàìî) [àëìî(àçéìù àìå 4999á÷ àìà " ä

éåãåçìá5000 áéúëã )íù ( ïàî åéìâøá çøåà
á÷ã éåúåçú ïåðéàã ïéëàìî ïéìà åéìâø" äîë ä

 øîà úàã)ã ãé äéøëæ ( àåää íåéá åéìâø åãîòå
åâå'  

 , בא וראה,"ממזרח העיר מי" ,אחר דבר
 העולם את העיר הוא ברוך קדוששה בשעה
 ,אליו אותו ולקרב אברהם את להביא

 היה שעתיד משום] היתה[ הזו ההתעוררות
 עשר שנים ולהעמיד יעקב ממנו לצאת

 øçà øáã)á àî äéòùé ( àú çøæîî øéòä éî
á÷ã àúòùá éæç" äàúééàì àîìò øòúà ä

 àúåøòúà éàä äéáâì äéì àáø÷ìå íäøáàì
 øñéøú àîéé÷ìå äéðî ÷ôéîì á÷òé ïéîæã ïéâá

                                                                                                                                                                                     

אה רגליו דמי ודאי יקראהו לצדק ויתקנהו י הנזכר יקראהו לצד לרגלו שהיא רקיעא תת"כלומר מ 4995
 ).אור יקר(ם "שיהיה י
 ).אור יקר(שנעשה מרכבה לחסד לעשותה ים , לאברהם 4996
 ).א"ד(אלו שרי מעלה משבעים אומות שבעולם  4997
ת "וא. וגם הוא שלום בין גדולה וגבורה. יסוד שלו, שהוא מלך שהשלום שלו, ת"דאיקרי שלום ת 4998

ואפשר בשלום היינו , והכא קאמר יעבור שלום, דהיינו מלכות', הו לרגלו יתן וכווהא לעיל קאמר צדק ירא
 ).אור יקר(ת ועבר קמיה והנוגף היתה המלכות "ת

ה ולא בא שום מלאך שהם רגליו לעבור עמו וכאלו אמר רגליו "פ ירדפס יעבר שלום דא קב"וה 4999
  ).א"נ(ח "ז. באורח לא יבא

  .זהר הרקיע' עי 5000
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 ברוך הקדוש לפני צדיקים כולם שבטים
 ברוך שהקדוש ,"לרגלו יקראהו צדק" .הוא
 שנברא מיום לו קורא תמיד היה הוא

 רותוהד ראוק" שנאמר כמו ,העולם
 ,לרגלו ודאי יקראהו צדקלכן ו ,"מראש

 ,אליו אותו ולקרב ,בעבודתו בו להתחבר
  ".ברגליך אשר העם" שנאמר כמו

èáùá÷ã äéî÷ ïéàëæ åäìë ïé" åäàø÷é ÷ãö ä
á÷ã åìâøì" àîåé ïî øéãú äéì éø÷ äåä ä

 øîà úàã äîë àîìò éøáúàã)íùã  ( àøå÷
 éàãå åäàø÷é ÷ãö êë ïéâáå ùàøî úåøåãä
 äéì àáø÷ìå äéðçìåôá äéá àøáçúàì åìâøì

 øîà úàã äîë äéáâì)ç àé úåîù ( øùà íòä
êéìâøá  

 שמשם ,"ממזרח העיר מי" ,אחר דבר
 ,שהדרום משום ,להאיר האור ראשית

 ,המזרח מן הוא שלו האור של חכה אותו
 ,הדרום של האור אותו "העיר מי" ,כן ועל

 ונזון נוסע שהוא משום "ממזרח"
 הרקיע אותו של ותשוקתו ,בראשונה

 ,"לרגלו יקראהו צדק. "למזרח לתת העליון
 ולא לו קורא תמיד שהוא ,המערב זה

 אל לך דמי אל אלהים" שנאמר כמו ,שוקט
 שהמערב משום ".ל"א טותשק ואל תחרש
 גוים לפניו יתן" .אליו מתעורר תמיד

ח כה את מקבל ממנו שהרי ,"ירד ומלכים
  .העולם של העמים אותם כל את להכניע

 øçà øáã)á àî äéòùé ( çøæîî øéòä éî
àúåøù ïîúîã5001àøäðàì àøåäðã 5002 ïéâá 

íåøãã5003âî äéìéã àøåäðã àô÷åú àåää  å
åäéà çøæî5004 àøåäð àåää øéòä éî àã ìòå 

çøæîî íåøãã5005ìéèð åäéàã ïéâá 5006 ïæúàå 
 àòé÷ø àåääã àúáåàéúå àúéîã÷áäàìò5007 

çøæîì äéì áäéîì5008åäàø÷é ÷ãö 5009 åìâøì 
 äîë êéëù àìå øéãú äéì éø÷ åäéàã áøòî àã

 øîà úàã)á âô íéìäú (éäìà" ìà êì éîã ìà í
à áøòîã ïéâá ìà èå÷ùú ìàå ùøçú øéãú øòú

 äéðî àäã ãøé íéëìîå íéåâ åéðôì ïúé äéáâì
àîìòã ïéîò ïåðéà ìë àòðëàì àô÷åú ìéá÷  

 זה ,"ממזרח העיר מי" ,אמר יהודה רבי
 הקדוש אל התעוררות נטל שלא ,אברהם

 את שראה משום .ממזרח אלא הוא ברוך
 נטל ,המזרח מצד קרובב שיוצאת השמש

 .אהו ברוך הקדוש שהוא לנפשו התעוררות
 לו עבד .אותי שברא המלך הוא זה ,אמר

 שנאסף השמש ראה לערב .ההוא היום כל
 זה ,אמר .מאירה והלבנה )יוצאת והלבנה(

 העבודה אותה על ששולט ודאי הוא
 לפניו נחשך שהנה ,הזה היום כל שעבדתי

 קרולב. ההוא הלילה כל לו עבד .מאיר ולא
 .המזרח צד והאיר כהיהחש שהלכה ראה

 øîà äãåäé éáø)á àî äéòùé ( øéòä éî
 íäøáà àã çøæîî]àìã) [àìå( àúåøòúà ìéèð 

á÷ éáâì"æîî àìà ä àùîù àîçã ïéâá çø
 àúåøòúà ìéèð çøæîã àøèñî àøôöá ÷éôðã

á÷ åäéàã äéùôðì" àøáã àëìî àåä àã øîà ä
 çìô éúé]äéì) [àçøéì(ää ìë  àùîøì àîåé àå

 ùéðëúàã àùîù àîç ú÷ôð àçøéå] àøäéñå
àøäð[ àåää ìò èéìùã éàãå àåä àã øîà 

 êùçúà àäã àîåé éàä ìë úéçìôã àðçìåô
øéäð àìå äéî÷ àéìéì àåää ìë äéì çìô 

                                                           

י העיר "א ראשון לששה קצוות כי מהגוף מתפשטים הזרועות ולכך הבינ ההנקראת מת שהו"מת' פי 5001
 ).אור יקר(ת לגבי דרום שהוא החסד "שפע ממזרח שהוא ת

חסדים דאימא חסד ' א נשלם יסוד דאיאמ ונתגלו ה"א ושם בחזה דז"ת דז"מזרח הוא ת' פי 5002
ש דמתמן שירותא דנהורא לאנהרא לפי "וז, לגבורה וכן על זה הדרך' וחסד ב, א"הראשון הלך לחסד דז

 ).מ"מ(ששם נתגלו החסדים וגבורות דאימא בלי מסך 
 ).מ"מ(שהוא חסד  5003
ת "א ומת"ת ז"א הוא מיסוד דאיאמ שבת"חסדים דאימא שבא לחסד דז' ל חסד ראשון של ה"שר 5004

 ).מ"מ(דאימא מתחלקים 
ש ותיאובתא "ימא בראשונה וזת הוא מקבל הארת א"שת' ל דאיהו נטיל ואתזן בקדמיתא פי"כנ 5005

 ).מ"מ(דההוא רקיעא עילאה למיהב ליה למזרח 
 ).אור יקר(ת הוא על החסד לגבי בינה "הת' פי 5006
  ).א"נ(פירוש בינה  5007
 ).א"נ(מ "א. ת"פירוש ת 5008
 ). אור יקר(ת "ת לרגלו להתחבר אליו כדלעיל מיניה קביל תוקפא מלכות מהת"צדק יקראהו אל הת 5009
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 טיושל מלך עליהם יש אלו כל ודאי ,אמר
 ברוך הקדוש שראה כיון .אותם שמנהיג

 אזי ,אליו אברהם של תשוקתו את הוא
 צדק" שכתוב ,עמו בריוד אליו התגלה
  .עליו והתגלה עמו ברישד ,"לרגלו יקראהו

 àøèñ øéäðúàå àëåùç àìæàã àîç àøôöì
 åäééìò úéà àëìî ïéìà ìë éàãå øîà çøæîã

á÷ àîçã ïåéë ïåì âéäðàã èéìùå" àúáåàéú ä
 äéîò ìéìîå éåìò éìâúà ïéãë äéáâì íäøáàã

 áéúëã)íù (åìâøì åäàø÷é ÷ãö5010 ìéìîã 
äéìò éìâúàå äéîò  

 ידמג צדק ברוד" ,פתח יצחק רבי
  ".מישרים

 çúô ÷çöé éáø)èé äî íù ( ãéâî ÷ãö øáåã
íéøùéî5011  

  åô/á  
 אמת הם הוא ברוך הקדוש דברי כל

 ,מישרים עושה הוא במה .מישרים ועושה
 את הוא ברוך הקדוש ברא שכאשר משום
 לכאן מתמוטט והיה ,עומד היה לא ,העולם
 מה ,לעולם הוא ברוך הקדוש אמר .ולכאן

 של רבונו ,לו אמר .מתמוטט שאתה לך
 על יסוד בי שאין , לעמודיכול איני ,עולם

 עתיד אני הרי ,לו אמר .םישאתקי מה
 אברהם שהוא אחד צדיק בך להעמיד
 זהו .בקיומו העולם עמד מיד .אותי שיאהב
 והארץ השמים תולדות אלה, שכתוב

 אלא בהבראם תקרי אל ,"בהבראם
  .העולם מתקיים באברהם ,באברהם

á÷"éà éåìî ìë ä íéøùéî ãéáòå àèùå÷á ïåð
á÷ àøá ãëã ïéâá íéøùéî ãéáò äîá" àîìò ä

íéà÷ äåä àì5012 àëäì èèåîúî äåäå 
àëäìå5013à "á÷ ì" úàã êì äî àîìòì ä

à èèåîúî" í÷éîì àðìéëé àì íìåò ìù åðåáø ì
àãåñé éá úéìã5014à íéé÷úàã äî ìò " àä ì

 éã íäøáà åäéàã ÷éãö ãç êá í÷éîì ïéîæ àðà
 ãéî éì íéçøéää äéîåé÷á àîìò íéà÷" ã

)ã á úéùàøá ( õøàäå íéîùä úåãìåú äìà
íàøáäá5015 íäøáàá àìà íàøáäá éø÷ú ìà 

àîìò íéé÷úî íäøáàá  
 שהנה ,"מישרים מגיד" ,חייא רבי אמר

 אותו ,הוא ברוך לקדוש העולם השיב
 בנים וממנ שיצאו הוא עתיד אברהם

 ,התורה את וישרפו המקדש את שיחריבו
 .יצחק הנה ,לו אמר .שמעאלי ממנו לצאת(

 הרשע עשו ממנו לצאת עתיד ,לו אמר
 ).התורה ףווישר המקדש בית את שיחריב

 ממנו לצאת אחד אדם עתיד ,לו אמר
 עשר שנים ממנו ויצאו ,יעקב שהוא

 העולם התקיים מיד .צדיקים כולם שבטים
  ".מישרים מגיד" שכתוב זהו .בשבילו

ãéâî àééç éáø øîà352éúà àäã íéøùéî  á
á÷ì àîìò äéì" àåä ïéîæ íäøáà àåää ä

 åãé÷åéå àùã÷î åáéøçéã ïéðá äéðî ïå÷ôéã
 àúééøåà]]÷ôéîì [>à÷ôðì<à ìàòîùé äéðî " ì

à ÷çöé àä" ïéîæ ì]à÷ôðì [>÷ôéîì< åùò äéðî 
>àáééç<àúééøåà ãé÷åéå àùã÷î éá áøçéã [ 

 åäéàã äéðî ÷ôéîì ùð øá ãç ïéîæ äéì øîà
øú äéðî ïå÷ôéå á÷òé ãéî ïéàëæ åäìë ïéèáù øñé

ää äéðéâá àîìò íéé÷úà"íéøùéî ãéâî ã5016  

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(שהוא לשון דבור ' ואפשר וכו' שון חבור וכואפשר לומר מל 5010
  @).אור יקר(מגיד במעשה  5011

 ).מ"מ(ג "מישרים שמכריע בין חו' ת הנק"הגדה בת
ד "ל תחלה עלה ברצונו לברוא העולם במדה"ש משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה ר"ל דז"נ 5012

ו "ל שיש בו רי"ב כנ"החסד שהוא שם עה מדת "כ בהצטרף הקב"ב ואז מוט מתמוטטה ארץ ואח"זהו שם מ
  ).א"נ(מ "א. אותיות כמנין יראה אז שקטה

היה מוכן להיות נפעל במהירות לפי מעשה התחתונים אם כשרים לטובה ואם רעים לרעה ולא  5013
 ).אור יקר(היה לו קיום במדה אחת ואין זה רצון הבורא אלא להאריך 

אור (מישרים היינו שנתיישר ,  יש חוטאים רביםאף אם, שבזכותו יתקיים העולם לטובה, צדיק 5014
 ).יקר

 ).א"ד(א ”ב וכה ע”לעיל ג ע 5015
 ).א"נ(לשון רבים  5016
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 ,וידבר ,הערנו הרי ,אומר אלעזר רבי
 .מתפרשים לטעמם כולם ,ויאמר ,ויגד

 שאינה חיצונה דרגה ,בגלוי הוא וידבר
 ,העליונות הדרגות אותן כמו תפנימי דרגה

 ויגד הוא רמז לדרגה ".בר צדקוד" הווז
 הווז , הדיבורעל לטתששו עליונה תפנימי

 הדרגה וז ,מישרים מי ".מישרים מגיד"
 שכתוב זהו ,בה שרוי שיעקב העליונה

 ,"מגיד" כתובלכן ו ,"מישרים כוננת אתה"
  .דובר כתוב ולא

 ãâéå øáãéå àðøòúà àä øîà øæòìà éáø
øîàéå5017 åäéà øáãéå ïùøôúî åäééîòèì åäìë 

àéìâúàá5018 àâøã åäéà àìã øáì àâøã 
àë äàîéðô åäéà àãå ïéàìò ïéâøã ïåðé) äéòùé

èé äî (÷ãö øáåã5019 àâøãì æîø åäéà ãâéå 
 äàîéðôäàìòøåáã ìò äàèìùã 5020 àåä àãå 

íéøùéî ãéâî5021 àâøã àã íéøùéî ïàî äàìò 
ää äéá àééøù á÷òéã" ã)ã èö íéìäú (äúà5022 

ãéâî êë ïéâáå íéøùéî úððåë5023353 àìå áéúë 
øáåã áéúë  

 לכם ויגד" כתוב והרי ,יצחק רבי אמר
 היא ,ודאי הוא כך ,לו אמר ".בריתו את

 דובר שהיא התחתונה על ששולטת הדרגה
) יש( )הפרי לולשת( הוא )בה( והכל ,צדק
 גב על שאף , בא וראה).בא (כאן כלתסלה

 שאינו תאמר אל ,תחתון הוא בורישהד
 הכל מן מלא הוא הדיבור ודאי אלא ,עליון
 לא כי" לדבר וסימן ,עליונה דרגה והוא
  ".מכם הוא קיר דבר

à" áéúë àäå ÷çöé ø)âé ã íéøáã ( íëì ãâéå
åúéøá úà5024à " àâøã åäéà éàãå àåä éëä ì

äàúú ìò àèìùã5025 àìëå ÷ãö øáåã åäéàã 
)äá (]åäéà[354 àìëúñàì )àëéà5026 (]àëä[ 
>ð"àéúà à<òàã éæç àú " äàúú åäéà øåáãã â

 åàìã àîéú àìäàìò éàãå àìà åäéà >øåáã< 
äéà àééìî àâøãå àìëî åäàìò êéðîéñå åäéà 

)åî áì íù (íëî àåä ÷ø øáã àì éë  
 והיו ,חמיו לבית הולך היה אלעזר רבי

 אמר .חזקיה ורבי יוסי ורבי חייא רבי עמו
 של שהתעוררות ראיתי הנה ,אלעזר רבי

 שהרי ,למטה כשמתעורר אלא אינה מעלה
 )הדבר( תלויה מעלה של ההתעוררות

  .מטה של בתשוקה

 éáø éáø äéîò ååäå éåîç éáì ìéæà äåä øæòìà
 àä øæòìà éáø øîà äé÷æç éáøå éñåé éáøå àééç

àìéòìã àúåøòúàã àðéîç5027 àìà åäéà åàì 
 àìéòìã àúåøòúà àäã àúúì øòúà ãë

àúúìã àúáåàéúá5028 àééìú )àúìî(  
 אל לך דמי אל אלהים" ,ואמר פתח
 היא זו ,"אל תשקט ואל תחרש

 אמר . לשלוטכדי ,מטה של ההתעוררות
 העליון אל להעיר ,"לך דמי אל אלהים" דוד

 øîàå çúô)á âô íéìäú (éäìà" êì éîã ìà í
 àúåøòúà àåä àã ìà èå÷ùú ìàå ùøçú ìà

éäìà ãåã øîà äàèìùì ïéâá àúúìã" ìà í
 éáâì àøòúàì êì éîãäàìò éáâ àøáçúàìå 

                                                           

 ).אור יקר(ת מצד המלכות שבו "ת 5017
 ).אור יקר(מלכות  5018
אחרונה אמר דובר ומגלה יותר צדק ולא שייך בה ' השתא ניחא דנקט לגבי צדק שהיא מלכות בבחי 5019
 ).אור יקר(הגדה 

 ).אור יקר(מצד החכמה יסוד  5020
ם "א. ת"פירוש ת). א"ד(' ו וכו"ה דרחימו דילהון לגבי וא"בזוהר שיר השירים מאן מישרים אילין י 5021

 ).א"נ(
 ).אור יקר(ת "ת 5022
 ).אור יקר(הגדה מצד החכמה והיינו לשון גיד , ת שהוא מישרים גילוי בסוד היסוד שבו"לגבי ת 5023
 ).א"נ(ם "א. פירוש יסוד). מ"מ(ביסוד  5024
אפילו היסוד כיון שהוא למעלה מהמלכות כתיב ביה ויגד שכל מדה שהיא גובהה מהמלכות בין ' פי 5025

 ).מ"מ(ת בין יסוד קרי ביה הגדה "ת
 ).מ"מ(ד באים למלכות כדי להוליד נשמות שהם הפירות העליונים "מהם מ' ת הנז"שהיסוד ות' ופי 5026
 ).אור יקר(ת "ת 5027
 ).אור יקר(ן "יחד והיא אושידת מת להתי"תאות המלכות אל הת 5028
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 הנה כי, משום ,מהל .הימין אל ולהתחבר
 לב נועצו כי" )וכתוב( ,"' וגויהמיון אויביך

 אל אלהים"לכן ו ".תוויכר ברית עליך וייחד
 אז שהרי ,מעלה כלפי להעיר ,"לך דמי

 וכאשר .עמה אותה וקושר הימין מתעורר
 ,השונאים בריםנש אז ,בימין נקשרת
 'ה ימינך בכח נאדרי 'ה ימינך" שכתוב
  ".אויב תרעץ

àðéîé5029 ïéâá àîòè éàî )â íù ( êéáéåà äðä éë
åéîäéåâå ï ')áéúëå ( úéøá êéìò åéãçé áì åöòåð éë

éäìà êë ïéâáå åúåøëé" àøòúàì êì éîã ìà í
 äì úøéè÷å àðéîé úøòúà ïéãë àäã àìéò éáâì
 ïéàðù øáúà ïéãë àðéîéá úøù÷úà ãëå äãäá

 áéúëã)å åè úåîù (åäé êðéîé" çëá éøãàð ä
åäé êðéîé" áéåà õòøú ä  

 םאות כל שהתחברו בשעה ,וראה ובא
 ,אברהם על מלחמה לחםילה המלכים

 ששלטו וכיון ,העולם מן להעבירו עצויהתי
 ,הלכו מיד ,אברהם של אחיו בן בלוט

 אחי בן שוורכ ואת לוט את ויקחו" שכתוב
 לוט של שדמותו משום ,מהל ".וילכו אברם
 שכל ,"וילכו"לכן ו ,לאברהם דומה היתה
 משום ,מהל. בשבילו התהי מלחמהה האות

 העולם בני את מוציא יהה שאברהם
 הקדוש לעבודת אותם ומכניס זרה מעבודה

 העיר הוא ברוך הקדוש ,ועוד .הוא ברוך
 של שמו את לגדל כדי בעולם אותם

 וסוד .לעבודתו אותו ולקרב בעולם אברהם
 לרדוף התעורר שאברהם כיון ,הדבר

 עד ,"לך דמי אל אלהים" אז ,אחריהם
 נקשר וכשהכל .אברהםב נקשר שהכל

 ,מלפניו המלכים כל נשברו אז ,אברהםל
 אויב תרעץ 'ה ימינך" שכתוב שאמרנו כמו
  ."'וגו

 ïéëìî ïåðéà ìë åøáçúàã àúòùá éæç àúå
 àøáòàì åèòééúà íäøáàã äéìò àáø÷ àçâàì
 äåçà øá èåìá åèìùã ïåéëå àîìò ïî äéì

 áéúëã åìæà ãéî íäøáàã)áé ãé úéùàøá (
éçà ïá åùåëø úàå èåì úà åç÷éå åëìéå íøáà 

 éîã äåä èåìã äéð÷åéãã ïéâá àîòè éàî
 àáø÷ àåää ìëã åëìéå êë ïéâáå íäøáàì
 ÷éôà íäøáà äåäã ïéâá àîòè éàî äåä äéðéâá
 àðçìåôá ïåì ìéòàå äàøëåð àðçìåôî àîìò éðá

á÷ã"á÷ åúå ä" àìãâì ïéâá àîìòá ïåì øòúà ä
 äéðçìåôì äéì àáø÷ìå àîìòá íäøáàã àîù

ë äìîã àæøå óãøîì øòúà íäøáàã ïåé
åäééøúáà5030éäìà ïéãë "êì éîã ìà í5031 ãò 

 àìåë øù÷úà ãëå íäøáàá àìåë øù÷úàã
 äéî÷î ïéëìî åäìë åøáúà ïéãë íäøáàá

 áéúëã ïøîà à÷ãë)å åè úåîù (åäé êðéîé" ä
åâå áéåà õòøú'5032  

 ".ויין לחם הוציא שלם מלך צדק ומלכי"
 סוכו בשלם ויהי" ,ואמר פתח שמעון רבי
 ברוך הקדוש ברצון כשעלה , בא וראה,"'וגו

 שלהבת הוציא ,העולם את לברוא הוא

 ïééå íçì àéöåä íìù êìî ÷ãö éëìîå
)çé ãé úéùàøá ( øîàå çúô ïåòîù éáø) íéìäú

â åò (åâå åëñ íìùá éäéå ' ÷éìñ ãë éæç àú
á÷ã àúåòøá"ä5033 àîìò éøáîì5034 ãç ÷éôà 

                                                                                                                                                                                     

אל תחרש ואל תשקוט להדבק עם אל שהוא , והכי פירושא, דסיפיה דקרא דריש הכי" אל"ממילת  5029
כ "לזה חזר ואמר ובג' מלעשות נקמה בהם כי הנה וכו' חסד ומפני שהיה אפשר לפרש אל דמי לך וכו

ל המלחמה ועוד שאין הדבר תלוי בה אלא אלהים אל דמי לך לאתערא לגבי עילא כי מלת דמי אינו צודק ע
אם כן לפי מאי דסלקא ' בימין וזה שאמר דהא כדין אתערת ימינא וקשרת לה לבהדה וכד אתקשרת וכו

דעתך הוה ליה למימר אל אל תחרש ואל תשקוט ואלהים אל דמי לך שהרי העיקר בימין וממה שאמר 
 @).אור יקר(כ ימינא אתקשרת "לא ואחאלהים אל דמי לך מורה שהוא התעוררות המלכות לגבי עי

 ).אור יקר(היינו התעוררות תחתון  5030
וממלכות , מן התחתונים לאצילות, ל"הדרגות הנ' היינו התעוררות המלכות לגבי עילא והיינו ב 5031

 ).אור יקר(לגבי הזכר 
  ).א"ד(כאן שייך עד דהוו אזלי הכתוב בדף שאחר זה באמצע הדף  5032
 ).ט' ב סי"אור יקר ש(בינה  5033
ק הכוונה למברי עלמא שהוא "ן במצח דא"כשעלו המ' פי). אור יקר(עולם תחתון ממלכות ולמטה  5034

, ג"ף שהם פנימיות דס"ק עם הפנימיות אח"ב דא"ק נזדווגו ע"ן שעלו במצח דא"י המ"שע, עולם האצילות
  ).מ"מ(ה החדשה ובזה נתקן עולם האצילות "ק שם מ"ז יצא ממצח דא"ועי

לעיל ' הנז' דקרדונית' קו הדין שנתאצל מבוצינ'  אל הגילוי שלהבת אחת והוא מציאוהוציא מהעלם
א והוא סוד סילוק "ה שרצון הוא בסוד א"ב בהגה"צ ד ע"א על ספד"בהגר' עי). א"ד(א ”בריש דף טו ע
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 ברוח רוח ונשף ,הקשה הנר של אחת
  מתוך והוציא ,ושורפת חשוכה

àáåäìù5035àúåðéãø÷ã àðéöåáã 5036  à÷éæ óùðå
à÷éæá5037úàëùç 5038úãé÷åàå 5039åâî ÷éôàå   

  æô/à  
 אותם בריוח ,אחת טפה התהום צדדי

 אותה. העולם את בהם וברא ,יחד
 ואותה ,בשמאל והתעטרה עלתה השלהבת

 אחד עלו ,בימין והתעטרה עלתה הטפה
 וזה זה לצד זה מקומות החליפו ,אחד עם

 ,ירד שעלה וזה ,עלה שירד זה ,זה לצד
 רוח מביניהם ויצאה ,זה עם זה נקשרו

 , נעשו אחדהצדדים שני אותם ואז .מהישל
 עם האחד והתעטרו ,]הרוח [ונתנה ביניהם

 ושלום למעלה שלום נמצא ואז .האחד
 א"ה התעטרה.  התקיימהוהדרגה ,למטה

óéè ãç àîåäú éøèñ5040ãçë ïåì øáçå   àøáå
àîìò åäá5041÷éìñ àáåäìù àåää 5042 

àìàîùá àøèòúàå5043 ÷éìñ óéè àåääå 
àðéîéá øèòúàå5044ãçá ãç å÷ìñ 5045 

)åôìçúà] (ìçàåô[ àãå àã àøèñì àã éúëåã 
 àã àøèñì)å(úéçðã5046÷éìñ 5047 ÷éìñãå 

úéçð5048åäééðéáî ÷éôð àãá àã åøè÷úà 5049 
ïéøèñ ïéøú ïåðéà ïéãë íéìù çåø5050 åãéáòúà 

åäééðéá áéäééúàå ãç5051 ïéãë ãçá ãç åøèòúàå 
àìéòì íìù çëúùà5052àúúì íìùå 5053 àâøãå 

                                                                                                                                                                                     

י שזו בחינת זיווג לפנ', ח נקודות פרק ו"ע' עי). א"זוהר פקודי רלט ע(ם ”והוא העליות עד א, ברעותא
. 'שער התיקון פרק ב' ועי, א"א ורנא ע"א וישלח קעב ע"א נח עד ע"עוד בראשית כט ע' ועי, בריאת האדם

  .א"דברינו לעיל כט ע' ועי, זוהר הרקיע' עי
ק בסוד שורש "גם היא בוצד' ק ונק"ג היא בינה דא,ג ונודע כי ס"ן שהוא נקודות דס"הוא שם ב 5035

 ).מ"מ(רה דעתיק ק בעצם היא גבו"דשורש אבל עיקר בוצד
 ).מ"מ(ק "בוצד' גבורות דאימא ששורשם מגבורה דעתיק שנ' ה' פי 5036
 ).מ"מ(כל גבורה מאירה בחברתה ' פי 5037
זיקא כי גבורה דעתיק ' פי). א"ד(והיה מנשב ומכה רוח עליון ברוח תחתון שהוא הפך אש היסודי  5038

ת זו בזו ונתחזקו ונחשכו ונבערו באש גבורות והאירו הגבורו' בוצינא דקרדוניתא נר חזק נפח בה' הנק
  ).א"נ(ב "הרש. חסדים' ש ואוקידת וחד טיף הם ה"וז

וכשהם נגלים ומתפשטים אזי נראה תוקף דינם וזהו , בתחלה הגבורות לא נראה תוקף דינם' פי 5039
 ).מ"מ(חשכת ואקידת 

ק "מצח אה שיצא מ"נ מ"א, ח שהם מטיפת מים שיצאו מאבא ושורשם מחסד דעתיק"הם ה' פי 5040
  ).מ"מ(

 ).א"ד(אחת ' ד שהוא טיפ"ד שהוא החכמה סוד אות יו"טיפה אחת והוא קו החס
ן נבראו כל העולמות "ה וב"י מ"נ ע"עולם בסוד אמרתי עולם חסד יבנה בהם נתקן א' א הנק"ז' פי 5041

 ).מ"מ(
בצד שמאלי א וגבורות "ג חסדים בצד ימיני דז"א כולל חו"א שהדעת דז"החסדים בקו ימיני דז' פי 5042

 ).מ"מ(
 ).מ"מ(ן נעשו הנקדות דאצילות שנקראים שמאלא "משם ב' פי 5043
 ).מ"מ(ה נעשו הזכרים דאצילות שנקראים ימינו "משם מ' פי 5044
 ).מ"מ(צדדי אריך נזדווגו יחד ' שהם בב' א הנז"או' פי 5045
א כי משה  נמצ,וצאין לצד שמאלי ואורות השמאל יוצאין לצד ימיןי אורות הימינים דיסוד אבא 5046

 הוא משה ואהרן )א"כז ע (ס שאמרו בזוהר פרשת וארא" וז. וכן אהרן כלול משניהן,כלול בימין ובשמאל
 ).מ"מ, ח שער לב פרק ו"ע ( לומר ששניהם שקולים לאכללא אשא במיא ומיא באשא,הוא אהרן ומשה

 ).מ"מ(סליק ונעשה דכורא , ג"ה גרוע משם ס"שם מ 5047
נ המוחין דאמא "א, ה"לשם מ' ה נחית ונעשה נוק"ג שהוא גדול משם מ"ן שהוא נקודות דס"שם ב 5048

 ).מ"מ(הלכו לאבא ומוחין דאבא הלכו לאימא 
 ).מ"מ(א "א יצא מבינייהו ז"י או"יחד ע' ג הנז"כיון שנתקשרה החו' פי 5049
 ).מ"מ(ל "ג הנ"חו 5050
 ).מ"מ(א הוא בתוכם חסד מכאן וגבורה מכאן "שז' פי 5051
 ).מ"מ(א "נ ז"א, יםכל הפרצופים העליונ 5052
 ).מ"מ(נ מלכות "א, ן"בזו 5053
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 א"ה עלתה ואז ,א"ה עם ו"וא ,ו"וא עם
 מלך צדק ומלכי" ואז .שלם שרבק ונקשרה

 ששולט מלך ודאי הוא שלם מלך ,"שלם
 ביום ,שלם מלך הוא מתי .בשלמות
 .מאירות הפנים כשכל ,הכפורים

  

íéé÷úà5054ä úøèòúà "àåá à"å5055àå " å
äá"à5056ä à÷ìñ ïéãë " àøåù÷á àøù÷úàå à

÷ãö éëìîå ïéãë íéìù5057íìù êìî 5058 êìî 
 éúîéà åîéìùá èéìùã åäéà êìî éàãå íìù

éøåôëã àîåéá íìù êìî åäéà5059 ïéôðà ìëã 
ïéøéäð5060   

 אמר ".שלם מלך צדק מלכי" ,אחר דבר(
 להוציא הוא ברוך הקדוש רצה ,שמעון רבי
 לאל אברם ברוך" שנאמר כמו ,משם נהוכה

 לברכת אברהם ברכת שהקדים כיון ".עליון
 ברכת מקדימים וכי ,אברהם לו אמר ,רבונו
נה והכה נתנה מיד .רבו לברכת העבד

 שב ילאדִנ 'ה נאם" שכתוב ,לאברהם
 ינחם ולא 'ה נשבע" אחריו וכתוב ,"לימיני
 ,"צדק מלכי ִּדְבָרִתי על לעולם כהן אתה

 זרעו ואין ,"עליון לאל כהן והוא" שכתוב
  ).כהן

)]ð"à [ãøá5061 íìù êìî ÷ãö éëìîå øçà 
á÷ àòá ïåòîù éáø øîà" àúðåäë ÷ôéîì ä

 ïåéìò ìàì íøáà êåøá øîà úàã äîë íùî
)çé ãé úéùàøá(  íäøáàã àúëøá íéã÷àã ïåéë

 ïéîéã÷î éëå íäøáà äéì øîà äéøîã àúëøáì
 úáéäéúà ãéî äéøîã àúëøáì àãáòã àúëøá

 áéúëã íäøáàì àúðåäë)à é÷ íéìäú ( íàð
åäé"ä äéøúá áéúëå éðéîéì áù éðåãàì )ã íù (

åäé òáùð" ìò íìåòì ïäë äúà íçðé àìå ä
 áéúëã ÷ãö éëìî éúøáã)çé ãé úéùàøá ( àåäå

ïäë åòøæ ïéàå ïåéìò ìàì ïäë(  
 העולם זה "צדק ומלכי" ,אחר דבר
 ,העליון העולם זה "שלם מלך" ,האחרון

 שני ,רודיפ בלימ אחד עם אחד שהתעטר
הכל  התחתון העולםאפילו ו .יחד עולמות

 ,"ויין לחם הוציא" .@ודבר אחד הוא הוא
 "עליון לאל כהן והוא" .האל שני שבו

 זה "כהן והוא" ,עולם נגד עולם משמש
לכן ו ,העליון העולם "עליון לאל" ,הימין
 ,בא וראה. העולם את לברך הכהן צריך

 ,הזה התחתון העולם נוטל] כאשר[ הברכות

 êìî äàøúá àîìò àã ÷ãö éëìîå øçà øáã
 àîìò àã íìùäàìò àìá ãçá ãç øèòúàã 

 äàúú àîìò åìéôàå àãçë ïéîìò ïéøú àãåøô
 àåä àìëå ïéøúã ïééå íçì àéöåä åäéà äìî ãç
äéá ïéìà5062îìò ùîùî ïåéìò ìàì ïäë àåäå  à

àîìò ìá÷ì5063àðéîé àã ïäë àåäå 5064 ìàì 
 àîìò ïåéìòäàìò5065 àðäë éòá êë ïéâáå 

ì ïàëøá éæç àú àîìò àëøá)ãë ( éàä ìéèð
 ïéãë àáø àðäëá øáçúà ãë äàúú àîìò

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(מלכות  5054
 ).מ"מ(' בה' ו, א"בינה מאיר בז 5055
 ).מ"מ(א במלכות "ז 5056
 ).מ"מ(דא עלמא בתראה  5057
א מלכי צדק שהיא "וכפי הד, ראשון ומלכי צדק שהיא המלכות נשלמה ונגדלה' דא עלמא עלאה לפי 5058

 ).מ"מ (מלכות נתחברה עם אימא שנקראת מלך שלם
 ).מ"מ(קדושות ועליונות דאימא ובזה נגדלת ונשלמת ' כ מקבלת המלכות הג"שביוה' פ 5059
 ).א"נ) (ן"מאי(ע "א וזהו שלם גימטריא ש"ע דא"אפשר דנמשך מש 5060
א ומלכי "ש ולא שייך למימר ד"נ עיקר שהדורש קמא הוא ר"א השני וכ"ס שאין גורסין אותו עד ד"י 5061

ח "ז. בד ותו דדרשה תניינא הוא מעין דרשה קמייתא ומה לו להפסיק בהגדהא ל"ש אלא ד"אר' צדק וכו
  ).א"נ(

 ) מ"מ(ג שהם במלכות ומוציאתם לתחתונים "לחם ויין הם חו' פי 5062
 ).מ"מ(כהן משמשת לבינה שנקרא אל עליון ' מלכות שנק' פי 5063
 ).מ"מ(שכהן הוא חסד ואל עליון בינה , כמו דבר אחר הוא' פי 5064
  ).א"ד(א ”תרומה קנב ע' ועיין פבינה ' פי 5065
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 ויברכהו" ואז ,דולהג הכהן עם כשמתחבר
 כך "עליון לאל", )'וגו( "אברם ברוך ויאמר

  .ודאי זה

åäëøáéå5066 íøáà êåøá øîàéå ]åâå'[ ìàì 
ïåéìò5067éàãå àåä éëä   

 לקשר למטה הכהן צריך כדוגמא זו
 כדי ,הזה המקום את ולברך קשרים

 .יחד עולמות שני לקשר ימיןב שיתקשר
 תיקון הוא הדבר סוד ,"אברם ברוך"

 ברוך שאמרנו כמו "אברם ברוך" .הברכות
 שמים נהוק" ,אלהינו 'ה ,"עליון לאל" ,אתה
 סוד הוא הזה והפסוק .העולם מלך ,"וארץ

 .למעלה ממטה "ויברכהו" )לכןו( ,הברכות
 ")בידך צריך מגן אשר(" "עליון אל וברוך"

 ,"מכל מעשר לו ויתן" .למטה ממעלה
  .למטה נקשר שהקשר במקום להתדבק

 ïéøù÷ àøù÷ì àúúì àðäë éòá àã àðååâë
 àðéîéá øù÷úéã ïéâá àúëåã éàä àëøáìå
 àæø íøáà êåøá ãçë ïéîìò ïéøú àøù÷úàì
 äîë íøáà êåøá åäéà ïàëøáã àðå÷ú äìîã

äúà êåøá ïðéøîàã5068åäé ïåéìò ìàì " ä
ðéäìà"ðå÷ åõøàå íéîù ä5069 éàäå íìåòä êìî 

 åäéà ïàëøáã àæø àø÷)êë ïéâáå ( åäëøáéå
àìéòì àúúî5070 ïåéìò ìà êåøáå ) ïâî øùà

êéãéá êéøö (àúúì àìéòî5071 øùòî åì ïúéå 
àøåù÷ã øúàá à÷áãúàì ìëî5072 øù÷úà 

àúúì  
 אחד ויהודי ייסא רבי ,הולכים בעודם

 ,אמר היהודי ואותו .ו אותםפגש עמו
 וכי ,"לדוד" ,"אשא נפשי 'ה אליך לדוד"

 .מזמור לדוד או לדוד מזמור כתוב לא למה
 את דוד אמר דרגתו בשביל אלא

 נפשי 'ה אליך" ,בשבילו שאמר ,תוהתשבח
 זו מי ,"נפשי" ,למעלה 'ה "אליך" ,"אשא
 הדרגה )הוא( ,דוד זה ,)אשא( נפשי

 כמו ,אעלה "אשא" .שאמרנו הראשונה
 וםמש ,"ההרים אל עיני אשא" שנאמר

 את להעלות ימיו כל עוסק היה שדוד
 שם ולהתקשר למעלה להתעטר דרגתו
 ברכי לדוד" כדוגמא זו. כראוי שלם בקשר
 ומה .אמר דרגתו משום ,"'ה את נפשי
 להתקשר ,"את" ".'ה את נפשי ברכי" ,אמר

éìæà ååäã ãò355 ãçå àñéé éáø åäá òøòà 
 éàãåé àåää øîà äåäå äéãäá éàãåé)íéìäú äë 

à (åäé êéìà ãåãì" éàîà éëå ãåãì àùà éùôð ä
ïéâá àìà øåîæî ãåãì åà ãåãì øåîæî áéúë àì 

 äéðéâá øîàã àúçáùåú ãåãì øîà÷ äéâøã
åäé êéìà"åäé êéìà àùà éùôð ä"ä5073 àìéòì 

 éùôð ïàî éùôð)àùà (ãåã àã5074) àåä ( àâøã
 øîà úàã äîë ÷ìñà àùà ïøîà÷ã äàîã÷

)à àë÷ íù ( ìëã ïéâá íéøää ìà éðéò àùà
 äéâøã à÷ìñì ìãúùî äåä ãåãã éåîåé

àøèòúàì5075 àøåù÷á ïîú àøù÷úàìå àìéòì 
ìù àã àðååâë úåàé à÷ãë íé)à â÷ íù ( ãåãì

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(ויברכהו למלכות ' פי 5066
אל עליון הוא ' וכו, כדי שיוכלו לעלות, ת ומלכות עמהם"שהוא השפע שמביאים לחג, ברוך אברם 5067

 ).מ"מ(השפע האמיתי שמקבלים ויורדים מלאים שפע וכדמסיק הזהר לקמן 
לאל , אברם הוא חסד' כדי שיוכל לעלות וכוא "א ועל ידם אתה מוריד שפע לז"ברוך הוא יסוד דאו 5068
עליון היא הגבורה , ת שהוא נוטה לצד החסד"ת וגבורה וכן אל ת"אלהינו הם ת' ה' פי, אלהינו' עליון ה

א לאברם ולאל ,ת והכוונה שממשיכין מברוך שהוא יסוד דאו"כנודע מסדר הספירות שהגבורה עליונה מת
 ).מ"מ(ת "עליון שהם חג

 ).מ"מ(ו האבות שם אזי נקראת הבינה מלך העולם אחר שעל' פי 5069
ת אינו שפע האמיתי רק כדי שיוכלו לעלות מתתא לעילא ליסוד "שהשפע שהורדנו מברוך לחג' פי 5070
 ).מ"מ(הבינה 
זהו השפע האמיתי שאחר שעלו אל הבינה וקבלו שפע אנו מורידים אותם מלאכים שפע כדי ' פי 5071

 ).מ"מ(להשפיע בעולמות 
ס באתר דקישורא שהיא מלכות "שקישר כל הי, ש לאתדבקא"ס וז"ן למלכות מעשר מכל היוית' פי 5072

 ).מ"מ(
 ).א"נ(ת להעלותה בין תרין דרועין "אל הת 5073
 ).ב"י ז ע"שער מאמרי רשב(מלכות  5074
ת הוא מעוטר בתפלין היינו העטרה שמעטרת לו "ת והת"י העליה שם היא מתיחדת עם הת"שע 5075

 ).א"נ(ח "ז. א" עמו ומתעטרת בסוד אותם העטרות תרין עטרין דירית מאואמו ובעלייתו שם עולה
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 ,קרבי הם מי ,"קרבי וכל" .למעלה בקשר
 ,קרבים שנקראות השדה חיות שאר אלו
 ,אחר דבר ".עליו המו ומעי" שנאמר כמו

 ,"'ה את" ,אמר הוא בשבילו ,"נפשי ברכי"
  .הכל של הכלל ,"'ה את" ,הכל שלמות זו

åäé úà éùôð éëøá" éàîå øîà÷ äéâøã ïéâá ä
åäé úà éùôð éëøá øîà" àøù÷úàì úà ä

 øàù ïéìà éáø÷ ïàî éáø÷ ìëå àìéòì àøåù÷á
 øîà úàã äîë íéáø÷ ïåø÷àã àøá ïåéç) ä øéù

ã (éòîå5076 éùôð éëøá øçà øáã åéìò åîä 
åäé úà øîà÷ äéðéâá"ä5077ìù àã  úà àìëã åîé

åäé"àìëã àììë ä  
 ראיתי .ייסא לרבי אלעזר רבי אמר

 אמר .והתחברת השכינה עם שבאת אותך
 שלשהלכתי עמו ו ,ודאי ן הוא כ,לו

 ,ליםומע דברים כמה לי ואמר, פרסאות
 ידעתי ולא ,הזה ליום אותם שמרתי ואני

 אמר. כעת שראיתי כמו שמאיר רנה שהוא
 אמר .שמך מה ,ההוא ליהודי אלעזר רבי
 דבר( ואלעזר יועזר ,לו אמר .יועזר ,לו

  אחד סלע על ישבו .יחד יושבים )אחד

à" àäã êì àðéîç àñéé éáøì øæòìà éáø ì
àúðéëù íò5078à úøáçúàå úéúà÷ " àåä éëä ì

 éì øîàå äéãäá àðìéæàã àåä éñøô úìúå éàãå
 àã àîåéì äéì àðøéâà àðàå àúééìòî éìî äîë

ðéöåá åäéàã àðòãé àìå àðéîçãë øéäðã à
à àúùä" êîù äî éàãåé àåääì øæòìà éáø ì

à"à øæòåé ì" øæòìàå øæòåé ì)àãç äìî (áéúéï 
àøðè ãç éáâ åáúé àãçë  

  æô/á  
  ì÷ç àåääá   .ההוא בשדה
 אנכי אנכי" ,ואמר היהודי אותו פתח

 לא וחטאתיך למעני פשעיך חהומ הוא
. אנכי אנכי םיפעמי ]כתוב[ מהל ".רואזכ
 את שברא בשעה ואחד בסיני אחד אלא

 הוא זה ,"אלהיך 'ה אנכי" שכתוב ,העולם
 שכתוב ,העולם את כשברא ואחד ,בסיני

 ,"בראתי עליה ואדם ארץ עשיתי אנכי"
 מעלה בין פרוד שאין להראות כדי הואו

 מעביר כתוב לא ,"פשעיך חהומ. "ומטה
 יתראו שלא כדי ,מוחה אלא פשעיך

 øîàå éàãåé àåää çúô)äë âî äéòùé ( éëðà
 àì êéúàèçå éðòîì êéòùô äçåî àåä éëðà

éëðà éëðà éðîæ éøú àîòè éàî øåëæà5079 àìà 
éðéñá ãç5080àîìò àøáã àúòùá ãçå 5081 

 áéúëã)á ë úåîù (åäé éëðà"êéäìà ä5082 àã 
åä áéúëã àîìò àøá ãë ãçå éðéñá à) äéòùé

áé äî (õøà éúéùò éëðà5083 äéìò íãàå 
éúàøá5084 éåä àìã äàæçàì ïéâá àåä 
àãåøô5085 êéòùô äçåî àúúå àìéò ïéá 

                                                                                                                                                                                     

ל דשם "א וי"ד' ע). א"ד(ע "כי שם אמר כי נשמת ישראל מן המעים לגו לגו וצ' א ע”בהקדמה יג ע 5076
כ הם "בזווגו עמה א' א שהוא גופא דאילנא פרחין המעים נשמתין לגו מעהא דמ"אמר ומתמן מיסוד דז

 ).א"נ(ב "הרש. עצמה' יון ברא הם קרבים של ממגופא דאילנא וח
 ).א"נ(ת הוא שלימו דכלא זכר ונקבה ויקרא את שמם אדם אדם שלם "ה ת"את מלכות הוי' פי 5077
ת שכן הוא נקרא תורה שבכתב והשכינה מתלוה ומתחבר "כי העוסק בתורה נעשה מרכבה אל הת 5078

 ).א"נ(ח "ז. עמו והמתחבר עמו מתחבר עם השכינה
ועוד אנכי דא שכינתא תתאה ורזא דמלה אנכי אנכי הוא מנחמכם אימא עלאה : ב"ז פב ע"יקות' עי 5079

 .אנכי לעילא אנכי אימא תתאה לתתא ועל תרוייהו אתמר ראו עתה כי אני אני הוא
ה "יתרו דפ' בפ' כנז' היינו אנכי מ). מ"מ(מלכות ). אור יקר(במלכות שנתנה תורה מפי הגבורה  5080

  ).א"נ(
היינו בינה שכל הנמצאות נעשו ). אור יקר(ב אלהים שבפרשת בראשית "ל, )מ"אור יקר ומ(בבינה  5081

  ).א"נ(' א הוא בגין לאחזאה וכו"ל לז"ת הם היל"וא. י הבינה בשיתוף החכמה"ע
 ).אור יקר(ך "אלהי' ת דהיינו ה"אנכי מיוחד עם הת, והכי קאמר קרא, אנכי במלכות 5082
 ).אור יקר(האצלתי המלכות  5083
 ).אור יקר(ת הנאצל במלכות נאצל מכח הבינה "ת 5084
ולפיכך יצדק בשתיהם מלות שוות כדי שלא ידין , דהיינו שבהיות זו היא זו, אנכי' ששתיהן נק 5085

 ). אור יקר(האדם איזו מהן אלא שתיהן הן אחת 
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 משום ,למעני זה מה ,"למעני" .לעולמים
 כי" שכתוב ,בי שתלויים הרחמים אותם

  ."' וגואלהיך 'ה רחום אל

øéáòî5086 ïéâá äçåî àìà áéúë àì êéòùô 
 ïåðéà ïéâá éðòîì éàî éðòîì ïéîìòì ïåæçúé àìã

éá ïééìúã ïéîçø5087 áéúëã )àì ã íéøáã ( éë
ø ìàåäé íåç"êéäìà ä5088åâå '  

 בא ,"למעני פשעיך חהומ" ,אחר דבר
 פגם עושים העולם של הרשעיםוראה 
 ,עולים חטאים אותם שכאשר ,למעלה
 לא הברכות ויניקת עליון ואור רחמים
 נוטלת אינה הזו והדרגה ,למטה יורדות
לכן ו ,למטה להניק שלמעלה ברכות

 )לו( להניק ברכות ימנעו שלא כדי ,"למעני"
 אני אני כי עתה ראו" כדוגמא זו .לכל
 ,ומטה מעלה בין פרוד שאין להראות ,"הוא
  .שנתבאר כמו

éæç àú éðòîì êéòùô äçåî øçà øáã5089 
 ïåðéà ãëã àìéòì àúåîéâô ïéãáò àîìò éáééç

 åøéäðå ïéîçø ïé÷ìñ ïéáåçäàìò5090 å÷éðéå 
ïàëøáã5091 àì àâøã éàäå àúúì úéçð àì 

ì à÷ðéì àìéòìã ïàëøá ìéèð êë ïéâáå àúú
ïéâá éðòîì5092 à÷ðéì ïàëøá ïåòðîúé àìã )äéì (

]àìëìäéì [ àã àðååâë )èì áì íù ( éë äúò åàø
àåä éðà éðà5093 ïéá àãåøô éåä àìã äàæçàì 

àúúå àìéò5094øîúàã äîë   
 כשנמצאים וז דוגמאכ ,בא וראה

 לכל מתעוררותברכות  ,בעולם צדיקים
 התעוררו ,אברהם שבא כיון .העולמות

 והיה... ואברכך" שכתוב ,לעולם תברכו
 שימצאו רמז ,"ברכה והיה" זה מה ".ברכה
 שכתוב ,מטהלו למעלה ברכות בגללו

". מברכיך ואברכה" וכתוב ,"' וגובך ונברכו"
 יןיד ויש דין שיש לכל והודיע יצחק בא

 ררוע והוא ,הרשעים מן פרעילה למעלה
 ייראו העולם בני שכל כדי בעולם הדין את

 רחמים ועורר יעקב בא .הוא רוךב מהקדוש
 בעולם האמונה את והשלים ,בעולם
  .כראוי

 ïéàëæ åçëúùà ãë àã àðååâë éæç àú
 àúàã ïåéë åäìë ïéîìòì ïàëøá åøòúà àîìòá

 áéúëã àîìòì ïàëøá øòúà íäøáà) úéùàøá
á áé ( æîø äëøá äéäå éàî äëøá äéäå êëøáàå

áéúëã àúúìå àìéòì ïàëøá äéðéâá ïåçëúùéã 
)â íù (åâå êá åëøáðå ' áéúëå)íù ( äëøáàå

 úéàå ïéã úéàã àìëì òãåà ÷çöé àúà êéëøáî
 øòúà åäéàå àéòéùøî àòøôúàì àìéòì ïééã

àîìòá àðéã5095á÷ì äéì ïåìçãéã ïéâá " ìë ä
àîìòá éîçø øòúàå á÷òé àúà àîìò éðá5096 

éæç à÷ãë àîìòá àúåðîéäî íéìùàå  

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(ה שלא יזכרו לשעה "הוא העברה מלפני הקב 5086
ואם כן אומרו למעני הכוונה בגין אינון רחמי שבכל מדה ומדה ' וכו, בה שורש הדין והרחמים, בינה 5087

 ).אור יקר(' ומפני ייחודם דלא הוי פרודא וכו, מהן
ת אלהיך "ת' ובמלכות ה, אלהיך בינה, חכמה' שם זה יצדק בבינה בסוד ייחדו החכמה עמה ה 5088
 ).אור יקר(ת במלכות "והיינו רחמי דלתיין בי החכמה בבינה והת, מלכות

 ).הערת הזוהר(ב ”ל פד עלעי 5089
 ).אור יקר(ת בעצמה "מציאות חכמה בעצמה מציאות ת 5090
ולבריכות אלו להם תעלה שדרך בה יבואו המים . היינו כי הבינה בריכה והמלכות בריכה למטה 5091
 ).אור יקר(ת בסוד הדעת מהחכמה לבינה "דהיינו יסוד למלכות ות, לבריכה
 ).אור יקר(תחתונים מפני תועלת הנמשך לי מהשפע הנשפע ל 5092
). אור יקר(כתר עמהם או לאו ' ואני ואנכי כולא חד ואם תאמר מה יש בין אני לאנכי המצטרף כ 5093

 ).מ"מ(הכל אחדות אחד ואין בהם פירוד , ן שהוא הכתר"אני שהוא מלכות ואי' פי
, ותאומ' שרים וע' ע, בתחתונים דתכי בונברכו בך כל משפחות האדמה, בספירות ובתחתונים 5094

 )אור יקר(בספירות דכתיב ואברכה שפע בספירות שהם מברכך 
 ).אור יקר(מיד אל החוטא בלי אריכות אפים  5095
ת בין חסד "לא כאברהם שהשפיע אפילו בשרים ולא כיצחק שעורר דין אלא רחמי בנונים מצד הת 5096

 ).אור יקר(לגבורה והיינו על ישראל 
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 צדק ומלכי" ,כתוב מה אברהם בימי
 ואז ,במקומו הכסא שהתעטר ,"שלם מלך

 הוציא" .כלל פגם ללא שלם מלך נמצא
 וברכות מזונות שהוציא ,"ויין לחם

 ,"ויין לחם הוציא" .כראוי כולם לעולמות
 .העולמות מכל הברכות ימנעו שלא

 "הארץ תוצא" שנאמר כמו "הוציא"
 וברכות מזונות מוציא שלמעלה מהדרגות

 ,"עליון אלל כהן והוא. "העולמות לכל
 ,כראוי עליונה בשלמות נמצא שהכל

 פגם עושים שהרשעים כמו ,להראות
 בשביל גם כך ,ברכות ומונעים בעולם

 ובגללם ,לעולם ברכות באות הצדיקים
  .העולם בני כל מתברכים

 áéúë äî íäøáàã éîåéá)çé ãé íù ( éëìîå
äéúëåãá àééñøë úøèòúàã íìù êìî ÷ãö5097 

ìá íìù êìî çëúùà ïéãëå àéöåä ììë åîéâô à
 à÷ãë åäìë ïéîìòì ïéðåæî ÷éôàã ïééå íçì

éæç5098 ïàëøá åòðîúà àìã ïééå íçì àéöåä 
 øîà úàã äîë àéöåä ïéîìò åäìëî)íùãë à  (

 ïéðåæî ÷éôà àìéòìã ïéâøãî õøàä àöåú
àåäå åäìë ïéîìòì ïàëøáå5099 ïåéìò ìàì ïäë 

 åîéìùá àìë çëúùàãäàìò5100 éæç à÷ãë 
àìúçã äîë äàæç àîìòá åîéâô éãáò àéáéé

 ïàëøá ïééúà ïéàëæ ïéâá éîð éëä ïàëøá éòðîå
àîìò éðá ìë ïàëøáúà åäééðéâáå àîìòì  

 מעשר זה מה ,"מכל מעשר לו ויתן"
 ,מכל שיוצאות הברכות מאותם .מכל

 הברכות שכל המקום שהוא משום
 ,אחר דבר .משם יוצאות לעולם שיורדות

 הוא ךברו הקדוש ,"מכל מעשר לו ויתן"
 שכל הדרגה זו ,הוא ומה ,מעשר לו נתן

 העולם של והברכות האמונה פתחי
 אחת והיא ,מעשר והיא ,בה עומדות
 והלאה מכאן .ממאה עשרה והיא ,מעשרה

  .כראוי שלמעלה בקיום אברהם נכנס

 ïåðéàî ìëî øùòî éàî ìëî øùòî åì ïúéå
ìëî é÷ôðã ïàëøá5101 ìëã øúà åäéàã ïéâá 

àîìòì éúçðã ïàëøá øçà øáã é÷ôð ïîúî 
á÷ ìëî øùòî åì ïúéå"àøùòî äéì áäé ä5102 

 àúåðîéäîã ïéçúô ìëã àâøã àã åäéà ïàîå
éîéé÷ äéá àîìòã ïàëøáå5103 øùòî åäéàå 

äàîî äøùò åäéàå äøùòî ãç åäéàå5104 ïàëî 
 à÷ãë àìéòìã àîåé÷á íäøáà ìàò äàìäìå

éæç  
 לו אמר .אמרת יפה ,אלעזר רבי לו אמר

 מלמד ,לו אמר .מעשיך מה ,אלעזר רבי
 מכפר יוסי רבי בא כעת .במקומי תינוקות

 והושיבו ,מאצלי אותם וסלקו ,לעיר חנין
 העיר בני כל לי נותנים והיו ,אצלו אותם
 ,אצלי היו שהתינוקות הזמן אותו כמו שכר

à" äéì øîà úøîà à÷ øéôù øæòìà éáø ì
 é÷ãøã àðéø÷ äéì øîà êúãéáò éàî øæòìà éáø

 éøúàá)å( ïéðç øôëã éñåé éáø àúà àúùä
 ååäå äéáâì ïåì åáúåàå éàáâî ïåì å÷éìñå àúîì

éáäé àøâà àúî éðá ìë éì ï>àåääë <)àåääá( 

                                                           

 ידה היתה הלבנה במלואה והיינו כסא שלם ברוכב עליו ועל. ת"עם הת, בדוכתיה. מלכות, כורסייא 5097
 ).אור יקר(ולכך קראה כסא והיינ ומלך שלם 

או אפשר מהבינ הלעליונים יין שהוא דק שפע הבינה , ואל צד הרחמים לחם, היינו אל צד הדין יין 5098
לא היה הוציא משמע שלא מן הדין אלא הוצא להם מה ש' ולתחתונים לחם שהוא עב מצד המלכות וכו

 ).אור יקר(לזה אמר שאינו כן אלא כפי מדתם , ראוי
, ומשם נקשרת הימין עם חכמה ובינה, והוא כהן נקשרת המלכות בימין' ופי, אהדר למלכי צדק 5099

כל האצילות " כולא"והיינו ' וכו' והיינו שלימו עילאה שהוא קשר כל שם בן ד, לעיל' דהיינו אל עליון כדפי
 ).אור יקר(ייחוד והקשר כראוי ה, ודאי בשלימו עילאה

 ).מ"מ(אל עליון ' כהן נתחברה עם הבינה הנק' שהמלכות שנק' פי 5100
כל והנותן הוא ' היוצאים מהיסוד הנק). מ"מ(כל ' ה הברכות מיסוד הנק"ס ב"ה נתן לו א"א ע"א' פי 5101

 ).א"נ(והמקבל הוא אברהם בעצמו ' דהיינו המ' מלכי צדק הנז
 ).מ"מ(רהם מעשר מכל הספירות והיא המלכות שהיא חד מעשרה ה נתן לאב"ס ב"א' פי 5102
ה לאברהם המדה הזאת שהיא מעשר "שהיא ראשונה שזכה בה אברהם וזהו ויתן לו הקב' היינו המ 5103
' המדה שיש בידה מעשר מכל המדות כי היא המשלמת כל א' נפקא ליה ממלת מעשר מכל פי' פי' מכל וכו

' הם עשר זולתה ג' ד שהספי"שבכל העשר לאפוקי ממ' ויתן לו המדה הי' ש ואיהו מעשר ב"ואחד לעשר וז
 ).א"נ(' ויתן לו מעשר מכל אותה שיש לה כללות מכל הז

מ לא ניתנה במתנה אלא "י שהוא היה הולך ונוסע ומ"ואפשר אעפ' עלה למדתו מדת החסד מהח 5104
 ).א"נ(ח "ז. עתה
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 להנות לי ראוי שלא בעצמי והסתכלתי
 החכם עם עצמי והשכרתי ,בחנם מהם

 צריך כאן ,עזראל רבי אמר .הזה )ההוא(
 רבי לפניבאו  .קמו. אבא של הברכות את

 יום כל ולומד יושב והיה ,)כך אחר( שמעון
 קסו ויום אחד היה ע.שמעון רבי לפני

 נוטל שלא מי כל ,אמר .לפניו ידים בנטילת
 ,למעלה שנענש גב על אף ,כראוי ידיו

 שגורם ,למטה ענשו ומה ,למטה נענש
 מי זוכה ךכ ,כך שענשו כמו ,ותעני לעצמו
 ברכות לעצמו שגורם ,כראוי ידיו שנוטל

 כראוי ידו על הברכות ששורות ,שלמעלה
  .שרובע ומתברך

 éàùôðá àðìëúñàå éàáâ ååä é÷ãøãã àðîæ
 àðøéâàå àðâîì åäééðî éðäúàì éì éæçúà àìã

 éãäá éàîøâ)àåääã (]éàäã[à íéëç " øæòìà ø
 äéî÷ åúà åî÷ àëä åëéøèöà àáàã ïàëøá

 ïåòîù éáøã)øúáì ( àîåé ìë éòìå áéúé äåäå
ç àîåéå ïåòîù éáøã äéî÷ úìéèðá ÷éñò äåä ã

 à÷ãë éåãé ìéèð àìã ïàî ìë øîà äéî÷ íéãé
òà úåàé" àúúì ùéðòúà àìéòì ùðòúàã â

 äéîøâì äéì íéøâã àúúì äéùðåò éàîå
àúåðëñî5105 éëæ àåä éëä êë äéùðåòã äîë 

 äéîøâì íéøâã úåàé à÷ãë éåãé ìéèðã ïàî
 à÷ãë éåãé ìò ïàëøá ïàøùã àìéòìã ïàëøá

øúåòá êøáúàå úåàéà  
  çô/à  
  øäæ  

 אותו וראה ,שמעון רבי הקדים כך אחר
 רב בשעור ידיו ונוטל ,במים ידיו שנוטל

 ידיו מלא ,שמעון רבי אמר .מים של
 והלאה היום מאותו .היה וכך ,מברכותיך

 בתורה עוסק והיה ,אוצר ומצא התעשר
 שמח והיה ,יום כל לעניים מזון ונותן

 אקר .מאירות בפנים להם ומסביר ,עמהם
 בקדוש 'בה תגיל ואתה" ,שמעון רבי עליו

  ).חסר ("'וגו

 ìèðàã äéì àîç ïåòîù éáø íéã÷à øúáì
à ïééîã àééâñ àøåòéùá ïåì ìéèðå àéîá éåãé" ø

êéúåëøáî åéãé àìî ïåòîù5106 àåääî äåä êëå 
 éòì äåäå àîéñ çëùàå øúòúà äàìäìå àîåé
 äåäå àîåé ìë éðëñîì àðåæî áéäéå àúééøåàá

äîò éãç äéìò àø÷ ïéøéäð ïéôðà ïåì øáñîå ïå
 ïåòîù éáø)æè àî äéòùé (åäéá ìéâú äúàå" ä

åâå ùåã÷á ']øñç[  
 אל 'ה דבר היה האלה הדברים אחר"

 לדודי אני" ,פתח יהודה רבי ."' וגואברם
 אבל ,פרשוה הרי ,"תשוקתו ועלי

 ההתעוררות תמצא שלמטה בהתעוררות
 עד למעלה מתעורר אין שהרי ,שלמעלה

 לא שלמעלה והברכות .למטה שמתעורר
 ואינו ,ממש בו שיש במה אלא נמצאות

  .ריקן

åäé øáã äéä äìàä íéøáãä øçà" ìà ä
åâå íøáà ')à åè úéùàøá ( çúô äãåäé éáø) øéù

àé æ ( äåî÷åà àä åú÷åùú éìòå éãåãì éðà> ìáà
àúåøòúàá <)ãàúåøòúàá( çëúùà àúúìã 

 àìéòì øòúà àì àäã àìéòì àúåøòúà ãò
àúúì øòúàã5107 éçëúùî àì àìéòìã ïàëøáå 

àéð÷éø åäéà åàìå àùîî äéá úéàã äîá àìà  

                                                                                                                                                                                     

' עולם הזה קודם זמנו מפני שיש בידים י ומלבד זה הוא נקצץ מן העולם העליון ונעקר מן ה5105
ח אותיות אשר בהם "ח פרקים שבידים כנגד כ"אותיות השם במילואו וכ' מאמרות וי' אצבעות כנגד י

 נבראו העולם כמנין אותיות פסוק בראשית וזה האיש המזלזל בנטילת ידים כביכול מתיש כח של מעלה
 הזונה 'וכו) ב"סוטה ד ע(ם כאלו בא על אשה זונה כל האוכל לחם בלא נטילת ידי). ס שבת"לקוטי הש(

ודבר זה ידוע שהרי חסירה קדושין שמקדשין האשה והזונה הוא ענין זנות גופני בלא , חסר לה הקדושה
וכך כאשר יאכל אכילתו והיא גופנית בלא קדושה כי מים ראשונים עליהם נאמר והתקדשתם והנה , קדושה

 .)ל נתיב העבודה פרק טז"מהר (דבר זה ממש כאלו בא על אשה זונה
פירוש מים חסד . ח"ז. ת מים ורצה לברכו מעין מצותו הוא מלא ידיו מים מלא ידיו מברכותיך"ר 5106

  ).א"נ(ן "מאי. ה עם הכולל"ת גימטריא הוי"להשפיע לו בחסדו וס
תדע דהא לא אתער , מכח אתערותא דלתתא עולם התחתונים אשתכח אתערותא לעילא במלכות 5107

ומזה ימשך כי , ונמצא שכל עליון תלוי בתחתון, א בספירות עליונות עד דאתער לתתא שהוא המלכותלעיל
וזה שאמר , בבא הברכות צריך שימצא להם כסא כמו שאינם נמשכות אלא על ידי התעוררות תחתון

 ).י' ב סי"אור יקר ש(' וברכאן לעילא לא וכו
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 לה שאמר עובדיהו מאשת ,לנו מנין
 שהרי ,"בבית לך יש מה לי הגידי" אלישע

 שלחן על שורות אינן שלמעלה הברכות
 ותאמר" ,כתוב מה .ריק במקום ולא ריק
 ".שמן אסוך אם כי בבית כל לשפחתך אין
 של השעור ,לו אמרה אלא ,"אסוך" זה מה

 אצבע משיחת כדי אלא אינו הזה השמן
 ידעתי לא שהרי ,נחמתני לה אמר. קטנה

 ,ריק במקום שלמעלה הברכות ישרו איך
 מקום זהו ,שמן לך שיש עכשיו אבל

  .ברכות בו שימצאו

ïìðî5108 òùéìà äì øîàã åäéãáåò úùàî 
)á íéëìî'á ã  ( àäã úéáá êì ùé äî éì éãéâä

àéð÷éø àøåúô ìò ïééøù àì àìéòìã ïàëøá5109 
àéð÷éø øúàá àìå5110 áéúë äî )íù ( øîàúå

 éàî ïîù êåñà íà éë úéáá ìë êúçôùì ïéà
à àìà êåñà"äéà åàì àçùî éàäã àøåòéù ìé 

 äì øîà àøéòæ àòáöà úçéùî éãë àìà
 ïàëøá ïåøùé êàéä àðòãé àì àäã éðúîçð

úéàã àúùä ìáà àéð÷éø àúëåãá àìéòìã êì 
 ïàëøá äéá àçëúùàì øúà àåä àã ïîù  

 ,"' וגוהטוב כשמן" שכתוב ,לנו מנין
 את 'ה צוה שם כי" ,כתוב מה ובסופו
 הזה ובמקום ,"העולם עד חיים הברכה
 ,תאמר ואם). ונתבאר( הברכות שורות

 ולא ,"ציון הררי על רדושי חרמון כטל"
 והוא שמן הוא אלא .טל אלא שמן כתוב

 ברוך הקדוש שהטיל אותו ,הטל אותו .טל
 יוצא השמן שאותו ,העליון מהשמן הוא
 לשני והלכו ,ושמן יין ,הם שנים, הימין לצד

 .ימין לצד והשמן ,שמאל לצד היין ,צדדים
 ומשם ,לעולם ברכות יוצאות הימין ומצד

 שהשמן ומשום ,הקדושה המלכות נמשחת
 ,מןומז השמן ,בראשונה למטה נתקן היה

  תברכו מוריק ,למעלה

 áéúëã ïìðî)á âì÷ íéìäú (åâå áåèä ïîùë '
 áéúë äî äéôéñå)â íù (åäé äåö íù éë" úà ä

 ïàøù àã àøúàáå íìåòä ãò íééç äëøáä
 ïàëøá)>ð"à <øîúàå (>àîéú éàå<) íù ( ìèë

 àìà ïîù áéúë àìå ïåéö éøøä ìò ãøåéù ïåîøç
èìè åäéàå ïîù åäéà àìà ì5111ìè àåää  
äàå356á÷ ìéèàã åäéà "î ä àçùîäàìò5112 

 ïéé ïåðéà ïéøú àðéîéã àøèñì ÷ôð ïîù àåääã
ìæàå ïîùååàìàîù øèñì ïéé ïéøèñ ïéøúì 5113 

àðéîéã àøèñîå àðéîé øèñì ïîù5114 é÷ôð 
 àúåëìî çùîúà ïîúîå àîìòì ïàëøá

àùéã÷5115ïéâáå 5116 àúúì ï÷úúà äåä ïîùã 
éîã÷áàú5117àìéòì ïîãæà ïîù 5118 å÷éøà 

ïàëøáã5119  
  àúàúåøòúàî éæç   מההתעוררות ,בא וראה

  äøåú éøúñ  
 דברי אלו ,"' וגוהאלה הדברים אחר"

 'ה דבר האלה הדברים את" שכתוב ,תורה
åâå äìàä íéøáãä øçà ')à åè úéùàøá (

 áéúëã àúééøåà éîâúô ïéìà)èé ä íéøáã ( úà

                                                           

  ).א"ד(כ "ר ח פב ופרדס רמונים שע”ב ותרומה קכג ע”יתרו פז ע 5108
 ).אור יקר(בעת ברכת המזון  5109
 ). אור יקר(דהיינו כמו ענין אשת עובדיה , להיות אינו ישנו 5110
 ).מ"מ(ל "ט' ן גימ"ו במילוי אלפי"ו ויה"שהטיפה שבאה מאבא כלולה מיה' פי 5111
אן כ. כ"ע, מניה נגיד משחא דרבותא לתליסר עיבר מבועין לכל אינון דלתתא: ב"ר קלד ע"י אד'ע 5112

א על "בהגר(והוא השמן הטוב מכל השמנים , ס בפנימיות השערות ומכונה שמן"מבאר את השפעת מו
 ).ה ואמר נגדין"ג ד"צ יט ע"ספד

 ).א"ד(ב ”א ואמור פח ע”ב וצו לד ע”ב ויקרא ז ע”א ולעיל עב ע”צו ע 5113
 ).אור יקר(ראוי שתשרה הברכה בשמן כיון שיסודו למעלה שמן  5114
מן מדת המלכות שאינה מקבלת אותו מן החכמה עצמה אלא מן החסד והיינו משם מקבל שפע הש 5115

 ).אור יקר(שמושחין המלכים על המים 
 ).אור יקר(להוכיח השנית שצריך הזמנה למטה במה שיחולו הברכות  5116
 ).אור יקר(במשיחת המלכים או באשת עובדיה  5117
 ).אור יקר(מצד החכמה  5118
 ).ר יקראו(מצד בואו אל החסד ששם הברכה  5119
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 אף ,תורה דברי להלן מה ,"קהלכם כל אל
 בעולםאדם עסק ש אחר .תורה דברי כאן
 הוא ברוך הקדוש ,האלה בדברים הזה

 בשורות( שלום לנשמה ומקדים לו מבשר
 אנכי אברם תירא אל" שכתוב זהו ,)טובות

. הגיהנם של הרעים המינים מכל ,"לך מגן
 עוסקש מי שכל משום ,"מאד הרבה שכרך"

 שתויר ונוחל זוכה ,הזה בעולם בתורה
 הביוא להנחיל" ככתוב ,הבא בעולם נחלה

 שלש מאין ש"י זה( ,"ש"י" זה מה ".יש
 ]כלים[ טהור אפרסמון נהרות עשרה

 ).הבא בעולם עליונה ירושה לו שנותנים
 תיהםוצרווא" ).הבא העולם זה א"נ(

 של טוב וכל שרומע ,הזה בעולם ,"אמלא
  . העולם

åäé øáã äìàä íéøáãä" íëìä÷ ìë ìà ä] äî
àúééøåà éîâúô ïìäì[ éîâúô àëä óåà 

 ìãúùàã øúá àúééøåà]ùð øá[ìò éàäá  àî
 äéì øùáî àåä êéøá àùãå÷ äìàä íéøáãá

 íéã÷àå]íìù àúîùðì äì[) úåáåè úåøåùá (
ää" ã)à åè úéùàøá ( ïâî éëðà íøáà àøéú ìà

 ãàî äáøä êøëù íðäéâã ïéùéá ïéðééæ ìëî êì
 àîìò éàäá àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìëã ïéâá

 ïéñçàå éëæ]úåøéú àúðñçà5120àîìòá  [
)àîìòã äéúðñçà( äîë éúàã  áéúëã) ç éìùî

àë (é éàî ùé éáäåà ìéçðäì" ù)]ð"à [ àã
é"ù5121  øùò úìú ïéàî> àðåîñøôàã éøäð

àéëã5122<) >ð"à <ëîéïì ( àúðñçà äéì éáäéã
äàìòéúàã àîìòá  (]éúàã àîìò àã[ 

 àìîà íäéúåøöåàå)àë ç éìùî ( àîìò éàäá
àîìòã åáéè ìëîå àøúåòî  

 ומי ,הבא לעולם זוכה ,לימין שהולך מי
 .הזה בעולם שרוע הנה ,לשמאל ולךשה

 וזה ,טמא שמאל ויש קדוש שמאל שיש(
 נותנים ,בתורה סקושע מי ,שאמרנו הוא

 לו ונותנים הבא בעולם ימים רךוא לו
אורך " שנאמר ,הזה בעולם וכבוד שרוע

ירצה שיהנה הגוף ש ומי ."' וגובימינהימים 
 ובמעשים בתורה סקועבעולם הזה ולא 

 מצד הזה בעולם שרוע לו נותנים ,טובים
 הזה שרוובע ,הרע היצר מצד ,השמאל

 אין וכי ,תאמר ואם .גיהנם ויורש רע עושה
 שכל ,כן ,שהוהקד מצד שרוע הזה בעולם

 ימהילק סופו ,ניומע התורה את יםיהמק
  ).הקדשה שמצד טוב שרוע וזהו ,שרומע

)å( ïàîå éúàã àîìòì éëæ àðéîéì ìéæàã ïàî
 àìàîùì ìéæàã)àä] (àã[ ïéã àîìòá àøúåò 

)]ð"à [úéàã5123 àìàîù àùéã÷ àìàîù úéàå 
 ÷ñòúîã ïàî ïðéøîàã àåä àãå àáàñî
 éúàã àîìòá íéîé êøåà äéì éáäé àúééøåàá
 øîàðù ïéã àîìòá ãåáëå øùåò äéì éáäéå

)ãé â éìùî (åâå äðéîéá íéîé êøåà ' éòøúéã ïàîå
 àúééøåàá ÷ñòúà àìå ïéã àîìòá àôåâ éðäúéã

ãáåòáå ïéã àîìòá àøúåò äéì éáäé ïéáè ïé
 àøúåòáå òøä øöéã àøèñî àìàîùã àøèñî
 àì éëå àîéú éàå íðäéâ úéøéå ùéá ãéáò àã
 ïéà äùåã÷ã àøèñî àøúåò ïéã àîìòá úéà
 äîéé÷ì åôåñ éðåòî äøåúä úà íéé÷îä ìëã

 øùåòî àøèñîã àáè àøúåò àåä àãå
äùåã÷ã(  

 מי ,מכריז היה ,משם אבא רבי כשבא
 בעולם חיים רךוא רוצה ומי שרוע רוצה

 àáà éáø]àúà ãë[ ïàî æéøëî äåä íúäî 
 ééçã àëøåà éòá ïàîå àøúåò éòá]àîìòá [

                                                                                                                                                                                     

א "ז. כ"ע, כלהו ברישיה  ותרין גניזין דלהון דמתעטרן,אחסנתיה דאבוי ואמיה: ב"ז רצב ע"אד' עי 5120
 .)ה ואמר וכלא"ב ד"צ יד ע"א על ספד"בהגר(ו "ולכן הוא נקרא יה, א"יורש מאו

א המאירים בעלמא דאתי "ג מדות של רחמים שבא"הארת י' פי' ק היא ג"במ' ג כי הש"יש הם י 5121
י עולמות "כי ש, סוד להנחיל אוהבי יש). א"נ(ג מדות הנמשכים מאין העליון " הבינה וזהו יש מאין ישהיא

הם שריין תחות , י עולמות אלו"כי ש, )ב"תרומה קסו ע (ש בזוהר"וז. א"וכולם מתחלקים בז, הם בבינה
 ).ח עמידה ז"פע (כורסייא תחות עלמא דאתי

והוא מה שנקט , ג נביעין דמשח רבות"ונא דכייא דהיינו יג נהרי דאפרסמ"ב הוא בבחינת י"העוה    5122
ג נביעין דהמשח "שכן עיקר גילוי י, ג"ולכן הזכיר את העניין זה כאן בתיקון הי". ובעלמא דאתי"כאן בלשון 

 ....)א"ע קלה ע"ב (5122512251225122רבות הוא דווקא בתיקון זה
  ).א"נ(ח "ז. אבא לא נמצא בכל ספרים ישנים' עד ר 5123
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 מתכנסים היו .בתורה עסוקוי יבא ,הבא
 .בשכונתו אחד וקור היה .העולם כל אליו
 רוצה אני ,רבי ,לו אמר ,אליו בא אחד יום

 אמר .שרוע לי שיהיה כדי בתורה קולעס
 לו אמר ,שמך מה ,לו אמר .ודאי הנה ,לו

 יוסי רבי לו שיקראו לתלמידיו אמר ,יוסי
. בתורה ועסק ישב .והכבוד שרוהע בעל

 איפה ,רבי ,לו אמר ,לפניו עומד היה לימים
  ,אמר .שרוהע

)àîìòì( ååä àúééøåàá ìãúùéå éúéé éúàã 
 àîìò éìåë ïéùðëúî]äåä ãç ÷ååø äéáâì[ 

áùáéúà ãç àîåé äéúåá à]éáâì) [ùéðà ãç( 
 àúééøåàá éòìîì àðéòá éáø äéì øîà]éãë[ 

 äéì øîà éàãå àä äéì øîà àøúåò éì äéäéù
ãéîìúì ïåì øîà éñåé äéì øîà êîù äîåé 

]åø÷éã) [åø÷å äéì ééåðúì( éøàî éñåé éáø äéì 
 ïéîåéì àúééøåàá ÷ñòúàå áéúé àø÷éå àøúåòã

 äéì øîà äéî÷ íéà÷ äåä]éáø[åò àåä ïà  àøú
øîà  

  çô/á  
  øäæ  
 על להריק עומד שלמעלה הזה שמןהש
 ,לנו מנין .ויבנ )על( להתברך ושלמה דוד

 כאן כתוב ".השמן דוויעמ" שכתוב
 עמד אשר ישי רשוש" שם וכתוב ,"דוויעמ"

  ".עמים לנס

àìéòìã ïîù éàäã5124 ãåã ìò à÷øàì íéà÷ 
 àëøáúàì äîìùå)ìò (éåðá5125 áéúëã ïì àðî 

)á íéëìî 'å ã(ïîùä ãåîòéå 5126 àëä áéúë 
 íúä áéúëå ãåîòéå)é àé äéòùé ( øùà éùé ùøåù

íéîò ñðì ãîåò  
 ,הפנים לחם של משלחן ,בא וראה

 לא ,לעולם ומזון הברכות יוצאות שמשם
 כדי ,אחד רגע אפילו ריק שימצא צריך
 לאכמו כן  .הברכות משם יסתלקו שלא

 הברכות שהרי ,ריק שלחן על מברכים
בא . ריק שלחן על ורותש אין שלמעלה

 ".תשוקתו ועלי לדודי אני" ,כתוב מהוראה 
 ועלי" כך ואחר ,בתחלה "לדודי אני"

 מקום לו לתקן "לדודי אני" ".תשוקתו
 דבר ".תשוקתו ועלי" כך ואחר ,בתחלה

 לא ששכינה שנינו שהרי ,"לדודי אני" ,אחר
 האדם שבא כיון ,הרשעים עם נמצאת
 אז ,הוא ברוך לקדוש ולהתקרב להטהר

 ïé÷ôð ïàëøáã íéðôä íçìã ïçìùî éæç àú
 àéð÷éø àçëúùàì éòá àì àîìòì àðåæîå ïîúî
 ïàëøá ïå÷ìúñé àìã ïéâá àãç àòâø åìéôà

ïîúî5127ø ïçìù ìò ïéëøáî àì éëä óåà  àéð÷é
 àéð÷éø ïçìù ìò ïééøù àì àìéòìã ïàëøá àäã

 áéúë äî éæç àú)äéù"àé æ ù ( éìòå éãåãì éðà
àúéîã÷á éãåãì éðà åú÷åùú5128 éìòå øúáìå 

åú÷åùú5129àúëåã äéì àð÷úàì éãåãì éðà 5130 
åú÷åùú éìòå øúáìå àúéîã÷á5131 øçà øáã 

 úçëúùà àì àúðéëù ïðéðú àäã éãåãì éðà
àéáééçã ïåäîò5132ã ïåéë  äàëãúàì ùð øá éúà

                                                           

ן הזה למעלה משנמשחו דוד ושלמה שהם מרכבה אל היסוד והמלכות קאים ממה שנתעורר השמ 5124
 ).אור יקר(בחכמה לארקא על דוד ושלמה שהם יסוד ומלכות 

 ).אור יקר(שלא הוצרכו עוד להמשח  5125
 ).אור יקר(ומכאן ראיה אל ההתעוררות , מלשון עמוד לשון קיום 5126
ב אותיות "שבהם י[ת " כי יש בו שלשה הויוא ונודע"י מזלא קדישא דדיקנא דא"א נעשה ע" זווג או5127

 'וכו] א"מזל[ובגימטריא לחם ] ת בגימטריא מזלא"ב תיקוני דיקנא והנה שלשה הויו"כנגד כללות כל שאר י
א הזה נקרא אכילה אינו נפסק לעולם לכן הלחם הזה שהוא המזל העליון המעוררן אל הזווג "ולפי שזווג או

 ).וספר הליקוטים תרומה, מ אמור"שעה (הנקרא אכילה היה על השלחן תמיד
 ).אור יקר(בהתעוררות  5128
 ).אור יקר(בשפע  5129
המקום בעצמו הוא יותר זך וגדול ומעולה מן העולם עצמו כי לכן נקרא : ל"ד וז"ק י ע"שעה' עי 5130

 .ה מקומו של עולם"הקב
ז להגנז "ומכון בעוהוהנה בהיות שאין תיק .  אין אור האצילות מתגלה בלי שיהיה לו תיק להגנז בו5131

 בו הוכרח לעלות ואין השפע יורד כדי מזון התחתונים ולכן אין האור מתגלה במלכות אלא כדי מזונה
 .)כ"ח פ"פרדס ש(

 ).אור יקר(אין השכינה מתחלת להתעורר אלא תחלה ישוב בתשובה  5132
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 אני" שכתוב זהו ,עליו שורה השכינה
 לאחר "תשוקתו ועלי" ,בהתחלה "לדודי

  .אותו מטהרים ,להטהר האדם בא .מכן

á÷ã äéáâ áø÷îìå" äéìò àéøù àúðéëù ïéãë ä
ää" øúáì åú÷åùú éìòå àúéîã÷á éãåãì éðà ã

äéì ïéàëãî äàëãúàì ùð øá éúà  
 שאברהם האלה הדברים אחר ,בא וראה

 הוא ברוך והקדוש הללו המלכים אחר רדף
 אולי ,אמרו תוהה אברהם היה ,אותם הרג
 שהייתי רהשכ אותו גרעתי וחלילה חס

 ,הוא ברוך הקדוש אל נשיםא מחזיר
 וכעת ,אליו אותם לקרב בהם ואחזתי

 הקדוש לו אמר מיד .יִדַי על אנשים נהרגו
 לך מגן אנכי אברם תירא אל" ,הוא ברוך

 ,עליהם קבלת שכר ,"' וגומאד הרבה שכרך
  .לעולמים יזכו לא] שנהרגו[ כולם שהרי

äìàä íéøáãä øçà éæç àú5133 óãøã 
á íäøáàá÷ ïåì ìéè÷å ïéëìî ïéìà øú" äåä ä

ç àîìéã øîà àäåú íäøáà" àåää àðòøâ å
á÷ éáâì àùð éðá øãäà àðéåäã àøâà" ä

 àúùäå äéáâì ïåì àáø÷ì åäá àðãéçàå
à ãéî éãé ìò àùð éðá åìéè÷úà"á÷ ì" ìà ä

åâå äáøä êøëù êì ïâî éëðà íøáà àøéú '
ïéîìòì ïåëæé àì åäìë àäã åäééìò úìéá÷ àøâà  

 ".לאמר במחזה אברם אל 'ה דבר היה"
 המראה באותו אלא ,"במחזה" זה מה

 רבי אמר .בה נראות יותוהדמ שכל הדרגה
 ,אברהם שנמול טרם , בא וראה,שמעון
 המחזה ומי ,עמו מדברת אחת דרגה היתה

 כיון ".יחזה שדי מחזה" שכתוב ,הזה
 הדרגה על שורות הדרגות כל היו ,שנמול

  וארא" שכתוב זהו .עמו בריד ואז ,הזו

åäé øáã äéä" éàî øîàì äæçîá íøáà ìà ä
äæçîá5134 ïéð÷åéã ìëã àâøã åæéç àåääá àìà 

 àì ãò éæç àú ïåòîù éáø øîà äéá ïééæçúà
 ïàîå äéîò ìéìî àâøã ãç äåä íäøáà øæâúà

 áéúëã äæçî àã åäéà)æè ãë øáãîá ( äæçî
äæçé éãù5135 ïàøù ïéâøã åäìë ååä øæâúàã ïåéë 

ä ìòéîò ìéìî ïéãëå àâøã éàä5136 àåä àãä 
 áéúëã)â å úåîù (àøàå  

  äøåú éøúñ  
 נכנס .שמים לשם עשה שלא מזה נשמע

 אל ,אומר שהיה אחד קול שמע ,לחדרו
 .גדול איש שיהיה ,)אליו שוב( אותו תעניש

 נותן ואני ,שב בני שב ,לו אמר .אליו שב
  . שרוע לך

 íéîù íùì åàìã äðéî òîù]à÷[ãéáò 5137 
àò äéøãàì ì)å( àì øîà äåäã àì÷ ãç òîù

 äéùðòú)äéáâì áåú ( áú éåäéì àáø àøáâã
 êì àðáéäé àðàå áéú éøá áéú äéì øîà äéáâì

 àøúåò  
 ,בידו פז של וכלי אחד איש באבינתיים 

 ,רבי ,לו אמר .בבית אור ונפל אותו הוציא
 äéãéá æôã àðàîå ãç àøáâ àúà éëäãà
 àðéòá éáø äéì øîà àúéáá àøåäð ìôðå äé÷ôà

                                                           

אור ( הנבואה ו וכו נתגלה לו"כלומר אחר דבריו של אברהם שנתעורר ביראת שמים לומר דילמא ח 5133
 ).יקר

, אם כן מאי במחזה, דהיינו מלכות' דהא כתיב דבר ה, דאי תימא במלכות אי אפשר, קשיא ליה 5134
 ).אור יקר(ותירץ שהיא מלכות בבחינה תחתונה שכל הספירות נראות בה אפילו מדת מלכות עצמה 

כתיב ויקר בלעם היה במחזה שדי דהיינ ומקום החצונים שמתגלה שם המלכות במקרה ד' פי 5135
אבל אברהם מחזה סתם שהיא מלכות עצמה שהי , דהיינו מקום שנראה שדי, אלהים ולכך כתיב מחזה שדי

ו אלא היינו ניצוץ "עצמה ח' דשדי יסוד ולא שהיה בלעם משיג מ' מ' פי). אור יקר(אמחזה אל העליונות 
 ).א"נ(ט "יתרו דף ע' בפ' המתפשט אל החיצונים כנז' א מהמ”ע

לקוטי  (ת"ע ומל"ג יחד דהיינו מ"משום שבו מתקבצים חו, ג"ת עם הכולל כמנין תרי"יעולה בר 5136
ג איכות השניים באים באבר "שתרי, וכן הוא כאן', וכו' כל דבר שהוא כפול בא השני בגולם א .)תורה משלי

ו בבריאת ולכן אין העטרה מתגלה מעצמ', ג מצות גדולה מילה וכו"הברית ובו נכלל כל התרי' והוא עט', א
ג "ומצות המילה שהיא מצוה המשלמת תרי', י וכו"י כמו כל האיברים אלא בעשיית האדם מצות הש"הש

שהוא , ת"ג מצות וזהו ברי"שהיא כלולה מהכל לכן היא שקולה נגד תרי, ל"כ הכלל הנ"הוא בעטרה ובזה ג
המצות אינן פועלים כמו וכשחסר מצות המילה כל , ל"י כנ"בסוד תש, של היסוד שבה נכללת לאחד' הנוק

 @.)ג"ג לז ע"יהל אור ח (זכר בלא נקבה
פ כדי שימות אותו תלמיד כיון שהיה עוסק שלא "נראה שהכוונה להתפלל או להתבודד או ליפול ע 5137

 ).א"נ(ח "ז. א"לשמה כעין נפילת אפים דר
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 ,זכיתי לא ואני בתורה לזכות רוצה אני
 שהרי ,שביליב בתורה עסוקשי מי ורוצה

 שכאשר ,אבי לי שהשאיר רב שרוע לי יש
 שלשה עליו מסדר היה שלחנו על ישב
 לזכות רוצה ואני ,מאלו כוסות עשר

 ,קוהרו לאותו אמר. שרוע נותן ואני בתורה
 לו נתן .שרוע לך נותן וזה בתורה עסוקת

 אבא רבי עליו קרא .הפז של הכוס אותו
 כלי ותמורתה וזכוכית זהב יערכנה לא"

  ".פז

 àúééøåàá éëæîì] ïàî àðéòáå àðéëæ àì àðàå
éðéâá àúééøåàá ìãúùéã[ àøúåò éì úéà àäã 

ãëã àáà éì ÷áù à÷ã éâñ) äåä( ìò áéúé 
øåúô øãñî äåä äé]ìòä) [äéøåúô ìò( øñéìú 

 àðéòáå ïéìàî éñë àðàå àúééøåàá éëæîì
 àøúåò àðáéäé] ìãúùú ÷ååø àåääì äéì øîà

 àåää äéì áäé àøúåò êì áéäé àãå àúééøåàá
æôã àñë[ àø÷ ]äéìò[àáà éáø ) øì 'à éñåé"ì( 

)æé çë áåéà ( äúøåîúå úéëåëæå áäæ äðëøòé àì
 æô éìë  

 היה ההוא והאדם ,בתורה ולמד ישב
 התורה חמדת נכנסה לימים .שרוע לו נותן

 .בוכה והיה יושב היה אחד יום .למעיו
 על ,לו אמר ,בוכה שהיה רבו אותו מצא
 את מניח אני ומה ,לו אמר .בוכה אתה מה
 אלא רוצה איני ,זה בשביל הבא העולם חיי

 נשמע מזה עכשיו ,אמר .לעצמי לזכות
 לאותו קרא. שמים לשם עשה שהנה
 אותו ותן שרךוע את קח ,לו אמר ,האיש

 תרוי חלק לך נותן ואני ,ועניים ליתומים
 רבי לו החזיר .לומד שאני מה בכל בתורה

 סר לא היום ועד ,פז של הכוס אותו יוסי
 .פזי בן יוסי רבי והיינו ,פזי בן ומבניו ,שמו
 משום( ובניו הוא ,תורה ההרבל וזכה

 בעולם טוב שכר לך שאין ,)תורה שלמד
  ).אותה יםיומק( תורה שלומד כמי

á àòìå áéúé ùð øá àåääå àúééøåà]äåä[ 
 àúééøåàã åãéîç ìàò ïéîåéì àøúåò äéì áéäé
 äéçëùà éëá äåäå áéúé äåä ãç àîåé éåòîá
 øîà úéëá à÷ äî ìò äéì øîà éëá äåäã äéáø

 äîå äéì)àðçðî] (àðçðà[ éúàã àîìòã ééç 
 øîà éàáâì éëæîì àìà àðéòá àì éàä ïéâá

]àúùä[ò à÷ íéîù íùì àäã äðéî òîù  ãéá
 áäå êøúåò ìåè äéì øîà àøáâ àåääì äéì àø÷
 øéúé ÷ìåç êì àðáéäé àðàå éðëñîìå éîúéì äéì
 éáø äéì øãäà ïàòì ïðàã äî ìëá àúééøåàá
 äéîù éãòà àì àîåé ãòå æôã àñë àåää éñåé
 äîëì äëæå éæô ïá éñåé éáø åðééäå éæô ïá éåðá ïîå

 éåðáå àåä àúééøåà)]ð"à [éøåàá àòìã ïéâáàúé (
 àúééøåàá éòìã ïàîë àîìòá áè øâà êì úéìã

)äîéé÷îå(  
 אל 'ה דבר היה האלה הדברים אחר"

 מקום בכל ."' וגולאמר במחזה אברם
 שהתגלה השם זה ,"במחזה" בתורה שכתוב
 אל וארא" שנאמר ,י"שד ,הוא ומי .לאבות
 כמו ,"שדי באל יעקב ואל יצחק אל אברהם
 זהו ,"יחזה שדי מחזה אשר" שנאמר
 נראים העליונות המראות שכל המראה
דמויות ה שכל הזה המראה כמו .מתוכו
 הוא ומחזה מראה .אחד והכל בו נראות

 רבי אמר.  לשון הקודשוזה תרגום זה ,אחד
 רשות היתה כן ועל ,בתורה הם רבים ,יוסי

 שגלה הלשון באותה לתרגם לאונקלוס
  . ברוך הוא בתורההקדוש

 øáã äéä äìàä íéøáãä øçàåäé" ìà ä
åâå øîàì äæçîá íøáà ')à åè úéùàøá ( ìëá

 äæçîá àúééøåàá áéúëã øúà]àã[ àîù 
ãù åäéà ïàîå ïäáàì éìâúàã"øîàðù é)  úåîù

â å( ìàá á÷òé ìàå ÷çöé ìà íäøáà ìà àøàå 
 øîà úàã äîë éãù)æè ãë øáãîá ( äæçî øùà

 ïéàìò ïååæç ìëã åæéç éäéà àãå äæçé éãù
 äéåâî ïééæçúà]]áéàä [>éàäë< ìëã äàøî 

äéá ïééæçúà ïéð÷åéã[ ãç äæçî äàøî ãç àìëå 
íåâøú àã àåä5138 ùãå÷ä ïåùì àãå ]øîà[ éáø 

éñåé) øîà( àúééøåàá ïåðéà ïéàéâñ ] àã ìòå
]åää[ > ååääéì< àåääá íâøúì ñåì÷ðåàì åùø 

àúééøåàá àåä êéøá àùãå÷ éìâã àðùéì[   
 àìò éëàìî åâî åäéà íéúñ àã àðùéìåé מהמלאכים ומהסתוהלשון הזו היא 

                                                           

והעד .  עמוובשבת היא עולה,  בלעם הרשע שהיה רואה קליפת נוגה המלבשת מטטרון כל ימי החול5138
 ).ו"ד פק"עמק המלך שי (שהוא נוגה שאמר מחזה הוא תרגום של מראה, על זה שראה התרגום
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 וםסת שהיה )שהנה( במחזה .יוניםהעל
 בזה יודעים שאינם העליונים מהמלאכים

 משום ,ולמה. אברהם עם כשמדבר
 סתום ערל והיה ,מהול היה לא שאברהם

 ,תרגום בלשון מהם סתום היהלכן ו ,בשר
  שכתוב בבלעם כדוגמא זו

 äæçîá)àäã (]åäãà[ éàìò éëàìîî íéúñ  àìã
 íäøáàá äéá ìéìîî ãë àãá éòãé)å( éàî

 ìøò äåäå ìåäî äåä àì íäøáàã ïéâá àîòè
)å( íéúñ]á[àøùá5139 åäééðî íéúñ äåä êë ïéâáå 

áéúëã íòìá àã àðååâë íåâøú ïåùìá  
  èô/à  
  øäæ  

 באל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל
 הדרגות אותן היו לא ,שנמול וטרם ".שדי

 שהנה ,תאמר ואם. רֶבלַד עליו שורות
 וכתוב ,"אברם אל 'ה וירא" כתוב בתחלה

 וכתוב ,"הנגבה ונסוע הלוך אברם ויסע"
 הדרגות אותן כאן הנה ,"מזבח שם ויבן"

 לא שנמול שטרם ,אומרים וכעת ,העליונות
 על שורות העליונות הדרגות אותן היה

  .עמו לדבר הזו הדרגה

éãù ìàá á÷òé ìàå ÷çöé ìà íäøáà ìà5140 
âúà àì ãòåéåìò ïàøù ïéâøã ïåðéà ååä àì øæ5141 

àììîì5142 áéúë àúéîã÷á àäã àîéú éàå 
)æ áé úéùàøá (åäé àøéå" áéúëå íøáà ìà ä) íù

è ( áéúëå äáâðä òåñðå êåìä íøáà òñéå)æ íù (
 ïéàìò ïéâøã ïåðéà àëä àä çáæî íù ïáéå
 ïéâøã ïåðéà ååä àì øæâúà àì ãòã ïøîà àúùäå

 àâøã éàä ìò ïàøù ïéàìò]àììîì) [àììîã( 
äéîò  

 נתן הוא ברוך הקדוש בתחלה ,בא וראה
 להדבק החכמה את לדעת לאברהם חכמה

 עמו לדבר אבל ,האמונה סוד את וידע ,בו
 .לבדה הזו התחתונה הדרגה אלא היתה לא

 היו העליונות הדרגות כל ,שנמול כיון
 לדבר כדי התחתונה הזו הדרגה על שורות

 כמו ,בכל אברהם התעלה ואז ,עמו
  .שנתבאר

á÷ áäé àúéîã÷á éæç àú" íäøáàì äîëç ä
äîëç òãðîì5143 àæø òãéå äéá à÷áãúàì 

 àìà äåä àì äéîò àììîì ìáà àúåðîéäîã
åäìë øæâúàã ïåéë éåãåçìá äàúú àâøã éàä5144 

 ïéâá äàúú àâøã éàä ìò ïàøù ååä ïéàìò ïéâøã
äéîò àììîì5145 àìëá íäøáà ÷ìúñà ïéãëå 
øîúàã äîë  

 נאחז לא ,האדם שנמול טרם ,בא וראה
 ,שנמול כיון ,הוא ברוך הקדוש של בשמו
 אברהם ,תאמר ואם .בו ונאחז בשמו נכנס

 בו שנאחז היה כך ,שנמול טרם בו שנאחז
 העליונה האהבה מתוך שהרי ,כראוי ולא

 ,אותו רביק אותו אהב הוא ברוך שהקדוש
 ,הברית לו ונתנה שימול אותו צוה כך אחר

 ,הברית .העליונות גותהדר כל של הקשר

 ãéçàúà àì ùð øá øæâúà àì ãò éæç àú
á÷ã àîùá"ä5146 äéîùá ìàò øæâúàã ïåéë 

 íäøáà àîéú éàå äéá ãéçàúàåã äéá ãéçàúà
ãòåä éëä øæâúà àì ä àìå äéá ãéçàúàã 

 àúåîéçø åâî àäã úåàé à÷ãëäàìò íéçøã 
á÷ äéì" øæâúéã äéì ãé÷ô øúáì äéì áéø÷ ä

 ïéâøã åäìëã àøåù÷ úéøá äéì áéäééúàå

                                                                                                                                                                                     

וכל האחוריים הם , כי עדיין לא היה אברהם מהול, א" בחינת הנבואה הנמשכת דרך אחוריים דז5139
ה עליו אז "ב נגלה הק).פ לך לך"שעה (שהוא תרגומו של מראה, ולכן דבר אליו במחזה. תרגום ותרדמה' בגי

 ).פ וזאת הברכה"שעה (כדי שלא יקנאו בו מלאכי השרת, בלשון תרגרם
 ).אור יקר(היינו שדי מחזה אל העליונים  5140
אור (וזהו מחזה דכל דיוקנין דקאמר לעיל , לא היו ממש העליונות בה אבל נראות מציאותם שבה 5141

 ).יקר
א היה רואה אברהם כשמדברת עמו רק של, אבל למללא לא היו שראן, הדרגין הם לעולם במלכות 5142

 ).???(המלכות לבדה 
 ). אור יקר" (וכיון דאתגזר כולהו", היינו שהשיג אותם במציאות ידיעה ממה שהיו נכללות בה 5143
 ).אור יקר(נראה שממש היו הספירות העליונות באות בתחתונה לא לבד כללותם בה  5144
 .)מ"מ(שאחר שנימול היה רואה אותם מתוך המלכות  5145
' והיא בחינת י' פנימית וכו' ואות ברית היא המלכות בבחי,  מילה ופריעה הם יסוד ומלכות5146

 ).אור יקר(כ אינו במלכות אלא להפריד "ועוד כיון שברית הוא יסוד וזה אינו ביסוד א' שבמלכות וכו
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 ,זה עם זה להכליל יחד הכל לקשר הקשר
 טרם ,לכןו .בו נקשר שהכל הקשר ,הברית

 אלא עמו היה לא דבורו ,אברהם מולישנ
  .שנתבאר כמו ,במחזה

ïéàìò5147àøù÷úàì àøåù÷ úéøá 5148 àìë 
àãá àã àììëàì àãçë5149 àìëã àøåù÷ úéøá 

äéá øù÷úà5150 øæâúà àì ãò íäøáà êë ïéâáå 
 éåìîøîúàã äîë äæçîá àìà äéîò äåä àì  

 ברוך הקדוש שברא בשעה ,בא וראה
 הברית על אלא נברא לא ,העולם את הוא
 ,אלהים ברא ,ת"שי א"בר שנאמר כמו

קיים ה מ"הקב הברית שעל )ברית(והיינו 
 יומם בריתי לא אם" וכתוב ,העולם את

 שהרי ,שמתי לא וארץ שמים קותוח ולילה
 לא והלילה שהיום הקשר היא הברית
  . נפרדים
 ברוך הקדוש כשברא ,אלעזר רבי אמר

 שכאשר ,היה תנאי על ,העולם את הוא
 ,יפה ,התורה את יקבלו אם ,ישראל אוויב

 .ובהו לתהו מחזירכם הריני ,לא ואם
 על ישראל שעמדו עד התקיים לא והעולם

. העולם התקיים ואז ,תורה וקבלו סיני הר
 הוא ךברו הקדוש ,והלאה היום ומאותו

 ,האדם בני זווגי ,הם ומי .עולמות בורא
 גומזו הוא ברוך הקדוש הזמן מאותו שהרי
 הם ואלו .לפלוני פלוני בת ואומר זווגים

   .בורא שהוא העולמות

á÷ àøáã àúòùá éæç àú" àì àîìò ä
éùàøá øîà úàã äîë úéøá ìò àìà éøáúà" ú

éäìà àøá" åðééäå í)]ð"à [úéøá5151 ( úéøá ìòã
á÷ íéé÷"àîìò ä5152 áéúëå )äë âì äéîøé ( íà

 àì õøàå íéîù úå÷ç äìéìå íîåé éúéøá àì
úéøá àäã éúîù5153 àîåéã åäéà àøåù÷ 

àéìéìå5154 ïàùøôúî àìå   
øæòìà éáø øîà5155á÷ àøá ãë " ìò àîìò ä

 àúééøåà ïåìá÷é íà ìàøùé ïåúéé ãëã äåä éàðú
 åäáå åäúì åëì øãäà àðà éøä åàì íàå úåàé

 íéé÷úà àì àîìòå àøåè ìò ìàøùé åîéé÷ã ãò
 àîìò íéé÷úà ïéãëå àúééøåà åìéá÷å éðéñã

á÷ äàìäìå àîåé àåääîå" ïàîå ïéîìò éøá ä
àùð éðáã ïéâååæ ïåðéà5156 àðîæ àåääî àäã 

á÷" ïéâååæ âååæî ä]øîåàå) [øîàå( éðåìô úá 
éøá àåäã ïéîìò ïåðéà ïéìàå éðåìôì  

 היא זו "אנכי" ,"לך מגן אנכי" ,בא וראה
  .בתחלה בה שנאחז הראשונה דרגהה

êì ïâî éëðà éæç àú5157 àâøã àåä àã éëðà 
àúéîã÷á äéá ãéçàúàã äàîã÷  

  äøåú éøúñ  
] כלומר[ ,"יחזה" ,"אשר מחזה שדי יחזה"

 שלא כדי השרת מלאכיהיה סתום מ הדבר
 הוא ברוך שהקדוש פה פתחון להם יהיה

 äìî äåä íéúñ äæçé äæçé éãù äæçî øùà
àøèô ïåì àäé àìã ïéâá úøùä éëàìî åâî5158 

 ìøò àåääá ììîî àåä êéøá àùãå÷ã

                                                                                                                                                                                     

 שאין להם דרך', וכו] האחרות[קשר כל הספירות העליונות מה שלא נמצא כן לכל הספירות  5147
כי יקשור הדרך והמעבבר אל כל הספירות ואין להם דרך ' להשפיע למטה אם לא יקשרו כולם בו וכו

 ).אור יקר(ואין למלכות קבלה מהספירות העלינות שלא על ידו , להשפיע אלא בו
 ).מ"מ(ס דמלכות "א עם הי"ס דז,י היסוד נקשרים הי"שע'  פי5148
 ).אור יקר(' אחד אלא היסוד לבד וכואין שום ספירה קושרת הדין והרחמים להיותו  5149
שהיסוד יש בו מקום לקבל ' פי). אור יקר(ת במלכות והוא על ידו "קשר כל הספירות שבהם קשר ת 5150

 ).מ"מ(גבורות ' כ מקום לקבל ה"חסדים ויש בו ג' ה
 ).אור יקר(אחרונות ' אותיות ראשונות וב' במלת בראשית ב 5151
 ). יקראור(לא לבד בריאתו אלא גם קיומו  5152
 ).אור יקר(יסוד  5153
 ).אור יקר(ת ומלכות "ת 5154
 ).אור יקר(פליג אדלעיל דלאו על ברית קאים עלמא אלא על תורה  5155
ואפילו אחר מעמד סיני עדיין , נראה שלא זכו שישא כל אחת בת זוגו אלא ממעמד הר סיני ואילך 5156

 ).מ"מ(יש שרשים בנשמות שלא זכו לבת זוגם עד ימות המשיח 
 ).אור יקר( לראש הענין שאמר שאברהם במדרגת מלכות בלבד אהדר 5157
  ).א"נ) (א"ד(פתחון פה  5158
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 שהרי ,הטמא הערל אותו עם מדבר
 )קוראים( ינםא הקדושים המלאכים

  . תרגום ללשון נזקקים

àáàñî5159ã÷ éëàìî àäã åàì éùå) ïåø÷é (
]ïé÷÷æð[íåâøú ïåùìá 5160   

 גבריאל והרי ,יודעים שלא תאמר אם
 הוא והתרגום ,לשון שבעים יוסף את דֶמִל

 ,יודעים ידוע אלא .לשון משבעים אחד
 חוששים שאין ,נזקקים שלא שנינו אבל
 מאוס הוא שהרי ,עליו מתבוננים ואין

  . הלשונות שאר מכל לפניהם

)å( óéìåà ìàéøáâ àäå éòãé àìã àîéú éà
ò óñåéì 'òî ãç íåâøúå ïåùì ' àìà àåä ïåùì

å éùééç àìã ïðú ïé÷÷æð àì ìáà éòãé òãðî àì
 ìëî åäééî÷ åäéà ñéàî àäã äéìò ïéçéâùî

 ïåùì øàù  
 מן מאוס והוא שהואיל ,תאמר ואם

 אונקלוס תרגם למה ,העליונים המלאכים
 את עזיאל בן ויונתן ,הזו בלשון התורה את

 וכך ,לפניהם הוא מאוס אלא .המקרא
 עם העליונים למלאכים קנאה שאין ,צריך

 קראומ תורה תרגום כן ועל ,יותר ישראל
 כתב מקומות בכמה שהרי ,מאוס ואינו ,כך

 הואלכן ו, כך בתורה הוא ברוך הקדוש
   .הקדושים העליונים המלאכים מתוך סתום

 éàìò éëàìîî åäéà ñéàîå ìéàåä àîéú éàå
âøú éàîàå ïåùì éàäá àúééøåà ñåì÷ðåà í

àø÷îä ìàéæåò ïá ïúðåéå5161 àåä ñéàî àìà 
úéìã êéøèöà éëäå åäééî÷5162îì äàð÷  éëàì

 íåâøú àã ìòå øéúé ìàøùéã åäééãäá éàìò
 äîëá àäã åäéà ñéàî åàìå êë àø÷îå äøåú

 éúëåã>àåä êéøá àùãå÷< áúë >á< àúééøåà
 éàìò éëàìî åâî åäéà íéúñ êë ïéâáå éëä

 éùéã÷  
 ,סתום בדרך לאברהם התגלה כן ועל

 ולא ,הקדושים המלאכים בו ישגיחו שלא
 הוא ברוך שהקדוש פה פתחון להם יהיה

 לו התגלה מתי .ערל איש על התגלה
 נתן כאשר ,עליונים מלאכים של בהתגלות

 אלהים אתו וידבר" שכתוב ,הקדש ברית לו
 ולא ,הקדש של השם "אלהים" ,"לאמר
  . בהתגלות השם במחזה כתוב

 éìâúà àã ìòå>äéá <)äéì( çøåàá íäøáàá 
 àäé àìå ïéùéã÷ ïéëàìî äéá ïåçâùé àìã íéúñ

èô ïåì ùð øá ìò éìâúà àåä êéøá àùãå÷ã àø
 éàìò éëàìîã àéìâúàá äéì éìâúà éúîéà ìøò

 àîéé÷ úéøá äéì áéäé ãëàùéã÷ áéúëã 
)â æé úéùàøá (éäìà åúà øáãéå" øîàì í
]íéäìà[ àîù äæçîá áéúë àìå àùãå÷ã àîù 

 àééìâúàá  
 ולהכריז לאמר ,"לאמר" זה מה ,"לאמר"
 בלשון אלו ,במכסה תהיה שלא לשון בכל

 ,בה מדברים שכולם בלשון אלא ,אחרת
 לקטרג יכולים ולא לזה זה לומר שיכולים

 אתו וידבר" כן ועל .פה פתחון ולומר
 משום ,מחזה ולא אלהים ,"לאמר אלהים
 וקרב ,הקדש לברית אותו מכניס שהיה
 לא א"הה לכן ,אמר יהודה רבי. אליו אותו
 ממש שהיא ,מהול ,שנמול עד לו נתנה

 ,בברית שנכנס כיון ,כן ועל .ברית נקראת
 הנה אני" שכתוב ,א"ה האות לו נתנה אז

 ולא גוים המון לאב והיית אתך בריתי
  ."' וגואברם שמך עוד יקרא

 ïåùì ìëá àæøëàìå øîàì øîàì éàî øîàì
 àäú àìã]àéñëúàá) [àéñëúî( àðùéìá åàì 

 àìà àøçà]àðùéìá[ éìëéã äá ïééòúùî àìëã 
ìå àãì àã øîéîì øîéîìå àâøè÷ì éìëé à

àøèô) àøçà(éäìà åúà øáãéå àã ìòå " í
éäìà øîàì" äéì ìééòî äåäã ïéâá äæçî àìå í

 àîéé÷ úéøááàùéã÷ éáø äéáâì äéì áéø÷å 
ä úà êë ïéâá øîà äãåäé 'ééúà àìä ãò äéì á

 ìòå éø÷à úéøá ùîî éäéàã àîòè éàî øæâúàã
 úáéäééúà ïéãë úéøáá ìàòã ïåéë àã)äéì (

]úéì[ä úà " áéúëã à)ã íù ( éúéøá äðä éðà
 úà ãåò àø÷é àìå íéåâ ïåîä áàì úééäå êúà
                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב ”ב עה ע”עד ע 5159
 .ב"לעיל ט ע' עי 5160
) ן"מאי(ע כאשר הוכחתי במקומו בראיות ברורות "ע של תורה אינו יב"מכאן מוכח דתרגום יב 5161

  ).א"נ(
 ).ה"של(ל "דאית כצ 5162
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åâå íøáà êîù'  
 היה חייא רבי ".האלה הדברים אחר"

 רבי אותו פגש ,אלעזר רבי את לראות הולך
 לפני קנתושמת הזו הדרך ,לו אמר .חגאי

 את לראות ,לו אמר .הולכת  היאלאן ,מר
 .עמך אלך אני וגם ,לו אמר .אלעזר רבי

 למה הבנה להבין תוכל אם ,לו אמר
 שוב ,לא ואם ,]א"איתי לר [ךֵל ,שתשמע
 ,לזה ר שלא יחשש מ, אמר לו.לאחוריך

 תורה של סודות כמה שמעתי אני שהרי
  .בהן לעמוד לתיוויכ

 ìéæà äåä àééç éáø äìàä íéøáãä øçà
 øîà éàâç éáø äéá òâô øæòìà éáøì éîçîì

 àçøà éàä äéì]ã[ åäéà ïàì øîã äéî÷ àð÷úî
 ìéæà]äéì øîà[îçîì  äéì øîà øæòìà éáøì é

à éîð àðàå øáñîì ìåëéú éà äéì øîà êãäá ìéæ
 êøúáà áåú åàì éàå ìéæ òîùúã éàîì àøáñ
 àðòîù àðà àäã éàäì øî ùåçéì àì äéì øîà

 í÷éîì àðìéëéå àúééøåàã éæø äîë]åäá) [äéá(   

 את" בשכתו מה ,ואמר חגאי רבי פתח
  "לאשי לחמי קרבני

 áéúëã éàî øîàå éàâç éáø çúô) øáãîá
á çë (éùàì éîçì éðáø÷ úà  

  èô/á  
  äøåú éøúñ  

 שנקרב הבשר קרבן זה "קרבני את" ,'וגו
 שכל משום ,בשר על בשר ,דם על דם לכפר

 על לכפר הבשר אלא נקרבים לא הקרבנות
   .הבשר
  

åâå ' áø÷úàã àøùá ïáø÷ àã éðáø÷ úà
øôëì à]àîã[àøùá ìò àøùá àîã ìò 5163 

 àìà ïéáø÷úî åàì ïéðáø÷ ìëã ïéâá]ìò) [ïî( 
àøùá ìò àøôëì àøùá  

 מה בהמה ,חטא אדם אם ,שמעתי וכך
 כי אדם, אמר הוא ברוך שהקדוש ,חטאה
 הקדוש אלא ,למה ,"' וגוקרבן מכם יקריב
 רוח ואת אדם בני רוח את עשה הוא ברוך

 בני רוח"לכן ו ,מזו זו והפריד ,הבהמה
 הבהמה ורוח למעלה היא להוהע האדם

   .מזה זה נפרדים ודאי ,"'וגו
  

 äî äîäá àèç ùð øá éà àðòîù éëäå
àèçú ]øîà àåä êéøá àùãå÷ã[) á à àø÷éå (

åâå ïáø÷ íëî áéø÷é éë íãà ' àùãå÷ àìà éàîà
 äîäáä çåøå àùð éðá çåø ãáò àåä êéøá

 êë ïéâáå àã ïî àã ùéøôàå)àë â úìä÷ ( çåø
åâå äîäáä çåøå äìòîì àéä äìåòä íãàä éðá' 

 àã ïî àã ùøôúî éàãå  
 ויאמר" ,כתוב מה ,אדם שחטא טרם
 רעוז עשב כל את לכם נתתי הנה אלהים

 ולא ,"לאכלה יהיה לכם" וכתוב ,"' וגוזרע
 ,גופוב נשאב  הרעוהיצר שחטא כיון .יותר
כך  ואחר ,דין עשה התולדות אותם ובכל

 של מהמקום נבנה הגוף נהשה וראה נח בא
 .אדם שהקריב כמו קרבן הקריב ,הרע היצר

 ,"' וגוניחוחה ריח את 'ה וירח" כתוב מה

 áéúë äî íãà àèç àì ãò)èë à úéùàøá (
éäìà øîàéå" òøåæ áùò ìë úà íëì éúúð äðä í

åâå òøæ ' ïåéë øéúé àìå äìëàì äéäé íëì áéúëå
 áéàúùà òøä øöéå àèçã àôåâá]äéìéã[ ìëáå 
àðéã åäá ãáò ïéãìåú ïåðéà5164 çð àúà øúáìå 

 òøä øöéã àøúàî éðáúà àôåâ àäã àîçå
]å[ áéúë äî íãà áéø÷àã äîë ïáø÷ áéø÷à

                                                           

אבל הרוח הוא , ונראה שבשר הוא הגוף ודם הוא הנפש החיות הבסיסי, ודםע פירוש הדבר בשר "צ 5163
 @.מדרש תהלים קמו' עי', של ה

לברור האוכל מתוך , כי כוונת האכילה היא, לפי שכבר ביארנו,  נאסר אדם לאכול שום בשר חי5164
 כבר נתקנו כי, לא הוצרכה עוד אכילת בשר לאדם, וכיון שכבר נתקנו הבעלי חיים. ולהעלותו, הפסולת

כי גם כל , ל"חזרו ונתקלקלו כל המדרגות הנז, ר"כאשר חטא אדם בעץ הדעת טו' וכו. והובררו לגמרי
ל "ש חז"כמ, והקריב עליו קרבן, י המזבח שבנה אדם"כ ע"ואח. הבעלי חיים חטאו ואכלו מעץ הדעת כנודע

ולכן לא , זרו הבעלי חיים ונתקנואז ח, ושב בתשובה. 'משור פר וגו' ותיטב לה) ב"ט י"תהלים ס(על פסוק 
היו נזקקים ,  בהמה חיה ועוףלוואפי, השחית כל בשר, כ בדור המבול"אח. הותר לו לעולם אכילת בשר

 בזמן בית והנה. כדי לבררם ולתקנם כנזכר, לנח ולבניו, ולכן הותר אכילת בשר מאז ואילך, לשאינם מינם
י "כי האדם היה נתקן ע. בררים ומתתקנים כל המדרגותהיו מת, י הקרבנות הנקרבים שם"ע, המקדש קיים

פ "שעה (י הקרבן עצמו"ע, והבעלי חיים היו נתקנים. שהיה מתודה שם על קרבנו, התשובה והוידוי
 ).בראשית דרוש ד
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 אמר ".ריוומנע רע האדם לב יצר כי" וכתוב
 הואיל ,והלאה מכאן ,הוא ברוך הקדוש
 הגוף יתענג ,הרע היצר מאותו נשאב והגוף
 עשבירק כ" .בשר יאכל ,לו שראוי במה
 הבשר ,בשר כשאוכל ".לכ את לכם נתתי
 זה ומתערבים ,הבשר מאותומתענג  שלו
 נגוהע ומאותו ,ממנוהגוף גדל ו זה עם

   .חטאים בכמה חוטא הגוף
  

)àë ç íù (åäé çøéå"åâå ççéðä çéø úà ä '
)áéúëå ( øîà åéøåòðî òø íãàä áì øöé éë

 àôåâå ìéàåä äàìäìå ïàëî àåä êéøá àùãå÷
äî áéàúùà àôåâ âðòúé òøä øöé àåäë äî
 äéì éæçúàãé íëì éúúð áùò ÷øéë àøùá ìåëé

 ìë úà)â è íù ( àøùá àåääî àøùá ìéëà ãë
 éáøúàå àãá àã áøòúàå äéìéã àøùá âðòúà
 ïéàèç äîëá àèç àôåâ âðò àåääîå äéðî àôåâ  

 על כפרה הבשר ,הוא ברוך הקדוש אמר
 ובו ,ממנו מתרבה ובשר אוכל בשר .הגוף
 והבשר .גופו על לכפר בשר לכן ,חטא

 הדםלכן ( ,לגוף דם עושההבשר  ,שאוכל
 עושה הבשר ,שאוכל הבשר מאותו שנשאר

 הבשר מאותו שנשאר הדם לכן ).דם לגוף
 מאותו שנעשה הדם על לכפר עומד, בחוץ
 בנפש הוא הדם כי" שכתוב ,שלו הבשר
  ".יכפר

 àôåâ ìò äøôë àåä êéøá àùãå÷ øîà
àøùá5165 ]]áùàø [>àøùá < àøùáå ìéëà

 ìò àøôëì êë ïéâá àèç äéáå äéðéî éáøúà
àøùá ìéëàã àøùáå àøùá äéôåâ[ àîã ãéáò 

 àôåâì)]ð"à [ àåääî øàúùàã àîã êë ïéâá
àôåâì àîã ãéáò àøùá ìéëàã àøùá ( êë ïéâá

 ãúòúà øáì àøùá àåääî øàúùàã àîã
 äéìéã àøùá àåääî ãéáòúàã àîã ìò àøôëì

 áéúëã)àø÷éåàé æé  ( ùôðá àåä íãä éë
øôëé5166  

 שכתוב ,"קרבנכם" וכתוב ,"קרבני" כתוב
 זה בין  הבדלמה ,"קרבנכם את תקריבו"

 על שבאים שלמים כמו "קרבני" אלא ,לזה
 ואשמות חטאות כמו "קרבנכם" ,שלום

 "קרבני את" לכן ,ואשם חטא על שבאים
 ,רתוהקט זו "ריח" ,ויין לחם "לחמי" ,בשר

 ברצון הכהן שעושה רוח חתנ זו "יניחוח"
 שיר של ברצון והלוים ,הקדוש השם של

 מה ".במועדו לי להקריב תשמרו" .ושבחה
 בבוקר יום בכל תאמר אם ,"במועדו" זה

 שהוא אומר מה( "במועדו" זה מה ,ובערב
 עת באותה ששולט המועדו אלא ,)מועדו

 .ידועה בדרגה למעלה שנמצא הרצון ,רצון
 ,הקרבן כשנקרב ."במועדו" כתוב כן ועל
קליפות לכל ה ומתפזרות ,חלק נוטלים הכל

ë áéú)á çë øáãîá ( íëðáø÷ áéúëå éðáø÷
 áéúëã)àø÷éåá à  ( ïéá äî íëðáø÷ úà åáéø÷ú

 ìò ïééúàã íéîìù ïåâë éðáø÷ àìà éàäì éàä
íåìù5167 ïééúàã úåîùàå úåàèç ïåâë íëðáø÷ 

êë ïéâá íùàå àèç ìò  éîçì àøùá éðáø÷ úà
 çåø úçð àã éççéð úøè÷ àã çéø àøîçå àîäð

àðäë ãéáòã5168ùã àúåòøá  àîàùéã÷5169 
 áéø÷äì åøîùú äçáùå øéùã àúåòøá éàåéìå

 àîéú éà éåä éàî åãòåîá åãòåîá éì]àîåé ìëá[ 
 åãòåîá åäéà éàî áøòáå ø÷áá]ð" àéøà éàî à

åãòåî åäéàã[ àðîæ àåääá àèìùã åãòåî àìà 
àòéãé àâøãá àìéòì çëúùàã åòø àåòø5170 

 áéúë àã ìòå)á çë øáãîá ( ïáø÷ ãë åãòåîá

                                                           

 ).ו"לש(ב "ג רמ ע"ח' עי 5165
 .ב"לקמן רנח ע' עי 5166
 בטלות הקרבנות כל) ז' סי ט"פ ר"ויק(ל " לפרש דברי חזיא סימן יב ענף ד דרושב "ה ח"דע' עי 5167
 .התודה מן חוץ לבוא לעתיד

ה היה מזכיר הכהן על המזבח להעלות עמוד העשן דרך מישור והוא "כתב ברית מנוחה ששם אהו 5168
 ). א"נ(ח "ז. ש ברעותא דשמא קדישא"מזבחה ואפשר שז"הקטיר ה"כל ו"ת ה"נרמז בפסוק א

קבל דא כהן דאיהו מכיון כוונה כגוונא דרעותא ניחוח דאיהו נחת לגבוה ל): א"פב ע(ח "זו' עי 5169
דשמא קדישא ומייחד יחודא באתוון רשימין וכל דרגין נהרין ומתלהטין ונצצי בניצוצא עילאה מגו דעומקא 
עילאה טמירתא ועל דא אצטריך כהנא למהוי חכימא בחכמה ויאה בסוכלתנו ושפיר בנהירו דאורייתא 

 .הוא עבודתו לאו עבודה ועליה כתיב לא יתיצבו הוללים לנגד עיניךה "וזריז ופקח יתיר מכל עלמא ואם ע
 .ב"לקמן קסד ע' עי 5170
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 רותנוה ,חדיומתי נקרב והיחוד ,עבר
 ,העולמות בכל  ורצוןרצון ונמצא ,מאירים
 יחוד של בסוד נמצא הוא ברוך והקדוש

 אמר .אותו ונשק חייא רבי בא .כראוי אחד
 ללכת ,ניממ יותר, בני ,אתה נאה ,לו

  .ולראות את סבר פני הימים

ë áéø÷úàà÷ìåç ïéìèð àì5171 ïéôéì÷ ïøãáúàå 
 ïéðéöåáå ãçééúàå áéø÷úà àãåçééå àøèñ ìëì

øäðúàéï5172 àåòø çëúùàå ]åòøå[ ïéîìò ìëá 
 àãåçéã àæøá çëúùà àåä êéøá àùãå÷å]àãç[ 

 úåàé äéì øîà äé÷ùðå àééç éáø àúà éæç à÷ãë
 úðà>éøáéðéî < ]éðéî) [éðî( éîçîì êäéîì 

äéì357  
 שהוא ,המלך דוד ואמר פתח עוד(

 למה א"נ. הבונים מאסו אבן שהוא ,רביעי
 הרביעי שהוא ,המלכות ירש המלך דוד

 כשהגיעו .הלכו ).הבונים מאסו אבן שהוא
 אמר .השער על יושבים אותם ראה ,אליו

 של הזה הכסא ,להם רוואמ ךֵל ,לשמש לו
 הכל( אחד כל הוא מה עמודים שלשה

 שלא ,למר לו רוואמ לך ,לו אמרו ).אחד
 אבן ,הרביעי שהוא ,המלך דוד אמר לחנם
 ,להם רוואמ לך ,לו אמר .הבונים מאסו

 אבן אמר שהוא בדוד בו מאסו שאיפה
 ראשו את חייא רבי החזיר .הבונים מאסו
 .דבר בזה השמעת ,לו ואמר ,חגאי לרבי
 אמי בני" שכתוב הזה בפסוק שמעתי ,אמר
למה אמר את ש ,"' וגושמוני בי נחרו

 ,המלך דוד עלוא נאמר הו ,הזה הפסוק
   .מהם שלו אחיםה אותושדחו כ

 הוא ברוך הקדוש ראה מה ,שמעתי ועוד
 אלא .אחיו מכל ליהודה מלכות לתת

 ברוך והקדוש ,בו חקוקות שמו אותיות
 את ירשלכן ו ,לשמו כבוד נתן הוא

 אותיות הנה ,יהודה ,שמעתי ועוד .המלכות
 דוד זה אלא ,למה ,איננה 'ד ,ודאי שמו

 ,העולם בני מכל בשמו שנקשר המלך
 דויד ואת אלהיהם 'ה את ובקשו" שכתוב
 ,ועוד ,בשמו קשור דוד הנה ."' וגומלכם
 המלך דוד ,'ד ,ודאי תפילין של קשר שהוא

 דודלכן ו ,)ודאי תפילין של קשר א"ד(
  .בשמו נקשר

) àëìî ãåã øîàå çúô åú>ã< äàòéáø åäéà
åäéàå) áë çé÷ íéìäú(íéðåáä åñàî ïáà  (]ð" à

äàòéáø åäéàã àúåëìî ïéñçà àëìî ãåã éàîà 
>íéðåáä åñàî ïáà åäéàãïéîåéã ïéôðà øáñì <[ 
]ð" à åìæà]å[ ïåì àîç äéáâì ïåèî ãë]ã[ ìò éáúé

 øîà àòøú>äéì< éàä ïåì àîéàå ìéæ àùîùì 
 åäî ïéîéé÷ úìúã àééñøë>ãçà ìë< ]ãç àìë[ 

îà àðâîì åàìã øîì äéì àîéàå ìéæ äéì åøîà ø
 íéðåáä åñàî ïáà äàòéáø åäéàã àëìî ãåã
 ãåãá äéá åìòâ ïàã ïåì àîéàå ìéæ äéì øîà
 àééç éáø øãäà íéðåáä åñàî ïáà øîà åäéàã

úòîù äéì øîàå éàâç éáø éáâì äéùéø) [ øãäà
úòîù øîàå éàâç éáâì äéùéø àééç éáø( éàäá 

 áéúëã àø÷ éàäá àðòîù øîà éãéî)å à øéù (
åøçð éîà éðá5173 åâå éðåîù éá ' àø÷ éàäã

)ãåãá] (ð ãåãá" àäîìù[ ãåã ìòå åøîà àëìî 
 åäééðî éäåçà äéì åçã ãë øîúà àëìî  

 àåä êéøá àùãå÷ àîç éàî àðòîù åúå
 ïååúà àìà éäåçà ìëî äãåäéì àúåëìî áäéîì
 àø÷é áäé àåä êéøá àùãå÷å äéá ï÷é÷ç äéîùã
 àðòîù åúå àúåëìî ïéñçà êë ïéâáå äéîùì

äéäãåã éàãå äéîùã ïååúà àä  ']éúéì[ éàîà 
 àìà]àã[ éðá ìëî äéîùá øù÷úàã àëìî ãåã 

áéúëã àîìò) ä â òùåä(ä úà åù÷áå  ' íäéäìà
åâå íëìî ãåã úàå ' åú äéîùá øéù÷ ãåã àä

øù÷ åäéàãã éàãå ïéìôú ìù  ' àëìî ãåã]øù÷å 
éàãå ïéìôú ìù[äéîùá øù÷úà ãåã êë ïéâáå   

 שתק .לפניו ישבו שנכנסו כיון .נכנסו
 אלעזר רבי נכנס .שתקו והם אלעזר רבי

é åìàòã ïåéë åìàò éáø ÷éúùà äéî÷ åáéú
 äéøãàì øæòìà éáø ìàò å÷éúùà ïåðéàå øæòìà
                                                                                                                                                                                     

שם ' א עי"ולעיל סד ע, )ו"לש(א "א ורנט ע"א ורנה ע"ג רכד סע"ח' א ועי"פרשת תרומה קמא ע 5171
  .ב"ב קנו ע"ה ח"כ בשם ספר הדע"מש

כבוצינא דאתפשטין מניה נהורין ' ווכנהורין דלהטין מניה ' כד אתתקן אפיק ט: א"ז רפח ע"אד' עי 5172
 .)א"א כו ע"ו ביאורים ח"לש ('ומיניה מתנהרין וכו, ל"ס הנ"הנהורין הינם הט –לכל עיבר 

ל וזהו מוזר "ו ממזר כמש"ע ח"ו זנתה ודהמ"ן מאסו הבונים דחשבו דאמו ח"ש אב"ת אבן כמ"ר 5173
  ).א"נ(ן "מאי. הייתי לאחי והארכתי במקומו
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 לך ,אומר שהיה אחד קול ושמע ,לחדרו
 הם שהרי ,רוצים שהם מה להם רוואמ

 מי יש אם ,להם אמר ,אליהם חזר .כשרים
 אנו ,לו אמרו .לי שיאמר ,דבר ששמע
 של הצחות מתוך מוארים להיות מחכים

  ולהבין ,העליון רנה

 äî ïåì àîéàå ìéæ øîà äåäã àì÷ ãç òîù
 øîà åäééáâì øãäà ïåðéà ïéøùëã ïééòá ïåðéàã
 ïðà äéì åøîà éì àîéì äìî òîùã ïàî úéà ïåì

 àðéöåáã àúåçö åâî àøäðàì ïàëçîäàìò 
àøáñå  

  ö/à  
  äøåú éøúñ  

 קדשו בהיכל 'וה" ,ואמר פתח .ולהשכיל
 ברוך הקדוש כשרצה ".הארץ כל מפניו הס

 בתוך הסתכל ,העולם את לברוא הוא
 ולא ,רשומים ורשם ,התורה סוד ,המחשבה

 ,התשובה שברא עד , לעמודיכול היה
 ושם ,וםסת וסוד עליון פנימי היכל שהיא

 .בחקיקותיהן האותיותהצטיירו ו נרשמו
 ,הזה היכלב מסתכל היה ,נברא שזה כיון

 שכתוב ,העולם כל של ציורים לפניו ורושם
 ותמירש לפניו רשום. הארץ כל מפניו הס

  .העולם כל של וציורים

 øîàå çúô øáñð)ë á ÷å÷áç (åäéå" ìëéäá ä
 êéøá àùãå÷ éòá ãë õøàä ìë åéðôî ñä åùã÷

àîìò éøáîì àåä5174 ìëúñà )á( àæø äáùçî åâ
ùø íéùøå àúééøåàãåìéëé äåä àìå ïéî 

í÷éîì5175äáåùú àøáã ãò 5176 àìëéä éäéàã 
 äàîéðôäàìò å ïîúå àîéúñ àæø] åîéùøúà

öàåèåøéé) [åîéùøúàå åøééèöà( ïååúà 
åäééôåìâá5177 ìëúñî äåä àã éøáúàã ïåéë 

 àîìò ìëã ïéøåéö äéî÷ íéùøå àìëéä éàäá
 ïéîåùø äéî÷ íéùø õøàä ìë åéðôî ñä áéúëã

 àîìò ìëã ïéøåéöå  
 הסתכל ,עשה מה ,שמים לברוא רצה

 ,שמים וברא בו והתעטף הראשון באור
 כך ואחר ,"כשלמהעוטה אור " שכתוב

  ".כיריעה שמים נוטה"

íéîù éøáîì éòá5178 øåàá ìëúñà ãáò äî 
äàîã÷5179äéá óèòúàå 5180 áéúëã íéîù àøáå 

)á ã÷ íéìäú ( äèåð êë øçàå äîìùë øåà äèåò
äòéøéë íéîù  

 עשה ,התחתון העולם לעשות הסתכל
 ורשם הסתכל וממנו ,בו ונכנס אחר היכל

äàúú àîìò ãáòîì ìëúñà5181 ãáò 
àøçåà àìëéä5182 ìëúñà äéðîå äéá ìàòå 

                                                           

 ).י"שער מאמרי רשב (שהם הנקראים עלמא] @לות האצילותשל כל[ השש קצוות 5174
ומרוב אור החכמה לא יכלו השש .  היא חכמה וצייר בה השש קצוות רשימות דקות כקרני חגבים5175

קצוות לקבל אור ממנה כי לא היו נגלים מרוב ניצוצי האור העליון כי רב הוא כאשר לא יוכל האדם 
 יחשכו עיניו כן שש קצוות אלו לא יכלו לקבל בהיקות רוב להסתכל באור השמש לרוב בהיקותו וכמעט

 ).י"שער מאמרי רשב (החכמה ולא היה להם קיום והעמדה
 עד שנתלבשה החכמה בבינה בסוד ההיכל הפנימי ונגנזה בתוכו החכמה בסוד סמך מאפרסמון ושם 5176

 ).ו"לש(ג "א פ"פדר). י"שער מאמרי רשב (בבינה נתעבו יותר השש קצוות כי בחכמה היו רשימות לבד
 כנודע ומשם נצטיירו השש ה נחקקו בבינתי שהיא נקודת בינה והאותיו" נצטיירו בסוד וייצר צר5177

קצוות אחר שנצטיירו ונחקקו בבינה האותיות כי האותיות בבינה מבפנים ושש קצוות קמיה לבר וזהו 
מבינה ונקודי ' פי). י"מרי רשבשער מא ('מפניו וחכמה ובינה אלו הם חכמה ובינה עלאין אבא ואימא הנז

 ).א"ד(מחכמה וטעמי מכתר 
 ).י"שער מאמרי רשב (א הנקרא שמים" הם ששה קצוות שבז5178
א דוגמת אור קדמאה "ז' והסתכלותו באור קדמאה הוא לעשו'  וכוא" חסד עליון והוא חכמה שבז5179

 ).י"שער מאמרי רשב (תוכו חסד מטה כלפי חסד
אמנם אין התלבשות זה כהתלבשות היכל כי הנה . אור העליון סוד התלבשות לשיוכל לקבל ה5180

 , וזה כי מרוב אור החכמה לא יכלו לקבל אורה כי אם על ידי הפסק רב,כאשר ההיכל מפסיק יתמעט האור
 וזה לפי שכבר נתמעט האור ויוכלו לקבלו בהפסק מועט , אין כל כך הפסק, וכאשר נתעטף.תבנית היכל

  ).א"נ(מ "ב בר”פנחס רמה ע). י"בשער מאמרי רש ( עטוףתדמו
 ).י"שער מאמרי רשב (א" נוקבא תתאה הוא נוקבא דז5181
א החכמה שבו עשה לה "א כי כשם שחכמה עלאה ההיכל שלה בינה עלאה כן הז" הוא בינה שבז5182

 ).י"שער מאמרי רשב (א"היכל והיא בינה שבז
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 .םאות וברא למטה העולמות כל את לפניו
 כל מפניו הס קדשו בהיכל 'וה" שכתוב זהו

 כל לפניו םורש ס"ה ,"מפניו הס" ".הארץ
 ששים שהם ,העולם כל שלנקודות ה

 .הן וחמשהן  ששים ,ס"ה כחשבון וחמש
 ,העולם את כשברא לפניו םומירש ולםוכ

 אלא אינו הוא ברוך קדושה של כבודולכן 
 בדרך םבה והולכים דרכיו שיודעים לאותם

  .כראוי אמת

àúúì ïéîìò ìë äéî÷ íéùøå5183ää ïåì àøáå " ã
)ë á ÷å÷áç (åäéå" ìë åéðôî ñä åùã÷ ìëéäá ä

ä õøàä"ä åéðôî ñ" ïéãå÷ð ìë äéî÷ íéùø ñ
ìëãùîçå ïéúù ïåðéàã àîìò 5184ä ïáùåçë " ñ

ïåðéà ïéúù5185 äéî÷ íéùø åäìëå ïåðéà ùîçå 
 êéøá àùãå÷ã àø÷é êë ïéâá àîìò àøá ãë
 ïéëäîå éåçøà ïéòãéã ïåðéàì àìà åäéà åàì àåä

úåàé à÷ãë èåù÷ çøåàá äá  
 אש באה ,עמם מדבר שהיהכ ,בינתיים

 קול שמעו .בחוץ ישבו והם ,אותו והקיפה
 המלך הביאני ,קדוש יוא ,אומר השהי אחד

 ,הזקן פני של החדרים אותם בכל ,חדריו
 שנמסרו )הקדושה הרענה( הקדוש רענה

 קניםומתכולם ש ,בידו שלהם המפתחות
 ,הקדושים ובחייך .שבשבילך ולאותם לך
 .בך ונשמחה נגילה השמים צבא כל

 נפל רב ופחד הזדעזעו ,כך ראו כשאלה
 נצא ,לזה ראויים איננו ,אמרו .עליהם
 כל שם ישבו ).הלכו( .לדרכנו ונלך מכאן
 אין ,אמרו ,אותו לראות יכלו ולא יום אותו
 .כאן שנשב הוא ברוך הקדוש של רצונו
   .והלכו משם יצאו

 àøåð àúà åäééãäá éòúùî äåäã éëäãà
 àì÷ ãç åòîù øáì åáúé ïåðéàå äéì øçñàå

] éà øîà äåäãàùéã÷ ìëá åéøãç êìîä éðàéáä 
ïåðéà à àîéìåò ïéôðàã àáñã ïéøãàùéã÷ ]ð" à

àúùéã÷ àúîéìåò[ ïåäìéã ïçúôî åøñîúà 
 äéãéáå êééçáå êðéâáã ïåðéàìå êì ïð÷úî åäìë
àùéã÷ ãë êá äçîùðå äìéâð àéîùã àìéç ìë 

åòæòãæà éëä ïéìà åîç[ åäééìò ìôð éâñ åìéçãå 
 êäðå ïàëî ÷åôð éàäì ïééæç ïðà úéì éøîà

 ïéçøåàì)åìæà (]úéïîú åá[ àìå àîåé àåää ìë 
 àùãå÷ã àúåòø úéì åøîà äéì éîçîì åìéëé

 àåä êéøá>àëä áéúéðã<éìæàå ïîúî å÷ôð   
 ,ואמר חייא רבי פתח ,הולכים בעודם

 ."' וגודברו שיוע כח ריוגב מלאכיו 'ה ברכו"
 של העמים שאר מכל ישראל אשריהם

 בהם התרצה הוא ברוך שהקדוש ,העולם
 חלקו אותם עשהו ,העמים שאר מכל

 ,קדושה תורה להם נתן כן ועל ,ונחלתו
 ,סיני הר על אחד ברצון היו שכולם משום

 שהקדימו כיון .לשמיעה עשיה והקדימו
 הוא ברוך הקדוש קרא ,לשמיעה עשיה

 אתם כאן עד ,להם אמר .שלו לפמליה
 והלאה מכאן ,בעולם יַנלַפ יחידים הייתם

 כםל אין .בכל עמהם חברים בארץ בני הנה
 יתחברו שישראל עד שמי את לקדש רשות
 חברים יחד תהיו לכםווכ ,בארץ עמכם
 עשיה שהקדימו משום ,שמי את לקדש

ô éìæà ååäã ãò øîàå àééç éáø çú)éìäú í
ë â÷ (åäé åëøá" åøáã éùåò çë éøåáâ åéëàìî ä

åâå ' àîìòã ïéîò øàù ìëî ìàøùé ïåðéà ïéàëæ
] ïéîò øàù ìëî åäá éòøúà àåä êéøá àùãå÷ã

ãáòå) [òò"ãáòã æ( ìòå äéúðñçàå äé÷ìåç ïåì 
 àúééøåà ïåì áéäé àãàùéã÷ ]ïéâá[ ååä åäìëã 

éñã àøåè ìò àãç àúåòøá äéùò åîéã÷àå éð
 àø÷ äòéîùì äéùò åîéã÷àã ïåéë äòéîùì
 ãò ïåì øîà äéìéã àéìîôì àåä êéøá àùãå÷
 ïàëî àîìòá éàî÷ ïéàãéçé ïåúéåä ïåúà àëä
 àìëá åëééãäá íéøáç àòøàá éðá àä äàìäìå
 ïåøáçúé ìàøùéã ãò éîù àùã÷ì åùø åëì úéì
 íéøáç àãçë ïååäú åäìëå àòøàá åëééãäá

                                                                                                                                                                                     

 ).י"בשער מאמרי רש ( שש קצוות שבבריאה יצירה עשיה עד סוף המדרגות5183
 וברדתם למטה שש קצוות 'וכו , כל אחד כלולה מעשר, שש קצוות בהיותה בבינה הם בסוד שתין5184

 קדמאה ונמצא שהם ששה עמו ראינו עובר האור להם אלא דרך אוו' וכואלו הם שש בסוד ששים ושש 
ס "וזהו הכל אלו נרשמו במלכות ' וכווהם החמשה לבד כי הוא עובר בכולם בבינה שהרי היא מתלבשת בו 

שער מאמרי (ס "י שעולה ה" ולפיכך נקראת אדנ, כל אלו קבלה הארץ,כותמפניו כל הארץ שהיא המל
ב ונקודין בחכמה ומפסרין בחכמת "ב ובהון ותרב חכמת שלמה מספר תר"ב אתוון דא"שהן של ע). י"רשב

  ).יהל אור(ובזה קיימא סיהרא באשלמותא ', ששם המספר ושם פרפראות כו, שלמה
ה של חנוך ושל השמש שהן חד דרגא שהן "ס שס"חציין וז' ק ומלכות מצה פרוסה והיא ה"ל של ו"ר 5185

יהל (א ולכן סלקו "ר שהן בדרגא דמאות ואחר שהוליך בנים נתעלה בדרגא דאו"באשלמות הפרצוף עם ג
 ).אור
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 המלאכים שעושים דוגמאכ לשמיעה
 מלאכיו 'ה ברכו" שכתוב ,ברקיע העליונים

 ,"דברו בקול עולשמ דברו שיועגבורי כח 
  ".עולשמ" כך ואחר ,בהתחלה "עושי דברו"

éîù àùã÷ì äòéîùì äéùò åîéã÷àã ïéâá 
 áéúëã àòé÷øá éãáò éàìò éëàìîã àðååâë

åäé åëøá" òåîùì åøáã éùåò çë éøåáâ åéëàìî ä
òåîùì øúáìå àúéîã÷á åøáã éùåò åøáã ìå÷á  

 אותם אלו ,"מלאכיו 'ה ברכו" ,אחר דבר
 הקדוש לפני חשובים שהם בארץ הצדיקים

 ,ברקיע העליונים כמלאכים הוא ברוך
 יצרם על שמתגברים כח גבורי שהם משום

 עולשמ" .שונאו על שמתגבר טוב בוריכג
 קול עולשמ יום בכל שזוכים ,"דברו בקול

 יכול מי כעת .שמצטרכים בשעה מלמעלה
 אשרי ,עליונים קדושים אותם עםלעמוד 

 אשרי ,לפניהם לעמוד שיכולים אותם
 נצלילה )שיוכל למי( שיכולים אותם

 הוא ברוך דושהק של השגחתו .מלפניהם
 להכנס יכולים אנו איך .יום בכל עליהם

 ותקרב תבחר אשרי" כתוב זה ועל ,לפניהם
 לו עוז אדם אשרי" וכתוב, "חצריך ישכון

  ."' וגובך
  

åäé åëøá øçà øáã" ïåðéà ïéìà åéëàìî ä
 àùãå÷ éî÷ ïéáåùç ïåðéàã àòøàá àé÷éãö
 ïåðéàã ïéâá àòé÷øá éàìò éëàìîë àåä êéøá

çë éøåáâ áè øáâë ïåäéøöé ìò éøáâúîã 
 ïàëæã åøáã ìå÷á òåîùì äéàðù ìò øáâúîã
 àúòùá àìéòìî àì÷ òîùîì àîåé ìëá
 åäééãäá í÷éîì ìéëé ïàî àúùä åëéøèöàã
 í÷éîì éìëéã ïåðéà ïéàëæ ïéðåéìò ïéùéã÷ ïåðéàã

 åäééî÷]å[ ïåðéà ïéàëæ]éìëéã[) ìåëééã ïàîì (
 àùãå÷ã àúåçâùà åäééî÷î àáæúùàì êéøá

ëé ïðà êéä àîåé ìëá åäééìò àåäìé ìòéîì ï
 áéúë àã ìòå åäééî÷)íéìäúäñ ä  ( éøùà

 áéúëå êéøöç ïåëùé áø÷úå øçáú)å ãô íù (
åâå êá åì æåò íãà éøùà'5186  

  øäæ  
 ".לי תתן מה ה"יהו אדני אברם ויאמר"

 ד"יו "אלהים" .ד"יו ן"נו ת"דל ף"אל "י"אדנ"
 בנקודה " יהואלהים( א"ה ו"וי א"ה

 שני של בוריח ,הדבר סוד אלא ).אלהים
 והעולם התחתון העולם ,יחד עולמות
 ,"ערירי הולך ואנכי לי תתן מה" .העליון

 בן לו שאין מי שכל ,ולמדנו .בן לי שאין
 שנאמר כמו ,ערירי נקרא הזה בעולם

 הדבר אמר מה על ,ואברהם ".יהיו ערירים"
 האמין לא כביכול ,לי תתן מה שאמר הזה

 הקדוש לו אמר אלא .הוא ברוך קדושב
 ,הזה בעולם "לך מגן אנכי" ,הוא ברוך

 מיד .הבא בעולם "מאד הרבה שכרך"
 מה" ואמר החכמה בסוד אברהם התעורר

 שכר מקבל שלא ידעתי שהרי ,"לי תתן
 .בן מוליד שלא אדם ההוא עולםב כנסילה
 לךוה ואנכי לי תתן מה" אמר זה ועל

 .בו זכיתי שלא ,לי תתן לא שהרי ,"ערירי
 ,הזה בעולם בבנים זוכה שלא שאדם מכאן

 לתוך להכנס ההוא בעולם זוכה לא
 באצטגנינות רואה היה ואברהם .הפרגוד

  אתו ויוצא" ,כתוב מה .יוליד שלא שלו

ðãà íøáà øîàéå"åäé é" éì ïúú äî ä
)á åè úéùàøá (]ðãà"é[ìà "ìã ó"åð ú"åé ï" ã

éäìà"í5187 )åé"ä ã"éå à"ä å"à( ]Áéå" ãÉä" àÄå" àé
ä"à ( ïéîìò ïéøúã àøåáç äìîã àæø àìà

 àîìòå äàúú àîìò àãçëäàìò éì ïúú äî 
 éøéøò êìåä éëðàå)íù ( àðôéìåàå øá éì úéìã

 éø÷à àîìò éàäá àøá äéì úéìã ïàî ìëã
 øîà úàã äîë éøéøò)àë ë àø÷éå ( åéäé íéøéøò

 éì ïúú äî øîàã àã äìî øîà äî ìò íäøáàå
ë ìåëéáëäéá ïéîàä àì åìéà5188á÷á " àìà ä

á÷ äéì øîà" êøëù àîìò éàäá êì ïâî éëðà ä
 íäøáà øòúà ãéî éúàã àîìòá ãàî äáøä
 àðòãé àäã éì ïúú äî øîàå àúîëçã àæøá
 ùð øá àîìò àåääá äéá ìòéîì øâà ìéá÷ àìã
 éëðàå éì ïúú äî øîà àã ìòå øá ãéìåà àìã

 àðéëæ àìã éì ïúú àì àäã éøéøò êìåä äéá
 àì àîìò éàäá ïéðáá éëæ àìã ùð øáã ïàëî

 àìòàì àîìò àåääá éëæ]åâ[ )á( àãåâøô
 ãéìåé àìã äéìéã úåðéðâèöàá éîç äåä íäøáàå

                                                           

  ).הערת הזוהר(ת "כ ס"ע 5186
 ).א"נ(מ "א. למא עלאה ועלמא תתאהע' י במ"ג בבינה ואדנ"י שם ס"ו ה"י וא"ד ה"ל יו"ל דצ"ר 5187
 ).אור יקר(בתמיה  5188
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 áéúë äî)ä åè úéùàøá (åúåà àöåéå  
  ö/á  

 ,הוא ברוך הקדוש אמר לו( ."' וגוהחוצה
 מוליד אינו אברם ,שלך מאצטגנינות צא

   ).מוליד אברהם

 äöåçä]ååâ'[) ]ð"à [à"á÷ ì" àö ä
 íäøáà ãéìåî åðéà íøáà êìéã úåðéðâèöàî

ãéìåî5189(  
 תסתכל אל ,הוא ברוך הקדוש לו אמר

 זהו .בן לך יהיה שמי של בסוד אלא ,בזה
 השם של הסוד ".זרעך יהיה כה" שכתוב
 ולא )בן( זה עם לו נקשר שמשם הקדוש
  .האחר מהצד

à"á÷ ì" àæøá àìà éàäá ìëúñú àì ä
 éîùãää øá êì àäé" ã)íù ( àæø êòøæ äéäé äë

 àîùãàùéã÷5190 àãá äéì øù÷úà ïîúîã 
)àøá ( àøçà àøèñî àìå  

 ימצא בה ,לתפלה השער שהוא ,"כה"
 ,"כה" .בקשתו את אדם ימצא בה ,ברכה
 מצד שהרי ,הגבורה מצד שבא הצד אותו

 ואותו צד הגבורה נקרא , יצחקבא הגבורה
 ולא ,לעולם פירות באים שמשם ,"הכ"

 אז .ומזלות כוכבים של שלמטה מהצד
 נדבק ולא למעלה נדבק ,"'בהוהאמין "

 בכוכבים ולא ,"'בהוהאמין " .למטה
 שירבה לו שהבטיח ,"'בהוהאמין " .ומזלות

 ,"'בהוהאמין " .הבא לעולם שכרו את
 לו יבא שמשם ,לו שנתנה הדרגה באותה

   .בעולם להוליד זרע
  

äã äëéàúåìöì àòøú à5191çëùé äá  äëøá 
 àøèñ àåää äë äéúìàù ùð øá çëùé äá

äøåáâã àøèñî àééúàã5192 àøèñî àäã 
 äøåáâã àøèñ àåääå ÷çöé àúà à÷ äøåáâã
 àìå àîìòì éøéôå ïéáéà ïééúà ïîúîã éø÷à äë

ìæîå àéáëëã àúúìã àøèñîúå ïéãë > ïéîàäå
åäéá"ä< àúúì ÷áãúà àìå àìéòì ÷áãúà 

åäéá ïéîàäå"å éìæîå àéáëëá àìå ä ïéîàä
åäéá" éúàã àîìòì äéøâà éâñéã äéì çèáàã ä

åäéá ïéîàäå" äéì áéäééúàã àâøã àåääá ä
 àîìòá àãìåàì àòøæ äéì éúéé ïîúîã  

 שאף ,"לו ויחשבה" ".צדקה לו ויחשבה"
 "כה"ה כאלו היא רחמים ,על גב שהיא דין

 ,"צדקה לו ויחשבה" אחר דבר .הזאת
בא  .יחד לחברם בתחתון עליון קשר שקשר
 אברם ,מוליד אברהם ,העירו הנה ,וראה
 את הוליד שהנה תאמר וכי .מוליד אינו

 ההוא הבן אלא ,אברם בעודו ישמעאל
 הוליד לא ,הוא ברוך הקדוש לו שהבטיח

 אברם בעודו שהרי ,אברם בעודו אותו
 ונכנס אברהם שנקרא כיון .למטה הוליד
 אינו אברםלכן ו .למעלה הוליד אז ,בברית
 כמו מוליד אברהם ,עליון בקשר מוליד

  .ביצחק למעלה ונקשר ,שאמרנו

ä÷ãö åì äáùçéå  áâ ìò óàã åì äáùçéå
 éäéàã)ã( àéä åìéàë àðéã)ã( éîçø]äë éàä5193[ 

 àøù÷ øéù÷ã ä÷ãö åì äáùçéå øçà øáã
äàìòäàúúá 5194 éæç àú àãçë ïåì àøáçì 

]åøòúà àä[ åðéà íøáà ãéìåî íäøáà 
ãéìåî5195é ãéìåà àäã àîéú éëå  ãåòá ìàòîù

 çèáàã àøá àåää àìà íøáà åäéàã>äéì <
)ïåì(á÷ " àäã íøáà åäéàã ãåòá ãéìåà àì ä

 éø÷úàã ïåéë àúúì ãéìåà íøáà åäéàã ãåòá
 ïéâáå àìéòì ãéìåà ïéãë úéøáá ìàòå íäøáà

 àøåù÷á ãéìåî åðéà íøáà êëäàìò íäøáà 
÷çöéá àìéòì øù÷úàå ïøîàã äîë ãéìåî  

                                                           

  ).ב"ב עה ע"ביאורים ח(ולכן בו תלוי העיבור ' הוא בסוד נוק' מילוי ה 5189
 ).אור יקר(שהיא תחילת אותיות השם , מלכות 5190
 .זוהר הרקיע' עי 5191
בורה והיינ ויצחק שהוא בג, כ כה כמו המלכות עצמה"הוא צד השמשפיע למטה במלכות נקראת ג 5192

 ).אור יקר(
 ).מ"מ(חסדים ובזה נקראת צדקה צדק ה ' ה המשיך לה ה"שהמלכות נקרא צדק ואאע 5193
שחישב והמשיך לה צדקה , ויחשבה לו צדקה, הכתוב' ופי, צדקה במלכות' א הנק"שקישר ז' פי 5194
 ).מ"מ(א "שהוא ז
 .ים הוא בבינה והשער,ק ננעלו שערי תפילה"מיום שחרב בהמ: ב"ז נא ע"א בתיקו"בהגר' עי 5195
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 שנים ותשע שנה יםתשע בן אברם ויהי"
 מבלעדי והאל מי כי" ,פתח אבא רבי ."'וגו
 את אמר המלך דוד ."' וגוצור ומי 'ה

 מי ,"'ה מבלעדי והאל מי כי" ,הזה הפסוק
 דבר לעשות שיכול הממונה או השליט הוא

 הקדוש מעם שהצטוה מי אלא .'ה מבלעדי
 עומדים אין שכולם משום ,הוא ברוך

 ומי" .ברד לעשות יכולים ולא ברשותם
 כח לעשות שיכול התקיף הוא ומי ,"צור

 כולם אלא .אלהינו מבלעדי מעצמו וגבורה
 לעשות יכול ולא ,הוא ברוך הקדוש ביד
 אל מי כי" ,אחר דבר .מרשותו רק דבר

 הכל הוא ברוך שהקדוש ,"'ה מבלעדי
 הכוכבים במראה שנראה כמי ולא ,ברשותו
 והקדוש ,דבר מראים שכולם ,והמזלות

 צור ומי" .אחר צבעל מחליפו הוא ברוך
 כמו צייר שאין ,פרשוה הרי ,"אלהינו זולתי

 ,שלם צייר שהוא ,הוא ברוך שהקדוש
 ומשלים ,דמות בתוך דמות יריומצ עושה

 הב ומכניס ,יותקונ בכל הדמות אותה את
 לכן ,העליון קוןילת שדומה ,עליונה נפש
  .הוא ברוך הקדוש כמו צייר אין

éòùú ïá íøáà éäéååâå íéðù òùúå äðù í '
)à æé úéùàøá ( çúô àáà éáø)ù"áì áë á ( éë

ìà éîäååäé éãòìáî "åâå øåö éîå ä ' àëìî ãåã
ìà éî éë àø÷ éàä øîàäååäé éãòìáî " ïàî ä

ëéã àðîî åà àèéìù àåäå éãî ãáòîì ì
åäé éãòìáî"á÷ íòî ã÷ôúàã äî àìà ä" ä

 éìëé àìå éîéé÷ åäééúåùøá àì åäìëã ïéâá
îì ìéëéã óé÷ú åäéà ïàîå øåö éîå éãî ãáò

 éãòìáî äéîøâî äøåáâå àô÷åú ãáòîì
]åðéäìà) [äåäé(á÷ã àãéá åäìë àìà " àìå ä

 éãî ãáòîì ìéëé]äéúåùøá øá) [äéúåùøî( 
åäé éãòìáî ìà éî éë øçà øáã"á÷ã ä" àìë ä

 àéáëëã åæéçá éæçúàã ïàîë àìå äéúåùøá
á÷å äìî ïééæçà åäìëã éìæîå"çà ä äéì óì

ðéäìà éúìåæ øåö éîå àøçà àðååâì" äåî÷åà àä å
)á÷ã äîë øééö úéìã"ä] (á÷ë øééö úéì"ä[ 

íéìù øééö åäéàã5196 åâ àð÷åéã øééöå ãéáò 
àð÷åéã5197àð÷åéã àåääì íéìùàå 5198 ìëá 
äéðå÷ú)å( ùôð äá ìéòàå äàìò5199 éîãã 

 àðå÷úìäàìò øééö úéì êë ïéâá ]á÷ë"ä) [ øá
á÷"ä(  

 ,אדם של הזרע ומאות ,בא וראה
 ונקבתו ,לנקבתו תשוקתו כשמתעוררת

 ,יחד שניהם מתחברים אז ,אליו מתעוררת
 דמויות משתי שכלול אחד בן מהם ויוצא
 צייר הוא ברוך שהקדוש משום ,כאחד
 צריך כן ועל ,משניהם שנכלל בציור אותו
 כדי ,ההוא בזמן עצמו את לקדש אדם

 .כראוי שלם בציור ההיא הדמות שימצא
 הם גדולים כמה , בא וראה,חייא רבי אמר

éæç àú5200 øòúà ãë ùð øáã àòøæ àåääî 
úáåàéú äéáâì úøòúà äéá÷åðå äéá÷åð éáâì äé

 øá åäééðî ÷ôðå àãçë åäééååøú ïøáçúî ïéãë
á÷ã ïéâá ãçë ïéð÷åéã ïéøúî ìéìëã ãç" øééö ä

 éòá àã ìòå åäééååøúî ìéìëúàã àøåéöá äéì
àðîæ àåääá äéîøâ àùã÷ì ùð øá5201 ïéâá 

 éæç à÷ãë íéìù àøåéöá àð÷åéã àåää çëúùéã
à"éà äîë éæç àú àééç ø éåãáåò ïéáøáø ïåð

                                                           

אור (א שום ַצַייר לַצֶייר כדמפרש ואזיל נמצאו שאר הציירים חסרים והוא שלם "מעלות שא' בג 5196
 ).יקר

 ).אור יקר(איזה ציור שיהיה הוא פלא  5197
 ).אור יקר(היינו שיהיה הצורה ההוא בשלמותא הוא פלא ופלא  5198
הגוף עדין שם טפה סרוחה כמעט אפילו בבטן אמו שהוא מקום מטונף מכניס בה הנפש עם היות  5199

 ).אור יקר(והנפש נבחרת עילאה מן העליונים הוא פלאי פלאות 
, ואז ישתכח ציורא שלם, שהיא הנפש תלוי בהתקדש אדם עצמו' מעלות הנזכרות והא' תראה ג 5200

 ).אור יקר(' ושלימות לבד ויהיה אותה הצורה חסרה א, שהם דיוקנא גו דיוקנא, ואם לאו ימצאו השנים
ואתערו דחמימותא דליל שבת : ב"ז לא ע" תיקו’א ועי"ח יא ע"ואריכות בזו, א"לקמן קיב ע' עי 5201

האשות ' ה בתוך ב" שיחול בהם י,ה כידוע" שהן י-ילו חברחימו וד: א"בגר, מאתתיה צריכה ברחימו ודחילו
ל המקדש עצמו בשעת ש כ" וז,'ש ודא איהו אשה כו" וז,' דאיהו ו,' ויהיב ליה זרע כו, ואמר לעיל.שלהן

ייחס קדושה זו בפרטות : ב"ז ויקרא פא ע"רמ' ועי, )ב"שבועות יח ע (תשמיש הויין ליה בנים זכרים
ועוד שעונתם , חדא משום דסתם קדושה נאמר על העושה גדר על העריות, למתקדשים בשעת תשמיש

, מתקדשים בעונתםא ה"הנעשה בהם שהם או, את שבתותי תשמורו ומקדשי, והכי קאמר, משבת לשבת
 .תיראו
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 שהרי .הוא ברוך הקדוש של מעשיו
 כדוגמת היא האדם של והציוראומנות ה

 הוא ברוך הקדוש ויום יום ובכל ,העולם
 ואחד אחד כל זווגים וגוומז ,םעול בורא
 טרם דמותם את צייר והוא ,לו כראוי
  .לעולם בואם

á÷ã"àøåéöå àúåðîåà àäã ä5202 åäéà ùð øáã 
àîìòã àðååâë5203 àîåéå àîåé ìëáå ]á÷"ä[ éøá 

îìòà5204) á÷"ä(ïéâååæ âååæî 5205 ãçå ãç ìë 
 ïåúéé àì ãò ïåäéð÷åéã øééö àåäå äéì éæç à÷ãë

àîìòì5206  
 זה" כתוב ,שמעון רבי שאמר ,בא וראה

 אאל ,לו היה ספר וכי ,"אדם תותולד ספר
 לאדם הראה הוא ברוך שהקדוש ,פרשוה

 הראה איך .'וכו ודורשיו דור דור הראשון
 שהםרוח הקודש ב שראה תאמר אם ,לו

 בחכמה שרואה כמי לעולם לבא עתידים
 בעין ראה אלא ,כך לא ,לעולם באש מה
 לעמוד שעתידים הדמות ואותה , כולםאת
 ,מהול .בעין ראה הוא כולם את ,בעולם בה

 הנפשות כל ,העולם שנברא שמיום משום
 עומדות כולן ,האדם בבני לעמוד העתידות

 הדמות באותה הוא ברוך הקדוש לפני
  בה לעמוד שעתידות ממש

ïåòîù éáø øîàã éæç àú5207 áéúë ) úéùàøá
à ä ( äåä øôñ éëå íãà úåãìåú øôñ äæ]äéì[ 

á÷ã äåî÷åà àìà" ïåùàøä íãàì äéì éîçà ä
åëå åéùøåãå øåã øåã'5208à êàéä  éà äéì éîç

àîçã àîéú5209 ïéðéîæ ïåðéàã àùãå÷ çåøá 
 éúééã äî àúîëçá àîçã ïàîë àîìòì éúéîì
 àåääå åäìë àðéòá àîç àìà éëä åàì àîìòì

 í÷éîì ïéðéîæã àð÷åéã]äéá[ àîìòá )éàäá (
àðéòá àîç åäìë5210 àîåéîã ïéâá àîòè éàî 

àîìò éøáúàã5211ïàùôð åäìë 5212 ïéðéîæã 
é÷ åäìë àùð éðáá í÷éîìá÷ éî÷ ïéîé" àåääá ä

äéá í÷éîì ïéðéîæã ùîî àð÷åéã  
  àö/à  

  àîìòá  .בעולם
ïé÷ôðã øúá àéé÷éãö ïåðéà ìë àã àðååâë  יאחר ,הצדיקים אותם כל דוגמא זוכ

                                                                                                                                                                                     

נ הראש של האדם כנגד עולם המלאכים "א. פירוש כי העולם יש לו ראש ושאר אברים כנודע 5202
ב רבינו ”ומצואר עד הטבור כנגד עולם הגלגלים ומטבור ולמטה כנגד עולם השפל וזה שאמרו שבת קיח ע

ל דהיינו שזקף רבי עשר "נו. ח"ז. הקדוש שלא הניח ידו מטבורו למטה שלא רצה להנות מעולם השפל
. מתחת לטבורו' שלא הניח אפילו אצבע קטנה וכו' אצבעותיו ואמר לא נהנתי אפילו באצבע קטנה וכו

 ).א"נ(ן "מאי. ז המתייחס מטבור ולמטה ופשוט ואפשר טבור גימטריא זיר לזוכה"נראה שכוונתו לעוה. ם"א
ו "פ(י "ש בס"כמ, )אור יקר(ב אותיות "י כ"יש בנפש כל מה שיש בעולם ומעשהו כמעשהו ממש ע 5203

שלשה . ומאבות תולדות, ויצאו מהם שלשה אבות והם אויר מים אש, ש"אלו הם שלש אמות אמ) א"מ
ראיה לדבר עדים נאמנים בעולם , אבות ותולדותיהם ושבעה כוכבים וצבאותיהם ושנים עשר גבולי אלכסון

 .גלגל ולבושבעה ושלשה פקדן בתלי ו, ושנים עשר חק, שנה נפש
 ).אור יקר(נשמות  5204
 ).אור יקר(נשמת זכר בנשמת נקבה  5205
י הנפש הנכנסת "ע של מעלה וע"ע של מטה ששם הם הנשמות בצורת בני אדם ולא בג"ברדתם לג 5206

ה אמנם אם אין בה נפש מצטייר הגוף ההוא בלי נפש "בטפה ההיא היא מצטיירת בצורה שלימה של הקב
עיין בפרדס בסוף שער מהות ). אור יקר(אה שלימות בגוף ממש בצורתו ואין הצורה שלימה שהנפש מר

 ).א"ד(א ”והנהגה ולעיל נה ע
 ).אור יקר(לראיה שהם מצויירים בנפש קודם בואם  5207
בדור לדוגמא  , ואם יהיו זכאין יזכו למדה ההיא,מדה השלטת בדור ההואבכל דור מהי ה שהראה לו 5208
 ).ב"ח ג ע"א על תז"בהגר (סדיםחו גומלי הימדת החסד יהשייך ל
ה "מאומרו דור ודורשיו דור ופרנסיו בשלמא דורשיו ופרנסיו ומדרגת הנבואה אפשר שאמר לו קב 5209

אבל כל הדור אי אפשר אם לא שנאמר שממש ראם בציור נפשות ' פלוני צדיק יקום בדור פלוני וכו
 ).אור יקר(כדמסיק 

 .מ דף פה ופו"ב' עי 5210
מציאות היאך אפשר שיהיה במראית העין ולא בחידת נבואה ולזה תירץ שהיו כיון שעדין לא היו ב 5211

 ).אור יקר(במציאות כדמסיק 
ה ושכינתיה "רבוא שהם דור אמנם הנוספות עליהם הם אחרות מתחדשות מזווגא דקב' דווקא ס 5212

 ).ר יקראו(בכל יום ויש כאלו עוד חדשות שאינם באות אחר שנחרב בית המקדש ואלו ואלו אינם נגלות 
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 הנפשות כל ,הזה העולם מן שיוצאים
 להם ןימזמ הוא ברוך והקדוש ,עולות
 שהיו דוגמאכ בה להתלבש אחרת דמות

אדם ו ,לפניו עומדים לכן כולם ,הזה בעולם
 ,תאמר ואם .עיןב אותם ראההראשון 

 בא ,בקיומם עמדו לא אותם שראה שאחר
 הם הוא ברוך הקדוש דברי כל ,ראהו

 ,לעולם שיורדים עד לפניו ועומדים בקיום
 פה ישנו אשר את כי" כתוב וז כדוגמא

 האדם בני שכל ,פרשוה הרי ,"'וגו
 .שם נמצאו כולם ,בעולם להיות שעתידים

 אשר את" כתוב שהרי ,להסתכל יש כאן
 שיצאו )לםוכ( אלו ומשמע ,"' וגופה נואינ

 עמנו" שכתוב משום ,שם שעמדו מאותם
 אלא .היום עומד עמנו כתוב ולא ,"היום
 נראו שלא אלא ,שם עמדו כולם )כאן( ודאי
 גב על אף "היום עמנו" כתוב לכן ,לעין
  .נראו שלא

á÷å ï÷ìñ ïàùôð åäìë àîìò éàäî" ïåì ïéîæà ä
åäá àùáìúàì àøçà àð÷åéã5213 ååäã àðååâë 

 àîçå äéî÷ ïéîéé÷ åäìë êë ïéâá àîìò éàäá
 àîçã øúá àîéú éàå àðéòá ïåùàøä íãà ïåì

ïåì5214 éåìî ìë éæç àú åäééîåé÷á éîéé÷ àì 
á÷ã"ä5215úçðã ãò äéî÷ åîéé÷å ïåðéà àîåé÷á å 

 áéúë àã àðååâë àîìòì)ãé èë íéøáã ( úà éë
ùé øùàåâå äô åð'5216 éðá åäìëã äåî÷åà àä 

 ïîú åçëúùà åäìë àîìòá éåäîì ïéðéîæã àùð
 áéúë àäã àìëúñàì úéà àëä)íù ( øùà úà

 äô åððéà]åâå'[ òîùîå ]åäðä[) åäìë (ïå÷ôéã5217 
ïîú åîéé÷ã ïåðéàî5218 íåéä åðîò áéúëã ïéâá 

íåéä ãîåò åðîò áéúë àìå5219 éàãå àìà )àëä (
 ïîú åîéé÷ åäìë]àìã àìà) [àìå( åæçúà 

àðéòì5220 áâ ìò óà íåéä åðîò áéúë êë ïéâá 
 ïåæçúà àìã  

 כמו כאן נראו לא מהל ,תאמר ואם
 עין אותם שראה הראשון לאדם שנראו

 ,כאן אלא .יותר ראו כאן והרי ,בעין
 מראה רואים היו ,לישראל תורה כשנתנה

 ,בעין עין ומסתכלים עליונות ודרגות אחר
 בכבוד ולראות להסתכל משתוקקים והיו

 של העליון הכבוד את ראולכן ו ,רבונם
 ,כן ועל .מאחר ולא לבדו הוא ברוך הקדוש

 ,בעולם לעמוד שעתידים האדם בני כל

 äîë àëä ïåæçúà àì àîòè éàî àîéú éàå
îçã ïåùàøä íãàì ïåæçúàã àðéòá àðéò ïåì à

 úáéäééúà ãë àëä àìà øéúé éæçúà àëä àäå
 ååä ïéàìò ïéâøãå àøçà åæéç ìàøùéì àúééøåà
 ïéáéàú ååäå àðéòá àðéò ïàìëúñîå ïàîç
 êë ïéâáå ïåäéøîã àø÷éá éîçîìå àìëúñàì

 àø÷é åîçäàìòá÷ã " àøçàî àìå éåãåçìá ä

                                                                                                                                                                                     

ולבוש זה השני אינו אל , ע והוא סוד חלוקי דרבנן והם לבוש אל הצורה"היינו לבוש אוירין דג 5213
ע בגוף מצוייר מעין צורתם בעולם "ד רק לראיה שהם בג"הנפש עד בואה לעולם הזה במצות ולא אחר כג

 ).אור יקר(הזה 
פשטו ולא קיימו שמא תאמר שלשעתם נתגשמו כדי להראותם לאדם אבל לאחר שעה נת 5214

 ).אור יקר(בקיומייהו כיון שעדיין לא באו לעולם ולא עסקו בתורה כדי להתלבש כדציקים אחרי הסתלקם 
כ ”החיצונים מתלבשים לשעה כענין השדים בחצות לילה וחצות היום ושעות ידועות ואח 5215

 ).אור יקר(ה הם באמת וקיום "ו כי כל מילוי דקב"ואין כן הקדושה ח, מתפשטים
 ).מ"מ(כולם היו שם , במעמד הר סיני כל הנשמות שעתידים לבוא לעולם עד ימות המשיח' פי 5216
כ היה ראוי שיאמר עומד להורות על קיום "כי אין משמעות הענין שממש היו שם במציאות דא 5217

 ). אור יקר(מציאותם שם אלא הכוונה שהיה עתיד לצאת מהם דהיינו המתבראים על ידי הזווג 
 .בסוף הספרנ "ש' עי 5218
שכל הנשמות שעתידות לבא , ש"דאזי משמע כמ, "ואת אשר אננו פה עמנו עומד"דייק מדלא כתיב  5219

משמע , "עומד"ולא כתיב " איננו פה עמנו היום"אבל כיון דכתיב , בעולם היו עומדים שם בהר סיני
, ם בכלל הבריתשגם ה, הכתוב עמנו היום' אלא פי, שהנשמות העתידות לבא לא היו שם באותו מעמד

את אשר ישנו פה עמנו עומד "ולכך כתיב בהו , אבל לעולם אבותיהם שהם דור המדבר היו עומדים שם
ולכך לא כתיב בהו , אבל לא היו שם בסיני, והדורות העתידים לצאת מהם היו גם הם בברית, "היום

אבל , לא אמר בהו עומדולהכי " אלא דלא אתחזו לעינא, אלא ודאי כולהו קיימו תמן"ותירץ ". עומד"
כ עומד היום הרי משמע שהם לא היו "ל מדלא כתיב עליהם ג"ר). מ"מ(לעולם שכולם היו שם במעמד סיני 

כ אבל הבנים עצמם לא היו שם כלל על זה "שם כלל אלא שהכריתת ברית היה עם האבות על הבנים ג
תירוץ אחר בזה משום שעל הנשמות לא ' ו' כח סי' שמות רבא פר' ועי' אמר כי לא כן הוא אלא ודאי וכו

 ).ו"לש(שייך לומר לשון עומד 
 ).אור יקר(לא אמר עומד ממש , שלא השיגו אותם כעין 5220
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 הוא ברוך הקדוש לפני עומדיםכולם 
 לעמוד שעתידים ממשדמויות ה באותן

 ספרך ועל עיניך ראו גלמי" שכתוב זהו .בהן
 םמשו ,מהל ,"עיניך ראו גלמי" ."'וגו

לכן ו ,כזה היתה עליונה אחרת שדמות
 ריהצי מי ,"אלהינו זולתי צור ומי" כתוב
 כמו )זה עם זה( הכל )שכולל( ירישצ הטוב

 ,"אלוה מי כי" ,אחר דבר .הוא ברוך הקדוש
 שנכלל כלל הוא אל שהרי ,הדבר סוד זה

  .הדרגות מכל

 àîìòá àîéé÷ì ïéðéîæã àùð éðá åäìë àã ìòå
åäìëá÷ éî÷ éîéé÷ " ùîî ïéð÷åéã ïåðéàá ä

ää äéá àîéé÷ì ïéðéîæã" ã)æè èì÷ íéìäú ( éîìâ
åâå êøôñ ìòå êéðéò åàø ' éàî êéðéò åàø éîìâ

 àøçà àð÷åéãã ïéâá àîòèäàìòéàäë éåä 5221 
 áéúë êë ïéâáå)áì çé íù ( éúìåæ øåö éîå

ðéäìà" áè øééö ïàî å]øééöã[) ìéìëã ( àìë) àã
àãá5222 (á÷ë"ã ä øçà øá)ùí(åìà éî éë " ä

ìà àäã äìîã àæø àã5223  àììë]àåä[ 
ïéâøã åäìëî ìéìëúàã5224  

 ,אחרת דרגה היא הזה שאל תאמר ואם
 בא ,"יום בכל זעם ואל" שכתוב משום
 שאינו 'ה מבלעדי אל אין שהרי ,וראה
 כי" כתוב כן ועל .לעולמים נפרד ולא לבדו

 שהרי ,"' וגוצור ומי ,'וגו 'ה מבלעדי אל מי
 ככתוב ,אחד הכל אלא ,לבדו אינו צור

 הוא 'ה כי ך והשבות אל לבבהיום וידעת"
  ."' וגוהאלהים

 ïéâá àøçà àâøã åäéà ìà àäã àîéú éàå
 áéúëã)áé æ íù ( àäã éæç àú íåé ìëá íòåæ ìàå
ìà úéì5225åäé éãòìáî " éåãåçìá åäéà åàìã ä

áéúë àã ìòå ïéîìòì ùøôúà àìå) ù"áì áë á (
î ìà éî éëåäé éãòìá"åâå ä ']åâå øåö éîå'[ àäã 

 áéúëãë ãç àìë àìà éåãåçìá åäéà åàì øåö
)èì ã íéøáã ( éë êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå

åäé"éäìàä àåä ä"åâå í'  
 היה ,אברהם שנמול טרם ,בא וראה

, שנאמר כמו ,לבדו מחזה מתוך עמו מדבר
 במחזה אברם אל 'ה דבר היה" שכתוב

 שכל הדרגה ,המראה ותובא "במחזה" ,"'וגו
 והמחזה .שנאמר כמו ,בה נראותדמויות ה

לכן ש תאמר ואם .הברית סוד הוא הזה
 המראה הדרגה שהיא משום ,מחזה נקרא
 נקראת ואז( בה נראותדמויות ה שכל

 שטרם ,בראשונה אמרת הרי ,)מחזה
 רק ,עמו מדבר היה לא ,אברהם שנמול
 הדרגות עליה שורים שאין הזו הדרגה
 המראה ,במחזה אמרתעכשיו ו ,תהאחרו

 טרם והרי ).הוא( העליונות הדרגות כל של
 אברם אל 'ה דבר היה" כתוב שנמול
 של המראה היא הזו הדרגה אלא ".במחזה

 הדרגות של ובמראה ,העליונות הדרגות כל

íäøáà øæâúà àì ãò éæç àú5226 ìéìîî äåä 
 äîë éåãåçìá äæçî åâî äéîò]øîúàã) [ïøîàã( 

 áéúëã)à åè úéùàøá (åäé øáã äéä" ìà ä
åâå äæçîá íøáà ' ìëã àâøã åæéç àåääá äæçîá

ïéð÷åéã5227 éàäå øîúàã äîë äéá ïééæçúà 
 êë ïéâáã àîéú éàå úéøáã àæø åäéà äæçî

âøã åäéàã ïéâá äæçî éø÷à ïéð÷åéã ìëã åæéç à
 äéá ïééæçúà)>ð"à <äæçî éø÷à ïéãëå( àä 

úøîà5228 àúéîã÷á  àì íäøáà øæâúà àì ãòã
 éåìò ïàøù àìã àâøã éàä øá äéîò ìéìîî äåä
 ìëã åæéç äæçîá úøîà àúùäå ïéðøçà ïéâøã

 ïéàìò ïéâøã)åäéà (]äååà[áéúë øæâúà àì ãò  
åäé øáã äéä" éàä àìà äæçîá íøáà ìà ä

                                                                                                                                                                                     

גלמי הוא הגוף ראוי לעיני ולא שיהיה ההשגחה אחר הגלם הגוף אלא קודם דהיינו צורת הגלם  5221
 ).אור יקר(הנפש במקום הנקרא ספר 

 ).אור יקר(צוייר וכולל צירו בתוך ציור הנפש מצויירת ומגלמת והגוף מ 5222
  ).א"נ(' היינו מ). א"ד(א "בהקדמה ח ע 5223
המלכות והיא כללא ודאי שבה כלל כל הנמצאים התחתונים וכל השרים והממונים בתפקידם הם  5224

 ).אור יקר(מושרשים בה ואתכליל מכולהו דרגין כל הספירות העליונות 
רחמים ותירץ ' שכולל כל דרגין ויש בה' קאי על מ'  אל שבאלוכ איך"וא' פירוש ואל זועם קאי על מ 5225

  ).א"נ(מ "א. 'ת מ"שהם ת' שתמיד מחובר אל עם ה' דלית אל מבלעדי ה
 .נ בסוף הספר"ש' עי 5226
 ).א"ד(א "א וקצא ע"ב רג ע"קמט ע). אור יקר(מדה שדרכה להראות בה שאר המדות  5227
  ).הערת הזוהר(ב ”פח ע 5228
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ïéâøãã åæéçáå åäéà ïéàìò ïéâøã ìëã åæéç àâøã   .נתקנה העליונות
ï÷úúà ïéàìò5229  

 לא אברהם הזמן שבאותו גב על ואף
 הדרגות של במראה הזו הדרגה ,מהול היה

צבעים ה אותם ובכל ,היא העליונות
 עומדצבעים ה אותם של והמראה .עומדת
 ואחד ,לבן צבע מימין אחד ,תחתיה
 מכל שכלול אחד ,םואד צבע משמאל

צבעים ה שכל המראה והוא ,צבעיםה
 במראה זה ועל .עליו עומדים העליונים

 גב על ואף .עמו ודבר הםאבר על עמד הזה
 'ה וירא" ,כתוב מה שנמול כיון .נמול שלא

  ".אברם אל

àðîæ àåääáã áâ ìò óàå5230 )ã( àì íäøáà
 åäéà ïéàìò ïéâøãã åæéçá àâøã éàä øéæâ äåä

íéà÷ åäéà ïéðååâ ïåðéà ìëáå5231 ïåðéàã åæéçå 
éúåçú éîéé÷ ïéðååâä5232 øååç ïååâ àðéîéî ãç  ãç

ã ãç ÷îåñ ïååâ àìàîùî åäéàå ïéðååâ ìëî ìéìë
 éàäá àã ìòå äéìò éîéé÷ã ïéàìò ïéðååâ ìëã åæéç
 ìò óàå äéîò ìéìîå íäøáàã äéìò íéà÷ åæéç

øæâúà àìã áâ5233 áéúë äî øæâúàã ïåéë ) æé íù
à (åäé àøéå"íøáà ìà ä  

 מחזה" כתוב )אמר( בבלעם ,בא וראה
 מה .סתם "מחזה" כתוב ובאברהם ,"שדי
 שלמטה אלו שדי זהמח אלא .לזה זה בין

 מחזה .שלו המראה והם ,ממנו )שיצאו(
 שכל )מראה כל של( 'ה הוא זה מחזה ,סתם

 כתובלכן ו .בו נראות העליונותדמויות ה
 .שדי מחזה ובבלעם ,סתם מחזה באברהם

 לו היתה ,אברהם שנמול טרם ,כן ועל
 מיד ,מולישנ כיון .שאמרנו כפי הזו הדרגה

  )שאר( כל נראו ."' וגו'ה אליו וירא"

 éãù äæçî éæç àú)ã ãë øáãîá ()øîà( 
]á áéúë[ áéúë íäøáàáå íòìá)à åè íù (

íúñ äæçî5234 äæçî àìà éàäì éàä ïéá äî 
 àúúìã ïéìà éãù)å÷ôðã ( åæéç ïåðéàå äéðî

 íúñ äæçî äéìéã]ä äæçî 'ìëã àåä àã) [ä '
åæéç ìëã (>ä àåä àã äæçî> 'ð"åæéç ìëã à <<

 ïéàìò ïéð÷åéã ìëã áéúë êë ïéâáå äéá ïééæçúà
éãù äæçî íòìááå íúñ äæçî íäøáàá5235 ìòå 

 àâøã éàä äéì äåä íäøáà øæâúà àì ãò àã
åäé åéìà àøéå ãéî øæâúàã ïåéë ïøîàãë"ä ìà 

íøáàåâå  ' åäìë ïåæçúà)øàù(  
  àö/á  
 הזו והדרגה ,הזו הדרגה על דרגותה

 נקשר ואברהם ,בשלמות כראוי עמו דברה
 כראוי הקדש לברית ונכנס ,הלדרג מדרגה

  .בשלמות

 äéîò ìéìî àâøã éàäå àâøã éàä ìò ïéâøã
åîéìùá éæç à÷ãë5236 íäøáàå >øè÷úà <

)øù÷úà(àâøãì àâøãî 5237 úéøáá ìàòå 
 àîéé÷àùéã÷5238 ëåîéìùá éæç à÷ã5239  

                                                                                                                                                                                     

שיהיה מתמצאים בה הספירות העליונות שהיא בחינה עליונה מעולה , הםהיינו היות קשוטה ב 5229
 ).אור יקר(מהיותה נראין בה לבד 

', הב. דהיינו הראות בה העליונות, חיזו דדרגין עילאין איהו' הא' בחי' לא יחסר המדה שלמותה בב 5230
 ).אור יקר(ובכל אינון גוונין קאים דהיינו היות ממש העליונות מתמצאות בה ומקשטות אותה 

מרכבה שלה שהם מיכאל גבריאל רפאל ' הרי דמותם יש תחת המ' ת שהם על המ"פירוש דמות חג 5231
 ).א"נ(וירא ' פ' וע

היינו למטה ממלכות סוד החיות שהוא המציאה למטה ממנה מכח הספירות העליונות שהם  5232
  ).הערת הזוהר(ב "א וצז ע"קא ע). אור יקר(י המלכות "וחיותם מתוך העליונות ע, למעלה ממנה

  ).א"ד(א "ב ובלק רח ע"לעיל פח ע, כיון שנימול 5233
 .ב ענין מחזה"לעיל פח ע' עי 5234
קדוש ' ר ולא אותם ממש חלילה אלא ניצוץ א"ל בלעם ראה הגוונים התחתונים דהיינו מג"ר 5235

מ " א.בלק' כן כדאיתא בפ' ל נק"א ועזא"ל מחזה שדי חזא בלעם הינו עז"נ ר"המתפשט מעם כדלעיל א
  ).א"נ(

מפני שלא היה , ז לא היה הדיבור אליו בשלימו"עכ, שעד עתה עם היותה היא בעצמה בשלימו 5236
 ).אור יקר(השגתו בכל 

 ).אור יקר(קודם שנימול היה החוצה ועלה משם דרך כל מדרגות הקדושה עד הגיעו אל היסוד  5237
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 יצא ,אברהם מולישנ כיון ,בא וראה
 והתעטר ,הקדושה לברית ונכנס מהערלה
 שהעולם םקיוב ונכנס ,קדושה בעטרה

 ,בגללו העולם התקיים ואז ,עליה עומד
 ולילה יומם בריתי לא אם" שכתוב משום

 וכתוב ,"שמתי לא וארץ שמים קותוח
 ,"בהבראם והארץ השמים תולדות אלה"

 בסוד עומד והכל .באברהם ,בראם א"בה
 הראה הוא ברוך שהקדוש ובשעה ,אחד

 ,העולם של הדורות אותם כל את לאדם
 ,ודור דור כל ואחד אחד כל אותם וראה

 הדמות באותה העדן בגן עומדיםכולם 
 ובא .הזה בעולם בה לעמוד שעתידים

 דוד את שראה כיון ,נתבאר הרי ,וראה
 לו נתן והוא ,תמה ,כלל חיים בו שאין
 לאדם לו היו לכן .שנים שבעים משלו
 ואותם ,שנים ושלשים מאות תשע

 סוד הוא הזה והדבר .לדוד לו עלו השבעים
 לשבעים פרט )ימים( אין שלדוד ,חכמה לש

 של סוד הוא והכל ,הראשון מאדם השנים
 של בסוד הוא הכל ,שלמטה מה וכל ,חכמה
  .מעלה

 äìøòî ÷ôð íäøáà øæâúàã ïåéë éæç àú
 àîéé÷á ìàòåàùéã÷ àøèòá øèòúàå 

àùéã÷5240àîìòã àîåé÷á ìàòå 5241 äéìò íéà÷ 
 áéúëã ïéâá äéðéâá àîìò íéé÷úà ïéãëå)éîøé ä

ãë âì ( íéîù úå÷ç äìéìå íîåé éúéøá àì íà
 áéúëå éúîù àì õøàå)ã á úéùàøá ( äìà

íàøáäá õøàäå íéîùä úåãìåú5242äá "à5243 
íäøáàá íàøá5244 íéà÷ àãç àæøá àìëå 

á÷ã àúòùáå" ïéøã ïåðéà ìë íãàì äéì éîçà ä
 àøãå àøã ìë ãçå ãç ìë ïåì àîçå àîìòã

 àð÷åéã àåääá ïãòã àúðâá éîéé÷ åäìë ïéðéîæã
 ïåéë øîúà àä éæç àúå àîìò éàäá àîéé÷ì

ãåãì äéì àîçã5245 äååú ììë íééç äéá åàìã 
ò äéìéãî äéì áéäé åäéàå ' äéì ååä êë ïéâá ïéðù

 ïéòáù ïåðéàå ïéðù ïéúìúå úåàî òùú íãàì
àúîëçã àæø àã äìîå ãåãì äéì å÷ìúñà5246 

äéì úéì ãåãã åäéà5247) ïéîåé ( ïéðù ïéòáù øá
äàîã÷ íãàî5248 ìëå åäéà àúîëçã àæø àìëå 

àìéòìã àæøá åäéà àìë àúúìã äî  
 שלדמויות ה אותן בכל ,וראה ובא

 זוגות לפניו כולם ,העולם של הנשמות
 ,הזה לעולם כשבאים ,מכן לאחר .זוגות

 רבי אמר .זווגים וגומז הוא ברוך הקדוש
 וגומז( הוא ברוך הקדוש ,יצחק )יהודה(

 ïéð÷åéã ïåðéà ìëá éæç àúå àîìòã ïéúîùðã
 éàäì ïééúà ãë øúáì äéî÷ ïéâååæ ïéâååæ åäìë

á÷ àîìò" éáø øîà ïéâååæ âååæî ä)äãåäé (
>÷çöé<á÷ " ä)øîàå ïéâååæ âååæî (]øîà[ úá 

éðåìôì éðåìô5249à "éøééî à÷ éàî éñåé ø5250 àäå 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(יסוד  5238
 ).ת הזוהרהער(ח "מ' בסוף הספר סי' מה שחסר כאן עי 5239
 ).אור יקר(מלכות  5240
אור (היינו אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ , והיינו דמסיק השמים והארץ, חסד ביסוד 5241

 ).יקר
 ).אור יקר(היינו קיימא קדישא דכתיב אם לא בריתי  5242
 ).אור יקר(היינו בעטרא קדישא  5243
, ש וכולא ברזא חדא קאים"החסד וזי היסוד בסוד "ת ומלכות ע"יחוד ת, ד והכל ענין אחד"חס 5244

  ).א"ד(א ”האזינו רצח ע). אור יקר(י היסוד היסוד "ת ומלכות ע"מייחוד ת, והיינו אמרתי עולם חסד יבנה
 ).אור יקר(שמשם אצילות נשמתו , כמדתו ממש, מלכות 5245
  ).א"מ ונ"מ(מלכות ' פי 5246
  ).א"נ(אין לה הארה כינוי אל היום  5247
וכמו שמדת המלכות אין לה חיים מעצמה שהיא דלה ועניה אלא ,  ודאיה אדם"כח מ,  אדם חכמה5248

והיינו שהיא נקראת , שנין דהיינו חיות שבע ספירות שהם מתמצאות בה' מדצ החכמה שמשפעת בה סוד ע
י "י אדם שראה שע"אם לא ע, ע כן דוד שנשמתו מן המלכות לא היה לו חיים שמדתו גרמה לו"ת שב"ב

א לפי שהיא "תחתונות דז' כמו שלמעלה המלכות מקבלת הארה מז' פי). אור יקר(יעו יהיה לדוד חיים והשפ
מ מהבינה ולמטה כלולות "הארת ז' פי). מ"מ(שנה ' ר ע"ג כך דוד לקח מאדה"בין תרין דרועין דיליה שהם ח

 ).א"נ(ח "ה מאדם קדמאה חכמה ז"באות ל' מי
 ).אור יקר(אחר וכיוצא הכרוז הזה להודיע שזו מזומנת לזה ולא ישלוט בה  5249
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 אמר .לפלוני יפלונ בת אומר )ואומר זווגים
 כל אין" כתוב והרי ,אומר זה מה ,יוסי רבי

 תחת" ,יהודה רבי אמר ".השמש תחת חדש
 אמר .שונה למעלה] אבל[ ,כתוב "השמש

 רבי אמר והרי ,הכרוז כאן מה ,יוסי רבי
 ממש שעה באותה ,חייא רבי אמר חזקיה
  .לו מנתומז זוגו בת ,לעולם אדם שיוצא

 áéúë)è à úìä÷ ( ùîùä úçú ùãç ìë ïéà
 éðàù áéúë ùîùä úçú äãåäé éáø øîà

àìéòì5251îà àëä àæåøë éàî éñåé éáø ø5252 
 éáø øîà àäå]äé÷æç) [àééç( éáø øîà ]àééç [

)äé÷æç( ùð øá ÷éôðã ùîî àúòù àéääá 
åì úðîãæà åâåæ úá àîìòì5253  

 הצדיקים אשרי ,אבא רבי אמר
 הקדוש המלך לפני מתעטרות שנשמותיהם

 ההיא בשעה ,שנינו שכך ,לעולם יבאו טרם
 ,ולםלע נשמות מוציא הוא ברוך שהקדוש

 כלולות כולן והנשמות הרוחות אותן כל
 בידי ונמסרות ,יחד חברותתשמ ונקבה זכר

 הריונות על שנתמנה השליח הממונה אותו
 שיורדות ובשעה ,לילה מֹווׁש ,האדם בני

 זה ולפעמים ,נפרדות ,בידיו ונמסרות
 .האדם בבני אותם ומוריד ,זה לפני מקדים

 ךברו הקדוש ,זווגם זמן )מכה( וכשמגיע
 מחבר והנשמות הרוחות אותן שמכיר הוא

 .עליהם ומכריז ,כבראשונה אותן
 נשמה ,אחד גוף נעשים וכשמתחברים

 חדש כל איןלכן ו ,כראוי ושמאל ימין ,אחת
 שאין שנינו הרי ,תאמר ואם .השמש תחת
 זה כך ,האדם ודרכי מעשי לפי אלא זווג

 זוכה הוא ,כשרים ומעשיו זוכה שאם ,ודאי
  .שיצא כמו שלו ותוא עם להתחבר

 àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ àáà éáø øîà
 àëìî éî÷ ïéøèòúî ïåäúîùðãàùéã÷ àì ãò 

 àîìòì ïåúéé]ã[ ÷éôàã àúòù àéääá ïðéðú éëä
á÷"ä5254 ïéúîùð ]àîìòì) [àîìòá( ïåðéà ìë 

àá÷åðå øëã ïìéìë åäìë ïéúîùðå ïéçåø5255 
 àðîî àåääã àãéá ïøñîúàå àãçë ïøáçúîã

ò ã÷ôúàã àçéìùïåäéàåãò ì5256 àùð éðáã 
 éåãéá ïøñîúàå ïéúçðã àúòùáå äéîù äìéìå

àã ïî íéã÷à àã ïéðîæìå ïéùøôúî5257 úéçàå 
 ãëå àùð éðáá åäì)àçî (>èîà< àâååæã ïãéò 

á÷ ïåäìã" ïåì øáçî ïéúîùðå ïéçåø ïåðéà òãéã ä
 ãëå åäééìò àæøëîå àúéîã÷áãëî ïøáçú

àìàîùå àðéîé àúîùð ãç àôåâ ãç åãéáòúà 
 ùîùä úçú ùãç ìë ïéà êë ïéâáå éæç à÷ãë

 íåôì àìà àâååæ úéì ïðéðú àä àîéú éàå] éåãáåò
å[éëæ éàã éàãå àåä éëä ùð øáã éåçøà5258 

 àøáçúàì äéìéã àåääì éëæ ïøùëúà éåãáåòå
]äéá[÷éôðã äîë   

                                                                                                                                                                                     

ה מזווג לון "אלא אי אמרת דקב, לכן ניחא, ה מקודם"בשלמא אם נאמר שהם מזווגות מאת הקב 5250
דהיינו עולם זה , דהא כתיב אין כל חדש תחת השמש, וזה אי אפשר, כ נמצא זווגם מחדש עתה"א, ממש

 פלוני לפלוני והא כתיב אין כל יום קודם יצירת הולד בת' ה מ"למה מכריז הקב' פי). אור יקר(התחתון 
 ).מ"מ(חדש וכרוז וזה מכריז דבר חדש בת פלוני תנשא לפלוני 

ה מזווגם "יהודה תירץ תחת השמש כתיב אמנם החדש שימשך מלמעלה מהשמש דהיינו שקב' ור 5251
). אור יקר(ש תחת השמש כתיב והיינו שהוא חדש מהטבע מתחת השמש "כ בעולם התחתון וז"ימצא אח

 ).מ"מ(אבל כרוז זה הוא למעלה מגלגל חמה , ווקא דברים שתחת גלגל חמה כתיב זהד' פי
כ "כיון שביציאתו לעולם אזמדנת לו בת זוגו א' פי). אור יקר(דאי כדי שלא יגע בה אחר וכי אפשר  5252

 ). מ"מ(כרוז למה 
 ).אור יקר(כ הכרזה זו למה "ו א"כלומר מזומנת שאין מי שיגע בה ח 5253
 ).מ"מ(שבה נתערבו כל הנשמות מלכות ' פי 5254
כ המלכות מוסרת אותם בידא דההוא ממנא שהוא "במלכות היו שם כל אחד כלול בת זוגו ואח' פי 5255

י דאם היו נשארים "ובזה מתרצא קושית ר' כ לילה בגין דאתי מסטרא דמשאלא וכו"גבריאל ונקרא ג
יום קודם ' ם זה לזה לכן צריכים כרוז ממחוברים אין אנו צריכים לכרוז אבל כיון דאתפרשן ופעמים מקדי

כד מטא עידן ' קודם יצירת הולד והב' ל ששני כרוזים הם א"יצירתם כדי שיתחברו כבתחלה ורבי אבא ס
 ).מ"מ(כ אין כל חדש "זווגא דלהון מכרזא עלייהו ובג

 ).א"ד(על עיבוריהם ). אור יקר(ה "להלבישם בטפה ההיא שהביא לפני הקב' וא' כל א 5256
 ).אור יקר(פי הכנת האב והאם למטה בזווגם ל 5257
יזכה אל השלימות הזה אל הנשמה ייחודה ימין ושמאל נשמה שלימה דו פרצופים ואם לא יזדווג  5258

י "ב כ"ש הרב שבלי הלקט ח"מ' עי). אור יקר(' באחרת ולא ישלוט עצמו בה ולזה לא יכריזו עליה כדפי
  ).א"נ(ן "מאי. ב"ע סנהדרין דף ס"הבאתיו בפ
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 ,כשרים שמעשיו מי ,חייא רבי אמר
 אמר ,זווגו ותוא )יושב( יבקש מקום באיזה

 'וכו אדם רוימכ לעולם ,נינוש הרי ,לו
 פקדוןבא וראה ו .חכם תלמיד בת וישא
 כל ,המשנה בסוד שנינו .בידו נפקד רבונו
 יכולים ,נשמות של בגלגול שבאו אותם

 ועל זה העירו , ברחמים את זווגםלהקדים
 אבל ,במועד נשים נושאים אין( ,יםברהח

 .ברחמים אחר יקדמנו שמא ),מקדשים
 קשים כן ועל .יוקבד 'אחר' אמרו ויפה

 כל ועל .הוא ברוך הקדוש לפני הזווגים
  ".'ה דרכי ישרים כי" כתוב ודאי )פנים(

 ïàá éåãáåò ïøùëúàã ïàî àééç éáø øîà
òáúé øúà358à äéìéã àâååæ àåää " ïðéðú àä ì

íãà øåëîé íìåòìåë  ' íëç ãéîìú úá àùéå
)úå"ç] (úã"ç[ äéãéá ïã÷ôúà äéøàîã àðåã÷ô 

ã àæøá àðàú àìåâìâá åúàã ïåðéà ìë àúéðúî
 ìòå ïåäìã àâååæ éîçøá àîã÷àì ïéìëé ïéúîùðã

 àééøáç åøòúà éàä)>ð"à < íéùð ïéàùåð ïéà
ïéùã÷î ìáà ãòåîá (øçà åðîã÷é àîù5259 

øçà åøîà÷ øéôùå íéîçøá5260 ïë ìòå à÷ééã 
ïéâååæ ïéù÷5261á÷ã äéî÷ " ìòå ä]àìë[)  ìëíéðô (

åäé éëøã íéøùé éë éàãå"ä5262) âåå'() é ãé òùåä (
]áéúë[  

 הרי ,אמר .אלעזר לרבי שלח יהודה רבי
 בגלגול שבאו אותם ,ידעתי הדבר סוד

 שלח .זווג להם יש מקום מאיזה ,נשמות
 לנשים לנותרים להם נעשה מה" כתוב ,לו
 ,"' וגולכם וחטפתם לכו "וכתוב ,"'וגו

 שנינו זה ועל ,מוכיחה בנימין בני פרשת
 אחר אותו וכי( .םברחמי אחר יקדמנו שמא

 אדם כמו זה תמצא אבל ,זוגו בת לו אין
 ,ומת בנים ממנה לו היו ולא זוגו בת שנשא

  לו דיויול אשתו את וייבם אחיו יבא

 øæòìà éáøì äéì çìù äãåäé éáø)øîà( àä 
äìîã àæø5263 àìåâìâá åúàã ïåðéà àðòãé 

 áéúë äéì çìù àâååæ åäì øúà ïàî ïéúîùðã
)æè àë íéèôåù (ð äî íéùðì íéøúåðì íäì äùò

åâå 'áéúëå) ë íù-àë(5264 åëì åâå íëì íúôèçå '
 àîù ïðéðú éàä ìòå çëåà ïéîéðá éðáã àúùøô

 íéîçøá øçà åðîã÷é)]ð"à [å ïéà øçà åúåà éë
åâåæ úá åì5265ìáà 5266 ùð øá ïåâë àã çëùú 

 éúéé úîå ïéðá äðî äéì ååä àìå äéâåæ úá áéñðã
éì ãéìéúéå äéúúà íáééå éäåçàä  

  áö/à  
 שנשמתו המת הוא הזה הבן .בן ממנה

 בת לו שאין האחר הוא זה ,לעולם חזרה
 אחר יקדמנו שמא הוא וזה .אמו אלא זוג

 את שאיל אחר להקדים שיכול ,ברחמים
 ואף על גב .תפלהוב ברחמים זה של אשתו

 ]אחר[ להקדיםשאמרתי לך שיכול 
 בעלה )הוא( אם אלא יכול לא ,ברחמים

  ).צדיק אוהו רשע הוא

 úøãäàã àúéî àåä øá éàä øá äðî
 àåä àã àîìòì äéúîùð>øçà <)ãçà( åì ïéàã 

 øçà åðîã÷é àîù àåä àãå äéîà àìà âåæ úá
 áñéîì àøçà àîã÷àì ìéëéã íéîçøá

äéúúà359 àðéîàã áâ ìò óàå àúåìöáå éîçøá 
 íà àìà ìéëé àì éîçøá àîã÷àì ìéëéã êì

)àåä (àáééç äìòá5267àëæ åäéàå åäéà ä(  

                                                           

 ).אור יקר(כענין ועפר אחר יקח שנעשה אחר פעם שנית  5259
  ).א"ד(א "משפטים קא ע 5260
 ).אור יקר(להמית האחר כדי שישא זה בת זוגו כאשר היטיב מעשיו בתשובה  5261
 ).אור יקר(שלא ימות האחר אלא בדין  5262
 ). אור יקר(כלומר ידעתי סוד גלגולם אבל לא ידעתי מהיכן זווגם  5263
ּוְרִאיֶתם ְוִהֵּנה ִאם ֵיְצאּו ְבנֹות ִׁשילֹו . ֶאת ְּבֵני ִבְנָיִמן ֵלאֹמר ְלכּו ַוֲאַרְבֶּתם ַּבְּכָרִמים} ַוְיַצֻּוו { ַוְיַצֻּו:ל"ז 5264

 @.ָלחּול ַּבְּמֹחלֹות ִויָצאֶתם ִמן ַהְּכָרִמים ַוֲחַטְפֶּתם ָלֶכם ִאיׁש ִאְׁשּתֹו ִמְּבנֹות ִׁשילֹו ַוֲהַלְכֶּתם ֶאֶרץ ִּבְנָיִמן
 ).אור יקר(כ למה יחליפו "א, בתמיה 5265
ב בדוד ”ח ע"באחרי מות ע' דנטיר טפה קדמאה ואי לאו גרים לה דנטיל לה אחר ועי' דאי זכי פי 5266

  ).א"ד(וכן בתקון יד 
ואם עונו שחטא בעריות נתנת בת , בענין שאין ראוי ליקח את בת זוגו והיא מעוכבת בלי נישואין 5267

חטא בערוה אף אם אינו זכאי אין מי שיוכל לשלוט בבת זוגו והיא זוגו לאחר שלא חטא אבל אם לא 
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 ודאי הוא זה )כעת( ,יהודה רבי אמר
 .הוא ברוך הקדוש לפני הזווגים שקשים

 מלמדת שהתורה ישראל של חלקם אשרי
 וכל ,הוא ברוך הקדוש דרכי את אותם

 .ודאי לפניו שגנוזים זיםווהגנ הנסתרות
 חלקו אשרי ."' וגותמימה 'ה תורת" כתוב

 ,ממנה נפרד ולא בתורה עוסקש מי של
 שעה אפילו התורה מן שנפרד המ שכל
 כי" שכתוב ,העולם מחיי שנפרד כמי ,אחת

אורך ימים " וכתוב ,"ימיך רךווא חייך אוה
  ".לך יוסיפו ושלום חיים ושנות

 äãåäé éáø øîà)àúùä (]éàä[ éàãå àåä 
á÷ éî÷ ïéâååæ ïéù÷ã" ìàøùéã ïåä÷ìåç äàëæ ä

á÷ã éåçøåà åäì óéìåà àúééøåàã" ïéøéîè ìëå ä
éðâåæâã àé áéúë éàãå äéî÷ ïéæéð)èé íéìäúç  (

åäé úøåú"åâå äîéîú ä ' ïàî äé÷ìåç äàëæ
î ìëã äðéî ùøôúé àìå àúééøåàá ìãúùéãä 

 àúééøåàî ùøôúéã]åìéôà[ äîë àãç àúòù 
 áéúëã àîìòã ééçî ùøôúàã)ë ì íéøáã ( éë

 áéúëå êéîé êøåàå êééç àåä)á â éìùî ( êøåà
åôéñåé íåìùå íééç úåðùå íéîéêì   

 רבי ."' וגושנה תשעים בן אברם ויהי"
 לעולם צדיקים כולם ועמך" ,פתח יוסי

 מכל ישראל אשריהם ."' וגוארץ יירשו
 להם קרא הוא ברוך שהקדוש ,העמים שאר

 )וחמש( ועשרים מאה ,שלמדנו .צדיקים
 שהולכים כנפים בעלי אלפים ושמונה
 ,קול ושומעים ,העולם כל את וטסים

 שאין ששנינו כמו .הקול אותו את ואוחזים
 וטס והולך ,קול לו שאין בעולם דבר לך

 ומעלים ,כנפים בעלי בו ואוחזים ,ברקיע
 בעלי שאומרים ,לרבונם( הקול אותו את

 שכתוב ,לרע הן לטוב הן אותו ודנים )הדין
 מתי ."' וגוהקול את ליךוי השמים עוף כי"

 ,אמר חייא רבי ,הקול אותו את דנים
 יצאה ונשמתו שןווי וכבש אדם שבן בשעה
 דנים ואז ,האדם בבן מעידה והיא ,ממנו

 כבתומש" שכתוב זהו .הקול אותו את
 שהיא משום ,מהל ,"פיך פתחי רושמ חיקך

 מה כל ,אומר יהודה רבי .באדם מעידה
 בו מעידה נשמתו ,יום בכל עושה שאדם
  .בלילה באדם

åâå äðù íéòùú ïá íøáà éäéå ') æé úéùàøá
à (éñåé éáø çúô )àë ñ äéòùé ( íìë êîòå

åâå õøà åùøéé íìåòì íé÷éãö ' ïåðéà ïéàëæ
ïéîò øàù ìëî ìàøùé) òò"æ( êéøá àùãå÷ã 

íé÷éãö ïåì àø÷ àåä5268 ïéøùòå äàî àéðúã 
)ùîçå ( éôìà àéðîúå)ã( ïéìæàã ïéôãâã éøàî

 äéì ïéãçàå àì÷ ïéòîùå àîìò ìë ïéñàèå
îìòá äìî êì úéì ïðéðúã äîë àì÷ àåääì à

 äì ïéãçàå àòé÷øá àñàèå àìæàå àì÷ äì úéìã
ïéôãâã éøàî5269 àì÷ àåää ïé÷ìñå ] ïåäéøàîì

ïéøîàã5270ð "ïéãîã à) [ïéøàîã äéøàîì( ïéðééãå 
 áéúëã ùéáì ïä áèì ïä äì)ë é úìä÷ ( óåò éë

åâå ìå÷ä úà êéìåé íéîùä ' àåääì ïéðééã éúîéà
 áéëù ùð øáã àúòùá øîà àééç éáø àì÷

îùðå íéàðå äéá úãéäñà àéäå äéðî ú÷ôð äéú
ää àì÷ àåääì ïéðééã ïéãëå ùð øáá" ã) æ äëéî

ä ( àîòè éàî êéô éçúô øåîù ê÷éç úáëåùî
 øîà äãåäé éáø ùð øáá úãéäñà àéäã íåùî
 äéúîùð àîåé ìëá ãéáò ùð øáã äî ìë

àéìéìá ùð øáá äéá úãéäñà  
 השעה בתחלת ,אלעזר רבי אמר ,למדנו
 ,השמש ונכנס היום זז ,בלילה הראשונה

 àúòù úìçúá øæòìà éáø øîà àðàú
àîîé óùð ãë àéìéìá àúééî÷5271 àùîù ìàòå 

                                                                                                                                                                                     

אור (שמורה לדוד עד שיזכה בה ולא נגע בה אוריה מעולם , והכרח מבת שבע', שמורה לו עד שיזכה וכו
 ).יקר

ולחבתם הוא , ה"הם זכאין מכל שאר עמים כי בחר בהם הקב' קודם היותם פועלים הצדקות וכו 5268
 ).יב' ב סי"אור יקר ש(לא מצד מעשים קורא אותם צדיקים ו

 ).א ואור יקר"ד(המשוטטים בכל העולם כמבואר ' מלאכים בעלי כנפי 5269
סנהדרין שבהיכל זכות שלפניהם נדונים ' למארי דמארין לאדוני האדונים מלכות ואפשר שהם הע 5270

 ).נ"ש(ה מכלם ד הגדול למעל"כן לפי שיש כמה בתי דינין למטה מהם והם ב' כל ענייני העולם ונקר
כד נשף יממא כד יפוח היום ולישנא דקרא נקט , )א"ד(כשהיום זז ממקומו והשמש נוטה לשקוע  5271

  ).נ"ש(
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 נכנס השמש על נהושממ המפתחות בעל
 שנכנס אחר .ביום שפתוחים שערים ב"יב

 הסתומים השערים אותם כל ,בכולם
 ,להכריז ומתחיל עומד הכרוז ,)הפתוחים(

 אותם את ואוחז שעומד מי עומד
 אותם כל ,הכרוז םישסי אחר .המפתחות

 מי ואין ,ועולים כנסיםנ העולם שומרי
 אז .שוקטים והכל פה פתחון )פה( חשפות

 והולכים ,שלמטה הדינים מתעוררים
 מתחילה והלבנה ,בעולם ומשוטטים

 ,ומיללים תוקעים היבבה ובעלי ,להאיר
 שירה מתעוררת אז .שנית תוקעיםו

 ניםימג בעלי כמה .רבונם לפני ומזמרים
 .בעולם דינים ומעוררים במקומם עומדים

 יוצאת והנשמה ,ישנים האדם בני אז
 והקדוש .בדין בתיומתחי עדות ומעידה

 והנשמה ,אדם עם חסד עושה הוא ברוך
  .למקומה שבה

ïçúôîã éøàî5272 ìàò àùîù ìò ïðîîã 
ïéòøú øñéøúá5273 ìàòã øúá àîîéá ïéçéúôã 

 åäìëá)á( ïéîéúñ ïéòøú ïåðéà ìë>ð" àïéçúô< 
àæøëàì éøùå íéà÷ àæåøë5274 íéà÷ã ïàî íéà÷ 

ïçúôî ïåðéàì ãéçàå5275 ìë àæåøë íééñã øúá 
éøåèð ïåðéà3605276 úéì ïé÷ìñå ïéùðëúî àîìò 

 çúôã ïàî)àîåô (]àøèô[5277 ïéëëúùî àìë 
àúúìã ïéðéã ïéãë5278 ïéèàùå ïéìæàå ïéøòúî 

àøäðàì éøàù àøäéñå àîìòá5279 éøàîå 
àááéã5280ïéò÷ú 5281ïéììéîå 5282ò÷ú ïé5283 

 ïéãë úåðééðú]àúøéù éøòúî) [àúðéù àøòúî( 
 éîéé÷ ïéñéøú éøàî äîë ïåäéøàî éî÷ ïéøîæîå

øòúàå åäééîåé÷áé àùð éðá ïéãë àîìòá ïéðéã ï
 àúåãäñ úãéäñàå ú÷ôð àúîùðå ïéîééð

àðéãá úáééçúàå5284 ãéáò àåä êéøá àùãå÷å 
äøúàì úáú àúîùðå ùð øáá ãñç  

 ,עוררותמת ריםופיכשהצ ,הלילה בחצות
 שבצד השרביט ,ברוח מתעורר הצפון צד

ïéøòúî ïéøåôö ãë àéìéì úåâìôá5285àøèñ  
ïåôöã5286àçåøá øòúà 5287 äéîåé÷á í÷ 

                                                                                                                                                                                     

מלאך זה אצילותו ' שהוא עצמו בעל המפתחות וכו', והב. ממונה על השמש', הא: מנויין' יש לו ב 5272
  ).אור יקר(ת שהוא השמש באצילות "מהת

ג מפתיחין עילאין "ויחי דא איהו נער דאחיד תרי' ן כדמשמע מפמאריה דמפתחן אפשר שהוא מטטרו
 ).נ"ש(ו "בראשית נ' בפ' כן נז' וכו

). מ"מ(והשמש נכנס בכולם ' שכל שבט נכנס בשער א, ב שבטים"כנגד י, ב שערים יש ברקיע"י' פי 5273
ממונה הזה בכל ב שעות וה"כלומר וכבר נכנס בכל תריסר תרעין בכל היום שהם י' עאל בתריסר תרעין וכו

ב שעות פותח שער אז ונכנס שנמצא שבערב כבר עאל בכלהו בכל אינון דהיינו שנים "שעה ושעה מהי
ן סותמין כל שערי ההיכלות לבל יכנס בהם ערל וטמא כנזכר בפרשת וישלח "עשר תרעין אי תרעין סתימי

 ).נ"ש(ח "ז. ב"קע
 ).אור יקר (לאסוף כל השרים וכל המלאכי םכדי שיתפשטו החיצונים 5274
 ).אור יקר(שהיו ביד הממונה על השמש  5275
שהם כלי ופתח לשפע ההוא ובלילה , ומלאכים ממונים על השרות ההוא, דרך הם יצא שפע לעולם 5276

 ).אור יקר(ת שהוא מדת יום "נאספים מפני שקבלתם מהת
אור  (י השיר ועתה כולם בחשאי בלתי משוררים ובלתי מקבלים"קבלת המלאכים שפעם הוא ע 5277

 ).א"ד(אין מי שפותח פיו אלא הכל בהשקט ונחת ). יקר
 ).אור יקר( החיצונים והממונים עלהם מצד הדין 5278
שבתחילת הלילה , לאה). אור יקר(ועד חצות לילה היא מתגוללת בדינים , המלכות משפעת דיניה 5279

ואז בחצות ',  וכוי דאיאמ להכנס בה ונגדלת מעט מעט עד חצות לילה שאז נשלם פרצופה"התחילו הנה
 ).מ"מ(מזדווגת עם יעקב מהחזה ולמטה 

 ).מ"מ(מלאכים דיצירה ). אור יקר(כ בעלי דין "מלאכים מצד הגבורה שהם ג 5280
 ).אור יקר(דהיינו מדת יום שעבר , מצד החסד 5281
 ).מ"מ(מלאכים דעשיה נקראים יללה , )אור יקר(מצד הדין והלילה  5282
 ).ראור יק(ת מדת יום שיבא "מצד הת 5283
 ).אור יקר(שאין צדיק בארץ  5284
המלאכים שנקראים עופות כגון ' פי). אור יקר(ע לעסוק בתורה "הם המלאכים בשירם והצדיקים בג 5285

 ).ז"רמ(ב "לקמן ריז ע' ועי, )מ"מ(ב "ב קל ע"ח' עי, ן"ט סנדלפו"ל מט"אכתריא
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 הרוח באותה ומכה ,עמדוב עומד הדרום
 ברוך הקדוש מתעורר אז ,ומתבסם קטווש

 בגן הצדיקים עם להשתעשע במנהגיו הוא
 אדם של חלקו אשרי ,שעה באותה .עדן

 הקדוש שהרי ,בתורה להשתעשע שעומד
 כולם עדן שבגן הצדיקים וכל הוא ברוך

 היושבת" שכתוב זהו .ולולק מקשיבים
 ,"השמיעני לקולך מקשיבים חברים בגנים

 מושך הוא ברוך שהקדוש אלא ,עוד ולא
 )תמיד( שיהיה ד"חס של אחד חוט עליו

 ותחתונים עליונים שהרי ,בעולם שמור
 'ה יצוה יומם" שכתוב זהו .אותו שומרים

  ".עמי שירה ובלילה חסדו

íåøã øèñáã àèéáøù5288 àåääá ùèáå 
àçåø5289íñáúàå êéëùå 5290á÷ øòúà ïéãë " ä

 àúðâá àé÷éãö íò àòùòúùàì éåñåîðá
ïãòã5291 ùð øáã äé÷ìåç äàëæ àúòù àåääá 

á÷ àäã àúééøåàá òùòúùàì íéà÷ã" ìëå ä
ïãòã àúðâáã àé÷éãö5292 äéì÷ì ïéúééö åäìë 

ää" ã)âé ç øéù (ä íéøáç íéðâá úáùåé
á÷ã àìà ãåò àìå éðòéîùä êìå÷ì íéáéù÷î" ä

ñçã àèåç ãç äéìò êéùî" éåäîì ã)øéãú ( øéèð
 àåä àãä äéì ïéøèð ïéàúúå ïéàìò àäã àîìòá

 áéúëã)è áî íéìäú (åäé äåöé íîåé" åãñç ä
éîò äøéù äìéìáå  

בתורה  עוסקש מי כל ,חזקיה רבי אמר
 בעולם תמיד חלק לו יש ודאי ,הזו בשעה

 ,לו אמר ,תמיד מהל ,יוסי רבי אמר .הבא
 כשמתעורר ,לילה חצות שכל ,למדנו כך

 הנטיעות כל ,עדן בגן הוא ברוך הקדוש
 הנחל מאותו יותר שקיםומ הגן שלהללו 

  שנקרא

à"àúòù éàäá ìãúùàã ïàî ìë äé÷æç ø361 
 øîà éúàã àîìòá øéãú à÷ìåç äéì úéà éàãå

à øéãú àîòè éàî éñåé éáø" àðôéìåà éëä ì
á÷ ãë àéìéì úåâìô ìëã"ä5293 àúðâá øòúà 

ïãòã5294âã ïòéèð ïåðéà ìë éàúð5295 ïéé÷úùà 
éø÷àã àìçð àåääî øéúé  

  áö/á  
 פוסקים שאין ,עדנים נחל ,קדומים נחל
 כביכול אותו שעומד . לעולמיםמימיו

 על שופך הנחל אותו כאלו ,בתורה עוסקו
 הנטיעות אותם בתוך אותו ומשקה ראשו
 אלא ,עוד ולא )יוסי רבי אמר( .עדן שבגן

 העדן גן שבתוך הצדיקים וכל הואיל
 באותה חלק לו יםנותנ ,לו מקשיבים

 éåîéî ï÷ñô àìã íéðãò ìçð íéîåã÷ ìçð
 ìãúùàå íéà÷ã àåää ìåëéáë ïéîìòì
 ìò ÷øúà àìçð àåää åìéàë àúééøåàá

äéùéø5296àå äéì é÷ù5297 ïòéèð ïåðéà åâá 
ïãòã àúðâáã5298) éñåé éáø øîà (]àìà ãåò àìå[ 

 ïéúééö ïãòã àúðâ åâáã àéé÷éãö åäìëå ìéàåä

                                                                                                                                                                                     

לה יונקת מהגבורה כי בתחילת הלי, ת וזו ברוחא דקאמר"צד הגבורה להשפיע במלכות מצד הת 5286
גבורות דאיאמ שמתעוררים ' ה' פי). אור יקר(' ת וכו"ובחצות מצד הגבורה בבחינת הת, מצד דינא החזק

 ).מ"מ(בחצות לילה 
 ).מ"מ] (ח שער מוחין פרק ה"ע' עי[מאירים ברוחא דשביק בה בעלה ' פי 5287
ד שהוא "חוט של חס). מ"מ(ש דבסטר דרום "שרביט שיש בו טיפת החסדים וז' יסוד שנק' פי 5288

  ).א"ד(ב "מקץ רג ע. ע"כשרביט הוא מתעורר ואז שעשוע נשמת הצדיקים בג
  ).מ"מ(ס הזווג "א בטש בההוא רוחא דשבק בה בעלה שה"יסוד דז' פי 5289
 ).מ"מ(שתבסמים גבורות שבה ביסוד הזווג הוא למתק הגבורות על ידי החסדים  5290
יעקב מזדווג עם ' פי). אור יקר(ע "לילה עם הצדיקים בגה ושכינתיה וזווגם בחצות "היינו יחוד קב 5291

 ).מ"מ(לאה 
א ורחל אינם "ז' ע העליון שהיא בריאה וכו"ה היא רחל שיורדת לבריאה וכל הצדיקים שבג"קב' פי 5292

      ).מ"מ(מזדווגים ואלו הם ששומעים קול העוסקים בתורה אחר חצות 
 ).מ"מ(יעקב  5293
 ).מ"מ(לאה  5294
 ).מ"מ(הספירות דלאה ). אור יקר(ושם קצוותיה ונטיעותיה , א נקראת גןשהי, ק דמלכות"ו 5295
 ).אור יקר(וממנו לכל התחתונים , הוא ראש לקבלת הברכות, מה שנשפע לתחתונים מההוא נחל 5296
ר מסוף העולם ועד "ס הטיפה שנמשכת מלמעלה מן הדעת שבו היה צופה אדה"ס אור הגנוז שה"ז 5297

 ).מ"מ(סופו שאינו מתעבה 
 ).אור יקר(הם נשמות הצדיקים וכל כחות שבגן  5298
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 תמיד חלק לו שיש נמצא ,הנחל השקאת
  .הבא בעולם

äéì5299 àìçðã åé÷ù àåääá äéì ïééåù à÷ìåç 
çëúùà5300 àîìòá øéãú à÷ìåç äéì úéàã 

éúàã  
 טרוניא לבית מטבריה בא היה אבא רבי

 ונפגש .עמו היה בנו יעקב ורבי ,חמיו של
 אבא רבי אמר ,לשכב כשרצו .טרשא בכפר
 לו אמר .יםתרנגול כאן יש ,הבית לבעל
 קם שאני משום ,לו אמר .למה ,הבית בעל

 ,צריך לא ,לו אמר .ממש הלילה בחצות
 הזה שהמשקל ,בבית לי יש סימן שהרי
 ,במים אותו ממלא אני ,מטתי שלפני

 ממש הלילה ובחצות ,טפה טפה ומטפטף
 הגולגולת תומתגלגל ,המים כל מתרוקנים

 ואז .הבית בכל הקול ונשמע ,מתונוה והז
 לי היה אחד וזקן .ממש הלילה חצות הוא

 ,בתורה עוסקו לילה חצות בכל קם שהיה
 ברוך ,אבא רבי אמר .זה את עשהלכן ו

 נהם הלילה בחצות .לכאן ששלחני הרחמן
   .כלי פירות אותו

 àéðåøè éáì äéøáèî éúà äåä àáà éáø
øå éåîçã øôëá åòøòà äéîò äåä äéøá á÷òé éá

 äéøîì àáà éáø øîà áëùîì åòá ãë àùøè
ìåâðøú àëä úéà àúéáãéà "øàî ìäé àúéáã 

à éàîà" ùîî àéìéì úåâìôá àðîéà÷ã ïéâá ì
à" ïéãäã àúéáá éì àðîéñ àäã êéøèöà àì ì

àéî äéì àðéìî éàñøò éî÷ã àì÷è5301 óéèðå 
äìë å÷øúà ùîî àéìéì úåâìôá óéè óéè àéî å

àôèé÷ éàä ìâìâúàå5302ì÷ òîúùàå íéäðå äé 
àúéá ìëá5303 ãçå ùîî àéìéì úåâìô àåä ïéãëå 

 àéìéì úåâìô ìëá í÷ äåäã éì äåä àáñ
 øîà éàä ãáò êë éðéâáå àúééøåàá ìãúùàå
 úåâìôá àëä éðøãùã àðîçø êéøá àáà éáø

àôèé÷ã àìâìâ àåää íéäð àéìéì  
 את ושמעו ,יעקב ורבי אבא רבי קמו

 ושני הבית בירכתי יושב שהיה האיש ותוא
 לילה חצות" כתוב ,אומר והיה ,עמו בניו

 מה ".צדקך משפטי על לך להודות אקום
 ולא לילה חצות אמר שהוא דוד ראה

 אמר ודאי לילה חצות אלא ,הלילה בחצות
 הקדוש נקרא כך וכי ,הוא ברוך לקדוש כך

 ממש לילה חצות שהרי ,כן ,הוא ברוך
 היא ואז ,עתויוס נמצא ואה ברוך הקדוש
 עם להשתעשע העדן לגן שנכנס השעה

  .הצדיקים

 àøáâ àåääì åòîù á÷òé éáøå àáà éáø åî÷
 äåäå äéîò éåðá ïéøúå àúéá éìåôùá áéúé äåäã

 áéúë øîà)áñ èé÷ íéìäú ( íå÷à äìéì úåöç
 ãåã àîç à÷ éàî ê÷ãö éèôùî ìò êì úåãåäì

 úåöçá àìå äìéì úåöç øîà åäéàã)ä( äìéì
á÷ì éàãå äìéì úåöç àìà"éëä øîà ä5304 éëå 

á÷"á÷ ùîî äìéì úåöç àäã ïéà éø÷à éëä ä" ä
äéìéã àúòéñå çëúùà5305 àúòù àéä ïéãëå 

àé÷éãö íò àòùòúùàì ïãòã àúðâá ìééòã  

 נשתתף ודאי ,יעקב לרבי אבא רבי אמר
 .עמו וישבו קרבו .יחד ונתחבר השכינה עם

 מנין ,אמרת שיפה ,פיך דבר רואמ ,לו אמרו
 ,מסבי למדתי זה דבר ,להם אמר .זה לך

 השעות )שתחלת( ששלש ,אומר היה ועוד
 שלמטה הדינים כל ,הלילה של הראשונות

 óúúùð éàãå á÷òé éáøì àáà éáø øîà
 äéîò åáéúéå åáéø÷ àãçë øáçúðå àúðéëùá
 úøîà÷ øéôùã êîåôã äìî àîéà äéì åøîà

àã äìî ïåì øîà éàä êì àðî éàáñî àðôéìåà 
úìçúã úìúã øîà äåä åúå362 úòùà àúééî÷ 

                                                                                                                                                                                     

כ כיון "א, להיות נשפע להם השפע ההוא, נחשב להם תורתו כאלו כולם עוסקים בתורה ההיא 5299
ע העליון שהיא בריאה ששם יורדת רחל "הצדיקים בג' פי). אור יקר(ראוי היה שיהיה הוא בכללם , י"שזכו ע

 ).מ"מ( להם נחת רוח וצייתין קול הצדיקים שעוסקים בתורה ויש
י השביל העליון הנכנס בעומק הבינה והוא "א וזה ע" השקאת עמיקא דבירא שהוא נגיד ונפיק לז5300

 )ד"י כח ע"שער מאמרי רשב (שבבינה ושביל זה הוא קוץ התחתון של יוד' נקודת ציון העליונ
 ).א"ד(משקל אחד יש לי לפני מטתי וממלא אני אותו מים  5301
 ).א"ד(למטה משקל ההוא הדבוק שם ואז היו יודעים שהוא זמן חצות לילה ממש ומתגלגל ויורד  5302
ונוטף משקל הזה עם המים טיפין טיפין עד שכלו מימיו ואז יורד במהירות משקל ההוא בכח למטה  5303

 ).א"ד(מכוון בחצות הלילה ומכח ירידת המשקל ההוא למטה מתחיל להשמיע קול בבית 
 ). מ"מ(בחצות בתורת הצדיקים שיש לה נחת רוח , רחל' פי 5304
 ). מ"מ(ע העליון "ג' היינו רחל שיורדת לבריאה שנק 5305
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 .בעולם ומשוטטים והולכים מתעוררים
 הוא ברוך הקדוש ממש הלילה ובחצות
 אין שלמטה והדינים ,עדן בגן מתעורר
 ,בלילה שלמעלה המנהגים וכל ,נמצאים

 .ממש הלילה בחצות אלא יםנמצא אין
 עליהם ויחלק" שכתוב ,מאברהם ,לנו מנין
 ".הלילה בחצי ויהי" ,במצרים ,"לילה

  .נמצא כך בתורה רבים ובמקומות

 ïéèàùå ïéìæàå ïéøòúî àúúìã ïéðéã ìë àéìéìã
á÷ ùîî àéìéì úåâìôá àîìòá" øòúà ä

ïçëúùî àì àúúìã ïéðéãå ïãòã àúðâá5306 ìëå 
 àìà åçëúùà àì àéìéìá àìéòìã ïéñåîéð
 áéúëã íäøáàî ïìðî ùîî àéìéì úåâìôá

)åè ãé úéùàøá (ìçéå íéøöîá äìéì íäéìò ÷
)èë áé úåîù ( ïéøúàáå äìéìä éöçá éäéå

ïéàéâñ5307 çëúùà éëä àúééøåàá   
 ,יודע היה ומנין )ומה( ,יודע היה ודוד

 בזה תלויה שמלכותו ,הזקן אמר כך אלא
 ואומר הזו בשעה עומד זה ועל ,)הלילה(

 הוא חצות ברוך לקדוש קרא ולכן ,שירה
 כל שהרי ,'וגו לך להודות אקום ממשלילה 

 המלכות ודיני ,מכאן תלויים הדינים
 דוד נקשר השעה ובאותה .מכאן נמצאים

 .ונשקו אבא רבי בא .שירה ואמר וקם ,בה
 הרחמן ברוך ,הוא כך ודאי ,לו אמר

  .לכאן ששלחני

 òãé äåä ãåãå)äîå (]àðîå[òãé äåä 5308 àìà 
 éàäá äéìéã àúåëìîã àáñ øîà éëä)àéìéì (

á íéà÷ àã ìòå àéìúàúòù àéää5309 øîàå 
á÷ì äéø÷ éëäìå àúøéù" ùîî äìéì úåöç ä

åâå êì úåãåäì íå÷à ' ïééìú ïéðéã ìë àäã
àëäî5310àúåëìîã ïéðéãå 5311 ïéçëúùî àëäî 

àúòù àéääå5312ãåã äá øéè÷úà 5313 øîàå í÷å 
àúøéù5314 äéì øîà äé÷ùðå àáà éáø àúà 

àëä éðøãùã àðîçø êéøá àåä éëä éàãå  
 ,מקום בכל דין הוא הלילה ,בא וראה

 .ודאי הוא וכך ,הדברים את נוהעמד והרי
 אותו אמר .שמעון רבי לפני הערתי והרי
 למה ,כך אם ,האיש אותו של בנו הילד
 נאמר הרי ,לו אמר ".לילה חצות" כתוב

. השמים מלכות מתעוררת הלילה שבחצות
 ,אבא רבי לו אמר .דבר שמעתי אני ,אמר
 קול יהיה פיך דבר שהרי ,טוב בני אמר
 הוא הלילה שהרי ,שמעתי אני ,אמר .הנר
 וזה .דין הוא מקום ובכל ,המלכות דין

äå øúà ìëá àðéã äìéì éæç àú àðîé÷åà à
 ïåòîù éáøã éî÷ øòúà àäå éàãå àåä éëäå éìî
 éëä éà àøáâ àåääã äéøá à÷åðé àåää øîà

 áéúë éàîà)áñ èé÷ íéìäú ( äìéì úåöç øîà
]äéì[ àéîùã àúåëìî àéìéì úåâìôá øîúà àä 

 éáø äéì øîà äìî àðòîù àðà øîà úøòúà
áè éøá àîéà àáà5315 àäã ]äìî[ àì÷ êîåôã 

à éåäì àðéöåáã àðéã äìéì àäã àðòîù àðà øî
àúåëìîã5316àåä àðéã øúà ìëáå åäéà 5317 

                                                                                                                                                                                     

ולכך ביטול , ומהדר גאונו כדי שלא יתבטלו' דתהומא רבא מפני פחד ה' שהם נכנסים בנוק 5306
 ).אור יקר(' שאז ביטול הקלי, הרשעים שמצדם הוא בחצות לילה

 )אור יקר(צות לילה דאחשורוש וכגון ח, ל"כגון נגעי פרעה על דבר שרי כנ 5307
 ).אור יקר(כלומר אמאי איכפת ליה בהאי אם ידע ענין זה " מה הוה ידע" 5308
 ).אור יקר(לתקן מדתו לקיום מלכותו  5309
 ).אור יקר(ת והיינו משפטי "ממשפט שהוא ת 5310
 ).אור יקר(צדק שלך ' והיינו צדקך שפי 5311
 ).אור יקר(חצות הלילה  5312
 ).אור יקר(צריך לשעה זו היה ' ללחום מלחמות ה 5313
 ).מ"מ(מלכות שהיא רחל שיש בה דינים ודוד אחוז בה כי היא מדתו והמלכות של דוד ממנה  5314
 ).א"ד(י שנקרא בוצינא קדישא לכן הגד דבריך "כמדומה לי שבפיך יהיה קול דברי הרשב 5315
 לאה שיש בה היא' פי). אור יקר(עצמות הלילה ולא כמו שאמרתם שהיא מתעוררת מחצות לילה  5316

 ). מ"מ(דינים גם היא 
ובחצות לילה הראשונה אין צריכים לראיה שהיא דין דהא פשיטא שסתם מידת המלכות היא דין  5317

קודם חצות נקראת לאה ליל ואחר חצות ). אור יקר(מפני שעיקר יניקתה מן הגבור המשם אצילותה 
חצות לילה שלוקחת גם חצי ' וזהו פי, יםא ולמטה שהוא מקום גילוי החסד"נקראת לילה שנגדלת מחציו דז

שחצות היא לאה ומפרש הטעם בגין , ובזה יבואר שמחדש היניקא, א ואז נקראת חצות לילה"התחתון דז
' לפי שהיא במקום הסיתום ונק, כשהיא מהחזה ולמעלה אז היא דין' פי, דינקא בתרי גווני בדינא ובחסד
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 צבעים בשני שיונקת משום ,חצות שאמר
 שהמחצית וודאי .וחסד בדין ,)חצות(

 האחרת במחצית שהרי ,דין היא הראשונה
 חצות כן ועל ,החסד בצד פניה מאירה היא

  . ודאי כתוב לילה
  

 éðååâ éøúá à÷ðéã ïéâá úåöç øîà÷ã éàäå
)úåöç ( àúéîã÷ àúåâìô éàãåå ãñçå àðéãá

àåä àðéã5318 àøçà àúåâìô àäã ]åøéäð [
)àøéäð(ãñçã àøèñá àäôðà 5319 úåöç àã ìòå 

éàãå áéúë äìéì5320   

 רךיוב בראשו ידו ושם אבא רבי קם
 נמצאת שאין חשבתי ודאי ,אמר .אותו

 כעת .בה שזכו הצדיקים באותם רק ,חכמה
 שמעון רבי של בדור ילדיםאפילו ש ראיתי

 אוי .שמעון רבי אשריך .עליונה לחכמה זכו
  עד ישבו .ממנו תסתלק שאתה לדור

 øîà äéëøáå äéùéøá éåãé éåùå àáà éáø í÷
 ïåðéàá øá çëúùà àì àúîëçã àðáéùç éàãå

àëæ àøãá é÷åðé åìéôàã àðéîç àúùä äá åëæã é
 àúîëçì åëæ ïåòîù éáøãäàìò éáø úðà äàëæ 

ãò åáúé äéðî ÷ìúñú úðàã àøãì éåå ïåòîù  
  âö/à  

  àúééøåàá åìãúùàå àøôö  .בתורה והתעסקו קרוהב
 כולם ועמך" ,ואמר אבא רבי פתח
 בארוהו הרי הזה הדבר ."' וגוצדיקים
 ,"צדיקיםכולם  ועמך" כתוב למה ,החברים

 כמה והרי ,צדיקים הם ישראל כל וכי
 וכמה חוטאים כמה ,בישראל יש רשעים
 אלא. התורה מצוות על שעוברים רשעים

 ישראל אשריהם ,המשניות בסוד למדנו כך
 ,הוא ברוך לקדוש רצון של קרבן שעושים

 ימים לשמונה בניהם את שמקריבים
 הטוב לחלק נכנסים וכשנמולים ,לקרבן

 וצדיק" שכתוב ,הוא ברוך הקדוש של הזה
 של הזה בחלק שנכנסו וכיון ".עולם יסוד

 כולם ודאי ,צדיקים נקראים הם ,הצדיק
 ,"ארץ יירשו לעולם" כן ועל. צדיקים
 ,"בם אבא צדק שערי לי פתחו" ככתוב
 ,"בו אוויב צדיקים 'לה השער זה" וכתוב
   .צדיקים ונקראים שנמולו אותם

 הנטיעות מאותם נצר ,"מטעי נצר"

 øîàå àáà éáø çúô)àë ñ äéòùé ( êîòå
âå íé÷éãö íìëå ' àééøáç äåî÷åà àä àã äìî

 àîòè éàî]áéúë[ åäìë éëå íé÷éãö íìë êîòå 
 åäá úéà ïéáééç äîë àäå åäðéð é÷éãö ìàøùé
 ìò ïéøáòã ïéòéùø äîëå ïéàèç äîë ìàøùéá
 ïéúéðúîã àæøá àðú éëä àìà àúééøåà éãå÷ô
 àåòøã àðáø÷ ïéãáòã ìàøùé ïåðéà ïéàëæ

á÷ì"åé àéðîúì åäééðá ïéáéø÷îã äïéî5321 
 àáè à÷ìåç éàäá åìàò åøæâúà ãëå àðáø÷ì

á÷ã" áéúëã ä)äë é éìùî ( íìåò ãåñé ÷éãöå
åìàòã ïåéë5322 ïåø÷à ÷éãöã à÷ìåç éàäá 

òå íé÷éãö íìë éàãå íé÷éãö" åùøéé íìåòì ë
 áéúëãë õøà)èé çé÷ íéìäú ( éøòù éì åçúô

÷ãö5323 áéúëå íá àáà )ë íù (] øòùä äæ
åäéì"ä[éà åá åàáé íé÷éãö  ïåø÷àå åøæâúàã ïåð

                                                                                                                                                                                     

לפי , לילה' אז היא חסד ונק, א שיש בו גילוי החסדים"וכשהיא מתפשטת אפילו בחצי התחתון דז, ליל
פלוגתא קדמיתא דינא שהוא חצות הראשון ', ש בגין דינקא בתרי גווני וכו"חסדים וז' שלוקחת הארת ה

 ).מ"מ(שאז עדיין היא מהחזה ולמעלה במקום הסיתום 
 ).אור יקר(שכן דרכה להקדים לשמאל כדאמרינן צפונית מערבית  5318
היינו אחר , )אור יקר( נוטה נגד אור היום והיינו לבנה שחציה מאירה וחציה חשוכא מפני שהיא 5319

 ).מ"מ(חצות שמתפשטת מהחזה ולמטה במקום גילוי החסדים ואז נקראת לילה 
' א ובזה אתה נק"ש הכתוב שאומר דוד ללאה אתה שמתפשטת בחצי התחתון דז"השתא א' פי 5320

אבא שוי ידוי ברישיה ' עקב ולאה וזהו מה שחידש הינוקא ולכך רלילה אקום להודות לך כדי לגרום זווג י
 ).מ"מ(וברכיה על זה הסוד 

ד "שבזה הם כוללים יסוד ומלכות שהוא סוד שמינית בינה ממטה למעלה ומלמעלה למטה הו 5321
דהיינו בינה , ויש להם חלק לעולם הבא, והיינו צדיקים מצד היסוד, והיינו נשמת כל חי, ומתגלה היסוד

 ).אור יקר(יומין ' להכי תלה ליה בחיו
ש כשאינם חוטאים וודאי כולם "ואפילו יעשו עבירה כבר קנו שם צדיקים מפני אות הברית וכ 5322

 ).אור יקר(צדיקים שאינם באים לידי עבירה 
, לעיל מיניה' להיכן כדפי, ושערים שלה נפתחים וצדיקים יבואו בו, צדק דהיינו המלכות והיסוד 5323

אור (משמע שהצדיקים יש להם חלק לעולם הבא דהיינו הבינה , דהיינו עד חכמה ובינה, ה"ה יאבא בם אוד
 ).יקר
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 הזו הארץ ,עדן בגן הוא ברוך הקדוש שנטע
 חלק לישראל יש כן ועל ,מהן אחת היא
 יירשו צדיקים" וכתוב .הבא לעולם טוב
 זה מה ,"ארץ יירשו לעולם" ".ארץ

 והרי .במשנתנו שבארנו כמו ,"לעולם"
  .החברים בין נתבאר הזה הדבר

 íé÷éãö  
á÷ òèðã ïéòéèð ïåðéàî øöð éòèî øöð" ä

ïãòã àúðâá5324åäééðî ãç õøà éàä 5325 ïë ìòå 
 éúàã àîìòá àáè à÷ìåç ìàøùéì åäì úéà

 áéúëå)èë æì íù ( íé÷éãö]õøà åùøéé[)  äéòùé
äë ñ ( äîë íìåòì åäî õøà åùøéé íìåòì

àðîé÷åàã5326 éàä øîúà àäå ïìéã àúéðúîá 
äìîàééøáç ïéá   

 נקרא שלא הכתוב ראה מה ,ולמדנו(
 הקדוש , בא וראהא"נ ,עתה עד אברהם

 עד אברהם לאברהם קרא לא הוא ברוך
 לא עתה שעד ,בארנו כך אלא ,ולמה ,עתה
 הזו א"הה בו התחברה ,וכשנמול ,נמול

 לא עכשיו שעד ,בארנו כך אלא ).בו ושרתה
 והשכינה הזו א"לה התחבר ,וכשנמול ,נמול

 מה ינויוה. אברהם נקרא ואז ,בו רתהש
 והארץ השמים תולדות אלה" שכתוב

 ינוושנ ,בראם 'בה נינווש ,"בהבראם
 וזו חסד זה אלא ,אומרים מה .באברהם
 ,קשה לא והדבר ,יחד יורד והכל ,השכינה

  .היה וזה וזה

) íäøáà éø÷à àìã àø÷ àîç à÷ éàî àðúå
àúùä ãò  àì àúùä ãòã àðîé÷åà éëä àìà

âúàøáçúà øæâúà ãëå øæìàò  (]ð" éæç àú à
á÷" àø÷ àì ä äéì ãò íäøáà íäøáàì

àúùä5327 ãòã àðîé÷åà éëä àìà àîòè éàî 
øæâúà àì àúùä5328øæâúà ãëå 5329 øáçúà 

ä éàä äéá"äéá àéøùå à[ä éàäá  ' àúðéëùå
íäøáà éø÷à ïéãëå äéá àéøù5330 áéúëã åðééäå 

)ã á úéùàøá ( õøàäå íéîùä úåãìåú äìà
íàøáäáúå àäá àð 'íàøá5331 íäøáàá àðúå 

 àìëå àúðéëù àãå ãñç àã àìà éøîà÷ éàî
éåä éàäå éàäå äìî àéù÷ àìå àãçë úéçð  

 של הזו 'הה ,אבא לרבי יעקב רבי אמר
 "'הלה" של 'וה ,קטנה היא "הבראם"

 )שכינה (זו ,לו אמר .לזה זה בין מה ,גדולה
 .אחד שהכל ששונים ויש( .יובל וזהשמיטה 
 עומדת אז ,מהצדיק אירהמ שכאשר

à"ä éàä àáà éáøì á÷òé ø ' íàøáäã
àøéòæ5332äå  'åäéìäã" ä)å áì íéøáã (

àáøáø5333 )å(à éàäì éàä ïéá äî"ì5334 àã 
)àúðéëù (]äèéîù[ àìáåé àãå ) éðúîã úéàå

 àîéé÷ ïéãë ÷éãöî àøäðî ãëã ãç àìëã

                                                                                                                                                                                     

ש במתניתין "וז, י כך יש לכל ישראל חלק לעולם הבא שהיא הבינה"כ ע"מאותם נטיעות שבבינה וא 5324
בא כקרני ק היו בא"כי הו' פי). אור יקר(כל ישראליש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כולם צדיקים 

ה "ק דנטע קב"ש נצר מאינון נטיען שהם הו"וז, חגבים ושתלן באימא ואתרביאו בנהורא ומלכות עמהם
 ).מ"מ(הוא אבא בגנתא דעדן היא אימא 

 ).מ"מ(שהמלכות עמהם ' פי 5325
' ארץ היינו לעולם הבא שהיא הבינה והיא נק' אימתי הצדיקים יורשים הארת המלכות שנק' פי 5326
 ).מ"מ( לבוא שהיא בינה אזי יירשו ארץ ל לעתיד"עולם ר
ט לא נקרא תכף אברהם ומשני דלא "ל מ"י זצ"ש האר"כמ' פירוש מאחר דמאור כשדים תקן ה 5327

  ).א"נ(ן "מאי. ט"ת לעיל דף פ"ש בס"רזא דברית כמ' אתגזר פירוש דה
 ).אור יקר(אין שכינה שורה על ערל מפני שלא תדבק בו הערלה  5328
 ).אור יקר(ויותר דהיינו ושכינתא שריא ביה שירש אותה הצדיק , ארץ ולכך עיילדהיינו צדיק יורש  5329
לזה הביא ענין , ת הרי אברהם מרכבה לחסד ואת אמרת לשכינתא"וא, שירש' על שם אות ה 5330

 ).אור יקר(ייחוד השכינה אל החסד ' הבהראם באברהם וכו
ב "ה ח"דע(היא בסוד בינה " רבתא' ה"ו, זעירא' שכן היא בחינת ה, )ג"ב קלה ע"כללים ח(מלכות  5331
 ).א"קכז ע

 ).אור יקר(שכינה בסוד המיעוט  5332
סלקין לחמשין ' כלולה מי' חמשים שערים שהם חמשה ספירות שכל א' יובלא בסוד הבינה שהיא ה 5333

 ).אור יקר(
 ).א"ד(ב ”אתוון עלאין רברבין ככתוב בהקדמה ג ע 5334
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 .כראוי מוארת שהרי ,גדולה א"וה בשלמות
 מצד ויונקת בשלמות עומדת שלא ופעמים

 לפעמיםלכן ו ).קטנה א"ה אז ,האחר
 ולפעמים ,בשלמותה עומדת שהלבנה
 ,יפה והכל ,ונודע נמצא ובפניה ,בחסרונה

  .הדבר ברור הוא וזה

àúåîìùàá5335äå  ' àøäðúî àäã àáøáø
 àúåîìùàá àîéé÷ àìã ïéðîæìå úåàé à÷ãë

ä ïéãë àøçà àøèñî à÷ðéå"àøéòæ à ( êë ïéâáå
éé÷ àøäéñã ïéðîæ ïéðîæå àúåîìùàá àî

 àìëå òãåîúùàå çëúùà àäôðàáå àúåîéâôá
 éàäå øéôù]åäéà[ äìîã àøéøá   

 ישראל אשריהם ,אבא רבי אמר
 שאר מכל בהם התרצה הוא ברוך שהקדוש

 מי שכל ,הזו הברית אות להם ונתן העמים
 הוא אם לגיהנם יורד אין ,הזו אות בו שיש

 אותו מכניס שאין ,כראוי אותו שומר
 .המלך בשם משקר ולא ,אחרת רשותל

 בשמו שמשקר כמי ,בזה שמשקר מי שכל
 כי בגדו 'בה" שכתוב ,הוא ברוך הקדוש של

 בזמן ,אבא רבי אמר עוד". ילדו זרים בנים
 ,הזו לברית להכניסו בנו את מעלה שהאדם
 שלו לפמליא קורא הוא ברוך הקדוש
 .בעולם עשיתי בריה איזו ראו ,ואומר

 את וטס אליהו )לו( מןמזד השעה באותה
 זה ועל ,לשם ומזדמן טיסות בארבע העולם
 ,לכבודו אחר כסא לתקן אדם שצריך שנינו
 אינו ,לא ואם .אליהו של הכסא זה ,ויאמר
 הקדוש לפני ומעיד עולה והוא .שם שורה
  .הוא ברוך

á÷ã ìàøùé ïåðéà ïéàëæ àáà éáø øîà" ä
ïéîò øàù ìëî ïåäá éòøúà) òò"æ( ïåì áéäéå  úà

 úéçð àì úà éàä äéá úéàã ïàî ìëã àã àîéé÷
íðäéâì5336 àìã úåàé à÷ãë äéì øéèð åäéà éà 

 äéîùá ø÷ùî àìå àøçà àúåùøá äéì ìééò
 ø÷ùîã ïàîë éàäá ø÷ùîã ïàî ìëã àëìîã

á÷ã äéîùá" áéúëã ä)æ ä òùåä (åäéá" åãâá ä
 øáã àðîæá àáà éáø øîà åú åãìé íéøæ íéðá éë

ìòàì äéøá ÷éñà ùðá÷ éø÷ úéøá éàäì äé" ä
 åîç øîàå äéìéã àéìîôì]éàî) [ïàî( äéøá 

 ïîãæà àúòù äéá àîìòá úéãáò)äéì ( åäéìà
ñàèå5337ãá àîìò  'ïéñàè5338 ìòå ïîú ïîãæàå 

 àøçà àééñøë àð÷úì ùð øá éòáã ïðéðú àã
àîééå äéìéã àø÷éì5339 éàå åäéìàã àééñøë àã 
ïîú éøù àì åàì5340 éî÷ ãéäñàå ÷éìñ àåäå 

á÷"ä  
 פה לך מה" כתוב בראשונה ,בא וראה

 אלהי( 'לה קנאתי קנא" וכתוב ,'וגו אליהו
 ."' וגוישראל בני בריתך עזבו כי )צבאות

 בני שירשמו מקום שבכל ,חייך ,לו אמר
 תזדמן אתה ,בבשרם הזה הקדוש שםוהר

 הוא ,עזבו שישראל שהעיד והפה ,לשם
 .הזו הברית את ימיםימק שישראל יעיד
 לפני אליהו נענש מה על ,שנינו והרי

 על הרע לשון שאמר על ,הוא ברוך הקדוש
  .בניו

 áéúë àúéîã÷á éæç àú)î"è èé à ( êì äî
åâå åäéìà äô ' áéúëå)é íù ( éúàð÷ àð÷

åäéì"ä363åâå ìàøùé éðá êúéøá åáæò éë  'à" ì
 àîéùø éàäã øúà ìëá êééç]ì[àùéã÷ 

åîéùø]ï[ ïîú ïîãæú úðà ïåäøùáá éðá äéì 
åôå ãéäñé àåä åáæò ìàøùéã ãéäñàã àî

 ìàøùéã]î[ äî ìò ïðéðú àäå àîéé÷ éàä ïéîéé÷
á÷ éî÷ åäéìà ùðòúà" ìò àøåèìã øîàã ìò ä

éåðá  
 אומרים והיו ,היום אור בא םיבינתי

 אותו לו אמר ,ללכת קמו .תורה דברי
 éìî éøîà ååäå àîåéã àøåäð éúà äåä éëäãà

à ìæéîì åî÷ àúééøåàã"îá àøáâ àåää ì ä

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(לבנה במילואה  5335
 ).אור יקר(ה גובה ממנו בדרכים אחרים "שאר עבירות קבואם חוטא ב 5336
  ).הערת הזוהר(ב "מו ע 5337
). אור יקר(ה "להיות אות ברית תלוי בשם יהו, אותיות שבשם' כנגד ד) א"חדש יז ע(ז "בתיקונ' פי 5338

 ויצא על פסוק וירא והנה באר בשדה רשתבפ' אליהו בארבע כי אליהו דרגיה איהו לתתא מן האי באר כנז
ל "שער מאמרי רז(ולא יותר ' יסודות ולא כשאר המלאכים שאינם מתלבשים אלא בג' כן מתלבש בכל הדול

 ).א"ד(עפיפות מטעם המבואר ' שמעופף בכל העולם בד). א"ט ע
 ).הערת הזוהר(א "יג ע 5339
 ).אור יקר(י הכנה בפה "שאין הרוחני שורה על הגשמי אלא ע 5340
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 .השלימו הזה בלילה שעסקתם במה ,האיש
 את למחר שתראו ,לו אמר ,הוא מה ,אמרו
 בקשה אשתי שהרי ,הברית בעל של פניו
 של הברית ומילת ,מכם הזו הבקשה את
 .שלו ההלולא תהיה למחר לי שנולד בני

 ,מצוה של בקשה היא זו ,אבא רבי אמר
 אותו כל חכו. השכינה פני את לראות ונשב
  .היום

éøîà åîéìùà àéìéì éàäá åúé÷ñòã364 àåä éàî 
à"àîéé÷ã äéøîã éåôðà øçîì ïåîçúã ì5341 

 øæâå åëééðî àã àúåòá úàòá éàúéáã àäã
àîéé÷5342 øçîì éì ãéìééúàã éøáã ]éåäéì [

)éåäéã(à äéìéã àìåìä " àúåòá éàä àáà ø
ð àúðéëù éôà éîçîìå åäéà äåöîãé åëéøåà áéú

àîåé àåää ìë  
  âö/á  

 כל את האיש אותו כנס הלילה תובאו
 התעסקו הלילה אותו וכל ,אוהביואותם 
 אותו להם אמר .שישן מי היה ולא ,בתורה
 יאמר ואחד אחד כל ,מכם בבקשה ,האיש

  .בתורה חדש דבר

 ïåðéà ìë àøáâ àåää ùðë àéìéì àåääá
 àúééøåàá åìãúùà àéìéì àåää ìëå éåîéçø

ðã ïàî äåä àìåàà íé"á àøáâ àåää ì åèî
àúééøåàã àúãç äìî àîéì ãçå ãç ìë åëééðî  

 עובפר" ,ואמר )אבא רבי( אחד פתח
 מה ".'ה ברכו עם בהתנדב בישראל פרעות

 אלא ,הזה בפסוק שפתחו וברק דבורה ראו
 על אלא מתקיים העולם אין ,שנינו כך

 יומם בריתי לא אם" שכתוב ,הזו הברית
 על קיימים וארץ שמים שהרי ,"' וגוולילה

 את מיםימקי שישראל זמן כל , לכן.הז
 עומדים וארץ שמים קותוח ,הזו הברית

 את מבטלים ושלום שחס זמן וכל ,בקיומם
 ,מיםימתקי וארץ שמים אין ,הזו הברית

  . בעולם ברכות נמצאות ואין
  

 çúô>ãç<) >ð"à <àáà éáø ( øîàå) íéèôåù
á ä ( åëøá íò áãðúäá ìàøùéá úåòøô òåøôá
åäé"ç à÷ éàî ä éàäá åçúôã ÷øáå äøåáã åî

àø÷5343 àîéé÷úî àîìò úéì ïðéðú éëä àìà 
úéøá éàä ìò àìà5344 áéúëã )äë âì äéîøé (

åâå äìéìå íîåé éúéøá àì íà ' àòøàå àéîù àäã
 ìàøùéã àðîæ ìë êë ïéâá ïéîéé÷ àã ìò

>éàä ïéîéé÷î <)àã ïéîéé÷(úéøá 5345 éñåîð 
 àòøàå àéîù>ïéîéé÷<åäééîåé÷á 5346 àðîæ ìëå 

ãç" àòøàå àéîù úéøá éàä ïéìèáî ìàøùé å
ïéîéé÷úî àì5347 ïéçëúùî àì ïàëøáå 

àîìòá5348   
 על העמים שאר שלטו לא ,בא וראה

 הברית את מהם טלויכשב אלא ישראל
 àìà ìàøùé ìò ïéîò øàù åèéìù àì éæç àú
 åìéèá äîå àã àîéé÷ åäééðî åìéèá ãë

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ל בעל הברית כי אשתו ילדה זכר "ר תראו את אליהו זלמח). ז"רמ (ל מלאך הברית" אליהו ז5341
  ).א"ד(וברית מילתו יהיה למחר בכך תתעכבו פה להשלים דבריכם שעסקתם בם עד הנה  5342
ותירץ כי , היה להם להתחיל השבח בנס העושה להם המפלת סיסרא ולא בענין פריעת הברית 5343

ב מ "ח' עי, )אור יקר(עה היה סיבת הנצחון והנס סיבת השליטה של האומות ביטול המצוה והקיום והפרי
 .ב"ע

, ומשום דקרא לא קאמר חקות שמים וארץ לא שים אלא לא שמתי דמשמע דאדרבא נברא לבד 5344
ואם כן אם לא בריתי יום ולילה שהם מקיימין העולם תמיד , ד מתקיימין"דהא שמיא וארעא ע, לזה אמר

 ).אור יקר(פני שאין ראוי לבראתם כדי שיתבטלו חקות שמים וארץ לא שמתי בתחילת בריאתם מ
, כי כולם הן תולדות הספירות, שכל אבר יש לו איכות, סוד הענין, ל"וזג "ז ע"ג ל"יהל אור ח' עי 5345

', ג מצות גדולה מילה וכו"הברית ובו נכלל כל התרי' והוא עט', ג איכות השניים באים באבר א"תרי' וכו
', י וכו"י כמו כל האיברים אלא בעשיית האדם מצות הש"בבריאת השולכן אין העטרה מתגלה מעצמו 

שהיא כלולה מהכל לכן היא , ל"כ הכלל הנ"ג הוא בעטרה ובזה ג"ומצות המילה שהיא מצוה המשלמת תרי
וכשחסר , ל"י כנ"בסוד תש, של היסוד שבה נכללת לאחד' שהוא הנוק, ת"ג מצות וזהו ברי"שקולה נגד תרי

 .ל"עכ, צות אינן פועלים כמו זכר בלא נקבהמצות המילה כל המ
 כלומר נעשים דרך המופקד להם לחק מעת בריאתם והשתא ניחא לשון לא שמתי אותו הדרך 5346

 ).אור יקר(והחוק לכם לקיומם של תחתונים 
 ).אור יקר(אינם חיים מהשפע העליון  5347
 ).אור יקר(ות והיינו שליטת האומ' העדר הברכות גורם הכנעת הקדושה ותגבורת הקלי 5348
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 ולא נפרעו שלא ,מהם בטלו ומה ,הזו
 את ישראל בני ויעזבו" כתוב זה ועל ,נתגלו

 את ויעזבו ".סיסרא ביד תםוא רווימכ ,'ה
 כל את ונדבה דבורה שבאה עד ,ממש 'ה

 שונאיהם נכנעו אז ,הזה לדבר ישראל
 שאמר ,ששנינו מה ינויוה. תחתיהם

 הם ישראל וכי ,ליהושע הוא ברוך הקדוש
 ולא התגלו ולא נפרעו ולא אטומים

 להכניסם רוצה ואתה ,בריתי את ימיםימק
 את מל שוב" .שונאיהם את ולהכניע לארץ

 ונתגלתה ושנפרע ועד ".שנית ישראל בני
 נכנעו ולא לארץ נכנסו לא ,הזו הברית

 ישראל שהתנדבו כיון ,כאן אף .שונאיהם
 וחזרו תחתיהם שונאיהם נכנעו ,הזו באות

 פרעות עובפר" שכתוב זהו .לעולם הברכות
  ".'ה ברכו עם בהתנדב בישראל

îåäééð5349 àã ìòå ïééìâúà àìå ïòøôúà àìã 
åáæòéå áéúë365åäé úà ìàøùé éðá "ä5350 >åâå'< 

)à ìàåîù 'è áé (àøñéñ ãéá íúåà øåëîéå) åâå'( 
åäé úà åáæòéå" äøåáã úúàã ãò ùîî ä

 åòðëúà ïéãë àã äìîá ìàøùé ìëì úáãðúàå
á÷ øîàã ïðéðúã åðééäå åäééúåçú ïåäéàðù" ä

îéèà ìàøùé éëå òùåäéì àìå ïåðéà ïé
åòøôúà5351ééìâúà àìå à àîéé÷ ïéîéé÷ àìå 

åäì àìòàì éòá úàå éìéã5352366 àòøàì 
ïåäéàðù àòðëàìå5353) á ä òùåäé ( úà ìåî áåù
úéðù ìàøùé éðá5354 àééìâúàå åòøôúàã ãòå 

 åòðëúà àìå àòøàì åìàò àì úéøá éàä
 éàäá ìàøùé ïéáãðúàã ïåéë àëä óåà ïåäéàðù

éúåçú ïåäéàðù åòðëúà úà åøæçúà ïàëøáå åäé
ää àîìòì" áãðúäá ìàøùéá úåòøô òåøôá ã

åäé åëøá íò"ä  
 במלון בדרך ויהי" ,ואמר פתח ,אחר קם

 את ,מי את ".המיתו ויבקש 'ה ויפגשהו
 אתה וכי ,הוא ברוך הקדוש לו אמר .משה
 ולהכניע ממצרים ישראל את להוציא הולך
 את ממך שכחת ואתה ,ושליט גדול מלך

 ויבקש" מיד ,נמול לא שבנך ,הברית
  ".המיתו

 øîàå çúôå àøçà í÷)ãë ã úåîù ( éäéå
åäé åäùâôéå ïåìîá êøãá"åúéîä ù÷áéå ä5355 

à äùîì ïàîì"á÷ ì" úé à÷ôàì ìéæà úà éëå ä
àèéìùå áø àëìî àòðëàìå íéøöîî ìàøùé5356 

 ãéî øæâúà àì êøáã àîéé÷ êðî úééùðà úàå
 åúéîä ù÷áéå  

 אש של בשלהבת גבריאל ירד ,למדנו
 ,שורף אחד לנחש דמהונ ,אותו ףולשר

 לו אמר ,נחש למה .לתוכו אותו בלועל
 את גולהר הולך אתה ,הוא ברוך הקדוש
 מיד .נמול לא ובנך ,והחזק הגדול הנחש

 àùàã àáåäìùá ìàéøáâ úçð àðàú
 àôàùì àã÷åúî àéåéç ãç æéîøúàå äéã÷åàì

äéì5357à àéåéç éàîà äéåâá "á÷ ì" ìéæà úà ä
àôé÷úå àáøáø àéåéç àìè÷ì5358 àì êøáå 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(ו לא היו מלין כלל "שח 5349
של ברית ' שהוא י' וכשפרעו ברכו והשפיעו ה, כי מילה מלכות ופריעה יסוד, של ברית' היינו י 5350

 ).אור יקר(שהוא השם 
 ).הערת הזוהר(א ”בא ע ע 5351
ם לעולם ירשו של צדיקים דכתיב ועמך כולם צדיקי' י] אות[שאין נכנסין לארץ עד שיהיו צדיקים כ 5352

 ).אור יקר(ארץ 
א לתברא "ב שסגולת דיקנא דא"שם קלא ע' אמנם עי, א"ב שזה סגולת דיקנא דז"ר קלט ע"אד' עי 5353

 @.ולאכפייא כל גזרי דינין
 ).אור יקר(פירעה על מילתם מקודם  5354
ל דהא והא אית בהו שרצה המלאך להרוג שניהם ולכך הבינה "ב לבריה דמשה וי”ובפקודי רסו ע 5355

 בעת שהלך משה למצרים התחיל להתנוצץ אור הגדלות ).א"נ(ב "הרש. שנתחייבו שניהם בעון המילה
ה שנהפך לנחש וחזרתו למטה ובזה גילה לו "ה למשה מט"והדיקנא להלחם ולנצחא שנאין ולכן הראה הקב

ש המיתו א ואז אתהפך מטה לנחש ולכן ויבק"כל סוד גלות מצרים וגאולתם וכאשר לא מל בנו אז פגם בז
 ).א"ע רח ע"ב(ט מנחש למטה "ותיקנה היסוד ואז אתהפך מט' ר כו"ואז ותקח צפורה צו

 ).אור יקר(שנה ' שעדיין יש לו שולטנות שלא השלימו ת 5356
 ).א"ד(לבלוע אותו  5357
ק כי "ש את אזיל דהוא הבל והרגו בתחלה פרעה ודו"ך ומ"ש ש"ב כי פרעה גימטריא נחש כמ"נ 5358
  ).א"נ(ן "מאי. קצרתי
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 שראתה עד .אותו גולהר אחד לנחש דמהנ
 שכתוב זהו .ונצול בנה את ומלה צפורה

 אלא ,"רוצ" זה מה ".רוצ צפורה ותקח"
 את תוותכר" שכתוב ,הרפואה ומה .רפואה
  . רוח הקודשבה שנצנצה ,"בנה ערלת

 ãò äéì àìè÷ì àéåéç ãçì æéîøúà ãéî øæâúà
øæâå äøåôö úîçãää áéæúùàå äøáì ú" ã) íù

äë (øåö äøåôö ç÷úå5359àìà øåö åäî 5360 
 áéúëã àúååñà éàîå àúååñà)íù ( úà úåøëúå

àùãå÷ çåø äá àöðöðã äðá úìøò5361  
 אחיו אל יוסף ויאמר" ,ואמר אחר קם

 למה וכי ."' וגוויאמר ויגשו אלי נא גשו
 אלא .אליו קרובים היו הם והרי ,להם קרא

 תמהו ,אחיכם וסףי אני להם שאמר בשעה
 ,יוסף אמר .עליונה במלכות אותו שראו
 נא גשו" .אותה חתיוהרו הזו המלכותבגלל 

 .המילה ברית את להם שהראה ,"ויגשו אלי
 משום ,הזו המלכות את לי גרמה זו ,אמר

 ששומר שמי ,למדנו מכאן. אותה ששמרתי
 .לו שמורה המלכות ,הזו הברית אות את

 עד שכבי 'ה חי" שכתוב ,עזומב ,לנו מנין
 שנשבע עד ,בו קטרגמ היה שיצרו ,"קרוהב

 זכה לכן ,הזו הברית את ושמר שבועה
 שאר כל על שליטים מלכים ממנו שיצאו

 של בשמו שנקרא המשיח והמלך ,המלכים
  .הוא ברוך הקדוש

 øîàå àøçà í÷)ã äî úéùàøá ( óñåé øîàéå
åâå øîàéå åùâéå éìà àð åùâ åéçà ìà ' éàîà éëå

ì éø÷ àúòùá àìà äéáâ ååä ïéáéø÷ àäå åä
 äéì åîçã åäååú íëéçà óñåé éðà ïåì øîàã

 åëìîáäàìò àã ïéâá àã åëìî óñåé øîà 
 éàä åäì éæçàã åùâéå éìà àð åùâ äéì àðçååø

äìéîã àîéé÷5362 àã åëìî éì úîøâ àã øîà 
 øéèðã ïàî àðôéìåà ïàëî äì úéøèðã ïéâá

àîéé÷ úà éàäì5363äéì úøèðúà åëìî 5364  ïìðî
æòáî5365 áéúëã )âé â úåø (åäé ééç" ãò éáëù ä

 äàîåà éîåàã ãò äéøöé äéì âøè÷î äåäã ø÷áä
 äéðî å÷ôðã äëæ êë ïéâá úéøá éàäì øéèðå

ïéèéìù ïéëìî5366 àëìîå ïéëìî øàù ìë ìò 
àçéùî5367á÷ã àîùá éø÷úàã "ä5368  

 עלי תחנה אם" כתוב ,ואמר אחר פתח
 ,"חבוט אני בזאת" ,שנינו כך ."' וגומחנה

 מנתוהמז הברית אות זו ,"בזאת" זה מה
לכן ו .למעלה ונרמזה ,אדם אצל תמיד
 אות זאת "שכתוב כמו ,"בזאת" נאמר

 .אחת בדרגה והכל ,"בריתי זאת" ,"הברית
 ולא אחת בדרגה הם וזאת זה ,ושנינו

 בני שאר הרי ,כך אם ,תאמר ואם .נפרדים
 אלא .אחר ולא בלבדו דוד למה ,כך האדם

 áéúë øîàå êãéà çúô)â æë íéìäú ( íà
åâå äðçî éìò äðçú ' çèåá éðà úàæá àðàú éëä

øéãú àðéîæã àîéé÷ úà àã úàæá åäî5369 éáâ 
àìéòì àæéîøúàå ùð øá5370 øîúà êë éðéâáå 

 áéúëã äîë úàæá)áé è úéùàøá (úàæ5371 úåà 
úéøáä5372 )é æé íù (éúéøá úàæ ãçá àìëå 

ïåðéà àâøã ãçá úàæå äæ àðàúå àâøã5373 àìå 
 éðá øàù àä éëä éà àîéú éàå ïùøôúî

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(ך "ל בשורק כמו והכית בצור ומשני אסוותא מ"בחולם אם הוא סלע הול 5359
  ).א"ד(א הצרי אין בגלעד "כד' פי 5360
 ).מ"מ(' ל שנדמה לו נחש והיה בולעו עד וכו"ולאפוקי ממאן דס 5361
 ).אור יקר(כדי שיכירו בסוד חכמת הפרצוף שאות ברית בשלימותו  5362
 ).יקראור (שבא מעשה לידו וכבש יצרו  5363
 ).אור יקר(שמי שכובש יצרו הוא מלך  5364
 ).אור יקר(שלא היה מלך מקודם זה  5365
 ).אור יקר(שיהיו זרעו כובשים העולם כגון דוד ושלמה  5366
 ).אור יקר(נוסף היותו שולט העולם  5367
ה כנגד הפריעה "צדקנו מדה כנגד מדה שמו של הקב' נוסף לו מעלה דאתקרי בשמא דהיינו ה 5368

 ).אור יקר(צדק ודאי , להצדקנו נגד המ
 ).אור יקר(והיא מצוה זו שאינה זז תדיר מהאדם אפילו במרחץ , מורה באצבע, מלת זאת מזומנת 5369
 ).אור יקר(בספירות  5370
  ).אור יקר(מלכות  5371
 ).אור יקר(יסוד  5372
 ).אור יקר(יסוד ומלכות  5373
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 והיא ,בו ונרמזה בו אחוזה שהיא משום
  . המלכות כתר
  

àîìò5374éàîà éëä 367 àøçà àìå éåãåçìá ãåã 
äéá àãéçàã ïéâá àìà5375äéá àæéîøúàå 5376 

 àúåëìîã àøúë àéäå  
 שמר לא הזו "זאת"שה משום ,בא וראה

  המלכות ,כראוי המלך דוד אותה
úàæ éàäã ïéâá éæç àúøèð àì 5377 ãåã äéì 

àúåëìî éæç à÷ãë àëìî  
  ãö/à  

 ,למדנו וכך .הזמן אותו כל ממנו עברה
 ,שלמעלה במלכות נרמזה הזו "זאת"ה

 באותה .דשו הקעירה בירושלים ונרמזה
 ,ואמר קול יצא ,עליה עבר שדוד השעה

 אותך טורדים ,תותר שנקשרת במה ,דוד
 ,לנו מנין .ממך תוסר והמלכות ,מירושלים

 ,"מביתך רעה עליך מקים הנני" ובשכת
 עליו שעבר כמו .היה וכך .יקובמד "מביתך"

 העולם בני שאר ,כך המלך דוד ומה .נענש
  .וכמה כמה אחת על

äéðî éãòúà5378àðîæ àåää ìë 5379 éëäå 
 àìéòìã àúåëìîá àæéîøúà úàæ éàä àðôéìåà

 àúø÷ íìùåøéá àæéîøúàåàùéã÷5380 àåääá 
äéìò øáò ãåãã àúòù5381àì÷ ÷ôð  ãåã øîàå 

êì éøúùú úøè÷úàã äîá5382 íìùåøéî ïéãøè 
 êðéî éãòúà àúåëìîå]ðî" áéúëã ì)ù"áé á 

àé (à÷ééã êúéáî äòø êéìò íé÷î éððä[ éëäå 
 äåäë éëä àëìî ãåã äîå ùðòúà äéá øáòã äî

ëàò àîìò éðá øàù"å  
 לי עזרתה 'ה לולי" ,ואמר אחר פתח

 במה ,למדנו ".נפשי דומה שכנה כמעט
 כמו לגיהנם יורדים שאינם ישראל זוכים
 ואין ,כוכבים ומזלות עובדי העמים שאר

 שכך. הזו באות )אלא( ,דומה בידי נמסרים
 ,הזה העולם מן יוצא שאדם בשעה ,למדנו
 .עליו נפקדיםמאורות  של קבוצות כמה

 ,ם ורואים את האות הזועיני מרימים
 ואינו ,ממנו ונפרדים דשוקשהיא ברית 

 מי שכל .לגיהנם לרדת הדומ בידי תןינ
 ומהאות .לגיהנם יורד ודאי ,בידו שנמסר

 והדינים ,ותחתונים עליונים פוחדים הזו
 זוכה הוא אם באדם בו שולטים אין הרעים

 נאחז שהוא משום ,הזו תאוה את רולשמ
 שדוד כיון. הוא ברוך הקדוש של בשמו

 øîàå êãéà çúô)æé ãö íéìäú (åäé éìåì" ä
ðëù èòîë éì äúøæò äîá àðàú éùôð äîåã ä

íðäéâì éúçð àìã ìàøùé ïàëæ5383 ïéîò øàùë 
åëò" äîåãã éåãéá ïøñîúà àìå í)àìà ( éàäá

 àîìòî ÷éôð ùð øáã àúòùá àðàú éëäã úà
éìéáç äîë368éøéäè ï5384  ïéô÷æ äéìò ïã÷ôúà

 àùãå÷ã àîéé÷ àåäã úà éàä ïàîçå àðéò
 äîåãã éåãéá áéäééúà àìå äéðî ïùøôúà

ðäéâì àúçðì úéçð éåãéá øñîúàã ïàî ìëã í
 ïéàúúå ïéàìò ïéìçã úà éàäîå éàãå íðäéâì
 éëæ åäéà éà ùð øáá äéá ïéèìù àì ïéùéá ïéðéãå
 ãéçàúà àåäã ïéâá úà éàäì äéì éøåèðì

á÷ã àîùá"àëìî ãåãã ïåéë ä5385 úà øèð àì 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(הם מרכבה למדה זו בבריתם  5374
 ).אור יקר(מרכבה אליה  5375
 ).אור יקר(וכל עניני דוד אמרם על השכינה ועל עצמו , שהיא נקראת דוד 5376
 ).אור יקר) ומפני שלא חטא אמר לא נטר כדקא חזי, בחטא בת שבע 5377
לזה אמר כי המלכות תלוי בירולשים , כל מקום שהלך מלך היה, מנא לך דמלכות אאתעדי מיניה 5378

 ).ראור יק(וכיון שגורש מירושלים מלכותא אתעדי מיניה 
 ).אור יקר(שברח מפני אבשלום  5379
 ).אור יקר(' זאת מלכות וירושלים מלכות ואות ברית מלכות והכל ענין א 5380
 ).א"ד(בשעה שעשה מעשה בת שבע  5381
 ).א"ד(במה שאתה מקושר תהיה ניתר ומחוסר ממנו  5382
 ).אור יקר(עם היות שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא  5383
 ).א"ד(בעלי דינים המאירים מתוקף הדין חבילות ואגודות של  5384
מיד דחיל דסבר דיחתון ' כיון דדוד מלכא לא נטר את קיימא דא וכו). א"ד(ב "א וע"בראשית ח ע 5385

מכאן תבין כי . 'העביר כו' ליה וימסרון ליה לידא דדומה וימות בההוא עלמא עד דאתבשר ביה דכתיב גם ה
ל "ר' י ראובן ואל ימות דמתרגם יחי ראובן בההוא עלמא וכובכל מקום שנאמר מיתה בההוא עלמא כגון יח
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 ,כראוי הזו הברית אות את שמר לא המלך
 ,מירושלים נטרדו ,המלכות ממנו עברה

 ,מיד אותו שיורידו סבר כי ,פחד מיד
 בעולם וימות דומה ביד אותו וימסרו
 'ה גם" שכתוב ,עליו שהתבשר עד ,ההוא

 השעה באותה ".תמות לא חטאתך העביר
 כמעט לי עזרתה 'ה לולי" ,ואמר פתח

  ".נפשי דומה שכנה

àã àîéé÷5386 àúåëìî äéðî éãòúà éæç à÷ãë 
ìùåøéî ãéøèúàåé ìéçã ãéî í]øáñã [)øáñå( 

 äéì ïåúçééã] ïåøñîéå ãéîéåãéì[ )éåãéá( äîåãã 
 áéúëã äéá øùáúàã ãò àîìò àåääá úåîéå

)ù"âé áé á (åäé íâ" úåîú àì êúàèç øéáòä ä
åäé éìåì øîàå çúô àúòù äéá" éì äúøæò ä

éùôð äîåã äðëù èòîë  
 שאמר )שכתוב( זה מה ,ואמר אחר פתח

 והראני מהו( ".נוהו ואת תווא והראני" דוד
 לראות יכול מי ).נוהו ואת כך ואחר תווא

 ,שנינו כך אלא ,הוא ברוך הקדוש את
 ודוד ,נשוהע אותו עליו שגזר ההיא בשעה

 נענש כראוי הזו האות שמר שלא שעל ידע
 באות נרמז והכל ,יחד אחוז שהכל ,בזה
 אותו שומר שאינו מי צדיק נקרא ולא .הזו

 ראניוה" ,ואומר בקשתו מבקש היה ,כראוי
 ,שלו האות( ,תווא זה מה". נוהו ואת תווא

 האות ה"הקב של אותו שהרי ,הברית אות
 שהרי ,הקדושה )שלו( הברית אות זו )שלו
 ששני משום ,מהל. ממני שאבדה פוחד אני
לכן ו ,בזה אחוזות ,וירושלים המלכות ,אלו
 רושתחז ,נוהו ואת תווא בבקשתו תלה

 דבר והכל ,למקומה הזו האות של המלכות
  .אחד

 éàä éàî øîàå êãéà çúô)áéúëã (] øîàã
ãåã[) äë åè íù ( åäåð úàå åúåà éðàøäå) éàî

çàå åúåà éðàøäå"åäåð úàå ë ( éîçîì ìéëé ïàî
á÷ì äéì" àúòù àéääá ïðéðú éëä àìà ä

 àìã ìòã òãé ãåãå àùðåò àåää äéìò øæâúàã
úà éàä øèð5387úåàé à÷ãë 5388 éàäá ùðòúà 

àãéçà àãçë àìëã5389  àìëåà éàäá æéîøú
úà5390 à÷ãë äéì øèð àìã ïàî ÷éãö éø÷à àìå 

 úàå åúåà éðàøäå øîàå äéúåòá éòá äåä úåàé
 åúåà éàî åäåð) àäã úéøáä úåà äéìéã úåà

úåàåá÷ã "äéìéã úà ä (å àîéé÷ úà àã)äéìéã (
àùéã÷éàðî ãéáàúàã àðìéçã àäã 5391 éàî 

 éàäá íìùåøéå àúåëìî ïéìà ïéøúã ïéâá àîòè
çàåúåà äéúåòáá éìú êë ïéâáå ïãé5392 úàå 

åäåð5393äéøúàì úà éàäã àúåëìî øãäúéã 5394 
äìî ãç àìëå  

 ".אלוה אחזה ומבשרי" ,ואמר אחר פתח
 .ומעצמי להיות צריך היה ,"ומבשרי" זה מה

 שכתוב ,היא ומה ,ממש מבשרי אלא
 והיתה" וכתוב ,"מעליך יעברו דשוק ובשר"

 שנרשם זמן בכל ,ששנינו ".בבשרכם בריתי

 øîàå êãéà çúô)åë èé áåéà ( äæçà éøùáîå
åìà"ä5395äéì éòáî éîöòîå éøùáîå éàî 5396 

ä éàîå ùîî éøùáî àìàé áéúëã à)àé äéîøé 
åè ( áéúëå êéìòî åøáòé ùã÷ øùáå) æé úéùàøá

                                                                                                                                                                                     

דמדורי גיהנם שנקרא מות ' פקודי בהיכל ז' שלא ירד לגיהנם כי זהו מיתה דההוא עלמא והטעם נרמז בפ
  ).נ"ש) (ה"ז(מדורין דגיהנם ' בההוא עלמא שמכניסין הנשמה בז

 .זוהר הרקיע' עי 5386
 ).א"ד(אות ברית מילה  5387
 @).אור יקר(ז למי שבדרגת דוד "עכ, )א"שבת נו ע (ומר דוד חטא אינו אלא טועה כלהאפ ש"אע 5388
 ).אור יקר(ובהתגרש מאחד גורש משתיהן , צדיק וצדק זה וזאת 5389
 ). אור יקר( מילה ופריעה 5390
וכמו , לזה אמר דדחילנא דאתאביד מנאי, היה אפשר שחטא בהריגת אוריהו ולא בבת שבע כלל 5391

 ).אור יקר(גורשתי מהיסוד על חטא בת שבע , חטא אוריהשגורשתי מהמלכות על 
 ).מ"מ(יסוד  5392
 ).מ"מ(מלכות  5393
י חטא בת שבע היה קצת פירוד בין יסוד "הארת ושולטנות היסוד חוזרת למלכות לפי שע' פי 5394
 ).מ"מ(כ חזר היסוד למקומו "ואח, ולכך גורש דוד מהמלכות, ומלכות
ושם דרוש יב ', ן ח"ח דרושי מ"וע, ב"ר משפטים צו עזוה' ועי. שם אלוה הוא לבוש לנשמה 5395

 ).ג"א לד ע"ביאורים ח(
 ).אור יקר(היה לו לומר ומעצמי , אם הכוונה על מציאות הגוף ובניינו 5396
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 ממנה ,הזו האות של הקדוש שםובר אדם
 ,ממש ממנו ,הוא ברוך הקדוש את רואה

 ,זוכה לא ואם. בו נאחזת הקדושה והנשמה
 כתוב מה ,הזו האות את שומר שאינו

 של שםוהר שהרי ,"יאבדו אלוה מנשמת"
 זוכה ואם .נשמר לא הוא ברוך הקדוש
 .ממנו נפרדת השכינה אין ,אותו ושומר

 ,]אשה [אֹשונ הוא כאשר ,בו מתקיים מתי
 מהל ,ששנינו( .למקומה נכנסת הזו והאות

 זכר אחת אלא ,יחד הולכות א"ה ו"וא
 שם ונקרא ,יחד משתתפים ).נקבה ואחת
 .העליון החסד עליהם שורה אז ,אחד

 ,החסד ומי .הזכר בצד ,שורה מקום באיזה
 העליונה מהחכמה ויוצא שבא ל"א ד"חס

 א"נ( .הנקבה תנתבשמלכן ו .בזכר ומתעטר
 יחד הולכים א"ה ו"וי של הסוד ,ששנינו

 והם יחד משתתפים ונקבה זכרכדוגמת 
 ,העליון החסד עליהם שורה אז .אחד

  ). הנקבה ונתבשמת בזכר ומתעטר

âé ( àðîæ ìëá àéðúã íëøùáá éúéøá äúéäå
 àîéùø éàäá ùð øá íéùøúàãàùéã÷5397 

éîç äéðî úà éàäã5398á÷ì " ùîî äéðî ä
àúîùðå5399 àùéã÷ äéá úãéçàúà ]å[ éëæ àì éà

 áéúë äî úà éàä øéèð àìã)è ã áåéà ( úîùðî
åìà"á÷ã åîéùø àäã åãáàé ä"àì ä øéèðúà 

 äéðî ùéøôúà àì àúðéëù äéì øéèðå éëæ éàå
áéñðúà ãë äéá àîéé÷úî éúîéà5400 éàäå 

úà5401äéøúàá ìééò 5402)  àîòè éàî àéðúã
àå"ä å"øëã ãç àìà àãçë ïéìæà à5403 ãçå 

àá÷åð5404àãçë åôúúùà 5405 ãç éø÷àå 
àîù5406 ãñç ïéãë äàìò ïàá åäééìò àééøù 

ñç ïàîå àøåëãã àøèñá àééøù øúà"ñç ã" ã
à" äîëçî ÷ôðå éúàã ìäàìò àøåëãá øèòúàå 
åêë ïéâá5407àá÷åð úîñáúà ( ]ð" àæø ïðúã à

éåã"ä å" àá÷åðå øëãã àðååâë àãçë ïéìæà à
 ãñç ïéãë ãç ïåðéàå àãçë åôúúùàäàìò 

 úîñáúàå àøåëãá øèòúàå åäééìò àéøù
àá÷åð[  

 אור ,ל"א ,הוא כך אלוה ,שנינו עוד
 פיםכשמשתת ,נקבה 'ה ,זכר 'ו ,החכמה

נאחזת  הקדושה והנשמה .אלוה נקרא יחד
 כן ועל .הזו באות תלוי והכל ,הזה מהמקום

 היא זו ,"אלוה אחזה ומבשרי" כתוב
 הזו מהאות ,ממש מבשרי .הכל שלמות

ïðéðú åú5408åìà "àåä éëä ä5409à "ì5410 åøéäð 
å àúîëçã 'ä øëã ' àãçë åôúúùà àá÷åð

åìà" àúîùðå éø÷à äàùéã÷øúà éàäî 5411 
úãçàúà5412 àã ìòå úà éàäá àéìú àìëå 

 áéúë)åë èé áåéà (åìà äæçà éøùáîå" àã ä

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(מילה  5397
 ).אור יקר(שהנשמה נאחזת בגוף ושכינה בנשמה  5398
כדי להשלימן באותה מצוה אך בעת הולדת האדם באים לו נפש רוח ונשמה וכשנמול זוכה לכולן  5399

 ).א"ד(ר בהתחנכו במצות "מסתלקים עד שישבר קליפת יצה
 ).אור יקר(ושכינה אינה שורה על מקום פגום ' שלמות הנשמה בנשמת הנקבה וכו 5400
 ).אור יקר(יסוד  5401
 ).אור יקר(נ למטה "דהיינו זו, מלכות 5402
 ).אור יקר(ת "ת 5403
 ). אור יקר(מלכות  5404
 ).ור יקרא(ת "א בי"באלפ 5405
אבל אות אחת . שלש אבנים בונות ששה בתים, שני אבנים בונות שני בתים) ז"ד מט"פ(י "ס' עי 5406

 ). אור יקר(ואינה בונה בית , אינה עושה שם
ב בפסוק ”אמור ק ע' בפ' דלא הוי זווגא דמלכא במטרוניתא אלא בזמנא דנהרא מאבא וע' י פי"ג 5407

 .)א"ד(' וגם אמנה אחותי בת אבי היא כו
 ).אור יקר(לראיה שחסד גובר על הכל ומצד החכמה  5408
 ).מ"מ(תיבת אלוה ועתה מפרש התבת תיבת אלוה ' תחילה לא פי 5409
  ).א"נ(ב "הרש. פירוש חסד הוא ענף החכמה 5410
 ).אור יקר(נפש ' ה, רוח' ו, אל הוא נהירו דחכמתא דהיינו שתוף חכמה ובינה שמשם נשמה 5411
 ).ו"לש(ב "פרשת משפטים צו ע' עי 5412
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 קדושים ישראל אשריהם כן ועל .ממש
 אשריהם ,הוא ברוך בקדוש שאחוזים

 כתוב עליהם ,הבא ובעולם הזה בעולם
 כלכם חיים"לכן ו ,"'גו ו'בה הדבקים ואתם"

  ".היום

 ùîî úà éàäî ùîî éøùáî àìëã àúåîéìù
éà ïéàëæ àã ìòå äéá ïãéçàã ïéùéã÷ ìàøùé ïåð

á÷á" éúàã àîìòáå ïéã àîìòá ïåðéà ïéàëæ ä
 áéúë åäééìò)ã ã íéøáã ( íé÷áãä íúàå

åäéá"åâå ä 'åíåéä íëìë íééç êë ïéâá  
 אתם כך בכל ומה ,אבא רבי אמר
 אם ,לו אמרו .כאן יושבים ואתם ,חכמים

  ,ממקומם יעקרו ריםופיהצ

à"îéëç ïåúà êë ìëá äîå àáà ø ïåúàå ïé
 éà äéì åøîà àëä ïéáúé>åø÷òúé äàøåôö <

)åø÷òúà éøåôö(åäééøúàî 5413  
  ãö/á  

 שכתוב זהו .טסות לאן יודעים לא
 נודד איש כן קנה מן נודדת כצפור"

 .לתורה אותנו הַכִז הזה והמקום". ממקומו
 ישנים אנו חצי ,לילה בכל .שלנו הדרךזו ו

 עומדים וכשאנו ,בתורה עוסקים אנו וחצי
 מאירים מים ונהרות השדה ריחות ,בבוקר

 .בנויבל ישבתימת והיא ,התורה את לנו
 למעלה אותו דנו הרי הזה המקום ואת
 הסתלקו ניםימג ריוטש וכמה ,אחת פעם

 ואז ,התורה נשוע על הדין באותו
 ,בתורה היא ולילה יומם שלנו תעסקותהה

 ,מכאן שנפרד ומי ,לנו עימסי הזה והמקום
 הרים אבא רבי. העולם ימחי שנפרד כמי

 .היום שהאיר עד ישבו .אותם רךיוב וייד
 התינוקות לאותם אמרו ,היום שהאיר אחר

 וכל ,היום האיר אם וראו צאו ,שלפניהם
 הגדול לאיש בתורה חדש דבר יאמר אחד
   .היום שהאיר וראו יצאו .הזה

  

ää ïñàè ïàì ïéòãé àì" ã)ç æë éìùî (
ð ùéà ïë äð÷ ïî úããåð øåôöë åîå÷îî ããå

 àøúàå>àã <)éã( àçøåà éàäå àúééøåàì ïì éëæ 
àúåâìô àéìéì ìëá ïìéã369 ïðà àúåâìôå ïéîééð 

 éçéø àøôöá ïéîéé÷ ïðà ãëå àúééøåàá ïé÷ñò
àì÷ç5414 àúééøåà ïì ïéøäð àéî éøäðå 

àã øúàå ïáìá úáùééúàå5415  àìéòì äåðééã àä
ïéñéøú éëøñ äîëå àãç àðîæ5416å÷ìúñà 5417 

ò àðéã àåääáàúééøåàã àùðåò ì5418 ïéãëå 
 àåä àúééøåàá àéìéìå àîîé ïìéã àúåìãúùà
 ïàëî ùøôúàã ïàîå ïì àòééñî à÷ àã àøúàå
 àáà éáø éåãé óé÷æ àîìò ééçî ùøôúàã ïàîë
 àîîé øäðã øúá àîîé øäðã ãò åáúé ïåì êéøáå
 øäð éà åîçå å÷åô åäééî÷ã é÷ãøã ïåðéàì åøîà

åàã àúãç äìî àîéì ãç ìëå àîîé éàäì àúééø
 àîîé øäðã åîçå å÷ôð àáø àøáâ  

 אש הזה ביום מנתומז ,מהם אחד אמר
 אחר אמר .הזה ובבית ,אחר אמר .מלמעלה

 שרףילה הזה ביום שעתיד כאן אחד זקן
. יצילנו הרחמן ,אבא רבי אמר .הזו באש

 àìéòìî àùà àîåé éàä ïéîæ åäééðî ãç øîà
 ãç àøçà øîà àúéá êäáå àøçà øîà

àáñ5419 àøåðá àã÷åúàì àîåé éàä ïéîæã àëä 

                                                           

ל מקן שלהם אזי אינם יודעים להיכן יעופו אף כן אנחנו אם אנו "אם הצפרים נעקרים ממקומם ר 5413
נעקרים מכאן שהוא קן שלנו מקום מוכן ללמוד תורה אזי לא נדע להיכן אנו פונים את עצמנו כמבואר 

  ).א"ד(
ל " וארז,' בגדיו וגווירח את ריח) בראשית כז כז(ש ביעקב "ל והוא סוד ריח הבגדים כמ" סוד חשמ5414

ע ששם האור מתגלה ומשם הוא סוד "ל רקיע דג" והוא החשמ,ע"שנכנס עמו ריח ג) תנחומא תולדות יא(
י גילוי הברית בכריתת "י עטרת היסוד המתגלה ע"ט שהם מאירים ע"מלבושי הנפשות של הצדיקים ממע

 ).ח כא"ש פו"פת (הערלה
א "לקמן ק' ע). א"ד(אן לומדי תורה גדולי הדור הדין ומתו מכ' שנתפשט על מקום זה פעם א 5415

  ).א"נ(ב "הרש. אחא' במדרש הנעלם כל המעשה דכפר טרשא זה עם ר
 ).א"ע קע ע"ב(תריסין ממנן ' ג הם נק"שרים של עו' ע 5416
  ).א"ד(וכמה שרים גדולים בעלי תריסין מתו מכאן באותו פעם בשביל ביטול תורה  5417
  ).הערת הזוהר(ב ”עה קא ע 5418
 וגלה להם הסוד הזה, על סוד הדבר עד שבא אדם הראשון בדמות חד סבא] בעלי הזהר[א עמדו  ל5419

ר שהוא דרגא דחכמה ישראל "ל אדה" ר-' בא כוס, ל"ג ז"ח י ע"א בתז"בהגר' עי). ד"ז פל"עמק המלך שט(
 .סבא
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 השליטה עשן ,אמר .לדבר יכל ולא תמה
 ראו ההוא שהיום ,היה וכך ,בארץ נתפס

 ,באש קפוווה ,השכינה פני את החברים
 משמחת כאש אבא רביד פניו להטוו

 יצאו לא היום אותו כל ,שנינו. התורה
 והיו ,בעשן נקשר והבית ,הבית מןכולם 

 היום קבלו לויכא בתוכם דברים מחדשים
 לא ,שהסתלקו אחר .סיני מהר תורה ההוא

 אמר .לילה ואם יום הוא אם יודעים היו
 אחד כל יאמר ,םעומדי בעודנו ,אבא רבי

 טוב לקשר חכמה של חדש דבר מעמנו
  .שמחהה בעל הבית לבעל

à àã" ìéëé àìå äååú ïáæùéì àðîçø àáà ø
 àòøàá àðîøåäã àøèå÷ øîà àììîì

úñôúà5420åä êëå  àééøáç åîç àîåé àåääã ä
àùàá åøçúñàå àúðéëù éôà5421 àáà éáøå 

àúééøåàã àúååãçî àøåðë éåôðà åèéäìúà5422 
úà àúéáî åäìë å÷ôð àì àîåé àåää ìë àð

àøèé÷á øè÷úà àúéáå5423 úãç ååäåà éìî ï
 àúééøåà àîåé àåää åìá÷ åìéàë åäééååâá
 éà éòãé ååä àì å÷ìúñàã øúá éðéñã àøåèî

åäààå àîîé éàåä 370áø øîà àéìéì é àáà 
 àúãç äìî ïðéî ãç ìë àîéì ïéîéé÷ ïðàã ãåòá
 äéøî àúéáã äéøàîì åáéè àøù÷àì àúîëçã

àìåìäã  
 ותקרב תבחר אשרי" ,ואמר אחד פתח

 לאחר חצריך בתחלה ."' וגוחצריך ןוישכ
 פנימי זה .היכלך מכן ולאחר ,ביתך מכן
 חצריך ןוישכ .מזה למעלה )לתוך( וזה ,מזה
 בציון הנשאר והיה" שנאמר כמו ,להיחבת

". לו יאמר קדוש בירושלים והנותר
 כמו ,מכן לאחר "ביתך בטוב נשבעה"

 כתוב לא ,"בית יבנה בחכמה" שנאמר
 ,כך כתוב היה שאם ,בית יבנה החכמה
 כתוב אלא ,בית נקראת שחכמה משמע

 שכתוב מה היינו ".בית יבנה בחכמה"
. "'וגו הגן את להשקות מעדן צאוי ונהר"

øîàå ãç çúô5424) ä äñ íéìäú ( éøùà
åâå êéøöç ïåëùé áø÷úå øçáú ' àúéîã÷á

êìëéä øúáìå êúéá øúáì êéøöç5425 àã 
àã ïî äàîéðô5426 àìéòì àãå ]ð" àåâì[ ïî 

àã5427êéøöç ïåëùé 5428 úàã äîë àúéîã÷á 
 øîà)â ã äéòùé ( øúåðäå ïåéöá øàùðä äéäå

 êúéá áåèá äòáùð åì øîàé ùåã÷ íìùåøéá
 øîà úàã äîë øúáì)â ãë éìùî ( äîëçá

 éàã áéúë àì úéá äðáé äîëçä úéá äðáé
 àìà éø÷à úéá äîëçã òîùî äåä éëä áéúë

äðáé äîëçá áéúë@@@úéá 5429 áéúëã åðééä 

                                                                                                                                                                                     

 קשר ותוקף הרשות מלמעלה נתפס בארץ שהם יודעים כל מה שיהיה שאמרו שירד אש מלמעלה 5420
  ).א"ד(בבית ההוא וכן היה באותו יום 

אורות הדיקנא כלומר ש:  עלאה אשא עלאה אסחר לןאאנן יתבין בקדוש): ב"קלד ע(ר "אד' עי 5421
ס שהיא קדושה עילאה "שכן אורות הדיקנא הם ממו, "עילאה"ומכונה כאן . האירו עליהם בסוד מקיפים

 ולא הוה עאל בר ,ין לא אתפסקמ ומעל, מקמאיוכד תבנא אסחר אשא: : : : ז"ריש אד' וכן עי. . . . )א"ע קלה ע"ב(
 .ב" חגיגה יד ע'ועי.  אתמלי ביתאא והשתא חמינא דאתפסק וה,נש אלא ברשותא

מדרש הנעלם קלח ' ועי. יין' א שזה בחי"ג צה ע"ח' עי). א"ד(שפניו היה לוהט כאש מרוב שמחה  5422
  .@א שלולא יצר הרע לא היה חדוותא דשמעתא"ע

 ).א"ד(א "ויחי ריט ע. חתום סביב קיטור עשן ואש שהיה מסבב אותםוהבית היה קשור ו 5423
  ).א"הגהות הגר(ב "פרשת חיי שרה קכט ע 5424
א "ת שהוא בית למוחי או"ביתיך הוא הת. שהם יסוד ומלכות, חציריך הם ציון וירושלים 5425

 ). מ"מ(היא הבינה שהיא היכל לאבא , היכלך. שמתלבשים בו
 ).אור יקר(לכות ת פנימי יותר מיסוד ומ"הת 5426
דא לגו מן דא ודא  תלת רישין אתגלפן): א"רפח עף ד(ז "אדר' ועי, )מ"מ(ת "הבינה היא עליונה מהת 5427

ה "ב ד"צ ג ע"א על ספד"בהגר( רישין ' להתגלות בגק דאתתקן במתקלא"עזהו התיקון של . לעילא מן דא
ה "דג "צ כב ע"א על ספד"בהגר(א "א דג גולגלתא"רישא דלא אתיידע הוא עוהנה מקומו של ). ותיקון של

 .)ב"א פו ע"ו כללים ח"לש ('מתקלא זו היא בבחינת קו א. )'ואמר אם כו
 ).אור יקר(חצריך ציון וירושלים  5428
היה אפשר לפרש בית במלכות למטה שהיא נבנית בכח החכמה , אם היה אומר החכמה יבנה בית 5429

אם כן בית זה הוא , מש בחכמה עצמה יבנה הביתמ, אמנם עתה שאומר בחכמה, י הספירות האמצעיות"ע
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 ,הכל שלמות הוא זה לאחר "היכלך קדוש"
 ,ל"כ י"ה כלומר ,היכל זה מה ,שנינו שכך

, על זה מוכיח מה .יחד נשלם והכל ,וזה זה
 ותקרב תבחר אשרי" שכתוב ,פסוקה ראש
 קרבן בנו את שמקריב מי זה ,"חצריך ןוישכ
 הקדוש של רצונו ,הוא ברוך הקדוש לפני
 ומקרב בו ומתרצה קרבןאותו ב הוא ברוך
 ואוחז ,חדרים בשני מדורו את ושם ,אותו

 נקשרו השנים שאותם ,זה ואת זה את
 שני ודאי ,"חצריך ןוישכ" שכתוב ,יחד

  .חצריך

)áé á úéùàø ( ïâä úà úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå
åâå 'àìëã åîéìù àåä àã øúáì êìëéä ùåã÷5430 

ä øîåìë ìëéä åäî ïðéðú éëäã"ë é" éàä ì
éàäå5431àãçë íéìúùà àìëå 5432 àùéø 

àø÷ã5433 áéúëã çëåî äî )ä äñ íéìäú ( éøùà
áø÷úå øçáú5434 ïàî éàä êéøöç ïåëùé 

á÷ éî÷ àðáø÷ äéøá áéø÷àã"á÷ã àåòø ä" ä
áàðáø÷ àåää5435 äéì áéø÷å äéá éòøúàå ]éåùå [
)éåùã( éàäìå éàäì ãéçàå ïéøãà ïéøúá äéøåãî 

 ïåëùé áéúëã àãçë åøù÷úà ïéøú ïåðéàã
 éøú éàãå êéøöç êéøöç  

  
 של זקנינו ,הראשונים החסידיםלכן 

 ,הזה לקרבן בניהם את כשמקריבים ,כאן
 ותקרב תבחר אשרי" ,ואומרים פותחים

 עליהם שעומדים אותם ,"חצריך ןוישכ
 קדוש ביתך בטוב נשבעה" ,אומרים

 קדשנו אשר מברך כך אחר ".היכלך
 של בבריתו להכניסו וצונו במצוותיו

 עליהם שעומדים ואותם .אבינו אברהם
 .'וכו לברית שהכנסתו כשם ,אומרים
 ,עליו רחמים אדם יבקש בתחלה ,ושנינו
 "בעדו וכפר" שכתוב ,האחר על כך ואחר

 ".ישראל קהל כל ובעד" כך אחרו ,בתחלה
 וראוי יפה וכך ,הזו הדרך את לקחנו ואנו

  .לפנינו

 ãë àëäã ïàáñ éàîã÷ éãéñç êë éðéâá
 éøùà éøîàå éçúô àã àðáø÷ì åäééðá ïéáéø÷î
 åäééìò éîéé÷ã ïåðéà êéøöç ïåëùé áø÷úå øçáú
 øúáì êìëéä ùåã÷ êúéá áåèá äòáùð éøîà

êøáî5436åöå åéúåöîá åðùã÷ øùà  åñéðëäì åð
åðéáà íäøáà ìù åúéøáá5437 éîéé÷ã ïåðéàå 

åëå úéøáì åúñðëäù íùë éøîà åäééìò'5438 
éòáì àúéîã÷á ïðéðúå5439 äéìò ïéîçø ùð øá 

 áéúëã àøçà ìò øúáìå)å æè àø÷éå ( øôëå
 ìàøùé ìä÷ ìë ãòáå øúáìå àúéîã÷á åãòá

î÷ì éæçå øéôù éëäå ïðéè÷ð àã àçøåà ïðàåàï  

 .הדבר ונאה הוא כך יודא ,אבא רבי אמר
 עצמו את מוציא הוא ,כך אומר שלא ומי

 ïàîå äìî úåàéå àåä êë éàãå àáà éáø øîà
úåôåç äøùòî äéîøâ ÷éôà éëä øîà àìã  ïéîæã

                                                                                                                                                                                     

על ידי אבא יבנה ). אור יקר(ולכולם בונה בה , שלעולם נבנית על ידו, אומרו בחכמה יבנה בית' בינה וכו
 ).מ"מ(א שנקרא בית "ז

 ).אור יקר(כתר  5430
והבית שאין אחיזה לציון וירושלים בהיכל אם לא על ידי הכנסם בבית , בית וחצר נכללים בהיכל 5431

ל "כ. של היכל הוא אבא הכלול עמה בסוד וחכם בבינה' וי, של היכל היא בינה' ה). אור יקר(מכניסם בהיכל 
 ).מ"מ(י של היכול "א שהם ה,ל שכל הההארות כולם הם מאו"דהיכל ר
 ).אור יקר(ובאחדות הגמור , אלא כולם מושרשות שם בשוה, שאין שם חלוק בספירות 5432
 ).אור יקר(וכיח היות העסק במי שמקרב קרבן בנו למילה ראש הפסוק מעצמו מ 5433
ולכן אבי הבן אומר עד ישכון , חציריך הם יסוד ומלוכת, ופריעה ביסוד, נודע כי מילה במלכות 5434

 ).מ"מ(לרמוז שהו אמתקן יסוד ומלכות , חציריך ותו לא
שיהיה האב כראוי שנית צריך , כלומר שהבן כשר והגון שאם הבן ממזר וכיוצא הוא קרבן פסול 5435

 ).אור יקר(והגון למעלה זו 
 ). אור יקר(י מילה זו יכנס בחצרות "שעדין לא הכניסו אלא הוא תפילה שע 5436
 ).אור יקר(ובאברהם , בראם' יורה זה דהיינו בה 5437
 ).אור יקר(מברכין אותו ' כיון שזכו על ידי בסוד נשבעה וכו 5438
ואחר ' כ על הכלל באומרו נשבעה וגו" ואח"אשרי תבחר"בראשונה מתפלל על עצמו כאמור  5439

באומרם , מבקשים רחמים על עצמם). אור יקר(' כשם וכו, שהתפללו הם על עצמם עמו מתפללים עליו
 ).מ"מ" ('כשם שהכנסתו וכו"שאומרים לו , כ עליו"ואח" נשבעה בטוב ביתך"
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 הקדוש לעשות שעתיד פותוח מעשרה
 וכולם ,הבא בעולם לצדיקים הוא ברוך

 של דברים עשרהלכן ו .בזה נקשרים
 תבחר אשרי" הזה בפסוק יש האמונה
ממנו  הנעש ודבר דבר כל ו,"' וגוותקרב

 הזה בעולם חלקכם אשרי .אחת פהוח
 נקשרת התורה שהרי ,באה ובעולם
  עמדתם כאלו בלבבכם

á÷"éúàã àîìòá àé÷éãöì ãáòîì ä5440 åäìëå 
 éìî äøùò êë éðéâáå éàäá ïøù÷úî
 øçáú éøùà àø÷ éàäá úéà àúåðîéäîã

åâå áø÷úå 'áòúà äôåç ãç äìîå äìî ìëå ãé
ðîéã àîìòá ïåëé÷ìåç äàëæ äà éúàã àîìòáå 

åúéîéé÷ åìéàë åëééáìá àøù÷úî àúééøåà àäã  

  äö/à  
 תורה שנתנה בשעה סיני בהר בגופכם

  .לישראל
 úáéäéúàã àúòùá éðéñã àøåèá åëééôåâá

ìàøùéì àúééøåà  
 תעשה אדמה מזבח" ,ואמר אחר פתח

 שלמיך ואת לתיךוע את עליו וזבחת לי
 לקרבן בנו את שמקריב מי כל ,נינוש ."'וגו

 של הקרבנות כל את הקריב לויכא ,הזה
 בנה לויוכא ,הוא ברוך הקדוש לפני העולם
 מזבח לסדר צריך לכן .לפניו שלם מזבח

 את עליו למול עפר מלא אחד כלי עם
 הקדוש לפני ונחשב ,הזה הקדוש הברית

 ,וקרבנות עולות עליו זבח כאלו הוא ברוך
 שכתוב , מכולםיותר לו חונו. ובקר צאן

  ."' וגושלמיך ואת לתיךוע את עליו וזבחת"

 øîàå êãéà çúô)àë ë úåîù ( äîãà çáæî
 êéîìù úàå êéúåìåò úà åéìò úçáæå éì äùòú

åâå ' àã àðáø÷ì äéøá áéø÷ã ïàî ìë àðàú
 äéî÷ì àîìòã ïéðáø÷ ìë áéø÷à åìéàë

á÷ã"ä5441 äéî÷ àúîéìù àçáãî éðá åìéàëå 
á êë éðéâá àééìî ãç àðàîá àçáãî àøãñì éò

 àîéé÷ éàä äéìò øæâîì àòøààùéã÷5442 
á÷ éî÷ áéùçúàå" ïååìò äéìò çáãà åìéàë ä

 åäìëî øéúé äéì àçéðå éøåúå àðàò ïéðáø÷å
 áéúëã)íù ( úàå êéúåìåò úà åéìò úçáæå

åâå êéîìù'  
 מהו ".שמי את אזכיר אשר המקום בכל"

 שכתוב ,המילה זו ")את(" ,"שמי את אזכיר"
 ".להודיעם ובריתו ליראיו 'ה סוד" בה

 מה . שאמרנוכמו ודאי הזה האדמה מזבח
 תעשה אבניםואם מזבח " ,כתוב אחריו

 מעם שהם ,ירימתג כאשר לגר רמז ,"לי
 מזבח" נקרא זה ,לב וקשה עורף קשה

 ,זה מה ,"גזית אתהן תבנה לא". "אבנים
 ,הוא ברוך הקדוש לעבודת להכניסו שצריך

 עבודה שישכח עד ,אותו ימול ולא )כדי(
 אותו ממנו ויסיר ,עתה עד שעבד האחרת

   .הלב קשי
  

 øéëæà åäî éîù úà øéëæà øùà íå÷îä ìëá
àã éîù úà) úà(äìéî 5443 äá áéúëã ) íéìäú

ãé äë (åäé ãåñ"íòéãåäì åúéøáå åéàøéì ä5444 
äîãà çáæî éàä5445 äéøúá àðéîàã äîë éàãå 

 áéúë äî)áë ë úåîù ( çáæî íàå äùòú íéðáà
 ìã÷ éù÷ íòî åäéàã øééâúà ãë àøåéâì æîø éì

àáì éù÷å5446 äðáú àì íéðáà çáæî éø÷à éàä 
 úéæâ ïäúà)ïàî] (éàî[ äéì àìòàì éòáã àåä 

á÷ã àðçìåôá" ä)ïéâá (>ãò äéúé øæâé àìå< 
 äéðî éãòéå àëä ãò ãáòã àøçà àðçìåô éùðéã

 àáìã åéù÷ àåää  

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(שלא הרויחם בפסוק זה  5440
והקרבנות הנקרבים עליו הוא סוד היסוד , יא נקראת מזבחבנין המזבח הוא תיקון המלכות שה 5441

 ).יד' ב סי"אור יקר ש(והמל את בנו זוכה לשתהים בשלימות , ת ומלכות"שהוא קושר ומייחד הת
  ).א"ד(מלא עפר להניח בו הערלה ' בכלי א 5442
את שמי . )אור יקר(והיינו מזבח ועולות , אייחד אותה ביסוד שהוא אזכרות" אזכיר", מלכות" שמי" 5443

 ).א"ד(ק מילה "י במ"ת שמ"א). מ" מ–ו "רח(במספר קטן מילה 
דלית , ובריתו להודיעם המלכות להודיעם עם הסוד יחוד יסוד ומלכות, סוד ודאי' ד הוא י"היסו 5444

 ).אור יקר(דעת אלא יחודא 
 ).אור יקר(וזבחת עליו יסוד , מזבח אדמה מלכות 5445
 ).אור יקר( על שם עמו מפני שעדיין הוא קשי ליבא כעמו להכי קאמר אבנים לשון רבים וידרשו 5446



úéùàøá 

559 

 קשי ואות ממנו הוסר ולא נמול ואם
 הקדוש של דשוהק לעבודת כנסילה הלב
 הזה האבן כפסל הוא הרי ,הוא ברוך

 ,הזה הצד ומן הזה מהצד אותו שגוזרים
 תבנה לא" לכן .כבראשונה אבן ונשאר
 ,בקשיותו נשאר הוא שאם ,"גזית אתהן

 ,כלומר ".ותחללה עליה הנפת חרבך כי"
לכן . לו מועילה אינה שנמול המילה אותה
 הקרבן את שמקריב מי לש חלקו אשרי
 ברוך הקדוש לפני וברצון בשמחה הזה
 היום כל הזה בחלק חולשמ וצריך .הוא

 בך חוסי כל וישמחו" שכתוב ,)ההוא(
 הביוא בך ויעלצו עלימו ותסך ירננו לעולם

  ".שמך

éù÷ àåää äéðî éãòà àìå øæâúà éàåå àáìã 
 àðçìåôá ìòéîìàùéã÷á÷ã " éàäë àåä éøä ä
 àðáàã àìéñô éàäîå àñéâ éàäî äéì éøæâã

àúéîã÷áãë àðáà øàúùàå àñéâ5447 êë ïéâá 
 úéæâ ïäúà äðáú àì]éàã[ )ã( øàúùà

 äéììçúå äéìò úôðä êáøç éë äéúåéù÷á
äéì àéðäî àì øæâúàã åøéæâ àåää øîåìë5448 

äé÷ìåç äàëæ êë éðéâá5449 éàä áéø÷àã ïàîã 
á÷ éî÷ àåòøá àúååãçá àðáø÷" éãçîì éòáå ä

à÷ìåç éàäá5450 ìë )àåää ( áéúëã àîåé
)íéìäúáé ä  ( åððøé íìåòì êá éñåç ìë åçîùéå

êîù éáäåà êá åöìòéå åîéìò êñúå  
 תשעים בן אברם ויהי" ,ואמר אחר פתח

 שדי אל אני ,'וגו 'ה וירא שנים ותשע שנה
 ,בו ןילעי יש הזה בפסוק ."' וגולפני התהלך
 לא עתה עד וכי .דרכים בכמה וקשה

 אלא ,לאברהם הוא רוךב הקדוש התגלה
 'ה וירא" ,האלה לימים כשהגיע ,היום )עד(

 ויאמר" כתוב והרי ,דםוק ולא " אברםאל
 ,"אברם אל אמר 'וה" ,"אברם אל 'ה
 מונה היוםו ."' וגותדע ידוע לאברם ויאמר"

 כתוב ,אותם וכשמונה ,הימים חשבון את
 לא עתה שעד נשמע ,"אברם אל 'ה וירא"

  .עליו התגלה

ãéà çúô äðù íéòùú ïá íøáà éäéå øîàå ê
åäé àøéå íéðù òùúå"åâå ä'  êìäúä éãù ìà éðà

åâå éðôì ')à æé úéùàøá( àðééòì úéà àø÷ éàä 
 àì àúùä ãò éëå ïéçøåà äîëá àéù÷å äéá

á÷ äéì éìâúà" àìà íäøáàì ä)ãò ( àðãéàä
åäé àøéå ïéîåé éðäì àèî ãë"íøáà ìà ä  àìå

 áéúëäå íãå÷)à áé íù (éååäé øîà" íøáà ìà ä
)ãé âé íù (åäéå" íøáà ìà øîà ä)âé åè íù (

åâå òãú òåãé íøáàì øîàéå ' éðî àðãéàäå
>ïáùåç<åäé àøéå áéúë åäì éðî ãëå ïéîåé " ìà ä

éåìò éìâúà àì àúùä ãòã òîúùà íøáà  
 ותשע שנה תשעים בן" שכתוב ,ועוד

 אלא. שנים כך ואחר ,שנה בתחלה ,"שנים
 .וירא כתוב לא הימים אותם כל ,שנינו כך
 וסתום אטום שהיה זמן כל אלא ,מהול
 הוא ברוך הקדוש עליו התגלה לא) כך(

 ".וירא" שכתוב ,אליו התגלה היום .כראוי
 ,הזו האות בו לגלות שרצה משום ,מהול

 ברוך הקדוש שרצה ,ועוד. הקדוש הכתר
 לא וקדוש ,קדוש זרע ממנו להוציא הוא
 ,אמר אלא .אטום בשר הואעדיין כש יהיה

 íéðù òùúå äðù íéòùú ïá áéúëã ãåòå
íéðù óåñáìå äðù àúéîã÷á5451 éëä àìà 

àøéå áéúë àì ïéîåé ïåðéà ìë àðàú5452 éàî 
íéúñå íéèà äåäã äîë ìë àìà àîòè) êë (

á÷" éìâúà àðãéàä éæç÷ãë äéìò éìâúà àì ä
ã íåùî àîòè éàî àøéå áéúëã äéìò àòá

éìâì5453 àøúë úà éàä äéá àùéã÷5454 ãåòå 
á÷ àòáã" àòøæ äéðî à÷ôàì äàùéã÷5455 

                                                           

 ).אור יקר(פעמים הרבה עד שיתרכך לבו ] הגרים[שדוחין אותם , לא תבנה אתהן 5447
 ).אור יקר(ליכנס במדרגות עליונות על ידי הברית  5448
 ).אור יקר(כי הוא עיקר המצוה בשלימות  5449
 ).אור יקר(שכינתא יסוד ומלכות  5450
 ).אור יקר(ו לומר שנים לבסוף שנה מקודם למה כיון שהיה ל 5451
עכשיו בשעת המילה שנתגלו בו החסדים על ידי המילה לכך כתיב וירא להורות לנו שתחלה היה  5452

אטים וסתם שהחסדים שבדעת לא נתפשטו בו ולא ירדו ממקומם מפני שהערלה חופפות על גבי הברית 
 .ב"לעיל סוף פח ע' עי). מ"מ(

 ).אור יקר( המילה וסגולתו אל הנבואה כדי שימול בלב טוב כדי שיראה כבוד 5453
 ).אור יקר(ט אמר וירא "כ מ"גם עתה עדיין סתום היה א 5454
 ).אור יקר(כדי שיצא יצחק בקדושה  5455
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 ולזמן ,שנים ותשע תשעים בן שהוא כעת
 שיהיה ,קדוש זרע ממנו שיצא הוא קרוב
 ממנו יצא כך ואחר ,בהתחלה קדוש הוא
 בכל ולא ,בזה ימיו את מנה לכן ,קדוש זרע

 תשעים" ,עוד .שבהתחלה הללו הזמנים
 שנים היו לא הראשונים ימיו שכל ,"שנה
 ,יםימ ימיו היו שלא ,אחת כשנה אלא

 ולאשנים ,  הם שנים,עכשיו שהגיע לזה
  .שנה

åàùéã÷ àìà àøùá íéèà åäéàã ãåòá éåäì àì 
 íéðù òùúå äðù íéòùú ïá àåäã àúùä øîà

 ÷åôðéã àåä áéø÷ ïîæå>äéðî< àòøæ àùéã÷ 
 àåä éåäìàùéã÷ äéðî ÷åôðé øúáìå àúéîã÷á 

 àòøæàùéã÷ éåîåé éðî êë ïéâá ]ìëá àìå éàäá [
)ìëë àìå éàäì( íéòùú åú àúéîã÷ éðîæ éðä 

 ãçë àìà íéðù ååä àì éàîã÷ éåîåé ìëã äðù
äðù5456 éàäì àèîã àúùä ïéîåé éåîåé ååä àìã 

äðù àìå ïåðéà íéðù íéðù  
 משמיע מה ".שדי אל אני אליו ויאמר"
 כך אלא .שדי אל אני אמר לא עכשיו שעד

 כתרים עשה הוא ברוך הקדוש ,שנינו
 וכל ,למטה קדושים שאינם תחתונים

, בהם נטמאים נמולים שלא אותם
 ,בהם שיש הרשום ומה .בהם ורשומים

לכן ו ,יותר ולא ת"דל ן"שי בהם שנראה
 אחר .בהם ונדבקים בהם נטמאים
 כנפיב ונכנסים ,מאלו יוצאים שנמולים
 םושיהר ד"יו בהם ומתגלה ,השכינה
  ,השלם הברית אות ,הקדוש

à øîàéå ãòã òîùî éàî éãù ìà éðà åéì
 àðàú éëä àìà éãù ìà éðà øîà÷ àì àúùä

á÷ ãáò"ïéàúú ïéøúë ä5457 àúúì ïéùéã÷ àìã 
ïåäá ïåáàúñé åøæâúà àìã ïåðéà ìëå5458 

 éæçúàã ïåäá úéà àîåùéø éàîå ïåäá ïéîéùøå
éù åäá"ìã ï"ú5459 êë ïéâáå øéúé àìå 

]ïåáàúñà) [ïåáàúñéå( øúá åäá ïå÷áãúàå åäá 
àãéåôãâá ïéìàòå ïéìàî ïé÷ôð åøæâú5460 

åé åäá àéìâúàå àúðéëùã" àîéùø ãàùéã÷ úà 
íéìù àîéé÷  

  äö/á  
 בקיום ונשלמים ,י"שד בהם ונרשם

 שדי אל אני" בזה כתוב כן ועל .שלם
 שכעת .שלם ,"תמים והיה לפני התהלך

 מול .ת"ודל ן"שי של םושיבר חסרה אות
 ומי .ד"יו של םושיבר שלם והיה ,עצמך את

 בשם להתברך ראוי ,הזה םושיבר שהוא
 זה מה". אותך יברך שדי ואל" שכתוב ,הזה

 ,הברכות יוצאות שממנו ההוא ,"שדי אל"
 ,התחתונים הכתרים כל על ששולט הוא

 מי לכן .ומזדעזעים מיראתו פוחדים והכל
 קדושים שאינם אותם כל ,מולישנ

ãù åäá íéùøúàå" íéìù àîåé÷á íéìúùàå é
 éàäá áéúë àã ìòå)é úéùàøáà æ ( éãù ìà éðà

 úà àúùäã íéìù íéîú äéäå éðôì êìäúä
éùã àîéùøá øñç"ìãå ï"ú5461 éåäå êîøâ øæâ 
åéã àîéùøá íéìù" àã àîåùøá åäéàã ïàîå ã

 áéúëã àã àîùá àëøáúàì éæçúà) úéùàøá
â çë ( àåää éãù ìà åäî êúåà êøáé éãù ìàå

äéðî ï÷ôð ïàëøáã5462 ïéøúë ìë ìò èéìùã àåä 
î àìëå ïéàúúïéìçã äéúìçã5463ïéòæòãæîå 5464 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(ומה שהיה שנה נעשו שנים , שחזרו והאירו כל שניו וכל עבודתו הקודמת 5456
' עי). א"ד(ל הקדושה וזה לעומת זה עשה האלקים מדריגות של כוחות חיצונות שהם למטה מגבו 5457

  .ב שכתרין הם ספירות"זוהר ויקרא יא ע
 ).אור יקר(שהם סימנים דטומאה ' עד שהם כל כך חלקם עד שהם רשומים לקלי' מושקעים בקלי 5458
' וצדו הא' החוטם ושני גבות העיניים הוא ש, היינו בפנים" שד"ו, שהוא טמאי ודאי, זה מורה שד 5459

ש ואתרשים בהו "אותיות הקדומים ונעשים שדי והיינו דקאמר וז' מתקדשים ב' וכאשר מתגלה הי' וכודלת 
שדי כל שם שדי שאין גוף ישראל כמו גוף הגוי עם היות צורתם הגשמי אחת גוף הגוי הוא טמא וגוף 

 ).אור יקר(ישראל קדוש 
 ).א"ד(א ”בהקדמה יג ע 5460
 ).אור יקר(חסרון והפגם והוא במקום ה' והוא שד כדפי, י"דשד 5461
י שהוא מלשון ספוקא לכל "למלכות דהיינו היחוד והיינו שדי מקור לברכות ולשפע דהיינו ד 5462

 ).אור יקר(העולמות 
 ).אור יקר(מלשון שובר הכחות החיצונים  5463
 ).אור יקר(במקומם שהם יראים שם  5464
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 ,עוד ולא .בו שולטים ולא ממנו מתרחקים
 ועמך" שכתוב ,לגיהנם יורד שלא אלא

 שנמולו אותם כל( ."' וגוצדיקיםכולם 
 ,"ארץ יירשו לעולם"לכן ו ,צדיקים נקראים

 ההוא אלא הזו הארץ את יורש שאין
 צדיקים כולם ועמך" ,כמו כן .צדיק שנקרא
  ). "' וגוארץ יירשו לעולם

 ïéùéã÷ àìã ïåðéà ìë øæâúàã ïàî êë ïéâá
 àìà ãåò àìå äéá ïéèìù àìå äéðî ï÷çøúà

 áéúëã íðäéâì úéçð àìã)àë ñ äéòùé ( êîòå
åâå íé÷éãö íìë ')]ð"à [ïåðéà ìë5465 åøæâúàã 

 àìã õøà åùøéé íìåòì êë ïéâáå íé÷éãö ïåø÷à
éãö éø÷àã àåää àìà õøà éàä úéøé óåà ÷

åâå õøà åùøéé íìåòì íé÷éãö íìë êîòå àëä' (  
 הזה בעולם אשריכם ,אבא רבי אמר
 עולשמ שבאתי חלקי אשרי .הבא ובעולם

 ,קדושים כלכם .מפיכם הללו הדברים את
 זה" כתוב עליכם .הקדוש האלוה בני כלכם
 וזה יעקב בשם יקרא וזה אני 'לה יאמר
 אחד כל ".יכנה ישראל ובשם 'לה ידו בויכת

 ,העליון הקדוש במלך וקשור אחוז מכם
 ,ניםימגבעלי  , ממוניםגדולים ואתם

 ,החיים ארץ שנקראת הארץ מאותה
  .הקדוש הטל של המן מן אוכלים שגדוליה

à" àîìòáå ïéã àîìòá ïåúà ïéàëæ àáà ø
 ïéìà ïéìî òîùîì àðéúàã é÷ìåç äàëæ éúàã

 àäìà éðá åëìë ïéùéã÷ åëìë ïåëéîåôîàùéã÷ 
ééìò áéúë åë)ä ãî íù (åäéì øîàé äæ"éðà ä5466 

á÷òé íùá àø÷é äæå5467 åãé áåúëé äæå 
åäéì"ä5468äðëé ìàøùé íùáå 5469 ïåëðî ãç ìë 

 àëìîá øù÷úàå ãéçààùéã÷ äàìò5470 ïåúàå 
ïéñéøú ïðîî ïéáøáø5471 éø÷àã õøà àéääî 

íééçä õøà5472åðáøáøã ä àìèã àðîî ïéìëà é
àùéã÷5473  

 שמלכך ארץ אשריך" ,ואמר אחר פתח
 לך אי" וכתוב ".יאכלו בעת ושריך חורים בן

 ".יאכלו בבוקר ושריך נער שמלכך ארץ
 ולא, זה על זה קשים הללו הפסוקים

 ,אתזה ארץה אשריך שכתוב זהו .קשים
 אותם כל על ששולטת שלמעלה הארץ
 .החיים ארץ נקראתלכן ו ,שלמעלה החיים
 רשוד אלהיך 'ה אשר ארץ" כתוב ועליה

 לא אשר ארץ" וכתוב ,"תמיד תהוא
 כל תחסר לא לחם בה תאכל תובמסכנ

   .יקובמד "בה כל תחסר לא" ".בה

øîàå êãéà çúô5474) æé é úìä÷ ( õøà êéøùà
 áéúëå åìëàé úòá êéøùå ïéøåç ïá êëìîù) íù

æè ( åìëàé ø÷áá êéøùå øòð êëìîù õøà êì éà
éããäà ïééù÷ éàø÷ éðä5475 éàä ïééù÷ àìå 

éòìã õøà àã õøà êéøùà áéúëãàì5476 
àìéòìã ïééç ïåðéà ìë ìò àèìùã5477 êë ïéâáå 

 áéúë äìòå íééçä õøà éø÷à)áé àé íéøáã (
åäé øùà õøà" ãéîú äúåà ùøåã êéäìà ä

 áéúëå)è ç íù ( ìëàú úåðëñîá àì øùà õøà
äá ìë øñçú àì äá ìë øñçú àì íçì äá5478 

 à÷ééã  
                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א ”צג ע 5465
 ).אור יקר(מצד החסד  5466
 ).אור יקר(מצד הגבורה  5467
 ).אור יקר(מצד המלכות  5468
 ).אור יקר(ת והיינו סוד היחוד "מצד הת 5469
 ).אור יקר(החכמה  5470
 ).א"ע קע ע"ב(תריסין ממנן ' ג הם נק"שרים של עו' ע 5471
 ).אור יקר(בינה  5472
ג "דת' תיקון א, א"צ ה ע"ספד' ועי). אור יקר] ('במילוי א[ו "ל שהוא סוד יה"שפע הכתר שמשם הט 5473

 .לגלתא מליא טלא דבדולחאובחד ג :א"דא
 ).א"ד(ב "ב ותרומה קעד ע"קנד ע 5474
 ).אור יקר(כ אמר אי לך ארץ עם היותו בן חורין "כי בהיותו בן חורין נראה שהוא מאושרת ואח 5475
 ).אור יקר(מלכות  5476
 ).אור יקר(י אל חי להחיות כל העולמות "שפע כל הספירות הנשפע ע 5477
 .ב"לקמן קח ע' עי). אור יקר(יסוד במלכות  5478
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 בן שמלכך" שכתוב משום ,למה כך וכל
 שנאמר כמו ,הוא ברוך הקדוש זה ,"חורים

 בן" זה מה ,"חורים בן". "ישראל ריובכ בני"
 תהיה קדש היא יובל" שנאמר כמו ,"חורים

 שהרי ,"בארץ דרור וקראתם" וכתוב ,"לכם
 .חורין בןלכן ו ,היובל מן באה רותיהח כל

 ,רותיח בן כתוב ולא ,חורין בן ,תאמר ואם
 .רותיח בןכתוב ל צריך היה בודאי זה כך

 ,למדנו הסתומה במשנתנו אלא
 צאוי ונהר" כתוב אז ,'בה ' יכשמתחברות

 תאמר ואל ".הגן את להשקות מעדן
לכן ו ,מתחברים ודאי אלא ,כשמתחברים

 ארץ אשריך" כן ועל ,"חורים בן" כתוב
 ,"יאכלו בעת ושריך" ,"חורים בן שמלכך

  .וברצון בשלמות ,בשמחה

 áéúëã íåùî äîì êë ìëå)æé é íù ( êëìîù
ïéøåç ïá5479á÷ àã " øîà úàã äîë ä)ã úåîù 

áë ( ïéøåç ïá åäî ïéøåç ïá ìàøùé éøåëá éðá
 øîà úàã äîë)áé äë àø÷éå ( ùã÷ àéä ìáåé

 áéúëå íëì äéäú)é íù ( õøàá øåøã íúàø÷å
 ïéøåç ïá êë ïéâá éúà à÷ àìáåéî åøéç ìë àäã

úåøéç ïá áéúë àìå ïéøåç ïá àîéú éàå5480 éëä 
éòáéî úåøéç ïá éàãå àåä àúéðúîá àìà äéì 

é ïøáçúî ãë àðéðú ïìéã äàîéúñ'äá  ' ïéãë
 áéúë)é á úéùàøá ( úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå

ïâä úà5481 àìà ïøáçúî ãë àîéú àìå 
ïøáçúî5482áéúë ïéøåç ïá êë ïéâáå éàãå 5483 

 êéøùå ïéøåç ïá êëìîù õøà êéøùà àã ìòå
àúååãçá åìëàé úòá5484åîéìùá 5485àåòøá 5486  

 הארץ זו ,"ערנ שמלכך ארץ לך אי"
 שאר ארצות שאר כל שלמדנו ,שלמטה
 נתנו ,כוכבים ומזלות עובדי העמים

 ומעל ,עליהם ניםושממ ניםימג לגדולים
 גם הייתי נער" בו שכתוב ההוא לכלם
 של רוֹש אמר הזה הפסוק ,ולמדנו ".זקנתי
 שמלכך ארץ לך אי" כתוב כן ועל ,עולם

 .הזה מהצד שיונק לעולם אוי ,"נער
 שיונק כמי יונקים ,בגלות לוכשישרא

 ולא ,"יאכלו בבוקר ושריך. "אחרת מרשות
 של אחר בזמן ולא ,"בבוקר" .היום בכל

   .היום
 ובאים זורחת שהחמה בשעה ,ששנינו
 .בעולם תלוי הרוגז ,לשמש ומשתחוים

 גרם מי ,בעולם תלוי הרוגז המנחה בשעת

øòð êëìîù õøà êì éà5487 )éàä] (éåä[ õøà 
 ïéîò øàùã éòøà øàù ìë àéðúã àúúìã

åëò" åäééìò ïðîîã ïéñéøú ïéáøáøì åáéäéúà í
 äéá áéúëã àåää åäìëî àìéòå)äë æì íéìäú (

 ìù åøù àø÷ éàä àðàúå éúð÷æ íâ éúééä øòð
íìåò5488 êëìîù õøà êì éà áéúë àã ìòå åøîà 

àîìòì éåå øòð5489 ãëå à÷ðé àã àøèñîã 
àúåìâá ìàøùé  àúåùøî ÷éðéã ïàîë ïé÷ðé

 àìå åìëàé ø÷áá êéøùå àøçà>éìåëá <)ìëá( 
 àøçà àðîæá àìå ø÷áá àîåéàîåéã5490   

 ïéãâñå ïééúàå úçøåæ äîçã àúòùá àéðúã
 äçðîã àúòùá àîìòá éìú àæâåø àùîùì äéì

                                                           

 ).אור יקר(ה חכמה ובינה "ת בן י"ת 5479
 ).אור יקר(בינה לבדה  5480
. ספירות' גן ז, נהר בינה, עדן חכמה', הב. גן בינה, עדן כתר, נהר חכמה', הא: פירושים' נוכל לפרש ג 5481

 ).אור יקר(ת גן מלכות "עדן בינה נהר ת', הג
 ).א"ד(ב "א וקנג ע"א וכאן קכג ע”שלח לך קעד ע' אחרי מות עח ופ 5482
' ד רומז לאבא נ"פירוש דיו). אור יקר(ולא כן חירות שמורה פירוד , ב"חו, שנים' בן חורין שפי 5483

 ).א"נ(ן "מאי. שערי בינה ופשוט' ש נ"לבינה כמ
 ).אור יקר(מצד הבינה שהיא נקראת שמחה  5484
 ).אור יקר(מצד החכמה שהיא נקרא שלימא  5485
 ).אור יקר(מצד הכתר שהוא נקרא רצון  5486
 @.ט"כ תיקון חצות א שזה מט"שעה' עי 5487
ד עילא "ל, ועם היות שאמר ועילא מכולהו' ן הממונה על כל השרים ועל כל ההנהגה וכו"מטטרו 5488

' אומות וע' אלא הכוונה להנהגת ע, שרים הם חוץ מההיכלות ומטטרון בהיכל שביעי' שהרי ע, ממש
 ). אור יקר(שלטונין 

 ).אור יקר(סתם קאי ואילו לישראל לא קאי אי לך ארץ לעולם  5489
 ).אור יקר(בעת הכעס  5490
 ).אור יקר(ת "ת 5491
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 שנקרא ההוא ,נער שמלכך משום ,זה את
 ,עליונים קדושים ,אמתה צדיקי ואתם .נער
 ,הזה הצד מן יונקים אין ,הקדוש המלך בני

 .שלמעלה הקדוש המקום מאותו אלא
 אלהיכם 'בה הדבקים ואתם" כתוב עליכם

  ".היום לכםוכ חיים

 íåùî éàä íéøâ ïàî àîìòá àééìú àæâåø
 èåù÷ éàëæ ïåúàå øòð éø÷àã àåää øòð êëìîã

 àëìî éðá ïéðåéìò éùéã÷àùéã÷5491 ïé÷ðé àì 
 øúà àåääî àìà àøèñ éàäîàùéã÷ àìéòìã 

 áéúë åëééìò)ã íéøáãã  ( íé÷áãä íúàå
åäéá"íåéä íëìë íééç íëéäìà ä  

 לידידי נא אשירה" ,ואמר אבא רבי פתח
 ויסקלהו ויעזקהו ,'וגו לכרמו דודי שירת

 למה ,להתבונן יש הללו בפסוקים ."'וגו
 .תוכחה להיות צריך היה ,שירה כתוב

 כמו ,לדודי להיות צריך היה ,"לידידי"
 דילידי היה כרם" ".דודי שירת" שכתוב

 ולא התורה בכל הסתכלתי ,"שמן בן בקרן
  שנקרא מקום מצאתי

 øîàå àáà éáø çúô)à ä äéòùé ( àð äøéùà
åâå åîøëì éãåã úøéù éãéãéì ' åäì÷ñéå åä÷æòéå

åâå ' áéúë éàîà åäá àìëúñàì úéà éàø÷ éðä
äéì éòáî äçëåú äøéù5492 éòáî éãåãì éãéãéì 

 éãéãéì äéä íøë éãåã úøéù áéúëã äîë äéì
 àìå àúééøåà ìëá àðìëúñà ïîù ïá ïø÷á

éø÷àã àøúà àðçëùà  
  åö/à  

 הללו הפסוקים את אלא ,שמן בןקרן 
 וכך יפה והכל ,צורות בכמה בארו החברים

 ,יצחק זה ,"לידידי נא אשירה" אבל ,זה
. לעולם שיצא טרם ידיד ונקרא ,ידיד שהיה
 היתה רבה אהבה ,ששנינו ,ידיד למה

 טרם נעשה לאש בו הוא ברוך לקדוש
 ונוספה ,שלם ונקרא אביו אברהם שנמול

 לה נתנה הרי לשרה וכן ,להשלימו א"ה לו
 זה לשרה 'ה ,להתבונן יש כאן .הזאת א"ה

 היה ,ד"יו ולא א"ה למה לאברהם אבל ,יפה
 אלא .זכר היה הוא שהרי ,ד"יו בולכת צריך
 אברהם ,אצלנו סתום )הוא( היה עליון סוד
 העליונה א"המ סוד ונטל למעלה עלה

 א"וה העליונה א"ה ,הזכר של העולם שהיא
 .בנקבה ודאי וזו בזכר תלויה זו ,התחתונה

 ושרה ,שלמעלה א"בה עלה אברהםלכן ו
  .שלמטה א"בה ירדה

 äåî÷åà àä éàø÷ éðä àìà ïîù ïá ïø÷
 ìáà àåä éëäå øéôù åäìëå ïéðååâ äîëá àééøáç
 éø÷àå ãéãé äåäã ÷çöé àã éãéãéì àð äøéùà

é ïðéðúã ãéãé éàîà àîìòì ÷åôé àì ãò ãéã
á÷ì äéì äåä éâñ åîéçø" ãò ãéáòúà àìã äéá ä

 óñåúàå íéìù éø÷àå äåáà íäøáà øæâúà àìã
ä äéì"à5493ä éàä äøùì ïëå àúåîìùàì " à

 úáéäéúà>äì <)äéì(ä àìëúñàì úéà àëä  '
øéôù äøùì5494ä éàîà íäøáàì ìáà " àìå à

åé"é ã 'éòáî5495øëã àåä àäã äéì  àìà äåä 
 àæøäàìò )äåä( ]àåä[ ÷éìñ íäøáà ïååâá íéúñ 

àìéòì5496äî àæø ìéèðå " àäàìò5497 åäéàã 
àøåëãã àîìò5498ä " àäàìòäå " éàä äàúú à

 êë ïéâáå éàãå àá÷åðá éàäå àøåëãá àéìú
äá ÷éìñ íäøáà"äá úúçð äøùå àìéòìã à" à

àúúìã5499  

                                                           

 ).טו' ב סי"אור יקר ש(שהם תוכחה לישראל  5492
 ).א"נ(ח אברים "פירוש לרמ 5493
 ).אור יקר(שהיא אות נקבה  5494
 ).אור יקר(שהוא דכר  5495
 ).אור יקר(לאולדא , ממדת חסד ששם מקומו 5496
  ).הערת הזוהר(א ”קי ע). אור יקר(שהיא מאצלת עד המלכות , ליד בבינהכלומר עזר וסיוע להו 5497
ולהכי , ועם היות שהיא נקבה לחכמה היא בעצמה זכר' וכו, עם היות שאנו מכנסים הבינה נקבה 5498

אור (ממש ' תתאה נק' אמנם ה, דכורא ממש לא הוי אלא תליא בדכורא, קאמר לקמן האי תליא בדכורא
' איהו כנזכר פ' מ לגבי כלהו דלמטה דכו"לגבי דכורא חכמה מ' ג דגם היא נוק"אה ואעעל' ל בינה ה"ר). יקר
  ).'ח שער כה פרק ג"ע(א "והוא הנקרא עלמא דדכורא המתלבש בז, )ו"לש(א "לקמן רמו סע). א"נ(מ "א. ויחי

 המלכות בסוד היותה' בעוד שלא ילדה היתה נקבה טומטומית בבחי' שרה היתה למעלה וירדה וכו 5499
 ).אור יקר(והיתה למטה ממנו להיותה נקבה להוליד , למעלה באחורי הזכר שאינה יולדת
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 ולמדנו ,"זרעך יהיה כה" שכתוב ,עוד
 כנסילה מתחיל שהיה ,ממש זרעך ,"זרעך"

 בברית כנסילה שמתחיל ומי ,הזו בברית
 גר נקרא ירישמתג הגרלכן ו .נכנס ,הזו

 .שנמולו קדוש מגזע בא שלא משום ,צדק
 .אברהם ,כזה שמו ,בזה שנכנס מי ,כן ועל

 .ממש זרעך ,"זרעך יהיה כה" בו כתובלכן 
 ,לשרה א"ה נמסרה לא ואם .א"ה לו ונמסר

 כמו ,למטה לידלהו לאברהם לו היה
  .למטה מולידה הזו ה"שהכ

]åú[ áéúëã )ä åè úéùàøá ( êòøæ äéäé äë
ùîî êòøæ êòøæ àðúå5500 ìòéîì éøàù äåäã 

íéé÷ éàäá5501 íéé÷ éàäá ìòéîì éøàùã ïàîå 
øæâúàã àøåéâ êë éðéâáå ìàò5502 éø÷à ÷ãö øâ 

 àòæâî àúà àìã ïéâáàùéã÷ àã ìòå åøæâúàã 
øáà éàäë äéîù éàäá ìàòã ïàîíä5503 ïéâá 

 áéúë êë]äéá[ ùîî êòøæ êòøæ äéäé äë 
ä äéì øñîúàå"à) äøùì( øñîúàã åàì éàå 

ä"äøùì à5504 àúúì ãéìåàì íäøáàì äéì äåä 
ë éàäã äîë"àúúì úãéìåà ä  

 שתי התחברו ,א"ה לשרה שנמסרה אחר
 שיצא ומה ,למעלה והולידו יחד ן"ההי

 של הראש אות ד"יו לכן .ד"יו הוא מהם
 ,להתפשט הזכר מתחיל מכאן .זכר ,יצחק

 ,"זרע לך יקרא ביצחק כי" כתוב כן ועל
 ,למעלה הוליד יצחק .בך ולא ביצחק
 השלים ויעקב ,"ליעקב אמת תתן" שכתוב

 בזה נאחז אברהם וכי ,תאמר ואם. הכל
 ".לאברהם חסד" כתוב והרי ,יותר ולא
 עם חסד שעשה משום ,הוא כך חלקו אלא
 אחוז הוא ,להולידכדי  אבל ,העולם בני
 נמול לא כן ועל ,מתחיל ומכאן כאן

 וסוד ,שנה ותשע תשעים בן אלא אברהם
  .במשנתנו ובארנוהו ,ידוע הרי הדבר

ä úøñîúàã øúá" ïéøú åøáçúà äøùì à
éää" åäééðî ÷ôðã éàîå àìéòì åãéìåàå àãçë ï

åé àåä"åé êë éðéâá ã"øëã ÷çöéã àùéø úà ã5505 
éøàù ïàëî5506àøåëã 5507 ìòå àèùôúàì  àã

 áéúë)áé àë úéùàøá ( êì àø÷é ÷çöéá éë
òøæ5508àìéòì ãéìåà ÷çöé êá àìå ÷çöéá 5509 

 áéúëã)ë æ äëéî ( á÷òé á÷òéì úîà ïúú
 éàäá íäøáà éëå àîéú éàå àìë íéìùà

 áéúë àäå øéúé àìå ãéçàúà)íù ( ãñç
 ãéáòã ïéâá àåä êë äéìéã à÷ìåç àìà íäøáàì

ãéçà àëä àãìåàì ìáà àîìò éðá íò ãñç5510 
àã ìòå àéøù àëäîå5511 íäøáà øæâúà àì 

                                                           

ר וכניסת הגרים "כלומר הזרע שיש בך להוליד ולפיכך היה ראוי שיוליד למטה כי הוא היה ג 5500
ולא על ישראל , יצחק שהוא בן אברהם ממש' פי). אור יקר(במלכות שכן נקראים גר צדק שהיא מלכות 

 ).מ"מ( לצאת ממנו שעתידים
 ). מ"מ(כה ' יצחק בעת לידתו לא השיג רק המלכות שנק 5501
 ).הערת הזוהר(א ”שלח לך קסה ע 5502
 ).א"ד(מכאן נהגו לקרא גרים אברהם  5503
תעלה , אחרת אחריה' אמנם כאשר יבוא ה, אחרונה של שם' ה' נמצא הה' למטה מ' בעוד שאין ה 5504

 ).אור יקר(ראשונה ' הקודמת במעלת ה
 ).מ"מ(' כ נוק"ג' ונק' היא עטרת היסוד שהיא כדמות י' י 5505
 ).א"ד(התחיל  5506
והשתא ממט הלמעלה עסקינן , אמנם התפשטות הזכר ממט הלמעלה הוא יסוד, הוא יסוד' י' פי 5507

 ).אור יקר(
להוליד לעילא ' ולפי שעה נסתלק בה, שהוא זכר ויש בו זרע ולא בך שאתה נקבה ובנקבה אין זרע 5508

 ).יקראור (לבד 
 ). מ"מ(א "ת דז"מה שהוליד יצחק הוא יעקב הוא בת 5509
 ).מ"מ(לעולם אברהם מדתו חסד אלב יצחק שנולד ממנו הוא במלכות ' פי 5510
' וכל אחת כלולה מי' שמדתו תהיה כלולה מי' א שיוליד אלא בן ק"א' פירוש שתולדת אברהם במ 5511

  ).א"נ(ח "ז. ולפיכך המילה שנה קודם' הם ק
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òùúå íéòùú ïá àìà5512 àä äìîã àæøå äðù 
ïìéã àúéðúîá àðîé÷åàå òãééúà  

 זולאח יצא ,הקשה הדין ,יצחקלכן ו
 יעקב כן ועל ,חסד ונקרא ,ולהוליד לחלקו
 מצד ,הזה ומהצד הזה מהצד הכל השלים

 למעלה לחלקם ויצחק אברהם האחיזה
 להוליד להם תןישנ מהצד ,השלמות היא

 כתוב זה ועל ,שלמות היא למעלה מלמטה
 נאחזו בו ,"אתפאר בך אשר ישראל"
 כאן כתוב זה ועל. וממטה ממעלהצבעים ה

 שירה ".לידידי נא אשירה" שכתוב ,שירה
 נקרא שהרי ,זכר להוליד נקרא שזה ,ודאי
 )זה( אומרים ויש .לעולם אצשי טרם ידיד

כמו  ,אברהם זה ,"לידידי נא אשירה"
 ירש ואברהם ".בביתי לידידי מה" שנאמר
 מה )על( אבל ,הזה החלק נחלת שלירושה 

 דודי שירת. "זה כך ,יצחק שזה שאמרנו
 ,דודי שנקרא ,הוא ברוך הקדוש זה ,"לכרמו
 אוחז "ידידי" ,"ואדום צח דודי, שכתוב
 כרם" שכתוב ,כרם נטע וממנו ,זכר ,בדודי

  ".לידידי היה

 àðéã ÷çöé êë ïéâáåàãçàì ÷ôð àéù÷5513 
éø÷à ãñç àãìåàìå äé÷ìåçì5514 á÷òé àã ìòå 

àøèñ éàäîå àøèñ éàäî àìë íéìùà5515 
 ïåäé÷ìåçì ÷çöéå íäøáà åãéçàã àøèñî
 åäì áéäéúàã àøèñî àúåîéìù àåä àìéòì

àìéòì àúúî àãìåàì5516 ìòå àúåîéìù àåä 
 áéúë àã)â èî äéòùé ( êá øùà ìàøùé

àìéòî ïéðååâ åãéçàúà äéá øàôúà5517 
àúúîå5518äøéù àëä áéúë àã ìòå 5519 áéúëã 

)à ä íù ( àäã éàãå äøéù éãéãéì àð äøéùà
 éø÷à àäã øëã àãìåàì éø÷à]ãéãé[ àì ãò 

 éøîàã úéàå àîìòì ÷åôé)ã"à ( àð äøéùà
íäøáà àã éãéãéì5520 øîà úàã äîë ) äéîøé

åè àé ( àúåøé úéøé íäøáàå éúéáá éãéãéì äî
úðñçàã5521 ìáà àã à÷ìåç )ìò (äî 
àðéîàã5522éãåã úøéù àåä éëä ÷çöé àãã 5523 

á÷ àã åîøëì"éãåã éø÷àã ä5524 áéúëã ) ä øéù
é (éãåãá ãéçà éãéãé íåãàå çö éãåã5525 øëã 

íøë òèðúà äéðîå5526 áéúëã )à ä äéòùé (
íøë5527éãéãéì äéä   

                                                                                                                                                                                     

ט נכנס להשלים המאה ששם באותו השער נוגע "ובבואו להיות בן צ,  מאה שעריםהמלכות היא 5512
' רומזים לט' וכן ט' וצ, ן לבד"אותיות דשם ב' המלכות יש בה ט). אור יקר(ביסוד נמול 

 ).מ"מ(אלו @ לבדוק@@@@אותיות
 ).אור יקר(נעשה מרכבה ' פי 5513
 ).מ"מ(חסד שיצא מיצחק יעקב שנוטה לצד ה). אור יקר(היינו יסוד  5514
 ).אור יקר(ת משלים ומייחד הקצוות "יעקב ת, יצחק לגבורה, אברהם מרכבה לחסד 5515
ת המתייחד עמהם ומשפיעם ושלימות ממנו נמצא מכל צד "אברהם מלכות יצחק יסוד יעקב ת 5516

 ).אור יקר(ת ומכל צדי שלימתו האבות "יעקב בת
 ).אור יקר(ת "כולל חג 5517
 ).אור יקר(האבות ' בחי' שהם ב, ים"נה 5518
אור ( כיון שיצחק היה תחילת עלמא דדכורא וממנו יצא יעקב שלמות הכל ראוי שיאמר בו שירה 5519

 ).יקר
 ).אור יקר(שעברו ישראל מצות ברית מילה , ה ובשר קדש יעבור"שאמר לו הקב 5520
ואפשר דעל אהבה קאמר שהיא ירושת אברהם כאומרו אברהם אהבי , מלכות שהיא נקראת שירה 5521

 ).יקראור (
 ).אור יקר(יצחק הו אידיד דהיינו היסוד ושירה מלכות  5522
 ).אור יקר(ת שהוא צח מצד החסד אדום מצד הגבורה "ת 5523
 ).מ"מ(ת "ת' פי 5524
 ).אור יקר(גוף וברית חשבינן חד , אחיד בדודי 5525
5526  
 ישראל' פי). אור יקר(והם הנטיעות הנשמות הקדושות והנטעות בה נשמתן של ישראל , במלכות 5527

 ).מ"מ(שנקראו כרם 
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 ".שמן בן בקרן" זה מה ,"שמן בן בקרן"
 חזר .נטע ובמה הזה הכרם יצא במה אלא

 בקרן" שכתוב ,רןק זה מה ,בקרן ואמר
 הזו והקרן ,מתחיל היובל בקרן ".היובל
 זה מה. שמן בן שנקרא הזכר באותו אחוזה

 ושניהם ,"חורים בן" שנאמר כמו ,שמן בן
 שמן שופע שמשם ,"שמן" .אחד דבר
 ".שמן בן"לכן ו ,רותנה להדליק ותוגדל

 ויוצאים שופעים הזה וגדלות והשמן
 נסוכו אותו לוקחש עד ,רותנ ומדליקים

 ".היובל קרן" נקרא וזה ,הזה הקרן אותו
 כן ועל ,בקרן אלא המלכות משיחת איןלכן 

 ונאחז בקרן שנמשח ,דוד מלכות נמשכה
  .בו

 äîá àìà ïîù ïá ïø÷á éàî ïîù ïá ïø÷á
ïø÷á øîàå øæç òèðúà äîáå íøë éàä ÷éôð5528 

 áéúëã ïø÷ éàî)ä å òùåäé ( ïø÷á ìáåéä ïø÷á
ïø÷ éàäå éøàù ìáåéä5529úà  øëã àåääá ãéçà

ïá éø÷àã5530ïîù 5531 úàã äîë ïîù ïá åäî 
 ïîúîã ïîù äìî ãç åäééååøúå ïéøåç ïá øîà

ïéðéöåá à÷ìãàì åáøå àçùî ãéâð5532 êë ïéâáå 
 ÷éìãàå ÷éôðå ãéâð åáøå ïîù àãå ïîù ïá

éðéöåáïäéì ìéèðã ãò 5533äéì ùéðëå 5534 éàä 
ïø÷5535 úéì êë éðéâá ìáåéä ïø÷ éø÷à àãå 

àúåëìîã àúåçéùî5536 àã ìòå ïø÷á àìà 
ïø÷á çùîúàã ãåãã àúåëìî êùîúà5537 

äéá ãéçàúàå5538  
 הזו כטבעת )ויסלקהו( "ויעזקהו"

  ,הצדדים כל את שמקיפה
 åä÷æòéå)åäì÷ñéå(371) á ä äéòùé( éàäë 

à÷æò5539ïéøèñ ìëì øçúñàã 5540  
  åö/á  
 כל את ומחלקו ממנו שהסיר "ויסקלהו"

 כל ,ניםיהמג אותם כל ,גדולים אותם
 לו לקח והוא ,התחתונים תריםהכ אותם

 כי" שכתוב ,לחלקו הזה הכרם )הקרן( את
 ויטעהו". "נחלתו חבל יעקב עמו 'ה חלק

 שורק נטעתיך ואנכי" שנאמר כמו "רקוש

 ïåðéà ìë äé÷ìåçîå äéðî éãòàã åäì÷ñéå
ïéáøáø5541ïéñéøú ïåðéà ìë 5542 ïéøúë ïåðéà ìë 
ïéàúú5543 éàäì äéì áéñð àåäå )ïø÷ (]íøë[ 

 áéúëã äé÷ìåçì)è áì íéøáã (åäé ÷ìç éë" ä
÷øåù åäòèéå åúìçð ìáç á÷òé åîò5544 )äéòùé 

                                                           

 ).מ"מ(מלכות נקראת קרן ' פי 5528
 ).אור יקר(י נשמות יצאות לעולם "מלכות מצד הבינה וע 5529
 ).אור יקר(ת "ת 5530
 ).אור יקר(דמתמן שמן , חכמה 5531
ספירות והן אמת השמן מצד החכמה אמנם אור הנר שהם נדלות היינו מצד הבינה שהיא ' הם ז 5532

להדליק נרות שהוא התעוררות מדרגות הקדושה ). אור יקר(ל ידי השמן ומתקיים בנר ע, אש ודאי בשמאל
 ).א"ד(שיאירו השפעה למטה 

 ).אור יקר(ברדתו למטה  5533
 ).אור יקר(מכל הספירות  5534
 ).אור יקר(בהיותה מקבלת השמן שהיא השפע הנזכר אז נקראת קרן  5535
 ).אור יקר(שיועיל וימשך  5536
, עלמא אריכא והוא כולו חרס שיש בה מיתה והיא זעיראך אינה נקשרת ביובל שהוא "בהיות פ 5537

והיא נקשרת ביובל שהוא הבינה , אמנ םקרן מורה על מציאותה עטרה בראש ודאי, ולכך אינה נמשכת
 ).אור יקר(ולכך אתמשך מלכותא , עלמא אריכא

עם וזה ט, ובזה נתחזק מלכות שתקנה במרכבתו, נוסף על היותו משוח מלך, נעשה מרכבה אליה 5538
משיחת שלמה פעם אחרת מפני שכשנמשח דוד לא היה הקרן בשלימות כמו אחר שתקנו דוד במרכבתו 

 ).אור יקר(ולכך רצה שימשחו עתה לשלמה קרן אחר שהי אמתוקנת על ידו 
 ).אור יקר(ק "עגולה בעל ו 5539
 ).א"ד(כטבעת זו שמסובבת מכל צד , )אור יקר(ק העליונים "לקבל מו 5540
 ).אור יקר(ישראל חלק בהם שרים שאין ל' ע 5541
 ).א"ד(אומות ' שרי ע). אור יקר(הם כחות הדין מהחוץ ולא טמאים מכל וכל כענין השרים  5542
 ).א"ד(בארתים בסמוך ). אור יקר(החיצונים ממש  5543
 ).אור יקר(שורק כזה ּו ' ו 5544
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 מכאן ,א"בה כתוב ה"כל .אמת זרע כלה
 יצא ומזה ,למעלה להוליד אברהם התחיל

 היינו .ודאי אמת זרע כלה .אמת זרע
 .אחד דבר והכל ,"זרעך יהיה כה" שכתוב
 את שירשו ישראל של חלקם אשרי

  .הזו הקדושה שהוהיר

á ä ( øîà úàã äîë)àë á äéîøé ( éëðàå
ìë úîà òøæ äìë ÷øåù êéúòèð"äá áéúë ä" à

 ÷ôð éàäîå àìéòì àãìåàì íäøáà éøàù ïàëî
 áéúëã åðééä éàãå úîà òøæ äìë úîà òøæ

)ä åè úéùàøá ( äìî ãç àìëå êòøæ äéäé äë
 àúåøé åúøéã ìàøùéã ïåä÷ìåç äàëæàùéã÷ 

 àã  
 זה מה ".תוכוב מגדל ויבן" הפסוק סוף

 בו 'ה שם עז מגדל" שנאמר כמו .מגדל
, ודאי צדיק ירוץ בו ,"ונשגב צדיק ירוץ

 ,הצדק של השער זה ,"בו חצב יקב וגם"
 מה ,"צדק שערי לי פתחו" שנאמר כמו

 נכנס ,שנמול ישראל בן שכל ,משמיענו
 את שמקריב ומי .לשניהם וזוכה בשניהם

 .הקדוש לשם אותו מכניס ,הזה לקרבן בנו
 ,וארץ שמים מיםימתקי הזו האות ועל

 קותוח ולילה יומם בריתי לא אם" שכתוב
 הזה שמחהה ובעל ".שמתי לא וארץ שמים

 הוא ברוך הקדוש את לראות ,לכל זכה
  .הזה ביום בפנים פנים

 àø÷ã äéôåñ)á ä äéòùé ( åëåúá ìãâî ïáéå
ìãâî åäî5545 øîà úàã äîë )é çé éìùî ( ìãâî

æò5546åäé íù "øé åá ä÷éãö õå5547 õåøé åá áâùðå 
÷éãö) áâùðå( áöç á÷é íâå éàãå  åá)á ä äéòùé (

÷ãöã àòøú àã5548 øîà úàã äîë ) çé÷ íéìäú
èé ( øá ìëã òîùî éàî ÷ãö éøòù éì åçúô

åäééååøúá ìééò øæâúàã ìàøùé5549 éëæå 
åäééååøúì5550 àã àðáø÷ì äéøá áéø÷ã ïàîå 

 àîùá äéì ìééòàùéã÷5551 àã úà ìòå 
éîù ïéîéé÷úîàòøàå à5552 áéúëã ) âì äéîøé

äë ( õøàå íéîù úå÷ç äìéìå íîåé éúéøá àì íà
 àìëì äëæ àã àìåìäã äéøàî éàäå éúîù àì

éæçîì5553á÷ "àîåé éàäá ïéôðàá ïéôðà ä  
 ואשרי ,הזה ליום שזכינו חלקנו אשרי

 קראנו ,לך שנולד הזה והבן .עמנו חלקך
 אף יצרתיו ,'וגו בשמי הנקרא כל" עליו

 ."' וגו'ה למודי בניך וכל" וכתוב ,"עשיתיו
 ,לו אמרו. מילין שלשה אבא רבי את וויל

 זה לכל זכה שלך המארח הזה ההלולא בעל
 מה ,אמר .המצוה קיום את יםישק משום

 אחי אשת ,אשתי ,האיש אותו אמר ,היא

 äàëæå àîåé éàäì àðéëæã àð÷ìåç äàëæ
 àðéø÷ êì ãéìééúàã àøá éàäå àðîò ê÷ìåç

 äéìò)æ âî äéòùé (éîùá àø÷ðä ìë5554åâå  '
 áéúëå åéúéùò óà åéúøöé)âé ãð íù ( êéðá ìëå

åäé éãåîì"äåâå  'äåôæåà5555 úìú àáà éáøì 
 êæéôùåà àìåìäã äéøî éàä äéì åøîà ïéìéî
 øîà äåöîã àîåé÷ íéé÷ã ïéâá éàä éìåëì äëæ

                                                           

 ).אור יקר(י ישראל קבלה השכינה תיקוניה וקישוטיה "עניינה בתוך ישראל שע, מלכות 5545
 ).מ"מ(שנקרא ציון ' יסוד דנוק' פי 5546
  . מגדלתיסוד נקראשספירת ' ח שער כט פרק ה"ע' עי 5547
נקודת ' ה שבה נקרא שערי צדק והיסוד שבה נק"נו). אור יקר(ליכנס הצדיקים ממנה אל היסוד  5548

זהר (הים ה אל"קוים וסוד הוי' ק שהוא סוד יחוד ג"ש אותיות יב"יקב ע' ציון ושם נשפך החיין הטוב ונק
 ).מ"מ(' ירושלים שהיא עטרת יסוד דנוק' בחי). הרקיע

י ופריעה "מילה בכנ). אור יקר(י מצות מילה ופריעה "י היקב שחצב במגדל ע"בצדיק ובמגדל ע 5549
 ).א"ד(ב ”בצדיק אמור צא ע

 ).אור יקר(והן חלקו , להיותו מרכבה אליהם 5550
 ).אור יקר (ובזה נכנס אל כל' היא ה' כי פתח כניסת שם בן ד 5551
, ת ומלכות וקיומם חכמה ובינה"כי שמים וארץ ת' הוא הכרח שבאות ברית כלול כל שם בן ד 5552

אור (ה נתן חקות שמים וארץ על ידי הברית "ומשם י. ארץ' ה, שמים' ו, בינה' ה, חכמה' י, ה"דהיינו יהו
 ).יקר

  ).א"נ(ח "ז. ת"וך דת מתוך האש מת"זה אש שליהטה סביבות הבית והוא להורות גילוי הת 5553
אף ", רוח דבריאה" יצרתיו", נשמה דבריאה" בראתיו", נשמה דאצילות" ולכבודי", שנימול" בשמי" 5554
 ).אור יקר(נפש דעשיה " עשיתיו
  ).א"ד(היו עושין לו לויה  5555
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 ,אותה ונשאתי ,בנים בלי מת והוא ,היתה
 וקראתי ,ממנה לי שהיה הראשון הבן וזה
 והלאה מכאן ,לו אמר .שנפטר אחי בשם לו

 ברך .יעקב בר אידי הוא וזה ,אידי לו קרא
  .לדרכו והלך אבא רבי אותם

 éçà úúà éàúéáã àøáâ àåää øîà àéä éàî
 àøá àåä àãå äì àðáéñðå ïéðá àìá úéîå úååä
 éçàã àîùá äéì àðéø÷å äðî éì äåäã äàîã÷

à øèôúàã" äéì éø÷ äàìäìå ïàëî ìéãéà5556 
 ìéæàå àáà éáø ïåì êéøá á÷òé øá éãéà åðééäå

äéçøàì  
 רבי לפני הדברים דריס ,בא כאשר

 אחד יום .שמעון לרבי לומר ופחד ,אלעזר
 ,שמעון רבי ואמר ,שמעון רבי לפני היה
 וידבר פניו על אברם לוויפ" שכתוב מהו
 ".אתך בריתי הנה אני ,לאמר אלהים אתו

 פניו על ופלנ היה ,נמול שלא שעד משמע
 ולא בקיומו עמד ,שנמול אחר ,עמו ומדבר

 את שמצא ,"אתך בריתי הנה אני" .פחד
 נוח אם ,אבא רבי לו אמר. מהול עצמו
 הדברים מאותם לפניו מרושא מר לפני
 .רואמ ,לו אמר .בזה ששמעתי ליםוהמע
 אמר .ייִד על יענשו שלא פוחד אני ,לו אמר

 אייר לא רעה משמועה" ,ושלום חס ,לו
 ,המעשה לו פריס ".'בה בטוח ולב נכון
  . הדברים אותם כל את לפניו דריוס

  

 ìéçãå øæòìà éáøã äéî÷ ïéìî øãñ àúà ãë
 éáøã äéî÷ äåä ãç àîåé ïåòîù éáøì øîéîì

àå ïåòîù"ïåòîù ø5557 áéúëã éàî ) æé úéùàøá
â (éäìà åúà øáãéå åéðô ìò íøáà ìåôéå" í

ãòã òîùî êúà éúéøá äðä éðà øîàì àìã 
 øúá äéîò ìéìîå éåôðà ìò ìéôð äåä øæâúà
 äðä éðà ìéçã àìå äéîåé÷á íéà÷ øæâúàã
 éáø äéì øîà øéæâ äéîøâ çëùàã êúà éúéøá
 ïåðéàî äéî÷ àîéìã øîã äéî÷ àçéð éà àáà
 àîéà äéì øîà éàäá àðòîùã àúééìòî éìî
 øîà éàãé ìò åùðòúé àìã àðìéçã äéì øîà

ç äéì" å)æ áé÷ íéìäú ( àøéé àì äòø äòåîùî
åäéá çåèá åáì ïåëð" øãñå àãáåò äéì çñ ä

 ïéìî ïåðéà ìë äéî÷  
 הללו ליםוהמע הדברים כל וכי ,לו אמר

 גוזרני ,אותם אמרת ולא אצלך טמונים היו
 ,ותשכח תלמד הללו םיועליך שכל שלשים 

 בהיות מבעליו טוב תמנע אל" כתוב ולא
 רניגוז ,אמר .היה וכך ".לעשות ידך לאל

 בין )בבבל ויגלו( לבבל יגלו הזו שבתורה
  . החברים

  

 ååä àúééìòî éìî éðä ìë éëå äéì øîà
êìò àðøæåâ åäì úøîà àìå êáâ ïéøéîè5558 ìëã 

 áéúë àìå éùðúå éòìú ïéìà ïéîåé ïéúìú) éìùî
æë â ( êãé ìàì úåéäá åéìòáî áåè òðîú ìà

 àðøæåâ øîà äåä êëå úåùòì]áããàúééøåà [
)àúééøåàã( >àúééøåàáã <àã ìááì ïåìâé5559 
]ìááá ïåìâéåéðéá ) [éðá ìëá ïåìâéå( àééøáç   

 אחד יום .אבא רבי של דעתו חלשה
 לבך דפוס ,לו אמר ,שמעון רבי אותו ראה

 äéì àîç ãç àîåé àáà éáøã äéúòã ùìç
àøñôåè äéì øîà ïåòîù éáø5560 êôðàá êáìã 

                                                                                                                                                                                     

  ).אור יקר(מלשון אידך , אחר 5556
לפי שגוף , ראו לו אידיא על התינוק הנולד שיק"וכן אר, שפירושו ברייתא אחרת, כמו תניא אידך

 ).מ"מ(ויעשה תיקון בלידת הבנים שיוליד , הראשון מת בלא בנים וכמאן דליתיה דמי וזה אחר הוא
ועוד למה לא נפל קודם לכך פירוש . ט לנפילה זו"ל תרתי דנראה דנפל אחר שהתחיל הדיבור ומ"ק 5557

הכל היה בנפילת ' וארבה אותך וגו' וגוכל מה שדבר עמו עד הנה שאמר לו אני קל שקי ' דויפול על פניו פי
ל מה "י נס ומיד היה הדיבור אתו ממש שהיה על עומדו וא"ה ע"פנים ובעוד זה שהיה נופל מל אותו הקב

 ).א"נ(ח "ז. שאתה עומד כי בריתי אתך וזהו דאשכח גרמיה גזיר
  ).א"ד(יום בלמוד ההוא לשכחם כדי שלא יגלום לאחרים וכן היה ' שגזר עליו שיטריח ל 5558
א ולא דק כי "ד' עי). א"ד(שיתגלו הדברים לבבל בין החכמים כולם והיה רבי אבא מצטער על זה  5559

 ).א"נ(ב "הרש. פירוש יגלון ילכו בגלות לבבל ושם ילמדו לסתום ולהסתיר הסודות ולא יתגלו לכל
דהיינו . ניךרואה אני בפ, שאתה מצטער בה, פירוש מחשבה הטמורה בלבך). אור יקר(טופס והעתק  5560

וצער שלו היה מכח יראה , ל למה פניך חולנית"כאמרם ז, ומורה כאב וצער, בפנים שלך שהוא מתלבן הרבה
עמק המלך  (או יגיע להם עונש שאינם ראויים לכך, שיגיע עונש אל בני בבל מכח גילוי הסודות הללו

ם וירוקים שיש בלבך איזו דאגה ל ניכר בפניך הזועפי"דפוס וציור שבלבך בפניך שכיח ומצוי ר). הקדמה
  ).א"ד(וצער בשביל זה והשיב לו 
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 אלא הוא שלי על לא ,לו אמר .בפניך מצוי
 ,שנענשו ושלום חס ,לו אמר .שלהם על

 ,כך כל ביניהם התגלו שדברים משום אלא
 ,הדרכים אותם וילמדו ,החברים יןלב יגלו

 ,בתוכם הדברים ויתכסו )מתקיםומת(
 ,בינינו אלא מתגלים הדברים אין שהרי
 ועל ,עמנו הסכים הוא ברוך הקדוש שהרי
 ,יוסי רבי אמר. הדברים מתגלים ידינו
 עתיד ."' וגואורך כשחר יבקע אז" כתוב

 ,ויאמר בניו על להכריז הוא ברוך הקדוש
 מהרה כתךוואר אורך כשחר יבקע אז"

  ".יאספך 'ה כבוד צדקך לפניך והלך תצמח

äéì øîà çéëù éãéã ìò àì5561 ìò àìà àåä 
]åäãéã) [åäéãéã(ç äéì øîà "åùðòúàã å5562 

åäééðéá ïééìâúà ïéìîã ïéâá àìà5563êë ìë  
)ãëå( éðéá ïåìâé àééøáç  ïåðéà ïåôìé] ïéçøà

ïééñëúéå [) éåçøàïîñáúàå ( àäã åäééååâá ïéìî
á÷ àäã àððéá àìà ïééìâúà àì ïéìî" ä

àðîò íéëúñà5564 øîà ïéìî ïééìâúà àðãé ìòå 
éñåé éáø5565 áéúë )ç çð äéòùé ( øçùë ò÷áé æà
åâå êøåà 'á÷ ïéîæ"ä5566 àîééå éåðá ìò àæøëàì 

øäî êúëåøàå êøåà øçùë ò÷áé æà çîöú ä
 ê÷ãö êéðôì êìäåååäé ãåáë"êôñàé ä  

  æö/à  
  àøéå úùøô  
  øäæ  

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

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

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

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

 çúô àééç éáø)øéù5567áé á  ( åàøð íéðöðä
 åðöøàá òîùð øåúä ìå÷å òéâä øéîæä úò õøàá

á÷ àøá ãë õøàá åàøð íéðöðä" áäé àîìò ä
àòøàá5568 äåä àìëå äì éæçúàã àìéç ìë 

áàòøà5569 ãò àîìòá ïéáéà ú÷éôà àìå 
íãà éøáúàã ïåéë íãà éøáúàã5570 éæçúà àìë 

)]ð"à [÷ôéîì (àîìòá5571 àäáéà úàéìâ àòøàå 

                                                                                                                                                                                     

י למוד זה כשיתגלה ביניהם "לא שאני מצטער על עצמי אלא בשביל החכמים שמא יתענשו ע 5561
  ).א"נ(ב "הרש. א ולא דק ופירש על דידהו שגזרת עליהם שיגלון לבבל ויהיה להם צער"ד' עי). א"ד(

 יענשו על גילוי הסוד ולכך אמר שיגלו לבבל ושם ילמדו להסתיר י עליהם שמא"ונתיירא רשב' פי 5562
 ).מ"מ(י לטובתם "רזי תורה נמצא שכוונת רשב

אלא בגין דמלין אלין ", שלא יזכו להכי אלא אותם הראויים לכך , "אמר ליה חס ושלום דיתענשון" 5563
ויקחו להם , " קומה בכל פרטיווכד יגלון ביני חברייא ילפון אינון ארחא דשיעור, אתגליין בינייהו כל כך

 ).עמק המלך הקדמה( "ואתכסיין מלין אלין בגוייהו"ויזכרו הפרטים , כלליו
  ).א"ד(א "ב ורכה ע"ויחי דף רנד ע' פ' מסכים עמנו ע 5564
 ).אור יקר(לסיים בנחמה  5565
א ואם כן אז יבקע הו, הכרזה הוא" אז"ולכל לשון , יליף מאז ישיר משה דהוי בהכרזה ובקולות 5566

 ).אור יקר(בהכרזה 
כל המזמור הוא בסוד הגבורות דכשהיא מתתקנת בדעתה אז היא מזמרת דדעתא בפומא אתגליא  5567

 ).א"מ לקמן צח ע"מ(
, ר יתקנם"ן דרחל שלא נתקנו כדי שאדה" בבריאת העולם נתקנו כל בירורי מלכין קדמאין לבד ממ5568

 . )ז"רמ (לחלקההיינו כל הניצוצות הראויות לה ', ש יהב בארעא וכו"וז
וכמו , ולכן לא אפיקת איבין,  כל בירוריה היו כמוסים בתוכה אפילו אותם השייכים לדומם וצומח5569

ב בראשית (י בחומש "רש' וכמו שפי, על פתח קרקע] אלא[ל שכל הצמחים והעשבים לא יצאו "שאמרו רז
 . )ז"רמ ()ה

 ).ז"רמ (ן דרחל"ס מ"שה, ן"ה ובו תלוי תיקון דשם ב"ס מ" ה5570
ר היה מגיע עד האצילות והיה בו סוד זיהרא עילאה "כי אדה, עולמות' נגלה בעולם שפע כל ד 5571

 . )ז"רמ (שהוא מהאצילות
שהיו בה בבחינת פקדון כמוסים בתוכה , והם אותם דאתפקדו בה, ס שיח השדה ועשב השדה" ה5572

 ). ז"רמ (להתעלות בתיקונם
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 טרם השדה שיח וכל" שכתוב זהו .אדם
 כי יצמח טרם השדה עשב וכל בארץ יהיה

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

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

àäìéçå5572 ]åã÷ôúàã) [úã÷ôúàã( àðååâë äá 
àã5573 àúàã ãò àòøàì ïéìéç åáäé àì íéîù 

ää íãà" ã)ä á úéùàøá ( íøè äãùä çéù ìëå
éë çîöé íøè äãùä áùò ìëå õøàá äéäé àì 

åäé øéèîä"éäìà ä" ãåáòì ïéà íãàå õøàä ìò í
äîãàä úà5574ïéãìåú ïåðéà ìë åøîèà 5575 àìå 

 àòøà ìò åøéèîà àìã åáëòúà àéîùå ïåìâúà
 àìëå éøáúà àìå çëúùà àìã ïéà íãàã ïéâá

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

 תיקון תקןנש ,"הגיע ירהזמ עת. "בה
 שלא מה ה"הקב לפני לזמר התשבחות

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

  שלא )שעשה( הוא ברוך הקדוש

 õøàá åàøð íéðöðä ãéî íãà éæçúàã ïåéë
 úò äá åáéäéúàå åàéìâúà åøîèúàã ïéìéç ìëå

çáùåúã àðå÷ú ï÷úúàã òéâä øéîæä àøîæì ï
á÷ éî÷" íãà éøáúà àì ãò çëúùà àìã äî ä

 åðöøàá òîùð øåúä ìå÷å]àã[ ) àäãìë ( äìî
á÷ã" ä)ãáòã (]ã[àì  

  íìòðä ùøãî5576  
 לריח" ,הזה בפסוק פתחו רבותינו

 שנו ."' וגושמך תורק שמן טובים שמניך
 בשעה ,האדם של זו נשמה ,רבותינו
 הרוז באותו ועומדת לרקיע מהארץ שעולה

àø÷ éàäá éçúô ïðáø5577) â à øéù ( çéøì
êéðîù5578åâå êîù ÷øåú ïîù íéáåè ' ïðáø åðú 

à÷ìñã àúòùá ùðéà øáã àúîùð éàä5579 

                                                                                                                                                                                     

 הוא אור עליון היורד מלמעלה להחיות את הניצוצות שסוד המטר) לקוטי תורה תהלים(ש "יובן במ 5573
לכן אין לך טיפה שיורדת מלמעלה שאין , שהם אסורים שם וחושקים לחזור למקומם' שבעמקי הקלי

ן "ולכן כל עוד שלא היה אדם בארץ ושהיו מ' וכו, טיפיים עולות כנגדה מלמטה מרוב חשקם לעלות משם
 ).ז"רמ(ן "שהיה לבטלה כל עוד שלא בא אדם לתקן המדרחל נסתרים בתחיית הארץ לא ירד מטר 

', י וכו"י בסוד נה"ח' ח ש"שי, א שיח השדה"א ועז"י דז"כנגד נה' מקומות לקומת רחל א' יש ב 5574
, וכל שיח השדה: ושיעור הכתוב כך. 'ב ש"ב ע"והוא סוד עש' ת וכו"והמקום השני הוא בעלותה עד נגד חג

של אירד אור ' והטעם כי לא המטיר וכו, להם עדיין שום מציאות תיקוןן דרחל לא היה "של מ' שכל הבחי
אלקים ' וזהו כי לא המטיר ה' ג וכו"והוא סוד חו', ק שממנו חיות הנוק"מלמעלה מן הדעת המתפשט בו

 ).מ"מ(ג הרמוזים במטר "שהם חו
 ).ז"רמ(ן אחור באחור " כי אז היו זו5575
זה הוא על ) ומנין(שרוב עניין ' וכו, מדרש הנעלם תת טעם לשבח אל שם מדרש זה הנקרא בשם 5576

. )ג יז"שעה (ס שהדרשה היא בבריאה"וידוע בסדר פרד, הנשמה שמקורה הוא בבריאה ששם גן עדן העליון
ולכך להיות . והמדרש הנגלה הוא בסוד החיצוניות אך הנעלם הוא בסוד פנימיות שהן הן הנשמות, 'וכו

 ).ז"רמ ( כן שמו נאה לו מדרש הנעלםשמדרש זה הוא מיוסד על הנשמה על
אבל קודם , כי כך היא המידה שמלכות היא סוד חיצוניות של זעיר,  רמז לנשמה ושרה לגוף5577

שם אז הוא הראשונה של ' ס ה"שה' ובתוספת ה, באברהם הוא בסוד הנשמה קודם שתשתלם' שנתווסף ה
כי בהיות שעכשיו , ן יושר הלוך מאמר זהובזה תבי'  וכוראשונה' סוד שלימותה לשוב אל הבריאה דתמן ה

 ואמרו ריח ולא טעם או נועם ' וכוכבר אברהם הוא שלם ומלא לכן דורשו על הנשמה בהיותה כבר שלימה
והרי במלה זו נרמזת הנשמה ומקום , סוד הנשמה, ם"אברה' ח גי"ומלת לרי, 'וכוהוא כי הנשמה נהנית 
 . )ז"רמ (מושבה ובחינת הנאתה

וידוע שהנשמה היא , וכשמן בעצמותיו) תהלים קט יח( סוד המוחין כנודע בסוד  שמניך הוא5578
ועוד . 'כוו, ולכן אמר שמניך בלשון רבים, מהמוחין הפנימיים שמהם שתי בחינות הנשמה שהן פנימי ומקיף

הל י'  עי.)ז"רמ (ולכן שייך בו ריח] החוטם) [המוח(שהוא מכוון ממש כנגד , סוד הנשמה מבחינת הדעת היא
 ).הערת הזוהר(ב "לט ע. אור

 שאז מתקשר עדן , ועתה שזוכה להתעלות מגן עדן התחתון שהוא בארץ ומתעלה עד גן עדן העליון5579
 . )ז"רמ (ה מבקר לה"אז קב, ן"פעמים עד' ב' ם גי"ולכן אברה, תחתון בעליון
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 בא. אותה מבקר ה"הקב ,שאמרנו וןעלי
 כל ,יוחאי בר שמעון רבי אמר ,תשמעו

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

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

 àòøàî]àòé÷øì[ àøäéæ àåääá àîéé÷å 
äàìò5580 ø÷áî àåä êéøá àùãå÷ ïøîàã 

ìéä5581 ìë éàçåé ïá ïåòîù éáø øîà òîù àú 
÷éãöã àúîùðéé àúðéëù øúàá àîéé÷ã ïåéë à

àø÷é5582áúéîì àéæçã 5583 àåä êéøá àùãå÷ 
àúäáàì éø÷5584 àéðìôì åø÷áå åìéæ ïåì øîàå 

 éîù ïî àîìù äéì åîéã÷àå àúàã à÷éãö
 àáàì éæçúà àì àîìò éøàî ïéøîà ïåðéàå
 éîçéîì éæçúà àøá àøáì éîçéîì ìæéîì

éåáàì òáúîìå éæçîìå5585 á÷òéì éø÷ àåäå 
éá÷å ìéæ ïéðáã àøòö êì äåäã úðà äéì øîàå ì

)äéðôìåà (]éðô[ àëä àúàã à÷éãö àéðìôã 
ää êîò ìéæéà àðàå" ã)å ãë íéìäú ( éù÷áî

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

)å ãë íéìäú (åâå åéùøåã øåã äæ'  
 ,)עקיבא( חייא רבי אמר יעקב רבי אמר

 ידב תנא וכן .הכבוד כסא הוא אבינו יעקב
 ,עצמו בפני כסא הוא אבינו יעקב ,אליהו

 ברית ".יעקוב בריתי את וזכרתי" שכתוב
 מכל יותר לבדו ליעקב ה"הקב כרת

  ,אבותיו

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

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

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

  äøåú éøúñ  
 , צבעיםבשלשה נראית המלך ממשלת

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

]øñç [5586àëìîã àúåðîøåä5587 éæçúà 
ïéðååâ úìúá5588 ãç ïååâ ]åæéç[ àðéòì éæçúàã 

                                                                                                                                                                                     

 לפי שמעלות ,ה לריח שמניך טובים"וזש, 'וכו דאצילות המקננת בבריאה מאל שזוכה לאור א" ר5580
 ).ז"רמ (שהן סוד השמנים הטובים כנזכר, הנשמות

 . )ז"רמ (ס שפע אצילות המתחדש בבריאה לשעשוע הנשמה" ה5581
 ).מ"מ(ולגבי שכינתא תתאה נקראת שכינתא יקרא , ע העליון"ס אימא דבריאה שהיא ג"ה 5582
 )מ"מ(למטה מי שצריכה לחזור בגלגול ' כי צריך שיתעלה עד מקום שרשו וכו 5583
והכוונה שישפיע , ד דזעיר"שהם בחב' י דאי" הוא סוד שורש הנשמות שבאצילות שהוא ודאי נה5584

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

בבניהם חלילה אלא שרוצים שתגדל מעלתם במה שינתן להם כח  אין הכוונה שהאבות רע עינם 5585
 ).ז"רמ (להתעלות ולעורר זווג עליון שבאצילות ולא שיושפע עליהם אור בלתי התעוררותם

 )הערת הזוהר(חסר  5586
זוהר ' עי). א"נ(ב "הרש. מ פירוש הכל"מק' פירוש ממשלת מלכו של עולם וע). א"ד(א " לעיל פו ע5587

  .ד"א יב ע"אריכות יהל אור ח' עיו. הרקיע ויהל אור
 .יהל אור בליקוט' עי 5588
שאינו מקבלת הארה לנביא אלא מעט מסטרא דנשמת הנביא החקוקה במדה ' פירוש מ). מ"מ(אבא  5589

 ).א"נ(זו אין בחינת נשמתו יכולה לקבל יותר 
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 קטן מראה העין שנוטלת עד ,מרחוק שהוא
 'ה מרחוק" כתוב זה ועל ,שלה מוץיבק

  ".לי נראה
 

÷éçøî5589 àðéòå ]àì[ åøéøáá àîéé÷ì ìéëé 
éæçã5590äéàã ïéâá é åæéç àðéò ìéèðã ãò ÷åçøî 

äéìéã åèéî÷á øéòæ5591 áéúë àã ìòå ) àì äéîøé
á (åäé ÷åçøî"øð ä éì äà  

 לש( הזאת העין של מראה ,שניצבע 
 נראה הזה הצבע שאין ,שלה יתוםבס )אחד
 עומד ולא שתופס ,נהקט סתימהב רק ,לעין

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

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

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

 ונראה ,בגלגול לו ומגלגלים בסתימות
  אספקלריה הזה בגלגול

ïééðú ïååâ5592 éàäã åæéç ]ð" àãçã[ àðéò 
îéúñáà éàäã äéìéã ]ïååâ[ )ã( àðéòì éæçúà àì

 åøéøáá àîéé÷ àìå èé÷ðã øéòæ åîéúñá øá
 çúôå àðéò íéúñ>øéòæ5593èé÷ðå  <)øéòæ éè÷ðã( 
 ïååâå åæéç àåää àã]ð" ààãå ïååâ[ êéøèöà 

 àã ìòå àðéò èé÷ðã äî ìò àîéé÷ì àðåøúôì
 áéúë)àé à íù ( ïååâ äàåø äúà äî

äàúéìú5594 éæçúà àìã äàéøì÷ôñà øäæ àåä 
 ììë äéá)ëàìåâìâ] (àìåâìâá øá [ àðéòã]ãë[ 

)ã( àìåâìâá äéì ïéìâìâîå åîéúñá íéúñ åäéà
])ð"à) [øúåéî ( åîéúñá íéúñ åäéàã àðéòã

îåàìåâìâá äéì ïéìâìâ ( àìåâìâ éàäá éàæçúàå
äàéøì÷ôñà  

  æö/á  
  øäæ  

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

 ïåéë íãà éøáúàã ãò àîìòá çëúùà
çëúùà àìë íãà çëúùàã  

 מהעולם הסתלק הכל ,שחטא אחר
 ארורה" שכתוב זהו .הארץ והתקללה

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

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

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

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

 הצבאות כל תגלונו תקנונ ,"בארץ נראו

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

åâå êøåáòá ' áéúëå)áé ã íù ( úà ãåáòú éë
åâå êì äçë úú óñåú àì äîãàä 'áéúëå5595 

)íùâ çé  ( ïé÷úå çð àúà êì çéîöú øãøãå õå÷å
 ïéîåãø÷]éøéöôå5596[ øúáìå àîìòá )àë è íù( 

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

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

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(מ "א. היינו מחסד או מחכמה 5590
ואז '  עיניו מעט כדי שיהיה נכלל האור במקום אהנביא אינו יכול להשיג אור אבא עד שקומט' פי 5591

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

 ).מ"מ(פרצוף אימא  5592
  ).א"נ(היינו מפחד  5593
  ).א"נ(מ "א. ת"היינו מת). מ"מ(א "ז 5594
ר נתגלגל באברהם ויצחק "ק ישמעאל עם המלה ואפשר שאדה"ק עשו ודרדר במ"קוץ במכ "מ 5595

  ).א"נ) (ח"ז(כנודע נתקלל כשיתגלגל שיצאו מהם עשו וישמעאל 
' ועי, וכן ישעיה ל יד משמע שזה לשון של נהרות מים, ע פירוש המילה שבתרגום ירמיה לא ח"צ 5596

 @.א שזה לשון של מחילות"לעיל סח ע
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 לו שאמר בשעה ,"הגיע הזמיר עת" .בארץ
 הזמן אותו שהגיע כיון ,למול ה"הקב

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 שיוצא קול זהו ,"בארצנו נשמע התור
  מתוך

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

 àìà äéîòïéàìò ïéâøãå äàúú àâøã åâî5597 àì 
ää ìò éîéé÷ ååäå ãéî øæâúàã ïåéë àâøã à

õøàá åàøð íéðöðä5598ïéàúú ïéâøã ïéìà 5599 
ú÷éôàã5600úðé÷úàå 5601äàúú àâøã éàä 5602 

øéîæä úò5603 òéâä ]ïéìà[ ìå÷å äìøòã éåôðò 
åâî ÷éôðã ìå÷ àã åðöøàá òîùð øåúä5604  

  íìòðä ùøãî  
 ãéáòã]äéì) [àåää( ïî øá ãåáëä àñë   .וןהראש מן פרט ,הכבוד כסא לו שעשה

äàîã÷  
 .בתורה עוסקו יושב היה אליעזר רבי

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

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

)ç á à ìàåîù ( àñë åäî íìéçðé ãåáë àñëå
íìéçðé ãåáë5605 äéì ãéáòã åðéáà á÷òé äæ 

                                                           

 ).מ"מ(י של הזכר "נההם סוד  5597
א נראו בארץ נתראו לאברהם אחר המילה "ן וכן דרגין עילאין שהוא קול התור שהוא ז"הם ארגמ 5598

 ).מ"מ(
 ).מ"מ(ה דידיה "ב דידה שהם תתאין לגבי נו"הם חו 5599
 ).מ"מ(הוייתם ומציאותם  5600
 )מ"מ(הארת החסדים בהם  5601
 ).מ"מ(ן שתחת המלכות "הם ארגמ' פי 5602
דזמורה , א"וכל זה ניתקן בכריתת הערלה מעל היסוד דז', דעת שלה מכח יסוד שלו וכוהוא תיקון  5603

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

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

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

 ).מ"מ(שאז מתגלה השליש העליון ונתקן כתר דידה , זהו בסוד הפריעה 5604
ועל כן , ת"ד גג"וכן הוא בכאן שעל יעקב יש כחב,  הישיבה היא בשוקיים ועל הכסא נסמך כל הגוף5605
 כסא הכבוד על שם האור היוצא ונקרא, ס הכלים והאותיות"אחוריים שה' הוא מבחי' וכו. הויות' ז' הוא גי

 ).ז"רמ(אליו מן הלב 
ולכן הנשמות עולות עד כסא יקרו , שבו עצם התורה,  זו היא נחלת הצדיקים בבית אביהם יעקב5606

כי בעלי , ס"דרכי פרד'  הכל לפי מדרגת שלימותה בכל ד'וכושהוא כעין הרב המלמד , להשתלם בתורתם
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 שכינת של האספקלריה כבוד את רואה
 וזהו .ה"הקב לפני ומשתחוה מברכת ,רבונו

  ".'ה את נפשי ברכי" שכתוב

ïôìåà àìá÷ì éåãåçìá ø÷é éñøë5606 àúîùð 
 ìëá äéîò ìéæà àåä êéøá àùãå÷å àé÷éãöã

àçøéå àçøé ùéø5607 ø÷é àúîùð éîç ãëå 
äéøàîã àúðéëù äàéøì÷ôñà5608 úëøáî 
ää àåä êéøá àùãå÷ éî÷ úãâñå" ã) ã÷ íéìäú

à (âå éùôð éëøáå'  
 ,עליו עומד ה"הקב ,עקיבא רבי אמר

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

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

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

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

 והוא ,מעדן עולמות מאתים שירש משום
  .כסא

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

åâå ãàî ' øîà÷ã àîåéñ ãò äùøôä ìë)äì íù (
åâå íéàèç åîúé'5609áø øîà ãåòå  àìå àáé÷ò é

àôåâ ìò äéì úçáùî àìà éåãåçìá àã5610 
 øîàå ïéã àîìòá øàúùàã)à â÷ íù ( éëøá

åäé úà éùôð"åâå éáø÷ ìëå ä ' àåä êéøá àùãå÷å
ìéæà5611 áéúëã àø÷ éàäî éàä ïì àðî 

)à çé úéùàøá (åäé åéìà àøéå" àøîî éðåìàá ä
 ïéîìò ïúàî ïéñçàã íåùî àøîî åäî á÷òé äæ

ïãòî5612àñë àåäå 5613  
 בגימטריא ממרא ,יצחק רבי אמר
 של מאתים ואה ,ואחת שמונים מאתים

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

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

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

  ."' וגובאהלך יגור מי 'ה" שכתוב

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

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

àø÷ð àã íåù ìòå àøîî)ú( éáø øîà àøîî 
äî äãåäéø éðåìàá å"ää éåô÷åú ì" ã) úéùàøá

ãë èî (áùåé àåäå á÷òé øéáà5614 ìäàä çúô 
ää" ã)à åè íéìäú (åäé"åâå êìäàá øåâé éî ä'  

                                                                                                                                                                                     

ס "אבל בעלי האמת שהיא מדת יעקב שמקבל מאבא שה, דרך זה יעקב שבעשיה וכן על תהפשט ינחלו בבי
 ).ז"רמ (ן שלהם"יעלו עד האצילות בכל חלקי הנר, עיקר המהימנותא עלאה

  ).ז"רמ (ואז הוא זמן התעלות הנפש לרוח, 'וכו, א" כי אז יוסיף ביעקב הארה חדשה מיסודות או5607
 ועוד יכוין ביקר אספקלריא ' וכואריה שהיא שכינתא דממא הוא אור יסוד אבא המאיר במלכות אי5608

 ).ז"רמ(ס אספקלריא המאירה "וה, א הנקראים תרי רישי דסיהרא"ה דז"לאור החסדים המתגלים בנ
א מאירים עליו ולפי שאז "א ואז יסודות או"ח עולה יעקב עד כתר ז"רומז למה שנודע שבמוסף ר 5609

שמורה תוספת אור והשגחה בכל העולם ' אלהי גדלת מאד וכו' הוא תכלית גדולתו משבחת הנשמה ה
ר "מפני שמדריגת יעקב התמידית היא מן החזה ולמטה ששם שורש עץ הדעת טו' ומסיים יתמו חטאים וכו

 ).ז"רמ(אבל כשהוא מתגדל אז כולו טוב יתמו 
ח ואז נוסף אור לאותו הבל דגרמי והוא "ס פקידת הנפש את גופה בכל ר"משבחת ליה על גופא ה 5610

 ).ז"רמ(מות חילוץ עצ
ט "אזיל הוא מפני שאין אותו האור הנוסף ליעקב וגדולתו אלא בשעת תפילה ואינו כשל שבתות וי 5611

 ).ז"רמ(שמתקיימת תוספת אורם כל היום ולכן מותר להניח תפילין אחר תפילה והבן זה 
ה "ג ד"ב עוכן דף י, )ג"ב לד ע"ה ח"דע(ה ומהאי "ב ד"צ יב ע"א על ספד"ב ובהגר"לקמן קכד ע' עי 5612

 .לעתיד לבא' ור, להנהגת הזמני' ר, א"מאות היורדים לז'  כלומר מתוך הד–ש האלף "וז
 . )ז"רמ(א " אור אותם האחוריים הוא הנעשה פרצוף יעקב הנקרא כס5613
 ).ז"רמ (השמים כסאי) א, ישעיה סו(ה "ד כי הרקיע נקרא כסא כמש"נלע,  ואומרו יושב5614
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  äøåú éøúñ  
 , הצבעבאותו לעמוד יכול ולא .המאירה

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

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

á àîéé÷ì ìéëé àìå àøäðãä ïååâ àåä]øá[ 
)ë(àðéòã åîéúñá àøäðî øäåæ éæçã5615 àã ìòå 

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

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

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

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

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

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

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

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

 כחה ,אברהם בו שנדבק הסוד זה ,"םהיו
  פתח" .שלו הדרגה ,הימין צד של

åéìà àøéå5616 åâ àúðéëù äéì éìâúàå éæçúà 
àëéî éåøèñá åøáçúàã ïéâøã ïåðéà" øèñì ì

àéøáâ àðéîé"àìàîù øèñì ì5617àôø " àî÷ì ì
àéøåà" äéìò àéìâúà àã ìòå àøåçàì ì

 éðäá àúðéëù372) ïéîñåá éðåìà>ð"ïéîìåö à <
á àîìòã ïéâ>äàæçàì <)äàæçúàì( >åäééî÷ <

 àùéã÷ åîéùø äàîã÷ úéøá]àîìò ìëá äåäã [
àúåðîéäîã àæøá] ( ïéâá àîìòã ïéîìåö

úéøá åäééî÷ äàæçàì[ ìäàä çúô áùåé àåäå 
úéøá éø÷àã øúà àã ìäàä çúô ïàî5618 àæø 

íåéä íåçë àúåðîéäîã5619 ÷áãúàã àæø àã 
 àâøã àðéîéã àøèñã àô÷åú íäøáà äéá

 äéìéãçúô  
  çö/à  
  øäæ  

 ,נשמע קול ואותו ,הכל של פנימי אותו
 לה ועושה רֵבלָד רַבַד שגוזר קול וזה

  .שלמות

àìëã äàîéðô àåää5620òîùð ìå÷ àåääå 5621 
 ìå÷ àãå]øæâã) [øæâúàã(äìî 5622 àììîì ]ãáòå [

)ãéáòå(åîéìù äì   

                                                           

עיניו ואז פועל כח השכליי יותר מבעת שעיניו פתוחות במחשבה שמתעורר באדם כשסותם  5615
פ הסוד שלו הוא מבואר בתקונים בכמה מקומות ענין סתימו דעיינין "ע. שמבלבל אותו ראות הגשמיי

  ).א"ד(ופתיחו דעיינין 
  ).א"ד(תקונים כח  5616
 ).א"נ(מ "א. ש"לא משמע הכי ע] ב"דף קיח ע[ולקמן פרשה במדבר רכח  5617
 ).מ"מ(מלכות  5618
 )מ"מ(ל שהשיג המלכות כמו שהשיג לחסד שהוא חום היום "ור, הוא חסד' פי, כחום היום 5619
א היו "ק דז"פ שדרגין עילאין שהם ו"והכוונה כי קודם המילה אע, א שנתראה במלכות"הוא ז' פי 5620

, מ אברהם לא היה רואה רק המלכות לבדה"מ, ן היו מרכבה אליה"בתוך המלכות ודרגין תתאין שהם ארגמ
  ).א"ד(ב "דף נ ע). מ"מ(ואחר המילה נתגלו לו כולם 

רחל מקבלת אור מן ההוא פנימאה להיות שאז רחל מאירה מבחינות עליונות שאין שם שום  5621
כ בבחינתה מהחזה "משא. ואין לזרים חלק בה, ש בארצנו בארץ שהיא מיוחדת לנו"וז, אחיזה לחיצונים

 ).מ"מ(כ אמר בארצנו "רץ ואחר ולכן בתחלה אמר בא"ולמטה ששם עץ הדעת טו
ועוד כמו שיש מילה ביסוד שהוא ענין , מ"דצח' בחי' חי מדבר הוא באבא כנודע מדד' בחי' פי 5622

כך ברית הלשון הוא סוד זווג עליון , וכמו שברית המעור הוא סוד זווג תחתון, כריתה גם הדיבור הוא כך
 ).מ"מ(' דיבור נוק, קול דכר, ב"חו' ק בחי"ה וגיכ"בסוד אחע
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 היתה לא אברהם נמולטרם ש ,בא וראה
 וןכי .שאמרנו כפי הזו הדרגה אלא עליו

 ,"'ה אליו וירא" ,כתוב מה שנמול )אחר(
 ,םהאבר אל 'ה וירא כתוב לא שהרי ,למי

 יותר כאן השבח מה אז ,םהלאבר שאם
 אל 'ה וירא שכתוב נמולטרם ש מבהתחלה

 אליו וירא" ,הוא סתום סוד אלא .אברם
 שלא מה עמו שדברה דרגה לאותה ,"'ה

 שכעת ,נמולטרם ש לזה דםומק היה
 .עמו בריכשד בדבור ברוהתח הקול התגלה

 להיג ולא "והוא" ,"הלוהא פתח שבוי והוא"
 שאחר החכמה את להיג כאן אלא ,מי

 על שרויות הדרגות כל אברהם שנמול
  .הזו התחתונה הדרגה

øæâúà àì ãòã éæç àú5623 äåä àì íäøáà 
]äéìò) [äéîò(àâøã éàä àìà 5624  ïøîàãë] ïåéë

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

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

åäéà àîéúñ5625åäé åéìà àøéå " àâøã àåääì ä
 àì ãò àðã úîã÷î äåä àìã äî äéîò ìéìîã

ìå÷ éìâúà àúùäã øæâúà5626 øåáãá øáçúàå 
 àìå àåäå ìäàä çúô áùåé àåäå äéîò ìéìî ãë

ïàî éìâ5627 ïéâøã åäìëã àúîëç éìâ àëä àìà 
íäøáà øæâúàã øúá äàúú àâøã éàä ìò åøù  

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

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

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

  .זה כנגד

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

ìäàä çúô áùåé5628 íéà÷ã äàìò àîìò àã 
äéìò àøäðàì5629ä íåçë  øéäðúà àäã íåé

àðéîé5630 )á( øáã äéá ÷áãúà íäøáàã àâøã
 àâøã áéø÷úàã àúòùá íåéä íåçë øçà

àã ìá÷ì àãã àúáåàéúá àâøãì  
  íìòðä ùøãî  
 יראי לכם וזרחה" שכתוב ,"היוםכחום "
  ".בכנפיה ומרפא צדקה שמש שמי

 áéúëã íåéä íåçë)ë â éëàìî ( íëì äçøæå
éàøé5631éôðëá àôøîå ä÷ãö ùîù éîù ä5632  

 àúòù àéääá éàëæ ïá ïðçåé ïáø øîà5633 שעה באותה ,זכאי בן יוחנן רבי אמר

                                                           

אברם הוא בסוד סיתום החסדים ואל היה משיג אלא מן המדריגה התחתונה שהיא מן המלכות  5623
 ).מ"מ(והוא סוד מחזה דאיהו תרגום , א"בהיותה אחרוי ז

דרגין עלאין הם ' ופי, ם"אבר' י גימ"שהוא סוד נה, כל עוד שלא נימול אברהם היה בסוד חיצוניות 5624
ב "כח ע). מ"מ(והטעם מפני שהערלה היתה מונעת גילוי החסדים והגדלות ' לא הוו קיימי וכו, ד"ת חב"חג

 ).הערת הזוהר(
 ).מ"מ(גילוי סיוד אבא שהוא יסוד הסתום והפנימי ' פי 5625
ס "ס קול ונתחבר בדיבור שה"עכשיו נגלה הפנימיות שה' וכו' והלא גם קודם שנימול כתיב וירא ה 5626

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

 ).מ"מ(עצמו ' רומז לה" אליו"' עכשיו שפי 5627
שהוא הכתר יושב , "והוא"א יתעלה יסוד איאמ עד הכתר והיינו "כשנתגלו כל החסדים עד ראש ז 5628

 ).מ"מ(פתח האהל הוא יסוד אימא 
 ).מ"מ(עליה דייקא עליה דלא אמר ביה כי הכוונה על הכתר שהוא עליו  5629
שכולו הזהיר מאור החסדים כי אור יסדו אימא , היום' א הנק"הוא הארת וגדולת החסדים בכל הז 5630

 ).מ"מ(שהוא עלמא עילאה נתעלה עד הכתר 
 ).יהל אור(ב "א ע"ב וי"בראשית ז ע' ש בפ”יראה היא הפתח כמ 5631
, שמשא יקירא' וכורפאל נקרא ' וכו, ם שבדעת"יע הזה יש בחינת ארבע חיות הקדש שהם חגת ברק5632

והם שני כנפי השמש , ל"ומרפא מרפא, ל שהוא דין וצדק יהפך לצדקה"ואז בוא' וכו, מפני שמאיר במזרח
 ).ז"רמ (הזאת

 ).ז"רמ ( שהנשמה מתעלה5633
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 ,האבות ששומעים ומשום ,ה"הקב הלך
 ,אליו הולך ה"שהקב ,יצחק אברהם
 לו ולהקדים עמם ללכת מיעקב תובעים

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

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

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

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

àåä êéøá àùãå÷ ìéæà5634 ïéòîùã ïéâáå 
ãå÷ã ÷çöéå íäøáà àúäáà ìéæà àåä êéøá àù

äéáâì5635 ïåäîò ìæéîì á÷òé ïî ïéòáú 
íìù äéì àîã÷àìå5636 äéåìò ïéîéé÷ ïåðéàå 

]î[ áéúëã éàî)á çé úéùàøá ( àøéå åéðéò àùéå
 íéùðà äùìù åéìò íéáöð íéùðà äùìù äðäå

)]ð"à [ïéîéé÷ã ( ÷çöé íäøáà àúäáà ïéìà
ïéáè ïéãáåò åîçå éäåìò ïéîéé÷ã á÷òéå ãáòãé 

éå àøéå äöøà åçúùéå ìäàä çúôî íúàø÷ì õø
ää ïåäîò àø÷é úðéëù éîçã íåùî" ã)â à øéù (

 êåáäà úåîìò ïë ìò)]ð"à [úåáàä ïä åìà(  
 ,"ממרא באלוני 'ה אליו וירא" ,אחר דבר

 פטירתו בשעת הזה בפסוק פתחו רבותינו
 בשעת ,יהודה רבי אמר ,ששנינו ,אדם של

 ,הגדול הדין יום הוא אדם של פטירתו
 נפטר ולא .הגוף מן מתפרדת שהנשמה

 .השכינה את שרואה עד העולם מן אדם
 ".וחי האדם יראני לא כי" שכתוב זהו

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

øçà øáã5637åäé åéìà àøéå " àøîî éðåìàá ä
)à çé úéùàøá (úòùá àø÷ éàäá éçúô ïðáø 

 úòùá äãåäé éáø øîà àéðúã íãà ìù åúøéèô
 äîùðäù ìåãâä ïéãä íåé àåä íãà ìù åúøéèô
 ãò íìåòä ïî íãà øèôð àìå óåâä ïî úãøôúî

ää äðéëùä úà äàåøù" ã)ë âì úåîù ( àì éë
 äùìù äðéëùä íò ïéàáå éçå íãàä éðàøé

ää ÷éãö ìù åúîùð ìá÷ì úøùä éëàìî" ã
åäé åéìà àøéå"åâå ä'  

 כתנור הבוער הדין יום זה ,"היוםם כחו"
 עיניו וישא. "הגוף מן הנשמה את להפריד

 המבקרים ,"אנשים שלשה והנה וירא
 .בפיו עליהם מודה והוא ,שעשה מה מעשיו

 הגוף מן יוצאת ,כך רואה שהנשמה וכיון
 עד שם ועומדת ,הבליעה בית פתח עד

 בעולם עמה הגוף שעשה מה כל שמתודה
 שמחה היא יקהצד נשמת ואז .הזה

 ãéøôäì øåðúë øòåáä ïéãä íåé äæ íåéä íåçë
 äùìù äðäå àøéå åéðéò àùéå óåâä ïî äîùðä
 äãåî àåäå äùòù äî åéùòî íéø÷áîä íéùðà

íäéìò ïî úàöåé êë äàåø äîùðäù ïåéëå åéôá 
 ãò íù úãîåòå äòéìáä úéá çúô ãò óåâä
 äæä íìåòá äîò óåâä äùòù äî ìë äãåúîù

÷éãöä úîùð æàå5638 äéùòîá äçîù àéä 
                                                                                                                                                                                     

 . ה"ס אלקות קרי ליה קב"ל אור אצילות הומפני שכ, ' וכוס אור מלכות אצילות המאיר בעשיה" ה5634
 והוא סוד חוט , ממנו נמשך עמודא חדא,בזה הרקיע שהוא סוד הדעת: ח שער מג פרק ג"ע' עי 5635

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

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

ת "ולזה ירמוז הליכת האבות שהם חג. כ"ע, ד ומאירין ומתענגים שם"שם מקבלים טפת מ ומ,דעת דנוקבא
ג שהם אברהם "כלומר שנכללים ח, ס יעקב לכן שואלים ממנו שיבא עמהם"ולפי שכללות הדעת ה, שבדעת
 . )ז"רמ (ת שהוא יעקב"בת, ויצחק

 ). ז"רמ( וכל שלום הוא בקו האמצעי, ס הארתם המתגלה שם להאיר את הנשמה" ה5636
מר צרח שם ' הגדול כו' יום ה) צפניה א יד(ש ”ל באלוני תוקפא הו איום הדין החזק מאד כמ"ור 5637

  ).יהל אור(שהוא פתח הגוף שנקרא אהל ' ל והוא ישוב פתח האהל בבית הבליעה וכו"ור, גבור
י אם " אדנויאמר, ארץ החיים ארצה לארץ, וישתחו ארצה לקראת השכינה', ל זהו וירא וירץ כו"ר 5638

ש צדק לפניו "כמ, עד שמוליכתו למקומו, אז אין שכינה מסתלקת מאצלו, ש אם הוא זוכה"כמ, נא מצאתי
ג שמוכרח לראות השכינה בין "אע, ו רשע הוא"ואם ח. 'מה יפו פעמיך בנעלים כו, יהלך וישם לדרך פעמיו

ויוציאה כפיטורי בפי , מאדואז מצער אותו המלאך המות , מ השכינה מסתלקת תיכף"מ, צדיק בין רשע
, ש הצדיק אל נא תעבור מעל עבדך"וז, אבל בצדיק כשהשכינה לפניו יוציאה בנשיקה, )א"ברכות ח ע(ושט 

  ).יהל אור(ולכן נאמר כאן שם אדני שהוא השכינה כידוע 
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 אמר ,ששנינו .פקדונה על ושמחה במעשיה
 אימתי מתאוה צדיק של נשמתו ,יצחק רבי

 כדי הבל שהוא הזה העולם מן תצא
  .הבא בעולם להתענג

 ÷çöé éáø øîà àðàúã äðåã÷ô ìò äçîùå
úîùðà íìåòä ïî àöú éúîéà äåàúî ÷éãö ìù 

]äæä[àáä íìåòá âðòúäì éãë ìáä àåäù   

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

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

 במים שמתערבים ששי לאבני כשהגיע
 .לומר ופסק אליעזר רבי בכה ,העליונים

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

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

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

 לא אדם בני ודעת ,תחתונים ולא ליוניםע
  משיגה

 àåää ìåãâä øæòéìà éáø äìçùë ïðáø åðú
äåä úáù áøò àîåé5639 äéðéîéì áéúåàå 

 àú÷éîò äéì éìâî äåäå äéøá ñåð÷øåä
ìî äéúòãá ìá÷î äåä àì àåäå àúøúñîåàéé 

 áéùçãë àîçã ïåéë äåä äéúòãá óøåèî
 äàî äéðî ìéá÷ éåìò àáùéúî éåáàã àúòãã
 ùéù éðáàì àèî ãë ïéàìò ïéæø äòùúå ïéðîúå
 ÷ñôå øæòéìà éáø äëá äàìò àéîá éáøòúîã

à éøá íúä íå÷ øîà øîéîì"ì] éáø[ äîì àáà 
 øîà]äéì[àîìò ïî óìç úéçåàã àðéæç 5640 

 ÷ìúñúã êîàì àîéàå ìéæ äéì øîà]éàìôú [
)éâìôú(ò øúàá é àîìò ïî ÷ìúñàã øúáå àì
]éúéàå) [éúàå( éîçîì àëä  éëáú àì ïåäì

 ùð øáã àúòãå ïéàúú àìå ïéàìò ïéáéø÷ ïåðéàã
òãé àì  

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

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

   .כראוי בשלמות

 øæâúà àì ãò àáà éáø øîà åéìà àøéå
íéèà äåä íäøáà5641úà øæâúàã ïåéë  éìâ

àìë5642åîéìùá àúðéëù äéìò àøùå 5643 à÷ãë 
úåàé5644  

 ,"האהל פתח ישב והוא" ,בא וראה
 על ששורה העליון העולם זהו "והוא"

 ,"היוםכחום " ,אימתי .הזה התחתון עולם
. בו שישרה אחד צדיק של שתשוקתו בזמן
 אנשים שלשה והנה וירא עיניו וישא" ,מיד

ìäàä çúô áùåé àåäå éæç àú5645 ) úéùàøá
à çé ( àîìò éàä ìò éøùã äàìò àîìò àã àåäå

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

                                                           

הרי הוא , של שיעור קומת האדם) י"מתוך נרנח(והוא בחינת יחידה , יום המיתה הוא תכלית האדם 5639
מים (ולכן השגתו ביום זה גדולה יותר ממה שיכול היה להשיג בכל ימי חייו .  מלכות של העולם העליון'חיב

 ).אדירים ג
 ).א"ד(ב למדרגה העליונה "שתמהר להיות עבר וחלף מן העולם ותעלה בעוה 5640
 חסדים היו סתומים כנודע מענין הערלה' שהרי כל שערי בינה שהם הה,  נבואתו היתה סתומה5641

 .א"ב לו ע"לקמן ח' עי. )ז"רמ(
 . )ז"רמ (דאברהם' והוא ה, חסדים'  נתגלו כל הה5642
, שאברהם זכה לשריית שכינה עליו בגילוי גמור, דהא בהא תליא, וירא אליו אל אברהם'  הוא פי5643

 ).ז"רמ(דהיינו בשלימו 
לא ' היינו שהד, וזה במה שהחמיר על עצמו במה שלא נצטווה,  שגרם גילוי החסדים בשלימות גדול5644

ג קסג "ח' עי, )ז"רמ ('ש התוס"כמ, והוא קיים גם הפריעה, )ב"עעא (צווהו אלא על המילה כדאיתא ביבמות 
 . ב"ע

,  מתעלה לדעת בפריעהמאכי יסוד אי,  עיקר גילוי זה וכוחו הוא בקו האמצעי מן הדעת עד היסוד5645
הוא דעת שהוא , יושב פתח האהל.  עילאהעלמא, מא יסוד אי"והוא"וזהו , ואז כל החסדים יורדים ליסוד

 .)ז"רמ (ת שבדעת"הם חג', שלשה אנשים וגו' מיד וישא עיניו וגו. 'ק דזעיר וכו"הפתח לו
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 ,אלו אנשים שלשה הם מי ,"עליו נצבים
 הדרגה על שעומדים ,ויעקב יצחק רהםאב
  ומהם ,הזו

á çé ( íéùðà äùìù äðäå àøéå åéðéò àùéå
åéìò íéáöð5646 ïåðéà ïàî  ïéìà íéùðà äùìù

á÷òéå ÷çöé íäøáà5647 éàäã äéìò éîéé÷ã 
åäééðîå àâøã5648  

  àúôñåú  
 למה ".ממרא באלוני 'ה אליו וירא"

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

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

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

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

 ,להמול עצה לו נתת אתה ,ממרא ,ה"הקב
 .שלך בפלטרין אלא עליו מתגלה איני חייך
  ".ממראבאלוני " שכתוב וזהו

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

äéìéã àîéé÷ã åøéæâ ìò àèéò äéì áéäéã ïéâá5649 
á÷ øîàã àúòùá"à øæâîì íäøáàì ä ìæ

øðò äéì øîà éåøáç íò êìîéì íäøáà5650 úðà 
à êîøâ ÷éòî úàå ïéðù ïéòùú ïá" àøîî ì

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

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

á ìéëé àìå àìëî êðéáæù ùéá êì ãáòîì ùð ø
à êøîã àãå÷ô ãéáò íå÷"á÷ ì" úðà àøîî ä

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

àøîî éðåìàá  
  íìòðä ùøãî  

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

 יותר שמושה גדולה ,ששנינו ,אותו לשמש
 ,לו אמר ,עקיבא רבי שבא עד .מודהימל

 אותי לשמש באת לא למה ,עקיבא ,עקיבא

 ø÷áîì àøã éîéëç åìàò éáúé ååäã ãò åäá
 åäì èéìåà äéì]ìò[äéì àùîùì åúà àìã 5651 

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

                                                                                                                                                                                     

 ל כשנגלה אליו תיאובתא דצדיק הוא נשא עיניו אל מקור התיאובתא וראה שלשה אנשים" ר5646
 ).ז"רמ(

 ).ז"רמ (ת שבדעת הם נקראים אברהם יצחק ויעקב" חג5647
ואז כתר רחל , 'וכוס כתר מלכות המתעלה עד הדעת כשמתגלה יסוד אמא בגילוי כל החסדים " ה5648

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

שהם , ה"ר ע"שעולה כמנין פ, היה ממרא שהוא סוד הגבורות,  מי שנתן עצה לאברהם לימול5649
כי החסד עילאה , ובהיות אברהם ערל אי אפשר להזדווג. אשר מבקשים הזווג והמיתוק, הגבורות

, רעים היו לאברהם' כי ג, והוא. לזה נתן לו עצה שימול, כשמגיע לערלה מסתלק, כשמתגלה בפום אמה
, י"ל הוא יסוד שנקרא שד"אשכו. ר"ך כמנין ענ"והם ש, ר הם הגבורות של זעיר"ענ. נר אשכול וממראוהם ע

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

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

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

הערת (ק ולא חשב הפרט "ש בתוה"כמט "שנה ואולם גם יותר שהם צ' ל כבר עברו עליך צ"אולי ר 5650
 ).זוהר

 .א היה בנידוי"שר, אמות' א שישבו בריחוק ד"סנהדרין סח ע' עי 5651
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ð"à [ àúò àúà àäã[(úéúà éì àùîùì   ).להצרף העת באה שהרי(
àôøöàì (  

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

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

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

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

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

 האש וחזרה ,דמעות זולגות עקיבא
   .כבתחלה

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

>àäéã <)àäã(äéúúéî ïåäìëî äù÷ 5652 ]äëá [
)éëá( àáé÷ò éáø ]å[ éì óéìåà éáø äéì øîà

 äùòîá øæòéìà éáø äéîåô çúôà àúééøåà
ïåäéåøúì øçñàå àùà àúà äáëøî5653 åøîà 

ïééæç ïðà úéìã äðéî òîù àéîéëç5654 ïéàãëå 
 ïîú åáéúéå àøáã àçúôì å÷ôð êëì äî äåä

 äàî úìú äæò úøäáá óéìåàå àùà ìæàå äåäã
úå÷åñô úåëìä5655 äéì óéìåà ]éø"å5656[ íéîòè 

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

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

 השכינה מיראת מדבר היה ולא, הוגע
 וסודות עמוקות כל לו הורה. שם שהיתה
 והשביעו ,השירים בשיר שהיו עליונים
 ,ממנו פסוק בשום ישתמש שלא שבועה

 ,ה לא יחריב את העולם בגללו"שהקב כדי
  בו ישתמשו שהבריות לפניו וןצראין ו

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

 äéì÷ íéøàå àáé÷ò éáø ìáñîì ìéëé àì
éòâå àúééëáá5657 åìéçãî ììîî äåä àìå 

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

àîìò áéøçéì àìã éëéä5658 àåä êéøá àùãå÷ 
ðéâáäéá ïåùîúùéã äéî÷ éòá àìå äé  

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

 àæø ìäàä]ã[÷ãöã àòøú5659 àçúô 

                                                           

' כפופה וך' הוא עושה שני זווגים אלו שהם כ' המוסר עצמו על קידוש ה: ג"כ מח ע"שעה' עי 5652
ע נכנס " על רס שאמרו"כך עלה במחשבה וז' ע שנהרג על קידוש ה"ה על ר"פשוטה ולפיכך נאמר למרע

 .בשלום ויצא בשלום תרי שלומות לעילא ותתא
והיו מוסרים אותו זה ,  וכל החכמים אנשי השם אשר האירו בתורתינו שמשו בו בזה השם הגדול5653

ומסרו לשת ושת עשה עליו ספרים לאין , ימים רבים לדעת חכמה ושכל, הראשון שמש בו אדם. 'וכו, לזה
והלל ושמאי מסרוהו ליונתן בן ' וכו. רי המרכבה על תכונת השם הזהוסידר כל סידו, חקר לרוב חכמתו

ורבי אליעזר , ואלו מסרוהו לרבי אליעזר הגדול, ואלו ירדו לעומקו כפי השגתם, עוזיאל ולרבי יוחנן בן זכאי
 ).הקדמת עמק המלך(' וכו, הגדול מסרו לרבי עקיבא

 , ואסחר אשא בביתא נפקו כולהו,א מה דחמאש וחמ"עד דהוו יתבי פתח עינוי ר: ב"ז רפז ע"אד' עי 5654
 .ו רבי אלעזר בריה ורבי אבא ושאר חברייא יתבו אבראירואשתא
 .ב"א וע"ז נ ע"תיקו' עי 5655
 @.הגבורות' א שזה בחי"ז סג ע"תיקו' עי 5656
 ).י תהלים מב ב"רש(צעקת שור  5657
דש חד רישא דלא קו, ושיר השירים קודש קדשים, דהיינו אבא, שהוא חכמה,  כל השירים קודש5658

 "סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים"' וכו. ן עם אריך הנדבקים יחדִיַא, קדשים תרין, אתידע סתימא
ובקרוב הרחוקים הנדחים , ישראל סבא ותבונה, אבא ואימא, עם פרצופים כפולים, בשלימות איבריהם

עמק (רבי עקיבא בעת פטירתו ועל זה השביע רבי אליעזר הגדול את תלמידו . שהם שכינה וישראל, בגלות
 ).ב"י פ"המלך ש
  ).ד"ב עג ע"כללים ח(' עיקר גילוי הדעת עלאה הוא בפום אמה ועיקרו לנוק 5659
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 ,צדיק זהו ,"היוםכחום " .הקדוש שםוהר
 בו נכנס שנמול שמי אחד בוריח של הדרגה
 מן נתבטל שהרי ,הקדוש שםוהר בו ונרשם
 הדרגות שתי של בקיום ונכנס הערלה

  .האמונה סוד שהן ,הללו

àúåðîéäîã5660íäøáà äéá ìàò ïéãëã 5661 
éãö àã íåéä íåçë àùéã÷ àîéùø àåääá" ÷

 øæâúàã ïàî äéá ìàòã àãç àøåáçã àâøã
àùéã÷ àîéùø äéá íéùøúàå5662 øáòúà àäã 

 ïåðéàã ïéìà ïéâøã ïéøúã àîåé÷á ìàòå äìøòî
àúåðîéäîã àæø  

 שלשה אלו ,"' וגואנשים שלשה והנה"
 ,באויר שמתלבשים שלוחים יםמלאכ

 במראה של )יםונרא( הזה לעולם ויורדים
 ,שלמעלה גמאוד והשלשה הם כ.בן אדם

 בשלשה אלא נראית לא שהקשת משום
. בודאי הוא וכך ,ירוקו םואד ,לבן ,צבעים

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

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

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

 àîìò éàäì)>ð"à <ïåæçúàå(5663 ùð øáã åæéçá 
 éæçúà àì úù÷ã ïéâá àìéòìã àðååâë ååä úìúå

÷åøéå ÷îåñå øååç àúìú ïéðååâá àìà àåä éëäå 
 ïååâ ïéðååâ àúìú íéùðà äùìù ïåðéà ïéìàå éàãå
 ïéâá ìàëéî àã øååç ïååâ ÷åøé ïååâ ÷îåñ ïååâ øååç

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

  èö/à  
  øäæ  

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

 השמחתו בהם להתחבר הזו התחתונה
 להתקין ,"ארצה וישתחו" ,אחריהם להמשך

  .כסא להם

 ÷éðé)]ð"à [àîìòã àãåñé (ïæúàå5664 ïéãë 
íúàø÷ì õøéå àøéå5665 )á çé úéùàøá (

 àøáçúàì äàúú àâøã éàäã àúáåàéúã
åäá5666 àëùîúàì äìéã àúååãçå 

åäééøúáà5667 äöøà åçúùéå )íù (]àð÷úúàì [
)àð÷úàì(ì àééñøë åäééáâ5668  

 המלך דוד את עשה ה"הקב ,בא וראה
 .האבות כמו העליון מהכסא אחד עמוד

á÷ ãáò éæç àú" àëîñ ãç àëìî ãåãì ä

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(' ש דכדין עאל וכו"כחום היום יסוד וצודק והוא יושב וז' פירוש שיושב בפתח האהל מ 5660
  ).ו"לש(א "לעיל ד ע' א ועי"בא לו ע' פ 5661
ש קדישא "וז. ד"ויחי דף רי' ד דמילה כנזכר ריש פ"אשתלים ביו'  חסר יפירוש שדי הרשום באדם 5662

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

  ).והרהערת הז(א "לד ע 5663
 ).ז"רמ ( בין החסדים ובין גבורות5664
,  היו יורדים ונמשכים מלמעלה למטה והוא נגדל וירץ לקראתם ממטה למעלה]ת שבדעת"חג [ הם5665

 ).ז"רמ (ת דזעיר ששם פתח האהל" שהוא מן ת' וכו,וזה היה מפתח האהל
הם שם ולפי ש, ת דזעיר המושפעים מן הדעת" תשוקת זו הדרגא להתחבר אל החסדים שבחג5666

 ולכן היא משתוקקת להתחבר עמהם וליהנות מהם, ת דזעיר שביניהם מקור ראשה בחזה"סתומים בחג
 . )ז"רמ(

כי בזה היא תתמשך , ששמחתה יתירא שלה שאלו יתגלו ויגדלו וגם שיתעלו למעלה בהגדלתם'  פי5667
  ).ז"רמ (ממש אחריהם

נעלה שליש , נכפל לשני שלישים בזמן שמתעלים החסדים למעלה אז משליש התחתון שבתפארת ש5668
שהמשיך אור משליש הנעלה אל , וזהו וישתחו ארצה, אחד לכתר זעיר ומשליש האחר נעשה כתר מלכות

ולכן מיד אמר , כי אז נגמר תיקון המלכות, וזהו לאתקנא כרסייא לגבייהו, כתר להאיר לכתרה של רחל
 ).ז"רמ (לכות בכתרה אז היא מלכות שלימהכי כיון שנשלמה המ, אדני אם נא מצאתי חן בעיניך, אברהם
  ).א"ד(עמוד אחד לכסא הכבוד  5669
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 בזמן אבל ,אליהם כסא שהוא גב על ואף
 להתקן אחד עמוד הוא בהם שמתחבר

 את לקח המלך דוד ולכך ,העליון בכסא
 ,בהם להתחבר שנים שבע בחברון המלכות

  .נאמר והרי

ñøëîäàìò àéé5669ïäáàë 5670 åäéàã áâ ìò óàå 
 åäéà åäá øáçúàã àðîæá ìáà åäééáâì àééñøë
 êë ïéâáå äàìò àééñøëá àð÷úúàì àëîñ ãç

àúåëìî ìèð5671 òáù àëìî ãåã ïåøáçá 
ïéðù5672øîúà àäå åäá àøáçúàì   

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

 ,בעולם עומדים מה על יםרוא לא העולם
 לפני ועומדים ועולים הולכים והימים

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

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

 המלך לפני קרבים כולם ,הזה העולם מן
  .העליון

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

àì àîìò5673 éîéé÷ äî ìò ïàîç ]á[àîìò5674 
á÷ éî÷ éîéé÷å ïé÷ìñå ïéìæà ïéîåéå" ïåðéà ìë ä

 éîéé÷ àùð éðáã ïéîåé]åäá[ àäã àîìò éàäá 
åàéøáúà åäìë5675àìéòì éîéé÷ åäìëå 5676 ïìðîå 

 áéúëã åàéøáúàã)èì÷ íùæè  ( ãëå åøöåé íéîé
 ïéáéø÷ åäìë àîìò éàäî à÷ìúñàì ïéîåé ïàèî

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

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

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

 לא ,הזה העולם מן יוצאת מהכשהנש
 שהרי ,אותה מעלים דרך לאיזו יודעת
 שאור למקום למעלה לעלות הדרך

  לא ,מאירות העליונות הנשמות

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

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

 àúîùð ãë àäã àééð÷øá ìéæà àåä åìéàë
 ïé÷ìñ àçøåà ïàì úòãé àì àîìò éàäî ú÷ôð
 åøéäðã øúàì àìéòì à÷ìñì àçøåà àäã äì

ïéøäð ïéàìò ïéúîùðã5677àì   
  íìòðä ùøãî  

 רבי יצא אחר .בו שיש שהוהקד בומר
 אומר והיה ,מים עיניו ונבעו ,ובכה עקיבא

 יתום נשאר העולםש ,רבי ויא ,רבי ויא
 ושאלו החכמים שאר כל אליו נכנסו .ממך

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

 éåå éáø éåå]éáø[ åìàò êðî íåúé àîìò øàúùàã 

                                                                                                                                                                                     

 לדעת זעיר שאז גם מאוזה בהתעלות יסוד אי, דהיינו בזמנא דאתחבר בהו,  שהיא שווה אליהם5670
ואז יעקב ורחל מתעלים עד הדעת והיא , ת שהיו בתחילה החסדים מכוסים בהם חזרו להיות מגולים"בחג

 ואז היא רגל רביעית לכרסייא עלאה יסוד אמא שבדעת, תם כולם מאירים בשוהת בהיו"מתחברת לחג
 ).ז"רמ(

 ).הערת הזוהר(ב ”עט ע 5671
 ).ז"רמ ( בסוד התעלותה עד הדעת5672
  ).א"ד(ב ”וארא כג ע 5673
 .א"ורכב ע, ב"לקמן ריז ע' עי 5674
  ).א"ד(א "לך לך פא ע 5675
ב למעלה רוחני שאין "כנגדו יש לו לעוה, ז"ומה שעוסק אדם בעוה, ויש יום להבא, ז" יש יום בעוה5676

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

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

 ).ספר הליקוטים בשלח (לתת לאותו צדיק גמולו, שבשעת מיתתם מתקרבים הימים בלי בושה
ה "יהנם ולא משמע הכי בכל הספרים דגם דהעמשמע מכאן שיש דרך לעלות לנשמה שלא בדרך ג 5677

ל שהביא "ומדברי רז. מ"א. מ מוכרח ללכת דרך שם"דמשמע דידע מ' אמר גם כי אלך בגיא צלמות וגו
  ).א"נ(ן "מאי. אם נגזר שיעבור' ה היא אפי"ש דהע"ע ומ"י נראה פשוט שיש דרך ישר לג"ו בכ"מהרח
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  ïåäì áéúàå äéì åìàùå äéáâ àéîéëç øàù ìë  .להם והשיב ,אותו
 .אליעזר לרבי )השעה( לו דחוקה היתה

 .לבו על אותם ושם זרועותיו שתי הוציא
 העליון העולם ,העולם אוי ,ואמר פתח
 אור כל התחתון מן ולהגנז להתכנס חוזר

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

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

àúúäàðéöåáå åøéäð ìë 5678éøú ïåëì éåå 5679 
 ïî ïéã àîåé ïåçëúùéã úåøåú éøú ïåëì éåå éòøã
 øæòéìà éáøã éåîåé ìë ÷çöé éáø øîàã àîìò

äåä úáéäéúàã àîåéë äéîåôî àúòîù àøéäð 
éðéñã àøåèá  

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

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

 כמי אלא ,מרבותי ואני ,בעין כחולכ
 טובה להחזיק אלא היה ולא ,בים ששותה

 ממנו שואלים והיו. ממנו יותר ותיולרב
 נשמתו שיצאה עד ,יבום של סנדל באותו
 .שם היה לא עקיבא ורבי .טהור ואמר

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

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

  .נחשך הרי

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

àðéòá5680 àîéá éúùã ïàîë àìà éúåáøî àðàå 
 äéðî øéúé éäåáøì àúåáéè ïúéîì àìà äåä àìå

àù ååäå ÷ôðã ãò íåáéã àìãðñ àåääá äéðî ïéì
 àáé÷ò éáø ïîú äåä àìå øåäè øîàå äéúîùð
 òæá úéîã àáé÷ò éáø äéçëùà àúáù ÷ôð ãë
 ìò ãéâðå úéçð àîãå äéøùá ìë øéøâå äéðàî

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

êùçúà àä ïåäðî øéúé øéäð  
  äøåú éøúñ  

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

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

 ואחד .הרפואות בעל רפאל וזהו ,המילה
 משום מיכאל וזהו ,הבן על שרה את לבשר
 והברכות הטובות וכל ,לימין התמנה שהוא

 את להפך ואחד .הימין מצד נמסרו ידושב
 והוא ,לשמאל שהוא גבריאל וזהו ,סדום

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

úù÷ã ïéðååâ úìú ïåðéà éðäå ìàôø5681 úù÷ã 
úà àì éåìâ åéìà àøéå êë ïéâáå ïåäîò àìà éæç

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

ïååñàã<5682 àãå àøá ìò äøùì àøùáì ãçå 
 àðéîéì àðîúà åäéàã ïéâá ìàëéî åäéà] ìëå

ïéáè[ àøèñî ïøñîúà äéãéá ïàëøáå 
àðéîéã5683 åäéà àãå íåãñì àëôäì ãçå 
ìàéøáâ ìë ìò àðîî åäéàå àìàîùì åäéàã 

                                                           

 @. הנהירוב שבוצינא היא כלי לאור שהוא"ע קז ע"ב' עי 5678
נטל שתי זרועותיו והניחן על לבו אמר אוי לכם שתי זרועותיי שהן : א"סנהדרין סח ע' ל הגמ"ז 5679

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

 .ופרתכמכחול בשפ: 'לשון הגמ 5680
 .מ שם"ב ומ"לעיל יח ריש ע' ועי). א"ד(ב "ריש פנחס דף רטו ולעיל נח דף עא ע 5681
פ כדי לקרב קיצם של "מ שרפאל מסבב כל העולם ג"ל וכדאיתא בר"כצ' דאיהו מארי דאסוון וכו 5682

  ).א"נ(ה "ז. חולים כדי לרפאותם
עלה והוא מקדים ומברך ג למטה כך מיכאל השר הגדול הוא כהן למ"כשם שכ: א"ח כה ע"זו' עי 5683

 .ה"כ מברך להקב"לנשמה קודם ואח
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. המלך בית של ההרג בעל שהוא ,המות
 ואחד אחד וכל ,שליחותם עשו לםווכ

  .לו כראוי

 àøèñî àîìòã ïéðéã)àðéãã (]àìàîùã[ ïãéîì 
 éøàî åäéàã úåîä êàìîã àãé ìò ãáòîìå
 ìëå ïåäúçéìù åãáò åäìëå àëìî éáã àìåè÷ã

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

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

  שכינה ראה אז ,כאחד חבריםתמ אותם

àéøáâ êàìî" àùéã÷ àúîùðì àúåçéìùá ì
òøä øöéã àùôðì äéúåçéìùá úåîä êàìîå5684 

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

àúðéëù  
  èö/á  
  øäæ  
 שהוא דוגמאכ שהרי ,שמותהנ לכל ןתינ

 לאחר נמשך כך ,הזה בעולם עליו ממשיך
  .ממנו שיוצא

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

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

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

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

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

 החכמה של ספרים מוצאים והיו ,ראשונים
  .שלהם

á÷ øúá êéùîúà ùð øá éà éæç àú"ä5685 
à äéìéã àúáåàéúåäéøúá5686 àîìò éàäá 

 äéøúáà êéùîúà åäéà äéðî ÷éôð ãë øúáì
 àåää øúá àìéòì à÷ìúñàì çøåà äéì ïéáäéå
 àîìò éàäá àîåé ìë àúåòøá êéùîúàã åëéùî

à" ïåðéàî àúî ãçá àðòøòà ãç àîåé àáà ø
íã÷ éðá ïî ååäã5687 àúîëç àéääî éì åøîàå 

 ïéøôñ ïçëùà ååäå éàîã÷ éîåéî ïéòãé ååäã
ã àúîëçãïåäì  

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

 מלמעלה רוח עליו ממשיך כך ,הזה בעולם
 רצונו אם .בו שנדבק הרצון אותו דוגמתכ

 ממשיך הוא ,קדוש עליון רובילד וןוהתכ
 ואם. אליו למטה מלמעלה רוביהד אותו
 ,בו וןוומתכ האחר בצד להתדבק רצונו
 מלמעלה רוביהד אותו את ממשיך הוא

 הדבר קרישע אומרים והיו .אליו למטה
 ,להתדבק וברצון ובמעשה בדבורים תלוי

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

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

àùéã÷ äàìò äìîá ïéåëéà5688 êéùîà åäéà 
 éàå äéáâì àúúì àìéòìî äìî àéääì äéìò
 äéá ïéåëéàå àøçà àøèñá à÷áãúàì äéúåòø

 äìî àéääì êéùîà åäéà äéáâì àúúì àìéòìî

                                                           

לעיל צח ' ועי, )ב"מ עה ע"מ(י גבריאל "י מלאך המות הטמא אלא ע"המיתה בארץ ישראל אינה ע 5684
 .א בשם היהל אור"ע

 אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו 'האחרי ) דברים יג ה(פ "כלה 5685
אמר להם משה לישראל לא אמרתי ' וכומי יוכל ללכת בדרכיו : תנחומא וישלח י' עי. תעבדו ובו תדבקון

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

 .ב ובו תדבק"לקמן ק ע' ועי. @ש בשם האור יקר"ועיי, ב ועלי תשוקתו"לעיל פח ע' עי 5686
שיצאו מן אלו , כופה את הקליפות, ם"העולה עם הכולל קד, ן"ה דאלפי"אהי: פ משלי"השע' עי 5687

 . )ג"י מא ע"עוד שער מאמרי רשב' עי (וגם אלו הקליפות נקראים חכמת כל בני קדם. המלכים והניצוצין
 @.א"או' הוא בחי" עילאה קדישא"א ש"ז ויקרא צה ע"רמ' עי 5688
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 הצד אותו למטה מלמעלה נמשך ובזה
 מעשים אותם כל בו ומצאנו. בו שנדבק

 ודברים והמזלות הכוכבים ועבודות
 בהם וןולהתכ הרצון ואיך ,להם שהצטרכו

  כדי

øîà ååäå)é( ïéìîá àééìú àúìîã àø÷òã 
àãáåòáå5689 àãáå à÷áãúàì àúåòøáå 

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

éìæîå àéáëëã5690 êàéäå ïåì åëéøèöàã ïéìîå 
ïéâá åäá àðååëúàì àúåòø  

  íìòðä ùøãî  
 הצדיק שנשמת בשעה ,יהודה רבי אמר

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

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

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

ä åøëùä" ã)á çé úéùàøá ( íúàø÷ì õøéå àøéå
éàî íäéðô ìá÷ì äçîùá äæ373 çúôî íå÷î 

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

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

 שהוא הזה בעולם בעודו לאדם אזהרה
 חיה ואלו" ,כתוב מה בא וראה .עין רףכה

 כל ,המיתה ביום ,"' וגופעמים שנים אלף
 רבי אמר. אצלו אחד כיום נחשב ,יההש מה

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

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

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

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

åâå íåéä çåôéù ãò íéìéàä øôåòì'5691 äøäæà åæ 
 éæç àú ïéò óøäë àåäù äæä íìåòá åãåòá íãàì

 áéúë äî)å å úìä÷ (íéîòô íéðù óìà äéç åìàå 
åâå 'ù äî ìë äúéîä íåéáääé374 íåéë áùçð 

åìöà ãçà5692 íãà ìù åúîùð ïåòîù éáø øîà 
 íåéä çåôéù ãò úøîåàå åá äøúî)íéììöä åñðå (

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

õøà5693  éáöì éãåã êì äîã áåñ êîî äù÷áá
åâå'5694  

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

 קל הצבי מה .עין כהרף שהוא הזה בעולם
 פרוכע או כצבי קל היה אתה אף ,ברגליו

 שתנחל כדי בוראך רצון לעשות האילים

åâå íåéä çåôéù ãò øçà øáã' éáø øîà 
 äæä íìåòá åãåòá íãàì äøäæà åæ éæô ïá ïåòîù
 äúà óà åéìâøá ì÷ éáöä äî ïéò óøäë àåäù
 ïåöø úåùòì íéìéàä øôòë åà éáöë ì÷ äéä

                                                                                                                                                                                     

מלין דלעילא מנהון תליין בעובדא ומנהון במלולא ומנהון : א"ע קסאלקמן ' ועי, ב"לעיל עה ע' עי 5689
מאי חשיבו דלהון דצדיקייא דידעי עקרא דמלה ועובדא וידעי לכוונא : א"ג קפד ע"ח' ועי. ברעותא דלבא

 .לבא ורעותא יתיר מאלין אחרנין דלא דעי כל כך
 ).א"נ(היינו טלמסאות וקטורתם והשבעתם ועבודות שעובדים להם  5690
 .כי הנה היום בא בוער כתנור) מלאכי ג(עד שיפוח היום זה יום הדין שנאמר : תניומא וירא ג' עי 5691
 .ה אלף שנים דכתיב כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול"יומו של הקב: ב' ח סי"ר פ"ב' עי 5692
 .ב"לקמן ריז ע' עי 5693
דת הדין למדת רחמים סוב דמה לך דודי לצבי סוף שאני נהפך לכם ממ: מז' ב סי"ש רבה פ"שיה' עי 5694

 .וממהר בגאולתכם כדם הצבי
 ) &תהלים קג( שנאמר בהם ,המלאכים נשתבחו במדה הטובה הזאת: מסילת ישרים פרק ו' עי 5695

ה נעשה ונשמע והוו "כל אשר דבר יהו: א"ב ג ע"לקמן ח' ועי. גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו
ה מלאכיו גבורי כח עושי דברו "ברכו יהו) לים קג כתה(במתקלא חדא כמלאכין עלאין דהכי כתיב בהו 

 @.'אם כן רואים שזריזות הוא המציאות של נעשה ונשמע כא. לשמוע בקול דברו
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 הנקרא ,"בשמים הרי" שהוא ,הבא העולם
  .הטוב ההר ,התענוג הר ,'ה הר

êàøåá5695 éøä àåäù àáä íìåòä ìçðúù éãë 
íéîùá5696åäé øä àø÷ðä "ä5697 øää âåðòúä øä 

áåèä5698  
 היינו אם ,רב אמר חייא רבי אמר

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

  ,ראשה סופה

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

  äøåú éøúñ  
 שכתוב ,והשתחוה יהצבעב )וז גמאודכ(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 באותן שכינה עליו התגלתה ולכן. דשוק
  דרגות

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

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

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

 äî àéìâúàá äéì éìâúà ïéàìò ïéæøá ìéìë äéì
ä àìãåøéæâ äåä àìã àðã úîã÷î úå5699 ãòå 

 à÷ôàì àåä êéøá àùãå÷ àòá àì øæâúàã
àùéã÷ àòøæ äéðî5700åéë  ÷ôð ãéî øæâúàã ï

 äéìò éìâúà êë ïéâáå àùéã÷ àòøæ äéðî
ïéâøã ïåðéàá àúðéëù  

  ÷/à  
  øäæ  

  åäééáâì ïåì àëùîàì  .אליהם אותם ךולמש
 למעלה להדבק שרוצה מי וז דוגמאכ

 בוריםיובד במעשה שהרי ,רוח הקודשב
 çåøá àìéòì à÷áãúàì éòáã ïàî àã àðååâë

                                                                                                                                                                                     

 ).ספר הליקוטים ישעיה נג(אימא  5696
 ).א"ז פ ע"רמ(א "ז). א"אור יקר לעיל פ ע(ת שבמלכות "ת 5697
 ).עמוד קוספר הקנה (יסוד  5698
בקישוטיה בעודו ' ק לצאת ממנו ואין ראוי שתגלה מ"יה מזומן זפירוש כי קודם שנימול לא ה 5699

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

  ).א"נ(ח "ז
 .א"לעיל צה ע' עי 5700
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 תלוי רוביהד באותו לכוון הלב וברצון
 למטה מלמעלה אליו אותו ךולמש הדבר

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

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

  .בטומאה בטומאה

úåòøáå ïéìîáå àãáåòá àäã àùãå÷ à
àáìã5701 àúìî àééìú äìî àéääá àðååëì 

 à÷áãúàìå àúúì àìéòî äéáâì äéì àëùîàì
 êùîúà ùð øáã äîë éøîà ååäå äìî àéääá

]éàäá) [éàäî( ãë äéì ïéëùî éîð éëä àîìò 
 àîìò éàäá ÷áãúàã äîáå àîìò éàäî ÷éôð
 àîìò àåääá ÷áãúà éëä äéøúáà êùîúàå

àáàñîá àáàñîá éàå àùãå÷á àùãå÷á éà  
 הצד לאותו אותו מושכים , בקודשאם
 שַמַש ממנה ונעשה ,למעלה בו ונדבק

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

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

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

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

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

î àùãå÷á éà øèñ àåää éáâì äéì ïéëù
á ÷áãúàåéáòúàå àìéòì ä àùîù àðîî ã

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

 áéúëã)æ â äéøëæ ( ïéá íéëìäî êì éúúðå
äìàä íéãîåòä5702 éà àã àðååâë éîð éëä 

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

ääáå àùð éðá àúòù àé]÷éôðã) [é÷ôðã( éàäî 
äéì ïéìèð àîìò5703 àåääá íðäéâá äéì ïéáàùå 

 åäééîøâ åáéàñã àáàñî éðáì ïåì éðééãã øúà
à÷æð åäéàå åäá ÷áãúà øúáìå åäééçåøå5704 

]ë[àîìòã é÷æð ïåðéàî ãç5705  
 לדברי קרוב זה דבר ,בני ,להם אמרתי

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

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

)>ð"à <ïéìà (àìã ïéâá  
  íìòð ùøãî  

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

 מעט נא קחוי" זה מה .בזה או בזה הפרשה

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

                                                                                                                                                                                     

דבור ומעשה , מחשבה, מדרגות' וכלל כל מצוה הוא מתחלק לג, ל"א פתח כג וז" פרצוף זש"פת' עי 5701
הוא , הוא מתקן המצוה בגדלותה ובשלמותה, בדחילו ורחימו] מקיים המצוה במחשבה שהוא[ואם ', וכו

 @.א שם" בענין דחילו ורחימו וגרב"ז כו ע"תיקו' ועי. בסוד מוחין בחינת נשמה שבו
שרפים עומדים ) ישעיה ו(עומדים שנאמר ] המלאכים[פעמים עושה אותן ): ב' ה סי"פכ(ר "שמ' עי 5702
ספר ' ועי, ב שמשמע שזה בחוץ"קכט ע' ועי. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה) זכריה ג(וכתיב 

פים עומדים ממעל לו ששר' ו אות ד"א והגהות הרח"ג מז ע"ח' ועי, הליקוטים האזינו שהוא עולם היצירה
 @.שזה היצר הרע המקטרג, א"צ לא ע"א בספד"בהגר' ועי, אנשים מרגלים חרש' הם ב

הפך אם זכה הוה אשתאב בגופא דמלכא שנשמתו חלק אלוה וחוזרת הנפיחה לעצמות הנופח  5703
ח " ז.א והשתא דלא זכה אשתאב בגיהנם ונעשה חלק אבר טמא וגדל צערו"ו ורכ"כנזכר בפרשה ויחי דף רי

  ).א"נ(
 ).הערת הזוהר(א ”כט ע 5704
א שנזקי עלמא הם "ג קכב ע"ח' ועי, ב שנזקי דעלמא הם מקרי העולם"לקמן רא ע' עי, ל עלמא"נדצ 5705
 .מזיקים
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 לחם פת הואקח ,'וגו רגליכם ורחצו מים
 ,'וגו שרה אל האהלה אברהם וימהר ,'וגו

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

 שרמז מה אלמלא לגוף תועלת הנשמה
  .הקרבנות רמז ,בכאן

 åäî éàäá)éùàøáã çé ú-ç ( íéî èòî àð ç÷åé
íëéìâø åöçøå5706åâå '5707åâå íçì úô äç÷àå ' 

åâå äøù ìà äìäàä íäøáà øäîéå' ø÷áä ìàå 
åâå íäøáà õø'åâå áìçå äàîç ç÷éå ' àúà ãë 

 óåâì úìòåú äîùðä äàöî àì øîà éîéã áø
úåðáø÷ä æîø ïàëá æîøù äî àìîìà5708  

 לאאבל התורה  בטלוהקרבנות נת
 קושיעס בקרבנות סקוע שלא זה .בטלהנת

 ,יוחנן רבי שאמר .יותר לו ויועיל ,בתורה
 ,משה אמר ,הקרבנות ה"הקב כשפרש

 ישראל שיהיו בזמן תינח ,עולם של רבונו
 מה אדמתם מעל שיגלו כיון ,אדמתם על

 ואני ,בתורה יעסקו ,משה לו אמר .יעשו
 הקרבנות מכל יותר בשבילה להם מוחל

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

 בשביל ,חטאת בשביל ,מנחה בשביל ,עולה
  .אשם

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

 íúîãà ìò ìàøùé åéäéù ìòî åìâéù ïåéë
 äøåúá å÷ñòé äùî åì øîà åùòé äî íúîãà
 úåðáø÷ä ìëî øúåé äìéáùá íäì ìçåî éðàå

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

íùà ìéáùá úàèç ìéáùá äçðî ìéáùá5709  

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

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

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

 øëãîã ïàî éàä éàãôñåøë éáø øîà
äéîåôá5710 úåùøãî éúááå úåéñðë éúáá 

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

 àìîìà äéì ãáòîì ïéìëé àìã äéì àùàáàì
åáéè5711 ïåéëã çëåé àúùøô éàä çëåé ïàîå 

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

  äøåú éøúñ  

                                                                                                                                                                                     

' ימי בראישת נבראו שנא' השיתין מו) א"סוכה מט ע(ל "ואמר רז, שהן יורדין לשיתין, רחצו רגליכם 5706
ג "ח פג ע"ש בתז"שם השיתין שוקיו עמודי שש והן אפיקי מים כמוידעו ש' חמוקי ירכיך כמו חלאים וכו

  ).יהל אור(מ שהן נחלי מים "ובכ
ב אברהם "ח צ ע"ש בתז"אבות כמ' הוא עץ החיים למחזיקים ועליהן סומכין ג, והשענו תחת העץ 5707

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

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

, ואמר פת לחם שאף הבשר נקרא לחם.  לחם אלו המנחות,ל מים הנאמר כאן הוא ניסוך המים"וצ 5708
מים כל צמא לכו למים וכן , ה בתורה במקום הקרבנות"ז ה"וכ' וכאן פתות אותה פתים וכו' לחם אשה וכו

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

אמר ריש לקיש מאי דכתיב זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם כל : א"מנחות קי ע' עי 5709
העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם אמר רבא האי לעולה למנחה עולה ומנחה מיבעי 

 .אשםולא מנחה ולא ) ולא חטאת( בתורה אינו צריך לא עולה קליה אלא אמר רבא כל העוס
ל כל העוסק בפרשת "ד מה שאמרו רז"ע, וכן בדיבור, במעשה, ג מצות" האדם צריך לקיים כל תרי5710

עד שיקיים כל , יתגלגל, אלו' אם לא קיים כלם בשלשה בחי, וכן במחשבה. 'כאלו הקריב עולה וכו, עולה
 ). יא' ג הק"שעה (אלו' ג מצות בשלשה בחי"התרי

 .צ"א בספד"ו והגר"ר בשם הרחמה שהבאנו לעיל בעמוד בזה' עי 5711
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  ÷ïéùéã  .קדושות
 ר"זה ,"הרקיע כזהר רוייזה והמשכלים"
 שמאיר ר"זה ,זהרה דלקתהב שזוהרים זוהר

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

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

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

òé÷øä øäæë åøéäæé íéìéëùîäå5712)  áé ìàéðã
â(375äæ "å÷éìãá ïéøäæã àøäæ ø5713376 àøäæ 

äæ"ø5714øéäðàã 5715õéöðå ÷éìãàã 377  äîëì
ïéøèñ378äæ "úéçðå ÷éìñ ø5716äæ "õéöð ø5717 ìëì 

äæ øáéò"÷éôðå ãéâð ø5718äæ " ÷éñô àìã ø
ïéîìòì5719äæ "ïéãìåú ãéáòã ø5720äæ "øéîè ø379 

æéðâå5721ïéöéöð ìëã åöéöð 5722ïéâøùå 5723380 àìë 
éìâå íéúñ øéîèå ÷éôð äéáà5724éæç àìå éæç 5725   

 ,ביום יוצא ,הבאר ןַיְעַמ זה ספר )ר"זה(
 הלילה בחצות משתעשע ,בלילה טמון

 ,לכל ומאיר שזוהר ר"זה. שהוציא בתולדות
 וכל ,שנראה או הוזה ,התורה של הכלל

 של בשם ונקרא ,בו יםומסת צבעיםה
 מאלו למטה נראים צבעים שלשה .י"אדנ

 מאלוהכל נמשך  ,שלמעלהצבעים ה שלשת
 ,העליונים אותםא " נזהר לגבי( העליונים

 ונוצץ בשנים עשר , שלא נראה)הרז

>äæ"ø<àã àøôñ 5726381 ÷éôð àøéáã àòåáî 
 øéîè àîîéáàéìéìá5727 úåâìôá òùòúùà 

àéìéì5728äæ ÷éôàã ïéãìåúá "øéäæã ø5729 
 åäéà àãå àúééøåàã àììë àìëì øéäðàå
 àîùá éø÷úàå äéá ïéîéúñ ïéðååâ ìëå éæçúàã

ðãàã"àúúì éæçúà ïéðååâ úìú é5730 úìú éàäî 
àìéòì ïéðååâ5731àìë êùîúà ïéàìò ïéìàî 382 

                                                           

  ).א"נ(מ "א. פ שמות"ל ר"ס מלמעלה למטה וע"פ מזכיר זהר דחשיב ע"י 5712
 ).ד"ח יז ע"א בתז"בהגר(כתר  5713
 ).ח"א תז”בהגר(חכמה  5714
 ). מ"מ(מלכות  5715
 ).ח"א בתז”בהגר(בינה  5716
 ).ח"א בתז”בהגר(חסד  5717
 ).ח"א תז”בהגר(גבורה  5718
 ).ח"א בתז”בהגר(ת "ת 5719
 ).מ"מ(שבהם מתבשל הזרע ויורד ליסוד , )ח"א בתז"בהגר, מ"מ(ה "נו 5720
א "ז ז ע"תיקו' אמנם עי). מ"מ(לפי שעולה בסוד הדעת ונעלם שם , )ח"א בתז"בהגר, מ"מ(יסוד  5721

 .נ"דו' א שזה בחי"ז מה ע"א בתיקו"בהגר' ועי, שטמיר וגניז מתייחס לכתר
 ).מ"מ(הגבורות  5722
 ).מ"מ(ג "החסדים שהיסוד יש בו חו 5723
 ).ח"א בתז"בהגר (הו סתים וגליאזו ' שנכנס ויוצא בנוק5724
 . צדיק בעלמא תתאה עייל ונפיק:א" קנה עויצאזהר ' עיו, ל שזה רצוא ושוב"נ 5725
קום לחברא לון בהאי חבורא דהא כד אית בישראל משכילים מאלין דאתמר : ב"ז ד ע"תיקו' עי 5726

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

 .י דבהון כלילן כל הוויין וכנויין"דצלותא דאינון תרין שמהן יאקדונק
מתגלה ' ע לחצות לילה והח"ת עם היסוד מתגלה בג"היינו סוד והמלך שב אל גנת הביתן דהיינו ת 5727

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

 ).א"נ(ע שהם הצדיקים "שבג
 ).ח"א בתז"בהגר (ן שלה"ע שהן מ"ות הצדיקים בגע שהיא מלכות וזהו השעשוע בנשמ" בג5728
 ).ח"א בתז"בהגר(מלכות  5729
 ).מ"מ(ת "מיכאל גבריאל אוריאל שהם ענפי חג' פי 5730
 ).מ"מ(ת "חג 5731
 ).מ"מ(ת נמשכת הארה למלכות "מחג 5732
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 שלשה ,ממנו שנוצצים וזהרים וציםנצ
  השם בסוד הם עשר

éæçúà àìã øäæ ïéàìò ïåðéà5732 øñéøúá õéöðå 
ïéöéöð5733å ïéøéäæ5734øñéìú äéðî ïéöéöðã 5735 

àîùã àæøá ïåðéà  
  ÷/á  
  øäæ  

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

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

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

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

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

  .צדדים

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

á÷ã àðçìåô" ïéìà íéøôñ ìë àäã ä]à[ééòè ï
 àúåøéå ååä ïéîéëç íã÷ éðáã ïéâá àùð éðáì ïåì
 íéùâìô éðáì áäéã íäøáàî åúøé àã àúîëçã

 áéúëã)å äë úéùàøá ( øùà íéùâìôä éðáìå
úåðúî íäøáà ïúð íäøáàì5736 ìòî íçìùéå 

 øúáìå íã÷ õøà ìà äîã÷ éç åðãåòá åðá ÷çöé
ïéøèñ äîëì äîëç àéääá åëùîúà  

 ,כך לא ,יעקב של חלקו ,יצחק זרע אבל
 לו אשר כל את אברהם ויתן" שכתוב
 שבה האמונה של הקדוש חלק זהו ,"ליצחק
 ומאותו גורל מאותו ויצא אברהם נדבק
 ,"עליו נצב 'ה והנה" ,ביעקב כתוב מה .הצד

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

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

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

 äéá áéúë äî á÷òé)é çë íùâ (åäé äðäå" áöð ä
åéìò5737 áéúëå )à ãî äéòùé5738 ,ç àî5739 (

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

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

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

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

àñôåè5740åäá ó÷úúà àìå  àìã äîá 
êéøèöà5741 áéàñ àìå åäá áàúñà àìã åúå 

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(וכדאיתא בספר יצירה ' ב גבולים שבמ"היינו י 5733
 ).מ"מ(ב גבולי אלכסון שבמלכות "י 5734
בשלח ' ב גבולין כנזכר בפ"ת שבו י"א שהוא הת"א לז"ג אינון מכילין דרחמי הנמשכים מא"פירוש י 5735

 ).א"נ(ח "ז. 'ש ברזא דשמא קדישא כו"וז' ה והכו"ב צרופי הוי"ה שהם י"ד
 .ב שזה שמות הטומאה"לקמן קלג ע' עי 5736
קדישא ימינא עליה דיעקב למהוי כלא רתיכא ) ויאמר(ה נצב עליו "והנה יהו: א"קנ עלקמן ' עי 5737

 .ושמאלא ויעקב בגוייהו כנסת ישראל לאתקשרא בינייהו
 . ועתה שמע יעקב עבדי וישראל בחרתי בו5738
 . ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אהבי5739
 ).א"נ(ב "הרש. א ולא עשה בידיו דבר המטמאו"פירוש דפוס צורות חיצונים מס 5740
 שאר 'וכואין לאדם ללמוד : ד"רמו ס' א סי"רמ' עי. מותרומשמע שבגבול , היינו בחכמת בני קדם 5741

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

 . עה לא ניתנו להגיון ניתנו ליגי'וכו ]הבא
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 ".כפים נקי" ואה וזה ,להטמא בידים עצמם
 את מושך שלא וז גמאודכ ,"לבב ובר"

 אחר להמשך אלא ,האחר לצד ולבו רצונו
 ,נפשו לשוא נשא לא אשר. ה"הקב עבודת
  ,פרשוה והרי ,נפשי ונקרא נפשו כתוב

 ïéãéá åäééîøâ ïéáàñîã ïåðéàë àôåâì åäá
íéôë é÷ð àåä àãå àáàúñàì5742 ááì øáå 

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

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

  íìòð ùøãî  
 ,כתוב מה ,כך הצדיק נשמת ואהשר

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

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

 להרע יכולים ולא להם נוח ואז ".אברהם
  .לו

 áéúë äî êë àé÷éãöã àúîùð àîçã
)å çé úéùàøá (à øäîéååâå äìäàä íäøá' åäî 

ùøãîä úéá äìäàä5743 ùìù éøäî øîåà åäîå 
íéàñ5744 åäá úðååëúî àúîùðå úåðáø÷ä ïéðò 

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

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

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

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

åâå äúçîä úà ç÷ ïøäà ìà ' áéúëå)âé íù (
 íúä áéúëå øäî àëä áéúë äôâîä øöòúå

 éøäî óà àáæúùàì ïáø÷ ïìäì äî íéàñ ùìù
àáæúùàì ïáø÷ ïàë  

 מהלך הייתי אחת פעם ,פנחס רבי אמר
 יאמר ,לו אמרתי .אליהו את ופגשתי בדרך

 ברית ,לו אמר .לבריות שמועיל דבר מר לי
 המלאכים כל לפניו ונכנסו ,ה"הקב גזר

 שבזמן ,האדם חטאי להזכיר ניםושממ
 ,שהמ שצוה הקרבנות אדם בני שיזכירו

 אותו יזכירו כולם ,בהם ורצונו לבו ןוומכו
 ,אדם בבני גפהמ שיארע בזמן ועוד. לטוב

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

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

ô éáø øîà éìæà àðéåä àãç àðîæ ñçð
 àîéì äéì àðéîà åäéìàá äéá úéòøòå àçøàá
 øæâ íéé÷ éì øîà àúééøáì éìòîã äìî øî éì
 àéëàìî ïéìà ìë äéî÷ åìàòå àåä êéøá àùãå÷
 àðãòá éã ùð øáã éáåç àøëãàì ïðîîã

 äùî éðîã àéðáø÷ àùðà éðá ïåøëãéã] éåùå
áèì äéì ïåøëãé åäìëã åäá äéúåòøå äéáì5745 

àîéé÷ àùðà éðáá àðúåî òøòéã àðãòá ãåòå[ 
 éàã àéîùã àìéç ìë ìò øáòà àæåøëå øæâúà
 éúááå úåéñðë éúáá àòøàá éäåðá ïåìòéé
 àðééðò àáìå àùôð úåòøá ïåøîééå úåùøãî

ïéîñåá úøè÷ã5746 ìèáúéã ìàøùéì åäì ååäã 

                                                                                                                                                                                     

 . נקי כפים מזרע לבטלה): שער קריאת ספר תורה פרק ה(פרי עץ חיים ' עי 5742
 ).יהל אור(נפשי אויתיך , שהנשמה מעוררת הגוף, אל הגוף, אל שרה 5743
סאים קמח ומזה תקח ותסלת סלת לושי ' וזהו ג, זהו המנחות שהיא באה סולת מנופה מאיפה 5744

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

ה "ה, ה למנחות שהן באין מחטין ומישן כמו שתי הלחם שאין מביאין קודם לשתי הלחם"כ ה"וא', ומישן כו
 ).יהל אור(עשרונות ' סאין ומנחת נסכים של בקר ג' עשרונין מג'  גנמי שהן באין

 .צ"א בספד"ו והגר"א בזהר בשם הרח"לעיל ע' עי 5745
. ' וכו קטרת דיליה שכינתא תתאה דאיהי סלקא בכמה ריחין ובוסמין טביןמאי: ב"ז סב ע"תיקו' עי 5746

כדי להמשיך מוחין דאימא ,  קטורת להקטיר'וכו, מוחין דאימא נקראים קטורת: רשת שמיניפ פ"שעה' ועי
' עי. לשון התקשרות הנוקבא בבעלה, וזהו לשון קטרת. פ להזדווג עם זעיר"ועל ידי כן תחזור פב, בנוקבא
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åäééðî àðúåî  
 ,כתוב מה בא וראה ,יצחק רבי אמר

 ותן המחתה את חק אהרן אל משה ויאמר"
 אמר ".רתוקט ושים המזבח מעל אש עליה

 'ה מלפני הקצף יצא כי" ,למה ,אהרן לו
  אל וירץ" ,כתוב מה ."'וגו

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

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

  äøåú éøúñ  
 נקרא סוף אין של הסוד ,'וגו הקדוש

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

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

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

÷ãàùé5747åâå '383åäé óåñ ïéàã àæø " ä
éø÷à5748ðãà äàúú øäæ øáçúà ãë " øäæá é

åäé äàìò" àîù ãéáòúà ä]íéúñ5749äéáã  [
)éëã íéúù( åâì ïàìëúñîå èåù÷ éàéáð éòãé 

äàìò àøäæ5750äðåãäàé àãå "é5751 åæéç ]ð" à
ïååéç5752 [ïéøéîè5753 áéúëã )ã à ìà÷æçé ( ïéòë

ùàä êåúî ìîùçä  
 של יםטוב גבוהים עליונים .משנה

 יוצאות התורה של נקודות תשע ,הימין
 נוסעות והאותיות ,באותיות ונחלקים

 דקיקים מסעותיו ,בהם )מטלטלים(
 תשעת אלו ,חולקים )היכל( בסודות

 התפשטו האותיות .האותיות על השליטים

 ïéàìò ïéúéðúî]ïéàîø[àðéîéã ïéáè 5754 
òùú àúééøåàã ïéãå÷ð5755é÷ôð ïéâìôúîå ï5756 

 ïååúàá]ïååúàå) [ïååúàáå(ìèð åäá  ï)ïìèìèî (
>éåðìèî< éæøá ïé÷é÷ã )ïéèìô(5757 >ïéâéìô< ïéìà 

ïååúà ìò ïéèéìù òùú5758åäééðî ïååúà 5759 

                                                                                                                                                                                     

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

 ).עוד שער המלכים פרק י' עי ( מתים בלתי חיותותכ ישארו הקליפ"ועי
 ).מ"מ(א הם תליסר "ה המאיר בהם שהוא ז"ב גבולי אלכסון שבמלכות עם שם הוי"י 5747
 ).מ"מ(ס "א' א הנק"א לפעמים עולה לא"הז 5748
קום לחברא : א"שם ד ע' אמנם עי. י"ו ה"י וא"ד ה" יוג"ב ששמא סתים זה שם ס"ז כח ע"תיקו' עי 5749

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

י דבהון "ל דקריאת שמע ובדבור דצלותא דאינון תרין שמהן יאקדונקושכינתיה בכוונה ולחברא לון בקו
 .ע"היינו שהשמא סתים היא השמות שמגלים הפנימיות וצ@ .כלילן כל הוויין וכנויין

 ). מ"מ(א "ז 5750
 .י"חוזים נביאים מסטרא דנצח והוד דבהון כלילן תרין שמהן דאינון יאקדונק: ב"ז ב ע"תיקו' עי 5751
אותיות ' טמירים בתוך ד' ד' חיות עליונות כנזכר בתקונים ד' ה שהם ד"תיות הויאו' ג והיינו ד"ה 5752

 ). א"נ(ח "ז. י'אדנ
ד מתוך האש "שהיא ידו). א"ד(א ברעיא מהימנא "ב ופנחס רכח ע"דף כא סוף ע' תקונים תקון י 5753

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

 ).מ"מ(הצדיקים שהם מצד הימין ' פי 5754
נטלן מטלטלן מתנועעים ' ופי). א"ד(ב "לעיל טו ע). מ"מ(א "ה שהם רוח דז"עשר אותיות דשם מ' פי 5755

 .)א"נ(ב "הרש. האותיות כי אורם קטן מהנקודות שהם חשובים יותר ברזי פלטין שהיא לשון חשיבות
א ובכלל "א והתגין הם מאימא והם נפש דז"א שמהם נבנה גוף הז"שהאותיות הם כלים דז' פי 5756

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

פירוש בסודות מחלקים ורומז לשערים מרומזים לכתר והם מחלקים הפסק באתנח וכיוצא  5757
 ).א"נ(והאותיות בבינה ' קודות בחהנ

 ).'נקודות א(ח "בעכנזכר , שמהם סוד האותיות, ב" נראה שרומז לקמץ ופתח העולים כ5758
 ).ז"רמ ( מקצתם או שהם עיקר הכל5759
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 לא .להם להכניסם נקודים נשארו .מהם
 של בסוד הם. יוצאים כשאלה רק נוסעים

 מסעות )נוסעות( תהאותיו כל .סוף אין
 נושאים שהם כמו .סוף אין של בסוד
 ,יםומהסת אלו ,נוסעים הם כך ,אותם

 על יםונטמ אלו ,גלויות ולא גלויות אותיות
ות שמ תשעה. האותיות ששורות מה

ד " יו, והראשון אהיה.חקוקות עם עשרה
  ה"אהיא "ה

 ïéìèð àì ïåì äàìòàì ïéãå÷ð åøàúùà åèùôúà
óåñ ïéàã àæøá ïåðéà ïéìà ïé÷ôð ïåðéà ãë øá5760 

 ïååúà åäìë)ìèîèïì (>ïììèî <]ïéðìèî[ àæøá 
 éìèð éîð éëä ïåì éìèð ïåðéàã äîë óåñ ïéàã
 ïéøéîè éðä ïééìâ àìå ïééìâ ïååúà ïéîéúñ ïéìà

ïééøùã äî ìò5761 ïôéìâ ïäîù òùú ïååúà 
 äàîã÷ ïåðéàå øùòá]äéäà5762[åé "ä ã"à5763 

])ð"à [àå"ä å"à(éäà "ä  
  à÷/à  
  øäæ  
 "נפשו" .האמונה צד ,דוד נפש זו "נפשי"

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

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

ãåã ùôð àã éùôð5764 àúåðîéäîã àøèñ 
÷åôé ãëã ïéâá ùîî ùð øáã ùôð àã åùôð 
 ìò ïéøùëã ïéãáåòá ÷ìúñé äéùôðå àîìò éàäî

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

åäé"íééçä úåöøàá ä5765 àåùì àùð àìã ïéâáå 
åäé úàî äëøá àùé éùôð"åâå ä'  

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

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

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

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

  . תםדמּו
  

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

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

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

ùðà5766 ïåðéà éàãå àäã éàä êì äù÷é àìå 
 ïéùéã÷ ïéçåøå àîìòì éúçðã àúòùá

ïéùáìúî5767ïéîìåâã éãåñéáå éøéåàá 5768 
 ïåäìã àð÷åéã åæéçë ùîî àùð éðáì åæçúàå  

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

 עולגר לא כדי אחריהם ורץ יצא ,המילה

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

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(א ”מ שרשם באין סוף להיות להם קיום עיין בהאזינו רפט ע"ג דנקודי מחכמה מ"אע' פי 5760
  ).א"ד(א ”ויצא קנט ע'  ובהקדמת תקונים דף ה בתקון יט ולקמן פתקונים תקון כד ותקון ע דף כח 5761
 ).מ"מ(כתר  5762
  ). א"נ(ח "ז. היינו כתר). מ"מ(חכמה  5763
 ).ב"י ז ע"שער מאמרי רשב(מלכות  5764
 .המלכות' ב שזה בחי"ז כ ע"תיקו' עי 5765
  ).א"ד(א "לעיל נח ע 5766
  ).הערת הזוהר(א ”קמד ע 5767
כ בזוהר רות יד "ים וכן בהמלאכים שנקראו בני אלהים כאמנם הוא רק בהמלאכים שנקראו איש 5768

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

ב שזה "ש כב ע"ועי, א"ב כט ע"ה ח"דע' עי). ו"לש(ש בסופו "ח וע"רפ' ער נח ש"ו בע"ש הרח"ן וכמ"והארגמ
  .מלאכים שהם מיצירה
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  àðã úîã÷î ãéáò äåäã äî òøâîì àìã ïéâá   . לכן דםומק עושה שהיה )מה(
 אותם שראה ודאי ,שמעון רבי אמר
 ויאמר" שכתוב ממה ,מלאכים של כמראה

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

 עד לזה מקדם ראה שלא מה שנמול משום
  שלא

à"ïåì àîç ïéëàìîã åæéçë éàãå ïåòîù ø5769 
 áéúëã äîî)â çé úéùàøá (ìàá éðãà øîàéå" ó

ìã" ïéëéîñ ååä ïéìàå àéúà äåä àúðéëù ú
äìéã5770ïéðååâ ïåðéàã ïéâá äáâì àééñøëå 5771 

éâá àúùä àîçå äúåçúã úìú äî øæâúàã ï
àðã úîã÷î éîç äåä àìã5772àì ãò   

  íìòð ùøãî  
 וכתוב ,"בעם הנגף החל והנה הקהל תוך

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

  .גפההמ ונתבטל

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

äôâîä øöòúåàìáçîã àëàìî ìéëé àìå 5773 
àðúåî äìèáúðå äàèìùì  

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

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

 עד .הוא ברוך הקדוש מלפני רחמים ונבקש
 ופלוני פלוני ,ואמרו באו ,הולכים שהיו
  .למות נוטים ופלוני ופלוני ,מתו

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

 äéì>ñç àì< ìò àðãáåà5774åäî åäì øîà 5775 
 àðúåî éøàùã ïéîåé äòáù úéàã äéì åøîà
 øîà ìèáúà àìå ó÷úúà àîåé ìëå àúàîá
 íã÷ ïî éîçø òáúðå àúùéðë éáì ìéæéð åäì
 åøîàå åúà éìæà ååäã ãò àåä êéøá àùãå÷

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

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

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

 éëä àîéé÷ì àúò úéì àçà éáø åäì øîà
à÷éçã àúòùã5776 ïéòáøà ïåëðî åùéøôà ìáà 

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

ïåëùôð úåòøá åøîàå àúàîã àúééååæ5777 

                                                           

אבא שאמר שראה אותם כבני נשא ' הפך מר, ל שתחלת ראייתו כמלאכים ראה אותם"י ס"רשב 5769
 ).מ"מ(

 .מ"ב דרגא תתאה בשם המ"לעיל צז ע' עי 5770
 ).הערת הזוהר(א ”צא ע 5771
אה רק המלכות לבד ולא ראה המרכבה שלה שהם ארגמן וכן דרגין עילאין שקודם המילה לא ר' פי 5772

 ).מ"מ(אלעזר דלעיל דף צא ' ק ואחר המילה נזדכך וראה המלכות במרכבה וכדברי ר"שהם הו
 .א שזה הפיך של מלאכי דקדושה"ח כא ע"זו' עי 5773
 והמגפה שביניהם כדת אודות האבידה). ז"רמ(ֶדֶבר . כ בענין הקטורת"ב במדרש הנעלם מש"ק ע' עי 5774

ב "הרש. ולא חס על אובדנא למה לא תחוס עליהם שאובדים במגפה). א"ד(מה לעשות כמבואר בסמוך 
  ).א"נ(

 ).ז"רמ (כלומר איזה מין אבדון אמרו, וכששאלם מהו.  אבדון כולל כל דבר רע5775
שכינה שהיא ה, וזהו שעתא דחיקא,  היה כח הפסולת מרובה ושלא היה כביכול כח בשכינה להגין5776

 ).ז"רמ (דחוקה מתגבורת הבירורים, )קכד] כנודע[נקראת שעה 
 ).א"ד(בכוונה גדולה ורצון לבבכם  5777
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 לארבע העיר לבכ ועברו ,פעמים שלש כך
  .כן אומרים והיו ,קצוות

ðò áäé àåä êéøá àùãå÷ã ïéîñåá úøè÷ã àðéé
äùîì5778äéîò àðáø÷ã àðééðòå 5779 ïë åãáò 

 àúééååæ òáøàì àúàî ìëá åøáòàå ïéðîæ úìú
ïë ïéøîà ååäå  

 שנוטים לאלו נלך ,להם אמר לבסוף
 ,כך ותאמרו לבתיהם מכם ותפרישו ,למות

 ,הפסוקים אלו תאמרו ,מויתסי וכאשר
 ותן תההמח את קח אהרן אל משה ויאמר"

  ,'וגו אש עליה

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

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

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

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

åäé"ä5780åàáö "ú5781åãà "ï5782ãù "é5783   
 א"ה ו"וא א"ה ד"יו הזה ומהשם(

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

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

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

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

  ).אמת אלהיכם 'יי

)]ð"à [åé àîù àã ïîå"ä ã"àå à"ä å" à
ë èùôúî"ôöðî àîùã àæøå úåéúåà á"ê5784 

ë éøä"åäé àæø àåä àãå úåéúåà æ"ðéäìà ä" å
éåä"åäé ãçà ä"ðéäìà ä"åäé å"é éøä ä" úåéúåà ã

çà"é àæø ã"îø åèùôúé ïåäðîå ïååúà â" ç
íéøáéà5785 î ïá íù"ò ïá íùå á"ôöðî á" ê

 éøòù ïéùîçã àæø èùôúé äéðîå úåøåáâ äùîç
 ïåäðîå äðéáéò ïåèùôú"îø éøä á" íò íéøáà ç

åäé"úîà íëéäìà ä(  
 ,בצדיהם חקוקים שמות עשרה הם אלה

 ארבעים מאתיםב נחקקו הללו שמותה וכל
>ïéìà<ïäîù øùò ïåðéà 5786 ïåäéøèñá ïôéìâ 

                                                                                                                                                                                     

בבריאת ' וכוונראה לי ליישב . שמלאך המות מסרו למשה) א"עפט ( קשה לי שאמר במסכת שבת 5778
לל באדם חוץ נעשה אדם כל העולמות הקדושים נתנו חלק מאורם להתכ' ר ואמר ה"העולם כשנברא אדה

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

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

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

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

 ).ז"רמ (שמאתו יתברך היתה לו, יהיב למשה
 סוד הקרבן להעלות העולמות ממדרגה למדרגה עד שמלכות דעשיה יעלה פנימיותה ונעשה 5779

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

 ).ז"רמ (י הקטרת"להכין מקום שבו יחול האור העולה ע
 .ת" חג-ה "אל אלהים הוי 5780
 . ה" נו–צבאות  5781
  ).א"נ(ח "ז. י"ל אדנ"צ). מ"מ( מלכות –י "אדנ 5782
  ).א"נ(ה מבחוץ "נ שהוא הגה"י וכ"מכאן עד אמת ליתיה בס). מ"מ(יסוד  5783
  ).א"ד(שלח לך ' ריש פ 5784
 ).הערת הזוהר(ק "ו מהרמ"יחודא שמע ובשכמלב אתוון ד"במדרש רות איתא י 5785
  ).א"נ(ה שקיו דאילנא המחיה אותם "ושם מ' שמות הנז' פירוש ט 5786
 ).ג' ג סי"אור יקר ש(מציאותם שבה  5787
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 הברית בארון ונכנסים .אברים ושמונה
 וזה .י"אדנ שנקרא השם ,אהו ומי ,האחד

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

åôéìâúà ïäîù éðä ìëå5787 ]îø"íéøáéà ç[ 
ïéìàòå5788øáä ïåøà ãçá  åäéà ïàîå úé)åãà"ï (

 àãå éðãà éø÷úàã àîù]àæø[ àúùä éìâúà 
íäøáàì5789 ]ð"åäé à"ðå úåàáö ä"ðãà ìà à"é[  

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

àðéîéã àîù ìàëéî5790 àùîùîå ãéçà à÷ã 
àã àîùì5791øçà ïåðéàî øéúé  øúà ìëá ïéð

ïîú ìàëéî ïîú àîù éàäã àæøã5792  
  à÷/á  
  øäæ  

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

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

 נקודות האותיות "אליו", יצחק בשורת
 רמז ,שלמעלה למה רמז איו וסימן ,ו"אי
 כאן כתוב ".באהל הנה ויאמר" .ה"בלק

òãé äåä àì àúéîã÷á øæâúà5793 àìà 
 ïéëàìî ïåðéàã òãé øúáìå àùð éðá ïåðéàã
 åøîàã àúòùá äéáâì àúåçéìùá åúàå ïéùéã÷

éà äéì"êúùà äøù ä5794) è çé úéùàøá (
 úåãå÷ð ïååúà åéìà ÷çöé úøåùá äéì åøùáå

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(הספירות ממש באים אליה  5788
י יורה על כללות "אמנם שם אדנ, ה יורה על מציאות עצמותה הפנימי"המלכות כאשר נקרא יהו 5789

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

 ).אור יקר(
 .ל"ב שהוא שם א"ב קנט ע"ח' עי 5790
ה עמו בדווקא מטעם שהיא רודפת אחר י לגדול שבהם אמר דהיינו מיכאל ששכינ"כשאמר אדנ 5791

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

 כלא אתקשר דא , תמן איהי שכינתא,אליןבכל אתר דישתכח מיכאל דאיהו רישא ל: א"ח ב ע"זו' עי 5792
 .בדא

וכאן אומר שאחר כך , ואם כן מיד ראה אותם כמלאכים', וגו,  אמר לעיל כחיזו דמלאכים חמא לון5793
מה שיורד למטה בירידת מלאך לעולם הזה הוא בבחינת נפש שלו או '  וכוידע שהם מלאכים אחר האכילה

 רגלי וריאל רפאל גבריאל מיכאל וכל שכן א,ילוי מדרגתוניצוץ ממנו ולמעלה לא חסר עיקר עצמותו בע
, ממש אנשים' פי, וזהו וירא והנה שלשה אנשים,  ואברהם החשיבם תחילה לשלשה צדיקים'וכו. המרכבה

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

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

, א"ע וכמו שנזכר לעיל צח ן"והודיעוהו שאותו יום נזדווגו זו, 'ון וכ" רמזו לו רמז מופלא בייחוד זו5794
ושאז הוכנה נשמת יצחק לבוא , בשעתא דאתקרב דרגא לדרגא בתיאובתא דדא לקבל דא, כחום היום

 . לעולם
: טו' ח סי"ר פמ"ב' ועי ).ג"ו מ"מסכת סופרים פ ( איה שרה אשתך ויאמר הנה באהלֹולֹי ויאמרו ֹא5795

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

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

ת איה מקום כבודו והוא השיב שהיה במלכות שהיא נקראת אהל והטעם "הם שאלו אליו על הת 5796
האמנם ייחודה למעלה אינם , שהמלאכים השגתם למט המהשגת הנשמות ולכך אינם משיגים רק המלכות

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

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

éà"å5795àìéòìã äîì æîø åéà ïîéñå 5796 æîø 
á÷ì" ìäàá äðä àëä áéúë ìäàá äðä øîàéå ä

 íúä áéúëå)ë âì äéòùé (åâå ïòöé ìá ìäà'5797  
 כתוב למה ,ו"אי שנקוד כיון ,בא וראה

 זכר של בורישח משום אלא .איה כך אחר
 ויאמר" אמר אז .האמונה סוד כאחד ונקבה

 ושם ,הכל של הקשר הוא שם ".באהל הנה
 וכי ."' וגואיה" )באהל הנה ויאמר( .נמצא

 הנה ששרה העליונים המלאכים ידעו לא
 יודעים שלא אלא ".איה" כתוב למה ,באהל

  .לדעת להם שנמסר מה אלא הזה בעולם

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

àúåðîéäîã àæø5798ðä øîàéå øîà ïéãë  ä
 àøåù÷ àåä ïîú ìäàá]àìëã5799 ïîúå 

çëúùà5800[ äéà ìäàá äðä øîàéå >åâå'< éëå 
 ìäàá äðä äøùã éàìò éëàìî éòãé ååä àì

 äéà áéúë éàîà]àìà) [ìáà(àì ) ååä( éòãé 
àîìò éàäá5801òãðîì åäì øñîúàã äî àìà   

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

 טפה בין יודעים היו לא שהם משום אאל
 פרט ,בכור של שלא לאותה בכור של

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

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

 להביא שעתיד דבר באותו הרקיעים בכל
  .העולם על

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

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

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

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

]å[á÷ã ïéâá àîòè éàî" åäìëá àæåøë øáòà ä
àîìò ìò äàúéàì ïéîæã äìî àéääá ïéòé÷ø5802   

  çëúùà àìáçîã àúòùá àã àðååâë  נמצא שהמשחית בשעה ,וז כדוגמא
  ãîíìòð ùø  

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

åâå ïøäà ç÷éå 'åâå íéúîä ïéá ãîòéå ' ïëå

                                                                                                                                                                                     

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

אבל . זמנין כך וזמנין כך,  הנה ברחל יש מיעוט והגדלה.ב אהל סתם ואהל מועד"לעיל נב ע' עי 5797
 ).גלספר הליקוטים ישעיה  (כי תמיד היא נשארת בקומתה, בלאה הנקראת אהל בל יצען

ן בבחינת גדולתם בשני יסודותיהם "זו וכיוצא אלאן ולא דיעקב ורחל "זווג שלם של זו'  פי5798
נ נקראין " ולכן זו,ס"ענין מהימנותא כמו אמונת ישראל שבה משיגין את א). ז"רמ (העיקריים שהם סוד רזא

 ).ד"צ יז ע"א בספד"בהגר (בכל מקום מהימנותא
 .)ז"רמ (ן"וזו'  המאהילה על בניה ששם נקשרים אבא ואימא הוא סוד אי5799
 ).ז"רמ ( אז הזווג המופלא להוציא נשמת יצחק שם נמצא5800
ז שנמשך אחריהם לא שם "והרמ' ז דלא כהתוס"ש שאינם יודעים מחשבות בני אדם שבעוה"ומכ 5801

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

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

מנין להם שמכירין ' ותמהו על תוס' ה שאין כו"ד' ב ב"דשבת י' ץ קושיית התוסנזקקים לו ובזה מתור
א קא "שם אבל בזוהר ח' תוס' יועיון תפלה וע' דברים מזכירין כו' ש ג"מחשבות שבלב ונראה שלמדו ממ

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

 ).א"ד(ב "נח סג ע 5802
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 הנחילוה הראשונים ,הסודות סודי ,שאומר
 ,כאן שורה לא השמים דין שהרי ,למעלה

  .לבטלו יודעים שהרי

 øîàã àì÷ àåää åòîù åäééðî ìèáúàå åãáò
àøúñ àúééî÷ àøúñ5803 àäã àìéòì åìéçåà 

 àìèáì éòãé àäã àëä éøùà àì àéîùã àðéã
äéì  

 שמע .נתנמנםו אחא רבי של לבו חלש
 תעשה ,זה את שעשית כמו ,לו שאומרים

 ,בתשובה שיחזרו להם רואמ לך .זה את
 בתשובה והחזירם קם .יַנַפְל הם שרשעים

 יתבטלו שלא עליהם וקבלו ,מהישל
 ,העיר שם את חליפווה ,לעולם מהתורה

  .מחסיא מתא לא וקראו

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

íìòì àúééøåàî ïåìèáúé5804 àîù åôéìçàå 
àéñçî àúàî äì ïåøà÷å àúø÷ã5805  

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

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

  . ברכה הרי

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

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

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

 äëøá  
 לקח שזה המלאכים אותה שרואים כיון

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

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

  .משפט בהם

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

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

èôùî íäá úåùòì íéòùøä íå÷îì  
 של דרכו כך ,יהודה רבי שאמר הוא זה
 אינו ,בדינו ניםישמעי שרואה כיון ,צדיק

 )על( ולהקריב ולהתפלל לשוב מתאחר
 בעלי שמסתלקים עד ,צורו לפני ודמו חלבו
  עיניו וישא" שאמר שכיון. ממנו הדין

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

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

åéðéò àùéå øîàù  
  äøåú éøúñ  

 עם אלהים מסתלק ,הזה מיכאל הסתלק
  .שדי

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

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

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

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

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

 àåääå éæçúà]îàìë [>àìëéî< àèäìî àùà 
                                                                                                                                                                                     

אינו שורה ' חולה חולה ראשונה המתינו למעלה ולא תרדו למטה בין בני העיר שהרי הדין מלמעל 5803
'  טרפות שפיאלו' בפ' מסתורית' ומלת סתרא הוא מל. כאן מאחר שהם יודעים לבטל חולי הדבר בר מינן

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

  ).א"נ(ב "הרש. תינו ש אוחילו המ"המגפה שהם עדיין נסתרים למעלה המתינו שם ולא תבואו וז
  ).הערת הזוהר(א ”צד ע 5804
 .א שזה עירו של רבינא ורב אשי בבלל"א ויומא פו ע"י עירובין סג ע"רש' עי 5805
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 ,אותו ואוכלת לוהטת אש מאכל ואותו
  .מזה רוח נחת מקבל ואברהם

 éàäî çåø úçð ìá÷î íäøáàå äéì àìëàå  

 ,כתוב מה השכינה שהסתלקה כיון
 מסתלק מיד ,"אברהם מעל אלהים ויעל"

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

 עם הסתלק ,ימין שהוא מיכאל אלא ,שנים
  . השכינה

 áéúë äî àúðéëù ÷ìúñàã ïåéë) æé úéùàøá
áë (éäìà ìòéå"íäøáà ìòî í384 ÷ìúñî ãéî 

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

àúùäå àðéîé åäéàã ìàëéî àìà ïéøú 
÷éìúñà5806 àúðéëù éãäá   

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

  .מדן שבא למנוח לבשר

çåðîì éæçúàã êàìî5807 íéìâàå úçð )äéì (
 àìã äî ìàéøåà åäéà àãå äéì éæçúàå àøéåàá

 úçð àøùáì éåãåçìá àëä úçð íäøáàã ïéìàá
ïãî éúàã çåðîì5808  

  á÷/à  
  øäæ  

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

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

 מה .להסתתר צריך )יכול( לא ה"הקב מלפני
 לא ואני במסתרים איש יסתר אם" ,כתוב

  ".'ה נאם אראנו

 àìå äéúéáá àéñëúàì ùð øá éòá àîìòá
 øîà úàã äîë ìáçúé àìã ïéâá à÷åùá éæçúé

)áá ëé úåîù ( åúéá çúôî ùéà åàöú àì íúàå
ø÷á ãò5809åäééðî ïéà  ]àøúúñàì ìéëéã[ ìáà 

á÷ éî÷î"àøúúñàì éòá àì ä385 áéúë äî 
)ãë âë äéîøé ( íéøúñîá ùéà øúñé íà àì éðàå

åäé íàð åðàøà"ä5810  
 לומר רצו שלא ".אשתך שרה איה"

 ,מיד ,"באהל הנה" שאמר כיון .לפניה
 בן והנה חיה כעת אליך אשוב שוב ויאמר"

 ,ארץ דרך בא וראה ."' וגואשתך לשרה
 לא ,לולאכ לפניהם אברהם הזמיןטרם שש

 שמשום יראה שלא כדי ,דבר לו אמרו
 אחר .לולאכ אותם הזמין בשורה אותה

 אותה לו אמרו אז ,"ויאכלו" שכתוב

 êúùà äøù äéà)è çé úéùàøá ( åòá àìã
 øîåìî ãéî ìäàá äðä øîàã ïåéë äî÷

)é çé úéùàøá ( úòë êéìà áåùà áåù øîàéå
åâå êúùà äøùì ïá äðäå äéç ' çøåà éæç àú

 àòøà]ã[ àìã ãò]à[ ïéîæ>íäøáà <]á÷"ä[ 
éãî äéì åøîà àì ìëéîì åäééî÷5811 àìã ïéâá 

á àéää ïéâáã éæçúé ìëéîì åäì ïéîæà à÷ äøåù

                                                           

 ).הערת הזוהר(ב ”קו ע 5806
וכאן הוא התחתון , מלאכי המרכבה בכל עולם ועולם' אלא שיש ד, זה איננו המלאך שבמרכבה 5807

 ).ב"ב כט ע"ה ח"דע(
 ).אור יקר(כן שם אוריאל מחנה דן במלכות ו 5808
ולכך המחבל משנתן לו רשות לחבל , מפני שרושם העבירות בפנים דכתיב הכרת פניה עתה בם 5809

ולכך העיקר תלוי , אחר שעוונותיו מצויירים בפניו, צדיק בדינו לרשע בדינו' פי, אינו מחבין בין צדיק לרשע
' ש לא תצאו איש מפתח ביתו כו"החיצונים וכמצריכים להיות מכוסים מן ). א"אור יקר לעיל סג ע(בפנים 

צ "ה דאיהו יודע הכל א"פירוש מהמחבלים צריך להשמר כיון שניתן להם רשות אבל הקב). א"ע רלג ע"ב(
להשמר ובמצרים דכתיב ועברתי אני ולא מלאך וכתיב ואתם לא תצאו הטעם דאחר שהוכו בחצות נשארו 

 ).א"נ(מ "א. מחבלים על נשמות המוכים
ואם היו יוצאים מפתח ביתם שמא מלאך המות , ומלאך המות עייל ומחי, ה אזיל ומסיים בוכרי"בק 5810

 ).ב' ג סי"אור יקר ש(פוגע בהם 
 היו מצפים שתחול קדושה נפלאה באותה סעודה כפי הראוי להם ולא יהיה ]נוסח הדרך אמת[ לפי 5811

מה שיקטרגו על אברהם בראותם גודל וזה ב, בה שום צד חומריות וגסות שתהיה אחיזה בו אל החיצונים
 מופלא בודאי משונה מכל שאר הפעמים] וחריצות) [וחריפות(שעשה בזאת הסעודה ] ההנהגה) [ההנאה(
 ).ז"רמ(
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 דעתך על תעלה וכי ".ויאכלו. "בשורה
 בשביל אלא ,אוכלים עליונים שמלאכים

 רבי אמר .כך נראה אברהם של כבודו
 אש שהם משום ,ודאי ויאכלו ,אלעזר
 להם שנתן מה וכל .נראים ולא אש אוכלת
 אברהם שמצד משום ,אכלו אברהם
 צד ותומא שאוכלים( למעלה אוכלים

  ).שלמעלה

 áéúëã øúá)ç íù ( äéì åøîà ïéãë åìëàéå
 åìëàéå äøåùá àéää] éëàìî éëå êúòã à÷ìñ

éìëà éàìò5812[ éæçúà íäøáàã àø÷é ïéâá àìà 
éëä5813éàãå åìëàéå øæòìà éáø øîà 5814 ïéâá 

àùà ìéëàã àùà ïåðéàã5815éæçúà àìå 5816 ìëå 
éìëà íäøáà ïåì áäéã äî5817 ïéâá ] àøèñîã

äøáàãàìéòì éìëà í[)  àøèñ àåääî éìëàã
àìéòìã( 5818  

 הוא אברהם שאכל מה כל ,בא וראה
 .ואכלו לפניהם הקריב ולכן ,בטהרה אכל

 ,וטהרה מאהוט בביתו שמר אברהם
 להתקרב יכל לא( טמא שהוא אדםאפילו ש

 ,הוא טמא שזה אברהם ידע אז .לביתו
 )שעשה עד ,בביתו משמש היה לא( )ועשה

 ימים שבעה רולשמ לו העש או ,טבילה לו
  . בודאי זה וכך ,בביתו לו כראוי
  

 åäéà äøäèá íäøáà ìéëàã äî ìë éæç àú
ìéëà à÷5819 éìëàå åäééî÷ áéø÷à êë ïéâáå 

 åìéôàã àúåáàñîå àéëã äéúéáá íäøáà øéèðå
 áàñî åäéàã ùð øá) äéúéáì àáø÷ì ìéëé àì

ãéáòå åäéà áàñî àäã íäøáà òãé ïéãë (]ð" à
îùî äåä àìãéáòã ãò äéúéáá ù[  äéì

äìéáè5820 ïéîåé äòáù àøèðì äéì ãéáò åà 
 äéúéáá äéì éæç à÷ãë>å< éàãå àåä éëä  

 יהיה לא אשר איש" כתוב ,בא וראה
 והיה" .תקנתו מה ."' וגולילה מקרה טהור

 áéúë éæç àú)àé âë íéøáã ( àì øùà ùéà
éì äø÷î øåäè äéäéåâå äì 'äéúð÷ú éàî) áéúë( 

                                                                                                                                                                                     

וכי מלאכי עלאי אכלי אין כגוונא דלהון אכלו ישראל במדברא וההוא מזונא רזא : ב"ב קנו ע"ח' עי 5812
מה מלאכי : ב"ח פו ע"זו' ועי). כ ג"כ יוה"שעה' עי ( דאתיאיהו דטלא דנגיד ואתמשך מעילא מרזא דעלמא

, דכתיב. אף ישראל כן צריכין לאכול בקדושה ובטהרה, השרת אוכלים בקדושה ובטהרה ובנקיות
 .אלו מים אחרונים, והייתם קדושים. אלו מים ראשונים, ובתקדשתם

 ).ז"רמ ( שלא יתחשבו כקצים בסעודתו ולא מייקרים אותה5813
, י הנראה אלא אדרבה עשו בירור מופלא כי ניזונו מן הרוחניות שחל על אותן המאכלים אינו לפ5814

אשר ) ויקרא ו ג(ומלת ויאכלו הוא מלשון . ולא נהנו החיצונים משם כלל, והמותרות שרפו וכלו לגמרי
 .)ז"רמ (תאכל האש

 ).הערת הזוהר (א”קד ע. יש אש דוחה אש דגבריאל ויש אש אוכלת אש דשכינה: ב"יומא כא ע' עי 5815
  ).ז"רמ ( לא נשארה שום שארית כמו שהוא האפר הנותר מן השריפה5816
 אלא אכלו כל מה שניתן לפניהם,  ולא עוד אלא שלא נהגו כדרך הארץ לשייר שיורין מן האלפס5817

 .)ז"רמ(
א "ס או"שה,  אכלו רעים לעילא)א"עד (ואמרינן בפרשת ויקרא , אכלו רעים) ש ה א"שיה( כדכתיב 5818

 שהמזון מושפע מן חסד )כ ג"כ יוה"שעה(ש "הוא מ', א דמסטרא דאברהם וכו" והנ.שם סוד האכילהשמ
פירוש כי מצד החסד מדת אברהם יורד מזון ממנו ולמטה . )ז"רמ (ל"ד א"ן שעולה חס"ס מזו"וה, שבחכמה

 ).א"נ(ח "ז. ש לעולם המלאכים"ואם למדות הוא משפיע כ
, פלא שהושפע על אותו המזון היה בהכנה גדולה מצד אברהם בא להודיע שאותו הרוחניות המו5819

והם מיד אכלו ממנו ולא נסתפקו בטהרתם של , כמו שנאמר ויתן לפניהם, ומפני זה אקריב קמייהו
י אכילתם "י שאנו מבררין אותם ע" אעפ'וכוהותר אכילת הבשר : שער המצות עקב' עי ).ז"רמ (האוכלים

י אכילתנו בהמות "אפילו זה הבירור הגרוע שאנו מבררין ע' וכוש וחוזרין להיות חלק אבר האדם ממ
ספר הליקוטים ' ועי. ח ירא שמים המכוין באכילתו"הטהורות בלבד אינו מתברר אלא על ידי אכילת הת

ל המשהה נקביו עובר "ש רז"כמ, וכן בענין האכילה צריך לנקות עצמו קודם האכילה: בראשית פרק א
שכשהאדם , והטעם. דבחינת נפש היא במלכות, ת"ת אותיות מו"ס, ם"שותיבת נפ"ו א"משום אל תשקצ

אף כשיאכל וירצה להעלות האכילה מעולם , כיון שעדיין קליפות עשיה דבוקה בו, אוכל קודם שיטהר עצמו
ומה שמתברר יותר נבלע , כיון שהקליפה בתוכו תדבק בו הקליפה, לעולם ולברר אותם מהפסולת לא יועיל

 .כנגד יצירה, ריםבשאר האיב
, לא הוה משמש, בינו לבינו, לא מבעיא נקבה שעלולה לנידות אלא אפילו בן אדם דאיהו מסאב'  פי5820

שלא היה יכול להתקרב , וגרסת הספרים יותר מפליאה. לא ערב לו לבו לשמש בביתו עד שהיה טובל לפניו
 ). ז"רמ (אל יראיו' עין ה) יח,  לגתהלים(כי , לביתו כי מלאכי השמירה היו מעכבים עליו ודוחים אותו
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  äàîåè äéá òøòà íéîá õçøé áøò úåðôì äéäå  מאהוט בו ארעה ".במים ירחץ ערב לפנות
  íìòð ùøãî  

 ,"עליו נצבים אנשים שלשה והנה וירא
 האהלה אברהם וימהר" ,בנשמה כתוב מה
 שום בלא ובמהירות בחפזון ,"שרה אל

 הגוף אצל הנשמה ממהרת מיד .העכבה
 ,לו שיתכפר במה ולבקש ,למוטב להחזירו

  .הדין בעלי ממנו קיםשמסתל עד

 åéìò íéáöð íéùðà äùìù äðäå àøéå
)á çé úéùàøá ( äîùðá áéúë äî) çé úéùàøá
å ( ïåæôçá äøù ìà äìäàä íäøáà øäîéå

äáëòä íåù àìá úåøéäîáå5821 úøäîî ãéî 
 äîá ù÷áìå áèåîì åøéæçäì óåâä ìöà äîùðä

ïéãä éìòá åðîî ïé÷ìúñîù ãò åì øôëúéù  
 ואברהם" שאמר ומה ,אומר אליעזר רבי
 להיות חדל בימים באים זקנים ושרה
 שהנשמה כיון אלא ".כנשים רחוא לשרה

 כמה בארץ נשאר והגוף ,במעלתה עומדת
 ,הרבה וימים שנים בימים באים ,שנים
 כל כשאר רחוא רוולעב ולבא לצאת וחדל
 אומר מהו. הגוף להחיות נתבשר .אדם

 בלותי אחרי ,"עדנה לי היתה בלותי אחרי"
 עדנה לי היתה ,שנים כמה מהיום עפרב

 שנים כמה שהיום ,"זקן יואדִנ" .וחדוש
 ברוך והקדוש .הפקידני ולא ממנו צאתושי

 מהו ,"למועד ,דבר 'מה היפלא" ,אמר הוא
 .מתים להחיות אצלי הידוע אותו ,"למועד"
 שלש כבן שיתחדש מלמד "בן ולשרה"

  .שנים

 áéúëã éàî øîåà øæòéìà éáø)àé íù (
øáàå úåéäì ìãç íéîéá íéàá íéð÷æ äøùå íä

ãîåò äîùðäù ïåéë àìà íéùðë çøà äøùì>ú< 
 íéàá íéðù äîëî õøàá øàùð óåâäå äúìòîá
 àáìå úàöì ìãçå äáøä íéîéå íéðù íéîéá
 úåéçäì øùáúà íãà ìë øàùë çøà øåáòìå
 äðãò éì äúéä éúåìá éøçà øîåà åäî óåâä

)áé çé úéùàøá (äî øôòá éúåìá éøçà äîë íåé
 ï÷æ éðåãàå ùåãçå äðãò éì äúéä íéðù)íù (

àöéù íéðù äîë íåéäùú éðãé÷ôä àìå éðîî 
åäéî àìôéä øîà àåä êéøá àùãå÷å" øáã ä

 ãòåîì)ãé íù ( éìöà òåãéä åúåà ãòåîì åäî
 ïáë ùãçúéù ãîìî ïá äøùìå íéúîä úåéçäì

íéðù ùìù  
 כיון ,סימון ברבי יהודה רבי אמר

 הקדוש ,מעלה של מזיוה נזונית שהנשמה
 הוא אומר לאותו המלאך הנקרא ברוך
 עתיד שאני פלוני לגוף ובשר לך ,הדומ

 הצדיקים את אחיה שאני למועד להחיותו
 בלותי אחרי ,משיב והוא .לבא לעתיד
 ושכנתי בעפר בלותי אחרי ,עדנה לי היתה

 תהיה עפר וגוש רמה בשרי ואכל ,באדמה
 ,לנשמה אומר הוא ברוך הקדוש. חדוש לי

 ,'וגו אברהם אל 'ה ויאמר" שכתוב זהו
 אצלי הידוע למועד ,"דבר 'מה היפלא

 אותו אליך אשוב ,המתים את להחיות
  שהוא הגוף

 äîùðäù ïåéë ïåîéñ éáøá äãåäé éáø øîà
 øîåà àåä êéøá àùãå÷ äìòî ìù äåéæî úðåæéð

îåã àø÷ðä êàìîä åúåàì"ä5822 óåâì øùáå êì 
úåéçäì ãéúò éðàù éðåìô äéçà éðàù ãòåîì å

 éøçà áéùî àåäå àáì ãéúòì íé÷éãöä úà
 øôòá éúåìá éøçà äðãò éì äúéä éúåìá
 øôò ùåâå äîø éøùá ìëàå äîãàá éúðëùå
 äîùðì øîåà àåä êéøá àùãå÷ ùåãç éì äéäú

ää" ã) âé çé úéùàøá-ãé  (åäé øîàéå" ìà ä
åâå íäøáà 'åäéî àìôéä" òåãéä ãòåîì øáã ä

 úåéçäì éìöà åúåà êéìà áåùà íéúîä úà
àåäù óåâä  

  äøåú éøúñ  
 לא ,אברהם כמו חשוב שלא ומשום

 לא תעצרני אם" כתוב שהרי ,שאכל כתוב
 ìëàã áéúë àì íäøáàë áéùç àìã ïéâáå

                                                           

 .ב רץ כצבי ומה שהבאנו שם"לעיל צט ע' עי 5821
 .ונתמנה לשרו של גהנם, א שדומה היה שר מצרים"ב יח ע"ח' עי 5822
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 הלהב בעלות ויהי" וכתוב ".בלחמך כלוא
 "המזבח בלהב 'ה מלאך ויעל המזבח מעל
 ,"אברהם מעל אלהים ויעל" וכאן ',וגו

 רפאל ונשארו ,מיכאל הסתלק שבו משום
 המלאכים שני" כתוב ועליהם. אלוגברי

 על תלוי שהדין בשעה ,"בערב" ".מהוסד
 ונמצא ,אחד הסתלק כך אחר ,העולם
גם ו ,לוט נצל אברהם בזכות .לבדו גבריאל

  .אליו באו זה ועל ,בהם זכה הוא

 áéúë àäã)æè âé íéèôåù ( ìëåà àì éðøöòú íà
êîçìá5823 áéúëå )íùë  ( áäìä úåìòá éäéå

åäé êàìî ìòéå çáæîä ìòî"åâå çáæîä áäìá ä '
éäìà ìòéå àëäå" íäøáà ìòî í) æé úéùàøá

áë ( ìàôø åøàúùàå ìàëéî ÷éìúñà äéáã ïéâá
 áéúë åäééìòå ìàéøáâå)à èé íù ( íéëàìîä éðù

 àîìò ìò àéìú àðéãã àúòùá áøòá äîåãñ
 äéãåçìá ìàéøáâ çëúùàå ãç ÷ìúñà øúáì

á éëä óåà åäéàå èåì áéæúùà íäøáàã äéúåëæ
äéáâì åúà àã ìòå åäá äëæ  

  á÷/á  
  øäæ  

 )נדה אונגע (או  זיבה כמו ,אחרת
 לא ,מאותוט שתי שהיו נדה טומאת
 בין )משום( ,טבילה באותה לו מספיק
 אחרת מאהוט בלישק דםוק קרי לו שארע

  .כך אחר לו שארע בין )משום(

åà äáéæ ïåâë àøçà386øéâñ  éøú ååäã äãð ú
äìéáè àéääá äéì àéâñ àì åáàñî5824) ïéâá (

>ïéá< íãå÷ éø÷ äéá òøòàã ]ìéá÷ã) [ìéá÷àã( 
 àøçà äàîåè)ïéâá(> ïéá<øúáì äéá òøòàã   

 טבילה מתקנים היו ושרה ואברהם
 מהול .לנשים והיא לגברים הוא ,לםולכ

 שהוא משום ,אדם בני לטהר עסקאברהם 
 טהור יתן מי" שכתוב ,טהור ונקרא טהור

 שיצא אברהם זה "טהור" ,"אחד לא מטמא
 את לתקן כדי ,אמר שמעון רבי. מתרח

 לכן .ם ומהי מי,ה הדרגה של אברהםאות
 ובשעה .במים העולם בני לטהר התקין

 מה דבריו תתחילב ,המלאכים את שהזמין
 להתחזק כדי ,"מים מעט נא קחוי" ,כתוב

 היהלכן ו ,בה שרויים שהמים דרגה באותה
 מטהר .מהכל האדם בני כל את מטהר
 אותם ומטהר ,זרה עבודה של מצד אותם
 את מטהר שהוא וכמו .מאהוהט מצד

 ååä äøùå íäøáàå]éð÷úî) [éð÷úúî( äìéáè 
 àîòè éàî éùðì éäéàå éøáâì åäéà åäìåëì

ãì íäøáà ÷ñòà åäéàã ïéâá àùð éðáì äàë
øåäè éø÷àå øåäè5825 áéúëã )ã ãé áåéà ( ïúé éî

ãçà àì àîèî øåäè5826íäøáà àã øåäè 5827 
 àåää àð÷úì ïéâá øîà ïåòîù éáø çøúî ÷ôðã

àâøã5828éî åäéà ïàîå íäøáàã " êë ïéâá í
ïé÷úà5829 äàëãì ]éðá[ àúòùáå àéîá àîìò 

 áéúë äî éåìîã àúåøéù ïéëàìîì ïéîæàã
)é úéùàøáã ç ( ïéâá íéî èòî àð ç÷åé
)àåääá àô÷úúàì] (àåää àô÷úàì[  àâøã

                                                                                                                                                                                     

כי החכם יש לו כוונה גדולה מכל זה ולכן אמר לו המלאך אם תעצרני לא מנוח עם הארץ היה  5823
 ).שער המצות עקב (אבל באברהם נאמר ויאכלו אוכלין ממשכ גדולה "אוכל בלחמך לפי שאין כוונתך זו כ

לא סגי בההוא טבילה שטבל לקריו לעסוק בתורה וליטהר לטהרות עד , קרי ונדה או קרי וזיבה 5824
 ).ד' ג סי"אור יקר ש(שיטבול שנית 

 ).אור יקר(להורות היות דבר נוגע אל מדתו " ואיקרי טהור", שהטהרה מצד הכהן וקדושה מצד הלוי 5825
והיא שתרח , עוד היתה עליו טומאה פרטית, מלבד כח טומאת הקליפה בכללות שהיתה נשמתו בתוכה

 )ז"רמ] (פ איוב"שעה[ה והוליד את אברהם בעצם טומאת נדת אשתו "ארתח לקב
  ).א"ד(ב ”קרח קעו ע 5826
 ).ז"רמ(מסטרא דמסאבא ] כד נפיק[לית טהור אלא , )ב"מח ע(ש בפרשת תזריע " הוא מ5827
בסוד התחלפות ' ס המים שהם מצד גבורות אבא שנעשו חסדים באי"ח במדרגתו שה לתת כ5828

 ).ז"רמ(א זה בזה "או] אורות[
ן "מאי. ז"ש בתנחומא אתה אמרת יוקח נא אני נותן לבניך פסח והוא מבואר דפסח להפריש מע" וז5829

  ).א"נ(
י "ה ותקונה הוא עלגבי המלאכים לא שייך לתקנא שהם אינם פגומים אלא להחזיק יותר וחזוק 5830

שזה חוזק יותר אל המדות היותם , שמכניסים הכל תחת ממשלתה ומושך אותה אל עולם התחתון
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 .הנשים את מטהרת שרה גם כך ,האנשים
 טהורים אליהם שבא מי שכל ונמצא
  .מהכל

äá ïàøù ïééîã5830 éðá ìëì éëãî äåä êë éðéâáå 
 àùð]àìëî[äøæ äãåáòã àøèñî ïåì éëãî 5831 

 àáàñîã àøèñî ïåì éëãîå>å< åäéàã äîë
 ïéùðì úàëãî äøù éîð éëä ïéøáåâì éëãî

àìëî ïééëã åäééáâì ïééúàã åäìë åçëúùàå  
 מקום בכל אילן נטע אברהם , וראהבא

 מקום בכל עולה היה ולא ,שם שדיורו
 ,כנען בארץ היה שדיורו לשעה פרט ,כראוי

 ה"בקב שנאחז מי יודע היה אילן ובאותו
 שנאחז מי. זרה בעבודה שנאחז ומי

 על ומכסה ענפיו פורש האילן היה ,ה"בקב
 שנאחז ומי ,נאה צל עליו ועושה ראשו

 היה האילן אותו ,זרה עבודה של דבצ
 היה אז ,למעלה עולים היו וענפיו ,מתעלה

 עד משם זז ולא ,אותו ומזהיר אברהם יודע
 מי וכך .הוא ברוך הקדוש באמונת שנאחז
 ומי ,ומקבל האילן אותו )כך( טהור שהוא
 ידע אז .אותו מקבל אינו טמא שהוא

 ןַיְעוַמ. במים אותם מטהר והיה אברהם
 שצריך ומי ,אילן אותו תחת היה מים

 ענפי ועולים ,אליו עולים המים מיד טבילה
 וצריך טמא שהוא אברהם ידע אז ,האילן

 ידע ואז ,המים יבשו ,לא ואם .טבילה מיד
  .ימים שבעה ולהשמר להטמא שרוצה

àðìéà éæç àú5832 øúà ìëá íäøáà òèð 
 à÷ãë øúà ìëá ÷éìñ äåä àìå ïîú äéøåéãã

ïòðëã àòøàá äéøåéãã àúòùá øá úåàé5833 
 äéá ãéçàúàã ïàî òãé äåä àðìéà àåääáå

á÷á" ä]òá ãéçàúàã ïàîå" ãéçàúàã ïàî æ
á÷á"ä[ôçå éåôðò ùéøô äåä àðìéà å äéùéø ìò 

 àìö äéìò ãéáòå>äàé< àøèñá ãéçàúàã ïàîå 
òã" éåôðòå ÷ìúñà äåä àðìéà àåää æ>ååä< 

 äéì øéäæàå íäøáà òãé äåä ïéãë àìéòì ïé÷éìñ
ãò ïîúî éãòà àìå àúåðîéäîá ãéçàúàã 

]éëäå àåä êéøá àùãå÷ã[ àéëã åäéàã ïàî 
)éëä ( àì áàñî åäéàã ïàî àðìéà äéì ìá÷î

 àééîá ïåì éëãîå íäøáà òãé ïéãë äéì ìá÷î
 ïàîå àðìéà àåää úåçú äåä àééîã àðééòîå
 àðìéàå äéáâì ïé÷ìñ ïééî ãéî äìéáè êéøöã

]÷ìúñàå387) [å ÷éìúñà( íäøáà òãé ïéãë éåôðò
 àééî åàì íàå ãéî äìéáè éòáå àáàñî åäéàã

 àáàúñàì éòáã òãé ïéãë ïáéâð>àøîúñàìå< 
ïéîåé äòáù  

 את שהזמין בשעהאפילו ש ,וראה ובא
 "העץ תחת והשענו" להם אמר ,המלאכים

 אילן ובאותו ,אותם קוולבד לראות כדי
זה  סוד ו.היה בודק את כל בני העולם

 אמר )העש( הוא ברוך הקדוש משום )כנגד(
 תחת והשענו" ולכן ,לכל החיים עץ שהוא
  .זרה עבודה תחת ולא "העץ

 ïéëàìîì ïåì ïéîæàã àúòùá åìéôàã éæç àú
 ÷ãáîìå éîçîì ïéâá õòä úçú åðòùäå ïåì øîà
 àîìò éðá ìëì ÷éãá äåä àðìéà àåääáå åäá

 àæøå)ìá÷ì (]ïéâá[á÷ " à÷ ä)ãáò (]øîà[ åäéàã 
àìëì ééçã àðìéà  êë ïéâáå õòä úçú åðòùäå

äøæ äãåáò úçú àìå  
 בעץ חטא הוא ,אדם כשחטא ,וראה ובא
 ."' וגוהדעת ומעץ" שכתוב ,ורע טוב הדעת

 òøå áåè úòãä õòá íãà áç ãë éæç àúå
áç5834 ] áéúëã)æé á úéùàøá (åâå úòãä õòîå '

                                                                                                                                                                                     

רצה להמשיך השפע בכל קו ש). אור יקר(משפיעות שאז הן מושפעות בסוד שכינ הבתחתונים צורך גבוה 
מה לגבי החכמה כי מעט ה, ולזה אמר מעט מים, הימין עד הנצח וממנו ימשיך המים לרחוץ רגליהם

כי לא חשש שנאחזה הטומאה בהם כי אם ברגלים ששם עיקר אחיזת , ולא אמר שירחצו ידיהם, והחסד
 . )ז"רמ (החיצונים

 ).ז"רמ ( צד העבודה זרה היה מכח הטוב שבתוך הקליפה והטומאה מצד הרע שלהם5831
ה מעשים מופלאים והיה עוש] ספר יצירה[ה היה עוסק בספר שנמסר לו "ד שאברהם אבינו ע" נלע5832

 והטעם כי רק שם היה אור השפע חזק ונכון,  אבל לא הצליח מעשהו אלא בארץ ישראל'וכו', לכבוד ה
 ).ז"רמ(

 ).אור יקר(ת במלכות "י ת"כי עץ החיים אינו גדל אלא בא 5833
 ל"ן ורע דא סמא" הדעת טוב ורע איהו לתתא עץ הדעת טוב דא מטטרוועץ: א"ז ק ע"בתיקו' כדפי 5834

 ). יקראור(
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 ,כתוב מה .לעולם מות וגרם בו חטא והוא
 החיים מעץ גם ולקח ידו ישלח פן ועתה"

 וכשבא ).העולם בני לכל מות וגרם( ,"'וגו
 ,העולם את קןיתעם אילן אחר  ,אברהם
 לכל האמונה את והודיע ,החיים עץ שהוא

  .העולם בני

 áéúë äî àîìòì àúåî íøâå áç äéá åäéàå) íù
áë â ( íééçä õòî íâ ç÷ìå åãé çìùé ïô äúòå

åâå'[ >àúåî íøâå àîìò éðá ìëì< ) éðá ìëì
àîìò (øáà àúà ãëå ïé÷úà àøçà àðìéàá íä
àîìò5835 àúåðîéäî òãåàå ééçã àðìéà àåäã 

àîìò éðá ìëì  
 ".חיה כעת אליך אשוב שוב ויאמר"
 צריך היה ,"אשוב שוב" יצחק רבי אמר
 הזה המפתח שהרי ,ישוב שוב בולכת
 הוא ברוך הקדוש ביד הוא העקרות דולפק
 שלש ,ששנינו כמו ,אחר שליח ביד ולא

 של ,שליח ביד ונמסר שלא הם מפתחות
 ולא והואיל ,וגשמים ,תחיית המתיםו ,חיה

". אשוב שוב" כתוב למה ,שליח ביד נמסרו
 עומד שהיה הוא ברוך הקדוש ודאי אלא

 כתוב לכן ,הדבר )ואותל( אמר עליהם
  ".אליך אשוב שוב ויאמר"

 äéç úòë êéìà áåùà áåù øîàéå)é çé íù (
à"äã äéì éòáî áåùé áåù áåùà áåù ÷çöé ø à

á÷ã àãéá úåø÷ò ã÷ôîì àã àçúôî"ä5836 
 ïðéðúã äîë àøçà àçéìùã àãéá àìå åäéà
 àãéá åøñîúà àìã ïåðéà úåçúôî úìú

íéîùâå íéúîä úééçúå äéçã àçéìùã5837 
 éàîà àçéìùã àãéá åøñîúà àìã ìéàåäå

áåùà áåù áéúë á÷ éàãå àìà" íéà÷ äåäã ä
 øîà åäééìò)äéì( øîàéå áéúë êë ïéâá äìî 

à áåùêéìà áåù5838  
 ויאמר שכתוב מקום בכל ,וראה ובא

 הברית מלאך הוא ,סתם ויקרא או סתם
 אם ויאמר" שכתוב ,"ויאמר" .אחר ולא
 מי ר ולא אמ, ויאמר,"' וגותשמע עושמ
 ,"משה אל ויקרא" שכתוב ,"ויקרא" .אהו

 ואל" שכתוב ,"אמר" .היה מי אמר ולא
 כך אף( .היה מי אמר ולא ,"' וגואמר משה
 ,סתם ויאמר ,"אשוב שובויאמר " בשכתו

  מי אמר ולא

 åà íúñ øîàéå áéúëã øúà ìëá éæç àúå
úéøáã àëàìî àåä íúñ àø÷éå5839 àìå 

àøçà5840 áéúëã øîàéå )àë åè úåîù ( øîàéå
åâå òîùú òåîù íà ' àåä ïàî øîà÷ àìå øîàéå

 áéúëã àø÷éå)à à àø÷éå ( àìå äùî ìà àø÷éå
 áéúëã øîà äåä ïàî øîà÷) úåîùà ãë ( ìàå

åâå øîà äùî ' äåä ïàî øîà àìå)]ð"à [ óåà
áåùà áåù øîàéå áéúëã àëä5841 íúñ øîàéå 

ïàî øîà÷ àìå  

                                                                                                                                                                                     

  ).א"ד(א בגליון ”ועיין בקרח קסח ע). ר התגלגל באברהם"ל אדה"שר' נר(' המתגלגל בי' פי 5835
דהיינו עת ההלידה אלא גם עת לידת ', כ מאי קשיא ליה שוב אשוב וגו"לא היינו שעת ההרון דא 5836

 ).אור יקר(עקרות קאמר והיינו דחיה 
 ).אור יקר(חיי היינו תחיית המתים , ני היינ וגשמיםומזו, בני היינו דחיה, והא ממש בני חיי ומזוני 5837
  ).א"ד(א פנחס רכב ודף קטו ”א ותרומה קלח ע”א וקנז ע”ב וקמג ע”א קמב ע”קלח ע 5838
שנאמר כי   המלאך הזה הוא המלאך הגואל]: ֵאָליו ְּבַלַּבת ֵאׁש'ַוֵּיָרא ַמְלַא ה) [שמות ג ב(ן "רמב' עי@ 5839

 כדכתיב ,  כלומר מלאך שהוא פניו,) ישעיה סג ט(ונאמר ומלאך פניו הושיעם ' וכו , )להלן כג א(שמי בקרבו 
 'ועי. שזה כינוי לשכינה) ו כה(רבינו במדבר ' עי, "המלאך הגואל"בענין . [) להלן לג יד(פני ילכו והניחותי לך 

סוד המלאך וכנודע ב, מלאך לאור העליון' כל אור תחתון הוא בבחי) ג"ב ע ע"ח(ספר הביאורים ו ב"הלש
תנן אמר רבי אבהו תא ) שמות כג כא(כי שמי בקרבו : ב"קכז עלקמן ' עי" שמי בקרבו" בענין .ל"עכ, הגואל

. דהיינו שכינה, כ"ע, חזי מאן דידע שמיה על בורייה ידע דהוא ושמיה חד הוא קודשא בריך הוא ושמיה חד
בחיי ' ר' ועי] .ט"מטהוא כינוי ל" מי בקרבוש"ב ש"ס בסנהדרין לח ע"ודלא כדברי הש. א"ח יז ע"וכן הוא בזו

י פני ילכו הוא השליח מטטרון שבו אני נודע בעולם על המעשים הנוראים "השיב לו הש): שמות ג יג(
 והשליח הזה 'וכו אותי הבריות ויראוני ידעווהנפלאות הגדולות באותות ומופתים שיעשו על ידו שמתוכם 

כל מקום . הוא מלאך הברית והוא השכינה' וכוונקלוס שכינתי תהך  ולכך תרגם אכינההוא הכבוד הנקרא ש
 ).ב"אור יקר קג ע(דלא אדכרת לצניעות ', נוק, דקאמר ויאמר סתם ואל מפרש מאן הויא

אבל כאשר יאמר ויאמר סתם ישלול שהיתה , ת עם המלכות"ירצה ת" 'ויאמר ה"כאשר יאמר  5840
בה מפני שהיא נקבה אינה נזכרת בשם אלא סתם אמר ת ועטם היות ויאמר סתם "המלכות בלי חברת הת

 ). אור יקר(האומר קרא הקורא 
  ).א"ד(א ”קטו ע 5841
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  íìòð ùøãî  
 להיותכם כבראשונה מחדש קדוש
 לפני עתיד היום ואותו ,קדושים מלאכים

 'ה כבוד יהי" שכתוב זהו .בהם חולשמ
  ".במעשיו' שמח הי לעולם

åéäì äðåùàøáë ùãåçî ùåã÷ íéëàìî íëú
 íäá çåîùì éðôì ãéúò íåéä åúåàå íéùåã÷

ää" ã)àì ã÷ íéìäú (åäé ãåáë éäé" íìåòì ä
åäé çîùé"åéùòîá ä  

  â÷/à  
  øäæ  

 הברית של מלאך אלה בכל אלא ).היה
 ויאמר" כתוב ולכן .ה"בקב נאמר והכל ,היה
  ."' וגובן והנה ,'וגו אליך אשוב שוב

äåä ( úéøáã àëàìî éðä ìëá àìà àìëå äåä
á÷á" áéúë êë ïéâáå øîúà ä)é çé úéùàøá (

 êéìà áåùà áåù øîàéå]åâå'[åâå ïá äðäå '  
 כתוב לא מהל ".אשתך לשרה בן והנה"

 שהוא יחשב שלא כדי אלא .לך בן והנה
 פתח שמעון רבי .בראשונה כמו מהגר
 יכבד בן" ".אדניו ועבד אב יכבד בן" ,ואמר

 ,אותו בדיכ מתי ,אברהם את יצחק זה "אב
 ורצה המזבח גבי על אותו שעקד בשעה

 ושבע שלשים בן ויצחק ,לקרבן להקריבו
 היה לוישא ,זקן היה ואברהם היה שנים
 לעמוד יכול היה לא אחת ברגל )בו( בועט
 כמו אותו ועקד ,אביו את בדיכ והוא ,לפניו

ה   .אביו רצון לעשות כדי ֹשֶ

 êúùà äøùì ïá äðäå)é çé úéùàøá ( éàî
 àîòè àìã ïéâá àìà êì ïá äðäå áéúë àì

 éáø àúéîã÷áãë åäéà øâä ïî àäã áåùçé
 øîàå çúô ïåòîù)å à éëàìî ( áà ãáëé ïá

 íäøáàì ÷çöé àã áà ãáëé ïá åéðåãà ãáòå
 éáâ ìò äéì ã÷òã àúòùá äéì ãéáë éúîéà
 øá ÷çöéå àðáø÷ äéì áø÷îì àòáå àçáãî

ìéàã àáñ äåä íäøáàå äåä ïéðù òáùå ïéúìú å
èéòá äåä388 äéî÷ í÷éîì ìéëé àì ãç àìâøá 

 àøîéà ãçë äéì ã÷òå éåáàì äéì øé÷åà åäéàå
éåáàã äéúåòø ãáòîì ïéâá5842  

 ,לאברהם אליעזר זה "אדניו ועבד"
 של רצונו כל ועשה לחרן אותו כששלח
 את ברך 'וה" שכתוב כמו ,וכבדו אברהם

 אברהם עבד ויאמר" וכתוב ,"' וגוניואד
 אדם שהרי .אברהם את דלכב כדי ,"אנכי

 יקרות ואבנים וזהב כסף מביא שהיה
 אמר לא ,למראה נאה ,כראוי והוא ,וגמלים
 אלא ,שלו קרוב או אברהם אוהב שהוא
 את להעלות כדי ,"אנכי אברהם עבד" אמר
  .בעיניהם ולכבדו אברהם שבח

 øãù ãë íäøáàì øæòéìà àã åéðåãà ãáòå
åàå íäøáàã äéúåòø ìë ãáòå ïøçì äéì äéì øé÷

 áéúëã äîë)à ãë úéùàøá (åäéå" úà êøá ä
åâå éðåãà ' áéúëå)ãì íù ( íäøáà ãáò øîàéå

 ùð øá àäã íäøáàì äéì øé÷åàì ïéâá éëðà
 åäéàå ïéìîâå ø÷é éðáàå áäæå óñë éúééî äåäã
 àîéçø åäéàã øîà àì åæéçá øéôù úåàé à÷ãë
 ãáò øîà àìà äéìéã àáéø÷ åà íäøáàã

éâá éëðà íäøáà íäøáàã àçáùá à÷ìñì ï
åäééðéòá äéì øé÷åàìå  

 ".ניוואד ועבד אב יכבד בן" כן ועל
 לומר בעיניכם קלון ,בני ישראל ואתם
 ואם" ,שלי עבדים שאתם או אביכם שאני

 זה ,"בן והנה" לכן ."' וגוכבודי איה אני אב
 שכבד בן זהו .ישמעאל ולא ,ודאי בן אוה

 ,"ךאשת לשרה בן והנה. "כראוי אביו את
 כאבה שבגללו ,מתה שבגללו "לשרה בן"

 "לשרה בן והנה" .ממנה שיצאה עד נפשה

 ïåúàå åéðåãà ãáòå áà ãáëé ïá àã ìòå
éðá ìàøùé)ï( ïåëåáà àðàã øîåì åëééðéòá àðì÷ 

åâå éãåáë äéà éðà áà íàå éì ïéãáò ïåúàã åà '
 ìàòîùé àìå éàãå ïá àåä àã ïá äðäå êë ïéâá

 éæç à÷ãë éåáàì øé÷åàã ïá àåä àã]ïá äðäå[ 
ðéâáã äøùì ïá êúùà äøùì äéðéâáã úúéî äé

                                                           

 ).הערת הזוהר(ב "קמו ע 5842
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 ברוך שהקדוש בשעה ,בגללו להתעלות
 פקד 'וה" שאז ,העולם על בדין יושב הוא
 שרה את מזכירים שהרי ,"' וגושרה את

 זה( "לשרה בן" הוא זה ועל ,יצחק משום
 ,)זה( "לשרה בן והנה" ).המלאכים אמרו
  .מהזכר הבן )את( לוקחת בההנק שהרי

 ïá äðäå äðéî ú÷ôðã ãò äùôð úáéàë
äøùì5843á÷ã àúòùá äéðéâá à÷ìúñàì " ä

 àîìò ìò àðéãá áéúé]ã[åäéå ïéãë" úà ã÷ô ä
åâå äøù ']÷çöéã äéðéâá äøùì éøëãî àäã5844[ 

 àã ìòå]äøùì ïá åäéàêúùà [)  éëàìî åäðà
åøîà ( äøùì ïá äðäå)ïéã (]àäã[ àìèð àá÷åð 

øáì äéì>à<î àøåëã ï5845  
 והוא האהל פתח מעתוש ושרה"

היה צריך  ,"אחריו והוא" זה מה ".אחריו
 ושרה ,סודהוא  אלא .אחריו והיאלכתוב 

 זה ,"האהל פתח(" .אומר שהיה מה מעתוש
 שהיה מי ,"אחריו והוא" .הוא ברוך הקדוש

 ,התחתונה הדרגה זו ,"האהל פתח" )אומר
 שהודה )זה( ,"אחריו והוא" .האמונה פתח

 והוא האהל פתח(" .העליונה הדרגה לו
 פתח" .הוא ברוך הקדוש זה ,"אחריו
 והוא" .התחתונה הדרגה זו ,"האהל
 שהיתה מיום ).העליונה הדרגה זו ,"אחריו
 ברוך הקדוש דבר שמעה לא בעולם שרה
 שהיתה ,אחר דבר. שעה לאותה פרט הוא

 עולשמ כדי האהל פתח שרה יושבת
 שהתבשר ההז הדבר שמעה והיא ,הדברים

 ,"אחריו והוא" )אחר דבר( .אברהם בו
  .השכינה מאחורי יושב שהיה אברהם

 åéøçà àåäå ìäàä çúô úòîåù äøùå
)é çé úéùàøá ( åéøçà àéäå åéøçà àåäå éàî

 äî úòîåù äøùå åäéà àæø àìà äéì éòáî
 øîà äåäã)á÷ àã ìäàä çúô" åéøçà àåäå ä

øîà äåäã ïàî (ìäàä çúô5846 àâøã àã 
 äàúú>àúåðîéäîã àçúô< åéøçà àåäå )àã (

>äéì éãåàã< äàìò àâøã ]ð" àåäå ìäàä çúô à
á÷ àã åéøçà" àåäå äàúú àâøã ìäàä çúô ä

äàìò àâøã àã åéøçà[ äøù úåäã àîåé ïî 
á÷ã äìî úòîù àì àîìòá" àúòù àéää øá ä

>àáúé úåäã øçà øáã <)àáúéã( çúô äøù 
éàä úòîù àéäå ïéìî òîùîì ïéâá ìäàä äìî 

 íäøáà äá øùáúàã>ã"à< åéøçà àåäå 
àúðéëùã éåøåçà áéúé äåäã íäøáà  

 ".בימים באים זקנים ושרה ואברהם"
 של עוריםיהש ,"בימים באים" זה מה

 והאחד מאה האחד ,להם נראו שאז הימים

 íéîéá íéàá íéð÷æ äøùå íäøáàå) úéùàøá
àé çé ( éæçúàã ïéîåéã ïéøåòù íéîéá íéàá éàî

                                                                                                                                                                                     

ד אז זוכר שרה ומרחם "הוא וב' ל כל מקום שנאמר וה"פקד ר' א וה"פירוש להתעלות עבורה כד 5843
' ה המ"ועד. רבה הוא מרחם על הבניםנטלא לי כי בשביל הנקיבה שרה שנצטערה ה' וזהו דמסיים דין נוק

מ "ר. כ כתיב הנה בן לשרה"ת אז רחמים גוברים ע"י ת"ת כי כשמקבלת ע"מקבלת מפחד יצחק חוץ מת' נוק
האחרון ויש להשיב עליו ולי הדל אפשר בהקדמה ידוע דבעבור אשר צחקה נולד יצחק ' ה בפי"למז' ע(

ז מתה שרה "ונכנסה באיל ונשחט ועי' נוקבבנשמה דנוקבא והוצרך העקידה שפרחה נשמת יצחק ה
. ק כי קצרתי"נטלא לבר מן דכורא שנשמתו היתה נוקבית ודו' ש בן לשרה דהא נוק"ואסתלקא בגיניה וז

 ).א"נ) (ן"מאי
 ).אור יקר(אברהם בשביל עצמו נזכר וכן שאר אמהות אינם נזכרות אלא שרה בשביל יצחק  5844
א דעאיל בפה הנקבה " אחד רוחא דז:א שיש כאן תרין רוחיןונמצ: ן פרק ט"ד ומ"ח שער מ"ע' עי 5845

 ויש חד רוחא דנוקבא דעאל בפי זכר אשר שרשו נקבה ונהפך ,אשר שרשו זכר ונהפך לנוקבא בתוך פיה
 והנה בן לשרה )בראשית יח י (יצחק שנאמר בו לשרה'  ואלו הם בחי,נקבה'  ואמנם בשניהם יש בחי.לזכר

ב "זהר ח (את חובקת בן כנזכר) ד טז' מלכים ב(חבקוק שנאמר בו '  ובחי,)א" עא קג"ח (אשתך כנזכר בזוהר
ש "אלו התרין רוחין דנשיקין קדמאין כמ'  היו מבחי, יצחק וחבקוק)השנים] (הבנים[ והנה אלו ).ב"מד ע

 מכולם נעשין אז נשמות תחתונים או מלאכים ,כ משם ולהלאה"אמנם משאר הנשיקין שהיה אח, במקומו
 .ש עוד" ע,ש"כמ

ופתח האהל יסוד משותף אליה והיא , ז אהל עצמו שכינה"עכ, לעיל יסוד' ועם היות שפי, שכינה 5846
ואמר אחריו להורות היות זו למטה ' ת היה אחריו של השכינה שהיא פתח האהל כדפי"והוא שהוא ת, עיקר

 ).אור יקר(וזו למעלה 
 הם מאה דהיינו ימי אברהם ושרה עלתה עד כלולה מעשר' היינו שהימים העליונים הם עשר וכל א 5847
א שיש בו שם "אברהם שהוא דכורא נגד ז). אור יקר(ספירות דהיינו תשעים וענין באים ' שהם ט, החכמה
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 הימים של עוריהש בימים נכנסו ,תשעים
 בא כי" שנאמר כמו ,"בימים באים" .כראוי
  .להכנס היום שהעריב ,"היום

íéòùú ãçå äàî ãç åäì ïéãë5847 ïéîåéá åìàò 
íéàá úåàé à÷ãë ïéîåéã àøåòù5848 äîë íéîéá 

 ìòéîì àîåé áøòàã íåéä àá éë øîà úàã  
 ,"כנשים רחוא לשרה להיות חדל"

 ולכן ,אחר בעדון עצמה ראתה שעה ואותה
 ראוי לא הוא שהרי ,"זקן ניוואד" אמרה

  .זקן הוא כי ,להוליד

 àúòù àéääå íéùðë çøà äøùì úåéäì ìãç
 äøîà êë ïéâáå àøçà àðåãòá äîøâ úàîç
 ïéâá àãìåàì éàãë åàì åäéà àäã ï÷æ éðåãàå

àáñ åäéàã  
 בעלה בשערים נודע" ,פתח יהודה רבי
 הקדוש ,הבא ורא". ארץ זקני עם בשבתו

 הוא מתעלה בכבודו שהוא גנוז ברוך
 היה ולא בעולם היה לא .רב בעלוי וםוסת

 על לעמוד שיכול העולם שנברא מהיום
 הוא כי משום, בו לעמוד יכול ולא חכמתו

 וכל ,למעלה למעלה והתעלה וםוסת גנוז
 להתדבק יכולים לא והתחתונים העליונים

 'ה כבוד ברוך" אומרים שכולם עד בו
 שהוא אומרים התחתונים ".מוממקו

 ".כבודו השמים על" שכתוב ,למעלה
 שכתוב ,למטה שהוא אומרים העליונים

 עליונים שכולם עד". כבודך הארץ כל על"
 'ה כבוד ברוך" אומרים ותחתונים

 שיכול מי היה ולא נודע לא כי ,"ממקומו
 בשערים נודע" אומר ואתה ,עמולעמוד 

  ".בעלה

 çúô äãåäé éáø)ì éìùîâë à ( íéøòùá òãåð
á÷ éæç àú õøà éð÷æ íò åúáùá äìòá"ä5849 

÷ìúñà5850äéø÷éá 5851íéúñå æéðâ åäéàã 5852 
àéâñ àéåìòá5853 ïî äåä àìå àîìòá éúéà åàì 

àîìò éøáúàã àîåé5854 ìò àîéé÷ì ìéëéã 
äéá àîéé÷ì ìéëé àìå äéìéã àúîëç5855 ïéâá 

 åäìëå àìéòì àìéòì ÷ìúñàå íéúñå æéðâ åäéàã
ëé àì éàúúå éàìò åäìëã ãò à÷áãúàì ïéì

 ïéøîà)áé â ìà÷æçé (åäé ãåáë êåøá" åîå÷îî ä
 áéúëã àìéòì åäéàã éøîà éàúú)ã âé÷ íéìäú (

 àúúì åäéàã éøîà éàìò åãåáë íéîùä ìò
 áéúëã)áé æð íù (êãåáë õøàä ìë ìò  ãò

åäé ãåáë êåøá éøîà éàúúå éàìò åäìëã" ä
òãééúà àìã ïéâá åîå÷îî5856 ïàî äåä àìå 

ëéã íéøòùá òãåð úøîà úàå äéá àîéé÷ì ìé
äìòá  

                                                                                                                                                                                     

אותיות ' ן שבו ט"אבל שרה נגד המלכות שיש בה שם ב' הם ק' אותיות כל אות כלולה מי' ה שבמילואו י"מ
 ).מ"מ(כללותם תשעים 

 ).אור יקר(כל אותם הימים בעצם ובשלימות נכנסו וכללו  5848
 ).ה' ג סי"אור יקר ש(כתר  5849
 ).אור יקר(עצמות ההתפשטות  5850
ולכך מקשה היכי אמר קרא נודע , שהוא נעלם ואין מי שישיגהו, ה"ס ב"הוא א' פי). אור יקר(חכמה  5851

בשערים הם ' רץ פיש תי"בשערים בעלה ותירץ מאי בשערים בשיעורים לפום מאי דמשעיר כל חד בלבה ור
' ש טמיר וגניז מכולא אבל וכו"י ספירותיו וז"ס אין לו שם ולא שום השגה אלא ע"שהא' ספירותיות ית

 ).מ"מ(
' והיינו יחס ב', וסתימא יקרא הדבר שסך וסכך בעדו פרוכת וכו'  הגניזה יקרא הדבר הנתון בבית כו5852

סתים ). אור יקר(אות המדות בעצם שהם כלים לו וכוונתינו אל מצי' ס וכו"מדות הכתר הוא היכל וכסא לא
מצד הבינה וסתים מצד . א"ת ק ע"לעיל ס' ועי, )@ב"ע לז ע"ב(החסדים ' וגניז בבחי, הגבורות' בבחי

 ).א"נ(ח "ז. ואסתלק לעילא בכתר כדפירשתי. החכמה
ועלול ס שוה אל הכתר כדמיון עילה ועלול כדרך שמשתוה חכמה אל הכתר בדרך עילה "שאין הא 5853

 ).אור יקר(
היינו מעת שנתפשטה הבינה שהתחילה החכמה להתעלם ולהסתתר דיכול לקיימא על חכמתא  5854
   ).אור יקר(דיליה 

אמנם , בשלמא בחכמתו ממש למעלה ניחא ודאי שאין ראוי להשכיל מפני מציאות העלוי הנזכר' פי 5855
,  לא יושג העצם המתפשטעצמותו המתפשט בספירות למטה שהם הפעולות מחסד ולמטה למה' בחי

 ).אור יקר(' ותירץ בגין שאיהו גניז וסתים כו
כלומר שמלאכי השרת לא יזכו לראות מראות אלקים דאצילות המתפשטות . ב"חגיגה יג ע' עי 5856

  ).ג"א עט ע"ה ח"דע(' הרי הוא אור שכינתו ית, ע"בבי
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  â÷/á  
 זה ,"בעלה בשערים נודע" ודאי אלא
 לפי ונדבק נודע שהוא ,הוא ברוך הקדוש

 שיכול כמה אחד כל בלבו שמשער מה
 שמשער מה ולפי ,החכמה של ברוח להדבק

 ,"בשערים נודע" ולכן ,בלבו נודע כך ,בלבו
 אין ,כראוי שנודע אבל .השערים באותם

  . אותו ולדעת להדבק שיכול מי
  

á÷ àã äìòá íéøòùá òãåð éàãå àìà" ä
 äéáìá øòùîã äî íåôì ÷áãúàå òãéúà åäéàã

 ìéëéã äîë ãç ìë]à÷áãàì) [à÷áãúàì( 
àúîëçã àçåøá5857 äéáìá øòùîã äî íåôìå 

éâáå äéáìá òãéúà éëäéð íéøòùá òãåð êë 
 àì úåàé à÷ãë òãéúàã ìáà íéøòù ïåðéàá

 ïàî äåääéì òãðîìå à÷áãàì ìéëéã  
 ,"בעלה בשערים נודע" ,אמר שמעון רבי
 שערים שאו" שנאמר כמו ,שערים איזה

 ומשום ".עולם פתחי והנשאו ראשיכם
 ,עליונות דרגות שהם ,הללו השערים

 לא ,לא ואם ,הוא ברוך הקדוש נודע בגללם
  .בו להתדבק יכולים

øîà ïåòîù éáø5858 ïàî äìòá íéøòùá òãåð 
ë íéøòùøîà úàã äî5859) æ ãë íéìäú ( åàù

ìà ïéâáå íìåò éçúô åàùðäå íëéùàø íéøòùå 
ïåðéàã íéøòù5860ïéàìò ïéâøã 5861  åäééðéâá

á÷ òãéúà"äéá à÷áãúàì ïéìëé àì àì éàå ä  
 הוא אין האדם נשמת הרי ,בא וראה

 משום אלא ,אותה לדעת שיכול מי )אין(
 אומנות שעושות הדרגות והם ,הגוף אברי

 הקדוש כך .נודע ולא נודען  לכ,הנשמה
 שהוא משום ,נודע ולא נודע הוא ברוך

 מן וןוטמ גנוז ,לרוח רוח ,לנשמה נשמה
 פתחים שהם ,השערים באותם אבל .הכל

 åäéà åàì ùð øáã àúîùð àäã éæç àú)ð" à
úéà àì ( ïéìà ïéâá àìà äì òãðîì ìéëéã ïàî

àôåâã ïéôééù5862ïåðéàå  àúåðîåà ïéãáòã ïéâøã 
òãéúà àìå òãéúà êë ïéâá àúîùðã5863 êë 

á÷" àúîùð åäéàã ïéâá òãéúà àìå òãéúà ä

                                                           

הם לשיעורים ועל דרך אמנם היא השגה אחרת ש. לא ההשגה הנזכרת כי אותה ההשגה לא תושג 5857
אור (' ההשגה הזאת שאינה השגה באמתות אמר בשערים בשיעורים אמנם אותה ההשגה אל הוה מאן וכו

 ).יקר
אלא דלא בעי לאוקומי קרא בהכי אלא ' יהודה בענין ההשגה שפי' שמעון לא פליג עליה דר' ר 5858

עוד שערים דקרא כמשמעו והם ו. ק והמושג מהמצאיל בהנהגתו בהם"בהשגה המושגת על פי ההנהגה בו
ק והכריח כן מאומרו שאו שערים שהם מלכות ויסוד ראשנים נצח והוד ראשים ודאי ליסוד ומלכות והם "ו

ת שהם פתחים לבינה ודאי ולכך נקראים פתחי עולם ובהם יתגלה "ראשי חדשים והנשאו חסד וגבורה ת
 ).אור יקר(' ויבוא מלך הכבוד דהינו סוד הכתר וכו

  ).א"נ(ת "י וראשיהם חג"ג פירש שהם נה"שת פנחס דף רכבפר 5859
 ).א"נ(ח "ז. קרי עלאין' ג דהתם קרי להו תתאין בערך פתח האהל מ"אע 5860
. ב"הרש. א"שהוא ז' שערי צדק זה השער לה' נק' ק נקראים שערים ומ"ו). א"ד(שית סטרין ' פי 5861

 ).א"נ(ה "ידע בהתגלותו בנוה אית"ה כך קב"ת מתגלית לנביאים בנו"ב ת”ס ע"ככתוב להלן ק
בחינות הבחינה הראשונה היא הנשמה פשוטה קודם התלבשה בגוף שאין בה ' נמצאו אל הנשמה ב 5862

ש אלא בגין "הוא גוף לבוש הנשמה שהם אמצעים להכיר הנשמה וז' הב". 'דהא נשמא וכו"ש "וז, ידיעה כלל
ש בגין כך אתידע ולא "ה ידיעה קצת וזהנשמה אחר התפשטה בגוף שיש ב' הג. 'אלין שייפי דגופא וכו

אין בה לעולם ידיעה החלטית אלא ידיעה , אלו בנמשל כי התפשטות הנשמה בספירות' אתידע ובחי
' א וכל שייפין הם ה"דרגין הם החסדים והגבורות שיורדים ומתקבצים ביסוד ז' פי). אור יקר(קצתית 

 ).א"מ לעיל יח ע"מ(קצוות שהשפעמם מתקבצת בו 
ת שהוא עילה "י הם נשמה למלכות הנקרא גוף כנזכר בזוהר והת"ת נשמתא לנשמתא פירוש הנה"ת 5863

  ). א"נ(ח "ז. י הוא נשמתא לנשמתא"לנה
מיני אורות מתפשטים בספירות אל ההנהגה וזה מתלבש בתוך זה וזה בתוך זה האור ' הם ג 5864

. ם המעלה עד נקודה האחרונהס המתפשט מרו"הפנימי מהכל הוא אור וחיות הא, הראשון המקיים הכל
' האור הג. ס מתבלש בו ומאיר בספירות בהתלבש אורו זה בתוך זה"הוא אור הכתר שאור הא' האור הב

אורו וקדושתו שבהם ). אור יקר(מיני אורות אלו הם באים דרך בה ומתלבשים בה ' הוא אור חכמה שב
והוא הגילוי של שם אלקים , )ג"ש יז ע"והקד ( ואינו ניכר כלל אלא מצד מקריהם,הוא בהעלם גדול מאד

, )א"א פא ע"ה ח"דע(ה הוא רק באצילות "ה ב"הגילוי העיקרי של שם הוי". בראשית ברא אלקים"כ "כמאה
' והוא בחי, )א"ב מט ע"ה ח"דע(ב "בהר קט ע' ועי. הנושא אותו במלואו" מקומו של עולם"' והוא בחי

נשמה "כ כאן "כוונת מש, )ד"ב לד ע"כללים ח) ( שבסידור"אני מאמין"הנזכר ב"(עושה את כל המעשים"
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 àìëî øéîèå æéðâ àçåøì àçåø àúîùðì5864  .הוא ברוך הקדוש נודע ,לנשמה
 àúîùðì ïéçúô ïåðéàã íéøòù ïåðéàá ìáà

á÷ òãéúà" ä  
 ,לדרגה ודרגה לפתח פתח יש ,בא וראה

 .הוא ברוך הקדוש של כבודו ידוע ומהם
 כמו ,צדק של פתח זהו ,"הלהא פתח"

 זהו ."' וגוקו לי שערי צדפתח" שנאמר
 נראים הזה ובפתח ,בו כנסילה ראשון פתח

 שזוכה מי .העליונים הפתחים שאר כל
 ,הפתחים שאר ובכל אותו לדעת זוכה ,לזה

 שפתחעכשיו ו. עליו שורים שכולם משום
 וכל בגלות שישראל משום ,נודע לא זה

 לדעת יכולים לאו ממנו הסתלקו הפתחים
 ,הגלות מן יצאו שישראל בזמן אבל .ולדבק

 עליו לשרות העליונות הדרגות כל עתידות
  .כראוי

àâøãì àâøãå àçúôì àçúô úéà éæç àú5865 
á÷ã àø÷é òéãé åäééðîå" àåä àã ìäàä çúô ä

÷ãöã àçúô5866øîà úàã äîë  )èé çé÷ íù (
çúô"ì å"øòù é"÷ãö é5867åâå  ' äàîã÷ àçúô àã

äéá àìòàì øàù ìë ïåæçúà àçúô éàäáå 
 äéá òãðîì éëæ éàäì éëæã ïàî ïéàìò ïéçúô

äéìò ïàøù åäìëã ïéâá ïéçúô øàù åäìëáå5868 
 ìàøùéã ïéâá òãéúà àì àã àçúôã àúùäå

 äéðî å÷ìúñà ïéçúô åäìëå àúåìâáå ïéìëé àì
 ìàøùé ïå÷ôéã àðîæá ìáà à÷áãúàìå òãðîì

ùîì ïéàìò ïéâøã åäìë ïéðéîæ àúåìâ ïî äéìò éø
úåàé à÷ãë  

 עליונה חכמה העולם בני ידעו ואז
 ,לזה דםומק יודעים היו שלא מה נכבדה
 חכמה רוח 'ה רוח עליו ונחה" שכתוב
 ויראת דעת רוח וגבורה עצה רוח ובינה

 הפתח על לשרות עתידים כולם ".'ה
 וכולם ,האהל פתח שהוא ,הזה התחתון
 לדון כדי המשיח מלך על לשרות עתידים

. "' וגודלים בצדק ושפט" שכתוב ,םהעול
 היתה הזו הדרגה ,אברהם כשהתבשרלכן 

 שובויאמר " שכתוב ,שנתבאר כמו אומרת
 כתוב לא "ויאמר" ,"חיה כעת אליך אשוב

 ושרה" זה ועל ".האהל פתח" וזהו ,היה מי
 מה עמו מדברת שהיתה זו דרגה "מעתוש

 שכתוב ,לזה דםומק שומעת היתה שלא
 שהיתה ,"האהל פתח מעתוש ושרה"

 כעת אליך אשוב שוב" ואומרת מבשרת

 àøé÷é äàìò àúîëç àîìò éðá ïåòãðé ïéãëå
 áéúëã àðã úîã÷î ïéòãé ååä àìã äî) äéòùé

á àé (åäé çåø åéìò äçðå" çåø äðéáå äîëç çåø ä
åäé úàøéå úòã çåø äøåáâå äöò" ïéðéîæ åäìë ä

 àçúô éàä ìò äàøùàì çúô åäéàã äàúú
ìäàä5869 àëìî ìò äàøùàì ïéðéîæ åäìëå 

>àçéùî <)àúúì( áéúëã àîìò ïãéîì ïéâá 
)íùã  (åâå íéìã ÷ãöá èôùå ' ãë êë éðéâá

 äîë øîà äåä àâøã éàä íäøáà øùáúà
 áéúëã øîúàã)é çé úéùàøá ( áåù øîàéå

 ïàî áéúë àì øîàéå äéç úòë êéìà áåùà
äåä5870 ìòå ìäàä çúô àåä àãå  äøùå àã

äéîò ìéìî äåäã àâøã éàä úòîåù5871 ïàî 

                                                                                                                                                                                     

הוא נשמה , היא לפי ערכו להנשמה' וא' השוכנת בעולמות בכל א' ששכינתו ית, היא" לנשמה ורוח לרוח
ואחרי הארה זו לא נעשים העולמות ). ג"ב מד ע"כללים ח( רוחא לרוחא 'הוא רק בחי, אבל לרוח, לנשמה
א כו "ביאורים ח(שהם נבראים נוצרים ונעשים ,  בתכונתם המיוחדת להםאלא עומדים לעולם, חד עמו

 ).ד"ע
 ).אור יקר(ק "ובה מראות כל ו, המלכות 5865
 @.א שצדק היא כינוי למדת המלכות"ז יט ע"תיקו' עי 5866
 ).א"נ(ק "ק מילוי שדי ודו"ת פתחו לי שערי צדק גימטריא ת"ר). א"ד(י "קכו אחורים דאדנ' ת בגי"ס 5867
 ).ור יקרא(ק "ו 5868
 ).אור יקר(מתגלים במלכות ומשם על המשיח  5869
 ).אור יקר(דלא אדכרת לצניעות ', הויא נוק, מ דקאמר ויאמר ויקרא סתם ולא מפרש מאן"כ 5870
שכל הנקבות ודאי למטה , אם נפרש שהיה מדרגה עליונה היאך אפשר שתשמע שרה שהיא נקבה 5871

 ). אור יקר(במלכות 
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äøùå áéúëã àðã úîã÷î úòîù äåä àìã   ".אשתך לשרה בן והנה חיה
ìäàä çúô úòîåù5872 áåù øîàå øùáî äåäã 

êúùà äøùì ïá äðäå äéç úòë êéìà áåùà  
 ברוך הקדוש חביבות כמהבא וראה 

 יצחק ממנו יצא לא שהרי ,לאברהם הוא
 על התבשר מולישנ אחר .מולישנ עד

 וטרם ,קדוש זרע הוא אזש משום ,יצחק
 כמו הוא ואז ,קדוש זרע אינו שנמול
  ". למינהו בו זרעו אשר" שכתוב

  

á÷ã àúåáéáç àåä äîë éæç àú" äéáâì ä
 øæâúàã ãò ÷çöé äéðî ÷ôð àì àäã íäøáàã
 åäéàã ïéâá ÷çöéá äéá øùáúà øæâúàã øúáì
 åäéà åàì øæâúà àì ãòå àùéã÷ àòøæ ïéãë

åäéà ïéãëå àùéã÷ àòøæ áéúëã äîë )íùáé à  (
 åäðéîì åá åòøæ øùà  

 זרעו ,אברהם שנמול טרם ,וראה ובא
 ערלה תוךב שיצא משום ,קדוש היה לא

 יצא שנמול אחר .למטה בערלה דבקנו
 השו בקדונדבק ,שהוהקד תוךמ הזרע אותו

 אברהם ונדבק ,למעלה והוליד ,שלמעלה
 אברהם כשהוליד , בא וראה.כראוי בדרגתו

 )ודאי( ואלו .כראוי קדוש צאי ,יצחק את
  .שךוח והולידו שהרו המים

 àòøæ àåää íäøáà øæâúà àì ãò éæç àúå
 ÷ôðã ïéâá àùéã÷ äåä àì äéìéãá äìøò åâ

 ÷ôð øæâúàã øúáì àúúì äìøòá ÷áãúàå
 àòøæ àåääá äùåã÷á ÷áãúàå àùéã÷ åâ

 íäøáà ÷áãúàå àìéòì ãéìåàå àìéòìã
äéâøãá5873åà ãë éæç àú úåàé à÷ãë  ãéì

 éàäå úåàé à÷ãë àùéã÷ ÷ôð ÷çöéì íäøáà
]ð"éàãå à[àëåùç ãéìåàå åãòà àéî 5874  

 רבי את אחד יום שאל אלעזר רבי
 הקדוש לו שקרא זה ,לו אמר .אביו שמעון

 שמו את וקראת" שכתוב ,יצחק הוא ברוך
 יצאטרם שש נראה שהרי ,למה ,"יצחק

 נאמר הרי ,לו אמר .יצחק לו קרא לעולם
 מצד באים המים שהרי ,יםמ לוקחת שאש

 )מהלוים תשאל ובא( ועוד ,הגבורה של
 לאותו משמחים שהם הלוים )אותו שאל(

 ,הזה הצד כנגד ותשבחות זמר בכלי הצד
 בא שהוא משום ,שמחה הוא יצחקלכן 

 צחוק יצחק ,בא וראה. בו ונדבק צד מאותו
 ,במים ואש באש מים שמחליפה ,שמחה

 הוא רוךב הקדוש ולכן .כך נקרא זה ועל
  לו קרא

 éåáà ïåòîù éáøì ãç àîåé ìéàù øæòìà éáø
à"á÷ äéì àø÷ã éàä ì" áéúëã ÷çöé ä) æé íù

èé ( éæçúà àäã éàîà ÷çöé åîù úà úàø÷å
àîìòì ÷ôð àì ãòã5875à ÷çöé äéì àø÷ " àä ì

ìèð àùàã øîúà)å(àéî 5876 àøèñî àéî àäã 
 ïééúà à÷ äøåáâã]éàåéìì åäì ìéàù àúå[)  åúå

äéì ìéàù éàåì ( àøèñ àåääì ïéçéãá ïåðéàã
àøèñ éàä ìéá÷ì ïçáùúå øîæ éðàîá5877 ïéâá 

 àøèñ àåääî éúàã ïéâá äåãç åäéà ÷çöé êë
 äåãç àúåçéãá ÷çöé éæç àú äéá ÷áãúàå

àùàá àéî óìçàã5878 àã ìòå àéîá àùàå 
äéì éø÷ àåä êéøá àùãå÷ êë ïéâáå éëä éø÷à  

  ã÷/à  
ò éëä äéì òãåàå àã àîù àîìòì ÷åôé àì ã ודיעוה ,זה בשם לעולם יצאש בטרם כך

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(מ "א. שכינה שאמרה לאברהםל ה"פירוש ששמעה פתח האה 5872
  ).א"נ(ח "ז. דנעשה מרכבה לחסד ממש באצילות אמנם קודם לא היה באצילות ממש 5873
שהם , כלומר שמים). ו"לש(ב "כ לעיל לב ע"וכן הוא ג, טו סימן כב' ר פ"ש בשמו"וכמ. וילדו אפלה 5874

 ).א"ב צא ע"ה ח"דע(הולידו חיצונים , מסטרא דגבורות
קרי ליה יצחק , שהרי עד שלא נולד' ש צחוק עשה לי וכו" טעם קריאתו יצחק עשלא תאמר' פי 5875

 ).מ"מ(
ל כלי הגבורה לקח אור "ר, ש דאשא נטל מייא"אור החסד בכלי הגבורה ואור הגבורה בכלי החסד וז 5876

ש לקמן דאליף מייא באשא שהוא אור החסד בכלי הגבורה ואשא במיא אור הגבורה בכלי ”החסד כמ
 ).מ"מ(החסד 

 ).א"נ(מ "א. היינו גבורה 5877
  ).א"ד(ב ”בעקידה אתכליל מיא באשא קיט ע 5878
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 השאיר האחרים בכל ,וראה ובא. לאברהם
 ,שמות להם לקרא הוא ברוך הקדוש להם

 .שמות לבניהן קוראות היו נשיםאפילו ו
 לאמו הוא ברוך הקדוש נתן לא כאן אבל

 שכתוב ,לאברהם אלא ,שם לו לקרא
 .אחר ולא אתה ,"יצחק שמו את וקראת"

 להכלילו במים ואש באש מים להחליף כדי
  .בצדו

á÷ ïåì ÷áù ïéðøçà åäìëá éæç àúå íäøáàì" ä
 åäééðáì ïàø÷ ååä éùð åìéôàå ïäîù ïåì éø÷îì

á÷ ÷áù àì àëä ìáà ïäîù" éø÷îì äéîàì ä
 áéúëã íäøáàì àìà àîù äéì)èé æé úéùàøá (

 ïéâá àøçà àìå úðà ÷çöé åîù úà úàø÷å
 àéîá àùàå àùàá àéî àôìçàì äéì àììëàì

äéøèñá  
 מה ,ביצחק אברהם שהתבשר כיון
 על פויוישק האנשים משם מווויק" ,כתוב

 כמה בא וראה ,אמר אלעזר רבי ". סדוםפני
 כל עם טובה נוהג הוא ברוך הקדוש
 .בדרכיו שהולכים לאותם שכן וכל ,הבריות

 הוא ,העולם את לדון שרוצה בזמןאפילו ש
טרם  רבדב לזכות אותו שאוהב למי גורם

  .לעולם הדין אותו איֹבש

 áéúë äî ÷çöéá íäøáà øùáúàã ïåéë) íù
æè çé ( éðô ìò åôé÷ùéå íéùðàä íùî åîå÷éå
íåãñ5879 âäðà äîë éæç àú øîà øæòìà éáø 

á÷" éìæàã ïåðéàì ïëù ìëå ïééøá ìë íò åáéè ä
 åäéà àîìò ïãéîì éòáã àðîæá åìéôàã éåçøåàá

 íéøâ>ïàîì <)äîì(îì äéì íéçøã  ãò äìîá éëæ
àîìòì àðéã àåää éúéé àì  

 הוא ברוך שהקדוש בשעה ,ששנינו
 ,ומיהו ,דורון לו שולח ,האדם את אוהב

 הוא ,בו שזוכה וכיון .בו לזכות כדי ,עני
 מצד שנמשך חסד של אחד חוט עליו מושך
 כדי ,אותו ורושם ראשו על ופורס ,הימין

 יזהר המשחית אותו ,לעולם הדין שכשיבא
 ואז ,שםוהר אותו ורואה עיניו יםומר ,בו

 מקדים לכן .עליו ונזהר ממנו מסתלק
  .שיזכה במה הוא ברוך הקדוש

á÷ã àúòùá ïðéðúã" ùð øáì äéì íéçø ä
àðëñî åäéà ïàîå àðåøåã äéì øãùî5880 ïéâá 

 ãç äéìò êéùîà åäéà äéá éëæã ïåéëå äéá éëæéã
àðéîé øèñî êùîúàã ãñçã àèåç5881 ùéøôå 

ì íéùøå äéùéøà àðéã éúéé ãëã ïéâá äé
àîìòì5882 óé÷æå äéá øäãæé àìáçî àåää 

éåðéò5883 äéðî ÷ìúñà ïéãë åîéùø àåääì àîçå 
á÷ äéì íéã÷à êë éðéâá äéá øäãæàå" äîá ä

éëæéã  
 הוא ברוך הקדוש כשרצה ,וראה ובא
 את דםוק כהיז , סדוםעל דין להביא

 כדי עמהם לזכות דורון לו ושלח אברהם
 שכתוב זהו ,משם אחיו בן לוט את להציל

 לוט את וישלח אברהם את יםויזכור אלה"
 ים ויזכור אלהכתוב ולא ,"ההפכה מתוך

á÷ àòá ãë éæç àúå" ìò àðéã äàúéàì ä
 àðåøåã äéì øãùå íäøáàì íãå÷ éëæà íåãñ

ïåäîò éëæîì5884 äåçà øá èåìì àáæùì ïéâá 
ää ïîúî" ã)èë èé íù( éäìà øåëæéå" úà í

 áéúë àìå äëôää êåúî èåì úà çìùéå íäøáà

                                                           

ל "ור, ש ויקומו משם האנשים”וז, דין וכיון שנתגלה דין בעולם עשה דין בסדום' יצחק הוא בחי 5879
  ). זהר הרקיע(' מאותו הבשורה שנתגלה יצחק כתיב וישקיפו וכו

' עי ['ויהיו מוכשלים לפניך וגו) ירמיה יח כג(ליו נאמר שאם אינו כך אדרבא ע,  היינו עני חשוב והגון5880
 עשה בהם אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו אפך מאי דכתיב יהיו מוכשלים לפניך בעת: ב"ק טז ע"ב

, ]של עולם אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנים כדי שלא יקבלו עליהן שכר
והנה אם העני אינו הגון במעשיו בחינתו . 'וכו] ב"לעיל יג ע' עי [ מצד הגבורהוטעם הדבר כי כל עני הוא

אבל כשהוא עני צנוע וטוב הוא מגבורות , א"ואם יחזיק ידו נמצא מחזיק ידי הס, מגבורות החיצוניות
  ).ז"רמ (ס חסדים בצדק שהוא דין וממתיקו"שה' והנותן לו צדקה משפיע ה, הקדושות שבמלכות

, הוא החוט של חסד שמאיר במלכות, אמרנו שמתגלה ביסוד מחסד עליון בסוד לויתן אור זה ש5881
והיא , ס"וה' שזכתה לקבל הד, ה"כ הדס"ונקראת אח. 'א בסוד ד"שהיתה למעלה נסתרת באו, שהיא אסתר

ספר הליקוטים  (וזה החוט הוא בחינה בתוך החסד, כ נמשך לה חוט של חסד"אחרונה שבשם ואח' ה' בחי
 ). גאמור כ
 . )ז"רמ ( אינו בא לעולם אלא מפני חסרון מיתוק הגבורות שאז הדינין גוברים5882
אבל באותו השליש ,  ראשית יניקת החיצונים הוא מן החזה ולמטה ששם בחינת עץ הדעת טוב ורע5883

 ).ז"רמ (העליון אין להם שום אחיזה ולכן זוקף עיניו למעלה ורואה אותו רשימו
  ).א"נ(מלאכים אצל אברהם ניצול לוט משמע כי בזכות שאכלו ה 5884
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 ומה .צלינ אברהם בזכות שהרי ,לוט את
 עם קדם שזכה מה אותו שזכר ,"רוויזכ" זה

  .המלאכים שלשת אותם

éäìà øåëæéå" íäøáàã äéúåëæá àäã èåì úà í
 øåëæéå éàîå áæúùà]äéì øéëãã[ éëæàã éàî 

ïéëàìî úìú ïåðéà íò íãå÷  
 בני עם בצדקה שזוכה אדם ,דוגמא זוכ
 הקדוש ,בעולם שרוי שדין בשעה ,םאד

 הצדקה אותה את לו רמזכי הוא ברוך
 ,אדםה שזוכה שעה שבכל משום ,שעשה

 שדין בשעהאפילו ו .למעלה עליו נכתב כך
 את זוכר הוא ברוך הקדוש ,עליו שורה
 כמו ,אדם בני עם וזכה שעשה הטוב אותו

 הקדים לכן ".ממות תציל וצדקה" שנאמר
 שיזכה כדי ,הםלאבר הוא ברוך הקדוש

  .לוט את ויציל

 àùð éðá íò ä÷ãöá éëæéã ùð øá àã àðååâë
á÷ àîìòá àéøù àðéãã àúòùá" äéì øëãà ä

ãáòã ä÷ãö àéääì5885 éëæã àúòù ìëáã ïéâá 
 àúòùá åìéôàå àìéòì äéìò áéúëà éëä ùð øá

á÷ éåìò àéøù àðéãã" åáéè àåääì äéì øëãà ä
 øîà úàã äîë àùð éðá íò äëæå ãáòã) éìùî

ã àé ( äéì íéã÷à êë éðéâá úåîî ìéöú ä÷ãöå
á÷"èåìì áéæùéå éëæéã ïéâá íäøáàì ä  

 , בא וראה". סדוםפני על פויוישק"
 סעודה מאותה ,"האנשים משם מווויק"

 גב על אף ,בהם וזכה אברהם לו קןישת
 מאכל אותו וכל .בהם זכה ,מלאכים שהיו

 ,אברהם משום ,כלום ממנו נשאר לא
 שלהם באש ,"ויאכלו" כתוב שהרי ,ולזכותו

 ,היו מלאכים שלשה הרי ,תאמר ואם. נאכל
 אחד כל אלא ,רוח וזה מים וזה אש זה

 דוגמאכ ".ויאכלו"לכן ו ,רויבחב כלול ואחד
 ,"וישתו ויאכלו האלהים את ויחזו" ,וז

  .מהשכינה שנזונו ,אכלו הם ודאית אכילה

 íåãñ éðô ìò åôé÷ùéå)æè çé úéùàøá ( àú
 éæçäãåòñ àéääî íéùðàä íùî åîå÷éå5886 

 åäá äëæå íäøáà åì ïé÷úàãã óàò" â ïéëàìîã
 äéðî øàúùà àì àìëéî àåää ìëå åäá äëæ ååä

íåìë5887éðéâá ä àäã äéá éëæîìå íäøáàã 
ïåäìã àùàá åìëàéå áéúë5888 éàå ìéëàúà 

ùà éàä ååä ïéëàìî úìú àä àîéú" éàäå à
éî"çåø éàäå à" ìéìë ãçå ãç ìë àìà à
á àã àðååâë åìëàéå êë éðéâáå äéøáç) ãë úåîù

àé (éäìàä úà åæçéå" äìéëà åúùéå åìëàéå í
 åìëà úéàãå]åðæúàã) [åðæã(àúðéëù ïî 5889  

 לזון )רמז נרמז( גרמו ,"ויאכלו" כאן וכן
לכן ו ,בו נדבק שאברהם הצד מאותו )ממנו(

. אברהם להם שנתן ממה כלום השאירו לא
 כוס מאותה ותלשת האדם צריך כדוגמא זו

 ברכה לאותה שיזכה כדי ,ברכה של

 åîøâ åìëàéå àëä óåà]]ð" àâîøåæîø [ 
 àðæúàì)äéðî (]àåääî[ )î( íäøáàã àøèñ

>÷áãúà <]äéá ïæúà[ àì êë ïéâáå ]åøàùà [
)åøàúùà[( àðååâë íåìë íäøáà ïåì áéäéã äîî 

                                                           

וזהו ,  כח החסד שעשה בצדקתו הוא מתעורר ומתחזק למתק כח הדין בבחינת הצדיק הפרטית שלו5885
ומכאן מוכח שדוקא מצות הצדקה , אור חסד' שמתעורר כח הזכירה שהוא ביסוד ומשפיע בנוק, אדכר ליה

ב "הם נרשמים באות אחד של כ,  שאדם עושהכל המצות[' וכווהטעם , יש לה סגולה זו ולא מצוה אחרת
ותכף מסתלק , וזה הוא בזמן שעושה המצוה, והנה אותו האות מאיר במצחו. אתוון המיוחד לאותה המצוה

וזהו . הנה האות שלה מאיר במצחו כל אותו השבוע, אבל אם עשה מצוה של הצדקה, ונבלע בפנים
דבכל שעתא דזכי בר , אפשר שלזה רומז בכאן באומרוו. ]ספר הליקוטים תהלים קיב - וצדקתו עומדת לעד

 ).ז"רמ (ולא אמר דזכי בצדקה, נש
  מזה הטוב נהנים שאר הבריות כמו שהיה ללוט בזכות אברהם'וכואל אוהביו  עושה' טוב שהה 5886

ירצה , וליישב הכל אמר מההיא סעודה. וגם מה ענין השקפה זו, כי מלת משם יתירה, ויקומו משם האנשים
שהרי שני המלאכים האלה היו גבריאל , תה סעודה נמשך להם כח להשקפה שרומזת רחמים כדלקמןשמאו

י שהיו "שאעפ, ועכשיו היתה קימה וכח במיתוק בזכות אברהם בסעודתו, ורפאל דינא קשיא ורפיא
ולכן גבריאל הסכים בהצלת , מלאכים זכה בהו ממש שהשפיע בהם אור החסד שהוא ממש סגולת הצדקה

ורפאל נתעסק בהצלתו שמדתו במלכות שהיא הנהנית בעצם מן , העירהו עם רפאל לצאת מן המקוםלוט ו
 ).ז"רמ(הצדקה 
 גדול כח המיתוק יותר משל הקרבן שלא נשאר שום שיור לחיצונים בזכות אברהם ולהוסיף זכותו 5887

 . )ז"רמ (להציל את לוט
 ).הערת הזוהר(א "קכ ע 5888
 ).ז"רמ (ו מן השכינה אותה האכילה היתה רוחנית שנהנ5889
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 ממה שתקן להם אכלו הם אף .שלמעלה
 ,אברהם של מהצד זוןאברהם כדי שיזכו ל

 המלאכים לכל מזון יוצא צד מאותו שהרי
 של התעוררות ,"פויוישק" .העליונים

 כאן כתוב .לוט את להציל רחמים
 ממעון השקיפה" שם וכתוב ,"פויוישק"

 כאן אף ,לרחמים ןלהל מה ,"קדשך
  .לרחמים

 àñë àåääî éúùîì ùð øáì äéì éòá àã
äëøáã5890 àìéòìã äëøá àéääì éëæéã ïéâá 

ðéà óåà ïéâá íäøáà ïåì ïé÷úàã äîî åìëà ïå
àðæúàì ïåëæéã5891 àäã íäøáàã àøèñî 

éëàìî åäìëì àðåæî ÷éôð àøèñ àåääî5892 
 èåìì àáæéùì éîçøã àúåøòúà åôé÷ùéå éàìò

 íúä áéúëå åôé÷ùéå àëä áéúë)åè åë íéøáã (
 óåà éîçøì ïìäì äî êùã÷ ïåòîî äôé÷ùä

éîçøì àëä  
 תלעשו ,"לשלחם עמם הלך ואברהם"
 תאמר אם ,ייסא רבי אמר .לויה להם

 עשה למה ,מלאכים שהם ידע שאברהם
 אף על גב ,לא אמר רבי אלעזרא .לויה להם

 האדם בני לכל לעשות היה רגיל( ,שידע
 מהא "נ .מנים עמו לעשות להם לויהושמז

 ,בהם עשה אדם בני עם לעשות רגיל שהיה
 לויה לעשות לאדם צריך לכן ).אותם והיול

 ובעוד .בזה תלוי הכל שהרי ,לאורחים
 ברוך הקדוש התגלה ,עמם הולך היה שהוא

 המכסה אמר 'וה" שכתוב ,אברהם אל הוא
 הוא ,"'וה" ".שהוע אני אשר מאברהם אני

 היה הוא ברוך שהקדוש משום ,דינו ובית
  הולך

 íçìùì íîò êìåä íäøáàå)æè çé úéùàøá (
 àîéú éà àñéé éáø øîà äéåì ïåì ãáòîì

é íäøáàã ïåì ãéáòà éàîà ïåðéà ïéëàìîã òã
 äåäã áâ ìò óà øæòìà éáø øîà àìà äéåì

òãé5893 ) àùð éðá åäìëì ãáòîì äåä ìéâø
äéåì ïåì ãáòîì äéîò ïðéîæã( ]ð" à äåäã äî

ïåì éåìàå åäá ãáò àùð éðá íò ãáòîì ìéâø[ 
 ïéâá>ã< äéåì ãáòîì ùð øáì äéì êéøèöà êë

áå àéìú éàäá àìë àäã ïéæéôùåàì åäéàã ãåò
á÷ éìâúà ïåäîò ìéæà äåä" íäøáàã äéìò ä

 áéúëã)æé çé úéùàøá (åäéå" éðà äñëîä øîà ä
åäéå äùåò éðà øùà íäøáàî" ä] úéáå àåä

äéðéã[á÷ã ïéâá "ìéæà äåä ä  
  ã÷/á  
  øäæ  

 לויה עושה אדם כשבן ,בא וראה. עמם
 השכינה את מושך הוא ,לחברו )לאדם(

 ,להצילו דרךב עמו וללכת עמו להתחבר
 כדי האורח את ללוות אדם צריך ולכן

 עליו ומושך ,שכינהאת ה עמו לחבר
 אני המכסה אמר 'וה"לכן . עמו להתחבר
  ".שהוע אני אשר מאברהם

 äéåì ãéáò ùð øá ãë éæç àú ïåäîò)ùð øáì (
]äéøáçì[ àøáçúàì àúðéëùì êéùîà åäéà 

 ïéâáå äéì àáæùì àçøåàá äéîò êäîìå äéãäá
éòá êë ïéâá àæéôùåàì ééååìì ùð øáì äéì 

øáçãàúðéëùì äéì 5894 äéìò êéùîàå 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(משמע דכוס של ברכה אם שותה יותר מרבה ברכה לעצמו  5890
  ).ז"רמ (כי זכות גדול היה להם', וכו,  הנאה גדולה היתה למלאכים באכילה זו5891
שרשו ' אבל עכשיו זכו לאותו השפע בבחי,  משם יורד למטה למלאכים לפי מעלת כל אחד ואחד5892
כי מזון מלאכי השרת שהוא המן שהיה במדבר בא ממוח ) כ ג"כ יוה"שעה(רב ש ה"יובן במ. )ז"רמ (למעלה

ב ומשם משתלשל וניזונים ממנו "ן ויורד ומתלבש בחסד דאבא שהוא ע"ה דיודי"בינה דאיאמ שהיא אהי
שאברהם שרשו , ס והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו"וז' וכו. מלאכי השרת וישראל כשהיו במדבר

 ).מ"מ(ן כמנין עץ עם הכולל "ה דיודי"חת בינה דאמא שהיא אהיוהוא ת, מחסד דאבא
 ).א"נ(מ "א. צ לויה יש מצוה אם רגיל"פירוש אף מי שא 5893
י "ל הטעם דווקא בהיותם עוסקים בדברי תורה כדרך לויה ודרך שכינה להמצא במקום תורה וע"נ 5894

 ).אור יקר(כך מתחברת אליו 
כי יום השבת הוא יסוד ושיעור תחומו אלפים אמה שהוא  שיעור הלויה הוא מיל וסוד הדבר הוא 5895

מיל ונמצא כי השכינה שהוא מלכות שיעורם מיל גם בינה לבין היסוד הוא מיל ולפי שהאדם בלכתו לדרך 
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äéãäá àøáçúàì5895 ]êë ïéâá[åäéå " øîà ä
äùåò éðà øùà íäøáàî éðà äñëîä5896 

)æé çé úéùàøá(  
 אלהים 'ה יעשה לא כי" ,פתח חייא רבי

 ".הנביאים עבדיו אל סודו להיג אם כי דבר
 הוא ברוך שהקדוש העולם צדיקי אשריהם

 ברקיע עושה שהוא מה כלו ,בהם צהור
 ידי על אותו עושה ,בעולם לעשות ועתיד

 ,לעולמים כלום מהם מכסה ולא ,הצדיקים
 את( עמו לשתף רוצה הוא ברוך הקדוש כי

 לרשעים פה פתחון יהיה שלא ,הצדיקים
 מגלה הכל ,בא וראה. עושה שהוא מה בכל

 שהם משום ,לצדיקים )הוא ברוך הקדוש
 לשוב האדם בני את םומזהירי באים

 ,העליון הדין מתוך יענשו ולא ,מחטאיהם
 הקדוש לכן .אליו פה פתחון להם יהיה ולא

 עושה שהוא הסוד להם מודיע הוא ברוך
 בלי שהרי יאמרו שלא כדי ,ועוד .הדין בהם

  .דין בהם שהוע דין

 çúô àééç éáø)æ â ñåîò (åäé äùòé àì éë" ä
éäìà"ò ìà åãåñ äìâ íà éë øáã í åéãá

íéàéáðä5897á÷ã àîìò éàëæ ïåðéà ïéàëæ " ä
 åäá éòøúàå ïéîæå àòé÷øá ãéáò åäéàã äî ìë

 àìå äéì ãéáò ïéàëæã éãé ìò àîìòá ãáòîì
á÷ã ïéâá íåìë ïéîìòì åäééðî éñë" àòá ä

 äéãäá àôúùì)]ð"à [ àäú àìã àéé÷éãöì
 àú ãéáò åäéàã äî ìëá àééòéùøì äô ïåçúô

á÷ éìâ àìë éæç"ä (ãöì ïééúà ïåðéàã ïéâá àéé÷é
 àìå åäééáåçî àáúàì àùð éðáì ïéøäæîå
 àçúô ïåì àäé àìå äàìò àðéã åâî ïåùðòúé

á÷ êë éðéâá äéáâì àîåôã" àæø ïåì òãåà ä
 ãéáò åäéàã>àðéã åäá< ïåøîéé àìã ïéâá åú 

àðéã åäá ãéáò àðéã àìá àäã  
 שלא לרשעים אוי ,אלעזר רבי אמר
 להשמר יודעים ולא משגיחים ולא יודעים

 שכל הוא ברוך הקדוש ומה .מחטאיהם
 מה כל עושה אינו ,דין ודרכיו ,אמת מעשיו

 כדי ,לצדיקים שמגלה עד בעולם שעושה
 אצל ,אדם לבני פה פתחון להם יהיה שלא

 לעשות להם שיש שכן כל לא אדם בני
 הרע לשון אדם בני ידברו שלא דבריהם

 'מה נקיים והייתם" כתוב וכן .הםעלי
 יהיה שלא לעשות להם ויש ".ומישראל

 אם בהם ויתרו ,אדם לבני פה פתחון להם
 שלא ,שמרילה משגיחים ולא חוטאים הם

 הוא ברוך הקדוש של הדין למדת תהיה
 ומעשים בתשובה ,ובמה .אליהם פה פתחון
  .כשרים

 éåå øæòìà éáø øîà]ïåì[ ïéòãé àìã àéáééçì 
åçî àøîúñàì ïéòãé àìå ïéçéâùî àìå åäééá

á÷ äîå" ïéã äéúçøåàå èåù÷ éäåãáåò ìë éã ä
 åäì éìâã ãò àîìòá ãéáòã äî ìë ãéáò àì
 éðáì àîåôã àçúô ïåì àäé àìã ïéâá àéé÷éãöì

àùð5898ùð éðá éáâ  ïåì úéàã ïëù ìë àì à
]éìî ãáòéîìåäï[ àéèñ àùð éðá ïåììîé àìã 

 áéúë ïëå ïåäéìò)áë áì øáãîá ( íéé÷ð íúééäå
åäéî"éîå ä ïåì àäé àìã ãáòéîì ïåì úéàå ìàøù

 ïàèç ïåðéà éà ïåäá ïåøúéå àùð éðáì äô ïåçúô
 úãîì äéì àäé àìã àøîúñàì éçâùî àìå

á÷ã àðéã" äîáå åäééáâì àîåôã àçúô ä
ïøùëã ïéãáåòå äáåùúá  

 אני המכסה אמר 'וה" ,בא וראה
 ברוך הקדוש ,יהודה רבי אמר ".מאברהם

  םלאברה הארץ כל את נתן הוא

åäéå éæç àú" íäøáàî éðà äñëîä øîà ä
)æé çé úéùàøá( à"á÷ äãåäé ø" àòøà ìë áäé ä

íäøáàì  
  íìòðä ùøãî  
 ."' וגומאברהם אני המכסה אמר 'וה"
 האנשים משםויקומו " ,למעלה כתוב מה

 דין לעשות ," סדוםפני עלוישקיפו 

åäéå"åâå íäøáàî éðà äñëîä øîà ä '
)æé çé úéùàøá ( äìòîì áéúë äî) çé úéùàøá

                                                                                                                                                                                     

צריך שתלוהו השכינה בסוד צדק לפניו יהלך לכן האדם המלוה אותו צריך שימשיך עליו את השכינה שתלך 
 ).שער המצות שופטים ( הוא מיל שהוא שיעור השכינה כנזכרי הלויה ששיעורה"עמו וזה ע

 ).אור יקר(שהכל היה מראה אחת " וירא"ולא  5896
 .ב"ב ו ע"וח, ב"לקמן קפג ע' עי 5897
 ).הערת הזוהר(י "כאן שייך מה שבסוף הספר סימן ח 5898
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 אני המכסה" ,אחריו כתוב מה .ברשעים
 הקדוש יןא ,חסדא רב אמר ".מאברהם

 שנמלך עד ברשעים דין עושה הוא ברוך
 מנשמת" שכתוב זהו .צדיקים של בנשמתם

 אני המכסה" וכתוב ,"יאבדו אלוה
   ".מאברהם

  

æè ( íåãñ éðô ìò åôé÷ùéå íéùðàä íùî åîå÷éå
úë äî íéòùøá ïéã úåùòì äñëîä åéøçà áé

à íäøáàî éðà" àåä êåøá ùåã÷ä ïéà àãñç ø
 ìù ïúîùðá êìîðù ãò íéòùøá ïéã äùåò

ää íé÷éãö" ã)è ã áåéà (åìà úîùðî" åãáàé ä
 íäøáàî éðà äñëîä áéúëå  

 לי יש כלום ,הוא ברוך הקדוש אמר
 תולעשות דין ברשעים עד שאמלך בנשמ

 חטאו הרשעים ,להם ואומר ,הצדיקים
 'ה ויאמר" שכתוב ,דין בהם אעשה ,לפני

. "' וגווחטאתם רבה כי סדום ועמורה זעקת
 ,במקומה עומדת הנשמה ,אבהו רבי אמר
 לפניו ולומר אליו להתקרב יראה והיא
 לפניו שיגישנה ן"למטטרו שיאמר עד ,כלום

 ויגש" שכתוב זהו .שרצתה מה ותאמר
 רשע עם צדיק תספה האף ויאמר אברהם

  ."'גו ולך חלילה ,'וגו

 úåùòì éì ùé íåìë àåä êåøá ùåã÷ä øîà
 íé÷éãöä úîùðá êìîàù ãò íéòùøá ïéã

äì øîåàå)í( íäá äùòà éðôì åàèç íéòùøä 
 áéúëã ïéã)ë çé úéùàøá (åäé øîàéå" ú÷òæ ä

åâå íúàèçå äáø éë äøåîòå íåãñ ' éáø øîà
 äàøé àéäå äîå÷îá úãîåò äîùðä åäáà

íåìë åéðôì øîåìå åéìà áø÷úäìàù ãò å øî
åøèèîì"ù äî øîàúå åéðôì äðùâéù ïøöú ä

ää" ã)âë íù (ùâéå5899 óàä øîàéå íäøáà 
åâå êì äìéìç òùø íò ÷éãö äôñú'  

 הנשמה ."' וגוםיצדיק שיםיחמ יש אולי"
 שמא ,עולם של רבונו ,ואומרת פותחת

 ואף .תורה של פרשיות בחמשים נתעסקו
 להם יש שכר ,לשמה נתעסקו שלא פי על

 כתוב מה .לגיהנם יכנסו ולא הבא לעולם
 םובסד אמצא אם 'ה ויאמר" ,אחריו

  . "' וגוצדיקים חמשים

åâå íé÷éãö íéùîç ùé éìåà ')ãë íù ( äîùðä
 å÷ñòúð àîù íìåò ìù åðåáø úøîåàå úçúåô

ðá ' å÷ñòúð àìù éô ìò óàå äøåú ìù úåéùøô
 åñðëé àìå àáä íìåòì íäì ùé øëù äîùì

éøúá áéúë äî íðäéâì ä)åë íù (åäé øîàéå" ä
åâå íé÷éãö íéùîç íåãñá àöîà íà '  

 יתרות פרשיות אותן ,)שנינו( והרי
 ,אבהו רבי אמר אלא. היו ושלש חמשים
 ואחד אחד ובכל ,בתורה הם ספרים חמשה
 מאמרות עשרה ,הדברות עשרת נכללים
 אחד בכל עשרה חשב .העולם נברא שבהם
  .חמשים הוא ,מהם

 àäå)ïðéðú (]øéúé[ úåéùøô ïåðéà >ð" â
ååä<5900  íä íéøôñ äùîç åäáà éáø øîà àìà

 úåøáãä úøùò íéììëð ãçàå ãçà ìëáå äøåúá
 áåùç íìåòä àøáð íäáù úåøîàî äøùò

ä ïåäðî ãç ìëá äøùòàåíéùîç 5901   
 של רבונו ,ואומרת הנשמה פותחת עוד
 ,בתורה נתעסקו שלא פי על אף ,עולם
 תבבי שחטאו מה על נשםוע קבלו שמא

 לא יכנו ארבעים" שנאמר ,להם ונתכפר דין
 יםיד לפניהם שוישנתבי וממה ".סיףוי

 יכנסו שלא להם )לפניהם( להתכפר
 אעשה לא" ,אחריו כתוב מה .לגיהנם
  ".הארבעים בעבור

 íìåò ìù åðåáø úøîåàå äîùðä úçúåô ãåò
 å÷ñòúð àìù éô ìò óà]äøåúá[ åìá÷ àîù 

úðå ïéã úéáá åàèçù äî ìò íùðåò íäì øôë
 øîàðù)â äë íéøáã ( óéñåé àì åðëé íéòáøà

 øôëúäì íééã íäéðôì åùééáúðù äîîå
)íäéðôì (]íäì[ áéúë äî íðäéâì åñðëé àìù 

 åéøçà)çë çé úéùàøá ( øåáòá äùòà àì
íéòáøàä5902  

                                                           

  ).א"ד(ן "ש עם הכולל מטטרו"ו שמושית ומילת יג"הוא 5899
, ל"א וז"ח ע"ז ל"בתיקו'  וע.)ג"ו ע"ז ל"א בתיקו"בגר('  הם א נצבים וילך,ד"ג שיש באמת נ"אע 5900

 .ל"עכ, ן כלילא מתלת וחמשין סדרין דאורייתא"שכינתא תתאה דאתקריאת ג
ויש זכות שמא קיימא בצדקה נפש . ה"חסר מ). הערת הזוהר(בסוף הספר ' מה שחסר כאן עי 5901

 ).א"נ(מ "א. ה"מישראל שנקרא אדם שהוא מ
 ).הערת הזוהר(ז "בסוף הספר סימן ט' ימה שחסר כאן ע 5902
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 שם יש אולי ,ואומרת פותחת עוד
 שהשיגו צדיקים ביניהם יש אולי ,שלשים
 ויהי" בפסוק ותהרמוז מעלות שלשים

 ,נתיבות ב"בל כלולים והם ,"שנה בשלשים
 הם לפעמים .ספירות 'וי אותיות ב"כ שהם

  .לשמנה כלולים

 éìåà úøîåàå úçúåô ãåò> íéùìù íù ùé
 úåìòî íéùìù åâéùäù íé÷éãö íäéðéá ùé éìåà

 ÷åñôá íéæåîøä)à à ìà÷æçé ( íéùìùá éäéå
ìá íéìåìë íäå äðù"úåáéúð á5903ë íäù " á

ùòå úåéúåà íéìåìë íä íéîòôì úåøéôñ ø
äðåîùì  

 שם ימצאון אולי ,ואומרת פותחת עוד
 תורה לתלמוד בנים יגדלו שמא ,עשרים

 פעמים שתי הדברות עשרת שכר להם ויש
  "כל" ,יצחק רבי שאמר ,יום בכל

éìåà úøîåàå úçúåô ãåò< íù ïåàöîé 
]íéøùò) [äøùò( ãåîìúì íéðá åìãâé àîù 

úøùòì øëù íäì ùéå äøåú éúù úåøáãä 
ìë ÷çöé éáø øîàã íåé ìëá íéîòô  

  ä÷/à  
  øäæ  

 ,לעולמים ירושה נחלתל לו להיות
 אהור אתה אשר הארץ כל את כי" שכתוב

 עיניך נא שא" וכתוב ,"' וגואתננה לך
 ברוך הקדוש הצטרך מכן ולאחר ".וראה
 אמר .הללו המקומות את רולעק הוא

 הארץ את נתתי כבר ,הוא ברוך הקדוש
 אב כי" שכתוב ,לכל אב והוא ,ברהםלא

 למחות לי נאה ולא ,"נתתיך גוים המון
 לו שקראתי לאביהם להודיע בלי בנים

 לכן .להודיעו צריךלכן ו ,הביוא אברהם
 מאברהם אני המכסה אמר 'וה" )אמר(

  ".שהוע אני אשר

 áéúëã ïéîìòì àúåøé úðñçà äéì éåäîì
)åè âé úéùàøá(  äúà øùà õøàä ìë úà éë
øåâå äððúà êì äàå ' áéúëå)ãé íù ( àð àù

á÷ øúáìå äàøå êéðéò" àø÷òàì êéøèöà ä
á÷ øîà ïéìà ïéøúà" àòøà úé úéáäé øáë ä

íäøáàì5904àìëì àáà àåäå 5905 áéúëã ) æé íù
ä ( éçîîì éì úåàé àìå êéúúð íéåâ ïåîä áà éë

 íäøáà äéì úéø÷ã ïåäåáàì òãåà àìå ïéðá
 éáäåà)ç àî äéòùé( êë ïéâáå òãåàì êéøèöà 

 êë ïéâá äéì)øîà (åäéå" éðà äñëîä øîà ä
 äùåò éðà øùà íäøáàî)æé çé íù(  

 של ותנותווענ בא וראה ,אבא רבי אמר
 ברוך הקדוש לו שאמר גב על שאף ,אברהם

 כל ועם ,"רבה כי רהוועמ סדום זעקת" הוא
 לעשות שרוצה לו והודיע עמו שהאריך זה
 לוט את יללהצ ממנו קשיב לא ,םובסד דין

 שלא בשביל ,מהול .דין בו יעשה ולא
 הקדוש שלח זה ועל. ממעשיו שכרלתבוע 

 ,אברהם בגלל והצילו לוטל הוא ברוך
 וישלח אברהם את יםויזכור אלה" שכתוב

  ."' וגוההפכה מתוך לוט את

éæç àú àáà éáø øîà5906 àúåðúåðò 
òàã íäøáàã"á÷ äéì øîàã â" íåãñ ú÷òæ ä

 äáø éë äøåîòå)ë íù(  êéøåàã àã ìë íòå
 àì íåãñá àðéã ãáòîì éòáã äéì òãåàå äéîò
 äéá ãéáòé àìå èåìì äéì àáæùì äéî÷ àòá
 ïî àøâà òáúîì àìã ïéâá àîòè éàî àðéã

á÷ çìù àã ìòå éåãáåò" äéì áéæùå èåìì ä
 áéúëã íäøáàã äéðéâá)èë èé íù ( øåëæéå

éäìà" êåúî èåì úà çìùéå íäøáà úà í
åâå äëôää'  

 הרי ,"לוט בהן ישב אשר" זה מה
 ולא רשעים שכולם משום לאא ,ארתבנ

 זכות דבר לו שיש מכולם )ביניהם( נמצא
 מקום שבכל ,למדנו מכאן .ללוט פרט

 èåì ïäá áùé øùà éàî)íù ( ìáà øîúà àä
 çëúùà àìå ïéáééç åäìåëã ïéâá)åäééðéá (

 éãéî äéì úéàã åäìëî>ã< ïàëî èåì øá åëæ

                                                           

 .א"א מ"י פ"ס' עי 5903
 ).אור יקר(כ בערך המקומות אין ראוי להפכם אלא בהודעתו "א 5904
 ).אור יקר(כ צריך להודיעו "כ בערך היושבים ג"וא 5905
 ).הערת הזוהר(א ”קיא ע 5906
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 ישב אשר. "חרב הוא רשעים בו שדרים
 בגללו אלא ,לוט ישב בכולם וכי ,"לוט בהן
 תאמר ואם .חרבו ולא שביםומי היו

 רבי אמר .רהםאב בזכות אלא ,לא ,בזכותו
 עושה שאדם ששמוש בא וראה ,שמעון
 ולא ,בעולם עליו מגן שמוש אותו ,לצדיק

 לומד ,רשע שהוא גב על שאף אלא ,עוד
  .אותם ועושה מדרכיו

àðôéìåà áéøç ïéáééç äéá ïéøééãã øúà ìëá 
èåì ïäá áùé øùà åäéà5907 äåä åäìëá éëå 

 åáøçúà àìã éáúé ååä äéðéâá àìà èåì áéúé
àì äéúåëæá àîéú éàå5908 äéúåëæá àìà 

à íäøáàã" ãéáòã àùåîùã éæç àú ïåòîù ø
 àîìòá äéìò ïéâà àùåîù àåää äàëæì ùð øá

òàã àìà ãåò àìå" óéìåà àáééç åäéàã â
àîïåì ãéáòå éåçøå  

 לוט שהתחבר משום שהרי ,בא וראה
 כל למד שלא גב על אף ,אברהם עם

 כמו הבריות עם חסד לעשות למד ,מעשיו
 את מישב שהיה ווזה ,אברהם עושה שהיה

 שהיו זמן אותו כל הערים אותן כל
 אמר. ביניהם לוט שנכנס אחר שביםוימ

 זזה לא ששכינה בא וראה ,שמעון רבי
 הוא ברוך שהקדוש שעה הבאות מאברהם

 הוא ברוך שהקדוש זמן באותו( לו אמר
   ).עמו

  

 äéãäá èåì øáçúàã ïéâá àäã éæç àú
 éåãáåò ìë óéìåà àìã áâ ìò óà íäøáàã

åáéè ãáòîì óéìåà5909 äåäã äîë ïééøá íò 
 éúø÷ ïåðéà ìëì áéúåàã àåä àãå íäøáà ãéáò
 åäééðéá èåì ìàòã øúá åáúéã àðîæ àåää ìë

à"îù ø äéðî éãòà àì àúðéëùã éæç àú ïåò
 àéääá íäøáàã>àúòù <)àðîæ(á÷ã " ä> øîà

á÷ã àðîæ àåääá äéì"ä<389äéîò 5910   
  

 היתה שכינה והרי ,אלעזר רבי לו אמר
 אליו התגלה זו )דרגהב( שהרי ,עמו מדברת
 אל וארא" שכתוב ,הוא ברוך הקדוש
 ".שדי באל יעקב ואל יצחק אל אברהם

 ,כתוב מה וראה ובא. ודאי זה כך ,לו אמר
 ".רבה כי רהוועמ סדום זעקת 'ה ויאמר"

 'ה ויאמר" ולבסוף ,"אמר 'וה" בהתחלה
 הדרגה זוהי ."' וגורהוועמ סדום זעקת

 הדרגה על לו שהתגלתה העליונה
  .התחתונה

à" äéîò ìéìî äåä àúðéëù àäå øæòìà éáø ì
 àäã)àâøãá (á÷ äéìò éìâúà àã"ä5911 áéúëã 

)â å úåîù ( àøàå á÷òé ìàå ÷çöé ìà íäøáà ìà
à éãù ìàá" áéúë äî éæç àúå éàãå àåä éëä ì

)ë çé úéùàøá (åäé øîàéå" äøåîòå íåãñ ú÷òæ ä
åäéå àúéîã÷á äáø éë" øîàéå óåñáìå øîà ä

åäé"åâå äøåîòå íåãñ ú÷òæ ä ']åäéà àã) [åäéàã( 
äàúú àâøã ìò äéì éìâúàã äàìò àâøã5912  

  íìòðä ùøãî  
 לבית ומוליכו תורה למודלת בנו המגדל

 כאלו הכתוב עליו מעלה ,ובערב בבוקר רבו
  .יום בכל פעמים שתי התורה )עליו(קיים 

 åáø úéáì åëéìåîå äøåú ãåîìúì åðá ìãâîä
 íéé÷ åìàë áåúëä åéìò äìòî áøòáå ø÷áá

)åéìò (á äøåúä 'íåé ìëá íéîòô  

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(א ”קח ע 5907
כ איך "א' ם אל אברהם וישלח את לוט וכואי אפשר שהרי לעצמו אינו מציל כדכתיב ויזכור אלהי 5908

 ).אור יקר(יציל לאחרים 
 ).אור יקר(וראיה מהמלאכים שהכניסם לביתו  5909
א "שהשכינה לא זזה מעל אברהם כשהיה הז' פי). אור יקר(עד שעה שאמרה המכסה אני מאברהם  5910

 ). מ"מ(מדבר עמו 
ז הדבור והמראה "ות העליונות עכנראה שהגלוי היה שכינה עם היות שהיו נראות בתוכה המדרג 5911

ה "ואם כן איך אמרת דשכניתא שהיא מדה אחרונה לא אעדי מיניה בההוא זמנא דקב, היה על ידי אל שדי
 ).אור יקר(ת "דהיינו ת

בכל ). אור יקר(' ת אינו לאברהם ממש אלא לשכינה שעם אברהם או למלאכים וכו"דיבור הת 5912
' א היה מדבר עמו דכתיב ויאמר ה" אבל השתא הפסוק מוכיח שהז,הזמנים לא היה מדבר עמו רק המלכות

ה זכה עם המלאכים ועשה "ואפ, וטעם הדבר שהיה בצער המילה, א היה מדבר עמו"שהוא הכרח שז' וכו
 ).מ"מ(א "בזכות זה דיבר עמו ז, להם לוייה
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 בעבור אשחית לא ויאמר" ,כתוב מה
 אולי ,אומרתו פותחת עוד". העשרים
 של רבונו ,אומרת .עשרה שם ימצאון

 העשרה מאותם היו שמא ,עולם
 שכר שנוטל הכנסת בית של הראשונים

 ,)בו( כתוב מה .אחריהם שבאים כולם כנגד
 זה כל". העשרה בעבור אשחית לא ויאמר"

 כיון .הרשעים על לומר הצדיק לנשמת יש
 'ה וילך" ,כתוב מה ,כלום בידם נמצא שלא

 שב ואברהם אברהם אל לדבר להכ כאשר
 מעלתו למקום ,"מוולמק" מהו ".מוולמק

  .הידועה

 áéúë äî)àì çé úéùàøá ( àì øîàéå
 úøîåàå úçúåô ãåò íéøùòä øåáòá úéçùà
 íìåò ìù åðåáø úøîåà äøùò íù ïåàöîé éìåà
 úéá ìù íéðåùàøä äøùòä íúåàî åéä àîù
 íäéøçà íéàáù íìë ãâðë øëù ìèåðù úñðëä

ë äî áéú)äéá() áì íù( úéçùà àì øîàéå 
 øîåì ÷éãöä úîùðì ùé äæ ìë äøùòä øåáòá
 äî íåìë íãéá àöîð àìù ïåéë íéòùøä ìò

 áéúë)âì íù( åäé êìéå" ìà øáãì äìë øùàë ä
 åîå÷îì åäî åîå÷îì áù íäøáàå íäøáà

äòåãéä åúìòî íå÷îì5913  
 על להתפלל לאדם לו מצוה ,רבי אמר

 יכנסו ולא וטבלמ שיחזרו כדי הרשעים
 שק לבושי בחלותם ואני" שכתוב ,לגיהנם

 להתפלל לאדם לו אסור ,רבי ואמר ."'וגו
 ,העולם מן שיסתלקו הרשעים על

 מן לתרח הוא ברוך הקדוש סלקו שאלמלא
 בא לא ,זרה עבודה עובד כשהיה העולם
 לא ישראל ושבטי ,לעולם אבינו אברהם

 לא והתורה ,המשיח ומלך דוד והמלך ,היו
 והחסידים הצדיקים אותם וכל ,תנהנ

 ,יהודה רבי אמר .בעולם היו לא והנביאים
 נמצא שלא הוא ברוך הקדוש שרואה כיון

 מה ,הענינים אותם מכל כלום ברשעים
  ."' וגומהוסד המלאכים שני ויבאו" ,כתוב

à ìò ììôúäì íãàì åì äåöî éáø øî
 íðäéâì åñðëé àìå áèåîì åøæçéù éãë íéòùøä

 áéúëã)äúâé äì íéì ( ÷ù éùåáì íúåìçá éðàå
åâå ' ìò ììôúäì íãàì åì øåñà éáø øîàå

 å÷ìñ àìîìàù íìåòä ïî å÷ìúñéù íéòùøä
 ãáåò äéäùë íìåòä ïî çøúì àåä êéøá àùãå÷
 éèáùå íìåòì åðéáà íäøáà àá àì äøæ äãåáò
 äøåúäå çéùîä êìîå ãåã êìîäå åéä àì ìàøùé

éñçäå íé÷éãöä íúåà ìëå äðúð àì íéã
 ïåéë äãåäé éáø øîà íìåòá åéä àì íéàéáðäå
 íéòùøá àöîð àìù àåä êåøá ùåã÷ä äàåøù

 áéúë äî íéðééðòä íúåà ìëî íåìë) úéùàøá
à èé( åâå äîåãñ íéëàìîä éðù åàáéå'  

  ä÷/á  
  øäæ  
 אלי הבאה הכצעקתה ואראה נא ארדה"
 לאותם תאמר אם ,אמר למי ".כלה עשו

 את ומצוה זה עם מדבר ראה מי ,המלאכים
 עומדים שברשותו ,אמר לאברהם אלא ,זה

  .הללו המקומות

 åùò éìà äàáä äú÷òöëä äàøàå àð äãøà
 äìë)àë çé úéùàøá (øîà÷ ïàîì5914 àîéú éà 

ïéëàìî ïåðéàì5915 ãé÷ôå àã íò ìéìî àîç ïàî 
 ïéîéé÷ äéúåùøáã øîà÷ íäøáàì àìà àãì

 éøúà ïåðéà  
øîúàã äî ïéëàìî ïåðéàì øçà øáã  רשנאמ מה ,מלאכים לאותם ,אחר דבר

                                                           

וי ונכדי הביא ראיה מבריוני דה(מ "א. משמע שתפלה מועלת להחזיר בתשובה את הרשע 5913
מ וכיוצא "ד ר"דל. האי דיחוי חוזר ונראה) (מ אבל הכא קאי אכל אדם"ודחה דשאני ר' מ כו"בשבבותיה דר

  ).א"נ) (ן"מאי. 'דכשהוא ירא שמים ודאי מצי להתפלל דהא הורשה להתפלל וליחד כו
 ).א"נ(ש "ח הביא שנשתבשו הרבה במאמר זה והוא ביאר באורך ע"בז 5914
י "ז הקשה למי צוה הש"א ע"ר מפרש עשו כלה כאלו היה כתוב עשו בשוהזוה. 'לאינון מלאכים כו 5915

אלא ] ותירץ[ופקד למלאכים ] אברהם[ת למלאכים מי חמא שדבר עם זה דהיינו "כן לעשותו כלה וכ
כ מפרש והולך מה שקשה על כל אחד מהנך תירוצים ואיך "אח. א לאינון מלאכים"ד. לאברהם אמר כן

עשה מיבעי ליה ותירץ אלא דא ] קשה[ז התירוץ "לאברהם לפ] דאיתמר[ואמר מה . הקושיא] מתורץ[
] מה[ותירץ עשו ] 'כו[מאן חמא ] מלאכים[הקושיא שהקשה לעיל לאינון ] מקשה[כ "ואח' אברהם כו

הוא בניקוד קמץ כפשוטו לראות מעשי אנשי ] עשו[ל "א עשו דיעבד ר"אמר ד] כ"אח[' דאיתמר למלאכים כו
 ).ה"של(ל "נפשא וק] באנפי[הוא מילתא ] ה"קב[י לא הוה ידע סדום ומה שמקשה וכ
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 צריך היה ,"עשו"כתוב  מהל ,לאברהם
 אברהם זה )אלא( .עשו זה מה ,עשה בולכת

   .ממנו זזה שלא ושכינה

 éàî äéì éòáî äùò åùò àîòè éàî íäøáàì
 åùò)àìà ( éãòà àìã àúðéëùå íäøáà àã
äéðî  

 ,למלאכים שנאמר מה "עשו" )אחר דבר(
 נמצאים והיו ,םלַש מניםומז שהיו משום

  ".עשו" זה ועל ,דין לעשות

>øçà øáãú<ïéëàìîì øîúàã äî åùò 5916 
áòîì ïéçëúùî ååäå ïîú ïéðéîæ ååäã ïéâá ã

åùò àã ìòå àðéã  
 .עבדו כתרגומו לעשות "עשו" ,אחר דבר

 שהוא יודע היה לא הוא ברוך הקדוש וכי
 גלוי הכל והרי ,"ואראה נא ארדה" אמר
 הרחמים מדרגת "נא ארדה" אלא .לפניו

 ,"ואראה" .ירידה )זו( והיינו ,הדין לדרגת
 ידון דין באיזה עליהם להשגיח זו ראיה
  .אותם

 åùò øçà øáããáòîì390 éëå åãáò åîåâøúë 
á÷ òãé äåä àì" øîà åäéàã ä)àë çé úéùàøá (

äéî÷ éìâúà àìë àäå äàøàå àð äãøà5917 
 àðéãã àâøãì éîçøã àâøãî àð äãøà àìà

 åðééäå)àäé (ãéøé]ä[ äééàø äàøàå ]àã[ àéä 
ïåì ïéãé àðéã ïàîá ïåäéìò àçâùàì  

 .לרע ראיה ומצאנו לטוב ראיה מצאנו
 בני את אלהים וירא" שכתוב ,לטוב ראיה

 נא ארדה" שכתוב לרע ראיה ".וידע ישראל
 ירידה ומצאנו לטוב ירידה מצאנו( ".ואראה

 ,"סיני הר על 'ה וירד" שכתוב ,לטוב .לרע
 ,לרע ירידה ".שם עמך ודברתי יוירדת"
 ,בדין עליהם להשגיח )בשביל ,"נא ארדה"

 אני המכסה" הוא ברוך הקדוש אמר זה ועל
  ".מאברהם

 ùéáì äééàø ïçëùàå áèì äééàø ïçëùà
 áéúëã áèì äééàø)äë á úåîù (éäìà àøéå" í

 äãøà áéúëã ùéáì äééàø òãéå ìàøùé éðá úà
äàøàå àð5918 ]ð"áèì äãéøé ïçëùà à ïçëùàå 

 áéúëã áèì ùéáì äãéøé)ë èé íù (ä ãøéå ' ìò
 éðéñ øä)æé àé øáãîá ( êîò éúøáãå éúãøéå

íù[391 )ïéâá( àã ìòå àðéãá åäééìò àçâùàì 
á÷ øîà" íäøáàî éðà äñëîä ä) çé úéùàøá

æé(  
 ".ועצום גדול לגוי יהיה היו ואברהם"

 להודיע כדי אלא .כאן הזו הברכה מהל
 יושב הוא ברוך וששהקד בשעהאפילו ש

 יושב שהרי ,משתנה לא ,העולם על בדין
 והכל ,זה על וברחמים )ויושב( זה על בדין

 ,יהודה רבי אמר. אחת ובשעה אחד ברגע
 ,"רצון עת 'ה לך תפלתי ואני" כתוב והרי

 שאינו ולפעמים ,רצון עת שהוא לפעמים

 íåöòå ìåãâ éåâì äéäé åéä íäøáàå) úéùàøá
çé çé ( ïéâá àìà àëä àã äëøá àîòè éàî

á÷ã àúòùá åìéôàã àòãåàì" àðéãá áéúé ä
éðúùà àì àîìò ìò5919 ìò àðéãá áéúé àäã 

 àã)áéúéå (]å[ àòâøá àìëå àã ìò éîçøá
àãç5920òùáå à àãç àú" áéúë àäå äãåäé ø

)ãé èñ íéìäú (åäé êì éúìôú éðàå" ïåöø úò ä

                                                           

 ).מ"מ(השני שלמלאכים אמר ' לפי פי 5916
סוד . כ"ע, ש בן יוחאי זו אחת מעשר ירידות האמורות בתורה"ארדה נא תני ר: ו' ט סי"ר פמ"ב' עי 5917

 יוצא ובא לו ממדת יוצא ממקומו' י ארדה נא ואראה כענין כי הנה יי"נשגב ידוע לחכמים במדרשו של רשב
" ה"- הכצעקת, רחמים אל מדת הדין ואראה במדת רחמים אל מדת הדין הוא סוד הייחוד הכצעקתה

 ).ו"ג פל"ק ח"עבה (אחרונה הצועקת
וכן .  כי הראייה היא תלויה בבינה וסימן הלב רואה)ב"ב קטז ע"ח(ה בזהר "י ע" ראייה פירש הרשב5918

וכל מקום שתמצא לשון ראיה עקרו תלוי . וי בבינה וגבורהנראה מקצת המקומות כי הראייה עקרו תל
י "הרשב' פי) א"הר קמא עתקוני ז(ובתקונים ) א" עפנחס דף רל(ובמקומות אחרים ברעיא מהימנא . בשמאל

ב רואה היינו "ואמרם הל. עיקר ויותר מוכרח' וזה הפי. 'וכו. ה כי ראיה היא פני אריה והוא בחסד"ע
, ויש ראיה לטוב. ז עקרה בחכמה וחסד וימצא בבינה על ידי החכמה"אייה עכשבבינה יש גם כן כח הר

 ).כ"ג פ"פרדס רמונים שכ. (והטעם כי לפעמים החסד נוטה לדין ולכן ראייה לדין' כוו. וראיה לרע
אבל הם פעולות לטוב אבל היות הגבורה פועלת הדין ולא השמחה הוא גרם , הדין והרחמים הם בו 5919
 ). ז' ג סי"אור יקר ש( השינוי בו אלא מצד החוטא ולכך אין, לעצמו

ה והיה אומר "ה בזמן בלעם לפי שהיה יכול לכוין הרגע שכועס הקב"מכאן קשה שלא זעם הקב 5920
מ דיכול היה לכוין בזמן הזעם והיה "ולק. מ"א. ע"והא באותו הרגע גופא מצי לרחם וצ' התוס' כלם כדפי

  ).א"נ(ן "מאי. ק כי קצרתי"ים על אחר ודודין על ישראל אף שהיה ברגע ההוא רחמ
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 שלא ולפעמים ,ששומע לפעמים .רצון עת
 שלא פעמיםול ,שנמצא לפעמים .שומע
 הווקרא בהמצאו 'ה דרשו" שכתוב .נמצא

  . קרוב בהיותו
  

 ïåöø úò åäéà åàìã ïéðîæå ïåöø úò åäéàã ïéðîæ
 çëúùàã ïéðîæ òîù àìã ïéðîæå òîùã ïéðîæ

 áéúëã çëúùà àìã ïéðîæå)å äð äéòùé ( åùøã
åäé"áåø÷ åúåéäá åäåàø÷ åàöîäá ä  

 ,צבורל כאן ליחיד כאן ,אלעזר רבי אמר
 לכן .העולם לכל וכאן אחד למקום כאן

 ,העולם ככל שקול שהוא אברהם את רךיב
 והארץ השמים תולדות אלה" שכתוב

   .באברהם ושנינו )וכתוב( ,"בהבראם
  

à"øåáöì ïàë ãéçéì ïàë øæòìà ø5921 ïàë 
àîìò éìåëì ïàëå ãç øúàì5922 êéøá êë éðéâá 

 áéúëã àîìò ìëë ìé÷ù åäéàã íäøáàì äéì
)éùàøáã á ú ( õøàäå íéîùä úåãìåú äìà

 íàøáäá)áéúëå (]ïðéðúå[íäøáàá 5923   

 ,שנינו כך .שלשים בגימטריא "יהיה"
לעולם שלשים  מזמין הוא ברוך הקדוש

 את שהזמין כמו ,ודור דור בכלצדיקים 
  .אברהם

íéùìù àéøèîéâá äéäé5924 ïéúìú ïðéðú éëä 
á÷ ïéîæà íé÷éãö" ä>àøãå àøã ìëá< àîìòì 

îæàã äîëíäøáàì ïé5925  

 ואל נכבד השלשים מן" ,ואמר פתח
 "נכבד השלשים מן" ."' וגובא לא השלשה

 הקדוש שמזמין צדיקים שלשים הם אלו
 .ממנו אותם יבטל ולא לעולם הוא ברוך

 השלשים מן" בו כתוב יהוידע בן ובניהו
 לא השלשה ואל. "מהם אחד הוא ,"נכבד

 האחרים לשלשת שקול שלא ,"בא
 לא השלשה ואל" .ליהםע עומד שהעולם

 אותם עם .מהם כאחד במנין להיות ,"בא
 אבל ,בחשבון כנסילה זכה צדיקים שלשים

 להתחבר זכה שלא ,"בא לא השלשה ואל"
 "יהיה" .אחד בחלק עמהם ולהיות עמם
 הקדוש ולכן ,הוא שלשים ,ששנינו כמו

 שלשים אותם עם אותו ברך הוא ברוך

 øîàå çúô)ù"èé âë á ( ïîíéùìùä5926éëä  
åâå àá àì äùìùä ìàå ãáëð ' íéùìùä ïîéëä 

á÷ ïéîæàã íé÷éãö ïéúìú ïåðéà ïéìà ãáëð" ä
 òãéåäé ïá åäéðáå äéðî ïåì ìèáé àìå àîìòì

 íéùìùä ïî äéá áéúëéëä ãç åäéà ãáëð 
 àúìúì ìé÷ù àìã àá àì äùìùä ìàå åäééðî

ïéðøçà5927 äùìùä ìàå åäééìò íéà÷ àîìòã 
 éåäîì àá àì ïåðéàá åäééðî ãçë àðééðîá

 ìàå ìáà àðáùåçá ìòéîì äëæ ïéàëæ ïéúìú
 åäá àøáçúàì äëæ àìã àá àì äùìùä

àãç à÷ìåçá ïåäîò éåäîìå5928 äîë äéäé 
åä ïéúìú ïðéðúãåá÷ êë ïéâáå " ïåðéàá äéëøá ä

                                                           

ולא שיהיה השנוי מצד המשפיע אלא מצד המונעים , היותו צדיק צריך עת ידוע לתפלתו 5921
 ).אור יקר(כדכתיב פנה אל תפלת הערער , המקטרגים עליו

ואפילו צדיקים פנה , עשרה צדיקים או מדינה אחת שפעמים נקראים יחידים לערך העולם כנודע 5922
 ).אור יקר(ואף זה לא מצדו אלא מצד המונעים אותו , לתםאל תפ

שקבל תורתו ובריתו אשר שם . אלא באברהם, אל תקרי בהבראם, ורב נחמן אמר: א"ח יז ע"זו' עי 5923
אם לא בריתי , שנאמר, לא נתקיימו שמים וארץ, ה"שקבל תורתו ובריתו של הקב, ואלמלא אברהם. בו

שקיים כל , אל תתמה להיות העולם נברא בשביל אברהם. 'וכו. מתייומם ולילה חוקות שמים וארץ לא ש
ונשמות ישראל שהיו גנוזות קודם , ה להוציא זרע קדש"רצה הקב .כ"ע, ה"מה שנצטווה מהקב וכל, התורה

ויולד פלוני לפלוני וימת , והיה בונה עולמות ומחריבן, היו האלפים שנה של תהו, שנברא העולם ועד עתה
כי הגוים חרוב נחרבו ונתפרדו כל , וחזר ושתלן בנח עד זמן דור הפלגה, החריבן במי המבולו', ויולד וכו

ש אלה תולדות השמים והארץ "ס מ"וז. עד שחזר ובנאו באברהם, ובזה נבלה עולם התהו, פועלי און
 ).ספר הליקוטים וירא יח (בהבראם

 ).ז"רמ ( אברהם שקול כשלשים5924
לא יוכרח שיהיו שלשים ממש אלא אחד ). אור יקר(דיקים עולם נמצא אברהם מעמיד דורו ככל צ 5925

 את אברהם לעולם כך יזמין כמוהו' כמו שהזמין ה' פי, ובזה דייק כמה דאזמין לאברהם. שקול כשלשים
  ).הערת הזוהר(ז "בסוף הספר סימן י' מה שחסר כאן עי). ז"רמ(

 ).א"ד(ב ”בהקדמה ו ע 5926
והשלשים אינם ממש כאברהם אלא , אברהם יצחק ויעקבבכל דור שהם כ' ה וכו"שזימן הקב 5927

 ).אור יקר(מתנהגים קצת על פי מדות אברהם 
 ).אור יקר(' מהשלשים שאינו מתייחד עם הג' ומבניהו שבא אל השלשים נקיש לכל א 5928
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  íé÷éãö ïéúìú  .צדיקים
 הוא ברוך הקדוש לו אמר ,בא וראה

 ,"רבה כי סדום ועמורה זעקת" ,לאברהם
 לכל עושים שהם מה לפני עלתה רישה

 שלא רגליהם מונעים העולם שכל ,העולם
 נחל פרץ" שכתוב , ועמורהםולסד כנסילה

 מאנוש דלו רגל מני הנשכחים גר מעם
 פורץ היה פרצה ,"גר מעם נחל פרץ" ".נעו

 .לשם שנכנסו העולם בני לאותם הנחל
 לולאכ נותן שהיה מי את שראה מי שכל

עומק ל אותו זורקים ,אחר לאדם ולשתות
 אותו שלוקח ומי ,)הנקרות בנקבי( הנהר

 נשכחים היו העולם בני כל זה ועל. כן גם
 להיכנס שלא רגליהם שמונעים ,רגל מני

 שהיו ,נעו מאנוש דלו ,שנכנס ומי ,לשם
 נותנים היו ולא ,ברעב הגוף את מדלדלים

 משאר דיוקנו ומשתנה ,ולשתות לאכול לו
   ".נעו מאנוש ודל" שכתוב ,העולם בני

  

à éæç àú"á÷ ì" íåãñ ú÷òæ íäøáàì ä
 äáø éë äøåîòå)ë çé úéùàøá(  ú÷éìñ àäã

 àîìò ìëã àîìò ìëì ïéãáò ïåðéàã äî éîã÷
 áéúëã äøåîòå íåãñá ìòéîì àìã åäééìâø éòðî

)ã çë áåéà ( ìâø éðî íéçëùðä øâ íòî ìçð õøô
 äåä äöøô øâ íòî ìçð õøô åòð ùåðàî åìã

çð õéøô åäìëã ïîúì åìàòã àîìò éðá ïåðéàì ì
 ùð øáì éúùîìå ìëéîì éáäé ååäã ïàîì ïàîçã

 äéì ïééãù àøçà)á÷åðáàéø÷ðã  ( à÷îåòá
)øäðãé (>àøäðã< ìòå éîð éëä äéì ìéèðã åäéàå 

 éòðîã ìâø éðî íéçëùð ååä àîìò éðá åäìë àã
 ùåðàî åìã ìàòã ïàîå ïîú ìòéîì àìã åäééìâø

åâ éìã ååäã åòð éáäé ååä àìã àðôëá àô]äéì[ 
 éðá øàùî äéð÷åéã éðúùàå éúùîìå ìëéîì

 áéúëã àîìò)ã çë áåéà ( åòð ùåðàî åìã  

 נעו" שם וכתוב ,"נעו" כאן כתוב
 מעגלים סוטים היו גם כך ".מעגלתיה

אפילו ו ,לשם להיכנס לא כדי ודרכים
  מנועים היו השמים עופות

 íúä áéúëå åòð àëä áéúë)å ä éìùî( åòð 
 ïéçøåàå ïéìâòî ïàèñ ååä éîð éëä äéúåìâòî

éòðî ååä àéîù éôåò åìéôàå ïîú ìòéîì àìã  

  å÷/à  
  øäæ  
 ידעו לא נתיב" שכתוב ,לשםלהיכנס מ
 על יםעקצו היו העולם כל ולכן ."' וגועיט

 שכולם ,ריותהִק כל ועל רהועמ ועלסדום 
  .היו אחד צורהכ

 áéúëã ïîú ìòéîì)æ çë áåéà (áéúð åòãé àì 
åâå èéò ' ìò ïéçååö ååä àîìò éìåë êë éðéâáå

 àðååâë åäìëã éúø÷ åäìë ìòå äøåîò ìòå íåãñ
ååä àãç  

 לו אמר ".רבה כי סדום ועמורה זעקת"
 כבדה כי וחטאתם" ,לו אמר ,למה אברהם

 ".ואראה נא ארדה" לכן ,"מאד
 ,הכצעקתם בולכת צריך היה ,"הכצעקתה"

 ושתי ,"עמורה סדום וזעקת" כתוב שהרי
 הרי אלא .הכצעקתה למה אז ,היו ִקריות
 הברד קול שמתחת בצד ,בא וראה. פרשוה
 בטפה מתכנסים ,בכתף עשניםה  כלעולים

 äáø éë äøåîòå íåãñ ú÷òæ)ë çé úéùàøá( 
 éë íúàèçå äéì øîà éàîà íäøáà äéì øîà

éâá ãàî äãáë äàøàå àð äãøà êë éð
 áéúë àäã äéì éòáî íú÷òöëä äú÷òöëä
 éàîà ååä éúø÷ éøúå äøåîòå íåãñ ú÷òæ

éæç àú äåî÷åà àä àìà äú÷òöëä  àøèñá

                                                           

על המים ' ספירות והיינו קול ה' ק נמצא מציאותו בו"ת אמנם להיותו כלול בו"קול מציאותו בת 5929
 שבעה קולות ומצד הימין אפשר שיקרא קלא דברדא ששם המים ושם אבנים מפולמות שמהם בחסד וכן

ואם כן נמצא  .ששם תביעת הדין, ואין ספק שעליית הצעקה היא מצד הגבורה. יוצא מים והיינו ברדא
וכאשר ידוקדק עוד ענין . גבורה תחת המלכות, דהיינו תותי קלא דברדא, שמצד הגבורה היא עליית הצעקה

זה נמצא שביארו בזהר שהמים נקפים מצד הצפון ונעשים ברד והיינו חסד שמעכבת שפעה מצד הגבורה 
וכאשר יסכימו הימין והשמאל אן הדין יקרא קול הברד ולא קול אש דהיינו גבורה לבדה ולא קול מים 

ו יחד ימין בזהר פרשת בראשית ולכך הסכימ' דהיינו חסד לבדה אלא קול ברד דהיינו דגלידין מיא כדפי
ובפרשת ויחי לא ' ל דף ו"הדינים הקשים כנ). אור יקר(ושמאל ולמטה מהם נקשרים קורטי ועולים להקשר 

הם הקליפות שהם ' ואומרו בסטרא דתותי וכו' תירא לביתה משלג דא דינא עילאה ושלג וברד הכל א
 ).מ"מ(ן לפי שהם חשוכים עש' מסיגי הגבורות והם תחתיהם ויונקים מהם סלקין קוטרי הם הקליפות שנק
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 ,רבה תהום נקבי לתוך ונכנסים אחת
  .באחד חמשה ונעשים

àãøáã àì÷ éúåúã5929éøèå÷ ïé÷ìñ 5930 åäìë 
éùðëúî àôúëá5931 éá÷åð åâá ïéìàòå óéè ãçá 

àáø àîåäúã5932ãçá ùîç åãéáòúà 5933  
 יש )צלולים הקולות( כאשר הוא אחד
 ,אחדקול  נעשים שכולם צלולים קולות
 ונמשכים ביניהם נכנס מלמטה שעולה
 דין ותובע ויורד עולה הקול ואותו .כאחד

 ,דין לתבוע עולה זה כשקול .למטה להמשך
  .בדין להשגיח מתגלה הוא ברוך הקדוש אז

 åäéà ãç> ãë)éì÷ ïìéìö5934<392 ïéìéìö àëéà 
ì÷ìïé393ãç åãéáòúà åäìëã 5935 ÷éìñã àì÷ 

àúúî5936 àåääå ãçë àëùîúàå åäééðéá ìàò 
àðéã àòáú àúçðå à÷ìñ àì÷5937 àëùîúàì 

 ïéãë àðéã òáúîì à÷ìñ àì÷ éàä ãë àúúì
á÷ àçâùàì éìâúà"àðéãá ä5938  

 מי ,"הכצעקתה" ,שמעון רבי אמר
 כל דין שתובעת הדין רתיגז זו .הכצעקתה

 רתיגז עומדת שנים כמה ,שנינו שכך ,יום
 על הוא ברוך ושהקד מלפני ותובעת דין

 שגזרת משום ,יוסף את מכרו יוסף שאחי
 הכצעקתה" זה ועל ,הדין על עקתצו הדין

 סוד זהו ".אלי הבאה" זה מה". אלי הבאה
 היאבבוקר ו באה היא בערב" שנאמר כמו

 ,תמיד ,"אלי הבאה" או הוזה ".שבה

à äú÷òöëä ïàî äú÷òöëä ïåòîù éáø øî
àðéã úøæâ àã5939 éëäã àîåé ìë àðéã àòáúã 

 éî÷î àòáúå àðéã úøæâ àîéé÷ ïéðù äîë ïðéðú
á÷" úøæâã ïéâá óñåéì óñåéã éåçà åðéáæã ìò ä

 äàáä äú÷òöëä àã ìòå àðéã ìò úçååö àðéã
éàî éìà5940 úàã äîë àæø àåä àã éìà äàáä 

 øîà)ãé á øúñà (àéä áøòá àéä ø÷ááå äàá 

                                                                                                                                                                                     

עשן הקליפות באחורי הכתף ונאספים לינק ). א"ד(באותו צד שלמטה מאבן הברד שם עולה עשן  5930
וכולן צלול לתבוע דין וקלא של האדם דסליק מתתא עולה ' גבורות נעשו א' בחד טיפה של החסדים וה

 ).א"נ(ב "הרש. למ פירוש הכ"מק' וע. 'ו כדין אתגלי וכו"לתבוע דין ומתחבר עמהם וא
' והם מתקבצים בטיפה א, הם יונקים מאחורי בכתפיים ולא מהפנים' בגליון הזהר שהקלי' פי 5931

נ מתכנשי בחד טיף מתאספים בכח החסדים שהם חד טיף שתאותם לינק מהחסדים כנודע "א, לעורר הדין
בטיפה ' ולם מתאספיכלם שהם בסוד הדין ואחיזא בכתפיים שהוא אחור של פנים פני הרחמים כ). מ"מ(

א עד "ר קכט ע"ואד, ד"צ יא ע"א בספד"בהגר' היינו בעורף עי). א"ד(אחת שהוא חד טיף לעורר דין בעולם 
ג ונעשין בו "א שהם חו"כתפין דא' והנה הדעת התחתון נמשך מב: עץ חיים שער כה דרוש ב' ועי. כתפוי

 .כ כמו העליון"ר ג"ין סהויות כמנ' ג והם י"עטרין דחו' ג המכריעין בין ב"ח וה"ה
אמנם עתה הוא הכוונ הבקדושה והיא ,  יש למטה תהומא רבא בחוץ שהוא מדור אל החיצונים5932
ומטעם זה נקראת תהומא ', ספירות שהם בתוך הבינה בסוד ה' ונוקבי תהומא רבא הם סוד ה, הבינה

דתהומא ' נוק' שנק' יאה דקלישנכנסים לינק מבינה דבר' פי). אור יקר. (ספירות' תהומות ה' שהיא כלל ה
 ).מ"מ(רבא 

' שהוא בבחי, אתעבידה חמש כחד והיינו סוד כניסת הקול אל האזניים, והנה בעלייתם פנימה לה 5933
). אור יקר(הדעת ' מציאות המתחדש שם מהם בסו דבחי' ענף א' ושם נעשה חד איבא פי, פנימיות הבינה

נפילים גבורים ענקים רפאים עמלקים ) א"כה ע(לעיל ' כנזמינים ' ג גבורות ויש בהם ה"שורש הקלי הם מה
 ).מ"מ(וכשרוצים לעורר הדין נעשים אחד ' וכו

, בהזדכך מציאות הספירות שהם קולות לעלות בפנימיות הבינה אל החכמה שהיא מוחא' פי 5934
 סוד והנה הקול הזה שהוא האיבא הנזכרת שהוא, כ חוש השמע העליון בשיתוף חכמה עם בינה"שמכחה ג

כאשר הקול שלהם צלול ' פי). אור יקר(ת דהיינו סוד הדעת הוא סוד עץ החיים מהלך חמש מאה שנין "הת
 ).מ"מ(מחמת תוקף הדינים 

 ).א"נ(דתהומא רבא ותובע דין ' מ שעולה מנוק"א בגימטריא ס"קל 5935
קתה קול הכצע' קול האדם הצועק בעולם הזה מתחבר עמהם וכולם מקטרגים ותבעי דינא ופי' פי 5936

 ).מ"מ(' ושל אדם הצועק שנעשו קול א' של הקלי
לאתמשכא לתתא מבינה לגבורה ולכל הספירות להיותו יורד דרך המדרגות הידועות לפעולת הדין  5937

 ).אור יקר(המתעורר משרשי הספירות העליונות דהיינו מציאותם הנדרש 
 ).אור יקר(הוא ובית דינו להשגיח הדין בכח הדין הנשפע  5938
 ).א"נ(פירוש לילית נקראת כן ). מ"מ(ל הכצעקתה של המלכות "ש ס"ר 5939
 ).הערת הזוהר(א ”קז ע 5940
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 והרי ,"לפני בא בשר כל קץ" וז כדוגמא
  .נתבאר הרי ,"כלה עשו" .נתבאר

 àã àðååâë øéãú éìà äàáä àåä àãå äáù
)âé å úéùàøá (éðôì àá øùá ìë õ÷5941 àäå 

äìë åùò øîúà) å(øîúà àä  
 צדיק תספה האף ויאמר אברהם ויגש"
 אב ראה מי ,יהודה רבי אמר ".רשע עם

 כתוב בנח , בא וראה,אברהם כמו הרחמים
 לפני בא בשר כל קץ לנח אלהים ויאמר"

 ולא ושתק ,"פרוג עצי בתית לך עשה ,'וגו
 אבל .רחמים קשיב ולא דבר לו אמר

 הוא ברוך הקדוש לו שאמר בשעה ,אברהם
 ארדה', וכו רבה כי סדום ועמורה זעקת"

 אברהם ויגש" כתוב מיד', וכו "ואראה נא
  ". רשע עם צדיק תספה האף ויאמר

  

 íò ÷éãö äôñú óàä øîàéå íäøáà ùâéå 
 òùø)âë çé úéùàøá(  àîç ïàî äãåäé éáø øîà

 áéúë çðá éæç àú íäøáàë àúåðîçøã àáà
)íùâé å  (éäìà øîàéå" àá øùá ìë õ÷ çðì í

åâå éðôì ' àìå ÷éúùàå øôâ éöò úáéú êì äùò
 íäøáà ìáà éîçø àòá àìå éãéî äéì øîà

á÷ äéì øîàã àúòùá" éë äøåîòå íåãñ ú÷òæ ä
åâå äáø ')ë çé íù( åâå äàøàå àð äãøà ')íù 

àë ( äôñú óàä øîàéå íäøáà ùâéå áéúë ãéî
 òùø íò ÷éãö  

 עשה לא אברהם אף ,אלעזר רבי אמר
 לא ,דברשום  עשה לא נח ,כראוי בשלמות

 שלא כראוי דין בקש אברהם .זה ולא זה
 עד מחמשים והתחיל ,רשע עם צדיק ימות

 בקש שלא ,השלים ולא עשה ,עשרה
 שלא אברהם שאמר ,כך ובין כך בין רחמים

  . מעשיו שכר לתבוע רוצה

 åîéìù ãáò àì íäøáà óåà øæòìà éáø øîà
 éàä àìå éàä àì éãéî ãéáò àì çð úåàé à÷ãë
 äàëæ úåîé àìã úåàé à÷ãë àðéã òáú íäøáà
 àìå ãáò äøùò ãò íéùîçî éøàùå àáééç íò
 øîàã êë ïéáå êë ïéá éîçø àòá àìã íéìùà

ãáåò øâà òáúîì àðéòá àì íäøáàåé5942   
 ,משה זה ,כראוי בשלמות עשה מי אבל

 מהר סרו" הוא ברוך הקדוש שאמר שכיון
 מסכה עגל להם עשו ,'וגו הדרך מן

 פני את משה ויחל" כתוב מיד ,"לו וישתחוו
 תשא אם ועתה" שאמר עד ,"' וגואלהיו 'ה

 אשר מספרך נא מחני אין ואם ,חטאתם
 זז לא ,חטאו שכולם גב על ואף ".כתבת
 אבל ".כדברך סלחתי" לו שאמר עד משם

 בהם נמצא אם אלא השגיח לא אברהם
 בעולם היה לא זה על .לא ,לא ואם ,צדיק
 רועה שהוא ,משה כמו דורו על שיגן אדם
  .נאמן

 äùî àã úåàé à÷ãë åîéìù ãáò ïàî ìáà
á÷ øîàã ïåéëã" ä)ç áì úåîù ( ïî øäî åøñ

åâå êøãä ' ãéî åì ååçúùéå äëñî ìâò íäì åùò
 áéúë äî) íùàé (åäé éðô úà äùî ìçéå" ä

ìàäåâå åé ' íúàèç àùú íà äúòå øîàã ãò
òàå úáúë øùà êøôñî àð éðçî ïéà íàå" â

 éúçìñ äéì øîàã ãò ïîúî ææ àì åèç åäìëã
 çëúùà éà àìà çâùà àì íäøáà ìáà êøáãë
 àîìòá äåä àì àã ìòå àì åàì íàå éàëæ åäá
 àéòø åäéàã äùîë äéøã ìò ïéâéã ùð øá

îéäîàð  
 עצמו התקין ,"ויאמר אברהם ויגש"

 ,חמשים שם ימצאו אולי ,זה את לבקש
 עד ,לדעת ראשית שהוא מחמשים התחיל
 אמר. הדרגות כל סוף עשירי שהוא ,עשרה

 òáúîì äéîøâ ïé÷úà øîàéå íäøáà ùâéå
íéùîç íù ïåàöîé éìåà àã5943  íéùîçî àøù

òãðîì àúåøéù åäéàã5944 åäéàã äøùò ãò 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(בא לפני לתבוע הדין ' כמו שהמלכות תובעת הדין כן קץ כל בשר שהיא הקלי 5941
מחה זכויותי ומחול להם ' ל שזה סוד מחני נא פי"משמע אבל משה בקש בעד שכר צדקותיו ונ 5942

 ).א"נ(
כחדא אזלין והם ' כ יסוד ומ"שערים או מחסד דרגא דיליה עד הוד ואח' בינה שיש בה נפירוש מ 5943

  ). א"נ(מ "א. 'עד עשרה מ' הם נ' ת עד המ"או מת' הם כל אחד נחשב לי
 ).מ"מ(עשרה ' ל התחיל מבינה עד המלכות שנק"ור, שערי בינה' הם נ 5944
 ).קראור י(מלכות שהיא עשירית לשאר הספירות ובה כלול הכל  5945
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 ימים עשרה אלו ,עשרה עד ,יצחק רבי
 לכן ,הכפורים ליום השנה ראש שבין

 שהגיע וכיון. עשרה עד מחמשים התחיל
 מקום אינו הולמט מכאן אמר ,לעשרה
 מתחת ירד לא לכן ,בתשובה שעומד
  .לעשרה

ïéâøã ìëã àôåñ äàøéùò5945 ãò ÷çöé éáø øîà 
äøùò5946 äðùä ùàø ïéáã ïéîåé äøùò ïéìà 

çî àøù êë ïéâá íéøåôëä íåéì ãò íéùî
äøùò5947 ïàëî øîà äøùòì àèîã ïåéëå 

 åàì àúúìå>àåä< éðéâá äáåùúá àîéé÷ã øúà 
äøùòî àúúì úçð àì êë  

 בערב מהוסד המלאכים שני ויבאו"
 כתוב מה בא וראה ,יוסי רבי אמר ."'וגו

  כאשר 'ה וילך" ,למעלה

åâå áøòá äîåãñ íéëàìîä éðù åàåáéå' 
)à èé úéùàøá(ç àú éñåé éáø øîà  áéúë äî éæ

 àìéòì)âì çé íù (åäé êìéå"øùàë ä  
  íìòðä ùøãî  

 אשר הגוים ואלה" ,זה בפסוק פתח רבי
 ,רבי אמר ".ישראל את בם לנסות 'ה הניח

 עומד )העולם ואין( ,עולם באותו ראיתי
  באותם אלא )מעלה ואין(

 àø÷ éàäá çúô éáø)à â íéèôåù ( äìàå
åäé çéðä øùà íéåâä"é úà íá úåñðì ä ìàøù

 àîìò àåääá úéåä éæç éáø øîà)àîìò úéìå 
àìà íéà÷( ]äìòî úéìå[ áïåðéà  

  å÷/á  
  øäæ  
 כיון שהרי ".אברהם אל לדבר להיכ

 שב ואברהם מאברהם שכינה שנפרדה
 מהוסד המלאכים שני ויבאו" אז ,למקומו

 ,השכינה עם הסתלק אחד שהרי ,"בערב
 אותם שראה כיון. שנים אותם ונשארו

 אותם כל וכי ,מהול ,אחריהם ץר ,לוט
 להם ונתן לביתו םהכניס הוא באים שהיו

 הרגו לא איך העיר ובני ,ולשתותלאכול 
 ,הוא ומה ,דין העש תולִב שהרי ,אותו

 ,אחד לעני לחם פת נתנה לוט ו שלתשִב
 והושיבוה בדבש אותה ומרחו ,בזה ידעו

 אלא .אותה אכלו שהצרעות עד ,הגג בראש
בני העיר ש חשב ,ילהבל היה שזה משום

 שנכנסו כיון ,זה כל ועם. בו יסתכלו לא
  . הבית את והקיפו כולם התכנסו ,לבית
  

 ùøôúàã ïåéë àäã íäøáà ìà øáãì äìë
 ïéãë äéøúàì áú íäøáàå íäøáàî àúðéëù

)à èé úéùàøá( äîåãñ íéëàìîä éðù åàáéå 
 åøàúùàå àúðéëùá ÷ìúñà ãç àäã áøòá

ì àîçã ïåéë ïéøú ïåðéà éàî åäééøúá èäø ïåì èå
 ïåì ìéòà åäéà ïééúà ååäã ïåðéà ìë éëå àîòè

éúùîìå ìëéîì ïåì áéäéå äéúéáì5948 àúî éðáå 
 éàîå àðéã ãáò äéúøáì àäã äéì ïéìè÷ àì êéä
 ãçì àîäðã àúô úáäé èåìã äéúøáã àåä
 ùéøá äåáúåàå àùáåã äåôù äá åòãé àéðò

á äåäã ïéâá àìà éòøö äåìëàã ãò àøâéà àéìéì
 ïåìëúñé àìã áéùçì àã ìë íòå àúî éðá äé

 åøçñàå åäìë åùðëúà àúéáì åìàòã ïåéë
 àúéáì  

 ,אחריהם לוט רץ למה ,יצחק רבי אמר
 וירץ לוט וירא" שכתוב )משום אלא(

 אחד .ייסא ורבי חזקיה רבי ".לקראתם
 ,אמר ואחד ,עמם ראה אברהם דמות ,אמר

 טלו וירא" כאן כתוב .עמהם באה שכינה
 לקראתם וירץ" שם וכתוב ,"לקראתם וירץ

 אף ,שכינה ראה להלן מה ".האהל מפתח

 åäééøúáà èåì èäø éàîà ÷çöé éáø øîà
)ïéâá àìà ( áéúëã)íù (õøéå èåì àøéå5949 

 àð÷åéã øîà ãç àñéé éáøå äé÷æç éáø íúàø÷ì
 àéúà àúðéëù øîà ãçå ïåäîò àîç íäøáàã
 íúàø÷ì õøéå èåì àøéå àëä áéúë åäééìò

 áéúëå)á çé íù (íúàø÷ì õøéå íúä çúôî 

                                                                                                                                                                                     

 ). אור יקר(ימי התשוב העצמה שהיא בינה  5946
  ).הערת הזוהר(י "ח' בסוף הספר סי' מה שחסר כאן עי 5947
 ).א"ד(א "לעיל סב ע 5948
ש שראה השכינה "ד נקט וירץ כי בספרינו כתיב ויקם אבל העיקר ללמוד וירא לקראתם לג"דל' נר 5949

  ).א"ד(היינו כמו וירץ . כ שויקם"וממילא נלמד ג
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 וירץ לוט וירא. "שכינה ראה כאן
 ף"באל "י"אדנ נא הנה ויאמר" ,"לקראתם

 בולכת צריך היה ,"נא סורו" .ד"יו ן"נו ת"דל
 להחזירם אלא .נא סורו זה מה ,נא גשו

 אותם יראו לאבני העיר ש כדי הבית סביב
 סורו"לכן ו ,הביתה ישר בדרך יכנסו ולא
  ".נא

 àîç àëä óåà àúðéëù àîç ïìäì äî ìäàä
 àð äðä øîàéå íúàø÷ì õøéå èåì àøéå àúðéëù

ðãà"ìàá é"ìã ó"åð ú"åé ï" àð åùâ àð åøåñ ã
 ïåì àøãäàì àìà àð åøåñ éàî äéì éòáî

 àìã ïéâá àúéáã äéðøçñ>ïåîçé <)ïåçîé( ïåì 
 ïéâáå àúéáì øùéî çøåàá ïåìòé àìå àúî éðá

àð åøåñ êë  
 הארץ לקצות הוא כי" ,פתח חזקיה רבי

 להם יש כמה ".יראה השמים כל תחת יביט
 ברוך הקדוש במעשי להסתכל אדם לבני
 מי שכל ,ולילות ימים בתורה עסוקול הוא

 משתבח הוא ברוך הקדוש ,בתורה עוסקש
 משום ,למטה בו ומשתבח למעלה בו

 אותם לכל חיים עץ היא שהתורה
  הזה בעולם חיים להם לתת ,בה העוסקים

 çúô äé÷æç éáø)ãë çë áåéà ( úåö÷ì àåä éë
 ïåì úéà äîë äàøé íéîùä ìë úçú èéáé õøàä

 àìëúñàì àùð éðáìáá÷ã éåãáåò" ä
 ïàî ìëã éìéìå àîîé àúééøåàá àìãúùàìå

á÷ àúééøåàá ìãúùàã" äéá çáúùà ä
àìéòì5950 àúééøåàã ïéâá àúúì äéá çáúùàå 

ééçã àðìéà5951òã ïåðéà ìëì éäéà  äá ïé÷ñ
ïéã àîìòá ïééç ïåì áäéîì  

  íìòðä ùøãî  
 עדות" שנאמר ,לבם רצון על ששולטים

 למה ,יהודה רב אמר ."' וגושמו ביהוסף
 בשביל ,והמלכות המעלה לאותה יוסף זכה

 את הכובש כל ,ששנינו .יצרואת  שכבש
. השמים מלכות את עליו מחיל ,יצרו

 הוא ברוך הקדוש ברא לא ,אחא ירב שאמר
 .אדם בני בו לנסות אלא הרע היצר את

 בני לנסותצריך  הוא ברוך הקדוש והאם
 ,לנו מנין ,אחא רב שאמר .כן ,אדם

 ובא 'וגו נביא בקרבך יקום כי" משכתוב
 אלהיכם 'ה מנסה כי ,'וגו והמופת האות

 בני מעשי כל שהרי ,נסיון צריך ולמה ."'וגו
 אלא שלא לתן פתחון .לפניו גלויים אדם

  .אדםפה לבני 

 øîàðù ïåäáìã àúåòø ìò ïéèéìùã) íéìäú
å àô (åîù óñåäéá úåãò5952åâå  ' äãåäé áø øîà

 ìéáùá úåëìîäå äìòîä äúåàì óñåé äëæ äîì
 åøöé úà ùáåëä ìë ïðéðúã åøöé ùáëù
 àì àçà éáø øîàã äéìò ìéçà àéîùã àúåëìî
 åá úåñðì àìà òøä øöéì àåä êåøá ùåã÷ä àøá

 éòá éîå íãà éðá]ãå÷àåä êéøá àù[ àúåñðì 
 áéúëãî ïì àðî àçà éáø øîàã ïéà àùð éðáá

)á âé íéøáã (åâå àéáð êáø÷á íå÷é éë ' àáå
åâå úôåîäå úåàä 'åäé äñðî éë"åâå íëéäìà ä '

 ùð øáã éåãáåò ìë àäã àúåñð éòá äîìå
 äô ïåçúô úúì àìù àìà äéî÷ éìâúà]éðáì[ 

)ì(íãà  
 בשער שבוי ולוט" ,כתוב מה ראה

. הבריות את לנסות יושב שהיה ,"סדום
 והרשעים" שכתוב מהו ,יצחק רבי אמר
 רשע של דינו בשעת אפילו ,"' וגונגרש כים
 .ברשעתועומד  הוא ואזי ,פניו זימע הוא

 áéúë äî äàø)à èé úéùàøá ( áùåé èåìå
 øîà àúééøáì àúåñðì áéúé äåäã íåãñ øòùá

çöé éáø áéúëã éàî ÷)ë æð äéòùé ( íéòùøäå
åâå ùøâð íéë ' àåä òùø ìù åðéã úòùá åìéôà

                                                           

כדכתיב אם יסתר , שמודיע טיבו בין בני אדם, ע ואשתבח ביה לתתא"אכים ונשמות שבגבין במל 5950
 ).ח' סי' אור יקר שער ג(י כרוז שמכריז עליו "וזה ע', איש במסתרים ואני לא אראנו אל תקרי וכו

ז וזאת התור האשר שם משה זכה נעשה לו סם "איהי מעצמה ומטבעה חיותה חיים וטובה ועכ 5951
 ).ור יקרא(' חיים וכו

של יהוסף שנתוסף ' ואמנם ה. הנה אימא תתאה היא שלו,  יוסף שהוא היסוד הנקרא שביעי כנודע5952
 איזהו גבור כנגד הבינה אמא עילאה דדינין מתערין מינה ). תהיליםפ"השע (רמז גם אל אימא עילאה, בו

). ס אבות"וטי השלק (והם בחסדים אשר בהם נמתקים הגבורות ונמצא שהוא גבור כובש את יצרו ממש
י עלמין איהו מסטרא דשמאלא דאיהו גבור הכובש את יצרו " דא טוב צדיק חובגין: א"ז נו ע"תיקו' ועי

  .ל"דאיהו סמא
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áéúë äî äàø íéé÷ åúòùøá àåä éæàå åéðô æéòî   ."' וגוישכבו טרם" ,כתוב מה ראה
)ã èé úéùàøá (åâå åáëùé íøè'  

 הקדוש שברא כשם ,יצחק רבי אמר
 גיהנם ברא כך ,בארץ עדן גן הוא ברוך

 ברא כך ,למעלה עדן גן שברא וכשם .בארץ
 ויטע" שכתוב ,בארץ עדן גן. עלהלמ גיהנם

 ,בארץ גיהנם ."' וגובעדן גן אלהים 'ה
 עדן גן ."' וגופלוא כמו עיפתה ארץ" שכתוב
 צרורה ניואד נפש והיתה" שכתוב ,למעלה
 וכתוב ,"אלהיך 'ה את החיים בצרור

". נתנה אשר האלהים אל תשוב והרוח"
 אויביך נפש ואת" שכתוב ,למעלה גיהנם

 ,למטה עדן גן ".הקלע כף בתוך יקלענה
 של לנשמתן למעלה עדן גן ,שאמרנו כמו

 הגדול מאור נזונים להיות גמורים צדיקים
   .מעלה של

  

 êéøá àùãå÷ àøáù íùë ÷çöé éáø øîà
 íùëå õøàá íðäéâ àøá êë õøàá ïãò ïâ àåä
 ïâ äìòîì íðäéâ àøá êë äìòîì ïãò ïâ àøáù

õøàá ïãò5953 áéúëã )íùç á  (åäé òèéå" ä
äìàé"åâå ïãòá ïâ í ' áéúëã õøàá íðäéâ) é áåéà

áë (åâå ìôåà åîë äúôéò õøà 'äìòîì ïãò ïâ5954 
 áéúëã)ù"èë äë à ( äøåøö éðåãà ùôð äúéäå

ä úà íééçä øåøöá ' áéúëå êéäìà)æ áé úìä÷ (
éäìàä ìà áåùú çåøäå" íðäéâ äðúð øùà í

 áéúëã äìòîì)à ìàåîù 'èë äë ( ùôð úàå
úá äðòì÷é êéáéåà äèîì ïãò ïâ òì÷ä óë êå

ãë÷ íé÷éãö ìù ïúîùðì äìòîì ïãò ïâ ïøîà
 äìòî ìù ìåãâä øåàî ïéðåæð úåéäì íéøåîâ  

 של( הרשעים לאותם למטה גיהנם
 האמינו ולא מילה ברית קבלו שלא )ישראל

 הם ואלו ,שבת שמרו ולא ודתו ה"בקב
 ,באש שנדונים ומזלות כוכבים עובדי

 ,"' וגואכלםת והאש יצאו מהאש" שנאמר
. "' וגוהאנשים בפגרי וראו ויצאו" וכתוב
 ישראל פושעי לאותם למעלה גיהנם

 חזרו ולא התורה מצוות על שעברו
 שיקבלו עד לחוץ אותם שדוחים ,בתשובה

 ,העולם כל וסובבים והולכים ,נשםוע
 ושם ,"יתהלכון רשעים סביב" שנאמר
 מדורם כןמ לאחר .חדש עשר שנים נדונים

  ,במותם נשםוע בלושק אותם עם

 íéòùøä íúåàì äèîì íðäéâ)ìàøùéã (
 ùåã÷äá åðéîàä àìå äìéî úéøá åìá÷ àìù

åëò íä åìàå úáù åøîù àìå åúãå àåä êåøá" í
 øîàðù ùàá íéðåãðù)æ åè ìà÷æçé ( ùàäî
åâå íìëàú ùàäå åàöé ' áéúëå)ãë åñ äéòùé (

åâå íéùðàä éøâôá åàøå åàöéå ' äìòîì íðäéâ
ùåô íúåàì äøåúä úåöî ìò åøáòù ìàøùé éò

 ãò õåçì íúåà íéçåãù äáåùúá åøæç àìå
 íìåòä ìë íéááåñå íéëìåäå íùðåò åìá÷éù

 øîàðù)è áé íéìäú ( ïåëìäúé íéòùø áéáñ
 íò íøåãî ïë øçàì ùãç øùò íéðù íéðåãð íùå

íúåîá íùðò åìá÷ù íúåà  
  æ÷/à  
  øäæ  

  éç ïåì áäéîìå éúàã àîìòá ïé  .הבא בעולם חיים להם ולתת

                                                           

והוא מכוון כנגד כסא , ע למטה בארץ"ה ג"עשה הקב, ר"ת: ב"ח יג ע"זו' ועי, א"לקמן קכה ע' עי 5953
, ממנו ניזון אותו הגן שלמטה הימנו, תו עדן שלמעלהמאו, ר שמעון"וא. 'וכו. הקרח הנורא, ופרוכת, הכבוד

גן . ועדן למעלה, עדן למטה: א"ש יח ע"ועיי. וכל הצמחים שבגן, וכל היבולים, ומתדשנים משם כל האילנות
: ה"ח שער לב פ"ע' עי. כ"ע, ה נטע זה מתחת זה"והקב, ושניהם מכוונים זה כנגד זה. דן למטה, למעלה

 שהיא ,נקודת מחציתו פי הטבור אשר כנגדו גן עדן הארץ) כל( יהיה ,א"ך גופא דזוהנה כאשר נעריך כל אור
 ושם ,ל"חציו העליון שאין בו ישוב כנ' ישוב בין בבחי'  בין בבחי,נקודה טמירא אמצעיתא דכל סטרין

 יש עדן עליון ועדן תחתון חכמה ).ב"ב קל ע"ח (בזוהר' באמצעיתו יש ההוא עמודא דנעיץ באמצעיתא כנז
ל למעלה "ר, ס גן עדן שלמעלה"עילאה שה' נתעליתי לאי' פי,  גן עדן דלעילא).ב"ז לקמן קכד ע"רמ (ומלכות

ס "מדור הנשמות הוא בעולם הבריאה הנקרא כסא הכבוד וה). א"ג ג ע"ז ח"רמ (מגן עדן עליון שהוא תבונה
ן הארץ היא "ג שג"י לא ע"בשער מאמרי רש'  ועי.) דרושי הלילה דרוש ד-שער הכוונות (גן עדן העליון 

 .ירושלים
 ).ג קנז"ז ח"רמ ( גן עדן העליון הוא יסוד בינה דבריאה5954
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 ,"יביט הארץ לקצות הוא כי" ,בא וראה
 מה מכל אותם ולספק מזון להם לתת

 ,תמיד בה משגיח שהוא משום ,שהצטרכו
 שיתאמר בה אלהיך 'ה עיני תמיד" שכתוב
 זו שארץ משום ,"שנה אחרית ועד השנה

 אחרו ,"לחמה תביא ממרחק" ,בה כתוב מה
 ותחיאותם  לכל וטרף מזון נותנת היא כך

 ותתן לילה בעוד ותקם" שכתוב ,השדה
 כי" זה ועל". תיהולנער וחק לביתה טרף
 השמים כל תחת יביט הארץ לקצות הוא

 מזון להם לתת העולם בני כל את ,"יראה
 ,ואחד אחד כל שצריך מה לכל פוקיוס

 חי לכל ומשביע ידך את פותח" שכתוב
 הארץ לקצות הוא כי" ,אחר דבר ".רצון
 ולהשגיח האדם בן במעשי להסתכל ,"יביט
 תחת" ,בעולם אדם בני שעושים מה בכל
 אחד כל ורואה מסתכל ,"יראה השמים כל

  .ואחד

 éæç àú)ãë çë áåéà ( úåö÷ì àåä éë
õøàä5955 ïåì à÷ôñìå àðåæî ïåì áäéîì èéáé 

á çâùà åäéàã ïéâá åëéøèöàã äî ìëîé øéãú ä
 áéúëã)áé àé íéøáã (åäé éðéò ãéîú"ìà ää êé
øî äá õøàã ïéâá äðù úéøçà ãòå äðùä úéù

 áéúë äî àã]äá) [äéá() åè àì éìùî (
÷çøîî5956 úáäé éäéà øúáìå äîçì àéáú 

àøá ïååéç ïåðéà ìëì àôøèå àðåæî5957 áéúëã 
)åè àì éìùî ( óøè ïúúå äìéì ãåòá í÷úå

 úåö÷ì àåä éë àã ìòå äéúåøòðì ÷çå äúéáì
äàøé íéîùä ìë úçú èéáé õøàä5958 åäìëì 

ò éðá äî ìëì à÷åôñå àðåæî ïåì áäéîì àîì
 áéúëã ãçå ãç ìë êéøèöàã)æè äî÷ íéìäú (

 éë øçà øáã ïåöø éç ìëì òéáùîå êãé úà çúåô
 øáã éåãáåò àìëúñàì èéáé õøàä úåö÷ì àåä

ùð5959 àùð éðá éãáòã äî ìëá àçâùàìå 
 ìëúñî äàøé íéîùä ìë úçú àîìòá>éîçå <

)åîçå(ãçå ãç ìëì 5960  
 הוא ברוך הקדוש שראה ןכיו ,בא וראה

 אותם להם שלח , סדום ועמורהמעשי
 ,כתוב מה . סדוםאת להשחית המלאכים

 יכול מי וכי .השכינה את ראה ,"לוט וירא"
 שמאיר אחד הרוז ראה אלא ,שכינה לראות
 נא הנה ויאמר" ,ואז ,ראשיהם על ועולה
 ובגלל .שנתבאר כמו ת"דל ף"באל ,"אדני

 אמר הוא שהאיר האור אותו ,השכינה
 ורחצו ולינו עבדכם בית לא נא סורו"

 אלא ,כך עשה לא אברהם". רגליכם
 כך ואחר ,"רגליכם ורחצו" אמר להיבתח

   ."' וגולחם פת ואקחה"
  

á÷ àîçã ïåéë éæç àú" íåãñã ïéãáåò ä
 íåãñì àìáçì ïéëàìî ïåðéàì ïåì øãù äøåîòå

 áéúë äî)à èé úéùàøá ( àîç èåì àøéå
àî éëå àúðéëùì àìà àúðéëù éîçîì ìéëé ï

 åäééùéø ìò à÷ìñ à÷ã øéäðã ãç àøäæ àîç
ðãà àð äðä øîàéå ïéãëå"ìàá é"ìã ó" äîë ú

 øîà÷ øéäðã åøéäð àåää àúðéëù ïéâáå øîúàã
 àì íëéìâø åöçøå åðéìå íëãáò úéá ìà àð åøåñ

íäøáà éëä ãáò5961 åöçøå øîà àúéîã÷á àìà 
íëéìâø) ã çé íù( øúáìå )ä çé íù ( úô äç÷àå
åâå íçì '  

 עבדכם בית אל נא סורו" אמר לוט אבל
 "רגליכם ורחצו" כך ואחר ,"ולינו

 åðéìå íëãáò úéá ìà àð åøåñ øîà èåì ìáà

                                                           

כ אפסי ארץ "מלכות נקראת ארץ והמשתלשלים ממנה למטה הם נקראים קצות הארץ וכענין זה ג 5955
 ).אור יקר(

וזהו , וושם עליית המלכות לינק על יד, תעמוד ברחוק' כאומרו למה ה, ת העולה עד החכמה"ת 5956
 ).אור יקר(חכמה ובינה , אלהיך' שאמר עיני ה

ובלתי קדושים נקראים חיוואן ברא שהם חוץ מהאצילות , היינו כחות חיצוניים ופנימיים קדושים 5957
 ).א"ד(לכל אותן חיות השדה ). אור יקר(

 ).אור יקר(היינו כפשוטו אל התחתונים יורת שהם הגשמיים , יראה 5958
 ).אור יקר(היינו השגחה כללית  5959
 ).אור יקר(בפני עצמו ' וא' כי העולם נזקון כולו יחד וכל א, היינו השגחה פרטית 5960
מפני חשש ערבים שהיו ' ז אמר בתחלה ורחצו וכו"ז ומפני חשש ע"אברהם לא היה עובד ע 5961

וד אמנם לוט אמר זה לכב, דהיינו החיצונים הדבקים בצפרני הרגלים העליונים כנודע' משתחוים לעפר וכו
 ).אור יקר(ז לכך אמר הרחיצה אחר לינה "לבד שלא היה חושש לע
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 שלא כדי ,לדרככם והלכתם והשכמתם
 כי לא ויאמרו. "האדם בני בהם ידעו

 ,עושים היו שכך משום ".נלין ברחוב
 אדם היה לא ,לשם שנכנסים אורחים

 כי לא" ,אמרו זה ועל .לבית שיכניסם
 מאד בם ויפצר" ,כתוב מה ".ןנלי ברחוב

 עושה הוא ברוך כשהקדוש , בא וראה,"'וגו
 וכעת ,אותו עושה אחד שליח ,בעולם דין

 מספיק לא וכי ,למה ,שליחים שני ראינו
 שנים שאמר ומה ,היה אחד אלא .באחד

 היה אחד )שאחד משום ,ודאי זה כך(
 את ךולהפ ואחד ,ולהצילו לוט את להוציא

 נשאר ולכך ,ארץה את ולהשחית העיר
  .אחד

 íúëìäå íúîëùäå íëéìâø åöçøå øúáìå
åäá ïåòãåîúùé àìã ïéâá íëëøãì5962 àùð éðá 

 ïéìð áåçøá éë àì åøîàéå)á èé úéùàøá ( ïéâá
 øá äåä àì ïîú ïéìàòã ïéçøåà éãáò ååä êëã
 éë àì åøîà àã ìòå àúéáì ïåì ùåðëéã ùð

øá áéúë äî ïéìð áåç)â èé íù ( ãàî íá øöôéå
åâå 'á÷ ãë éæç àú" àçéìù àîìòá àðéã ãéáò ä

 éàîà éçåìù éøú ïðéîç àúùäå äéì ãéáò àãç
 éâñ àì éëå]á[ éøú øîàã äîå äåä ãç àìà ãç

)ãçã ïéâá éàãå àåä éëä (]ãç[ äéì à÷ôàì äåä 
 àìáçìå àúø÷ì êôäéîì ãçå äéì àáæùìå èåìì

ïéâáå àòøàãç øàúùà êë   
 ."' וגו עמורהועל סדום על המטיר 'וה"
 אכזרי בא 'ה יום הנה" ,פתח חייא רבי
 דין בית זה ,"בא 'ה יום הנה" ,"'וגו

 "אלי הבאה" שנאמר כמו ,"בא" .שלמטה
 שנכנס עד דין עושה שלא משום ,)עשו(

 בא בשר כל קץ" וז גמאודכ .רשות ונוטל
 או הזה ,"בא 'ה יום הנה" ,אחר דבר". לפני

 לכן .הנשמה את כשנוטל שלמטה המשחית
 זו ,"לשמה הארץ לשום" ".ועברה אכזרי"

  וחטאיה" ,סדום ועמורה

åäéå"åâå äøåîò ìòå íåãñ ìò øéèîä ä ')íù 
ãë(  çúô àééç éáø)è âé äéòùé (åäé íåé äðä" ä

åâå éøæëà àá 'åäé íåé äðä" àðéã éá àã àá ä
àúúì5963 ]àá[øîúàã äîë 5964 éìà äàáä 

)åùò ( ìéèðå ìàòã ãò àðéã ãéáò àìã ïéâá
åùø5965 éðôì àá øùá ìë õ÷ àã àðååâë 

)âé å úéùàøá (åäé íåé äðä øçà øáã"àá ä5966 
 éðéâá àúîùð ìéèð ãë àúúì àìáçî àåä àã
 íåãñ àã äîùì õøàä íåùì äøáòå éøæëà êë

äéàèçå äøåîòå  
  íìòðä ùøãî  

. לו הראוי המקום כפי ואחד אחד כל
 ומזלות כוכבים העובדי של והרשעים

 אינם ושוב ,ובמים באש תמיד נדונים
 משפט ".תכבה לא ואשם" שנאמר ,עולים

 המטיר 'וה" שכתוב כמו בגיהנם הרשעים
 ,"' וגוואש גפרית רהועמ ועל סדום על

 ,הדין ליום יקומו ולא ,עולים אינם ושוב
 ,"ובחמתו באפו 'ה הפך אשר" שנאמר

 בעולם "ובחמתו" ,הזה בעולם "באפו"

 åì éåàøä íå÷îä éôë ãçàå ãçà ìë
 ìù íéòùøäå íìåòä úåîåà>òò"æ< ãéîú íéðåãð 

 àì íùàå øîàðù íéìåò íðéà áåùå íéîáå ùàá
äáëú5967 )ãë åñ äéòùé ( íéòùøä èôùî

 áéúëã äîë íðäéâá)ãë èé úéùàøá (åäéå" ä
åâå ùàå úéøôâ äøåîò ìòå íåãñ ìò øéèîä '

 àìå íéìåò íðéà áåùå øîàðù ïéãä íåéì åîå÷é
)éøáãáë èë í (åäé êôä øùà" åúîçáå åôàá ä

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(שלא יכירו בהם ). אור יקר(ילכו בהשכמה בטרם יכיר איש אל רעהו  5962
ובא לפני , ולזה אמר שהיא המלכות שהיא מדת הדין' וכו, דהיינו רחמים' יום ה' ל קרא כו"וק 5963

 ).אור יקר(על הרשות הניתן מלמעלה ' הולזה נקרא יום , ת ליטול רשות לפעול הדין"הת
  ).הערת הזוהר(א ”קו ע 5964
  ).א"נ(מ "א. ש הבאה הכצעקתה"פירוש לילית וכתותיה הגומרים הדין היא תובעת דין וז 5965
ולד לבד אכזריתו , כי ראשונה בא השטן ברשות עליון לקיים הדין, הדרך הוא כמו שהיה בסדום 5966

לשום הארץ , וזהו אכזרי ועברה על בני אדם,  גם להפוך הארץאלא, ודינו על בני אדם ליטול נשמתם
כ "ואח, שממה על הפיכת הערים עצמם ולא ישארו גופי מתים אלא וחטאיה ישמיד שכלו גופם ונשמדו

 ).אור יקר(כ סדר סדום "מתמלא רחמים על הצדק וזהו אוקיר וזה ג
פגרי האנשים כי תולעתם לא  על הזוהמת גוף הבהמית רע שבגולם ארבע יסודות נאמר וראו ב5967

ח שער קיצור "ע(ועל הצורה שהוא הרע שבנפש הבהמית נאמר ואשם לא תכבה בגהינם ' תמות בקבר וגו
 ).ע ז"אבי
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  àáä íìåòá åúîçáå äæä íìåòá åôàá  .הבא
 עדן גן יש וז דוגמאכ ,יצחק רבי אמר
 למטה גיהנם יש .למטה עדן גן ויש למעלה

 ,יעקב רבי אמר .למעלה גיהנם ויש
 וחללו שבהם מילה ברית שקלקלו הרשעים

 עדותהמו את וחללו בפרהסיה שבת
תחיית המתים ב ושכפרו בתורה ושכפרו
 שלמטה לגיהנם יורדים להם ,וכדומה
 יקומו אבל. עולים אינם ושוב ,שם ונדונים

 ועליהם .תחיית המתיםל ויקומו הדין ליום
 אלה יקיצו עפר אדמת מישני ורבים" נאמר
 דראון והיו" נאמר ועליהם ,"' וגועולם לחיי
 שהכל ,ראון די ,"דראון" מהו ".בשר לכל

 הצדיקים ועל .בראיתם די יאמרו
  ."' וגוצדיקים כולם ועמך" נאמר שבישראל

 ÷çöé éáø øîàì ïãò ïâ úéà àðååâ éàä
 äèîì íðäéâ úéà äèîì ïãò ïâ úéàå äìòîì
 íéòùøä á÷òé éáø øîà äìòîì íðäéâ úéàå
 úáù åììçå íäáù äìéî úéøá åì÷ì÷ù
 äøåúá åøôëùå úåãòåîä úà åììçå àéñäøôá

ëùå íéãøåé íäì äîåãëå íéúîä úééçúá åøô
 íðäéâì>ù< íéìåò íðéà áåùå íù íéðåãðå äèîì

 íéúîä úééçúì åîå÷éå ïéãä íåéì åîå÷é ìáà
 øîàð íäéìòå)á áé ìàéðã ( úîãà éðùéî íéáøå

åâå íìåò ééçì äìà åöé÷é øôò ' øîàð íäéìòå
)ãë åñ äéòùé ( ïåàøã éàî øùá ìëì ïåàøã åéäå

éãéìëäù ïåàø  íé÷éãöä ìòå íúééàøá éã åøîàé 
 øîàð ìàøùéáù)àë ñ íù ( íé÷éãö íìë êîòå

åâå'  
  æ÷/á  
  øäæ  

 מה .הארץ יושבי אלו ,"ממנה ישמיד
 וכסיליהם השמים כוכבי כי" ,אחריו כתוב

 אש עליהם המטיר מהשמים שהרי ,"'וגו
 ,כתוב מה כך אחר .מהעולם והעבירם

 ,אברהם זה ,"' וגומפז אנוש אוקיר"
 בני כל על אותו העלה הוא ברוך שהקדוש

  .העולם

 áéúë äî àòøà éáúé ïéìà äðîî ãéîùé
 äéøúá)é âé äéòùé ( íäéìéñëå íéîùä éáëåë éë

åâå ' øáòàå àùà ïåäéìò øèîà àéîù ïî àäã
 áéúë äî øúáì àîìò ïî ïåì)íù ( ùåðà øé÷åà

åâå æôî 'á÷ã íäøáà àã" éðá ìë ìò äéì ÷éìñ ä
àîìò  

 הללו הפסוקים את עמידה דהיהו רבי
 היום שבאותו ,המקדש בית שנחרב ביום

 שמים וחשכו ותחתונים עליונים חשכו
 הפסוקים את מבאר אלעזר רבי .וכוכבים

 את הוא ברוך הקדוש שיקים ביום הללו
 נודע יום ואותו ,מהעפר ישראל כנסת

 אחד יום והיה" שכתוב ,ולמטה למעלה
 ,נקמה יום היום ואותו ".'לה יודע הוא

 משאר םולנק הוא ברוך הקדוש שעתיד
  .ומזלות כוכבים עבודת עובדי העמים

 àîåéá éàø÷ éðäì ïåì íé÷åà äãåäé éáø
àùã÷î éá áøçúàã5968 àîåé àåääáã 
éàúúå éàìò åëùçúà5969 àéîù ïëùçúàå 

 àîåéá éàø÷ éðäì íé÷åî øæòìà éáø àéáëëå
á÷ íé÷åéã" àåääå àøôòî ìàøùé úñðëì ä

ì òãéúé àîåéàúúå àìéò5970 áéúëã ) ãé äéøëæ
æ (åäéì òãåé àåä ãçà íåé äéäå" àîåé àåääå ä

á÷ ïéîæã åäéà àî÷åðã àîåé" øàùî àî÷ðì ä
åëòò ïéîò" í  

 נקמות יעשה הוא ברוך וכשהקדוש
 כוכביםעבודת  עובדי העמים בשאר

 מלך זה ,"מפז אנוש אוקיר" אז ,ומזלות

á÷ ãëå"òò ïéîò øàùá ïéî÷åð ãéáòé äåë" í
 àçéùî àëìî àã æôî ùåðà øé÷åà ïéãë

                                                           

  ). מ"מ(ה שצוה עליו נבוכדנצר לשומרו "אוקיר אינוש מפז לפז הוא ירמיה ע' ופי 5968
 ).אור יקר(עלאי המלאיכם ותתאי בני אדם בנבואה וחכמה ונשמתם  5969
ולא יצדק כך באברהם אלא במלכא , גם מעלת אוקיר אנוש יהיה נודעת לכל, כמו שהיום נודע לכל 5970
יהודה מוקים האי ' ולהכי קאמר ר, אלעזר דריש תרי קראי' יהודה לא דריש אלא קרא קמא ור' ור, משיחא

 ).אור יקר(וק אוקיר כ פס"דהיינו ג, אלעזר אוקים להני קראי' ור, כי פסוק אוקיר אנוש אינו מתיישב, קרא
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 בני כל על ויתכבד שיתעלה המשיח
 וישתחוו יעבדו העולם בני כלו ,העולם
 מלכי 'וגו ציים יכרעו לפניו" שכתוב ,לפניו

 שנבואה גב על אף , בא וראה."' וגותרשיש
 שהרי ,בכל נאמר זה ,בבל על נאמרה זו

 את 'ה ירחם כי" שכתוב זו בפרשה ראינו
 אל והביאום עמים ולקחום" וכתוב ,"יעקב

  ".מקומם

 éðá ìëå àîìò éðá ìë ìò ø÷ééúéå ÷ìúñéã
äéî÷ ïåãâñéå ïåçìôé àîìò5971 áéúëã ) íéìäú

ç áò (åâå íééö åòøëé åéðôì 'åâå ùéùøú éëìî '
òà éæç àú"â5972 ìáá ìò øîúà àã äàåáðã 

 áéúëã àúùøô éàäá ïðéîç àäã øîúà àìëá
)à ãé äéòùé(5973äé íçøé éë å" áéúëå á÷òé úà ä
)á íù (íîå÷î ìà íåàéáäå íéîò íåç÷ìå  

 של הדרגה זו ," סדוםעל המטיר 'וה"
 .מלמעלה רשות שנוטל שלמטה דין בית
 ,ברחמים הדין שעושה ,אמר יצחק רבי

 להמצא כדי ,"השמים מן 'ה מאת" שכתוב
 רחמים האיז ,תאמר ואם .רחמים עם דין

 תא אלהים בשחת ויהי" שכתוב ,כאןיש 
 ,"' וגואברהם את ים ויזכור אלההככר ערי

 ,שלמות מותוא שתי ממנו יצאו כך ואחר
  .המלך ושלמה דוד ממנו שיצא וזכה

åäéå" íåãñ ìò øéèîä ä)ãë èé úéùàøá(  àã
àúúì àðéã éáã àâøã5974 àìéòî åùø ìéèðã 

 áéúëã éîçøá àðéã ãáòã øîà ÷çöé éáø)íù (
åäé úàî"íéîùä ïî ä5975éã àçëúùàì ïéâá  àð

 áéúëã àëä éîçø éàî àîéú éàå éîçøá) íù
èë (éäìà úçùá éäéå" øåëæéå øëëä éøò úà í

éäìà"åâå íäøáà úà í ' ïéøú äéðî å÷ôð øúáìå
ïéîìù ïéîåà5976 äîìùå ãåã äéðî ÷éôðã äëæå 

àëìî  
 תםוא כהוציאם ויהי" ,כתוב מה ראה
 בשעה ,בא וראה', וכו "ויאמר החוצה
 םנשיאש מדנול הרי ,בעולם שורה שהדין

 שמכיון בגלל ,בשוק להמצאצריכים שלא 
 ולא ,יבילח זכאי בין מבחין לא ,דין ששורה

 למדנו והרי .שם להמצא) להסתכל( צריך
 נמצא ולא בתיבה נח נסתם זה שבסבת
 ואתם" וכתוב .נעשה שהדין בשעה בעולם

 עד ,"קרוב עד ביתו מפתח איש תצאו לא
 על טהמל ויאמר" ,כך ומפני .הדין שיעשה

  ."' וגואחריך תביט אל נפשך

 áéúë äî éîç)æé íù ( íúåà íàéöåäë éäéå
åâå øîàéå äöåçä 'éæç àú5977 àðéãã àúòùá 

éøùàéòáéì àìã øîúà àä àîìòá äéì  øáì 
 àðéã àéøùã ïåéëã ïéâá à÷åùá àçëúùàì ùð
 éòá àìå àáééçå äàëæ ïéá çâùà àì

)àìëúñàì (]àçëúùàì[ ïéâáã øîúà àäå ïîú 
 êë àîìòá çâùé àìå äáéúá çð íéúñà

 áéúëå ãéáòúé àðéãã àúòùá)áë áé úåîù (
 ãò ø÷á ãò åúéá çúôî ùéà åàöú àì íúàå

 êë ïéâáå àðéã ãéáòúéã)æé èé úéùàøá ( øîàéå
åâå êéøçà èéáú ìà êùôð ìò èìîä'  

 .בדרך הולכים היו יהודה ורבי יצחק רבי
 שעשה הדין ,יצחק לרבי יהודה רבי אמר
 , סדוםשל והדין במבול הוא ברוך ושהקד

 הגיהנם רשעי כי ,היו הגיהנם דיני שניהם
 סדום ,יצחק רבי אמר. ובמים באש נדונים
 על המטיר 'וה" שכתוב ,הגיהנם בדין נדונה

 øîà àçøàá éìæà ååä äãåäé éáøå ÷çöé éáø
á÷ ãáòã àðéã ÷çöé éáøì äãåäé éáø" ìåáîá ä

 ïéâá ååä íðäéâã ïéðéã åäééååøú íåãñã àðéãå
 éáø øîà àùàáå àéîá åðãúà íðäéâ éáééçã

ïãúà íðäéâã àðéãá íåãñ ÷çöé5978 áéúëã 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ב נח ע"ה ח"דע(אחרי מלחמת גוג ומגוג  5971
 ).אור יקר(קשיא דקרא לא במלכא משיחא עסיק  5972
 ).הערת הזוהר(היא ' ק חד פר"ואולי לדעת הזוה' בה אוקיר אנוש וגו' שלמעלה שכ' ל סמוך לפ"ר 5973
ת ומלכות היינו דנטיל רשו " תהיינו הוא ובית דינו דהיינו' ועם היות שכל מקום דכתיב וה, מלכות 5974

 ).אור יקר(יצחק פליג דממש תרוייהו נשתתפו בפעולה ' ור' וכו
 @.ת"ב איך אפשר דינים לבא מת"ג קלז ע"ח' עי 5975
שהדין הוא , ת מרובים מדיני המלכות ואינו"הוצרך לזה דקשיא ליה שהיה צריך שיהיה רחמי הת 5976

 ).אור יקר(צדיקים ' אומות ועוד ב' זה אמר שהם בול, בנות' והרחמים איש וב, הפיכת כמה מקומות
  ).הערת הזוהר(א "סג ע 5977
 ).מ"מ(אבל מבול לא היה שם אלא מים ואל אש  5978
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 מן 'ה מאת ואש גפרית עמורה ועלסדום 
 של מצד וזה מים של מצד זה ,"השמים

 ורשעי ,הגיהנם דין הוא וזה זה .אש
 ,לו אמר. הללו הדינים בשני דוניםנ הגיהנם

 ,חדשים עשר שנים הגיהנם רשעי של הדין
 ,מגיהנם אותם מעלה הוא ברוך והקדוש

 ,הגיהנם לשער ויושבים מתלבנים ושם
 אותם ודנים שנכנסו רשעים אותם ורואים

 ואחר ,רחמים עליהם מבקשים והם ,שם
 ומכניס עליהם חס הוא ברוך הקדוש כך

 יום מאותו .הםל שצריך במקום אותם
  יורשת והנשמה בעפר קטשו הגוף והלאה

åäéå"øéèîä ä ùàå úéøôâ äøåîò ìòå íåãñ ìò 
åäé úàî" àãå àééîã àøèñî àã íéîùä ïî ä

 íðäéâã àðéã àåä àãå àã àùàã àøèñî
à åðãúà ïéìà ïéðéã ïéøúá íðäéâã ïéáééçå" ì

éçøé øñéøú íðäéâã éáééçã àðéã5979á÷å " ä
 àòøúì ïéáúéå ïéðáìúî ïîúå íðäéâî ïåì ÷éìñ

å ïéìàòã ïéáééç ïåðéà ïàîçå íðäéâã ïîú ïåì ïéðã
á÷ øúáìå åäééìò éîçø éòáú ïåðéàå" ñééç ä

 àåääî ïåì êéøèöàã àúëåãì ïåì ìéòàå åäééìò
 àúîùðå àøôòá êëúùà àôåâ äàìäìå àîåé

àúøé  
  äøåú éøúñ  

 המפזרים שרים ,רמים קשרים תוספתא
 חכמים ,)המנפצים א"ונ ,המבררים א"נ(

 הלבן שהראש בשעה ,לדעת יסתכלו ,בשכל
 של אבנים על העמודים גבי על כסא קןית

 יש האבנים אותם בין ,טובות מרגליות
נעים  ארוובת יפה במראה אחת מרגלית

 בשבעים שלוהט )העשן של( הכלי כסוי
 לכל לוהטים צבעים שבעים אותם .צבעים

 שלשה מתוך נפרדים השבעים אלה. עבר
 שנוצצות ברוחות רוחות אלה .צבעים

éøåè÷ àúôñåú5980éàîø 5981éðîøåä 5982 
 éøåãáã]ð" àðå éøéøåáã"éðééøåáã à[ ïéîéëç 

]åðúìëñá5983ïåìëúñé ) [åðúìëñå( òãðîì 
àøååç àùéøã àúòùá5984àééñøë ïé÷úà 5985 ìò 

ïéëîñ éáâ5986ïéðáàã 5987éìâøîã ïè ]áèéï[5988 
éìâøî ãç úéà ïéðáà ïåðéà ïéáèàøéôù à5989 

 àøèð÷ã àøèîå÷ àåéøá äàé åæéçá]ð" à
àøèé÷ã[òá àèäìîã  'ïéðååâ5990ò ïåðéà  'åâå ïéð

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(ששה חדשים באש וששה חדשים בשלג  5979
 ).אור יקר(צורות  5980
 ).אור יקר(היינו בני אדם שהם דמות העליונים , עליונים 5981
' ב' סוף הספר סי' עי). א"נ(מ "מק' וע. ברורים חכמים בהשכלפירוש קשרים רמים שלטונים ה 5982

  ).הערת הזוהר(
 ).אור יקר(שאין מוסרים להם אלא ראשי פרקים והם מתחכמים בבינתם לדעת יותר  5983
א הוא סודף ,רישא מפני שז' ונק' ונקרא חוורא מפני הרחמים שבו סוד הלובן וכו, כתר עליון 5984

' עי[א אינו מתפשט אלא בצורת הראש עד הצואר לבד "הרגלים אמנם אהפרצוף פנים וראש עם הגוף עד 
 ).מ"מ(א "א' פי). אור יקר] (א"ז רפח ע"אד

ק "היכל ק, הוא כסא הכבוד). אור יקר(הוא סוד התפשטות החכמה והבינה שם כסא אל הכתר  5985
ואותו ' נ אריך וכו"א שהוא כסא לבינה א"ז' בחי). זהר הרקיע(כסא לכבוד שהו אמלכות דאצילות , דבריאה

ב בקר ובין אותם האבנים יש אבן אחת שהיא המלכות נמצא שכללות "הכסא הוא מן האבנים שהם י
 ).מ"מ(ב בקר "הכסא מקובץ מהמלכות וי

 ).אור יקר(עמודים ' ספירות ז' ז 5986
' הספירות הם מיוחסות בשם אבני יקר בבחינתם במלכות בענין שהמלכות היא האבן שעליו ז 5987
 ).זהר הרקיע(חיות והשרפים אשר שם נכללים ההיכלין בין אינון אבנין ). אור יקר(ם שבהם הכסא עמודי

  ).מ"מ(ב בקר שתחת הכסא "י'  פי5988
י היסוד העושה אותה "ת המפאר אותה ע"שפירא בחיזו מצד הת, מלכות). זהר הרקיע(היכל זכות  5989

' ושאר לשון של הסתופתא עי, א רוכב עליה"והז' ב הנז"מלכות שרוכב על י). אור יקר(מצדו יאה בריוא 
יפת תואר ויפת מראה שהיא קשר קטורת ' היא המ). מ"מ(ז "בזוהרי חמה שפירשו על נכון מכח דברי התיקו

ם "רוחות שבהם רומזים חגת' ת ונוצצים לד"גוונים שהם חג' סנהדרין היונקים מגו ג' הבשמים מאירה בע
ח פירוש זאת "בספר ז' דיינים וע' שמים שם גוונים ע' א הנק"בזורוח תקיפא זיקא של צד שמאל הנאחז 

  ).א"נ(ב "הרש. התוספתא
זהר (סנהדרין אשר שם ' ו ומשם נמשכים ע"גוונים הם אותיות יה' מתפרשים מגו ג' אותן הע 5990
 ).הרקיע
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 חזקה רוח יש כאן .העולם צדדי לארבעת
 אותם .בשמים שנאחז שמאל צד של

 והספרים יושב הדין צבעים שבעים
 וחרבות חצים יוצאים מכאן .נפתחים
 חזקה אש ונאחזת ,היכלה של ואש ורמחים
 האש וכשנאחזת .בו מהשמים שיוצאת
 שיכול מי אין ,שלמטה באלו העליונה

   הרוגזאת רולשב

)ã(ò ïéìà øèñ ìëì ïèäìî 'â åâî ïàùøôúî '
ãì ïéöéöðã ïé÷éæá ïé÷éæ ïéìà ïéðååâ ' éøèñ

àîìò5991à÷éæ àúéà àëä 5992 øèñã àôé÷ú 
éîùá ãéçàúàã àìàîùà ïéðååâ ïåðéà 

ïéòáù5993 àðéã ]áéúé) [åáúé( åçéúô ïéøôñå 
 àëäî]é÷ôðï[ àùàå ïéçîåøå ïéôééñå ïéøéâ 

 à÷ôðã àôé÷ú àùà ãéçàúàå àøèñå÷ã
îíéîù5994 ïéìàá äàìò àùà ãçàúà ãë äéá 

àúúìã5995àæâåø àáúàì ìéëéã ïàî úéì   
  ç÷/à  
  øäæ  

 שהרי ,בא וראה. לה כראוי מקומה
 נדונו לא המבול בני אותםאפילו ש נאמר
 ירדו קרירים מים ,ומים באש אלא

 ,כאש מלמטה עלו רותחים ומים ,מלמעלה
 מעלה של שדין משום ,דינים בשני ונדונו

  . ואש גפרית םובסד ולכן ,הוא כך
  

äì éæçãë äøúà5996 øîúà àäã éæç àú 
 àùàá àìà åðãúà àì àðôåè éðá ïåðéà åìéôàã

îåééî àé ïøéø÷ à]éúçð) [úéçð(îå àìéòìî é àé
 ïéðéã éøúá åðãúàå àùàë àúúî é÷ìñ ïçéúø

åä éëä àìéòìã àðéãã ïéâáé íåãñá êë ïéâá 
 ùàå úéøôâ  

 ,לו אמר .יןהד ליום יקומו האם ,לו אמר
 סדום ועמורה של אלו אבל ,נתבאר הרי
 גפרית" שכתוב ,מוכיח והכתוב ,יקומו לא

 ולא תזרע לא ארצה כל שרפה ומלח
 ".ובחמתו באפו 'ה הפך אשר ,'וגו חיתצמ

 בעולם "באפו" ,הזה בעולם "'ה הפך אשר"
 ברוך הקדוש שעתיד בזמן "ובחמתו" ,הבא
 כמו , בא וראה,לו אמר .מתים להחיות הוא

 גם ,עולמים ולעולמי לעולם אבדה שארצם
  .עולמים ולעולמי לעולם אבדו הם

à"àðéã íåéì ïåîå÷é éà ì) ò"ë( àä äéì øîà 
 ïéìà ìáà øîúà]ã[ ïåîå÷é àì äøåîòå íåãñ

]çëåà àø÷å) [åçéëåà éàø÷å( áéúëã ) èë íéøáã
áë ( òøæú àì äöøà ìë äôéøù çìîå úéøôâ

åâå çéîöú àìå 'äé êôä øùàå" åúîçáå åôàá ä
åäé êôä øùà" éúàã àîìòá åôàá ïéã àîìòá ä

á÷ ïéîæã àðîæá åúîçáå"àééúî àééçàì ä à" ì
 íìòì ãéáàúà ïåäìã àòøàã äîë éæç àú
 íìòì ïåðéà åãéáàúà éîð éëä àéîìò éîìòìå

àéîìò éîìòìå5997  
 דין הוא ברוך הקדוש דין ,בא וראהו
 נפש את היו משיבים לא הם ,דין כנגד
 ברוך הקדושכמו כן  ,ומשקה במאכל ניהע

בא ו .הבא לעולם נפשם השיב לא הוא
 ,חיים שנקראת מצדקה נמנעו הם ,וראה

 חיים מהם מנע הוא ברוך הקדוש אף

á÷ã àðéã éæç àúå" ïåðéà àðéã ìá÷ì àðéã ä
ã àùôð ïéáééú ååä àì àìëéîá àðëñî

á÷ éëä óåà àéúùîáå" åäééùôð ïåì áéúà àì ä
 ä÷ãöî åòðîúà ïåðéà éæç àúå éúàã àîìòì

á÷ óåà íééç éø÷àã" àîìòá íééç åäééðî òðî ä

                                                                                                                                                                                     

 ).זהר הרקיע(י עם גבריאל "וח, י עם מיכאל"ח, י לכל סטר"ח, סטרי עלמא' נחלקים לד 5991
זהר (א דאצילות בגבורות רוח שלו "ההוא רוחא של היכל הזכות הוא נאחז בשמים שהוא זל "ר 5992
 ).הרקיע

 .נוגה' פתח כד שהוא בקלי' ש נתיב הקלי"פת' עי 5993
 ). זהר הרקיע(א דאצילות נאחז בו בסוד יצחק ורבקה "גבורה דז 5994
 ).זהר הרקיע(יצחק ורבקה  5995
 ).הערת הזוהר(א ”נח סט ע 5996
ל שסדום "אי נמי י. 'וכו, יחדשנה כמו שהיתה בזמן הבריאה' כמו שהיתה אלא שהלא תבנה עוד  5997

ונמצא שהוא גבול סדום ואינה , נהפכה ממעלה למטה וצד התחתון הוא עכשיו למעלה וכך עתידה לחזור
 ).ז"רמ (סדום ממש



úéùàøá 

633 

 מנעו שהם וכמו .הבא ובעולם הזה בעולם
 גם כך ,העולם מבני ושבילים דרכים
 דרכים מהם מנע הוא ברוך הקדוש

 בעולם עליהם לרחם רחמים של ושבילים
 בני כל ,אמר אבא רבי. הבא ובעולם הזה

 כתוב ועליהם ,לדין ויקומו יעמדו העולם
 והקדוש ".עולם לדראוןו לחרפות ואלה"

 שדן כיון ,הרחמים בעל הוא הוא ברוך
 נדונו לא ,דין בלויוק הזה בעולם אותם

  .הדינים בכל

 ïéçøåà åòðî ïåðéàã äîëå éúàã àîìòáå ïéã
á÷ éîð éëä àîìò éðáî ïéìéáùå" åäééðî òðî ä

 àîìòá åäééìò àîçøì éîçøã ïéìéáùå ïéçøåà
 éðá åäìë øîà àáà éáø éúàã àîìòáå ïéã

àîìò5998 áéúë åäééìòå àðéãì ïåîå÷éå ïåîå÷é 
)á áé ìàéðã (àøãìå úåôøçì äìàå íìåò ïå

á÷å" åäéà ïéîçøã éøàî ä éàäá åäì ïãã ïåéë
ïéðéã åäìëá åðãúà àì àðéã åìéá÷å àîìò  

 לוט את וישלח" כתוב ,חייא רבי אמר
 הערים את ךובהפ" מהו ,"' וגוההפכה מתוך
לוט  עשה םבכל אלא ,"לוט בהן ישב אשר
 ויאהל הככר בערי ישב ולוט" שכתוב ,דיורו

 ,"לוט בהן ישב אשר" וכתוב( ". סדוםעד
 ולא )דיורו את עשה לםושבכ ודאי אלא
  אותו שקבל סדום ממלך חוץ אותו קבלו

à" áéúë àééç ø)èë èé úéùàøá ( úà çìùéå
åâå äëôää êåúî èåì'5999 ]åôäá åäî úà ê

àìà èåì ïäá áùé øùà íéøòä[ ãáò åäìåëá 
äéøåéã6000 áéúëã èåì )áé íù ( éøòá áùé èåìå

 íåãñ ãò ìäàéå øëëä)]ð"à [ áùé øùà áéúëå
äéøåéã ãáò åäìëá éàãå àìà èåì ïäá ( àìå

äéì åìéá÷6001äéì ìéá÷ íåãñ êìîã øá   
  äøåú éøúñ  

 של שלהבות כמו לוהטות עינים. והדין
 שפוגש למי אוי .ולםלע בהם יורד אש

ב וחר ,הוא )חרבות( מתנים חגור .אותו
 ,רע על לא מרחם על טוב ו.שנונה בידו

 ברשות ,שבעים שהם הפתק )הפסק( שהרי
 ביד יורד ,השמים של צד אותו שנאחז
 , צבעיםבכמה מתהפך ,דינים בכמה שמאל
 ,תּולּוז םוכר נקרא הוא ,יום בכל הופך
 כלי לשצבעים ה כל ,אדם לבני קןושמת
 והם ,בו נראים הוא ברוך הקדוש של הזעם

 בסכלותם אדם ובני ,העולם ברום יושבים
 של סיגים ואש גפרית .בהם משגיחים לא

 בזה זה נאחזו מהשמים הותכוש ,ואש מים

 ïéðééò àðéãåå åäá úéçð àøåðã ïéñéèë ïéèäì
àîìòì6002åå äéá òøòàã ïàî é6003øéâç 394 

àððù àáøç åäéà ïéáøç6004 ìò ñééç àì äéãéá 
à÷úô àäã ùéá ìòå áè395ïéòáù ïåðéàã 6005 

éîùã àøèñ àåää ãéçàúàã åùøáà úéçð 
 ïéðååâ äîëá êôäúà ïéðéã äîëá àìàîù àãéá

êåôä6006 ]á[éø÷à åäéà àîåé ìë) è áé íéìäú( 
 ïéðååâ ìë íãà éðá éáâì àð÷úîã úåìæ íåøë

 éìëã ïééæçúà äéá àåä êéøá àùãå÷ã åîòæ
îåøá ïéáúé ïåðéàåå àúåìëñá àùð éðáå àîìòã 

àëåúä ùàå úéøôâ ïåäá éçâùî àì ïåäìã6007 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(אבא דהתם דסבר שאינם קמים בדין עם דבריו דהכא ' א לתרץ דברי ר"נח דף סט ע' בפ' עי 5998
  ).הערת הזוהר(א ”קה ע 5999
 )י' ג סי"אור יקר ש(למה היה נע ונד ממקום למקום ' כיון שמצא מרעה במקום א 6000
שלא היו מכניסים ביניהם אורחים כל שכן תושב ולא קבילו ליה שלא היו מוכרים לו מזון ואל היה  6001

 ).אור יקר(לו אפשר להתגורר ביניהם 
 ). זהר הרקיע(ן כטיסין דנורא נחית מכאן לעולם הזה אז מלאך המות אשר עיניו מלהטי 6002
 ).זהר הרקיע ( לך עמי בא בחדריך)ישעיה כו כ(לכן בעי לאסתמרא מיניה שנאמר  6003
מות והיא ' נק' מלאה דם כי הנוק' דיליה מתחברת עמיה שהוא דוגמת חרב לה' איהי לילית נוק 6004

 ).זהר הרקיע(פקודי ' חרב הממית ולא כן הזכר כנזכר פ
א דאצילות "כ מגבורות דז"סנהדירן דהיכל זכות מרשות שנטלו ג' ל וביה פתקא חתומה מאינון ע"ר 6005

 ).זהר הרקיע(להט החרב המתהפכת וכרום זולות לכמה גוונין ' דאתאחד עמהם ומלאך המות נק
אור (הוא מהפך לאחרים כחות הדין שהם למעלה ממנה משפיעים בה ובאותה שהם למטה לפועל  6006

 ).יקר
, שהם מיני הגבורה והגדולה כי כמו שיש עשו מן השמאל יש ישמעאל מן הימין' כחות הקלי' פי 6007

כחות אלו אתאחדו זה ' לכך ב, ת הכולל אש ומים"ומשם דמתהפכי מן שמים שהיא ת, והיינ ושור וחמור
 ).אור יקר(מן השמים ' ש גפרית ואש מאת ה"בזה וז
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 שאינם לרשעים אוי , סדוםעל וירדו
  .רבונם כבוד על משגיחים

 àã åãçàúà àéîù ïî éëúäúîã àùàå àéîã
 àãá]å[ ïéçéâùî àìã àéáééçì éåå íåãñ ìò úçð

ïåäéøàîã àø÷é ìò  
à 'ïäîù äøùò6008  àúåðîøåäá ïôéìâ  .המלך ברצון חקוקים שמות עשרה', א

àëìîã6009  
  á 'éâñ ïáùåçì ïé÷ìñå ïåðéà øùò6010  .גדול לחשבון ועולים הם עשרה', ב
 , לכל עברלוהטים צבעים שבעים', ג

 של סוד שחקוקים שמות מתוך יוצאים
, השמים בסוד שהם מלאכים שמות שבעים

 קמץ .נוריאל ,רפאל ,גבריאל ,מיכאל והם
 פדאל פתח .צדקיאל מלכיאל קדומיאל
 רזיאל יאלורצ צרי .חשדיאל תומיאל
 ותריאל גזריאל סטוטריה סגול .יופיאל

 רהטיאל חזקיאל חרק .למואל )ורדיאל(
 א"נ( ברכיאל שמעאל שבא .קדשיאל
 חניאל חלם .אהיאל )ברקיאל א"ונ שכניאל
 לעדיאל חניאלא "נ( מחניאל להדיאל
 רחמיאל אהניאל ענאל עניאל ,)מלכיאל
 ,קדומיאל אלרומי שבנאל א"נ( עזריאל

 )חרק ,קרשיאל רמיאל חכמיאל ,שרק
 סניה דומיאל רסיסיאל ודרגזיה סנניה

 רמיאל סמכיאל נריה עזריאל טהריאל
 קנוניה רביאל שבניאל תסוריה ברקיאל

  פסיסתה צוריה

â 'ïéòáù6011ðååâ éï6012 é÷ôð øèñ ìëì éèäìî 
 àæø óéìâàã ïäîù åâî]òã' àééëàìîã ïäîù 

àæøá ïåðéàã[éîùã àåðéàå  ìàéøáâ ìàëéî ï
 ìàéøåð ìàôø]õî÷[ìàéîåã÷ 6013 ìàéëìî 

 ìàé÷ãö]úôç[ç ìàéîåú ìàãô ñ ìàéã]éøö[ 
 ìàéôåé ìàéæø ìàéøåö]ìåâñ[ ìàéøæâ äéøèåèñ 

 ìàéøúå>ð"ìàéãøå à< )ìàîì (>÷øç ìàåîì< 
 ìàéùã÷ ìàéèäø ìàé÷æç]àáù[ ìàòîù 

 ìàéëøá>ð"ðå ìàéðëù à"ìàé÷øá à< ìàéäà 
]íìç[àéãäì ìàéðç  ìàéðçî ì>ð" ìàéðç à

ìàéëìî ìàéãòì< ìàéîçø ìàéðäà ìàðò ìàéðò 
 ìàéøæò>ð"åã÷ ìàéîåø ìàðáù àî ÷øù ìàé

îø ìàéîëçéäéððñ ÷øç ìàéùø÷ ìà <)äéðñåñ( 
 ìàéøæò ìàéøäè äéðñ ìàéîåã ìàéñéñø äéæâøãå

 ìàé÷øá ìàéîø ìàéëîñ äéøð>äéøåñú  ìàéðáù
ìàéáø <) äéøåñèìàéðáù ìàéáø(äéðåð÷ 6014 

äúñéñô äéøåö  
  ç÷/á  

                                                           

 ).אור יקר(ת ספירו' שמות שאינם נמחקים בי' הם י 6008
, לכך הרוחניות ההוא יכונה חקיקת השם, כי השמות סודם וכן אותיותם ברוחניות הספירה בעצמה 6009

אין לתמוה כי מעשר שמות מסתעפים , כדמפרש ואזיל' והוצרך להקדים זה כי עם היות הענפים שהם ע
  ).אור יקר(ענפים רבים כדמסיק עשרה אינון וסלקי לחושבן סגי 

 )הערת הזוהר(א "ו ה"א וי"ד ה"ואו עשר אותיות יופירוש השם במל
ה עולה "ו יהו"ה יה"י' ב י"ו עולה מ"א וי"ה) ו"ה ו"ל ה"נ(ד "ו יו"א עולה כ"ד ה"יו' ד עולה כ"יו' פי 6010

 )הערת הזוהר(ב "ע
י הובא "א על ס"בהגר' ועי, )הערת הזוהר(מחנות שכינה והם למטה ממלכות ' ב ונקראים ד"הם ע 6011

 . לקמן
ענפים שהם למהט ' ב שמות ומהם למטה מסתעפים ע"ענפים שהם ע' ת הם ע"ענין שבתה 6012

ט "א וי"ע ויב"ב שמות שבשם ויס,ואולם כמו שע, מלאכים אלו דמפרש ואזיל' כחות שהם ע' ממלכות ע
גבריאל ', מחנות שכינה שםה מיכאל י' ב אלו הם תחת ממשלת ד"כן ע' ה וכו"אותיות יהו' מסתעפים מד

' והיינו היות ד, אוריאל' י, רפאל' נ, גבריאל' ד, מכיאל' י שהם א"אותיות אדנ' וכן ד. 'אוריאל ה', אל ורפ', ה
מלאכים אלו הם ראשנה ' וסימן לע, י על כולהו כדמפרש ואזיל"ב כדלקמן ולכך אמר אדנ"אלו ראש לע

, ם"א חול"ק שב"ל חר"וי סג"ח צר"ץ פת"כ סימנם קמ"ואח, מיכאל גבראיה אוריאל רפאל' ראשי המרכבה ד
אלו ' מעתיק ע] ב"סח ע[ש "מביא כל הנקודות ובזהר שיה] א"קנא ע[ז "ובתיקו, והשאר לא ידענו סדרם

 ). אור יקר(פעם אחר והרוצה להעמיק בהם יעיין בכל המקומות 
 ).ו"לש(ד "א קנא ע"ז להגר"ד ובתיקו"לקמן קמט ע' עי 6013
 ).הערת הזוהר(סוף הספר סימן מט '  עיק"ת סוד תשר" ר6014
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  øäæ  
  íäøáàã äéðéâá íåãñá6015  .אברהם בשביל םובסד

 צריך היה ,"ריוומאח אשתו ותבט"
 רבי .השכינה מאחר אלא ,מאחריה בולכת
 שהמשחית ,לוט של מאחוריו ,אמר יוסי
 שלח הוא הרי, אחריו הלך וכי .אחריו הלך

 התעכב ,לוט שהלך מקום כל אלא .אותו
 כבר שהלך מקום לוכ ,להשחית המשחית
 אותו הופך היה ,לאחוריו והשאיר

 ,"אחריך תבט אל" לו אמר ולכן. המשחית
 כתוב זה ועל .אחריך מחבל אני שהרי

 את וראתה ,"מאחריו אשתו ותבט"
 כל שהרי ,"מלח נציב ותהי" אז ,המשחית

 האיש פני את רואה אינו שהמשחית זמן
 משחית אינו הוא ,)לאיש פניו מראה(

 להסתכל פניה החזירה שאשתו ןכיו .אותו
  ".מלח נציב ותהי" מיד ,אחריו

 åéøçàî åúùà èáúå)åë èé úéùàøá (
àúðéëù øúáî àìà äéì éòáî äéøçàî6016 éáø 

 äéøúáà ìéæà àìáçîã èåìã äéøúáî øîà éñåé
äéì øãù àåä àäå ìéæà äéøúáà éëå6017 àìà 

øúà ìëá6018 àìáçî áëòúà èåì ìéæà äåäã 
 ìéæàã øúà ìëå àìáçì äéøåçàì ÷éáùå øáë

äéì øîà êë ïéâáå àìáçî äéì êôäî äåä)  íù
æé( ìòå êøúá ìáçà àðà àäã êéøçà èéáú ìà 

 àìáçî úîçå åéøçàî åúùà èáúå áéúë àã
 ïéãë)åë íù ( àðîæ ìëá àäã çìî áéöð éäúå

 àì àìáçîã)à( ùð øáã éåôðà éîç>ð" éîçà à
ùð øáì éôðà<äéì ìéáçî àì 6019 äéúúàã ïåéë 

ãäà éäúå ãéî äéøúáà àìëúñàì àäôðà úø
çìî áéöð  

 יום עומדים היו יוסי ורבי אלעזר רבי
 רבי אמר .הזה בפסוק ועוסקים אחד

 תובמסכנ לא אשר ארץ" כתוב ,אלעזר
 למה ".בה כל תחסר לא לחם בה תאכל

 נאמר הרי אלא ,םיפעמי" בה"כתוב 
 העמים כל את חלק הוא ברוך שהקדוש
 ישראל ובארץ ,ים ממונלשלוחים והארצות

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

 ãç àîåé éîéé÷ ååä éñåé éáøå øæòìà éáø
 áéúë øæòìà éáø øîà àø÷ éàäá é÷ñòå) íéøáã

è ç ( àì íçì äá ìëàú úåðëñîá àì øùà õøà
äá ìë øñçú6020 äá éàä  äáú éàîà éðîæ éø

 ìë âéìô àåä êéøá àùãå÷ã øîúà àä àìà
ïðîîì ïàòøàå ïéîò6021 ìàøùéã àòøàå ïçéìù 

 àìà àøçà àðîî àìå àëàìî äá èéìù àì
 èéìù àìã àîòì ìéòà êë ïéâá éåãåçìá åäéà

                                                           

 ).אור יקר(שהיה גומל חסד לכל וגם לאנשי סדום  6015
כלומר הסתכל במחבל שהוא אחרי השכינה או ירצה שהסתכל באחורי השכינה היא על המלאכים  6016

 ).אור יקר(
וכמו השחר עלה ויאיצו המלאכים בלוט לאמר קום קח את אשתך ואת שתי בנתיך [דכתיב  6017

 ).אור יקר(חד מהן היה גבריאל השורף באשו על ידי כחות החיצונים וא] הנמצאת פן תספה בעון העיר
שהיה רודף אחריו אלא הכוונה שהיה מחבל אחריו לבד ' אין הכוונה באומרו אבתריה אזיל כדפי 6018

והיה מתעכב אחריו מלחבל והיינו לא חמי אפי דבר נש הרשומה בעוונותיו כדכתיב ומצח אשה זונה היה 
 ).אור יקר(' לך וכו

הרואים העוונות , ויש להם רשות למזיקים, בכל אדם רשומים העוונות על מצחו. א"ב קצז ע"ח' עי 6019
שיש להם , ]ז"ט י"בראשית י[' אל תביט אחריך'לכן צוה המלאך ללוט ולאשתו ולבנותיו , על מצחו של אדם

עמק  (יש אותהוהענ, וראה העוונות על מצחה, וכן אירע לאשתו של לוט שהביטה מאחוריה, רשות להזיק
 .א בשם האור יקר"לעיל קב ע' ועי). ד"ז פמ"המלך שט

 ).ב"אור יקר לעיל צה ע(יסוד במלכות  6020
היינו שממונה שלהם משגיח עליהם ברשות קונו והוא בשמים נגד חלקו בארץ התחתונה ולכך כי  6021

ו הארץ מתעגלת לבני לוט נתתי את ער ירושה וכיוצא מפני שאותה מדינה תחת ממשלת שר בני לוט וכמ
אור (ונחלקת חלקים חלקים לאומות כן השמים הם סגסגלים נחלקים לשרים נגד הארץ חלק נגד חלק 

 ).יקר
 .ב"לעיל צה ע' עי 6022
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àøçà äá èéìù àìã àòøàì àøçà åäá6022  
 מזון נותן הוא ברוך הקדוש ,בא וראה

 כל .לםהעו לכל כך ואחר ,להיבתח שם
 ,ניובע ומזלות כוכבים עובדי העמים שאר
 ישראל ארץ אלא ,כך לא ישראל וארץ

 ולכן. העולם כל כך ואחר בתחלה נזונית
 ,"לחם בה תאכל תובמסכנ לא אשר ארץ"

 ,בה תאכל הכל של פוקיבס ,ריבעש אלא
 בה ,הארץ תשו בקדבה .אחר במקום ולא

 הברכה שורה בה ,העליונה האמונה שורה
  .אחר במקום ולא ,שלמעלה

 ïîú àðåæî áéäé àåä êéøá àùãå÷ éæç àú
àúéîã÷á6023 ïéîò øàù ìë àîìò ìëì øúáìå 

åëò" àìà éëä åàì ìàøùéã àòøàå úåðëñîá í
 àîìò ìë øúáìå àúéîã÷á ïæúà ìàøùé õøà
 äá ìëàú úåðëñîá àì øùà õøà êë ïéâáå

åøéúòá àìà íçì6024à÷åôñá 6025 ìëàú àìëã 
á äá àøçà øúàá àìå äá äá àòøàã åùéã÷

 àúëøá àéøù äá äàìò àúåðîéäî àéøù
àìéòìã6026àøçà øúàá àìå   

 ,"מצרים כארץ 'ה כגן" כתוב ,בא וראה
 מצרים ארץ הוא אם 'ה גן נודע לא כאן עד

   סדוםארץ הוא ואם

 áéúë éæç àú)é âé úéùàøá (åäé ïâë" õøàë ä
òãéúà àì àëä ãò íéøöî6027åäé ïâ " àåä éà ä

à éàå íéøöî õøàíåãñ õøà åäé  
  äøåú éøúñ  

 מרוניה נריאל סמכיאל עדיאל צורטק
 )חנניאל( טטרוסיה ידיאל כמוסיה לסני

 דנדאל הינאלחוניאל זכריאל ואריאל 
 על אדני ועדיאל אנפיאל בדאל גדיאל
  .כולם

 éðñì äéðåøî ìàéøð ìàéëîñ ìàéãò ÷èøåö
äéñåøèè ìàéãé äéñåîë396 ìàéðåç >ìàéøëæ <

)ìàéøáã( ìàéøàå ã ìàðéäãðâ ìàéã ìàãá ìà
)òìàéôð (>ìàéôðà< åäìë ìò éðãà ìàéãòå   

 אחד בסוד כאחד מתחברים לםוכשכ
 בכלל הכל ,ה"יהוו נקרא אז ,עליון בכח
 קדוש שם ,השמים מן 'ה מאת .אחד

 של סוד ,אחרים שמות בשבעים שנחקק
 אלו על ששולטים שבעים הם ואלה .שמים

ã 'àãç àæøá àãçë åäìë ïøáçúî ãë6028 
äàìò àìéçá6029åäéå éø÷à ïéãë " àììëá àìë ä

åäé úàî àãç" àùéã÷ àîù íéîùä ïî ä
]òá óìâúàã ' ïéìàå íéîùã àæø ïéðøçà ïäîù

                                                           

מפני ששכינה מנהגת ארץ ישראל ולא השרים ואפילו שר העולם ולכך כמו שמהמלכות הארץ  6023
 ראשונה לארצות והשרים הם עניים העליונה נשפע לכל השרים והיא ראשונה לשפע עליון כן הארץ

 ).אור יקר(י "וחסרים השפע מה שאין כן א
ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם דאיהו הוה חרות על הלוחות חירו : א"ז קה ע"תיקו' עי 6024

ממלאך המות חירו משעבוד מלכיות חירו מכל מרעין בישין מעניותא וטפשותא וצערא ודוחקא וכפנא 
 .' לא במסכנות תאכל בה לחם וכוועלה אתמר ארץ אשר

שיהיו יפים " בעתירו"ולזה אמר , או בגרוע המלאכים בעצם, דרכים' מב' המסכנות אפשר בא 6025
". לא תחסר" "לא במסכנות"אלו אמר ' וכנגד ב". בספוקא דכולא"ולזה אמר , או מדצ מיעוטים, וטובים

היותה במעלתה בהיות ' וב. משכן הקדושהדווקא בארץ ישראל מפני היות בה ' הא, תנאים' ולזה צריך ב
' והב". בה ולא באתר אחרא"ש "וז, י דווקא"להורות על א' הא. זמני' וזה שאמר בה בה ב, השכינה בתוכה

 ).אור יקר" (בה בקדישו דארעא"להורות על שכינה בתוכה אמר 
, פסיק לעלמיןדלא , ונהר יוצא מעדן) בראשית ב י(א שבהם כח "והוא מסוד או,  ברכתא דלעילא6026

 ).ב"ב קיז ע"ז ח"רמ (נקראת ברכה עליונה ורחל ברכה תחתונה' והנה אי. ואין שם שום פירוד
ואמר שסדום היתה נראית ' אהדר לסדום שהיא גן ה' כלומר אינו נראה מהפסוק אם אומרו כגן ה 6027

היותה כארץ מצרים דהיינו ' והיא כארץ מצרים או אם הכוונה לומר שסדום היתה כגן ה' כאלו היא כגן ה
הקודמים מטעם שאחר ' הפי' אהדר למצרים ואם הכוונה ממש על גן עדן והיה עולה על דעתו ב' וכן ה

הכוונה להמשיל סדום ' שהמשילה לגן עדן מה לו לחזור ולהמשילה למצרים שהי אפחותה בערך גן עדן ופי
 אמנם קשה כי היה לו לומר כאץר 'וארץ מצרים שתיהן לגן עדן והשתא ניחא שלא הוסיף מצרים על גן ה

לזה אמר כי בערך ספוקא הם שניהם יחד נמשלים לגן עדן אמנם ארץ מצרים דומה אליה אל ' מצרים כגן ה
 ).אור יקר(המשקה וזה שאמר והכי נמי מצרים 

הערת  ('ב מלאכים מתחברים במלכות אז נקרא מלכות הוא ובית דינו בלשון וה" פירוש כשע6028
 ).הזוהר

 .מ"א בשם המ"לעיל ל ע' עי 6029
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 יםושבע .ה"יהו של סוד ,דינים שבעים
  . שמים ה"יהו . בקדושההללו השמות

  

 ìò ïéèìùã ïéòáù ïåðéà>ò ïéìéà 'ïéðéã <]ò '
ïéâøã[åäéã àæø "ù ïéòáù ïéìéàå ä ïäî

äùåã÷á6030åäé "ä[íéîù 6031  
  ä 'åäéå ïéìàî ïéìèð ïéìà"ä  .אלהמ נוטלים אלו
   å 'åäé úàî ìéèð"ä6032àã ïî àã  .מזה זהה " יהומאת נוטלה "ויהו
 ,בעליונים תחתונים ,אלומ תלויים ואלו

זה נודע הקדוש ברוך וב .אחד קשר והכל
   .הוא בכבודו

æ 'ïéìàî ïééìú ïéìàå6033 ïéàìéòá ïéàúú 
÷ àìëå àåä êéøá àùãå÷ éàäáå àãç àøåù

äéø÷éá òãåîúùà  
 זהו ,ה" יהוסוד שבעים שהם שמים

 הם ואלו ,שמות ושנים שבעים בסוד
  .ויט ויבא ויסע מן שיוצאים

ç 'ò ïåðéàã íéîù'6034åäé àæø " åäéà àã ä
 ïäîù ïéøúå ïéòáùã àæøá]ïåðéà ïéìàå[ é÷ôðã 

èéå àáéå òñéå ïî6035  
 א"אכ ה"לל ש"מה ם"על ט"סי י"יל ו"וה

 ראשון חלק .ע"הה ו"לא ד"אל י"הז ת"כה
 ל"פה ו"לו י"כל ו"לא ם"הק י"הר ה"מב ל"יז
 א"הא ה"נת שני חלק .ו"חה ה"מל י"יי ך"נל
 ו"יח ר"וש ב"לכ ם"או י"רי ה"שא ת"יר
 ם"חע י"אנ שלישי חלק .ד"מנ ק"כו ח"לה
 י"ער ל"סא ה"יל ל"וו ך"מי ה"הה ז"יי ע"רה
 ש"הח י"דנ ו"וה ירביע חלק .ה"מי ל"עש
 ל"יי מ"נמ י"פו ה"מב ת"ני א"ננ ם"עמ
 ו"ענ ה"יה ב"ומ חמישי חלק .ר"מצ ח"הר
 מ"יב ה"רא ו"חב ע"אי ק"מנ ב"דמ י"מח
 כבוד שם ברוך ששי חלק .ם"מו י"הי

  .ועד לעולם מלכותו

>äå"ìé å"éñ é"ìò è"äî í"ìì ù"ëà ä" à
äë"æä ú"ìà é"àì ã"ää å"ïåùàø ÷ìç ò397æé " ì
áî" ä"øä"÷ä é"àì í"ìë å"åì é"äô å"ìð ì"éé ê" é
ìî"äç ä"éðù ÷ìç å6036úð "àä ä"øé à"àù ú" ä
éø"åà é"ëì í"ùå á"é øä"äì å"åë ç"ðî ÷" ÷ìç ã

éùéìù6037ðà "òç é"äø í"éé ò"ää æ"éî ä"åå ê" ì
ìé"àñ ä"øò ì"ùò é"éî ì"éòéáø ÷ìç ä6038äå " å
ðã"çä é"îò ù"ðð í"éð à"áî ú"åô ä"îð é"éé î" ì
øä" çöî"éùéîç ÷ìç ø6039îå "äé á"ðò ä"çî å" é
îã"ðî á"éà ÷"áç ò"àø å"áé ä"îéä "åî é" í

éùù ÷ìçìîëùá "å<  
 על ששולטים שמות שבעים הם ואלו
 אלו ,ה"ויהו סוד תחתונות דרגות שבעים
 ,שמים שנקרא סוד ,ה"יהו שמות שבעים
 שמות לשבעים שעולים הם רקיעים שבעה

ה " יהואתמ המטירה "יהוו וזהו ,קדוש שם
  .השמים מן

]å[ ïéòáù ìò ïéèìùã ïäîù ïéòáù ïåðéà ïéìà
åäéå àæø ïéàúú ïéâøã" ïéìà ä]ïéòáù[ ïäîù 

åäé" ïåðéà ïéòé÷ø äòáù íéîù éø÷àã àæø ä
 àùéã÷ àîù ïäîù ïéòáùì ïé÷ìñã]åäéà àãå[ 

åäéå"åäé úàî øéèîä ä"íéîùä ïî ä  
  ëçì ïéøúñã àøúñàîù øñîúà ïéîé  םֵש ,נמסר לחכמים הסתרים סתר

  è÷/à  
  øäæ  

                                                                                                                                                                                     

הוא ' ג שכל ע"ז פד ע"א בתיקו"בהגר' עי(ב "והוא שם ע, ת"ב שזה בסוד ת"י ב ע"א על ס"בהגר' עי 6030
 .'@ב שמות למלאכים בעמוד א"ב וזה הע"והוא באמת ע, ט"שמות למט' ועוד כמקביל יש ע, )ב"באמת ע

ב "נקראים שמים ואותם עב גשרים היוצא מפסוק ויסע ויבא ויט אלו הם " פירוש שם של ע6031
 ).הערת הזוהר (ב של מעלה ונוטלין מהם"ת מקבלים מע"מלאכים של מטה במלכו

 ).הערת הזוהר ( פירוש מלכות מתפארת6032
 ).הערת הזוהר (ה והוא הרוכב עליהן כנשמה לגוף"ב שמות הוא שם יהו" פירוש סוד של אותן ע6033
 ).הערת הזוהר (מעלה הנקראים שמיםב שמות של "ב מלאכים של מטה מתחברים בע" פירוש ע6034
 .ג כלל טו בענין המזל העליון"כלל חו) ב(' ח שער כה פרק ב"ע' עי 6035
 ).הערת הזוהר(ו "בשכמל 6036
 ).הערת הזוהר(ו "בשכמל 6037
 ).הערת הזוהר(ו "בשכמל 6038
 ).הערת הזוהר(ו "בשכמל 6039
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 כגן אלא ,עדן גן שנקרא 'ה גן הוא ואם
 גם כך .הכל של ועדון ספוק בו שיש 'ה

 לא 'ה גן מה ,מצרים גם וכך סדום היתה
 צריך לא מצרים אף ,להשקותו אדם צריך
  מגיעשהנילוס משום ,להשקותה אחר

  .מצרים ארץ כל את ומשקה

åäé ïâ åäéà éàå" ïãò ïâ éø÷àã ä ïâë àìà
åäé" éîð éëä àìëã àðåãòå à÷åôñ äéá úéàã ä

íéøöî éîð éëäå íåãñ äåä6040åäé ïâ äî " àì ä
 àì íéøöî óåà äéì äà÷ùàì ùð øá êéøèöà
 åäéà ñåìéðã ïéâá äéì äà÷ùàì àøçà êéøèöà

àô÷é398íéøöîã àòøà ìëì é÷ùàå 6041  
 לא אשר והיה" ,כתוב מהבא וראה 

 ירושלם אל הארץ משפחות מאת יעלה
 .מטר מהם שנמנע שלהם נשוע זהו ,"'וגו
 תעלה לא מצרים משפחת ואם" ,כתוב מה
 עליהם ולא כתוב שלא ראה ,"' וגובאה ולא

 ולא במצרים מטר יורד לא כי ,הגשם יהיה
 שכתוב ,מהו ענשם אלא .אותו צריכים

 כל את 'ה ףויג אשר המגפה תהיה וזאת"
 צריכים לא שמצרים משום ,"' וגויםעמה

 להוכ כי" ,בה כתוב מה סדום אף .מטר
 זה ועל ,בה היו העולם עדוני כל ,"משקה

  . בה יתעדנו אחרים אדם שבני רצו לא
  

 áéúë äî éæç àú)æé ãé äéøëæ ( àì øùà äéäå
åâå íìùåøé ìà õøàä úåçôùî úàî äìòé ' àã

 äî àøèî ïåäðî òðîúàã ïåäìã àùðåò àåä
 áéúë)çé íù ( äìòú àì íéøöî úçôùî íàå

àìååâå äàá  ' áéúë àìã éîç)æé íù ( íäéìò àìå
 àìå íéøöîì àøèî úéçð àìã ïéâá íùâä äéäé
 áéúëã àåä äî ïåäìã àùðåò àìà äéì ïëøèöà

)íùé ç (ä óåâé øùà äôâîä äéäú úàæå ' ìë úà
äåâ íé]åâå'[ óåà àøèîì ïéëéøö àì íéøöîã ïéâá 

 äéá áéúë äî íåãñ)é âé úéùàøá ( äìë éë
ãò ìë ä÷ùîäá ååä àîìòã ïéðå6042 àì àã ìòå 

 äá ïåðãòúé ïéðøçà àùð éðáã ïàòá  
 מעצמם רשעים היו הם ,אמר חייא רבי

 ,לעני עין צר שהוא אדם בן שכל ,וממונם
 ,עוד ולא ,בעולם דויעמ שלא הוא ראוי
 מי וכל .הבא לעולם חיים לו שאין אלא

 ם שיתקייהוא ראוי ,לעני ותרן שהוא
 לו ויש ,בשבילו העולםיתקיים ו בעולם

  .הבא לעולם חיים של רךווא חיים

åäééîøâî ïéáééç ååä ïåðéà øîà àééç éáø6043 
åîîàðéò øö åäéàã ùð øá ìëã ïåäðå6044 éáâì 

 ãåò àìå àîìòá íéé÷úé àìã àåä úåàé àðëñî
 ïàî ìëå éúàã àîìòì íééç äéì úéìã àìà
 íéé÷úéã àåä úåàé àðëñî éáâì ïøúåå åäéàã

]íéé÷úéå àîìòá[ íééç äéì úéàå äéðéâá àîìò 
>àëøåàå <)àçøåàå(éúàã àîìòì ééçã 6045  

 ושתי הוא בהר וישב מצוער לוט ויעל"
 שראה משום ,מהול ."' וגועמו תיוובנ

 רבי .משם ועלה @םולסד קרוב שהיה
 מתהפך בותימס והוא" ,פתח יצחק

 åîò åéúåðá éúùå øäá áùéå øòåöî èåì ìòéå
åâå ')ì èé úéùàøá ( äåäã àîçã ïéâá àîòè éàî

]íåãñ áéø÷) [íåãñá(÷ìúñàå  ÷çöé éáø ïîúî 
 çúô)áé æì áåéà ( êôäúî úåáéñî àåäå

                                                           

ר ודור המבול ודור "שבני ישראל היו גלגול של אדה, נבאר עתהה "ד ד"פ שמות נו ע"שעה' עי 6040
 @.ע אם זה סיבת השפעתם הגדולה"וצ, הפלגה ואנשי סדום

 .ב"ג רסח ע"ח' עי 6041
ולא אמר כי היא משקה ומלת כולה באה להוסיף כל המציאות " כולה משקה"מוכיח כן מאומרה  6042

 ). אור יקר(הצריכות בעידוי עולם 
 ). אור יקר( בממוניהון חטאים בגופם ובממונם ועם כל זאת עיקר גזרתם שהיו חטאים 6043
צר עין בינוני ' בחי' והנה הם ג" דכל בר נש דאיהו צר עינא"אין . ת וכי חטא במממוניהון עדיף"וא 6044

צר עין לא אתקיים בעלמא שאינו מושך לו שפע ממדת הצדקה להתקיים בעולם ואין צריך לומר . ותרן
 לו וזה שאמר ולא עוד אלא דלית ליה חיים שאין לו פירות בעולם הזה אלא גם קרן הקיים לעולם הבא אין

והבינוני , בעמקי שאול' שאינו נהנה מאור החיים הנמשך בתוך הקדושה אלא יושב בחושך בתוך הקלי' וכו
חלוקות יש שמעשיו מועטים ונוחל עולם הזה והוא מתקיים בו לבד או יש שנוחל עולם הבא לבד ' יש בו ב

הוא ותרן וזה יש לו עולם הזה והבא כפול ומכופל בזה שמתקיים כ אמנם יש ש"מפני שהם מרובים ולא כ
 ).אור יקר(הוא ובזכותו מקיים לאחרים 

ואורכא דחיי תוספת החיים , דהיינו סוד אור החיים הנמשך מהחכמה והבניה שמשם החיים 6045
 ).אור יקר(מהכתר הנקרא אריך אנפין 
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 הוא ברוך הקדוש ,"' וגולפעלם ויבתחבולת
 של וייםכיס ומביא בעולם סבובים מסבב
 הופך כך ואחר ,מעשיו לעשות אורות
 ,ובמה .אחרצבע כ אותם ועושה אותם

 ומסבב תחבולות עושה ,בתחבולתו
 אותם כמו ולא ,אותם ךולהפ כדי סבובים

  .הראשונים

åâå íìòôì åéúåìåáçúá 'á÷" ïéáåáñ ááñî ä
éúééàå àîìòã ïéøîå÷6046ãáòîì ïéøéäè 6047 

 ïåì ãéáòå ïåì êôäî øúáìå éåãáåòë àðååâ
 ááñîå ïéìåáçú ãéáò åéúåìåáçúá äîáå àøçà

éàîã÷ ïåðéàë åàìå ïåì àëôàì ïéáåáñ  

  äøåú éøúñ  
 סתר נברא ממנו ,שמים קראשנ זה

 שהם הגוף איברי חשבון .אדם שנקרא
 ,איברים ושמונה ארבעים מאתים חשבון
 םֵש .עשרה ושש מאתים אותיותיו חשבון

 ב"בכ התורה כל של כלל וסתר סוד הוא זה
 זה שם שהרי משום ,אמירות ועשר אותיות
 ושלשים אותיות עשרה ושש מאתים
 מאתים הרי .בה שכלולים שבילים ושנים

  .הגוף איברי ושמונה ארבעים

 àã]ã[ àøúñ éøáúà äéðî íéîù éø÷à
 ïáùåç ïåðéàã àôåâ éôééù ïáùç íãà éø÷àã
 éäååúà ïáùç ïéôééù àéðîúå ïéòáøàå ïúàî

 éøñ úéùå ïúàî] àæø åäéà àã àîù]ñåèàø 
àúééøåàã àììë [>àøúñå àììë àúééøåà ìëã< 

ëá"ã àîù àäã ïéâá ïøéîà øùòå ïååúà á à
éøñ úéùå ïúàî[ ïéìéáù ïéøúå ïéúìúå ïååúà 

 àéðîúå ïéòáøàå ïúàî àä äéá ïìéìëúàã
àôåâã ïéôééù  

 סוד ,הכסא על השולט אדם שנקרא סוד
 ועל" שכתוב זה וסתר ,שלמטה שבעים של

 עליו אדם כמראה דמות הכסא דמות
 'וה" שכתוב סתר הוא וזה ,"מלמעלה

 ".םהשמי מן 'ה מאת 'וגו סדום על המטיר
 לחכמי ,אחד וסתר אחד ודבר אחד והכל
 הזה בעולם חלקם )הוא( אשרי ,נמסר הלב

  .הבא ובעולם

 àæø àéñøë ìò èéìùã íãà éø÷àã àæø
 ïéòáùã]ã[ áéúëã àã àøúñå àúúì) à ìà÷æçé

åë ( åéìò íãà äàøîë úåîã àñëä úåîã ìòå
 áéúëã àøúñ àåä àãå äìòîìî) èé úéùàøá

ãë (åäéå"ãñ ìò øéèîä äåâå íå'åäé úàî " ïî ä
àãç àøúñå àãç äìîå ãç àìëå íéîùä 

 äàëæ øñîúà àáì éîéëçì)åäéà ( ïåä÷ìåç
éúàã àîìòáå ïéã àîìòá  

 שמנעו עלנם של סדום די גזר נחתם
 ואביון עני ויד" שנאמר כמו ,צדקהמהם 

 מן אלא היה לא הדין ולכן ,"החזיקה לא
 וכתוב .אחד הכל ושמים צדקה .השמים

 שצדקה משום ,"חסדך שמים מעל ולגד כי"
 ,משמים הוא דין ,)בשמים( בשמו תלויה

 של הדין". השמים מן 'ה מאת" שכתוב
 בת עון ויגדל" שכתוב ,זה ממקום ישראל

 נקראת וירושלים ," סדוםמחטאת עמי
 היה זה הנה" שנאמר כמו ,םולסד אחות

 השמים מן היה ודינם ".אחותך סדום עון
 ,צדקהמהם  עושמנ על םוכסד אחד דין

 יש לזו ,נחרב וזה התהפך שזה לזה פרט

]íåãñ) [íúñ( åòðîã ìò ïåäìã àðéã øæâ 
 øîà úàã äîë åäééðî ä÷ãö)ìà÷æçéèî æè  (

 êë ïéâáå ä÷éæçä àì ïåéáàå éðò ãéå]àðéã[ àì 
 ïî àìà äåä)ä( ãç àìë íéîùå ä÷ãö íéîù

 áéúëå)ä ç÷ íéìäú (î ìåãâ éë êãñç íéîù ìò
 äéîùá ä÷ãö àéìúã ïéâáå>ð"íéîùá à< àðéã 

 áéúëã íéîùî àåä)ãë èé úéùàøá ( úàî
åäé" øúà éàäî ìàøùéã àðéã íéîùä ïî ä

áéúëã)  ã äëéàå( úàèçî éîò úá ïåò ìãâéå 
 úàã äîë íåãñì úåçà íìùåøé éø÷àå íåãñ

 øîà)èî æè ìà÷æçé ( íåãñ ïåò äéä äæ äðä

                                                                                                                                                                                     

 וטמונים כמו ביב הקמור דהיינו חריץ פירוש דברים המכוסין). א"ד(א "פירשתי לעיל דף פג ע 6046
  ).א"נ(ב "הרש. הטמון בקרקע

י אמצעי שהגשמי מתפעל מפגישת גשם בגשם והרוחני "אין הגשמי מתפעל מהרוחני אם לא ע 6047
ה לפעול בתחתונים יברא ברצון פעולתו מלאך ומשתלשל העליון בסוד "בהשגלה ולכך כאשר ירצה קב

וכח המלאך ההוא יקרא מסבות שהם סבות לפעולת הנפעלות ע עד שיפעל בפגישת גשם בגשם "אבי
ש מסבות מתהפך לפעולם ודאי "הפעולה הגשמית מתהפכת מכמה מינים וז' ויתהפך המלאך ההוא כפי בחי

 ). אור יקר(
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 åä ïåäðéãå êúåçàéîù ïî äà íåãñë àãç àðéã  .תקומה אין ולזו ,תקומה
 àãå êôäúà àãã øá åäééðî ä÷ãö åòðîã ìò
 äîå÷ú äì úéì àãå äîå÷ú äì úéà àã áøçúà  

  íìòðä ùøãî  
 ,אבהו רבי אמר ."' וגומצוער לוט ויעל"

 לך תדע ,הרע ביצר כתוב מהבא וראה 
 אותו עד אדם מבני לעולם מתבטל שאינו

 ,"'ו וגהאבן לב את תיוריוהס" שכתוב ,זמן
 ,בגיהנם נדונין אדם בני שרואה פי על שאף
 זהו ,אדם בני אצל לו וחוזר בא הוא

 של מצערה ,"מצוער לוט ויעל" שכתוב
  .אדם בני לפתות עולה משם ,גיהנם
  

åâå øòåöî èåì ìòéå ')ì èé úéùàøá ( éáø øîà
 êì òãú òøä øöéá áéúë äî äàøå àá åäáà

 åúåà ãò íãà éðáî íìåòì ìèáúî åðéàù ïîæ
 áéúëã)ãë åì ìà÷æçé ( ïáàä áì úà éúåøéñäå

åâå ' íðäéâá ïéðåãð íãà éðá äàåøù éô ìò óàù
ää íãà éðá ìöà åì øæåçå àá àåä" èåì ìòéå ã

 éðá úåúôì äìåò íùî íðäéâ ìù äøòöî øòöî
íãà  

 יש הנהגות שלש ,יהודה רבי אמר
  היא וזו ,והחכמה השכל הנהגת ,באדם

ðä ùìù äãåäé éáø øîà íãàá ùé úåâä
àéä åæå äîëçäå ìëùä úâäðä  

  è÷/á  
  øäæ  
 כמו ,דםא בני של עלופ משום ,"לפעלם"

 .אותם מהפך הוא כך ,מעשים עושים שהם
 משום ,"ארצה תבל פני על יצום אשר כל"

 אותם  אתמהפך הוא אדם בני מעשי
על " שהוא מצווה אותםבות בכל מה ימסה

ני תבל כל אשר יצום על פ" ."'פני תבל וגו
 בותימס והוא אמר אלעזר רבי". ארצה

 בוביםיס מסבב הוא ברוך הקדוש ,מתהפך
 ואחר ,התקייםל בעולם מעשים ומביא

 אותם ו שיתקיימחושביםאנשים ש
 את אותם הופך הוא ברוך הקדוש ,מעשים
  .בהתחלה שהיו מכמו מעשים אותם

 ïåðéàã äîë àùð éðáã íìòô ïéâá íìòôì
ïéãáåò ïéãáò6048ôäî éëä  íåöé øùà ìë ïåì ê

 äöøà ìáú éðô ìò)áé æì áåéà ( ïéãáåòã ïéâá
 àùð éðáã]êôäî[úåáñî ïåðéàì ) êôäî( ìëá 

åâå ìáú éðô ìò ïåì ãé÷ô åäéàã äî ' øæòìà éáø
á÷ä êôäúî úåáñî àåäå øîà" ááñî ä

ïéáåáñ6049àîìòá ïéãáåò éúééàå 6050 àîéé÷úàì 
éãáåò ïåðéà ïåîéé÷úéã àùð éðá åáéùçã øúáìå ï

á÷" ååäã äîëî ïéãáåò ïåðéàì ïåì êôäî ä
àúéîã÷á  

 כמו ,"בתחבולתו"כתוב  ,"ויבתחבולת"
 שאותו בעוד ,חרס כלי שעושה הזה מןוהא

 לעשות חושב ,לפניו מסתובב הגלגל
 דוגמאכ לעשות חושב .עושה ,וז דוגמאכ

 אחר לכלי זה כלי מהפך .עושה ,תאחר

 éàäë áéúë åúìåáçúá åéúåìåáçúá
àðîåà6051àñøçã ïéðàî ãéáòã 6052 ãåòá 

àì÷éè àéääã6053úøçúñà 6054 áéùç äéî÷ 
 àðååâë ãáòîì áéùç ãéáò àã àðååâë ãáòîì

                                                           

 ).אור יקר(אותם המלאכים מתהפכים מטוב לרע ומרע לטוב כפי מעשי בני אדם למטה  6048
 ).א"ד(מגלגל גלגולים  6049
 שקורא הדורות ובוראם להתקיים כגון דור המבול והם חשבו שהם קיימים לעולם וקלקלו דהיינו 6050

 ).אור יקר(מעשיהם ובטלם והפכם מהקיום אל העדר 
ר "כי הוא הנקרא הנעלם שהוא הכתר או הבינה והכלל ג" והוא"והיינו , ת בכללות כל הספירות"הת 6051
 ).אור יקר(ק "כולל ו' ואות ו

 ).אור יקר(החומר וצורתם נשמתם הם החומרים הגוף  6052
כיוצר הזה שעושה כלי חרס ובעוד שהטקלא בידו שהם האבנים שעושה כלי חרס עליו בכח גלגול  6053

ד העליון לפניו ולהחליף מלאך ממונה "י מגלגל גלגולים כל זמן שהטקלא שהוא ב"האבן ההוא כן הש
  ).א"ד(במלאך ממונה אחר 

אור (יובלות , שמיטין, שנים, חדשים, שבועות, ימים,  שעות:היא המלכות שהיא לעולם מתגלגלת 6054
 ).יקר
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 כך .לפניו סובב הגלגל שאותו משום
 שהוא מעשיו את מהפך הוא ברוך הקדוש
 זה ,ומהו ,ד"יו חסר "בתחבולתו. "עושה

 ,לפניו הסובב גלגל שהוא למטה דין בית
 לכלי זה מכלי כלים מהפך הוא זה ועל

 אם ,אדם בני של פעלם כפי זה וכל .אחר
 הגלגל אותו ,מעשיהם מטיבים אדם בני

 נעשים ואז ,ימינה אותם מסובב הסובב
 והגלגל ,כראוי להם להיטיב בעולם מעשים

 ,הימין צד באותו שוקט ולא תמיד סובב
  להרע אדם בני באו .בו מתגלגל והעולם

ïéâá àã àðàîì àã àðàî êôäî ãéáò àøçà 
àì÷éè àåääã6055á÷ êë äéî÷ úøçúñà " ä

åé øñç åúìåáçúá ãéáò åäéàã éåãáåò êôäî" ã
àúúì àðéã éá àã åäéà ïàîå6056 åäéàã 

àì÷è6057 ïéðàî êôäî àã ìòå äéî÷ úøçúñàã 
àøçà àðàîì àã àðàîî6058 àã ìëå ]éôë[ 

)ì( àùð éðá ïéáéèî éà àùð éðáã íìòô
 ïåì úøçñà àøçñã àì÷è àåää ïåäéãáåò

 àðéîéì àáèåàì àîìòá ïéãáåò åãéáòúà ïéãëå
øéãú úøçñà àì÷éèå úåàé à÷ãë ïåì6059 àìå 

 àìâìâúî àîìòå àðéîéã àøèñ àåääá êéëù
àùàáàì àùð éðá åúà äéá  

  íìòðä ùøãî  
 ,התאוה והנהגת ,הקדושה הנשמה כח
 כח וזהו ,רעות תאוות בכל מתאוה שהיא

 אדם לבני המנהגת וההנהגה ,התאוה
 .הגוף נפש נקראת היאו ,הגוף ומחזקת

 רבי אמר. המחזיק כח זהו ,דימי רבי אמר
 הרע יצר אין לעולם , בא וראה,יהודה
  .שאמרנו אלו כחות שני באלו אלא שולט

 àéäù äåàúä úâäðäå äùåã÷ä äîùðä çë
úåòø úåàú ìëá äåàúî6060 çë åäæå ] äåàúä

ú÷æçîå íãà éðáì úâäðîä äâäðääå[ àéäå óåâä 
óåâä ùôð úàø÷ð6061îà  çë åäæ éîéã áø ø

 ïéà íìåòì äàøå àá äãåäé éáø øîà ÷éæçîä
á åìàá àìà èìåù òøä øöé 'ïøîàã ïéìà úåçë  

 יצר אחר הרודפת היא המתאוה נפש
 ותאמר שכתוב משמע ,לעולם הרע

 נפש ,זקן אבינו הצעירה אל הבכירה
 ומפתה האחרת את מעוררת היא המתאוה

 והיא ,הרע ביצר להדבק הגוף עם אותה
 ונשכבה יין אבינו את נשקה לכה" ומרתא

 ףוונרד נלך ,הבא בעולם לנו יש מה ".עמו
 העולם חמדת תשוקת ואחר הרע יצר אחר

 òøä øöé øçà úôãåøä àéä äåàúîä ùôð
 áéúëã òîùî íìåòì)àì èé úéùàøá ( øîàúå

 äåàúîä ùôð ï÷æ åðéáà äøéòöä ìà äøéëáä
íò äúåà äúôîå úøçàä úà úøøåòî àéä óåâä 

 úà ä÷ùð äëì úøîåà àéäå òøä øöéá ÷áãäì
 íìåòá åðì ùé äî åîò äáëùðå ïéé åðéáà]àáä [

                                                                                                                                                                                     

והיא תחת רשותו ליפעל הנפעל , לעולם אין מסלק השגחתו מהמלכות בענין שלעולם השגחה עליה 6055
 ).אור יקר(ש אסחרת קמיה "וז, כרצונו בין בקיומם בין בביטולם

 ).אור יקר(מלכות  6056
בהאי סטרא , י סטרא ואית טיקלא אחרא בהאי סטרא אית טיקלא חדא בהא:ב"ב צה ע"ח' עי 6057

. עאלין ותבין, ונשמתין סלקין ונחתין, והאי טקלא לא שכיך לעלמין, ובהאי סטרא מאזני מרמה, מאזני צדק
ולכן לא , 'וכו לפי התפרדה והיא של נוגה שיש בה כח לטוב ורע לפי התכללה בקדושה א: ז"ש ברמ"ועיי

 .שתמיד פועלת, שכיך
מחכם , ומעושר לעוני,  בסוד הגלגול שמהפך לבושי הנשמות שהם הגופים מעוני לעושרהיינו 6058

וכן כל מדתם לפי עונשם ושכרם כנודע הכל תלוי בגלגול , מגבור לחלש מחלש לגבור, לטפש ומטפש לחכם
 ). אור יקר(תחבולות הנולד במיעוט הלבנה או הנולד במילואה מלואה מהימין חסרונו מהשמאל 

גילגול בחינותיו בימין ', והב. מימין לשמאל ומשמאל לימין' הא: מיני גלגולים' לפי זה בנמצאו  6059
אלא שבהיות גלגוליה בימין בחינותיה כולם , "וטיקלא אסחר בההוא סיטרא"ש "וז, עצמו או בשמאל עצמו

 ).אור יקר(ובהיות גלגוליה בשמאל בחינותיה כולם מתהפכות לדין , מתהפכות לרחמים ולחסד
 אז היא אשה , וכאשר יש לה גם נפש השכלית שהוא מן התורה,המדות הן בנפש הדבקה אל הגוף 6060

משלי  ( אין זה כי אם רע לב,מדוע פניך רעים) נחמיה ב ב(ש " כמ, כי המראה של אדם הוא תלוי בלב,יפה
 @).ש יא טז"ועיי, יא כב

והרוח הוא כח . ו ושורה עליואינו בגוף האדם אלא מזל, נשמה היינו השכל, ן"כי הענין של נר 6061
מיד בא הנפש , וכשבאו הנשמה ורוח באדם, הצומחת שבאדם, והנפש הוא כח החיוני. ההרגש שבאדם

 ).ד"א כח ע"יהל אור ח(במעי אמו מכחם 
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 äæä( ú÷åùú øçàå òøä øöé øçà óåãøðå êìð(   .הזה
 äæä íìåòä úãîç  

 להדבק מסכימות שתיהן ,עושות ומה
 ,"יין אביהן את ותשקין" כתוב מה .בו

 באכילה הרע ליצר להתעורר מתפטמות
  .ובשתיה

åò äîå äî åá ÷áãäì úåîéëñî ïäéúù úåù
 áéúë)âì íù ( úåîèôúî ïéé ïäéáà úà ïé÷ùúå

äéúùáå äìéëàá òøä øöéì øøåòúäì  

 ".אביה את ותשכב הבכירה ותקם"
 נפש ,בלילה מטתו על שוכב כשאדם

 הרע ליצר המעוררת היא המתאוה
 עד רע הרהור בכל דבק והוא ,בו ומהרהרת

 שמביא )עד א"נ( )על א"ד( מעט שמתעברת
 ודבקה הרעה המחשבה אותה האדם בלב

 עד לעשותה נגמר ולא בלבו ישעדיין ו ,בו
 כמתחלה הגוף לכח מעוררת התאוה שזאת

 .הרעה תשלום הוא ואז ,הרע ביצר להדבק
  לוט בנות שתי ותהרין" שכתוב זהו

 äéáà úà áëùúå äøéëáä í÷úå)âì íù (
 äåàúîä ùôð äìéìá åúèî ìò áëåù íãàùë

åòîä àéä àåäå åá úøäøäîå òøä øöéì úøø
èòî úøáòúîù ãò òø øåäøä ìëá ÷áã399 )ìò (

>ð"ãò à< äáùçîä äúåà íãàä áìá àéáîù 
 øîâð àìå åáìá ùé ïééãòå åá ä÷áãå äòøä
 óåâä çëì úøøåòî äåàúä úàæù ãò äúåùòì

)æëä (>îë< àåä æàå òøä øöéá ÷áãäì äìçú
ää äòøä íåìùú" ã)åì íù ( úåðá éúù ïéøäúå

èåì  
  äøåú éøúñ  
 שלטון מתוך ,"' וגומצוער לוט ויעל"

 קשר של אחד סיג הימין מצד נפרד ,המלך
 מצד הזהב סיגי בתוך דבוקה שהחקיקה

 א"נ( )יצרו של( מאהוט בתוך השמאל
. האילן של אחד קשר ונעשה )ומקומו
הוא  ,בעולם להתעורר יצחק כשרצה

 והפריד ,הקשה הדין של חכבהתחזק 
 והפריד אברהם והתחזק ,םמקיומ דרגות
 מתוך האילן של אחד קשר 400של אותו
 נכנס הקדמוני נחש אותו .מאהוט אותה

 ששתה היין והוא ,העץ אותו של פירותב
 והן .בזו זו קשורות דרגות שתי והוליד

 אחד .מאהוהט בצד שסובבות הדרגות
 עצה זו. ר"פעו נקרא ואחד ם"מלכו נקרא

 וכל הוא ויבגל ,פעור .בגלוי עצה וזו ,סתרב

åâå øòåöî èåì ìòéå' )ì èé úéùàøá ( åâî
àëìîã àúåðîøåä6062 àøèñî àùøôúà 

àëåúä ãç àðéîéã6063 àôìåâã àøåè÷ã 
àáäãã àëåúä åâá à÷áãúî6064 àøèñî 

 åáàñî åâá àìàîùã äéøöéã]ð"à åäéøåéã[ 
 ãéáòúàå]ãàøåè÷401) [îàøåè÷(àãç 6065 

÷çöé àòá ãë àðìéàã6066 àîìòá àøòúàì 
 àéù÷ àðéãã äéô÷åúá]ó÷úúà) [ï÷úà( ùéøôå 

ïéâøã6067 ]ó÷úúàå åäéîåé÷î) [äéîåé÷îúàå ó÷( 
íäøáà6068 àåää ùéøôå ãàðìéàã àãç àøåè÷ 

)ùãç(äàîã÷ ùçð àåää åáàñî àåää åâî 6069 
äéáðàá ìàò6070éàå àðìéà àåääã  àøîç åä

                                                           

 ).אור יקר(מתוך מרכבות הקדושים  6062
 ).אור יקר(כעין סוגי הזהב הנעשה בהיתוכו ] סיגים[נמצאו מתוך המותר ' הקלי 6063
 .ב"לעיל סב ע' יע 6064
מצד שמאל ושתיהם נקשרות ' מצד ימין וקלי' היתוך הימין הם היתוך השמאל והענין שיש קלי' פי 6065

 ).אור יקר(' באילן א
שתוקפם הוא מהגבורה והיינו עשו משמאלו נוטל בת ישמעאל לאשה שהוא מימין ' כענין הקלי 6066

 ).אור יקר(
 ).יקראור (היינו הפגם שעושה בספירות ומכבידם  6067
 ).אור יקר(' שמצדו הוא זועם בדין ומטבל הקלי, כדכתיב ואל זועם בכל יום 6068
 ).אור יקר(לפתות לאדם ] ב"לעיל לה ע[ל רכב עליו "הנחש היה מצד הקדושה בגן וסמא 6069
שנאחז בענפי התפשטות האילן הזה והיינו לוט שהיה מצד אברהם בימין בקודשה כדמסיק והיין  6070

 ).אור יקר(הזה סחיטת ענבי הגפן נכריה יין נסך ששתה היה כח האילן 
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 הוא בכסוי שהוא ,מלכום .בגלוי מעשיו
 נפרדים אלה משני .סיםומכ מעשיו וכל

  ,למיניהם רבים מינים

>àúùã <)éúùã( àã ïéøéè÷ ïéâøã ïéøú ãéìåàå 
àãá6071 ãç åáàñî øèñá ïøçñã ïéâøã ïåðéàå 

åëìî éø÷à"í6072åòô éø÷à ãçå "àèéò àã ø6073 
 àéìâúàã àèéò àãå àéñëúàã] àéìâúàã øåòô

àéìâúàá éåãáåò ìëå åäéà[åëìî " àéñëúàã í
 ïéøú ïéìàî àéñëúàá éåãáåò ìëå åäéà

àéâñ ïéðéæ ïùøôúàåäééðæì ïé  
  é÷/à  
  øäæ  

 עומדת והיתה תמיד שסובבת תחבולתו
 בוב הקדוש ברוך הוא מס,הימין של בסבוב
 וכלים בותימס ומהפך שמאל לצד אותה
 ואז. שמאל צד לאותו בהתחלה שהיו

 להרע בעולם מעשים ונעשים סובב הגלגל
 עד צד לאותו סובב והגלגל ,אדם לבני
 הגלגל .מעשיהם להיטיב שבים אדם שבני
 בתחבולתו כך ועל ,האדם בני במעשי עומד

  .תמיד עומד ולא ,לפעלם

 àîéé÷ äåäå øéãú øçñàã åúìåáçú
á÷ àðéîéã àúåøçñàá" àøèñá äéì øçñà ä

 àúéîã÷á ååäã ïéðàîå úåáñî êôäîå àìàîùã
øçñà àì÷è ïéãëå àìàîù øèñ àåääìà 

 éðáì ïåì àùàáàì àîìòá ïéãáåò åãéáòúàå
 øçñà àì÷èå àùð àùð éðáã ãò àøèñ àåääì

 àîéé÷ àì÷èå ïåäéãáåò àáèåàì ïéáééú
ïéãáåòá6074 åúìåáçúá àã ìòå àùð éðáã 

øéãú àîéé÷ àìå íìòôì6075  
 גורם הוא ברוך הקדוש ,בא וראה

 הכל לעשות כדי בעולם ומעשים סבובים
 רשווהש קרימהע יוצא והכל ,כראוי

 יצא ,אליו אברהם את רביק .שלמעלה
 מהול אברהם היה אשל ,ישמעאל ממנו

 ולא למטה שהוא משום ,ממנו כשיצא
 הקדוש כך אחר. דשוק ברית באות נשלם
 ונמול בתחבולותיו סבובים בביס הוא ברוך

 ונקרא בשמו ונשלם בברית ונכנס אברהם

á÷ éæç àú"ä6076ïéáåáñ íøâ 6077 ïéãáåòå 
 àìëå úåàé à÷ãë àìë ãáòîì ïéâá àîìòá

àùøùå àø÷òî à÷ôð6078 áéø÷à àìéòìã 
ìàòîùé äéðî ÷ôð äéáâì íäøáà6079 äåä àìã 

ôð ãë øéæâ íäøáà àúúì åäéàã ïéâá äéðî ÷
á÷ øúáì àùéã÷ àîéé÷ úàá íéìúùà àìå" ä
íäøáà øæâúàå åéúåìåáçúá ïéáåáñ ááñ6080 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(בנות לוט ' בנים מב' ב' כחות בקלי' הם ב 6071
נקראת מולך מלשון ): יח כא(רבנו בחיי ויקרא ' עי. ּוְלִמְלֹּכם ֱאֵהי ְבֵני ַעּמֹון) יא לג( 'מלכים א' עי 6072

מואב אב . היא הנקראת אדרמלך וענמלךו, והיא הנקראת מלכום שהיתה תועבת בני עמון, מלכות ואדנות
 ).לקוטי תורה דברים ( עמון נועם בינה,חכמה

 .הדעת' היא כינוי לבחי" עיטא"א בשם עמק המלך ש"לעיל יא ע' עי 6073
ונקראות מדות העליונות משקל דהיינו , או מדת רחמים לדין, שהם מהפכות מידת הדין לרחמים 6074

' עילאה כף הימין ה' כי ה, ה" פעמים לשמאל וסוד באותיות הויטיקלא כענין המשקל שמכריע פעמים לימין
 ).אור יקר(לשון המשקל ' קנה המשקל י' תתאה כף שמאל ו

כי מיום שנברא כל המציאות ועד חמשים אלף שנה שהוא סוד היובל הגדול , זהו סוד זמן החולף 6075
 ).אור יקר(ות שידמה לחבירתה בגלגול המדות העליונ' ואל בחי, אין זמן שידה לחבירו

 ).אור יקר(בינה  6076
 ).אור יקר(ק ההנהגה "היינו גלגול ו 6077
 ).אור יקר(חכמה וכתר בכח השוכן עליהם  6078
ולא היה אפשר לצאת אלא על ידי מי שיהיה קרוב אל הקדושה , הוא קליפה קרוב אל הקדושה 6079

 ).אור יקר(זו שהיא קרובה אל הקדושה ' בלתי נימול מפני מציאות קלי
 ).אור יקר(ועאל בברית בתוך הקודשה הפנימית ביסוד ' ל מכל קלינבד 6080
 ).אור יקר(ת "שבת' שם בן ד 6081
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 של בסוד אותו הַרְטִע עליונה 'וה ,אברהם
 ,נמול והוא נשלם שהסוד כיון .מרוח מים
 ונקשר ,שקד זרע והיה יצחק ממנו יצא

 כתוב זה ועל ,ממים אש של בסוד למעלה
 ולא ,"אמת זרע להוכ שורק נטעתיך ואנכי"

  .האחר הצד באותו נקשר

äéîùá íéìúùàå úéøáá ìàòå6081 éø÷àå 
íäøáà6082äå  'äàìò6083 àæøá äéì úøèòà 

çåøî íéîã4026084 øæâúàå íéìúùà àæøã ïåéë 
÷çöé äéðî ÷ôð6085 øù÷úàå àùéã÷ àòøæ äåäå 

íéîî ùàã àæøá àìéòì6086å  áéúë àã ìò
)àë á äéîøé ( òøæ äìë ÷øåù êéúòèð éëðàå

úîà6087àøçà àøèñ àåääá øù÷úà àìå   
 שתי ומבנותיו לוטמ יצאו ,בא וראה

וי שרא צד באותו ונקשרו נפרדות מותוא
  בבו ועל זה הקדוש ברוך הוא מס,להם

 ïéøú äéúðáîå äéðî å÷ôð èåì éæç àú
ïéîåà6088ïùøôúî 6089 àøèñ àåääá åøù÷úàå 

éæçúàãïåì 6090á÷ àã ìòå "ááñî ä  
  íìòðä ùøãî  

  ïäéáàî  ".מאביהן
 הרע יצר אין מעולם ,יצחק רבי אמר
 ומתוך ,ושתיה באכילה אלא מתפתה
 מה בצדיק .באדם שולט אז היין שמחת
 ואינו ,"נפשו בעולש כלוא צדיק" ,בו כתוב

 אותו ,יהודה רבי שאמר .לעולם משתכר
 נזם" עליו קוראים ,ששותה חכם תלמיד

 שם שמחלל אלא ,עוד ולא ,"חזיר באף זהב
 ששון הנהו" ,מהו הרשעים מנהג .שמים

 בקר הרוג" ,באדם שולט אז היין ".ושמחה
 הוי" הכתוב אמר עליהם ,"' וגוצאן ושחוט

 לעורר כדי ."' וגוירדפו שכר בבוקר משכימי
 אלא מתעורר הרע יצר שאין ,הרע ליצר
 ןאביה את ותשקין" שכתוב זהו .היין מתוך

  ".יין

 äúôúî òøä øöé ïéà íìåòî ÷çöé éáø øîà
 æà ïééä úçîù êåúîå äéúùå äìéëàá àìà

 äéá áéúë äî ÷éãöá íãàá èìåù)äë âé éìùî (
 íìåòì øëúùî åðéàå åùôð òáåùì ìëåà ÷éãö
 éåøîã ïðáøî àáøåö éàä äãåäé éáø øîàã

 äéìò àðéø÷)áë àé íù ( àìå øéæç óàá áäæ íæð
ù ììçîù àìà ãåò åäî íéòùøä âäðî íéîù í

)âé áë äéòùé ( èìåù æà ïééä äçîùå ïåùù äðäå
åâå ïàö èåçùå ø÷á âåøä íãàá ')å( øîà íäéìò

 áåúëä)àé ä íù ( øëù ø÷áá éîéëùî éåä
åâå åôåãøé ' òøä øöé ïéàù òøä øöéì øøåòì éãë

ää ïééä êåúî àìà øøåòúî" ã)âì èé úéùàøá (
ïéé ïäéáà úà ïé÷ùúå  

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(מצד החסד  6082
 ).הערת הזוהר(א "צו ע). אור יקר(בינה  6083
עשר ) ט"א מ"פ(י "ס' עי). הערת הזוהר(א "לא ע). מ"מ(וזהו מים מרוח , א"שאברהם הוא חסד דז' פי 6084

 חקק וחצב , מים מרוח,שלש) א"מי( ' וכו,שתים רוח מרוח) י"מ('  וכו רוח אלקים חייםאחת, ספירות בלימה
ווין ' הוא ג' בכל הספירות ולא ניחא לי כי בסוד ה) אולי הגוברים(' מים ורוח הג. כ"ע, ב אותיות"כבהן 

  ).אור יקר(ט שהם מים ואש ורוח "א וי"ע ויב"שהם ויס
 ).אור יקר(תו ומעלתו אם לא ימול לא היה אפשר לצאת ממנו מפני קדוש 6085
 חקק וחצב בה כסא ,ארבע אש ממים) ב"יא מ"פ(י "ס' עי). אור יקר(גבורה שאצילותה מחסד  6086

 .ואופנים וחיות הקדש הכבוד שרפים
 ).אור יקר(לא נולד עד שמל אברהם , ולזה כדי שלא יתדבק בו טומאה, אין פגם וחיצוני מתדבק בו 6087
 ).א"ד(עמון ומואב  6088
אור (והיה ראוי שיהיו אומה אחת ונבדלו לשתים כפי הרמז שבהם ' אחיות ואב א' עם היותם ב 6089

 ).יקר
דתרין אכסדראין ) א"דף יג ע(בראשית ' ש בפ"כמ' פי). אור יקר(כפי יסודם באו בערוה מאב ובת  6090

א באתרייהו אלא בגין לאתקשר, תחות גדפא שמאלא דשכינתא ומתפרשין לתרין אומין דאינון עמון ומואב
', ה ושל שלמה ושל משיח כולם היו טבועים בקלי"זל כי הנשמות של דהע"ש הארי"יובן במ, דאתחזי ליה

אבל , לא היתה הקליפה מניחתם לצאת מתוכה, כיון שהוא זווג של היתר, ואלמלא נזדווג לוט עם אשתו
ז נתבררו ויצאו "ועי, מאוסהוציאה אותם הקליפה באותו זווג ה, כיון שהוא זווג של איסור עם בנותיו

 ).מ"מ(לעולם 
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 ידע ולא" ,כתוב מה ,אבהו ירב אמר
 אינו הרע יצר ,כלומר ,"ובקומה בשכבה
 ובקומה הזה בעולם בשכבה בה משגיח
 הגוף כח עם מתעורר אלא ,הבא לעולם

 רבי שאמר ,הזה בעולם תאותו דולעב
 ,בגיהנם הרשעים שנכנסים בשעה ,אבהו

 זהו ,בהן לראות הרע ליצר מכניסים
 של לצערה ,"ערהוצ בא ולוט" שכתוב
 הבריות את לנסות משם לו ויצא .גיהנם

 לוט ויעל" שכתוב זהו .שאמרנו כמו
  .גיהנם של מצערה ,"מצוער

 áéúë äî åäáà éáø øîà)äì íù ( òãé àìå
 çéâùî åðéà òøä øöé øîåìë äîå÷áå äáëùá
 àáä íìåòì äîå÷áå äæä íìåòá äáëùá äá
 íìåòá åúåàú ãåáòì óåâä çë íò øøåòúî àìà

à éáø øîàã äæä íéòùøä ïéñðëðù äòùá åäá
ää ïäá úåàøì òøä øöéì íéñéðëî íðäéâá" ã

)âë íù ( íðäéâ ìù äøòöì äøòö àá èåìå)÷ôðå (
]÷éôðå[ ïøîà÷ãë àúééøáì àúåñðì ïîúî äéì 

ää" ã)ì íù (íðäéâ ìù äøòöî øòöî èåì ìòéå  

 משמע ,יצחק רבי אמר ".בהר וישב"
 מושבו שם שהוא מלמד ,"בהר" שכתוב
 שאין הר כמו חרב שהוא גוף .הר במקום

 שתי אלו ,"עמו בנתיו ושתי" .טובה בו
  כי" .שאמרנו הכחות

 øäá áùéå)íù ( òîùî ÷çöé éáø øîà
 øä íå÷îá åáùåî íù àåäù ãîìî øäá áéúëã
 éúùå àúåáéè äéá úéìã øäë áøç àåäù óåâ

áä åìà åîò åéúåðá 'éë ïøîàã úåçë  

  äøåú éøúñ  
 כל ואת להגדו הים את וסובבים

 זז ואחד אחד וכל ,הללו הטמאים הצדדים
 לוט ,למטה איה זו כדוגמא. למקומו )נזף(

 . סדוםאנשי עם דיורו םוֹש מאברהם נפרד
 ,באברהם נזכר הדין עליהם כשהתעורר

 השקוהו בנותיו ,מהם ונפרד משם לו ושלח
 נקראת אחת ,מותוא שתי ממנו והולידו יין

 לויבג אחת ,עמון נקראת ואחת מואב
 עצה ,ם"מלכו דרגתו עמון .בכסוי ואחת
. בגלוי הכל ,ר"פעו דרגתו מואב ,בכסוי

 בן ,עמי בן אמרה אחת ,בנותיו וז כדוגמא
 הוא לכן ,הוא ממי אמרה ולא מעמי לי יש

 ,זה הוא מאב ,מואב אמרה זו .בכסוי היה
 הדבר ,ר"פעו דרגתו , לוהולדתי מאבא
  .בגלוי

éøèñ ïéìà ìëìå àáø àîé ïøçñå ìëå åáàñî 
 ãç)óù] (óæð ãçå[ åäéà àã àðååâë äéúëåãì 

 äéøåéã éåùå íäøáàî ùøôúà èåì àúúì
 øëãà åäá àðéã øòúà ãë íåãñ éùðàá

]ì[øôúàå ïîúî äéì çìùå íäøáàé ïéé åäééðî ù
 ãç ïéîåà ïéøú åäá åãéìåàå äéúðá äéì åàé÷ùà
 ãçå àéìâúàá ãç áàåî éø÷à ãçå ïåîò éø÷à

àéñëúàá6091ïåîò àâøã 6092åëìî äéìéã " í
åòô äéìéã àâøã áàåî àéñëúàã àèéò" àìë ø

 éîò ïá úøîà àã äéúðá àã àðååâë àéìâúàá
 ïéâá àåä ïàîî úøîà àìå éîòî éì úéà àøá
 áàî áàåî úøîà àã àéñëúàá äåä åäéà êë

åòô äéìéã àâøã äéì úãéìåà àáàî àðã àåä" ø

                                                           

הנקרא עמון היא כנגד '  אלו הם בחינת שתי קליפות אחת כנגד הבינה ואחת כנגד המלכות והקלי6091
 כי , ובקליפה נקראת עמון.אלהינו ובקדושה נקראת נועם' הבינה הנקראת נועם בסוד ויהי נועם ה

רידה אחת טובה אני עתיד להוציא מעמון והיא ה פ" שאמר הקב,ל"ש רז" וזהו סוד מ.אותיותיהם שוות
 מצד הקדושה אשר היתה בתוך הקליפה ההיא לכן נקראת ה ולהיות,ה"נעמה העמונית אשת שלמה המלך ע

שער מאמרי  (שהיא הקדושה ולא קראוהו עמונה על שם הקליפה הנקראת עמון' נעמה על שם נעם ה
 ).י"רשב

 ).הערת הזוהר(א ”קעג ע 6092
וכשנפרד . כי הוא הקליפה היונקת מאחוריים דזעיר, כבר נתבאר למעלה בענין לוט, וט ענין בנות ל6093

רות , והנה הם. שנתערבו בחטאו של אדם הראשון, הוציא עמו שתי נשמות קדושות, לוט מעל אברהם
. 'נועם ה, ויש בה אותיות. כנודע' הנקראת נועם ה, והנה נעמה היא מן בינה. ונעמה העמונית, המואביה

היא מן , אבל רות. כ נשמות"ולא היו כלולות בה כ, אין אחיזה גדולה אל הקליפה בה, היותה מן בינהול
, ולכן נאחזו בה הקליפות במאד מאד וכל הנשמות הקדושות של מלכות בית דוד, עלמא דאתגלייא, מלכות

ובה , שנתגיירה רותעד , ולא נתבררו משם, וכולם נתערבו בקליפות, כלם היו כלולות בה כנודע, עד המשיח
. א"והיא בגימטריא תרע, שהוא במלכות, י"ולכן רות היא בגימטריא מלוי של שם אדנ. היו כלולות כלם

הם רות , בנות לוט' והנה ב, נשארו אותיות המלוי בגימטריא רות, ה"וכשתסיר אותיותיו הפשוטות שהם ס
 ).פ וירא"שעה (ונעמה
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àéìâúàá äìî6093  
 מכן רלאח ,המלך דוד אחז אלה ובשני

 ,המלך דוד ממנה ויצא רות באה ממואב
  מעמון

ãåã ãéçà ïéìà ïéøúáå6094 ïî øúáìã àëìî 
 ãåã äðî ÷ôðå úåø úúà áàåî]àëìî[ïåîò ïî   

  é÷/á  
  øäæ  

 שהכל בעולם גלגולים ומגלגל סבובים
  .במקומו הכל ויתקשר כראוי יעשה

 àìë ãéáòúéã àîìòá ïéìåâìâ ìâìâîå ïéáåáñ
øù÷úéå úåàé à÷ãëäéøúàá àìë   

 ברוך שהקדוש ללוט היה נאה ,בא וראה
 שתי ומאשתו )ומבנותיו( ממנו יוציא הוא
 להתקשר בשביל אלא ,הללו מותוהא

 ,יין מתוך ונעשו ,להם הראוי במקומם
 באותו במערה להם הזדמן היין ואותו
 שנאמר כמו ,שנעשו הסוד וזהו ,לילה

 נתבאר והרי ,"וישכר היין מן וישת"
  .ובארוה

úèåìì äéì äåä úåàé éæç à6095á÷ã " ÷éôé ä
 äéðî)äéúðáîå (]äéúúàîå[ ïéìà ïéîåà ïéøú 

 åäééøúàá àøù÷úàì ïéâá àìà]éæçúàã [
)éæçúéã( àðéé àåääå àðéé åâî åãéáòúàå åäì 

 àæø àåä àãå àéìéì àéää àúøòîá ïåäì ïîãæà
øîà úàã äîë åãéáòúàã )àë è úéùàøá (

øëùéå ïééä ïî úùéå6096úà àäå äåî÷åàå øî  
 להם קראו הן ועמון מואב ,בא וראה

 הבכירה ,אמר יוסי רבי .מאב ,מואב ,שמות
 .הוא מאבא ,מואב אמרה ,צפהובח אמרה

 בן שמו ותקרא ,בן ילדה היא גם והצעירה
 ולא ,עמי בן ,עמי בן אמרה בצניעות .עמי

  .הוא ממי אמרה

 ïäîù ïåì ïàø÷ ïåðéà ïåîòå áàåî éæç àú
 áàåî>áàî<áø  åôéöçá äøéëá øîà éñåé é

 äãìé àéä íâ äøéòöäå àåä àáàî áàåî äøîà
 éîò ïá äøîà åòéðöá éîò ïá åîù àø÷úå ïá

øá)à(äåä ïàîî äøîà àìå éîò 6097  
 ידע ולא" כתוב בהתחלה ,בא וראה

 ,ו"וא על ונקוד ,ו"בוא ,"ובקומה בשכבה
 באותו נמצא היה מלמעלה שסיוע משום
 ,ממנו תלצא המשיח מלך שעתיד מעשה

 כתוב ובאחרת .ו"בוא כאן נשלם ולכן
 ממנה יצא שלא משום ,ו"וי רחס "ובקמה"

 כתוב זה ועל ,הזו האחרת כמו ה"לקב חלק

 áéúë àúéîã÷á éæç àú)äì èé úéùàøá (
àåá äîå÷áå äáëùá òãé àìå"àå ìò ãå÷ðå å" å

ìéòã àòåéñã ïéâá àãáåò àåääá çëúùà äåä à
äéðî à÷ôðì àçéùî àëìî ïéîæã6098 êë ïéâáå 

àåá àëä íéìúùà"å6099 äî÷áå áéúë àøçàáå 

                                                           

 ).אור יקר(מפני שהיא במלכות ותחתיה מצולות ים  6094
ומה גם בעון בואו על בנותיו אלא ודאי שסודם גורם לכך ונפקו , היה ראוי לוט לכך, כלומר בתימה 6095

 ).אור יקר(מגו יינא שהם כחות הרעים משמרי היין העליון 
וישת מן , דכתיב, וכמעט שטעה בהם,  באלו היכלות של קליפות נכנס נח לראותם.ב"ב רסז ע"ח' עי 6096

דברי כאן ). ב"א פל"עמק המלך ש (והם טמאו אותו וגילו את ערותו,  היינו שנדבק בהם,גלהיין וישכר וית
 @.והמבין יבין, ז הבנו דבריו"על זהר פקודי ועכ

 .א"ג קפח ע"ח' עי 6097
ואותה הנשמה הקדושה אינה יוצאה ממקומה אלא על ידי נקבה שהיא נשמה שנזרקה בעון אדם  6098

 ). אור יקר(אלו ' הראשון בעמקי הקלי
מאותיות השם להורות על הקדושה ואם היה ראוי להיות בו ' פירוש שבכל מקום קדושה ניתוסף א 6099
 ).א"נ(ח "ז. ו הרומז לקדושה"מלא וחסר רומז שאין שם קדושה וכאן נטל משם אות וא' אות א

כ אמר וכל שאר מלכין "ב ותימה שאח"שלח לך קמג ע' פ' מכאן רמז שלא יצא משיח מנעמה ועי 6100
גם זה טעות ושובש כי לאוקמא מינה קאי . א"ד' עי). א"ד(ע "לכא משיחא ומחפצי בה לא יצאו מלכין וצומ

על רות מהבכירה מנה דוד ושלמה ושאר מלכין ומלכא משיחא בן נתן בן דוד ולא קאי אחפצי בה כמו 
לא ידע (ב "הרש. ב תמר ורות”מ ולקמן קפח ע"סה' ע וזה פשוט וע"שהבין איזה תלמיד טועה שהניח בצ

ס קשה דנעמה אשת שלמה "ב ותו איך נתפייס וס"ו כמבואר בהדיא בסימן י"שהמקשה הוא רבינו מהרח
תריץ יתיב באורך ותורף דבריו כי העיקר  ב"ז שם בי"אמנם הרמ. ורחבעם בנה והיא שלשלת שיצא המשיח

 ).א"נ(ן "מאי. ב"ונעמה לא סלקא בחושבנא כמו שאר נשי מלכי בית דוד עש ה"דהע
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 מלא ו"בוא "ובקומה" הגדולה הזו באחרת
  . עליו ונקוד
  

éå øñç"ïéâá å6100 à÷ìåç äðéî ÷ôð àìã 
á÷ì"ä6101 éàäá áéúë àã ìòå àøçà éàäë 

àåá äîå÷áå àùéù÷ àøçà" äìò ãå÷ðå àìî å  
 הקדוש שעתיד ידע לא ,אמר שמעון רבי

 ושלמה המלך דוד ממנה להעמיד הוא ברוך
 עוד .המשיח ומלך המלכים שאר וכל

 בטרם ותקם" ברות שכתוב כמו ,"ובקומה"
 היום ובאותו ."' וגורעהו את איש יכיר

  ,ודאי קימה לה היתה

á÷ ïéîæã òãé àì øîà ïåòîù éáø" àî÷åàì ä
ïéëìî øàù ìëå äîìùå àëìî ãåã äðéî6102 

äîå÷áå åú àçéùî àëìîå6103 úåøá áéúëã 
)â úåøãé  (åâå åäòø úà ùéà øéëé íøèá í÷úå '

 àîåé àåääáå>éàãå äîé÷ äì äåä<  

  íìòðä ùøãî  
 נופלת וחרדה יראה ,"בצוער לשבת ירא

 שמצערין גיהנם צער שרואה בשעה עליו
 שרואה כיון .ידון ששם וחושב לרשעים

 בני לפתות והולך יוצא ,שם נדון שאינו
  .אחריו אדם

øòöá úáùì àøé)  èé úéùàøáì( äàøé 
 íðäéâ øòö äàåøù äòùá åéìò úìôåð äãøçå
 äàåøù ïåéë ïåãé íùù áùåçå íéòùøì ïéøòöîù
 íãà éðá úåúôì êìåäå àöåé íù ïåãð åðéàù

åéøçà  
 בני את להזהיר דורש היה הונא כשרב

 השמרו ,בני ,להם אומר היה ,האדם
 ,הרע יצר זה ,ומיהו ,גיהנם של משליח
  .גיהנם של שליח שהוא

ä áø íãà éðáì àøäæàì ùéøã äåä ãë àðå
 øîà äåä]åäì) [äéì( ìù àçéìùî øîúñà éðá 

 ìù çéìù àåäù òøä øöé åäæ àåä ïàîå íðäéâ
íðäéâ  

 לעלוקה" שכתוב זה מה ,אמר אבא רבי
 לוט בנות שתי אלו ,"הב הב בנות שתי

 ונפש המתאוה נפש שהיא ,שאמרנו
 הרע יצר אחר הרודפת בגוף המשתתפת

  .לעולם

áø áéúëã éàî øîà àáà é)åè ì éìùî (
 úåðá éúù åìà áä áä úåðá éúù ä÷åìòì

èåì6104 ùôðå äåàúîä ùôð àéäù ïøîàã 
 íìåòì òøä øöé øçà úôãåøä óåâá úôúúùîä  

 כי" בלוט כאן כתוב ,יהושע רבי אמר
 לעלוקה" שם וכתוב ,"בצוער לשבת ירא
 בגימטריא הוא א"יר ".הב הב בנות שתי

 אז ,הוא ירא אם ,יצחק רבי אמר .ה"עלוק
 כך אלא .הבריות את להטעות בא הוא למה
 מתירא ,הרע כשרואה ,הַלְוַע עושה כל דרך
 חושש ואינו לרשעתו חוזר ומיד ,שעה לפי

 èåìá àëä áéúë òùåäé éáø øîà)éùàøá ú
ì èé ( íúä áéúëå øòöá úáùì àøé éë) ì éìùî

åè (øé áä áä úåðá éúù ä÷åìòì" àéøèîéâá à
÷åìò àåä" éàîì àåä àøé éà ÷çöé éáø øîà ä

 àúééøá éòèîì éúà]àìà[ äùåò ìë êøã êë 
 äòù éôì àøééúî òøä äàåøùë äìåòå øæåç ãéî

                                                                                                                                                                                     

שלח קעג כי חפצה בה ההיא איתתא דנתן בו דוד והיא אימא דמלכא משיחא נמצא ' ש בפ"יובן במ 6101
כי משיח לא יצא משלמה ונעמה אשתו הבאה מעמון בן הצעירה אלא מרות הבאה מן מואב בן הבכירה 

 ).אור יקר(שקדמה רות לנעמה ). זהר הרקיע(
 ).אור יקר(משיחא במלכא " ובקומה"כ "ואח, בגלות" שכבה"כ "ואח 6102
כ לזה "שהיה ראוי שיהיה נקוד בשכבה ג, אמנם קשה, כ ובקומה"והשתא ניחא בשכבה קודם ואח 6103

ועוד אתקם מינה כל הני מלכים ועוד , זעירא' ו, אמר שהוא רומז לאתחבר עמיה בעוז שהוא היסוד
כתיב ותקם בטרם כ "שמעלתה אינה בשכבה אלא ובקומה בטהרה דכתיב ותשכב מרגלותיה עד הבקר ואח

 ).אור יקר(' כ ובקומה נקוד ו"ובג' וגו
קליפות שור ' ג, ל"ג וז"ע' ג ח"יהל אור חעוד בזה ' ועי) 'א ט"דז' ש נוק"פת(כלומר תאווני וכעסני  6104

', ם ונחש וכו"מדות הכוללות הכל תאוני וכעסני שהן עשו וישמעאל ס' ושור וחמור הן ב' חמור כלב וכו
 רבי אמר: א"ז קסה ע"תיקו' עי. אומרות הב הבהבנות ה' בכנגד  וד שזה"ע' ב מ"ח יהל אור 'וע, ל"עכ

וזבחת עליו ) שמות כ כא(שמעון ברי ועוד ברזא דקרבנין לבא איהו מזבח דביה דם דקרבנין ועל דא אתמר 
 אם זכו אריה הוה נחית למיכל קרבנא ואי לא כלבא נחית ובאן אתר בכבד דתמן מרה גיהנם דאיהי עלוקה

וכלבא בהון צווח הב הב ומרה איהי ' לעלוקה וכו) משלי ל טו(דאית לה תרי בנות הב הב כמה דאת אמר 
גיהנם חרבא דמלאך המות דאית לה תרי פיות כגוונא דגיהנם דאתמר בה לעלוקה שתי בנות הב הב כגוונא 

  .ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות ) דמשלי ה(דא אתמר בחרבא 
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 דין שרואה בשעה ,הרע יצר כך .לכלום
 ,)לעשות( לחוץ שיוצא כיון .ירא ,ברשעים

  .כלום חושש אינו

 êë íåìëì ùùåç åðéàå åúòùøì]òøä øöé [
)òùøä(äàåøù äòùá  ïåéë àøé íéòùøá ïéã 

 àöåéù]õåçì[) úåùòì (íåìë ùùåç åðéà  
 ותאמר" שאמרו זה מה ,אמר אבא רבי

 זה מה ,"זקן אבינו הצעירה אל הבכירה
 ,זקן שנקרא הרע יצר זהו ".זקן אבינו"

 שנולד ,זקן שהוא ,"וכסיל זקן מלך" שנאמר
 אמר יהודה רבי אמר ,ששנינו. האדם עם
 אומרת תאוההמ נפש אותה ,יוסי רבי

  ונדבק אחריו ףונרד זקן אבינו ,לאחרת

 áéúëã éàî øîà àáà éáø)àì èé úéùàøá (
 éàî ï÷æ åðéáà äøéòöä ìà äøéëáä øîàúå
 øîàðù ï÷æ àø÷ðù òøä øöé åäæ ï÷æ åðéáà

)âé ã úìä÷ ( íò ãìåðù ï÷æ àåäù ìéñëå ï÷æ êìî
 éñåé éáø øîà äãåäé éáø øîà ïðéðúã íãàä

äåàúîä ùôð äúåàøçàì úøîåà ú ï÷æ åðéáà 
÷áãðå åéøçà óåãøð  

  äøåú éøúñ  
 שהיא הזו בעטרה המלך דוד התעטר

 את עליו ויתן" שכתוב ,דוד של לזרעו עדות
 ם"ממלכו היתה וזו ,"העדות ואת הנזר
 עטרת את ויקח" שכתוב ,עמון בני דרגת
 שכתוב ,הוא עמון בני דרגת מלכם". מלכם

 עדות ההית ומשם ,"דוד ראש על ותהי"
 בני מן הוא מי נודע ובה ,לעולמים לבניו

 מן שאומרים ודאי ךולמל שראוי המלך דוד
 @,ביום שנולדאפילו ש ).הגוף( הוא דוד
 ,ראשו על עטרהאותו ב לולסב @ואה יכול

 ואבן זהב ככר משקל שהיה )הוא שהרי(
 לולסב יכול לא אחר אדם ובן ,היתה יקרה
 את ליוע ויתן" ,ביואש שכתוב וזהו .אותה
  ".העדות ואת הנזר

 éäéàã àøèò éàäá àëìî ãåã øèòúà
 áéúëã ãåãã àòøæì àúåãäñ)î"áé àé á ( ïúéå

 úåãòä úàå øæðä úà åéìò]úåä éàäå) [äåä àäå( 
 áéúëã ïåîò éðáã àâøã íåëìî ïî)ù"ì áé á (
 àâøã íëìî íëìî úøèò úà ç÷éå] àâøã éðáã

ïåîò) [ïåîòã( àåä )áéúëã] (áéúëå[) ù á ìàåî
ì áé (ãåã ùàø ìò éäúå6105 àúåãäñ äåä ïîúîå 

ïéîìòì éåðáì6106 ïàî òãåîúùà äáå ]åäéàã [
)àäé( éàãå àëìîì éæçúàã ãåãã éåðá ïî 

 àåä ãåã ïî ïéøîàã)óåâä(ãéìéúà åìéôàã 403 
]á[åä ìéëé àîåéà ìáñîì >àøèò àéää< ìò 

 äéùéø)åäéà àäã (>úåäã< áäæ øëë ì÷ùî 
 úåä äø÷é ïáàå] øáå ìéëé àì àøçà ùð

àìáñîì6107[ ùàåéá áéúëã àåä àãå ) á íéëìî
áé àé (úåãòä úàå øæðä úà åéìò ïúéå  

 כח והם ,המלך דוד נאחז דרגות ובשתי
 שאם ,העמים שאר על להתחזק מלכותו

 להתגבר יכול לא ,שלהם בצד נכלל לא
 שאר של הדרגות )צבעיםה( כל עליהם
 ולהתחזק להתגבר בדוד כלולים העמים

  .יהםעל

 ïéøúáå]ïéâøã[ ïåðéàå àëìî ãåã ãéçàúà 
 àô÷åú]àô÷úúàì äéúåëìîã) [ àúåëìîã
àô÷úàì(ïéîò øàù ìò 6108 ìéìëúà àì éàã 

 ïåäìã àøèñá]ã[ ìéëé àì]àô÷úúàì [
)àô÷úàì( ìë åäééìò )ïéðååâ (>ïéâøã< øàùã 

 àøáâúàì ãåãá äéá ïìéìë ïéîò]àô÷úúàìå [

                                                           

 .  ֲעֶטֶרת ַמְלָּכם ֵמַעל ֹראׁשֹו ּוִמְׁשָקָלּה ִּכַּכר ָזָהב ְוֶאֶבן ְיָקָרה ַוְּתִהי ַעל ֹראׁש ָּדִוד ַוִּיַּקח ֶאת6105
אלהי ישראל מלך ולכך עדות המלכות ' כענין ויאמר כל אשר נשמה באפו דהיינו אפים החיצונים ה 6106

 ).אור יקר(אפילו מאליו 
,  שתשב בראשו כתר מלכות ולא הולמתו- הולמתו שבקש להולמו ולא: ב" עי סנהדרין כא"רש' עי 6107

, לפי שהיה שרביט של זהב בתוך חללה מדופן לדופן ואינה מתיישב בראשו אלא למי שיש לו חריץ בראשו
 .ומי שאינו ראוי למלכות אינו הולמתו, שכל הראוי למלכות הולמתו, והיא עדות לבית דוד

ה כורת שרשם משם ולכך דוד "הקב' איבוד הקליולכך קודם , כל שרשי הנמצאות הם במלכות' פי 6108
 ).אור יקר(שהוא מרכבה למלכות כולל הכל כדי להכניעם וכולם ינוקים ממנו ומשועבדים תחתיו 



úéùàøá 

649 

)àô÷úàìå(åäééìò   
  )øòåöî èåì ìòéå)ì èé úéùàøá 6109 ערמצו לוט ויעל"
  àé÷/à  
  øäæ  

 על המת שם להקים עמה עזוב התחבר
 הללו המלכים כל ממנה והוקמו ,נחלתו

 ,"בשכבה ידע ולא" .ישראל של לוייהע וכל
 ,"קרוהב עד וימרגלות ותשכב" שכתוב

 יכיר }םובטר {ְּבֶטֶרם" שכתוב "ובקומה"
 ודנק "ובקומה" לכן ,"' וגורעהו את איש

  .ו"וא

 æòá äîò øáçúà] ìò úîä íù íé÷äì
åúìçð[ àéåìò ìëå ïéëìî éðä ìë äðî í÷úàå 

 äáëùá òãé àìå ìàøùéã)äì èé úéùàøá (
 áéúëã)ãé â úåø ( ø÷áä ãò åéúåìâøî áëùúå

 áéúëã äîå÷áå)íù (øèá í÷úååí6110 ùéà øéëé 
åâå åäòø úà 'àå ãå÷ð äîå÷áå êë ïéâá"å  

 ,אברהם של ענותנותו אתבא וראה 
 הוא ברוך כשהקדוש ,להיבתח אפילו שהרי
 ממנו קשיב לא , בסדוםדין לעשות רצה

 וירא" שכתוב אחר )שהרי( ,לוט על רחמים
 ,"הכבשן רוכקיט הארץ רוקיט עלה והנה

 ה"לקב עליו אמר ולא לוט על קשיב לא
 ברוך הקדוש לו אמר לא ,כמו כן כאן .כלום
 ששהקדו יחשב לא שאברהם כדי ,דבר הוא
  . כלום מזכותו גרע הוא ברוך

éæç àú6111 åìéôà àäã íäøáàã àúåðúåðò 
á÷ àòá ãë àúéîã÷á" íåãñá àðéã ãáòîì ä

 èåì ìò éîçø äéðî àòá àì)àäã (]åøúáì[ 
]ã[ áéúë)çë èé úéùàøá ( øåèé÷ äìò äðäå àøéå

 ïùáëä øåèé÷ë õøàä)å( èåìã äéìò òáú àì
á÷ì äéìò øîà àìå"á÷ éëä óåà íåìë ä" ä àì

á÷ã íäøáà áùçé àìã ïéâá éãî äéì øîà" ä
 íåìë äéúåëæî òøâ  

 בלבו החשיב לא שאברהם תאמר ואם
 ללכת נפשו מסר הרי ,לכלום לוט את
 מלכים חמשה עם מלחמהב לחםילה

 כי אברם וישמע" שנאמר כמו ,חזקים
 עליהם ויחלק" וכתוב, "' וגואחיו נשבה
 את וגם שוהרכ כל את וישב" וכתוב ,"לילה
 באהבה אבל ."' וגוהשיב שווורכ אחיו לוט

 וראה הוא ברוך הקדוש את שאהב
 לא ,כראוי כשרים אינם לוט של שמעשיו

 ברוך הקדוש יעזוב שבגללו אברהם רצה
 עליו קשיב לא ולכן ,משלו כלום הוא

  .בסוף ולא להיבתח לא רחמים

 èåìì äéì áéùç äåä àì íäøáàã àîéú éàå
ì äéùôð øñî àä íåìë äéáìá àçâàì êäéî

 øîà úàã äîë ïéôé÷ú ïéëìî äùîçá àáø÷
)íùãé ãé  (åâå åéçà äáùð éë íøáà òîùéå '

 áéúëå)åè íù ( áéúëå äìéì íäéìò ÷ìçéå) íù
æè ( åéçà èåì úà íâå ùåëøä ìë úà áùéå

åâå áéùä åùåëøå ' íéçøã àúåîéçøá ìáà
á÷ì"øùë àìã èåìã éåãáåò àîçå äà à÷ãë ï

íäøáà àòá àì úåàéá÷ ÷åáùé äéðéâáã " ä
 àì éîçø äéìò òáú àì êë éðéâáå äéìéãî íåìë

àôåñá àìå àúéîã÷á  
 כל ".הנגב ארצה אברהם משם ויסע"

  דרום לצד היו מסעותיו
 áâðä äöøà íäøáà íùî òñéå) ë úéùàøá

à (àîåøãã àøèñì ååä éåðìèî ìë  
  íìòðä ùøãî  
 ואיש" .שבעולם הרשעים כל כשאר בו

 בארץ צדיק איש אין ,"עלינו לבא בארץ אין
 רשעים הרבה .יצרו על שליט איש ואין

 נעשה ,רשעים בלבדנו אנחנו אין ,בארץ
 היום שעד ,רשעים שהם הארץ כל כדרך
 אבינו את נשקה לכה" .הוא הארץ כל דרך

 íìåòáù íéòùøä ìë øàùë åá) èé úéùàøá
àì ( ÷éãö ùéà ïéà åðéìò àáì õøàá ïéà ùéàå

 íéòùø äáøä åøöé ìò èéìù ùéà ïéàå õøàá
 ìë êøãë äùòð ïéáééç àðãåçìá ïðà úéì õøàá
 õøàä ìë êøã íåéä ãòù íéáééç íäù õøàä

                                                           

  ).א"ד(ריש מדרש הנעלם הוא  6109
ותשכב מרגלותיו עד הבקר ותקם : ילקוט רות רמז תרה ' עי). א"ד(ו נוספת "בטרום כתיב בוא 6110

  .מלמד ששהתה שש שעות שוכבת מרגלותיו, יבבטרום כת, בטרם יכיר
 ).הערת הזוהר(א "קה ע 6111
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 ונרוה ונשתה נאכל ,הזה בעולם נשמח ,"יין
 ונשכבה" ,הרע ביצר ,באבינו ונדבק יין

 גם" ,ואומרת תעקצו רוח הקודשו ".עמו
  ".תעו ובשכר שגו ביין אלה

éáà úà ä÷ùð äëì àåäçîùð ïéé åð äæä íìåòá 
øîç äåøðå äúùðå ìëàð øöéá åðéáàá ÷áãðå 

 úøîåàå úçååö ùã÷ä çåøå åîò äáëùðå òøä
)æ çë äéòùé (åòú øëùáå åâù ïééá äìà íâ  

 ,כתוב מה בא וראה ,יהודה רבי אמר
 הרשעים דרך ".יין אביהן את נהותשקי"

 הרע ליצר לפנק ,היין אחרי לטעות
 שוכב ,בשכרותו מחש שהוא ועד .ולעוררו

 את ותשכב הבכירה ותקם" ,מיד .מטתו על
 ומתאוה עמו מנתומז היא ,"אביה

 הרע ויצר ,רעים הרהורים בכל ומהרהרת
 בה משגיח ואינו בה ונדבק עמה מתחבר

 בשכבה" .ממנה הוא מה )זמן אותומ(
 "ובקומה" ,הזה בעולם "בשכבה" ,"ובקומה
 כשתתן הבא בעולם "בשכבה" .לבא לעתיד

 שכתוב ,"הדין ליום ובקומה" ,וחשבון יןד
. "' וגויקיצו עפר אדמת מישני ורבים"

 ,הרע יצר בו משגיח אין מאלו ענין בשום
 כן ולאחר ,בו נדבקת והיא בה דבק אלא

 גדול הרהור שלאחר ,לאחרת מעוררת
 .בו ונדבקת האחרת באה ,הרע ביצר נדבק

  את ותשקין"

 áéúë äî éæç àú äãåäé éáø øîà)ùàøá úé
âì èé ( íéòùøä êøã ïéé ïäéáà úà ïé÷ùúå

 åøøåòìå òøä øöéì ÷ðôì ïééä éøçà úåòèì]å[ ãò
 ãéî åúèî ìò áëåù åúåøëùá çîù àåäù)íù (

 úðîåæî àéä äéáà úà áëùúå äøéëáä í÷úå
 øöéå íéòø íéøåäøä ìëá úøäøäîå äåàúîå åîò

çéâùî åðéàå äá ÷áãðå äîò øáçúî òøä6112 
äá404ùá äðîî àåä äî  äáëùá äîå÷áå äáë

 íìåòá äáëùá àáì ãéúòì äîå÷áå äæä íìåòá
 ïéãä íåéì äîå÷áå ïåáùçå ïéã ïúúùë àáä

 áéúëã)á áé ìàéðã ( øôò úîãà éðùéî íéáøå
åâå åöé÷é ' øöé äá çéâùî ïéà åìàî ïéðò íåùá

 ïë øçàìå åá ú÷áãð àéäå äá ÷áã àìà òøä
øçàì úøøåòîúäù øçàì  ÷áãð ìåãâ øåäø

ä øöéáøúà ïé÷ùúå åá ú÷áãðå úøçàä äàá ò  

  äøåú éøúñ  
 בנות שתי לעלוקה" כתוב ".בהר וישב

 הרע יצר של בנות שתי אלו ,"הב הב
 .הגוף על לשלוט )כדי( אותו מעוררותה

 ואחת ,בגוף תמיד שמתרבה נפש היא אחת
 של( רעות לתאוות שכוספת נפש היא

 של הרעים הכסופים ובכל ,)הזה העולם
 )ואחרת( וזו ,ה"הבכיר זוהי .הזה העולם
 אלא תמיד מתחבר לא הרע ויצר. ה"הצעיר
 וכדי ,אדם בני לפתות כדי אלה בשתי

 אותם להאביד )להוביל( לו שיאמינו
 כמו .אותו ויעבדו המות צייח למקום
 ללסטים ,"כבדו חץ יפלח עד" שנאמר

 ומסתירים) וכמינו( ,בהרים שמקפחים
 םויודעי ,בהרים מפחיד במקום עצמם

 áéúë øäá áùéå)åè ì éìùî ( éúù ä÷åìòì
 áä áä úåðáøöéã úåðá éúù ïéìà ïåðéàã òøä 
 äéì ïéøòúî)ïéâá ( éäéà àãç àôåâá àèìùì

úàéáøúàã ùôð6113 éäéà àãçå àôåâá øéãú 
 ïéúáåàéúá úôéñëã ùôð]ïéùéá[) àîìò éàäã (

]å[ éäéà àã àîìò éàäã ïéùéá ïéôåñë ìëá
øéëá" ä)àãå( ]àøçàå[øéòö éäéà "äöéå ä" àì ø

ïéâá ïéìà ïéøúá àìà øéãú øáçúà äàúôì 
àãáåàì äéì ïåðîäéã ïéâáå àùð éðáì6114405 åäì 

 øîà úàã äîë äéì ïåçìôéå àúåîã ïéøéâ øúàì
)âë æ íù ( íéèñìì åãáë õç çìôé ãò) ïàîø

íéçôåðéîëå àéøåèá (] éçô÷îã åøéîèå àéøåèá[ 
                                                           

  ).א"נ(מ "א. ל ותיבות מהו ממנו נמחק"כצ' משגיח בה זהו ולא ידע כו 6112
אמנם הם כחות בחומר שיצר הרע הוא מזדווג עמהן , ו"נפשות נפש המשכלת ח' מאלו הב' אין א 6113

הי הנמצאת אפילו בבהמות שמתאבת העידון דהיינו זו, הוא נפש דאתרביאת' והאאא. להמציא תחבולותיו
ועל זה אמר . ובכל הדברים הנכנסים אל הגוף היוצאים ממנו, עדוני הגוף במאכל ובמשתה ובתשמיש
הוא [היא הנפש החושקת התאוות והם מותר על הבהמה ', והב. דאתרביאת תדיר בגופא מיום הוולדה

כגון עליות מרווחים והמלבושים הנאים והנשים , ]ים ב וגאבן שלמה פרק' עי" חמדה"א "מכונה בדברי הגר
הינוו רישין כיסופין דהאי עלמא , ועניינים כאלו שהם באות לאדם אחר גדולו, היפות והשררות והכבוד
אמנם יצר הרע על ידי שתיהן מתגבר על האדם להחטיאו . נפשות אלו אשר בו' והם טבע בחומר מצד ב

ומאלו נמשך הכל ואלו אדרבה , בירה מעבירות שבתורה שלא תהיה תלוי באלוכי אין ע, בכל מיני יצר הרע
 ).אור יקר" (מתערין ליה לשלטאה"ש "וז, מעוררת יצר הרע ומגרין אותו עליו

  ).א"נ(ב "הרש. פירוש להוליכם למקום חצים ומות 6114
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 מללכת עצמם שומרים אדם בני שהרי
 מהם בוחרים ,עושים מה .הללו למקומות

 שיודע אותו , מכולםחדה שלשונו אותו
 ויושב מביניהם ויוצא ,אדם בני לפתות

 .שם עוברים העולם בני שכל ישרה בדרך
  .עמם להתחבר מתחיל ,אליהם שמגיע כיון

 éðá àäã ïéòãéå àéøåèã ìéçã øúàá åäééîøâ
 äî éúëåã ïåðéàá êäéîì åäééîøâ ïøîèúà àùð

 éãáò àåää åäééðî åøéøá]ã[ìá àãéãçéäéðù6115 
 ÷åôéå àùð éðá éúôîì òãéã àåää àìëî
 àîìò éðá ìëã øùéî çøåàá áéúéå åäééðéáî
 àøáçúàì éøù åäééáâì àèîã ïåéë ïîú ïéøáò

ïîú  
  àé÷/á  
  øäæ  

 בחכמה שהרי משום ,אחר מלצד יותר
  .בדרום להדבק עשה

 ãáò àúîëçá àäã ïéâá àøçà àøèñî øéúé
úàìàîåøãá à÷áã  

 תיואח אשתו שרה אל אברהם ויאמר"
 על ךולסמצריך לא  אדם )כיון( , שנינו".איה

 נס מרחיש הוא ברוך הקדוש ואם ,הנס
 בפעם נס על תמיד ךולסמ לו אין ,לאדם
. נס מתרחש ושעה שעה בכל לא כי ,אחרת

 שהנזק למקום עצמו את אדם יכניס ואם
 שעשה זכותו כל פקעה הרי ,לעין מצוי

 מכל קטנתי" שנאמר כמו ,ובארוה ,בתחלה
 כיון ,ואברהם ."' וגוהאמת ומכל החסדים

 כעת ,אחת פעם צוליונ ממצרים שעלה
 ואמר כבתחלה בצער עצמו את הכניס למה
 על סמך לא אברהם אלא. איה תיואח

 תמיד השכינה את שראה ,כלום עצמו
 ומשום .משם זזה ולא שרה של במדורה
 אחותי אמרו אברהם סמך ,שם שהיתה

 אחותי לחכמה אמר" שכתוב כמו ,איה
  ).את (איה אחותי אמר ולכן ,"את

 àéä éúåçà åúùà äøù ìà íäøáà øîàéå
)á ë úéùàøá ( ïðéðú] ùð øáì äéì éòáéì àì

éàå àñéð ìò àëîñì[ )ïåéëã (á÷" àñéð ùéçøà ä
 àëîñì äéì úéà àì ùð øáì)øéãú ( ìò

àñéð6116 ]àøçà àðîæ[ù ìëá åàìã ïéâá  àúò
 äéîøâ ùð øá ìåòéé éàå àñéð ùéçøúà àúòùå

 çëúùà à÷æðã øúàá]àðéòì[ )ã( ìë ò÷ô àä
 úàã äîë äåî÷åàå àúéîã÷á ãáòã äéúåëæ

 øîà)àé áì úéùàøá ( íéãñçä ìëî éúðåè÷
åâå úîàä ìëîå ' íéøöîî ÷éìñã ïåéë íäøáàå

 äéîøâ ìéòà éàîà àúùä àãç àðîæ áéæúùàå
àúéîã÷ë àøòöá6117åçà øîàå  àìà àéä éú

íåìë äéîøâ ìò êéîñ àì íäøáà6118 àîçå 
øåéãá øéãú àúðéëùéäøùã ä6119 éãòà àìå 

åäã ïéâáå ïîúîä øîàå íäøáà êéîñà ïîú 
 áéúëã äîë àéä éúåçà)ã æ éìùî ( øåîà

úà éúåçà øîà êë ïéâáå úà éúåçà äîëçì406  
 וכי ."' וגואבימלך אל אלהים ויבא"

 כמו ,רשעים אל בא הוא ברוך הקדוש
 ויבא" ,"בלעם אל אלהים ויבא" שכתוב

éäìà àáéå"âå êìîéáà ìà íå ')â ë úéùàøá (
á÷ éëå" áéúëã äîë àéòéùøã åäééáâì àúà ä

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר] (תאוה וחמדה[אלו ' יצר הרע על ידי ב 6115
גדולות הם על פי . עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר: )איוב ט י(אדרת אליהו ' עי 6116
כי מספר שייך בדברים , לכן אמר בגדולות חקר ובנפלאות מספר, נפלאות הם מה אשר חוץ לטבע, הטבע

אבל , רק לפרקים מועטים', כי הנסים אשר חוץ לטבע לאו בכל שעתא ושעתא אתרחיש כו, נפרדים
 .א דבר הנוהג בתמידותכי הו, בגדולות כתיב חקר

כ למה עזב דרך "א, אבל באומרו אשתי לא נסה, כי באומרו אחותי היא נסה פעם אחרת ונלקחה 6117
 ).אור יקר(הספק ולקח דרך ודאי 

אמנם בזכות אשתו סמך , ולא ינצל, ולזה לא רצה להכניס עצמו בספק לומר אשתי שמא יהרגוהו 6118
 ).אור יקר(' משום דחמא שכינתא וכו

פתח רבי שמעון ואמר דמיכין דחברון קומו ויהיו חיי שרה ' ויהיו חיי שרה וגו): ב"מה ע(ח " תז'עי 6119
מאן שרה הכא דא שכינתא בגין דלתתא בצדיק ויברא אלהים את האדם בצלמו הכי צדקת דא אתבריאת 

כן ל בגין דלתתא בצדיק באדם הגשמי הצדיק הזכר נברא בצלם דכורא "ר: א"בהגר. בדיוקנה דשכינתא
 .צדקת נבראת בצלם נוקבא שכינה



úéùàøá 

652 

 השליח נהוממ אותו אלא ".לבן אל אלהים
 , שכולםמשום היה עליהם פקדמוש

 ,הזה השם נוטלים ,שליחות כשעושים
 אלהים ויבא" זה ועל ,באים הם הדין מצדו

 הנך לו ויאמר הלילה בחלום אבימלך אל
  ."' וגולקחת אשר האשה על מת

)ë áë øáãîá (éäìà àáéå" íòìá ìà í
)ãë àì úéùàøá (éäìà àáéå" àìà ïáì ìà í

 ïéâá äåä åäééìò àã÷ôúàã àçéìù àðîî àåää
àã àîù éìèð àúåçéìù éãáò ãë åäìëã6120 

éäìà àáéå àã ìòå ïééúà à÷ àðéãã àøèñîå" í
åìçá êìîéáà ìà ìò úî êðä åì øîàéå äìéìä í

åâå úç÷ì øùà äùàä'  
 אמת שפת" ,ואמר פתח שמעון רבי

 ,אברהם זה ,"לעד תכון אמת שפת" ."'וגו
 .באמת היו ובסוף בהתחלה דבריו שכל

 .אבימלך זה ,"שקר לשון ארגיעה ועד"
 שרה אל אברהם ויאמר" ,נאמר באברהם

ה שאמר בהתחל זה ,"איה אחותי אשתו
 אחותי שרה שהיתה עמה שמשום השכינה

  ,מהל .בחכמה עשה ואברהם ,היא

6121 øîàå çúô ïåòîù éáø)èé áé éìùî ( úôù
 úîà]åâå 'úîà úôù[ ìëã íäøáà àã ãòì ïåëú 

úîàá ååä àôåñáå àúéîã÷á éåìî6122 ãòå 
ù ïåùì äòéâøà íäøáà êìîéáà àã ø÷

øîà6123407 åúùà äøù ìà íäøáà øîàéå 
ù ïéâá øîàã àúéîã÷á àã àéä éúåçà àúðéë

 àúîëçá íäøáàå àéä éúåçà äøùã äîò úåäã
ãáò6124àîòè éàî   

  íìòðä ùøãî  
 הרע ליצר לעורר כן כמו ".יין אביהן
 ,לעשות הרעות תשלום ואזי ,בו ונדבקת

 שכתוב זהו .הרע מיצר שתיהן ומתעברות
  ".מאביהן לוט בנות שתי נהותהרי"

 ú÷áãðå òøä øöéì øøåòì ïë åîë ïéé ïäéáà
ùú éæàå åá úåøáòúîå úåùòì úåòøä íåì

 áéúëã àåä àãä òøä øöéî ïäéúù) èé úéùàøá
åì (ïäéáàî èåì úåðá éúù ïéøäúå6125  

 יולדת זו ,מעשיהן עלולפ שיצא עד
 של דרכם וכן .רשעתה יולדת וזו ,רשעתה
 שהורג עד ,הרע יצר עם זה בענין רשעים

 åæå äúòùø úãìåé åæ ïäéùòî ìòåôì àöéù ãò
 äæ ïéðòá íéòùø ìù íëøã ïëå äúòùø úãìåé
 íðäéâì åëéìåîå íãàì âøåäù ãò òøä øöé íò

                                                                                                                                                                                     

ועוד שהם נקראים על שם שורשם שהם נקראים על שם שורשם שהם , זה שם המלכות המשלחת 6120
שאינם נוטלים שם קדוש אלא כד עבדי שליחות להיות כח ' הא: ושתי הטעמים צריכי, משורש הדין

שם משותף לכל הכחות ואינם נוטלים שם אחר מכל שמות הקדש אלא שם זה שהוא , המשלח בשליח
 ).אור יקר(

  ).ו"לש(א "ויקרא ח ע' עי 6121
בקדמיתא כשאמר אחותי , ועם היות שיראה בעיניך שאמר אחותי ראוי שנדרוש שבאמת אמר כן 6122

 ).א"ג סי"אור יקר ש(' סתם בסיפא כשאמר וגם אמנה אחותי בת אבי וכו
 אמנה אחותי היינו ממשות ומהות שהיא באומרו וגם' כי בפעם הב', כלומר אין פעם זאת כפעם ב 6123

אברהם אמר הענין הוא אמירה ממש שהיה אומר אברהם ' אמנם בפעם א. קורבת השכינה למדתו כדמסיק
, ש ויאמר אברהם אל שרה אחותי היא דא בקדמיתא"וז. לתועלתה להיותה קרובה אליו תמיד כדמסיק

נתא דהות עם שרה ולא שיהיו דברים ש דאמר בגין שכי"ואומרו אל שרה ירצה אל השכינה שעם שרה וז
על השכינה אלא הן דברים המועילים ' אלו כעין תפלה סתם אל הייחוד עמה כמו שיאמר אחד ממנו וכו

 ).אור יקר(מחמת סבה כי הקרוב אל הדבר קלה שבסיבות יספיקו 
 ).אור יקר(להיות לו קורבה אליה מסבה אחרת  6124
שהם , א שתי בנות לאה ורחל"כשם שיש לז. א" אחוריים דז,ה"כי הוא אחוריים דמ, ה"מ' ט בגי" לו6125

' ונעשות לו ב, יש לו שתי בנות, כ ללוט שהוא האחור"כן ג, בנותיו שיוצאים ממנו ונעשות לו לנשים כנודע
) ט"י' משלי ג(כענין , שהיא מאב, ב"ורחל מוא, שהיא נעם העליון, ון הוא נגד לאה"כי עמ, וידוע הוא. נשים

, והבכירה אמרה מאב בפירוש, משום שהיא עלמא דאתכסיא, כ הצעירה הסתירה"וע, ד ארץבחכמה יס' ה
רהם הלך לו בכוונת בנות לוט מפני שלוט כשנפרד מא. )ספר הליקוטים וירא יט (שהיא עלמא דאתגלייא

ערים כי הנוקבא ' כתיב לכן הם ה' ד כי חסר ו"ס סדם עולה ק"אצל המלכים שמתו אצל הנוקבא שלהם וז
ך שהם דיני "ר שהן מנצפ"וזהו ארבעה מלכים את החמשה וזהו ערים כי עיר עולה פ' והיא ה' יא דה

ש וישב בהר כי לעולם הרים הם בחינת "הנוקבא ואחר הפיכת סדום חזר לו לוט אצל הזכרים שבמלכים וז
 ).לקוטי תורה וירא (ר"אותיות הרי ה' וה' אלקים כנודע אחור אלהים עולה ר
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 ואחר ,שם ומכניסו לגיהנם ומוליכו לאדם
 ומי .אדם לבני ותלפתגם  משם עולה כך

  .עמו מתחבר ואינו ממנו צולינ ,בו שמכיר

 éðáì úåúôì íùî äìåò êë øçàå íù åñéðëîå
 åðéàå åðîî ìåöð åá øéëîù éîå ïë åîë íãà

çúî åîò øá  
 ,דומה הדבר למה משל ,יצחק רבי אמר

 לולגז בדרכים אורבים שהיו לסטים לכת
 אחד מהם ומפרישים ,אדם לבני גוולהר

 מה .רך ולשונו ,אדם לבני להסית שיודע
 כעבד ונעשה ,לקבלם והולך מקדים ,עושה

 הטפשיםבו  שמאמינים עד ,לפניהם
 ,עמו ושמחים ובשיחתו באהבתו ובוטחים
 הדרך באותו דבריו בחלק ומוליכם

 ,לשם עמהם שמגיע כיון .שם שהלסטים
 ביד שנותנם לאחר  בםשהורג הראשון הוא

 והם .ממונם ולקחת להרגם הלסטים
 ךוולר לו שהקשבנו אוי ,ואומרים יםעקצו

  .לשונו

 úëì äîåã øáãä äîì ìùî ÷çöé éáø øîà
 éðáì âåøäìå ìåæâì íéëøãá íéáøåà åéäù íéèñì

 íéùéøôîå íãà éðáì úéñäì òãåéù ãçà íäî
 íìá÷ì êìåäå íéã÷î ãéáò äî êø åðåùìå íãà
 íéùôèä íéðéîàîù ãò íäéðôì ãáòë äùòðå
 åîò íéçîùå åúçéùáå åúáäàá íéçèåáå åá
 íéèñìäù êøãä åúåàá åéøáã ÷ìçá íëéìåîå
 âøåäù ïåùàøä àåä íùì íäîò òéâîù ïåéë íù
 úç÷ìå íâøäì íéèñìä ãéá íðúåðù øçàì íá

î ïéãì àðúéöàã éåå ïéøîàå ïéçååö ïåðéàå íðåî
 äéðùéìã àëéëøìå  

 ויוצא משם עולה ,אלה שהרגו לאחר
 מה הפקחים .כמתחלה אדם בני לפתות

 לקראתם יוצא זה כשרואים עושים הם
 את צודה שהוא בו מכירין ,להם ומפתה
 בדרך והולכים ,אותו והורגים ,נפשם
 מכת יוצא ,הרע יצר הוא כך. אחרת

 אדם בני לקבל מגיהנם עולה ,סטיםהל
 זהו .דבריו מתק בחלק םאות ולפתות
 ,"' וגובהר וישב מצוער לוט ויעל" שכתוב

 ,עושה מה .אדם לבני בולאר לסטים כמו
 בו מאמינים והטפשים ,לפניהם עובר

 להם ועובד לפתותם הולך שהוא באהבתו
 ,אסורות יפות נשים להם שנותן ,כעבד
 לוע מהם מפרק ,עלהר אדם בני להם נותן

  הטפשים .שמים מלכות לווע תורה

 úåúôì àöåéå íùî äìåò äìà åâøäù øçàì
 íéùåò íä äî íéç÷ôä äìçúîë íãà éðáì
 íäì äúôîå íúàø÷ì àöåé äæì íéàåøùë
 åúåà íéâøåäå íùôð úà äãåö àåäù åá ïéøéëî
 àöåé òøä øöé àåä êë úøçà êøãá íéëìåäå

ìá÷ì íðäéâî äìåò íéèñìä úëî àùð éðáã à
 àåä àãä åéøáã ÷úî ÷ìçá íäì úåúôìå

 áéúëã)ì èé úéùàøá ( áùéå øòåöî èåì ìòéå
åâå øäá ' äî íãà éðáì áåøàì íéèñì åîë

]øáåò äùåò) [øáò äùò( íäéðôì ]å[ íéùôèä
 íúåúôì êìåä àåäù åúáäàá åá íéðéîàî
 úåôé íéùð íäì ïúåðù ãáòë íäì ãáåòå

ì íãà éðá íäì ïúåð úåøåñà íäî ÷øôî òøä
íéùôèä íéîù úåëìî ìåòå äøåú ìåò  

  áé÷/à  
  øäæ  

 אמר ,הימין מצד הוא שאברהם משום
אחותי " שנאמר כמו וסוד ,אחותי היא

 קרא אברהם זה ועל ,"תמתי יונתי רעיתי

 àøèñî íäøáàã ïéâá)ã(àðéîé6126 åäéà 
àéä éúåçà øîà6127 øîà úàã äîë àæøå ) øéù

á ä (éúåçà6128 àã ìòå éúîú éúðåé éúéòø 

                                                           

ונצח מצד החסד הדבקה , חכמה מצד החסד הדבקה למעלה,  חסד הכולל צד הימיןכלומר הוא 6126
 )אור יקר(כי חסד קושרת ואוחזת חכמה ונצח , למטה

אמנם מצד שורש מציאותם . בנים או בחינת עבדים' בחינות או בחי' ישראל הינם תמיד באחד מב 6127
כללים (אחים ' ות ולהיות בבחיק יש בהם בהעלם כח להעלות את עצמם להכלל עם האציל"הראשון בא

 ).ג"ב צה ע"ח
והיינו חכמת אברהם כי קרא אותה שם שהיא חשקה , זה ירצה אל דבקוה ואחזיתה בימין כדמסיק 6128

כי , והיינו חכמת אברהם וראיה לזה היותה נקראת אחות מצד הימין. ותאותה לידבק תדיר בימין כדמסיק
ספירות מצד החסד אחותי ומצד הגבורה ' שמות מצד ד' ד, הדוד קורא אותה אחותי רעיתי יונתי תמתי

 ).אור יקר(' רעיתי וכו
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 ולא ,עמה שנדבק משום ,אחותי תמיד לה
 ,כתוב מה לבסוף. לעולמים מזה זה יזוזו

 בת לא אך איה אבי בת אחותי אמנה וגם"
 השכינה משום הכל אלא ,היה כך וכי ".אמי
 רואמ" שכתוב ,בהתחלה אחותי היא אמר

 ".אמנה וגם" כך אחר ".את אחותי לחכמה
 שאמר מה על להוסיף ,"וגם" זה מה

 של הבת ,"איה אבי בת" , אחותילהיבתח
 אחותי נקראת ולכן ,העליונה החכמה
 מהמקום ," לא בת אמיאך" .חכמה ונקראת

 זה ועל .העליון וםתיס ראשית הכל השל
 שכתוב ,וחביבות באחוה ,"לאשה לי ותהי"
  .חכמה של סוד והכל ,"תחבקני וימינו"

éúåçà øéãú äì àø÷ íäøáà6129 ÷áãúàã ïéâá 
àìå äãäáïåãòúé 6130 óåñì ïéîìòì àã ïî àã 
 áéúë äî)áé ë úéùàøá ( úá éúåçà äðîà íâå

 àìë àìà äåä éëä éëå éîà úá àì êà àéä éáà
 àúéîã÷á àéä éúåçà øîà÷ àúðéëù ïéâá

 áéúëã)ã æ éìùî ( úà éúåçà äîëçì øåîà
 äî ìò àôñåúàì íâå éàî äðîà íâå øúáìå
äéúøá àéä éáà úá éúåçà àúéîã÷á øîà÷ã 

äàìò äîëçã6131 éúåçà éø÷úà êë ïéâáå 
éîà úá àì êà äîëç éø÷úàå4086132 øúàî 

äàìò àîéúñ àìëã àúåøéùã6133 éäúå àã ìòå 
 áéúëã àúåáéáçá äåçàá äùàì éì)ùøéå á  (

åäéà àúîëçã àæø àìëå éð÷áçú åðéîéå  
 כך למצרים כשירדו בהתחלה ,בא וראה

 לה וקרא ,האמונה בתוך להדבק כדי אמר
 הדרגות אותם לתוך יטעו שלא כדי אחותי
 תזוז שלא כדי , אחותיכאן אף .שבחוץ

 וכל אבימלך שהרי .כראוי האמונה מתוך
 עבודה אחר הולכים היו הארץ יושבי אותם

 נכנסלכן ו ,האמונה בתוך נדבק והוא ,זרה
 נפרדת לא האחות מה , אחותיואמר לשם

 אשה שהרי .כאן אף ,לעולמים האח מן
 ,נפרדת לא חותא אבל ,פרדילה יכולה
 להפרד יכולים לא אחים שני שהרי

 אמר ולכן. עולמים ולעולמי לעולמים
 היו כולם שהרי , אחותי היאאברהם
 ומזלות הכוכבים אורות בתוך להוטים
 בתוך דבק היה ואברהם ,אותם ועובדים
 נפרד שלא ,אחותי ואמר ,האמונה

 ,"הבתולה תווולאח" לדבר וסימן .לעולמים
  .בו שרוי שאברהם וםהמק לכהן שנאמר

 éëä íéøöîì åúçð ãë àúéîã÷á éæç àú
 äì àø÷å àúåðîéäî åâá à÷áãúàì ïéâá øîà÷
 óåà øáìã ïéâøã ïåðéà åâ ïåòèé àìã ïéâá éúåçà

òúà àìã ïéâá éúåçà àëäã é]î[ àúåðîéäî åâ
 àòøà éáúé ïåðéà ìëå êìîéáà àäã úåàé à÷ãë

÷áãúà åäéàå äàøëåð àðçìåô øúá éìæà ååä åâ 
 äî éúåçà øîàå ïîúì ìàò êë ïéâáå àúåðîéäî
 àäã àëä óåà ïéîìòì àçàî ùøôúà àì úåçà
 àì úåçà ìáà àùøôúàì úìéëé àúúà
 àùøôúàì ïéìëé àì ïéçà ïéøú àäã ùøôúà
 íäøáà øîà êë ïéâáå ïéîìò éîìòìå ïéîìòì

ïéèåäì ååä ïåäìë àäã àéä éúåçà6134 éøäè åâ 
øáàå ïåì éçìôå éìæîå àéáëë åâ ÷áãúî äåä íä

 ïéîìòì ùøôúð àìã éúåçà øîàå àúåðîéäî
 êéðîéñå)â àë àø÷éå ( øîúàã äìåúáä åúåçàìå

äéá àéøù íäøáàã àøúà ïäëì  
                                                                                                                                                                                     

וזה היה רומז בהיותו קורא בתמידות ממש , היה שם השכינה שעם שרה אשתו אחותי  תמיד בפיו6129
ודבר זה בסגולה היה גורם לו בגין דיתדבק , דבקה עמי שאני הימין, ואמר אחותי כלומר, לשרה אחותי

וכיון שהוא גורם יחודה אף היא תשוב דבקותה , מדרך השכינה לרדוף אחר הדבקות בימיןבהדה כי ודאי 
 ).אור יקר(להורות על דבקות שלא יתבטל לעולם ' עמו כמשפטה עם הצדיקים המייחדים וכו

 )הערת הזוהר( ויקרא קב 6130
 החסד היא אחות אל, כ חכמה"א ירצה באותה בחינה אשר למלכות בחכמה ושם נקראת היא ג"הי 6131

החסד הוא ' פי). אור יקר(כי משם עיקרה ואצילותה ושם מציאות המלכות  להיות מציאות החסד בחכמה
ומלכות גם היא מהחזה ולמטה ששם נתגלה יסוד אבא בלי מסך יסוד אימא ומשם נתקנת , ענף החכמה
י אבא ולכך "ל כמו שאני ענף החכמה שהוא אבא גם היא נתקנת ע"ר', ס אבא יסד ברתא וכו"המלכות וז

 ).מ"מ(נקראת אחותי בת אבי ואמר אך לא בת אמי לבד אלא שגם אבי מייסד אותה 
 ).א"נ(ח "ז. ג שמשם ראשית גילוי האצילות אינו מושג אלא הוא סתום" והיינו בת אבי חכמה ואע6132
וראשית , וראשית לשאלה בבינה, ולפי שיש ראשית לגילוי בחכמה, ראש לכל האצילות, הוא הכתר 6133

 ).אור יקר(לזה אמר שרותא דכולא ראשית לכל ראשית עילאה סתימאה , שאלה בחסדל
עבדם ולקטר להם ואברהם היה מתדבק לוטים תוך אורות כוכבים ומזלות ה שאבימלך ושריו היו ל6134

 ).א"ד(ויתעלה ' באמונתו ית
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 דותעב תווא תירא אלהיך 'ה את" כתוב
 הזה הפסוק ".תשבע ובשמו תדבק ובו

 תירא אלהיך 'לה , בא וראהאבל .בארוהו
  את" כתוב אלא ,כתוב לא

 áéúë)éøáãë é í (åäé úà"ìà ää àøéú êé
 àø÷ éàä òáùú åîùáå ÷áãú åáå ãåáòú åúåà

åäéì éæç àú ìáà äåî÷åà"ìà ää àì àøéú êé
áéúë6135úà àìà   

  íìòðä ùøãî  
 שהולך עד ,באהבתו בוטחים ,כך רואים

 ,שם שהלסטים דרך באותו ומוליכם עמהם
 ימין לנטות דרך אין אשר גיהנם בדרך

 הוא ,לשם םעמה שמגיע כיון .ושמאל
 מלאך להם ונעשה ,ם להשהורג הראשון

 להם ומורידים ,לגיהנם ומכניסן המות
 אוי ,ואומרים יםעקצו והם ,חבלה מלאכי

 כןמ לאחר. להם מועיל ולא ,לזה שהקשבנו
 .אדם לבני לפתות ויוצא משם עולה

 ,אותו מכירים ,אותו כשרואים הפקחים
 ,עליו ששולטים עד עליו ומתגברים

 אחרת דרך ולוקחים הדרך המז וסוטים
  .ממנו להנצל

 íäîò êìåäù ãò åúáäàá íéçèåá êë íéàåø
 êøãá íù íéèñìäù êøãä åúåàá íëéìåîå
 ïåéë ìàîùå ïéîé úåèðì êøã ïéà øùà íðäéâ
 íäì âøåäù ïåùàøä àåä íùì íäîò òéâîù
 íðäéâì ïñéðëîå úåîä êàìî íäì äùòðå

éçååö ïåðéàå äìáç éëàìî ïåäì ïéãéøåîå ïéøîàå ï
ïåì àéðäî àìå ïéãì àðúéöàã éåå  äìåò ïë øçàì

 ïéàåøùë ïéç÷ôä íãà éðáì úåúôì àöåéå íùî
 ïéèìåùù ãò åéìò íéøáâúîå åúåà íéøéëî åúåà
 úøçà êøã ïéç÷åìå êøãä äæî ïéèàñå åéìò

åðîî ìöðäì  
 את ראה ,לבבל יורד יוסף רב כשהיה

 בין ויוצאים נכנסים שהיו וקיםור אותם
 האם ,להם אמר ,חוטאים ולא יפות םנשי

 .לא ,לו אמרו .הרע מיצר פוחדים לא תםא
 נגזרנו אנו ,רע מקונדיטוןוכי באנו 

 ,רב אמר יהודה רב שאמר .הקדש שתומקד
 ,תשמיש בשעת עצמואת  לקדש צריךאדם 
לים ומע בנים ,קדושים בנים ממנו ויצאו

 שנאמר, שלא פוחדים מיצר הרע
  ".יםשוקד והייתם והתקדשתם"

  

 ïåðéà àîç ìááì úéçð äåä ãë óñåé áø
àé÷ååø6136 àìå ïøéôù éùð éðéá é÷ôðå éìééò ååäã 

 åøîà òøä øöéî ïéìà åôúñî àì ïåì øîà ïàèç
ïåèéãðå÷î àì äéì6137 àúùåã÷î àðéúà÷ àùéá 

 áø øîà äãåäé áø øîàã àðøæâúà àùéã÷ã
 é÷ôðå ùéîùú úòùá åîöò ùã÷ì íãà êéøö

î éðá éùéã÷ éðá äéðî øöéî åôúñî àìã éìò
 øîàðù òøä)ã ë àø÷éå ( íúééäå íúùã÷úäå

íéùåã÷6138   

) éáø áéúëã éàî øîà àáà)ë ë ìà÷æçé  ואת" שכתוב זה מה ,אמר אבא רבי

                                                           

ר שאין לזה נשמ, ת ומלוכת"או בת, מקומות או בחכמה ובינה' אלהיך נתבאר בזהר בא מב' ה 6135
אמנם . 'אלהיך תירא והוה ממש לה' מהם מפני שאם כוונת הכתוב כך היה לו לומר לה' לפרשת הנה בא

ת שהיא המלכות דרגא קדמאה ממטה למעלה "ממש קאמר אלא א' משמע דלאו לה, השתא דקאמר את
 ). אור יקר(

 ).א"ד( בני אדם פנוים בלא אשה 6136
ואמרו כאן ' ן אף דברי תורה וכוי בו יין דבש ופלפלן ישול מה קונדיט" הוא משקה מעורב כארז6137

ל ממחשבה רעה אלא לידתם והורתם בקדושה והיינו קונדיטון "ן בישין רושאינם באים ונולדים מקונדיט
 ).א"ד(כ "ר יכול לשלוט בהם כ"טובים ולא רעים ולכן לא היו חוששים לחטוא שאין היצה

ולא , שלא יעשו פריצותא וחציפותא, ר יהודה בר יעקב"א. מאי קידושא שייך הכא: א"ח יא ע"זו' עי 6138
אין להם אלא , בעזות ובחציפות, הרשעים על שאינן מולידים אלא לשם זנות, 'וכו. לשום זנות כבהמות

. שמכניס באותו הולד עמל של שוא' וכו. שעניינם אינם אלא כבהמה, אותה הנפש החיה הנתונה לבהמות
 :שער המצות יתרו' ועי. בשפע העליון, והייתם קדושים, בפרישות, תםוהתקדש: ב"ג כד ע"ז ח"רמ' עי

ל מאוד שיקדש האדם עצמו בשעת תשמיש לפי שאם יקדש עצמו ימשיך לבנו לבוש עליון "והחמירו רז
פ שהנשמה של הבן מעולה מנשמת האב הנה היא צריכה "י יזכה להרבות תורה ומצות ואע"וקדוש אשר ע

א עוד אלא שאם לא יקדש האב עצמו בעת תשמיש ימשיך לבנו לבוש אחר רע ול. אל לבוש אביו כנזכר
כ טעם למה מענישים האב בשביל בנו כיון שהוא "ובזה תבין ג] יג[ר ממש להחטיאו "ויהיה אליו כדמיון יצה

למטה ממדרגתו אבל יובן עם זה כי הוא גורם להחטיא את בנו והבן זה מאד והרי נתבאר ענין כבוד אב 
 .ואם
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 של עונתם אין אלא ,"קדשו שבתותי
 ומזהיר ,לשבת משבת אלא חכמים תלמידי
 ,מצוה היא המטה ותשמיש שהואיל ,אותם

 בשבתותי עצמכם קדשו כלומר ,"קדשו"
  .מצוה של תשמיש באותו

 éãéîìú ìù ïúðåò ïéà àìà åùã÷ éúåúáù úàå
úáùì úáùî àìà íéîëç6139 ]øäæîå åäì 

ìéàåäã) [ìéàåäå åäì øäæðå( äèîä ùéîùúã 
 íëîöò åùã÷ øîåìë åùã÷ àåä äåöîã

äåöîã ùéîùú àåääá éúåúáùá  
 לעיר שנכנס מי ,רב אמר יהודה רב אמר
 כך ויאמר עיניו כיןיר ,יפות נשים ורואים

 שמחשובים הורתי ולידתי )ראה( בך, ]לחש[
 ,צא צא, ]לבריות[ התקלה תוקף )חזק(

 משום ,מהל .הוא שבת של הקדוש שאבי
 הרע יצר ויכול ,בו שולט הדרך שחמימות

  .לשלוט עליו

 ìééòã ïàî éàä áø øîà äãåäé áø øîà
ïøéôù éùð éîçå àúø÷ì6140 àîééå éåðéò ïéëøé 

êá éëä6141) ð"êñ à ( ïàôñ]âéàåø) [øæâà( 
 àðøæâéà)àðéãø÷(6142 >àèéãø÷< ÷åô ÷åô ìé÷ú 

 àîòè éàî àåä àúáùã àùéã÷ éåáàã
 òøä øöé ìéëéå äéá èìù àçøàã úåîéîçã

éåìò àèìùì  
  áé÷/á  
  øäæ  
 ,הראשונה הדרגה זו ,"את" זה מה ".'ה

 ולכן ,הוא ברוך הקדוש יראת של המקום
 לפני לירא צריך אדם ששם ,"תירא" כתוב
 שהוא משום ,)הוא ברוך הקדוש( רבונו

  . דין )בית(

åäé" øúà äàîã÷ àâøã àã úà éàî ä
àìçã6143á÷ã "ä6144áéúë êë ïéâáå 6145 àøéú 

 äéøàî éî÷ àìçãì ùð øá éòá ïîúã)á÷"ä (
 åäéàã ïéâá>éá<409 )á(àðéã6146   

 העליונה הדרגה זו ,"דותעב תוווא"
 ולא ,הזו התחתונה הדרגה על שעומדת

 ìò àîéé÷ã äàìò àâøã àã ãåáòú åúåàå

                                                                                                                                                                                     

 .א"לעיל יד סע' עי 6139
 ).א"ד(ו " יטה עיניו לארץ שלא יסתכל בנשים לבא לידי הרהור ח6140
סך הבט וראה שמחשובים ואנשי מעשה הוא הורתי '  זה הוא לחש שלא לבא לידי הרהור עבירה ופי6141
אלו מגלחין אין ' ומלת סך הוא בתרגום הבטה וראיה ומלת ספאן הוא לשון חשיבות כענין ריש פ. ולידתי

 ).א"ד(וים ספונים הג
ומלת קרדינא הוא .  תוקף וחוזק התקלה לבריות צא צא ולא תכנוס בי להביאני לידי הרהור עבירה6142

א ורמז הלחש הוא כנגד לילית וכתותיה שהיא גורמת לאדם "ף טו עדש לעיל ריש "ק כמזלשון תוקף וחו
אין הורתי מששת ימי החול ' פילבא לידי קרי בלילה ולכן צריך לומר בסוף הלחש דאבוי קדישא דשבתא 

ושת שבת אני שאז דאבל מק. שיש לכחות חיצונים קצת אחיזה שהריון ההוא מצד הקליפה השולטת בחול
להרחיק ממנו  כ אל הזיווג"א לחש ג" ויקרא דף יט עשהפר'  בזיווג ההוא ועיזהאין לקליפה שום כח ואח

 ).א"ד(לילית וכתותיה 
אלהיך שהוא סוד ' לזה אמר כי יראת ה, ונים בדין הוא במדה זוכיוון שפעולת כל השמות העלי 6143

אלהיך אף אם נבארהו במלכות הוא את והיא ' ודרגא קדמאה קודמת אפילו לבחי' הספירות הנעלמות וכו
 ). אור יקר(ובה תלויים כל הכחות מכין ועונשין ופועלים בגבורה , מקום היראה מפני שבה הדין

 ).אור יקר(' הוא מלכות וכו, ברוך יסוד, ת"קדוש ת, גדולה נכלול כללות "במלת קב 6144
יום ' פ שלמד משה במ"א נוטריקון אחותי רעיתי יונתי תמתי והוא התורה שבע"ל דדריש כי תיר" נ6145

 ).א"נ(מ "א. ועוד האריך' ת בגימטריא מ"כנוים אלו בגימטריא תורה וס' ת של ד"כ ר"למעלה ע
את ודנים ' אלהיך מתועדים בבחי'  ופועלים הדין ודנים והיינו הבית לדין והדיינים נכנסים בתוכו 6146

 ).אור יקר(את בית ועד לדינם ' שם ובחי
ש את ואותו דא בדא דבקן ולא מתפרשן "וז' ש ואותו בו"העטוף והחבור ביניהם וז' ראוי שיבא ו 6147

לול בעלתו שאם לא לעלמין ועוד ראוי שתהיה דבקות הזה שאנו אומרים שיהיה דבקות נוסף על דבקות הע
ותימה דאמרינן דמתפרשין ). אור יקר(כי מלות אלו יורו על עלול ועילה ' כן יספיק אומרו את אותו בלא ו

ב דמלכות דאצילות עלה אתמר ”תצא רעז ע' נ במלכות דאצילות וכדאמרינן בפ"ע א"בנרגן מפריד אלוף וצ
ה דאצילות לית בהו "א אתוון דהוי”חס רכא עב וברעיא מהימנא פנ”בהקדמה ז ע' וע' הוא שמי וכו' אני ה

נ אינו צודק דנראה שהוא תירוץ אחר לקושיא אמנם חסר "א לשון א"בד' ע ).א"ד(ב ”פרודא ושם רכא ע
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 זה עם זה "תוווא" "את" .לעולמים םנפרדי
 זה ,"תוווא" זה מה .נפרדים ולא דבקים
 שהרי ,לעולמים אות ,דשוק ברית מקום
 אלא דולעב ואינו באות שורה לא עבודה
 ולכן ,למעלה היא העבודה אבל ,לירא

  ". דותעב תוווא"

ïéîìòì ïàùøôúî àìå äàúú àâøã éàä6147  úà
ïé÷áã àãá àã åúåàå6148 éàî ïùøôúà àìå 

ïéîìòì úåà àùéã÷ úéøá øúà àã åúåàå6149 
úàá àéøù àì àðçìåô àäã6150 åäéà åàìå 

åäéà àðçìåô ìáà ìçãîì àìà çìôîì6151 
ãåáòú åúåàå êë ïéâáå àìéòì  

 דבקות שהוא במקום ,"תדבק ובו"
 ובשמו" .באמצע ששורה גוף שהוא להדבק
 ,הדרגות של השביעי המקום ,"תשבע
 אקים אשר מלכם דוד ואת" לדבר וסימן
 כשירד באמונה אברהם נדבק לכן ".להם

 ]משל. [פלשתים לארץ וכשהלך למצרים
 שלא פחד ,קו עמלבור לרדת שרצה לאדם

 קשר ,עשה מה ,הבור מתוך לעלות יוכל
 ,אמר ,מהבור למעלה חבל של אחד קשר

 והלאה מכאן ,זה קשר וקשרתי הואיל
   .לשם אכנס

åáåàúå÷áã åäéàã øúàá ÷áãú 6152 
 àúéòöîàá éøùã àôåâ åäéàã à÷áãúàì

òáùú åîùáå6153 êéðîéñå ïéâøãã äàòéáù øúà 
)è ì äéîøé (íäì íé÷à øùà íëìî ãåã úàå6154 

 úçð ãë àúåðîéäîá íäøáà ÷áãúà êë ïéâá
 ùð øáì íéúùìôã àòøàì ìæà ãëå íéøöîì
 ìéëé àìã ìéçã à÷éîò àáåâ åâ àúçðì àòáã

åâî à÷ìñì ìáçã àøù÷ ãç øù÷ ãáò äî àáåâ 
 àã àøù÷ àðøéù÷ã ìéàåä øîà àáåâ ïî àìéòì

 ïîú ìåòà äàìäìå ïàëî  
 לרדת שרצה בשעה ,אברהם כך

 את בתחלה קשר לשם ירדטרם ש ,למצרים
. ירד כך ואחר ,בו להתחזק האמונה קשר

 לכן .פלשתים לארץ כשנכנס גם כמו כן
 ןלשו ארגיעה ועד" ".לעד תכון אמת שפת"

 לבבי בתם" שאמר אבימלך זה ,"שקר
 גם" ,כתוב מה לו וכשהחזירו ".כפי ןוובנקי
 ולא ,"זאת עשית לבבך בתם כי ידעתי אנכי
  .כפים נקיון כתוב

 íéøöîì àúçðì àòáã àúòùá íäøáà êë
 àúåðîéäîã àøù÷ øù÷ ïîú úåçéé àì ãò
 éëä óåà úçð øúáìå äéá àô÷úúàì àúéîã÷á

úùìôã àòøàì ìàò ãë éîð êë ïéâá íé) éìùî
èé áé ( ïåùì äòéâøà ãòå ãòì ïåëú úîà úôù

 øîàã êìîéáà àã ø÷ù)ä ë úéùàøá ( íúá
 áéúë äî äéì åøãäà ãëå éôë ïåé÷ðáå éááì

)å ë úéùàøá ( êááì íúá éë éúòãé éëðà íâ
íéôë ïåé÷ð áéúë àìå úàæ úéùò6155  

                                                                                                                                                                                     

' ומבחי. ן"ה וב"ז גם תירוץ זה והוא תירץ דכל הפרצופין מבחינת מ"תירוץ והובא ביודעי בינה ודחה הרמ
 ).א"נ(ן "מאי. ב"והדברים עתיקין עש' ון הנוקש בשער תיק"ה לית פרודא ומסיק במ"מ

 ).אור יקר(כי כחשק התחתון לעליון כן חשק העליון לתחתון  6148
ש ואותו תעבוד ותיחד עמו "א כמ"א תירא אבל העבודה היא לז"רמוזה בתיבת את ה' מ'  פי6149

 ).א"נ(ב "הרש. מ בתפלת אליהו הנביא מפורש באורך"הסב' שכינתיה ועי
בד ולא יצדק עבודה אבל בעצם יצדק יראה מפני שהיא מדה בפני עצמה צדק בלא ל' היא מדה א 6150

ש בשעת פטירתו כל יומאי אצטערנא דלא יוקדי עלמא "ר' ו שאפשר שישרף העולם בדיניה כדפי"משפט ח
 ). אור יקר(בדינוי דצדק 

 )הערת הזוהר(א ” קטו ע6151
והנה ' ורים חסידים בחסד וגבורה וכווהם גב, הענין הוא כי בני אדם בנשמתם אחוזים בספירות 6152

ואין אדם יודע באיזה מדה יתדבק שמשם אצילות נשמתו לכך , צריך שיתדבק האדם במדה ההוגנת לו
 ).אור יקר(והוא גוף האילן שממנו מסתעפין כל הספירות , ת שבו דבקות כל הספירות"יאחוז בת

'  זפ"שם סוד השביעיות שבבינה ז' הנק' שתשפיע למ' הרוכבת עליהם בשמו היא המ'  היינו הבי6153
 ).א"נ(ח "ז. ז"ל דף מ"ט שערים כמש"מ

  ).ו"לש(א "א ופד ע"פרשת קדושים פו ע' עי 6154
ה תום לב יש לך נקיון כפים אין לך הדא אמרה משמוש ידים היה שם "ל הקב"איתא בילקוט א 6155

קיון כפי שלא קרבתי אליה היפה על זה אבימלך תרתי קאמר בתום לבבי סבור שהיא אחותו ובנ' וכתב הב
ה הורה לו על האמת אבל על השנית לא הודה לו כי משמוש היה ושלח ידו לנגוע אליה אלא "והקב

 )מ"מ(י "ש רש"ה מנעו מלחטו וכמ"שהקב
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 ".הוא נביא כי האיש אשת השב ועתה"
 ו ישמורי חסידרגלי" ,ואמר פתח יהודה רבי
 וזה ,אחד ]כלומר[, "חסידו"כתוב  ."'וגו

 אותו שומר הוא ברוך שהקדוש ,אברהם
 שמירתו את ממנו מסיר ולא תמיד

 ,אשתו זו ,"ירגֵל" שאמר ומה .לעולמים
 ,עמה שכינתו שלח הוא ברוך שהקדוש

  . תמיד אותה מרווש

 éáø àåä àéáð éë ùéàä úùà áùä äúòå
 øîàå çúô äãåäé)ù"è á à ( øåîùé åéãéñç éìâø

åâå'6156á÷ã íäøáà àãå ãç áéúë åãéñç " ä
øéãú äéì øéèð6157éãòà àìå 6158 äéðî åøéèð 

á÷ã äéúúà àã éìâø øîàã äîå ïéîìòì" øãù ä
äîò äéúðéëù6159 øéãú äì øèðå   

 ,אחד ," חסידיו ישמוררגלי" ,אחר דבר
 עמו הלך הוא ברוך שהקדוש ,אברהם זה

 ורשעים" .לו יקלהז יוכלו שלא כדי תמיד
 שהרג מלכים אותם אלו ,"ידמובחושך 
 שרדף לילה באותו הוא ברוך הקדוש

 זה ,"ידמובחושך " שכתוב זהו. אחריהם
 ,אותם והרג בחושך שנקשר הלילה

 זהו .אותם הרג והלילה רדף ואברהם
 ועבדיו הוא לילה עליהם ויחלק" שכתוב

 הקדוש זה ,"לילה עליהם ויחלק" ,"ויכם
 כדי הדין מן רחמים חלקש הוא ברוך

 ורשעים"לכן ו ,לאברהם נקמות לעשות
 בולכת צריך היה ,"ויכם" ".ידמובחושך 

 לא כי ,הוא ברוך הקדוש זה אלא .ויכום
  .לבדם היו ואליעזר שהוא ,איש יגבר בכח

 íäøáà àã ãç øåîùé åãéñç éìâø øçà øáã
á÷ã" à÷æðì ïåìëéé àìã ïéâá øéãú äéîò ìéæà ä

á íéòùøå äéì åîãé êùç)íù ( ïéëìî ïåðéà ïéìà
á÷ ìè÷ã"ää åäééøúá óãøã àéìéì àåääá ä" ã

àëåùçá øù÷úàã àéìéì àã åîãé êùçá6160 
ää ïåì ìéè÷ àéìéìå óéãø íäøáàå ïåì ìè÷å" ã

)åè ãé úéùàøá ( åéãáòå àåä äìéì íäéìò ÷ìçéå
á÷ àã äìéì íäéìò ÷ìçéå íëéå" éîçø âéìôã ä

àðéã ïî6161éî÷åð ãáòîì ïéâá  ïéâáå íäøáàì ï
 äéì éòáî íåëéå íëéå åîãé êùçá íéòùøå êë

á÷ àã àìà" ùéà øáâé çëá àì éë ä)à ìàåîù '
è á (øæòéìàå åäéàã6162åäééãåçìá ååä   

 שבמקום שנינו והרי ,אמר יצחק רבי
 ולא ,הנס עלאדם  ךויסמ לא מצוי שנזק
 אברהם אצל כמו מצוי שהנזק מקום היה

 אחריהםף  לרדומלכים חמשה אחר הלךש
 כשהלך ,יהודה רבי אמר. קרב ךוולער

 ולא קרב ךולער הלך לא ,זה על אברהם
 הוציא לוט של צערו אלא ,הנס על סמך
 ואם ,אותו לפדות ממון ולקח ,מביתו אותו

 כיון .יֹוְבִש בתוך תויא יחד שימות ,לא
 וכמה לפניו שמאירה שכינה ראה שיצא

 ,אחריהם רדף שעה באותה ,סביבה צבאות
 שכתוב זהו .אותם הרג הוא ברוך קדושוה
  ".ידמו בחושך ורשעים"

 à÷æðã øúàá ïðéðú àäå øîà ÷çöé éáø
 øúà äåä àìå àñéð ìò ùð øá êåîñé àì çéëù
 øúá ìéæà íäøáàã éàäë çëúùà à÷æðã
 àáø÷ àçâàìå åäééøúá óãøîì ïéëìî äùîç
 ìæà àì éàäì íäøáà ìéæà ãë äãåäé éáø øîà

îñ àìå àáø÷ àçâàì àøòö àìà àñéð ìò ê
 äéì ÷øôîì àðåîî ìéèðå äéúéáî äé÷ôà èåìã
 àîç ÷ôðã ïåéë äéáù åâ äéãäá úåîéã åàì éàå
 äéðøçñ ïéìéç äîëå äéî÷ àøäðã àúðéëù

á÷å åäééøúá óãø àúòù àéääá" ïåì ìéè÷ ä
ää" ã)è á à ìàåîù (åîãé êùçá íéòùøå  

 øîà ïåòîù éáø6163 åãéñç éìâø åäéà àæø חסידיו רגלי" ,הוא סוד ,אמר שמעון רבי

                                                           

  .א"לקמן קיג ע'  עי).א"ד(א ” קפט ע6156
 ).אור יקר(בעת הצורך  6157
 ).אור יקר(אפילו שלא בשעת הצורך  6158
 )אור יקר(אשה לאשה וזכר לזכר  6159
אור (מנא לך דהיינו ליליא שכינתא דאתקשר בחשוכא , ת לימא דממש בחשך בגבורה"וא, בגבורה 6160

 ).יקר
 ).אור יקר(מחצות ואילך רחמים , וכן לילה עד חצות דין, לילה רחמים, ליל דין 6161
 ).אור יקר(איש אליעזר , דהיינו חסידו אברהם 6162
כ אמר ורשעים בחשך ידמו "ואח, משמע שמירה לבד, רקשיא ליה הפסוק אומר רגלי חסידיו ישמו 6163

לזה פירש כי אברהם אל היה הנצחון מצד מדתו לכך צריך שמירה מן . לא שמירה לבד, שהוא נצחון
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יצחק  ,וכשיצא ,אברהם זה ,"ישמור
 לא ואם ,לפניו ונפלו עמו השתתף

 לא ,אברהם עם יחד יצחק שהשתתף
 בחושך ורשעים" שכתוב זהו .דויהשמ
 גב על אף ".איש יגבר בכח לא כי" ".ידמו

 בצד היה לא אם ,בימין תמיד נמצא שהכח
 ,אחר דבר. לפניו נדחים היו לא השמאל

 והבא שאדם בשעה ," חסידיו ישמוררגלי"
 הוא ברוך הקדוש ,הוא ברוך הקדוש את

 ושומר עושה שהוא מה בכל אותו אוהב
 ובואך צאתך ישמר 'ה" שנאמר כמו ,דרכיו
 חביבותו כמהבא וראה ". עולם ועד מעתה

 שהיה מקום שבכל ,ה"לקב אברהם של
  ,כלום שלו על @וששח היה לא ,הולך

íäøáà àã øåîùé ÷çöé óúúùà ÷ôð ãëå 
 ÷çöé óúúùàã åàì éàå äéî÷ åìôðå äéãäá

ää åàéöúùà àì íäøáàã äéãäá" íéòùøå ã
òà ùéà øáâé çëá àì éë åîãé êùçá" àìéçã â

 àøèñá äåä àì éà àðéîéá øéãú çëúùà
 éìâø øçà øáã äéî÷ ïééçãúà àì àìàîùã

á÷ì äéì íéçø ùð øáã àúòùá øåîùé åãéñç" ä
á÷"äéì íéçø ä øéèðå ãéáò åäéàã äî ìëá 

 øîà úàã äîë éåçøà)ç àë÷ íéìäú (åäé" ä
 éæç àú íìåò ãòå äúòî êàåáå êúàö øîùé

á÷ éáâì íäøáàã äéúåáéáç äîë" ìëáã ä
ééç äåä àì ìéæà äåäã øúàù410íåìë äéìéã ìò   

  âé÷/à  
  øäæ  

 רגלי"לכן ו ,ה"בקב להדבק כדי רק אלא
 ובשכת ,אשתו וזוהי ,"חסידיו ישמור

 כן על כי" וכתוב ,"אליה קרב לא ואבימלך"
 ,כתוב מה בפרעה". אליה עולנג נתתיך לא

 ,]"שרי[ דבר על 'וגו פרעה את 'ה וינגע"
 ,מכה היה הוא ברוך והקדוש ,אמרה היא

 ורשעים" ". חסידיו ישמוררגלי"לכן ו
 ,ואבימלך פרעה אלו ,"ידמובחושך 
 דינים בהם עשה הוא ברוך שהקדוש

 זה מי ,"איש יגבר בכח לא יכ" .בלילה
 השב ועתה" שכתוב ,אברהם זה ,"איש"

  ."' וגוהאיש אשת

á÷á äéá à÷áãúàì ïéâá àìà" êë ïéâáå ä
äéúúà àéä àãå øåîùé åéãéñç éìâø6164 áéúëã 

)ã ë úéùàøá ( áéúëå äéìà áø÷ àì êìîéáàå
)å íù ( äòøôá äéìà òåâðì êéúúð àì ïë ìò éë

 áéúë äî)íùæé áé  ( òâðéååäé"åâå äòøô úà ä '
á÷å äøîà éäéà øáã ìò" êë ïéâáå éçî äåä ä

 åîãé êùçá íéòùøå øåîùé åéãéñç éìâø) ìàåîù
è á à ( àåä êéøá àùãå÷ã êìîéáàå äòøô ïéìà

 ùéà øáâé çëá àì éë àéìéìá ïéðéã åäá ãáò
 áéúëã íäøáà àã ùéà ïàî)æ ë úéùàøá (

åâå ùéàä úùà áùä äúòå'  
 רבי ."' וגואמר כאשר השר את פקד 'וה"

 הכהן יהושע את ויראני" ,ואמר פתח חייא
 על מדוע והשטן 'ה מלאך לפני מדוע הגדול
 .זה בפסוק להסתכל יש ".לשטנו ימינו

 יהושע זה ,"הגדול הכהן יהושע את ויראני"
 זה מי ,"'ה מלאך לפני מדוע" .יהוצדק בן
 הצדיקים שנשמות( המקום זהו ,"'ה מלאך"

 ,בו צרורה הצדיק נשמת של רצרו )צרורות
 ,שם עומדות הצדיקים נשמות אותן וכל
  ".'ה מלאך" וזהו
  

åäéå"åâå øîà øùàë äøù úà ã÷ô ä '
)à àë úéùàøá ( øîàå çúô àééç éáø) â äéøëæ

à ( éðôì ãîåò ìåãâä ïäëä òùåäé úà éðàøéå
åäé êàìî" éàä åðèùì åðéîé ìò ãîåò ïèùäå ä

àøéå äéá àìëúñàì úéà àø÷ òùåäé úà éð
 éðôì ãîåò ÷ãöåäé ïá òùåäé àã ìåãâä ïäëä

åäé êàìî"åäé êàìî ïàî ä" øúà àã ä
àøåøö6165411äéúîùðã 6166 ÷éãöã ]àøéøö [

)äøåøö( ïéîéé÷ àé÷éãöã ïéúîùð ïåðéà ìëå äéá 
åäé êàìî àåä àãå ïîú"ä6167  

                                                                                                                                                                                     

ובסוד , וכד נפק לנגד האויבים אשתתף בהדיה יצחק, ש רגלי חסידיו דא אברהם"וז, הרשעים שלא יזיקוהו
 ).אור יקר(' ו גבורה וכודהיינ, ש בחשך"וז, הגבורה נלו קמיה

מאמר (ל "שער מאמרי רז' ועי, )ג"ב צא ע"ה ח"וכן הוא בדע, א"נ( האשה קרויה רגליו של איש 6164
 .א"י דז"ששרשה מנה) א"פסיעותיו של א

 ).א"נ( כלומר היא השכינה 6165
 ).מ"מ(היא מלכות שהנשמות צרורות בה  6166
 .א" ה עח"ותז, א"וכן לעיל סא ע, )א"ד(א "קסו ע  דא שכינתא6167
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 יצר זהו ,"לשטנו ימינו על מדוע והשטן"
 לוטיל בעולם והולך משוטט שהוא הרע

 את ולהסטות רוחות ולהוציא שמותנ
 בשעה או הוזה .ולמטה למעלה הבריות
 אותם עם לאש נבוכדנצר אותו שהטיל
 כדי למעלה מסטין היה וזה ,השקר נביאי

 מקטרג שאינו ,דרכו היא שכך. עמם שישרף
 שורה שהצער ובזמן ,סכנה של בזמן אלא

 דין ולעשות להסטות רשות לו ויש ,בעולם
 בלא נספה ויש" שנאמר מוכ ,דין בליאפילו 
  ".משפט

 òøä øöé àã åðèùì åðéîé ìò ãîåò ïèùäå
 ïéúîùð àìèðì àîìòá ìéæàå èèåùî åäéàã
 àìéòì àúééøáì ïåì éèñîìå ïéçåø à÷ôàìå
 øöðãëåáð äéì ìéèàã àúòùá àåä àãå àúúå
 ïéèñî äåä éàäå ø÷ùä éàéáð ïåðéà íò àùàì

øåà àåä éëäã ïåäîò ã÷åúéã ïéâá àìéòì éåç
 àðîæáå äðëñã àðîæá àìà âøè÷î åäéà åàìã
 éèñîì åùø äéì úéàå àîìòá àéøù àøòöã
 øîà úàã äîë àðéã àìá åìéôà àðéã ãáòîìå

)âë âé éìùî ( èôùî àìá äôñð ùéå  
 שכולם או ,אומר שהיה ,"לשטנו" זה מה
 בשעה שהרי. ישרפו שכולם או ינצלו

 נצול לא ,לחבל למשחית רשות שנתנה
 שרוי שהדין בשעה ולכן ,מהרשעים הצדיק

 ,שם שיתפס בטרם חולבר צריךאדם  ,בעיר
 עושה גם כך ,מתחיל שהמשחית כיון שהרי

 שלשתם שהיו שכן וכל ,לרשע כמו לצדיק
 ינצלו או כולם שישרפו תובע והיה ,כאחד
  נעשהר שאשכ משום ,כולם

 åà ïåáæúùé åäìë åà øîà äåäã åðèùì åäî
àúòùá àäã ïåã÷åúé åäìë àúåùø áéäééúàã 

 àáééç ïî äàëæ áéæúùà àì àìáçì àìáçîì
 øá éòá àúîá àééøù àðéãã àúòùá êë ïéâáå

ùð6168à÷øòì 6169 àäã ïîú ñôúà àì ãò 
 àáééçë äàëæì ãéáò éîð éëä éøùã ïåéë àìáçî

 äåäå ãçë ïåäéúìú ååäã ïëù ìëå)òáú] (òáè[ 
 ãëã ïéâá åäìë ïåáæúùé åà åäìë ïåã÷åúéã

ãéáòúà  
  ãîíìòðä ùø  
åäéå"øùàë äøù úà ã÷ô äøîà  ) úéùàøá  ".אמר כאשר שרה את פקד 'וה"

à àë(  
 עליך ראשך" ,זה בפסוק פתח יוחנן רבי
 אסור מלך כארגמן ראשך ודלת ככרמל

 שליטים עשה הוא ברוך הקדוש ".ברהטים
 הקדוש כשנותן ,טהמל ושליטים למעלה

 ,מעלה של לשרים מעלה הוא ברוך
 . מעלה נוטלים מטה של המלכים

  

 àø÷ éàäá çúô ïðçåé éáø)å æ øéù ( êùàø
 øåñà êìî ïîâøàë êùàø úìãå ìîøëë êéìò

 íéèäøá)äéù"å æ ù (ùò àåä êéøá àùãå÷ ä
 äìòîì íéðåèìù)íúåàîå ( äèîì íéðåèìù

 ìù íéøùì äìòî àåä êéøá àùãå÷ ïúåðùë
 äèî ìù íéëìîä äìòî íéìèåð äìòî  

 נבוכדנצר ,בבל של לשרו מעלה נתן
 הוא אנת" בו שכתוב ,מעלה נטל הרשע
 ].הזהב ראש הוא אתה" [דהבא די רישא
 ובנו ידו תחת עבדיםומש העולם כל והיו
 ,"ככרמל עליך ראשך" שכתוב זהו .בנו ובן
 תטלל תחותוהי" שכתוב זהו .נבוכדנצר זהו

 ].השדה תוחי תצלל תחתיו[ "ברא חיות
 שאמר ,בלשצר זהו "כארגמן ראשך ודלת"
 אסור מלך]. "ארגמן ילבש[ "ילבש ארגוונא"

 עד אסור שהיה דךומר אויל זהו ,"ברהטים
  .תחתיו ומלך נבוכדנצר אביו שמת

 äìòî ìèð ìáá ìù åøùì äìòî ïúð
 äéá áéúëã òùøä øöðãëåáð)èì á ìàéðã ( úðà

 íéãáòåùî íìåòä ìë åéäå àáäã éã àùéø àåä
ää åðá ïáå åðáå åãé úçú" ã)äéù"å æ ù ( êùàø

ää øöðãëåáð åäæ ìîøëë êéìò" ã)ìàéðãè ã  (
 ïîâøàë êùàø úìãå àøá úåéç ììèú éäåúåçú
 øåñà êìî ùáìé àðååâøà øîàã øöùìá åäæ
 úîù ãò øåñà äéäù êãåøî ìéåà åäæ íéèäøá

åéúçú êìîå øöðãëåáð åéáà  

                                                           

 ).א"ד(ש "ב כד דינא אתער ע” פרשת וישב קכד ע6168
 ).א"ד( ריש פרשה מצורע דף נד איתא שצריך לערקא מכל סוחרני מתא 6169
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 זה] רמז[ טעם בא למה ,יהודה רבי אמר
 ,יהודה רבי אמר אלא .השירים בשיר

 ,העולם שנברא קדם נבראו דברים עהשב
 נכון" שנאמר הכבוד כסא ,'וכו הן ואלו

 כסא" וכתוב ,"אתה מעולם מאז כסאך
 שהוא היה ראש ,מראשון מרום כבוד

 את נטל הוא ברוך והקדוש ,לכל םוקדה
 להיות הכבוד מכסא הטהורה הנשמה
 עליך ראשך" שכתוב זהו .לגוף מאירה
 על אשר שהוא הכבוד כסא זהו ,"ככרמל

   .הכל
  

 øéùá íòè éàä àúà éàîì äãåäé éáø øîà
 íéøáã äòáù äãåäé éáø øîà àìà íéøéùä

 ïä åìàå íìåòä àøáðù íãå÷ åàøáð]åëå'[ àñë 
 øîàðù ãåáëä)á âö íéìäú ( æàî êàñë ïåëð

 áéúëå äúà íìåòî)áé æé äéîøé ( ãåáë àñë
 àåäù ïåùàøî íåøî] ùàø äéä]ã÷ðäïå[412 

>áø÷ðä<èðå ìëì  úà àåä êåøá ùåã÷ä ì
 äøéàî úåéäì ãåáëä àñëî äøåäèä äîùðä

ää óåâì" ãåáëä àñë åäæ ìîøëë êéìò êùàø ã
àåäù[ ìëä ìò ùàø   

 הנשמה היא זו ,"כארגמן ראשך ודלת"
 זהו ,"ברהטים אסור מלך" .ממנו טלתיהנ

 ולא בעפר וכלה בקבר אסור שהוא הגוף
 וממנו ,רקב תרוד כמלא אלא ממנו נשאר

 פוקד הוא ברוך וכשהקדוש .הגוף כל היבנ
 אותו שתפליט לארץ אומר הוא ,הגוף את

  ".תפיל רפאים וארץ" שכתוב ,צהחוה

 úìèðä äîùðä àéä åæ ïîâøàë êùàø úìãå
 øåñà àåäù óåâä åäæ íéèäøá øåñà êìî åðîî
 àìîë àìà åðîî øàùð àìå øôòá äìëå øá÷á

 ãåøú]á÷ø6170ìë äðáé åðîîå [ óåâä ]å[ ã÷åôùë
 õøàì øîåà àåä óåâä úà àåä êåøá ùåã÷ä

 áéúëã õåçì åúåà èéìôúù)èé åë äéòùé ( õøàå
ìéôú íéàôø  

] ישראל[ שבארץ המתים ,יוחנן רבי אמר
 ,"מתיך יחיו" שכתוב זהו ,תחלה וחיי הם

 ,לארץ שבחוצה אלו ,"יקומון נבלתי"
  ורננו הקיצו"

 íééç íä õøàáù íéúîä ïðçåé éáø øîà
ää äìçú" ã)ùéèé åë äéò ( éúìáð êéúî åéçé

åððøå åöé÷ä õøàì äöåçáù åìà ïåîå÷é  

  âé÷/á  
  øäæ  

 אלא ,דין וחצי נס חצי נעשה לא ,נס
  .דין או נס או ,כאחד הכל

 àðéã åâìôå àñéð åâìô ãéáòúà àì àñéð
àðéã åà àñéð åà àãçë àìë àìà  

 בזמן והרי ,ולא ,יוסי רבי לו אמר
 ,לישראל יםה את בקע הוא ברוך שהקדוש

 הולכים והם לאלה הים את קורע היה
 אחר מצד שבים היו והמים ,ביבשה

 כאן נס ונמצא .ומתים אלה את ומטביעים
 שקשה וזהו ,לו אמר. כאחד הכל ,כאן ודין

 דין עושה הוא ברוך הקדושר שאשכ ,לפניו
 אחד בבית ולא אחד במקום לא ,כאחד ונס

 ,לפניו קשה נעשה ואם .כאחד נמצא שהכל
 בשלמות אלא הכל נעשה לא למעלה שהרי
 ולא אחד במקום דין או נס או ,כאחד

 עושה לא הוא ברוך הקדוש לכן. לחצאין
 זהו .בחטאם שישתלמו עד ברשעים דין

 ,"הנה עד ריוהאמ עון שלם לא כי" שכתוב

á÷ ò÷áã àðîæá àäå àìå éñåé éáø åì øîà" ä
 ïéìæàå ïéìàì àîé òø÷ äåä ìàøùéì àîé
 ïéòáèå àøçà àøèñî ïéáú ååä àééîå àúùáéá

 ïéìàì]ïéúîå) [ïéúééîå( àëä àñéð çëúùàå 
àãçë àìë àëä àðéãå6171à " àéù÷ã àåä àãå ì

á÷ ãëã äéî÷" àñéðå àðéã ãéáò ä åàì àãçë
àìå ãç øúàá àãç àúéáá  àìë çëúùàã

àãçë413 àìéòì àäã äéî÷ àéù÷ ãéáòúà éàå 
 àñéð åà àãçë åîéìùá àìà àìë ãéáòúà àì
 ãéáò àì êë ïéâá åâìôá àìå ãç øúàá àðéã åà

á÷" åäééáåçá åîéìúùàã ãò àéáééçá àðéã ä
ää" ã)æè åè úéùàøá ( éøåîàä ïåò íìù àì éë

                                                           

ה משאיר בגוף האדם עצם אחד קטן והוא התחתון שבשדרה והעצם הזה אינו כלה ולא נפסד " הקב6170
 ).מ"ב פ"ק ח"עבה(ל תרווד רקב "לעולם ונקרא בלשון רבותינו ז

ל דישראל עולים "מפורש ברז. מ"א. מהכא משמע דעד שלא עלו ישראל מן המים נטבעו מצרים 6171
ן "מאי. ומצרים נטבעין וכשהתחילו לטבוע עדיין היו שאר ישראל בים וכל שישראל עולים הם נטבעים

 ).א"נ(
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 זה ועל ,"תריבנה בשלחה בסאסאה" וכתוב
 עד ,עמם שישרף ליהושע מסטין היה

   ".השטן בך 'ה יגער" לו שאמר
  

 áéúëå äðä ãò)ç æë äéòùé (çìùá äàñàñá ä
 ã÷åúéã òùåäéì äéì ïéèñà äåä àã ìòå äðáéøú

 äéì øîàã ãò åäá)á â äéøëæ (åäé øòâé" êá ä
 ïèùä  

 ונאמר( 'ה מלאך ,זהאת , לו אמר מי
 ויאמר" ,תאמר ואם"). השטן אל 'ה ויאמר"
 כך , בא וראה,"' וגובך 'ה יגער השטן אל 'ה

 'ה מלאך וירא" שכתוב ,בסנה למשה גם
 סר כי 'ה וירא" תובוכ ,"אש בלבת אליו

 מלאך ולפעמים 'ה מלאך לפעמים ,"לראות
 בך 'ה יגער" לו אמר ולכן .'ה ולפעמים

  .בך גוער הנני אמר ולא ,"השטן

åäé êàìî àã äéì øîà ïàî" ä) øîúàå
åäé øîàéå"ïèùä ìà ä (]åäé øîàéå àîéú éàå" ä

åäé øòâé ïèùä ìà"åâå êá ä'[ éæç àú ] àä éë
éîð [>éîð àëä <ùîì ä)àä ( äðñá]ã[ áéúë

)á â úåîù (åäé êàìî àøéå" ùà úáìá åéìà ä
 áéúëå)ã íù (åäé àøéå" ïéðîæì úåàøì øñ éë ä

>åäé êàìî"ïéðîæìå ä<åäé ïéðîæìå êàìî " ïéâáå ä
à êë"åäé øòâé ì" éððä øîà àìå ïèùä êá ä

êá øòåâ6172  
 דין שנמצא ביום וז דוגמאכ ,בא וראה

 כסא על ושבי הוא ברוך והקדוש ,בעולם
 למעלה שמסטה הזה השטן נמצא אז ,הדין

 העולם את להשחית נמצא והוא ,ולמטה
  . הנשמות לוטיול

 והיה ,תורה ולומד יושב היה שמעון רבי
 ההיא העיר זקני ולקחו" ,הזה בפסוק עוסק
 העגלה את שם וערפו 'וגו בקר עגלת
 אמר .אותה ףולער בסכין הוא והדין ".בנחל

 רבי. זה את צריך הלמ ,אלעזר רבי לו
 אחר שנמשך לעולם אוי ,ואמר בכה שמעון

   הנחש שאותו היום מאותו שהרי ,זה

 àðéã çëúùàã àîåéá àã àðååâë éæç àú
á÷å àîìòá" ïéãë àðéãã àééñøë ìò áéúé ä

 àúúå àìéòì éèñàã ïèù éàä çëúùà
 ïéúîùð ìåèéìå àîìò àìáçì åäéà çëúùàå  

øåàá éòìå áéúé äåä ïåòîù éáø äåäå àúéé
 àø÷ éàäá ìãúùî)â àë íéøáã ( éð÷æ åç÷ìå

åâå ø÷á úìâò àéää øéòä'6173 úà íù åôøòå 
 äì àôøòì õéôå÷á åäéà àðéãå ìçðá äìâòä

à" éáø äëá êéøèöà éàîì éàä øæòìà éáø ì
 àäã àã øúá êùîúàã àîìòì éåå øîàå ïåòîù

àéåç àåääã àîåé àåää ïî  
  íìòðä ùøãî  
 .שבמדבר מתיםה אלו ,"עפר כניוש

 בחוצה משה מת למה ,יוחנן רבי שאמר
 כשם ,עולם באי לכל להראות ,לארץ

 ,למשה להחיות הוא ברוך הקדוש שעתיד
 קבלו שהם ,)למה( .לדורו להחיות עתיד כך

 נאמר ועליהם )יוחנן רבי שאמר( .התורה
 תיךוכלול אהבת נעוריך חסד לך זכרתי"

  ". זרועה לא בארץ במדבר אחרי לכתך
 ,"עפר כניוש ורננו הקיצו" ,אחר דבר

 לארץ בחוצה והמתים ,האבות הם אלו
 ארץ עד הארץ תחת ומתגלגלים גופם יבנה

 בחוצה ולא נשמתם יקבלו ושם ,ישראל

 éáø øîàã øáãîáù íéúîä åìà øôò éðëåù
 ìëì úåàøäì õøàì äöåçá äùî úî äîì ïðçåé
 àåä êåøá ùåã÷ä ãéúòù íùë íìåò éàá

úåéçäì ãéúò êë äùîì úåéçäìí ]åøåãì[) äîì (
 äøåúä åìá÷ íäù)ïðçåé éáø øîàãíäéìòù  (

]íäéìòå[ øîàð )á á äéîøé (éúøëæ ãñç êì 
 øáãîá éøçà êúëì êéúåìåìë úáäà êéøåòð

 äòåøæ àì õøàá  
 íä åìà øôò éðëåù åððøå åöé÷ä øçà øáã

 úåáàä]å[ íôåâ äðáé õøàì äöåçá íéúîä

                                                           

'  ויאמר הבך פירושו' אבל השתא דכתיב יגער ה, א הוה ליה למימיר הנני גוער בך"דאי קאי על ז' פי 6172
 ).מ"מ(א יגער בשטן "הוא ז' שהיא מלכות יגער ה

. ם"בגימטריא חיי, ל"כי מלת חל, דע. 'כי ימצא חלל באדמה וכו): שופטים כא(ספר הליקוטים ' עי 6173
ס "וז. כמו הנפל שאין לו חיים, ונמצא חלל, זה מצד החול ששת ימי המעשה, וזה לעומת זה עשה האלהים

ויצעק , כי מצאו בתחומו, ולכן לא נודע מי הכהו, ל" של איש שדה שהוא סמא,הידועה, ש נופל בשדה"מ
ס אומרה ואתה תבער הדם "וז, לרמוז לעון העגל, ולזה ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר, ואין מושיע לו

 .'הנקי וכו
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 ואמרת הנבא לכן" שכתוב זהו .לארץ
 קברותיכם את תחופ יכאנ הנה אליהם

 והבאתי עמי מקברותיכם אתכם והעליתי
 ,אחריו ובכת מה ".ישראל אדמת אל אתכם

  ".וחייתם בכם רוחי ונתתי"

 íùå ìàøùé õøà ãò õøàä úçú íéìâìâúîå
ää õøàì äöåçá àìå íúîùð åìá÷é" ã) ìà÷æçé

â æì ( çúåô éëðà äðä íäéìà úøîàå àáðä ïëì
øá÷ úà éîò íëéúåøá÷î íëúà éúéìòäå íëéúå

 áéúë äî ìàøùé úîãà ìà íëúà éúàáäå
åéøçà )ãé æì ìà÷æçé (íúééçå íëá éçåø éúúðå  

 מכסא טלהינ הנשמה ,אמר פנחס רבי
 ראשך" שנאמר כמו ,הראש שהוא הכבוד

 זו ,"כארגמן ראשך ודלת" ".ככרמל עליך
 אסור מלך" .הראש דלת שהיא הנשמה היא

 .בקברים אסור שהוא הגוף ואה ,"ברהטים
 והקדוש .מלך וזהו ,שרה וזהו ,הגוף זהו

 .אליו בריד אשר למועד פוקדה הוא ברוך
 כאשר שרה את פקד 'וה" שכתוב זהו

 שבו הידוע לזמן הגוף את פוקד ".אמר
  .הצדיקים דויפק

 ãåáëä àñëî äìèð äîùðä øîà ñçðô éáø
øîà÷ãë ùàøä àåäù) æ øéùå ( êéìò êùàø 

ìîøëë äîùðä àéä åæ ïîâøàë êùàø úìãå 
 íéèäøá øåñà êìî ùàøä úìã àéäù)äéù" æ ù

å ( åäæå óåâä åäæ íéøá÷á øåñà àåäù óåâä àåä
ã÷åô àåä êéøá àùãå÷å êìî åäæå äøù]å[ ãòåîì 

ää åéìà øáã øùà" ã)à àë úéùàøá (åäéå" ä
 ïîæì óåâä úà ã÷åô øîà øùàë äøù úà ã÷ô

íé÷éãöä ãå÷ôé åáù òåãéä  
 הוא ברוך הקדוש עתיד ,פנחס רבי אמר
 של פיוכי לבא לעתיד הצדיקים לגוף ליפות
 שנאמר ,עדן לגן כשנכנס הראשון אדם

  ".רוה כגן והיית 'וגו תמיד 'ה ונחך"

 àåä êåøá ùåã÷ä ãéúò ñçðô éáø øîà
 íãà ìù éôåéë àáì ãéúòì íé÷éãöä óåâì úåôéì

ïåùàøä6174 øîàðù ïãò ïâì ñðëðùë ) çð äéòùé
àé (åäé êçðå"åâå ãéîú ä 'äåø ïâë úééäå  

 ,במעלתה הנשמה  בעוד,לוי רבי אמר
 ,בו ומתלבשת מעלה של באור נזונית

 ,לבא לעתיד לגוף )ונשתרש( וכשתכנס
 יאיר הגוף ואזי ,תכנס ממש האור באותו

 והמשכלים" שכתוב זהו .הרקיע הרוכז
 דעה אדם בני וישיגו ".הרקיע הרוכז רוייזה

 את דעה הארץ מלאה כי" רשנאמ ,שלמה
 'ה ונחך" שכתוב ממה ,זה לנו מנין ".'ה

 אור זה ,"נפשך בצחצחות והשביע תמיד
  של

 úðåæéð äúìòîá äãåòá äîùðä éåì éáø øîà
ùëå åá úùáìúîå äìòî ìù øåàáéñðë414 óåâì 

 ùîî øåàä åúåàá àáì ãéúòìé óåâä éæàå ñðë
ää òé÷øä øäåæë øéàé" ã)â áé ìàéðã (

éìéëùîäå íãà éðá åâéùéå òé÷øä øäæë åøéäæé í
 øîàðù äîéìù äòã)è àé äéòùé ( äàìî éë

åäé úà äòã õøàä" áéúëã äîî àä ïì àðî ä
åäé êçðå" äæ êùôð úåçöçöá òéáùäå ãéîú ä
ìù øåà  

  ãé÷/à  
  øäæ  

 האדם על שולט ,בו התפתה שאדם הרע
 להסטות עומד הוא ,העולם בני על ושולט

 לצאת יכול לא והעולם ,העולם את
 ויקים המשיח מלך שיבא עד ומעונש
 שכתוב ,העפר ישני את הוא ברוך הקדוש

 רוח ואת" וכתוב ,"' וגולנצח המות בלע"
 על עומד והוא ,"הארץ מן אעבירהטומאה 

  .האדם בני נשמות כל את לוטיל זה עולם

 íãà ìò èéìù íãà äéá äúôúàã àùéá
ìò éèñîì íéà÷ åäéà àîìò éðá ìò èéìùå àî

 éúééã ãò äéùðåòî à÷ôðì ìéëé àì àîìòå
á÷ íé÷åéå àçéùî àëìî" àøôò éëéîãì ä

 áéúëã)ç äë äéòùé (åâå çöðì úåîä òìá '
 áéúëå)á âé äéøëæ ( ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå

 ïéúîùð ìèéîì àã àîìò ìò íéà÷ åäéàå õøàä
àùð éðá ìëã  

áéúë àä éæç àúå)à àë íéøáã ( àöîé éë  חלל ימצא כי" כתוב הרי ,וראה ובא
                                                           

ב " עלו' עי, )ד"ב נז ע"ה ח"דע" (כתנות אור"לבחינת " כתנות עור"הוא נקודת ההתחלפות מבחינת  6174
  .ענין כתנות אור
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 נשמתם העולם בני כל , בא וראה."'וגו
 שבן תאמר אם .המות מלאך ידי על יוצאת

 מלאך אותו ידי על נשמתו יצאה הזה אדם
 הוציא ,אותו רג אלא מי שה, לא כך,המות

 בו טושישל זמנו הגיע בטרם נשמתו את
 פרויכ לא ולארץ" ולכן. המות מלאך אותו

 שעומד להם די ולא ,שלנו ולארץ ."'וגו
 ,תמיד ולקטרג םלחנ העולם להסטות הוא
   .לקחת לו שיש מה נואתמ שגוזלים שכן כל

  

åâå ììç '>ò àîìò éðá ìë éæç àú" úåîä êàìî é
÷ôðàåäééúîùð < àãé ìò àã ùð øáã àîéú éà 

 àìà éëä åàì äéúîùð ÷ôð úåîä êàìî àåääã
äéì ìéè÷ã ïàî6175 àèî àì ãò äéúîùð ÷éôà 

 äéðîæ êë ïéâáå úåîä êàìî àåää äéá äàèìùì
)âì äì øáãîá (åâå øôåëé àì õøàìå '> õøàìå

ïìéã< àîìò éèñîì åäéà íéà÷ã ïåì éã àìå 
 äî äéðéî ïéìæâã ïëù ìë øéãú àâøè÷ìå àðâîì

 àìèðì äéì úéàã  
 ולכן ,בניו על חס הוא ברוך והקדוש

 עמו לתקן כדי ,הזו העגלה את מקריבים
 ,ממנו האדם של נשמה אותה שנלקחה מה
 )בזה הקרובים( על מקטרג ימצא ולא

 ,פרה ,שור .כאן שנינו עליון וסוד. העולם
 ולכן ,עליון בסודנמצאים  כולם ,עגלה ,עגל
 לא ידינו" שכתוב וזהו .אותו מתקנים בזה

 ולא שפכו לא ."' וגוהזה הדם את שפכה
 עליהם נמצא לא ובזה .מיתתו גרמנו

 לעולם עצהנתן  ואה ברוך והקדוש ,מקטרג
  .בכל

á÷å" éàä ìò ïéáø÷ êë ïéâáå éåðá ìò ñééç ä
äìâò6176 ìéèðúàã äî äéîò àð÷úì ïéâá 

)î( çëúùé àìå äéðî ùð øáã àúîùð àéää
 ìò àâøè÷î)éàäá ïéáéø÷ ( äàìò àæøå àîìò

äøô øåù àëä ïðéðú6177äìâò ìâò 6178 åäìë 
 äéì ïéð÷úî àãá êë ïéâáå åçëúùà äàìò àæøá

ëã àåä àãå áéú)æ àë íéøáã ( äëôù àì åðéãé
åâå äæä íãä úà'6179 àðîéøâ àìå äëôù àì 

 åäééìò àâøè÷î çëúùà àì àãáå äéúúéî
á÷ áéäé àìëáå"àîìòì àèéò ä  

 השנה ראשיום ב ,וז דוגמאכ ,בא וראה
 הוא ,בעולם הדין שנמצא הכפורים ויום

תעורר לה צריכים וישראל ,לקטרג עומד
 םל באש ומי קול שכלו@התעטרבשופר ול

éæç àú6180ø íåéá àã àðååâë "ä6181 íåéå 
 íéà÷ åäéà àîìòá çëúùà àðéãã íéøåôëä

ùéå àâøè÷ìøôåùá àøòúàì ïééòá ìàø6182 

                                                                                                                                                                                     

ת והיאך אפשר "וא. שאין מלאך המות משתתף במיתה ההיא מפני שלא ניתן לו רשות לשלוט בו 6175
' והם ב. ומלאך המות ענין אחר' ל שהמות ענין א"וי. והרי שלט בו המות שמת, שימות בלא מלאך המות

אמת שהמות שלט באדם זה והן . היא המות' י שולט הקלי הב"הקלי האחת הוא מלאך המות שע', קלי
ל דהיינו טעמא שנהגו שאין רוחצים ההרוגים שלא נטמאו בחרב המלאך "ונ. הראשונה' י הקלי"אמנם לא ע

 ).יב' ג סי"אור יקר ש(המות בזולת טעמים אחרים 
 ).אור יקר(בסוד שעיר לעזאזל  6176
יצונים שני עגלים אם כן עגל הוא בסוד הח, פרה מלכות. פני שור משמאל דהיינו בסוד הגבורה 6177

). אור יקר(נמצא דהיינו בסוד שעיר עזאזאל ושעירים ירקדו שם , ועגלה בסוד הנקבה שלו. שעשה ירבעם
 ).מ"מ(ב דנוגה "נ חו"א, ופרה במלכות, שור ביסוד' פי

 ).מ"מ(ן דנוגה "נ זו"נ דנוגה א"דו 6178
תו מעל הרבים והיחיד בעונו אמנם אין הכוונה רק לסלק תביע', היינו בסוד ונשא השעיר עליו וכו 6179

 ).אור יקר(ימות ולכך אינו וידוי גמור 
 ).א"ד(א "אמור צא ע' א ולקמן פ" לעיל סד ע6180
 ).אור יקר(אנו עושים בדרך שלא ימצא דלטוריא על ישראל  6181
 ).אור יקר(שהיא אם המעטרת על ישראל וכנגדה שופר תחתון , שהוא כנגד הבינה 6182
דהיינו מים , ת"דהיינו בסוד הדעת הכולל חג, י השופר שהוא הבינהת שאצילותו מעמק"שהוא הת 6183

ורוח דהיינו , ומים דהיינו לח, אש דהיינו הבל חם: וכן הקול הגשמי היוצא למטה בטבע כולל, אש ורוח
ת "ולכך יש בו כח לעוררו והנה בעלותו למעלה הנה יכלול חג, והוא רמז לקול עליון. הבל פה כנודע

קול ). אור יקר(הבינה כלולים ויעוררם מעמקי שורשם ויתקנם ויוציאם משם מתוקנים ויכניסם אל תוך 
 ). מ"מ(השופר שבעולם הזה 
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 קול אותו ולהשמיע ,אחד ונעשים רוח
 מקום עד עולה קול ואותו. השופר מתוך

 כיון .ועולה בו ומכה הדין כסא שיושב
 יעקב של הקול ,מלמטה הזה הקול שמגיע

  הוא ברוך והקדוש ,למעלה נתקן

òúàìåèìå÷ àø6183ùàá ìéìëã "éîå à"çåøå à" à
ãç åãéáòúàå6184 åâî ìå÷ àåää àòîùàìå 

øôåù6185 àééñøëã øúà ãò à÷ìñ ìå÷ àåääå 
àðéãã6186äá ùèáå àáúé 6187 ïåéë à÷ìñå 

àúúî ìå÷ éàä àèîã6188á÷òéã ìå÷ 6189 
àìéòì ï÷úúà6190á÷å "ä6191  

  íìòðä ùøãî  
 פקידת זה ,"יחליץ תיךוועצמ. "מעלה

 לא אשר מים וכמוצא רוה כגן והיית" .הגוף
 ואזי .יתברך הבורא דעת זהו ,"מימיו יכזבו
 ,בהם הנכנסת שהנשמה הבריות ידעו

 ,התענוגים נשמת ,החיים נשמת שהיא
 ומעדנת מלמעלה התענוגים קבלה שהיא
 יפית מה" ואומרים בה תמהים והכל ,לגוף
 היא זו ,"בתענוגים אהבה נעמת ומה

  .לבא לעתיד הנשמה

 äæ õéìçé êéúåîöòå äìòî]úãé÷ô) [ïåã÷ô( 
 åáæëé àì øùà íéî àöåîëå äåø ïâë úééäå óåâä

 åéîéî)àé çð äéòùé(  úòã åäæ]êøáúé àøåáä [
)úåéøá(åòãé éæàå ) úòã( äîùðäù úåéøáä 

 úîùð íééçä úîùð àéäù íäá úñðëðä
 äìòîìî íéâåðòú äìá÷ àéäù íéâåðòúä

 ìëäå óåâì úðãòîå íéøîåàå äá íéäîú)æ æ øéù (
 àéä åæ íéâåðòúá äáäà úîòð äîå úéôé äî

àáì ãéúòì äîùðä  
 ,הוא שכך בא וראה ,יהודה רבי אמר
 אחריו וכתוב ,"ברהטים אסור מלך" שכתוב

 ,יהודה רבי ואמר ".נעמת ומה יפית מה"
 לשמח הוא ברוך הקדוש עתיד זמן באותו
 ישמח" שנאמר ,בבריותיו חוולשמ עולמו

 מה בעולם שחוק יהיה ואזי ".במעשיו 'ה
 שחוק ימלא אז" שכתוב , עכשיוכן שאין
 קוצח שרה ותאמר" שכתוב זהו ."' וגופינו
 אדם בני עתידים שאזי ,"אלהים לי עשה
  .שחוק עת שהוא ,שירה לומר

 äãåäé éáø øîà]áéúëã àåä êëù éæç àú 
)å íù(íéèäøá øåñà êìî 6192 äî äéøúá áéúëå 

òð äîå úéôéúî[ ïîæ åúåàá äãåäé éáø øîàå 
 çåîùìå åîìåò çîùì àåä êåøá ùåã÷ä ãéúò

 øîàðù åéúåéøáá)àì ã÷ íéìäú (åäé çîùé" ä
 åéùëò ïéàù äî íìåòá ÷åçù äéäé éæàå åéùòîá

 áéúëã)á åë÷ íù (åâå åðéô ÷åçù àìîé æà '
ää" ã)å àë úéùàøá ( äùò ÷åçö äøù øîàúå

éäìà éì"íãà éðá íéãéúò éæàù í äøéù øîåì 
÷åçù úò àåäù  

                                                                                                                                                                                     

אור (ואחר שהם יוצאים מיוחידם מהפה הם נעשים קול בפנימיות גוף השופר , האש והמים והרוח 6184
 ).יקר

עלול לעילה בסוד מ, פושט צורה ולובש צורה, כן ממש סוד העליה למעלה שעולה קול תחתון 6185
 ).אור יקר(ההתעוררות העולה ממטה למעלה עד עלותו מהפה שהוא המלכות פתח שער הכניסה 

 ).מ"מ(מלכות ). אור יקר(ימי ראש השנה ' וגבורה ומלכות הם ב, ד העליון"היא כסא לגבורה ב 6186
, קי הבינהג עמו להתעלם לעמ"ת לכלול חו"להעלותה בסוד ההתעוררות עד עלות הקול הזה עד הת 6187

א "צ יג ע"א בספד"בהגר (הבטישה הוא בסוד זיווג נעלם). אור יקר(להתתקן בסוד רחמי השרשים הפנימיים 
ג אש "חו יוצאים מנ שהם"זוכגון הפכים ה' באת  כי ענין הזיווג הוא לזווג השיבטשזיווג נקרא , )ה וכבר"ד

 ).ה כד אתפשט"ב ד"ח יח ע"א תז"בהגר (שיתמתקו כדי ומים
 ).אור יקר(וד קשר העולמות ממטה למעלה בסוד מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה בס 6188
 ).אור יקר(ת כולל החסד והגבורה "דהיינו הת 6189
 ).אור יקר(בסוד הבינה שמשם תיקונו כדכתיב כונן שמים בתבונה  6190
 ).אור יקר(שהוא הבינה  6191
ברהטים במוצא מים אשר לא יכזבו ב הנשמה הוא מלך ואסורה "נ' דכתיב מלך אסור ברהטים וכו 6192

כ מעדנת לגוף שגם הגוף יתחבר בבורא וזה הדיבוק נקרא "מימיו כאמור ריש עמוד ולכן נקרא רהטים ואח
עידון כמו עידון בשר ואז מה יפה האהבה בתענוגים שגם הגוף אל יבטל ההתחברת להבורא ולכן פסוק זה 

כמו ) ונקרא(באם שהגוף מעכב יש לו צער גדול מסוגל לטהר המחשבה כי האדם הבא להתחבר בבורא ו
 ).נ"ש) (י"נ(בכף הקלע היפך מנפש הצרור תמיד בצרור החיים ] יקלענה) ['יהי(את הנפש אויביך ] 'שכ[
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 הקדוש שישמח היום ,אמר אבא ביר
 שמחה היתה לא ,בריותיו עם הוא ברוך

 והצדיקים ,העולם שנברא מיום כמותה
 ,לעפרם עוד ישובו לא בירושלים הנשארים

 והנותר בציון הנשאר והיה" שכתוב
 בציון הנותר ".לו יאמר קדוש בירושלים

 כן םא ,אחא רבי אמר. דוקא ובירושלים
 בארץ שנשארו אותם כל אלא .הם מעטים
 וכציון כירושלים דינם ,הקדושה ישראל

 בכלל ישראל ארץ שכל מלמד ,דבר לכל
 תבאו וכי" שכתוב ממשמע ,היא ירושלים

  .בכלל הכל ,"הארץ אל

 êåøá ùåã÷ä çîùéù íåéä øîà àáà éáø
 íåéî äúåîë äçîù äúéä àì åéúåéøá íò àåä

 íé÷éãöäå íìåòä àøáðù íéøàùðä
íìùåøéá6193 áéúëã íøôòì ãåò åáåùé àì 

)â ã äéòùé ( øúåðäå ïåéöá øàùðä äéäå
 íìùåøéáå ïåéöá øúåðä åì øîàé ùåã÷ íìùåøéá

 ïåðéà ïéøéòæ ïë íà àçà éáø øîà à÷ééã]à[ àì
 ìàøùéã àùéã÷ àòøàá åøàúùàã ïåðéà ìë

 àðéã]ïåäìéã[ ãîìî øáã ìëì ïåéöëå íìùåøéë 
á ìàøùé õøà ìëã òîùîî àéä íéìùåøé ììë

 áéúëã)âë èé àø÷éå ( ìëä õøàä ìà åàáú éëå
ììëá  

 לרבי שאל אלעזר ברבי יהודה רבי
 ברוך הקדוש שעתיד מתים ,לו אמר ,חזקיה

 נשמתם נתן לא למה ,להחיותם הוא
 בארץ להחיות ויבאו ,שם שנקברו במקום
 הוא ברוך הקדוש נשבע ,לו אמר ישראל
 .לעולמים הרסת ושלא ,ירושלים לבנות
 הוא ברוך הקדוש עתיד ,ירמיה רבי שאמר
 ולהורידה ירושלים ולבנות עולמו לחדש
 .יהרס שלא כדי )בנין( מלמעלה בנויה

 .ישראל כנסת עוד תגלה שלא ונשבע
  שנאמר ,ירושלים בנין יהרס שלא ונשבע

 äé÷æç éáøì ìàù øæòìà éáøá äãåäé éáø
 àåä êåøá ùåã÷ä ãéúòù íéúî åì øîà

]äìïåäúîùð áéäé àì äîì úåéç) [ àì úåéçäì
ïéúîùðá( àééçàì ïåúééå ïîú åøá÷úàã øúàá 

 êåøá ùåã÷ä òáùð åì øîà ìàøùéã àòøàá
 øîàã íéîìåòì ñøäú àìùå íìùåøé úåðáì àåä
 åîìåò ùãçì àåä êåøá ùåã÷ä ãéúò äéîøé éáø

éøåäìå íìùåøé úåðáìå>äã< äìòîìî äéåðá 
 ïéâá)ñ"ïéðá à ( àìùéñøä äìâú àìù òáùðå 

 ïéðá ñøäé àìù òáùðå ìàøùé úñðë ãåò
øîàðù íéìùåøé  

  ãé÷/á  
  øäæ  

 שישראל דוגמאכ שהרי .רחמים מעורר
 ורוח באש כלול אחד קול למטה מעוררים

 גם כך ,השופר מתוך כאחד שיוצאים מים
 ואותו קול שכלול .ה שופרלמעל מתעורר

 וזה מלמטה זה ויוצא ,נתקן חבאש ומים רו
 ונמצאים ,העולם ונתקן ,למעלהמ

 שחושב ,מתערבב מקטרג ואותו. הרחמים
 ורואה ,בעולם ולקטרג בדיןלשלוט 

 כחו ותש מתערבב אז .רחמים שמתעוררים
 הוא ברוך והקדוש ,דבר לעשות יכול ולא

éîçø øòúà6194 éøòúî ìàøùéã àðååâë àäã 
ùàá ìéìë ãç ìå÷ àúúì"çåøå à"éîå à" à

 àìéòì øòúà éîð éëä øôåù åâî àãçë é÷ôðã
øôåù6195ùàá ìéìëã ìå÷ àåääå "éîå à" à
çåøå"ôðå ï÷úúà àé àìéòî àãå àúúî àã ÷

 àâøè÷î àåääå åçëúùà éîçøå àîìò ï÷úúàå
 àâøè÷ìå àðéãá äàèìùì áéùçã ááøòà

ìòá ááøòà ïéãë éîçø éøòúîã éîçå àî

                                                           

 ).ב"ב נח ע"ה ח"דע(אחרי התחיה  6193
 ).אור יקר(י השרשים הפנימיים "מסוד עמקיה ע 6194
ן לחוץ דרך "ינה תוקעת ומוציאה פנימיות זווהנה הב, הוא סוד אור מקיף לשבע תחתונות דבינה 6195

כ הם "ואח, תחתונות שלה' פיה והם יוצאים ונמשכים משם ולמטה ואז הם עוברים דרך אור מקיף שלה בז
 ).מ"מ(יוצאים מתוך שופר זה 

שכל כח גבורתו מהדין וכמו שנחלש הדין נחלש כחו כי כחו בהיותו יונק מהגבורה ובהיות הגבורה  6196
מתגברת לפעול מאמר הדיין וכאשר ישראל ממשיכים '  שוטר הדיינים שהוא הוא הקליוהדין מתגבר

הגבורה ' י קול דיעקב המעלה אותה למעלה כדפי"הרחמים דהיינו סוד המתיקות הגבורה בעמקי הבינה ע
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 תאמר שאם ,ברחמים העולם את דן
 רחמים מתחברים אלא ,כך לא ,דין שנעשה

  .ברחמים נדון והעולם ,דין עם

äéìéç ùùúàå6196 ãáòîì ìéëé àìå îá÷å éã" ä
àîéú éàã éîçøá àîìò ïéàã6197 àðéãã 

éëä åàì ãéáòúà6198 àðéãá éîçø åøáçúà àìà 
éîçøá ïãúà àîìòå  

 שופר בחדש תקעו" כתוב ,בא וראה
 שהרי ,מתכסה שהלבנה ,"חגנו ליום בכסה

 .םלעול להזיק ויכול הרע הנחש שולט אז
 עולה הלבנה ,רחמים וכשמתעוררים

 יכול ולא מתערבב והוא ,משם ברתֹועו
 ולכן .לשם יתקרב שלא ועובר ,לשלוט
 כמי אותו לערבב צריך השנה בראש

  .כלום יודע ולא משנתו שמתעורר

 áéúë éæç àú)ã àô íéìäú ( ùãçá åò÷ú
àøäéñ àéñëúàã åðâç íåéì äñëá øôåù6199 

ùéá àéåéç éàä àèìù ïéãë àäãà6200 ìéëéå 
éîçø éøòúî ãëå àîìò à÷æðì6201 àøäéñ à÷ìñ 

ïîúî úøáòúàå6202 ìéëé àìå ááøòúà åäéàå 
øáòúàå äàèìùì6203 àã ìòå ïîú áø÷úé àìã 

ø íåéá"ì éòá äà øòúàã ïàîë äéì àááøò
íåìë òãé àìå äéúðùî  

 לו ולעשות לנוח צריך הכפורים ביום
 ואז ,לו שמקריבים בשעיר רוח נחת

 של ביום אבל ,ישראל על לסנגור מתהפך
 יכול ולא יודע שלא ,מתערבב השנה ראש

 של התעוררות רואה .כלום לעשות

á äéì ãáòîìå àçééðì ïðéòá íéøåôëä íåé
øéòùá àçåøã àçééð6204 ïéãëå äéì ïéáø÷ã 

ìàøùéã åäééìò àéøåâéðñ êôäúà6205 ìáà 
øã àîåéá" ìéëé àìå òãé àìã ááøòúà ä

                                                                                                                                                                                     

מתחלשת ודיניה מתבטלים שם ברוב שהם רחמים וחסד ומתהפכת היא ממקורה לרחמים והדין מתבטל 
ה סוד הגאולה על בניו ובתקיעות "כ שיוערר הקב" עד שיחשוד שמא יגברו הרחמים כוהיא מתחלשת

כ ועומד "לבד בהיל ואל בהיל שאין כח הרחמים מתגברים כ' ראשונות שהוא ייחוד ראשון רחמים פעם א
ירא ובוטח שלא יתעורר הגאולה ברחמים המועטין אמנם בהשנות ישראל בתקיעות שניות אז מתעוררים 

י הרחמים הגודלים שישראל מעוררים "מכל וכל ע' בחזקה ממקומם וירא לנפשו פן יתבטלו הקליהרחמים 
 ).אור יקר(ויתעורר אור הגאולה 

ואם יעלה על דעתך לומר שאחר שהגבורה במקומו היא ינוקת דין מהבינה והשפיעה הדין ההיא ' פי 6197
כ בשרשים העליונים מה תועלת שהרי "כ אף אם נבטל אותה אח"פ הדין שבמדות א"במלכות וחתכו הדין ע

 ).אור יקר(הדין שנשפע נשפע ומה שנגזר נגזר 
אלא ממש באותם הרחמים הנמשכים מתתקן הדין אפילו , כלומר לא יעלה על דעתך זה שאינו כן 6198

שהכוונה שאין הדין מתבטל מכל וכל ונאבד שסוף סוף הם ימי ', מה שכבר גזרו והעולם נידון ברחמים וכו
 ).אור יקר(אלא מתמזג עם הרחמים , ון העולםדין לד

דתמן ' קלי' דהיינו דאתכסיא סיהרא ועניינו שהיא מתלבשת בלבוש נכרי שהם י' בכסה כסוי ה 6199
 ).א"ד(א " קטו ע).אור יקר(מתלבשין עשר אותיות קדושות 

הוא הנחש השולט בהיותו יונק ממנה אחר שהיא שחרחורת למטה מכסה פניה מהשמש מפני  6200
, ואין לפרש דאתכסיא ואינה באה בימים אלו אל הדין' ירסה נדה באדמימות הדין להשפיע לחיצונים וכושפ

אמנם העיקר . ואי אפשר לפעול הדין זולתה, ד התחתון"של ראש השנה והיא ב' שהרי היא יום ב, שאינו
'  עד סוכות וכוואין לה ייחוד, שהיא מתכסת מאור השמש שאין בעלה מאיר בו מפני שהיא אסורה לבעלה

 ).אור יקר(
מאירים אור עליון בה ואז היא מתטהרת ומתלבנת משחרוריתה והופכת פניה לבעלה בסוד לבונה  6201

אלא היא מתלבנת ופורשת , ולא שיהיה ייחוד לה כלל עם בעלה שאין ייחוד עד יום ראשון של סוכות
 ).אור יקר(ומאירה ' עצמה מלהשפיע בקלי

, שאינו שולט למטה' דברים הא' ובזה איהו איערבב בב,  בחיצונים לבדמיניקת הדין ומהשפעתו 6202
 ).אור יקר(שאינו יונק מהקדושה ' והב

והיינו דמסיק כמאן דלא ידע כלום לא זכות ולא חובה כמו שאין אנו מבקשים מלמעלה רק  6203
אנו ממש כ צריכים "א, כ אנו מבקשים ממש סליחה וכפרה"אמנם ביוה, להחליש כח הדין שיהיה מתוק

 ).אור יקר(למעבד ליה ניחא דרוחא כדי להשיג מבוקשנו 
 שנים אנשים מרגלים הם חכמה ובינה דדכורא דנוגה דאצילות ואותו של חכמה נמתק יותר ונשאר 6204
ע "ן דנוגה דבי"הוא זו, כ סוד בינה לעזאזל"כ שהוא ג"אך השני מוח בינה דנוגה ניתן ביוה', לה' גורל א

 ).מ"מ(
קא בינייהו בין הרחמים העולים ממטה למעלה ובין היורדים ממעלה למטה שהוא סולם וסיהרא סל 6205

 ).אור יקר(שבו עולים ויורדים אור ישר ואור חוזר 
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 ,מלמעלה ורחמים ,מלמטה עולים הרחמים
 מתערבב הוא אז ,ביניהם עולה והלבנה

 והקדוש. טולשל יכול ולא כלום יודע ולא
 וחס ברחמים ישראל את דן הוא ברוך

 עשרה אותם כל זמן להם ומוצא עליהם
 הכפורים ליום השנה ראש שבין יםימ

] בתשובה[ השבים אותם כל את לקבל
 ומעלה ,מחטאיהם להם ולכפר ,לפניו
 ברוך הקדוש זה ועל. הכפורים ליום אותם

] ל"המצות הנ[בכל  ישראל אתמצוה  הוא
 מי עליהם ישלוט שלא כדי ,מעשה לעשות

 ויהיו ,הדין עליהם ישלוט ולא ,צריך שלא
  בארץ צדיקיםכולם 

 ïé÷ìñ éîçøã àúåøòúà éîç íåìë ãáòîì
 åäééðéá à÷ìñ àøäéñå àìéòìî éîçøå àúúî
 äàèìùì ìéëé àìå íåìë òãé àìå ááøòúà ïéãë

åá÷" åäééìò ñééçå éîçøá ìàøùéì åäì ïã ä
àðîæ åäì çëúùàå6206 ïéîåé äøùò ïåðéà ìë 

ø ïéáã" ïåðéà ìë àìá÷ì íéøåôëä íåéì ä
 ïåì ÷éìñå åäééáåçî ïåì àøôëìå äéî÷ ïéáééúã

á÷ àìëá àã ìòå éøåôëã àîåéì" ïåì ãé÷ô ä
 åäééìò èåìùé àìã ïéâá àãáåò ãáòîì ìàøùéì

ùé àìå êéøèöà àìã ïàî ïåäéå àðéã åäééìò èåì
àòøàá ïéàëæ ïåäìë  

  íìòðä ùøãî  
 לא ולארצך עזובה עוד לך יאמר לא"

 שאתה מקום ובכל". שממה עוד יאמר
 שכתוב זהו .שבועה היא ,לא לא מוצא

 ולא המבול ממי עוד בשר כל יכרת ולא"
 נשבעתי אשר" וכתוב ,"' וגומבול עוד יהיה
 ומן ,שבועה ,לא שלא מכאן ,"נח מי רומעב
 ברוך הקדוש ועתיד .הן שומע אתה לאו
 כנסת תגלה שלא קיום עולמו לקיים הוא

 לפיכך ,המקדש בית בנין יהרס ולא ישראל
קיים ש במקום אלא נשמתם מקבלים אין

 בגוף מתיקי הנשמה שתהיה כדי ,לעולמים
 בציון הנשאר" שכתוב הוא וזה .לעולמים

  . "' וגולו יאמר קדוש בירושלים והנותר
  

)ã áñ äéòùé ( äáåæò ãåò êì øîàé àì
 äúàù íå÷î ìëáå äîîù ãåò øîàé àì êöøàìå

àì àöåîì ää äòåáù àéä à" ã) è úéùàøáàé (
 äéäé àìå ìåáîä éîî ãåò øùá ìë úøëé àìå

 ìåáîì íéîä ãåòåâå ' áéúëå)è ãð äéòùé ( øùà
 äòåáù àì àìù ïàëî çð éî øåáòî éúòáùð

ãéúòå ïä òîåù äúà åàì ïîå àåä êåøá ùåã÷ä 
 àìå ìàøùé úñðë äìâú àìù íåé÷ åîìåò íéé÷ì
 ïéìá÷î ïéà êëéôì ùã÷îä úéá ïéðá ñøäú

 íéé÷ íå÷îá àìà ïúîùð]íéîìåòì) [ïîìòì( éãë 
 àåä àãå íéîìåòì óåâá úîéé÷ äîùðä äéäúù

 áéúëã)â ã íù ( íìùåøéá øúåðäå ïåéöá øàùðä
åâå åì øîàé ùåã÷ '  

 )הוא פסוקמ( ןמכא ,חזקיה רבי אמר
 בה הנותר ,קדוש ירושלים ,קדוש הוא

 'ה קדוש" שכתוב קדוש הוא .קדוש
 ירושלים ".קדוש בקרבך" וכתוב ,"צבאות
 ".יהלכו קדוש וממקום" שכתוב קדוש
 הנשאר והיה" שכתוב קדוש בה הנותר
 ,"לו יאמר קדוש בירושלים והנותר בציון

 קדוש השאר אף , קייםהראשון קדוש מה
  .םיקי קדוש

 äé÷æç éáø øîà]àëäî[) àåä àø÷î ( àåä
 ùåã÷ àåä ùåã÷ äá øúåðä ùåã÷ íìùåøé ùåã÷

 áéúëã)íùâ å  (åäé ùåã÷" áéúëå úåàáö ä
)è àé òùåä ( ùåã÷ íìùåøé ùåã÷ êáø÷á

 áéúëã)é ç úìä÷ ( øúåðä åëìäé ùåã÷ íå÷îîå
 áéúëã ùåã÷ äá)â ã äéòùé ( ïåéöá øàùðä äéäå

 ùåã÷ íìùåøéá øúåðäå ùåã÷ äî åì øîàé
íéé÷ ùåã÷ ùåã÷ øàùä óà íéé÷ ïåùàøä  

 דוע" שכתוב זה מה ,יצחק רבי אמר
 םיירושל בותוברח וזקנות זקנים ישבו
 טובה מה, "ימים בומר בידו משענתו ואיש
 ואיש" שכתוב אז ללכת )כדי( זו היא

 áéúëã éàî ÷çöé éáø øîà) äéøëæã ç ( ãåò
 ùéàå íìùåøé úåáåçøá úåð÷æå íéð÷æ åáùé

 àúåáéè éàî íéîé áåøî åãéá åúðòùî]àã[ 

                                                                                                                                                                                     

ז לענין הכפרה סליק לון ליומא "עכ, ועם היות שכל עשרה ימים מקבל תשובתם, בהמצאו' דרשו ה 6206
' לכל א' בחי' חלוקות אלו בב' דינא הדין הקדוש ובדהיינו , דכיפורים שלא ישלוט עלייהו מאן דלא אצטריך

 ).אור יקר(שהם הברכות והתפילות " ובמילין", שהם תקיעות" בעובדא"דהיינו 
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 ,יצחק רבי אמר אלא ".בידו משענתו
 להחיות לבא לעתיד הצדיקים עתידים

 וקח" שכתוב ,הנביא כאלישע מתים
 משענתי ושמת" וכתוב ,"ולך בידך משענתי

 ,הוא ברוך הקדוש לו אמר ".הנער פני על
 לעתיד הצדיקים לעשות שעתידים דבר
 ,כתוב מה . עכשיולעשות רוצה אתה לבא

 קול ואין הנער פני על המשענת את וישם"
  ". קשב ואין עונה ואין
  

)éãë ( ïéãë ìæéîì]ã[ áéúë)íù ( åúðòùî ùéàå
÷çöé éáø øîà àìà åãéá6207 íé÷éãöä íéãéúò 

 àáì ãéúòì)úåéäì] (íéúî úåéçäì[6208 
 áéúëã àéáðä òùéìàë)î" ã áèë ( ç÷å

êìå êãéá éúðòùî6209 áéúëå )íù ( úîùå
 êéøá àùãå÷ äéì øîà øòðä éðô ìò éúðòùî

 úåùòì íéãéúòù øáã àåä]íé÷éãöä[ ãéúòì 
 áéúë äî úåùòì åéùëò äöåø äúà àáì) íù

àì ( ìå÷ ïéàå øòðä éðô ìò úðòùîä úà íùéå
 áù÷ ïéàå äðåò ïéàå  

 בידם עלה לבא לעתיד הצדיקים אבל
 ,"בידו משענתו ואיש" שכתוב ,זו הבטחה

 הם מי( .המתים את בו חיותלה כדי
אומות מ רוישנתגי מהגרים ,)המתים
 מאה בן הנער כי" בהם שכתוב ,העולם

  בן והחוטא ימות שנה

 íãéá äìò àáì ãéúòì íé÷éãöä ìáà
 áéúëã åæ äçèáä)ã ç äéøëæ (åúðòùî ùéàå6210 

 íéúîä úà åá úåéçäì éãë åãéá)îä íéúî 
íúåà (]íéøâäî[éâúðù é íìåòä úåîåàî åø
úëã åäá áé)ë äñ äéòùé ( äðù äàî ïá øòðä éë

ïá àèåçäå úåîé  
  åè÷/à  
  øäæ  

 תלוי והכל ,כאהבת האב על הבנים
  .הדברים בארנו והרי ,בוריםיובד במעשה

 ïéìîáå àãáåòá àìëå ïéðá ìò àáàã åîéçøë
 ïéìî àðîé÷åà àäå àéìú  

 שכתוב ,"אמר כאשר שרה את פקד 'וה"
 ,"בן ולשרה חיה כעת אליך אשוב למועד"

 לנקבה פקידה ,"שרה את פקד" ושנינו
 כאשר שרה את פקד 'וה"לכן ו ,לזכר זכירה
 חיה כעת אליך אשוב שוב" שכתוב ,"אמר

 שוב ויאמר" שאמר משמע מכאן ,"'וגו

åäéå" øîà øùàë äøù úà ã÷ô ä) úéùàøá
à àë (éìà áåùà ãòåîì áéúëã äéç úòë ê

ïá äøùìå6211 äãé÷ô äøù úà ã÷ô ïðéðúå 
àøåëãì äøéëæ àá÷åðì6212åäéå êë ïéâáå " ã÷ô ä

 äøù úà]øîà øùàë[ áéúëã )é çé íù ( áåù

                                                                                                                                                                                     

  ).הערת הזוהר(א "קלה ע 6207
 ).ד"ב נז ע"ה ח"דע(כוונתו שהתחיה לא תהיה בפעם אחת אלא בהדרגתיות  6208
ב ימים היינו ווכשהוא מר. ה" בבורא בב משענת נקרא מה שאדם מדבק"נ. ' וקח משענתי בידך כו6209

 .)נ"ש) (י"נ (ךלכן נקרא אר. ז"ש בא"ומשם הרפואה כמ. םא שהם היומם ארוך מהם יהיו שיחיו המתי"מא
לכן , כמקל ומשענת, הם נוטפים טיף טיף ארוך,  הנובלות של תחיית המתים אשר נוטפו מכלי כתר6210

כן , שאינו יכול לעמוד על רגליו נשען על משענתווגם כן כמו אדם חלש , נקראים השמות הללו משענת
אשר הם חלשים ואינם יכולים לעמוד על רגליהם , הצירופים הללו מחייה את המתים ומעמידם על רגליהם

  ).ב"ה פע"עמק המלך ש(
היינו , "והנה בן לשרה"ואומרו . שבו נפקדה שרה, ה"היינו ר, "ולמועד. "היינו שישוב לפוקד אותה 6211

והיא היתה השכינה שאמרה למועד , "למועד אשוב"באומרו , והיכן אמר". כאשר אמר"והיינו , שתתעבר
 ).יג' ג סי"אור יקר ש(כי הפקידה לנקבה מהנקבה ' וראיה כדתנינן פקידה לנוק. שהיא היתה הפוקדת, אשוב

ם את והזכירה לזכר מהזכר והיינו יזכור אלהי. פקד את שרה' הפקידה לנקבה מהנקבה והיינו וה 6212
ה היינו דכורא וכתיב ויזכר אלהים את אברהם שם אלהים "פקד הוי' ת הא כתיב וה"וא[' אברהם דהיינו נוק

, היינו בשיתוף זכר ונקבה' ל שעם היות שאנו אומרים פקידא לנוק"ואדרבא איפכא משמע וי, ]'היינו נוק
ף שם הנקבה אמר ויזכור אלהים ואדרבה לשת. וזכר עיקר', זכירה לדכורא בשתוף נוק, ז נקבה עיקרן"ועכ

 ).אור יקר(את אברהם 



úéùàøá 

670 

 ולא היה שהוא סתם ויאמר ,"אליך אשוב
  .אחר שליח

åâå äéç úòë êéìà áåùà ' òîùî àëäî
øîàã6213 íúñ øîàéå êéìà áåùà áåù øîàéå 

àøçà àçéìù àìå äåä åäéàã  
 'וה" שאמר כיון ."' וגולשרה 'ה ויעש"
 אלא ".לשרה 'ה ויעש" מהו ,"שרה את דפק
 ברוך הקדוש של מעשיו שפרי ,שנינו כך

 ,הוא מעדן ויוצא ששופע נהר מאותו ,הוא
 שכל המזל והוא ,הצדיקים תווהוא נשמ

 ממנו נוזלים ברכה וגשמי הטובות הברכות
 ,"הגן את להשקות" שכתוב ,יוצאים ומשם
ל ומשקה מלמעלה למטה משום ימז שהוא
 במקום ולא ,הזה במזלתלויים ) אדם (שבני
 ,"שרה את פקד 'וה" כתוב זה ועל .אחר

  .בלבדה פקידה

åäé ùòéå"åâå äøùì ä ')à àë íù ( øîàã ïåéë
åäéå"åäé ùòéå åäî äøù úà ã÷ô ä" äøùì ä

éåãáåòã àáéàã ïðéðú éëä àìà6214á÷ã " ä
 åäéàå åäéà ïãòî ÷éôðå ãéâðã øäð àåääî

é÷éãöã ïåäúîùðéà6215ìæî åäéàå à6216 ìëã 
ïàëøá6217ïàëøá éîùâå ïàáè 6218 äéðî éìæð 

 áéúëã é÷ôð ïîúîå)é á íù ( ïâä úà úå÷ùäì
ä÷ùîå ìéæî åäéàã6219àìéòî 6220àúúì 6221 

 éðáã ïéâá)àùð ( øúàá àìå ïééìú àìæî éàäá
àøçà6222åäéå áéúë àã ìòå " äøù úà ã÷ô ä

éåãåçìá äãé÷ô  
 מן למעלה היא עשיה "לשרה 'ה ויעש"

 ,תלוי זה שבמזל מרשנא כמו ,הזו הדרגה
 אמר ולכן ,עשיה וכאן פקידה כאן זה ועל

  .אחד והכל ,'וה 'ה

åäé ùòéå" éàäî àìéòì åäéà äééùò äøùì ä
àâøã6223 ìòå àééìú àìæîá àäã øîúàã äîë 
 àã)á( äãé÷ô ïàë]ïàëå) [ïàëáå( ïéâáå äééùò 

åäé øîà êë"åäéå ä"ãç àìëå ä  
øîàå çúô øæòìà éáø)â æë÷ íéìäú ( äðä  'ה נחלת הנה" ,ואמר פתח אלעזר רבי

                                                                                                                                                                                     

 .)הערת הזוהר(ב ” קב ע6213
ת ומלכות אמנם עיקר השפע עצמו שממנו מתאצל הנשמה הוא מבינה "הם הנשמות שהם מזווג ת 6214

 ). אור יקר] (עדן[יוצאה מחכמה ] נהר[
אור (צדיקייא מתייחס אל היותו נשמתהון ד, מתחילת היות שפע זה נמשך מההוא נהר דנגיד 6215

 @).יקר
' הא: שבמזל' בחי' ג' אלו הם כו' ונודע כי ג. עיקר הכוונה לבאר אומרו בני חיי ומזוני לא בזכותא 6216

דהיינו , מזוני', הג. ששם והחכמה תחיה בעלה, חיי מהימין', הב. בסוד קו האמצעי שהוא סוד הבן, בני
 ). אור יקר(מהשמאל שלחן בצפון 

ח יורדין אל היסוד כדי שיתנם בנוקבא בעת הזווג ולכן "הה: א"כ מה ע"השע' ועי). מ"מ(יסוד  6217
 והוא לפי שהוא בסוד היסוד של ,ל" זו נקרא התיקון הזה מזלא עילאה כנה והנה לסיב,היסוד נקרא חסד

ג שהיא ונקה גם כן הוא נקרא מזלא עלאה " אבל התיקון הי'וכו.  המזיל טללי ברכה וחסדים טובים,הכתר
 .'עם הוא לפי שהוא בחינת החסד שבכתר אשר הוא נוזל ויורד בפי האמה כנזל והט"כנ

אלו שהם חיי ומזוני מזלי ' ושתי בחי, וגשמים מגבורה, בערך מזוני דהיינו גשמים ודאי וטוב מימין 6218
, ל בשיתוף החכמה והכתר"אלו אל הבינה הנקראת מז' יתייחדו ג, המזל מפנימיותו, מנייה מימין ושמאל

עם היות שאי אשפר השפעתם אל התחתונים אם . יותם שפע מזוני ובני וחיי בחינתם ממש למעלהמפני ה
ואל זה רומז , י"וכל פעולה נמשכת ע, שהם עיקר אל ההשגחה אל התחתונים, ת והמלכות"י הת"לא ע

ור א(' באומרו יוצא להשקות את הגן וכו, ת"י הת"להיותם נמשכים אל המלכות ע, "ומתמן נפקי"באומרו 
 ).יקר

ר "ואם כן עם היות שהוא נקרא נה. וזהו מזיל ומשקי, אלא נמשך להשקות, ל לא ביציאתו משקה"ר 6219
 ).אור יקר(ל "ז להיות שמזיל בהמשכו למטה נקרא מז"הנשמות עכ' העליונה היוצא מהעדן והיא בחי' בבחי

 ).אור יקר(בהיותו למעלה אצל החכמה  6220
 ).אור יקר(במלכות  6221
היה ראוי , ו"בשלמא אם יהיה כח במדרגות האמצעיות לתת או לעכב ח. )הערת הזוהר(א ” קפא ע6222

אמנם מאחר וכל ההתלות למעלה אם ינתן , שנאמר סדר השתלשלות המדרגות בלשון נהר נמשך עד למטה
" בהאי מזלא תליין ולא באתר אחרא"והיינו אומרו , ו אין מציאות"ירד בנזילה שלא יעכב ואם לא יתן ח

 ).יקראור (
 .)הערת הזוהר(ב ” קיב ע6223
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 חלק ,"'ה נחלת הנה" ".הבטן פרי שכר בנים
 ,שלא יתבטל ממנה לעולמים'  בהלהאחז

 זוכה ,הזה בעולם לבנים שזוכה אדםש
 משום ,הבא לעולם לפרגוד להיכנס בהם

 בו וזוכה האדם בן שהשאיר הבן שאותו
 ,הבא לעולם אותו יזכה הוא ,הזה בעולם
 נחלת" זה מה .'ה לנחלת בו להיכנס וזוכה

 ארץ את לה קרא וכך ,החיים ארץ זו ".'ה
  . החיים ארץ שהיא ,ישראל

  

åäé úìçð" úìçð äðä ïèáä éøô øëù íéðá ä
åäé"åäéá àãçàúàì àúðñçà ä" øáòúé àìã ä

 àîìò éàäá ïéðáì éëæã ùð øáã ïéîìòì äðéî
 ïéâá éúàã àîìòá àãåâøôì ìòéîì åäá éëæ

÷éáùã àøá àåääã àã àîìòá äéá éëæå ùð øá 
 äéá àìòàì éëæå éúàã àîìòì äéì éëæé åäéà

åäé úìçðì"åäé úìçð ïàî ä" íééçä õøà àã ä
íééçä õøà éäéàã ìàøùé õøàì äì àø÷ éëäå  

 שכתוב ,"'ה נחלת" )לה קרא( המלך דוד
 לאמר 'ה בנחלת מהסתפח היום גרשוני כי"

 נחלת הנה"לכן ו ,"אחרים אלהים דועב לך
  'ה

 àëìî ãåã)äéì àø÷ (åäé úìçð"ä6224 áéúëã 
)ù"èé åë à ( úìçðá çôúñäî íåéä éðåùøâ éë

åäé"éäìà ãåáò êì øîàì ä" êë ïéâáå íéøçà í
åäé úìçð äðä"ä  

  íìòðä ùøãî  
 סוף ,יצחק רבי אמר ".יקלל שנה מאה
  ".ימים בומר" שכתוב ,מוכיח הפסוק

 àø÷ã äéôéñ ÷çöé éáø øîà ììå÷é äðù äàî
 çëåî áéúëã)ã ç äéøëæ (íéîé áåøî  

 לי עשה קוצח שרה ותאמר" ,אחר דבר
 וגילו םיירושל את שמחו" כתוב ,"אלהים

 כל משוש תהיא שישו הביהוא כל בה
 לא ,יהודה רבי אמר ".עליה המתאבלים

 מיום הוא ברוך הקדוש לפני שמחה היתה
 שעתיד שמחה כאותה העולם שנברא

 אחד לוכ ,לבא לעתיד הצדיקים עם חולשמ
 זה אלהינו הנה" ,ואומר באצבע מראה
 נגילה לו קוינו 'ה זה ויושיענו לו קוינו

 כי 'ה זמרו" וכתוב ,"בישועתו ונשמחה
  ". הארץ בכל זאת מודעת עשה גאות
  

éäìà éì äùò ÷åçö äøù øîàúå øçà øáã" í
 áéúë)é åñ äéòùé ( äá åìéâå íìùåøé úà åçîù

áàúîä ìë ùåùî äúà åùéù äéáäåà ìë íéì
 éðôì äçîù äúéä àì äãåäé éáø øîà äéìò
 äúåàë íìåòä àøáðù íåéî àåä êåøá ùåã÷ä
 àáì ãéúòì íé÷éãöä íò çåîùì ãéúòù äçîù

 øîåàå òáöàá äàøî ãçàå ãçà ìëå)è äë íù (
ðéäìà äðä"åäé äæ åðòéùåéå åì åðéå÷ äæ å" åðéå÷ ä

 áéúëå åúòåùéá äçîùðå äìéâð åì)ä áé íù (
åäé åøîæ" ä ìëá úàæ úòãåî äùò úåàâ éë

 õøàä  
 את רשישפ מי ראינו לא ,אמר יוחנן רבי
 פניך תסתיר" שאמר המלך כדוד הזה הדבר

 הוא ברוך הקדוש שאין מכאן ,"' וגויבהלון
 כשאינו אלא ,אדם לשום רעה עושה

 שכתוב ,מאליו כלה הוא ,בו משגיח
 יגועון רוחם סףות יבהלון פניך תסתיר"

 ,"' וגויבראון רוחך תשלח" כך ואחר ,"'וגו
 'ה ישמח לעולם 'ה כבוד יהי" כך ואחר

 אז" שכתוב ,בעולם השחוק ואזי ".במעשיו
 שכתוב זהו ".רנה ולשוננו פינו שחוק ימלא

 éàä ùéøôã ïàî ïðéæç àì øîà ïðçåé éáø
 øîàã àëìî ãåãë äìî)èë ã÷ íéìäú (éúñú ø

 ïåìäáé êéðô]åâå'[ àåä êåøá ùåã÷ä ïéàù ïàëî 
 åá çéâùî åðéàùë àìà íãà íåùì äòø äùåò

 äìë àåä]åéìàî6225[ êéðô øéúñú áéúëã 
 ïåòåâé íçåø óñåú ïåìäáé]åâå'6226êë øçàå [)  íù

ì (åâå ïåàøáé êçåø çìùú ' êë øçàå)àì íù (
åäé ãåáë éäé"åäé çîùé íìåòì ä" éæàå åéùòîá ä

                                                           

 .ב שזה לאפוקי נחלת ערב רב"ז נד ע"תיקו' עי 6224
 ).ד"ב פמ"ק ח"עבה(בהסתרת פני הרחמים מפני הדין יבהלון כי מדת הדין שולטת  6225
ע איך אפשר לומר שעצם חסרון ההשגחה הוא "כ צ"וא, הרי מלאך המוות הוא הממית, וקשה 6226
ה מתנהג במידת "אלא שהקב, קבותיה חיוב מיתה והיינו מלאך המוותל שכל עבירה גוררת בע"וצ. הממית

ה את השמירה "ובשעת מיתתו מסיר הקב. כ אינו מת עדיין אם כי חיוב המיתה נותר בעינו"וע" נושא עוון"
י מלאך המוות מחמת העוון "ואז באה עליו המיתה שנגזרה עליו מעיקרא ע" נושא עוון"הבאה מצד מידת 

  ).ג" יד עב"ה ח"דע(ההוא 
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 ,"אלהים לי עשה קוצח שרה ותאמר"
  .בישועתו חולשמ

åòá ÷åçùä áéúëã íì)á åë÷ íù ( àìîé æà
ää äðø åððåùìå åðéô ÷åçù" ã)å àë úéùàøá (

éäìà éì äùò ÷åçö äøù øîàúå" çåîùì í
åúòåùéá6227  

 שהגוף עד , בא וראה,אמר חייא רבי
 .התשלום מן חסר הוא ,הזה בעולם עומד
 ומת שרוי בדרכי והולך צדיק שהוא לאחר

 הגיע ,בתשלומו שרה נקרא ,שרוובי
 שלא כדי ,שרה הוא ,מתיםה יתילתח

 ברוך הקדוש שהחיה הוא שאחר יאמרו
 השכינה עם ושמח חי שהוא לאחר .הוא

 ,העולם מן היגון הוא ברוך הקדוש ומעביר
 אלהים 'ה ומחה לנצח המות בלע" שכתוב
 יצחק נקרא אזי ,"' וגופנים כל מעל דמעה
 לצדיקים שיהיה והשמחה הצחוק בשביל
  .לבא לעתיד

 øîà àééç éáø ãîåò óåâäù ãò éæç àú
 àåäù øçàì íåìùúä ïî øñç àåä äæä íìåòá
 äøù àø÷ð åøùåéá úîå øùåé éëøãá êìåäå ÷éãö

 àåä íéúîä úééçúì òéâä åîåìùúá]äøù[ éãë 
 êéøá àùãå÷ äéçäù àåä øçàù åøîàé àìù
 øéáòîå äðéëùä íò çîùå éç àåäù øçàì àåä

 áéúëã íìåòä ïî ïåâéä àåä êåøá ùåã÷ä)òùé äé
ç äë (åäé äçîå çöðì úåîä òìá"éäìà ä" í

åâå íéðô ìë ìòî äòîã ' ìéáùá ÷çöé àø÷ð éæà
àáì ãéúòì íé÷éãöì äéäéù äçîùäå ÷åçöä  

 כפר של מקום לאותו בא יהודה רבי
 נכנס .העיר בני כל מנחה לו שלחו .חנן

 .הולךמר  מתי ,לו אמר ,אבא רבי לפניו
  לי שנתנו מה אפרע ,לו אמר

åäé éáø ïðç øôëã øúà àåääì àúà äã
 äéáâì ìàò àúàî éðá ìë àúáåø÷ú äéì åøãù
 äéì øîà øî ìéæéì éúîéà äéì øîà àáà éáø

éì åáäéã äî òøôà  
  åè÷/á  
  øäæ  

 ".בנים" ,הזה האיש את מזכה מי ,"בנים
 פרי שכר" ,הזה בעולם בהם זוכה אם

 ,עולם באותו טוב וחלק שכר ".הבטן
 באותו אדם בן זוכהש הוא מעיו פרי באותו
  .בהם עולם

 åäá éëæ éà ïéðá ùð øáì äéì éëæà ïàî íéðá
 àáè à÷ìåçå àøâà ïèáä éøô øëù àîìò éàäá

ääáé øá éëæã åäéà éåòîã àáéà àåääá àîìò à
åäá àîìò àåääá ùð  

 ירושה ,"בנים 'ה נחלת הנה" ,בא וראה
 ברוך הקדוש מעשה של פירות שלואחוזה 

 משם שהרי ,החיים מעץ הוא מלמעלה הוא
 ממני" שנאמר כמו ,לבנים אדם בן זוכה
 אשר הגבר אשרי" כתוב מה ,"נמצא פריך

 ,"' וגושוויב לא מהם אשפתו את לאימ
 לא. "הבא בעולם ואשרי הזה בעולם אשרי

éæç àú6228åäé úìçð äðä "íéðá ä415 ) íéìäú
â æë÷ (á÷ã éåãáåòã ïéáéàã àúðñçàå àúåøé" ä

 àìéòìî øá éëæ ïîúî àäã ééçã àðìéàî åäéà
 øîà úàã äîë ïéðáì ùð)è ãé òùåä ( éðîî

êéøô6229 áéúë äî àöîð )íùä  ( øáâä éøùà
åâå åùåáé àì íäî åúôùà úà àìî øùà'6230 

                                                                                                                                                                                     

 הוא ,' וא. והוא דינא קשיא על ראש רשעים יחול, בישאאלהלחם בחויא רצוע'  א:מיני דינים הם'  ב6227
 ודינא קדישא הוא התעוררות החיבור ויחוד .דינין' מלחמות וב'  והן ב.לשלח למטרה לבת עין רחימותא

תהלים (במעשיו ' ישמח ה, )טשם כה י( ואלה תולדות יצחק ,)בראשית כא ו ( צחוק עשה לי אלקים,ושמחה
 ).א"ז מח ע"א בתיקו"בהגר) (קד לא

י "ע, שהיא מלכות', במה זוכה האדם לנחלת ה, הראשון הכי קאמר' שלפי, ח"א ת"כאלו אמר ד 6228
א ופירותיו הם הבנים שהבנים של אדם הם אחסנתא ואיבין "נחלת ז' והשתא מפרש הנה נחלת ה. הבנים
 ).מ"מ(ה "א שנקרא הוי"של ז

ן דקדושה הם נשמתין ורוחין ונפשין " נמצא כי הפירות הנעשין מזווג העליון דזו, ממני פריך6229
נשמות ורוחות באים מן צד הזכר ' נפשות באים מן הנוקבא עצמה אמנם בחי' דישראל והענין כי בחי

 . ב"לעיל פה ע' עי). ב' ח שער הקלי"ע (המזדווג עם הנוקבא
ש לקמן בגין דמשכונין "ולם הזה שבזכותם ינצל מדינה של גהנם וזאשרי שיוליד בנים הרבה בע' פי 6230

אין , ומלמדו תורה ומעשים טובים, ז" כל המניח בן בעה):א"פט ע(זהר חדש ' עי ).מ"מ(שביק בהאי עלמא 
שאינם , אלו מלאכי חבלה, לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער, ד"הה. מלאכי חבלה וגיהנם שולטין בו
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 מי ".בשער אויבים את ידברו כי יבשו
 שכאשר .הדינים בעלי אלו .בשער האויבים

 בעלי םה כמה ,הזה מהעולם יוצאת נשמה
 תכנס שלא עד לפניה מניםושמז הדינים
 ,לשם שתכנס שער באותו בשער למקום
 ,הזה בעולם משכונות שהשאיר משום

 לא" זה ועל .עולם באותו יזכה ובגללם
  ".בשער אויבים את ידברו כי שוויב

 àì éúàã àîìòá éøùàå ïéã àîìòá éøùà
 øòùá íéáéåà úà åøáãé éë åùåáé)ä íù ( ïàî

ð ãëã ïéðéãã ïåäéøàî ïéìà øòùá íéáéåà àúîù
 ïéðéãã ïåäéøî ïåðéà äîë àîìò éàäî ú÷ôð
 øòùá äéúëåãì ìåòéé àì ãò äéî÷ ïéðéîæã
 ÷éáù ïéðåëùîã ïéâá ïîú ìåòééã àòøú àåääá
 àã ìòå àîìò àåääá éëæé ïåäéðéâáå àîìò éàäá

øòùá íéáéåà úà åøáãé éë åùåáé àì  
 .בדרך הולכים היו יוסי ורבי יהודה רבי

 רֵבוַד פיך פתח ,יוסי לרבי יהודה רבי אמר
 ,אצלך נמצאת השכינה שהרי ,בתורה
 באה ,תורה בדברי שמדברים זמן שבכל

 ,בדרך שכן וכל ,ומתחברת השכינה
 בני לפני והולכת ובאה מקדימה ששכינה

  .הוא ברוך הקדוש באמונת שזוכים אדם

à àçøàá éìæà ååä éñåé éáøå äãåäé éáø" ì
éòìå êîåô çúô éñåé éáøì äãåäé éáø àúééøåàá 

 ïîæ ìëã êáâ úçëúùà àúðéëù àäã)éìîã (
>éìîá<416ïàòì àúééøåàã 6231 àéúà àúðéëù 

àçøåàá ïëù ìëå àøáçúîå6232 àúðéëùã 
 ïàëæã àùð éðáã åäééî÷ àìæàå àéúàå àîã÷

á÷ã àúåðîéäîá" ä  
 ריהופ כגפן אשתך" ,ואמר יוסי רבי פתח
 סביב זיתים כשתילי בניך ביתך בירכתי

 זמן כל ,"ריהופ כגפן ךאשת" ".לחנךולש
 ,החוצה יוצאת ולא הבית בירכתי שהאשה

 .כשרים בנים להוליד וראויה צנועה היא
 ולא במינה אלא ננטעת לא גפן מה ,"כגפן"

 תעשה לא כשרה אשה כך ,אחר במין
 בה אין גפן מה .אחר איש עם נטיעות
 גם כשרה אשה כך אף ,אחר מעץ הרכבה

  ,שכרה מה ראה. כך

éñåé éáø çúô øîàå )ùâ çë÷ í ( ïôâë êúùà
 áéáñ íéúéæ éìéúùë êéðá êúéá éúëøéá äéøåô
 àúúàã àðîæ ìë äéøåô ïôâë êúùà êðçìùì
 äòåðö àéä øáì à÷ôð àìå àúéá éúëøéá
 àì ïôâ äî ïôâë ïøùëã ïéðá àãìåàì éæçúàå

àøçà àðéæá àìå äðéæá àìà àòèðúà6233 êë 
 ùð øáá ïòéèð ãáòú àì àøùëã àúúà

àøçà6234äî äáéëø äéá úéà àì ïôâ 6235 
 éîð éëä àøùëã àúúà éëä óåà àøçà àðìéàî

äøâà äî éîç  
  íìòðä ùøãî  

 מר יחשש אל ,לו אמר .ואלך העיר בני
 ולא ,זה את עשו הם לתורה ,הזאת למנחה
 דברי יקבלו ולא ,לו אמר .כלום ממך יקבלו
 לו אמר .העיר בני כל באו .כן ,אמר .?תורה

 øî ùåçéì àì äéì øîà ìéæéàå àúàî éðá
 àúééøåàì àúáåø÷ú éàäì]ã àåä[ àìå åãáò

 éìî éìá÷î àìå äéì øîà íåìë êðî åìá÷é

                                                                                                                                                                                     

אשרי הגבר אשר מלא את ) תהלים קכז ה(על אלין טפין אתמר : א"ז מז ע"תיקו' ועי. עליויכולים לשלוט 
' את אויבים בשער דאיהו תרעא דצדיק אות ברית קדש דעלה אתמר זה השער לה' אשפתו מהם וגו
 ).תהלים קיח כ (צדיקים יבאו בו

באורחא דמשרך השכינה ש "וכ, והיא רודפת אחריו אל היסוד, ת נמצא שם"ת, כל מקום שיש תורה 6231
שהיא שומרת , ולהיות להם שמירהת הדרך שכך שמה, ללכת אחרי הולכי דרכים להיותה נודדת אחריהם

 ).ג סימן יד"אור יקר ש(שהוא צנור השפע הנשפ מדרך כוכב מיעקב , דרך היסוד
 .)הערת הזוהר(ב " עט ע6232
 ).אור יקר( לעצמה כל אילנות גדלים בפרדסים בערבוביא ואין כך בגפן שדרכה כרם 6233
כך אשתך לא תלך , כי כמו הגפן שאין מרכיבין אותה באילן אחר ולא אילן אחר בה' מה גפן וכו 6234

 ).מ"מ(אצל שאניו הגון לה ולא יבוא הוא אצלה 
' ושניהם רמז לצניעות הא, עוד שלא תתרכב הזמורה מחוטר אילן אחר] נוסף על אל אתנטעא[ 6235

דהיינו בהיותה , או ממזרים בכח, דהיינו ממזרים בפועל, ינו לא אתרכבאדהי, שלא תבוא לידי זנות ממש
אור (דהיינו מחשבה טהורה בעת ההולדה וכל זה נשמר בצניעות , נטועה בין שאר אילנות יונקת מלחותם

 ).יקר
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 ,לו אמר .ישיבות יראש כולם ,יהודה רבי
 ,כאן לשבת לו נאה שלא מי יש ואם

  .וילך שיקום

 äéì øîà àúàî éðá ìë åúà ïéà øîà àúééøåàã
 äéì øîà àúáéúî éøàî ïåäìë äãåäé éáøå éà

úéà ìéæéìå íå÷éì àëä áúéîì úåàé àìã ïàî   
 עשרה מהם והבדיל אבא רבי קם

 האיש עם שבו ,להם אמר .ממנו שיקבלו
 ונשב למחר נקבל והם ואני ,הזה הגדול

 ישבו עמו שישבו עשרה ואותם .הלכו .עמו
 ,לו אמרו .כלום אמר ולא )עשרה אותם(

 אמר .שכינה פני נקבל ,מר של רצונו אם
 לו שלחו .כאן אינו אבא רבי והרי ,להם
 כאשר שרה את פקד 'וה" ,ואמר פתח. ובא
 לומר לו היה ,כאן שהיה השנוי מה ,"אמר

ויזכור " שאמר כמו ,שרה את זכר 'וה
 מה על אלא פקידה שאין ,"רחל את יםאלה

  .בתחלה שהיה

 ïåìá÷é éã äøùò åäééðî ìéãáàå àáà éáø í÷
à äéðî" ìé àðàå àðã àáø àøáâ éãäá åáéú

]ïåðéàå[ ïåðéà åìæà äéîò áéúðå øçîì ìá÷ð 
]äøùò[ åáéúé äéîò åøàúùàã )äøùò ïåðéà (

 ìá÷ð øîã äéúåòø éà äéì åøîà íåìë øîà àìå
 àëä úéì àáà éáø àäå åäì øîà àúðéëù éôà

åäéå øîàå çúô àúàå äéãäá åøãù" úà ã÷ô ä
 øîà øùàë äøù)à àë úéùàøá ( àéåðù éàî

øîéîì äéì äåä àëä äåäåäéå " äøù úà øëæ ä
 øîàã äîë)íùáë ì  (éäìà øåëæéå" úà í

ìçø6236 äåäã äî ìò àìà äãé÷ô ïéàã 
 àúéîã÷á  

 אשוב שוב" שכתוב ,היה בהתחלה אלא
 נאמר ענין אותו ועל ,"חיה כעת אליך

 ,"אמר כאשר" שכתוב משמע , עכשיושפקד
 שיאמר ,אמר כאשר נאמר לא שאלמלא

 למועד רשאמ דבר אותו ,פקד אבל ,זכירה
 זה צדיק ,כך אמר כך אחר. אליך אשוב
 דמותו ,עליון כבוד לאותו לעלות שזוכה

 וצדיק יקצד לכל וכן ,כבודו בכסא נחקקת
 להבטיח למטה שהיה כמו למעלה דמותו
  .קדושה נשמה לאותה

 áéúëã äåä àúéîã÷á àìà)é çé íù ( áåù
 øîàð ïéðò åúåà ìòå äéç úòë êéìà áåùà

ã òîùî åéùëò ã÷ôù áéúë)à àë íù ( øùàë
 àîéì øîà øùàë øîàð àì àìîìàã øîà
 áåùà ãòåîì øîàã äìî àéää ã÷ô ìáà äøéëæ
 ÷ñéîì éëæã ÷éãö éàä éëä øîà øúáì êéìà
 éñøëá çúôúî äéð÷åéã äàìò ø÷é àåääì
ãë àìéòì äéð÷åéã ÷éãöå ÷éãö ìëì ïëå äéø÷é 

àùéã÷ àúîùð àéääì àçèáàì àúúì äåä  
 שכתוב זה מה ,יוחנן רבי שאמר וזהו

 גוף שזוהרים ,"זבלה עמד ירח שמש"
 העליון הקדושבגורן  שעומדים ונשמה

 ואותה ,בארץ עומד שהיה כדמות שלמעלה
 ואותה ,הנשמה הנאתמ נזונית דמות

 שנשארה הזו בעצם להתלבש עתידה

 áéúëã éàî ïðçåé éáø øîàã åðééäå) â ÷å÷áç
àé ( àúîùðå àôåâ ïøäæã äìåáæ ãîò çøé ùîù

 àð÷åéãë àìéòìã äàìò àùéã÷ àøãàá ïéîéé÷ã
àòøàá íéà÷ äåäã6237 àð÷åéã àéääå 

îîæåðä6238 äãéúò àéääå àúîùð úàðä 

                                                           

ב כי זכר לזכור ופקודה לנוקבא כמו שהנקבה מקבלת מהזכר כן הדיבור הראשון למועד אשוב "נ 6236
ל בפקודת "י ז"פקד ממה שאמר מקודם הוא נוקבא וכן כתב בסידור האר' והדבור השני וההוא הדכורא 

ב ואחוריים שלו פקד כי "ומכונה זה לפקיד כי ראש השמות הוא ע, ל"נוקבא וכן קבלתי ממורי דוב בער ז
י "ש זה נקרא כל המקבל מאחר פקידה נ"שמקבל מאחר וע' האחוריים מקבל מהפנים ולכן נקרא אחורי

  ).נ"ש(
קראו גרן שבו דשין ומבררין בר מגו תבנא . וכן רפז עד רצח, א"ב עד קמה ע"ג קכז ע"ח' עי 6237

, הוא מלשון עולה בדרך ישר" אדרא" מים אדירים קמב שתיבת 'עי). א שם"גר(דאורייתא שבהן מלובש 
ר שמעון "א: ב"עש קלד "ועיי. ס ועד אין תכלית ביושר"ש שהם חזקים וכלולים מא"ע" אדרא"ולכן מכונים 

 דאתי ובעלמאזכאה חולקיה דמאן דאשתכח בהאי אדרא קדישא עלאה דאנן ביה זכאה חולקיה בעלמא דין 
ב "ה בעולם הזה מעין העוה"החברים שתיקנו את אלו התיקונים קבלו חלקם בראש בכך שהטעימם הקב -

ג נביעין דמשח "א דהיינו יג נהרי דאפרסמונא דכיי"ב הוא בבחינת י"שכן העוה. בהשגת רזין דאורייתא
שכן עיקר , ג"ולכן הזכיר את העניין זה כאן בתיקון הי". ובעלמא דאתי"והוא מה שנקט כאן בלשון , רבות

 ).א"ע קלה ע"ב (6237623762376237ג נביעין דהמשח רבות הוא דווקא בתיקון זה"גילוי י
 )הערת הזוהר(א מזונה " ס6238
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 את וטופלת ממנה רותעב והאדמה .בארץ
. שהוקד שנקרא וזהו ,החוצה אזוהמה

 ,שלמעלה ההיא הדמות תהאו וכשעומדת
  חדש בכל באה

 àòøàå àòøàá øàúùàã àîøâ éàäá ùáìúàì
áòúîàøáì äéðéè ìôèå äéðî ø6239 àåä àãå 

ã÷ éø÷úàãåùä àéää àð÷åéã àîéé÷ ãëå 
àçøé ìëá àúà àìéòìã  

  æè÷/à  
  øäæ  
 אין זיתים מה ".זיתים כשתילי בניך"
 וכולם השנה ימות כל נופלים הםן שלעלי

 זיתים כשתילי בניך" כך אף ,תמיד קשורים
 כי הנה" ,אחריו כתוב מה ".לחנךולש סביב

 כן כי הנה" זה מה ".'ה ירא גבר רךויב כן
 אלא .כן הנההיה צריך לכתוב  ,"גבר רךויב

 שכל ,ממנה זה שלמדנו אחר דבר לרבות
 כראוי במקומה צנועה היתה שהשכינה זמן
 אלו ,"זיתים כשתילי בניך" כביכול ,לה

 ,"לשלחנך סביב" .בארץ כששרויים ישראל
 קרבנות ומקריבים ושותים שאוכלים
 ומתברכים ,הוא ברוך קדושה לפני ושמחים
  . בגללם ותחתונים עליונים

  

 éìôð àì íéúéæ äî íéúéæ éìéúùë êéðá
åäééôøè6240ù÷ åäìëå àúù éîåé ìë éïéø417 

 áéáñ íéúéæ éìéúùë êéðá éëä óåà øéãú
 äéøúá áéúë äî êðçìùì)ã çë÷ íéìäú ( äðä

ïë éë6241åäé àøé øáâ êøåáé " ïë éë äðä éàî ä
òáî ïë äðä øáâ êøåáé äìî äàâñàì àìà äéì é

 àðôéìåàã àøçà]î àãéäð) [àðéîàã( àðîæ ìëã 
åä àúðéëùãä äì éæç à÷ãë äøúàá àòéðö 

 ãë ìàøùé ïéìà íéúéæ éìéúùë êéðá ìåëéáë
ïàúùå éìëàã êðçìùì áéáñ àòøàá ïàøù6242 

á÷ éî÷ ïàãçå ïéðáø÷ ïéáø÷å" ïéàìò ïëøáúîå ä
 åäééðéâá ïéàúúå  

 מעל ישראל ווגל ,השכינה שיצאה אחר
 כל יםעקוצו העמים בין והם ,אביהם שלחן

 ,ה"לקב פרט בהם שישגיח מי ואין ,יום
 בארץ בהיותם זאת גם ואף" שכתוב

 קדושים כמה וראינו ."' וגואויביהם
 זה וכל ,תקיפות בגזרות מתו עליונים

 ישראל ימויק שלא התורה נשוע משום
  . הקדושה בארץ שרויים כשהיו

÷ôð àúðéëùã øúáì ìòî ìàøùé åìâúà ú
 ìë ïéçååöå àéîîò éðéá ååäå ïåäåáàã àøåúô

á÷ øá åäá çâùàã úéìå àîåé" áéúëã ä) àø÷éå
ãî åë (åâå íäéáéåà õøàá íúåéäá úàæ íâ óàå '

 ïéôé÷ú ïéøæâá åúéî ïéàìò ïéùéã÷ äîë ïðéîçå
 åîéé÷ àìã àúééøåàã àùðåò ïéâá àã ìëå

 àùéã÷ àòøàá ïàøù ååä ãë ìàøùé  
 עבדת לא אשר תחת" ,כתוב מה אהר
 בומר לבב ובטוב בשמחה אלהיך 'ה את
 לא אשר תחת .סוד הוא זה פסוק ".כל

 מקריבים היו שכהנים בזמן ,בשמחה עבדת
 ובטוב. "בשמחה היא וזו ,ועולות קרבנות

 áéúë äî éîç)æî çë íéøáã ( àì øùà úçú
åäé úà úãáò"ìà ääîùá êé ááì áåèáå äç

 àì øùà úçú àæø åäéà àø÷ éàä ìë áåøî
 ïéðáø÷ ïéáø÷ ååä éðäëã ïîæá äçîùá úãáò

                                                                                                                                                                                     

  ).א"נ(מ "ל ופולט הגוף לחוץ א"ל דר"נ 6239
ר "במ' עי). אור יקר(ואין ֶדֶבר בא אלא לטהר אגב רוחא כמה ממזרים , דממזרא לא חייקים ליה  6240

אחת לששים ולשבעים שנה הקדוש ברוך הוא מביא דבר גדול בעולם ומכלה מהם את ): ח' ט סי"פ(
אין עלין שלהם נופלין אלא הם תמיד . כ"ע, הממזרים ונוטל עמהם כשרים שלא לפרסם את החטאים

של והשעורה אביב הוא בסירא ) י"ל ת"ר(ל שהם אביב כי תרגום "ש וכולהו בסירי ר"ר כמירוקים ובוס
 ).א"ד(

 ).אור יקר(כאותה ענין השכינה יבורך גבר  6241
 ).אור יקר(דמשולחן גבוה קא זכו , אחר דהיינו המזבח שלמים' איש תחת גפנו והיינו שולחנך או פי 6242
ותאמר שרה "כ על "א במדרש הנעלם מש" קטו עלעיל' עי, )אור יקר(כי החסד תחת הבינה  6243

 @".צחוק
כדכתיב , י רנת הלויים"והיינו ע, דהיינו לבב שתי לבבות, היא הגבורה שמטיבה עצמה מן החסד 6244

 ).אור יקר. (וחסידיך ירננו
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 ישראל אלו "כל בומר" .הלוים אלו "לבב
 ברכות יםטלוונ ביניהם אמצעיים שהיו
   .הצדדים מכל

 הגדלת לו הגוי הרבית" שכתוב
 לפניך שמחו" .הכהנים אלו ,"השמחה
 שהקדוש ישראל אלו ,"בקציר כשמחת

 השדה תבואת את להם רךיב הוא ברוך
 יגילו כאשר" .הכל מן מעשר ונותנים
 מעשר שנוטלים לוים אלו ,"שלל בחלקם

  .רןוהג מתוך

ä àãå ïååìòåéäçîùá à6243 åááì áåèá6244 
]ïéìà[ )á(ìàøùé åìà ìë áåøî éàåéì6245 ååäã 

 ïéøèñ ìëî ïàëøá éìèðå åäééðéá íééòöîà  
 áéúëã)á è äéòùé ( úìãâä åì éåâä úéáøä

äçîùä6246ù éðäë ïéìà  úçîùë êéðôì åçî
 øéö÷á]ìàïéìàøùé [á÷ã " àøåáò ïåì êéøá ä

 åìéâé øùàë àìëî àøùòî éáäéå àì÷çã
ìèðã éàåéì ïéìà ììù í÷ìçáé åâî àøùòî 

àøãà6247  
 ישראל אלו ,"הגוי הרבית" ,אחר דבר

 כראוי עליהם הוא ברוך הקדוש שאמונת
 הראש דרגת זוהי ,"השמחה הגדלת" .לו

 ,גדול שהוא ,בה שנדבק אברהם של העליון
  ,"לפניך שמחו. "בו נמצאת חהשמו

 ìàøùé ïéìà éåâä úéáøä øçà øáã
á÷ã àúåðîéäîã"åäééìò ä6248 åì éæç à÷ãë 

úìãâä6249 àùéø àâøã åäéà àã äçîùä 
äàìò6250äá ÷áãúàã íäøáàã 6251 ìåãâ åäéàã 

 äåãçå]çëúùà äéá[êéðôì åçîù   
  íìòðä ùøãî  

 ברוך הקדוש המלך לפני להשתחוות
 ".בחדשו חדש מדי והיה" שכתוב ,הוא

 אשוב למועד" ,ואומר לו מבשר והוא
 מתים להחיות שעתיד זמן לאותו ,"אליך

 זהו .שהתבשרה כמו זמן לאותו שתפקד עד
 ".אמר כאשר שרה את פקד 'וה" שכתוב
 הוא ברוך הקדוש שישמח יום ואותו

  ".במעשיו 'ה ישמח" שכתוב זהו .במעשיו

êéøá àùéã÷ àëìî éî÷ àãâñì áéúëã àåä 
)âë åñ äéòùé ( àåäå åùãçá ùãç éãî äéäå

 ïîæ àåääì êéìà áåùà ãòåîì øîàå äéì øùáî
 àåääì úã÷ôúàã ãò àéúéî àéçàì ãéúòã

ää øùáúàã äîë àðîæ" ã)à àë úéùàøá (
åäéå" àîåé àåääå øîà øùàë äøù úà ã÷ô ä

ää éåãáåòá àåä êéøá àùãå÷ éãçã" ã) íéìäú
àì ã÷ (åäé çîùé"á äåéùòî  

 על מר לנו יאמר ,אבא רבי לו אמר
 חולפת לכם ראוי ,אמר כך שאחר ,הפרשה
 הדברים אחר ויהי" ,ואמר פתח .זו פרשה
 ,'וגו אברהם את נסה והאלהים האלה
 אשר יחידך את בנך את נא קח ויאמר

 àúùøô ìò øî ïì àîéì àáà éáø äéì øîà
 çúô àã àúùøô çúôîì ïåëì úåàé øîà øúáì

äìàä íéøáãä øçà éäéå øîàå6252éäìàäå " í
åâå íäøáà úà äñð ')à áë úéùàøá ( ç÷ øîàéå

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(ת דהיינו ישראל "י הת"כל היינו היסוד מקבל ע 6245
י "גוי שהיו מרובים ואוחזים במדת החסד ועשעל הכהנים נאמר הרבית ה' הגדלת השמחה פי 6246

 ).מ"מ. (ל בשבילו הגדלת השמחה"הגדלת ר. מעשיהם הטובים נגדל החסד לו
 ).א"ד( מתוך הגורן 6247
 ).אור יקר(הידוע ששכינה עליהם , "הגוי"ולכך נקראו , היא השכינה 6248
 ).א"ד(' א בכהנא וכו” ויקרא ח ע6249
דבק בבינה וחוט של חסד משוך על המלכות והיינו לו היינו החסד ראש לבנין והיא עילאה בהת 6250

 ).אור יקר(הגדלת השמחה לו שכינה עם ישראל הגדלת חסד המשחה בינה 
ש רישא עילאה שחכמה "א וז"א מהם נעשה חכמה דז"שהשמחה היא חסד ושני שלישי חסד דז' פי 6251

ש "ה שם אחיזתו כמ"א ע"ל שא"ר' ש דאברהם וכו"א כי כתר אינו מן המנין ומ"ראשונה דז' היא ספי
 ).מ"מ(דאתדבק בה 

, יצחק' שהוקשה לו שלעיל אמר כי הגוף אחר התחיה נק' פי, פתח ואמר ויהי אחר הדברים האלה 6252
שהוא , ש"בע' דהדרת למות פעם ב, וביאר כי הוא מיתה תנינא. כ מה ענין עקידת יצחק כדי לשוחטו"וא

כי לא , לפי שאז אינה מיתה גמורה כראשונה. קיים לגמרינ' כדי לכנס לשבת שהוא אלף הז, סוף אלף הששי
ולכן נקרא עקידת יצחק שלא מת אלא ', יקימנו כו' וביום הג, שנאמר יחיינו מיומים, ימים' תהיה רק ב

אז כבר הגוף , שהוא הנשמה, ה שלא ינסה את אברהם"כ נשבע הקב"ואח. ונחשב כאלו מת, נעקד לפי שעה
 ).זהר הרקיע(יצחק הוא כספא נקיה ' הנק
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 הזה מןוהא ,להתבונן יש כאן ."' וגואהבת
. עושה מה ,הארץ ממקור כסף שמוציא
 עד דולקת לאש ותוא מכניס בתחלה
 ,הארץ שלזוהמא ה כל את ממנו שמוציא

   .שלם כסף לא אבל ,כסף נשאר והרי
  

ùà êãéçé úà êðá úà àðåâå úáäà ø ' úéà àëä
 àøå÷îî àôñë ÷éôàã àðîåà éàä àìëúñàì
 øåðá äéì ìééòî àúéîã÷á ãáò éàî àòøàã
 àäå àòøàã àîäåæ ìë äéðî ÷éôðã ãò ÷éìã

àúîéìù àôñë àì ìáà àôñë úøàúùà6253   

 באש אותו מכניס ,עושה מה כך אחר
 שנאמר כמו ,סיגים ממנו ומוציא כבתחלה

 שלם כסף הוא אזו ,"' וגומכסף סיגים הגו"
 מכניס הוא ברוך הקדוש כך. ערבוביה ללא
 נרקב לוושכ עד ,הארץ תחת הזה הגוף את

 ונשאר ,הרעהזוהמא ה כל ממנו ויצאה
 ועד ,הגוף ממנו ונבנה רקב דותרו אותו

 יום אותו אחר. שלם לאו גוף הואעכשיו 
 יודע הוא אחד יום והיה" שכתוב ,הגדול

 כולם םמסתרי ,"לילה ולא יום לא 'לה
 של חכוה פחד מלפני כבתחלה בעפר

   .הוא ברוך הקדוש
  

 àøåðá äéì ìééòî ãéáò éàî øúáì
éôééèñ äéðî ÷éôîå àúéîã÷áãë6254 úàã äîë 

 øîà)ã äë éìùî ( óñëî íéâéñ åâä]åâå'[ ïéãëå 
 ùåã÷ä êë àéáåáøò àìá àúîéìù àôñë àåä
 ãò àòøà úåçú àôåâ éàä ìééòî àåä êåøá

ôðå äéìåë á÷øúîã àùéá àîäåæ ìë äéðî ÷é
á÷ø ãååøú àåää øàúùàå6255 àôåâ éðáúàå 

àôåâ àåä ïòë ãòå äéðî6256 åíéìù àì6257 øúáì 
 áéúëã àáø àîåé àåää)æ ãé äéøëæ ( íåé äéäå

åäéì òãåé àåä ãçà"äìéì àìå íåé àì ä6258 
 íã÷ ïî àúéîã÷áãë àøôòá åäìë ïøîèúî

àåä êéøá àùãå÷ã åôé÷úå åìéçã  
 ריםוצ מערותב ובאו" שכתוב זהו

 גאונו ומהדר 'ה פחד מפני עפר ובמחלות
ד ותרו אותו ומתעכל נשמתם ויצא ,"'וגו

 שלו ]האור[ , ונשאר גוף שנבנה שם,רקב
 שכתוב ,הרקיע וכזהר השמש כאור

 ואז ,"' וגוהרקיע כזהר יזהרו ליםיוהמשכ"
. אחרת ערבוביה בלי שלם גוף ,שלם כסף

  ,יעקב רבי שאמר

ää" ã)èé á äéòùé ( åàáå]íéøåö úåøòîá 
å[øôò úåìçîá) íéòìñä é÷é÷ðáå( ãçô éðôî 

åäé" åðåàâ øãäîå ä]åâå'[6259åäééúîùð ÷éôðå 6260 
 ãååøú àåää ìëòúîå]á÷ø[6261 àôåâ øàúùàå 

ïîú éðáúàã418 àøäæëå àùîùã àøåäðë äéìéã 
 áéúëã àòé÷øã)â áé ìàéðã ( åøéäæé íéìéëùîäå
åâå òé÷øä øäæë 'ù àôåâ íéìù àôñë ïéãëå àîéì

àúéðøçà àéáåáøò àìá6262á÷òé éáø øîàã   

                                                                                                                                                                                     

אשר לסיבה זו היה בהם , מעורבים בכלים' ל בראשונה היו הסיגים והקלי"ב וז"ש טו ע"מבו' ע 6253
והוצרכו למות ולברר הפסולת דוגמת מיתת האדם אשר חוזר לעפרו להתנער מהפסולת שבו ', הפירוד הנז

 .ובבוא תחיית המתים יקום כספא שלים בלי סיגים
 ).א"ד( סיגי הזהב 6254
 נשאר מלא ז" שעי,הזוהמא הדבוקה בנפש שמזדכך בקבר: א י"ש א"פת'  עי).א"ד(לא רקב  כף מ6255

) דניאל יב ב (ש" כמ,ר ונשאר יסוד עפר לבד"יסודות אמ'  ונסתלקו ממנו ג,)ב"נזיר מט ע' עי (תרווד רקב
הוא ה ש" ונסתלק שם מ,ן לבד"כ סוד שנשאר בחינת שם ב"והוא ג' ורבים מישני אדמת עפר יקיצו וגו

 אז יחזרו ,מ"ולכן בתחה,  שהם סוד אש ומים,דרגא דרוח ובו נכלל סוד סילוק הנשמה עם נשמה לנשמה
ו "א וא"ד ה"יו [ שראשי נמלא טל,ן"ז נפתחת בחינת שם ב" ועי,אתוון במילוי אלפין בסוד היחוד' אלו ג
 ].ל"ט' בגימ

 ).א"ד(ח "ג תמצא בז" החסר בז6256
אבל עדיין תהיה בו עביות , ואז יהיה נקי וטהור מזוהמא, ווד רקבשבתחילה יבנה הגוף מאותו התר 6257

 ).א"ב נח ע"ה ח"דע(וממילא הוא לא שלים , וחומריות
  ).א"ב נח ע"ה ח"דע(ב "לעיל קז ע' והוא אחר מלחמות גוג ומגוג עי 6258
  ).א"ב נח ע"ה ח"דע(א "פנחס רמג ע' ב ופ"שמות ז ע' ש בפ"כ יהיה בביאת המשיח כמ"והוא ג 6259
  ).א"ב נח ע"ה ח"דע(שהרבה ימותו מגודל הפחד והאימה  6260
ב נח "ה ח"דע(כי מעת ביאת המשיח עד זמן תחיית המתים יתעכל גם העביות וחומריות הגוף  6261

 ).א"ע
  ).הערת הזוהר] (ק"בז[ח "ג רק בז"מכאן עד סוף מדרש הנעלם בדף קיח אינו נמצא בז 6262
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  æè÷/á  
  øäæ  

כשמחת " .בשעה שעולים להדבק בך
זו כנסת ישראל ששמחת הקציר  ,"בקציר

 ,"כאשר יגילו בחלקם שלל" .היא שלה
כאשר יגילו אלו שאר הצבאות והמרכבות 
למטה בזמן שמחלקים שלל וטורפים טרף 

  .בראשית הכל

 êá à÷áãúàì ïé÷ìñã àúòùá úçîùë
øéö÷á6263 øéö÷á úçîùã ìàøùé úñðë àã 

 åìéâé øùàë ììù í÷ìçá åìéâé øùàë äåä äéìéã
 é÷ìçîã àðîæá àúúì ïéëéúøå ïéìéç øàù ïéìà

àôøè éôøèå ììù6264 àúéùàøá ]àìëã[  
' עת לעשות לה" ,רבי יהודה פתח ואמר

 ,"'עת לעשות לה" מה זה ".הפרו תורתך
זו כנסת  "עת" אבל ,אלא הרי פרשוה

ואל " כמו שנאמר ,שראל שנקראת עתי
ואל יבא " מה זה ".יבא בכל עת אל הקדש

לשמרך מאשה " כמו שנאמר ,"בכל עת
 "אש זרה' ויקריבו לפני ה" או ה וזה,"זרה
 משום שיש לה ,"עת] "נקראת[מה ול .'וגו

עת וזמן לכל להתקרב להיות מאירה 
ואני תפלתי " כמו שנאמר ,ולהתחבר כראוי

 כמו שכתוב "'לעשות לה. ""עת רצון' לך ה
 בתורה עוסק שכל מי ש,"ויעש דוד שם"

את לחבר קן את העת הזיכאלו עשה ות
 ,וכל כך למה .אותה עם הקדוש ברוך הוא

 שאלו לא הפרו ,משום שהפרו תורתך
רוד של הקדוש ברוך י לא נמצא פ,תורתך

  .הוא מישראל לעולמים

 øîàå çúô äãåäé éáø)åë÷ èé÷ íéìäú ( úò
 úåùòìåäéì"åäéì úåùòì úò êúøåú åøôä ä" ä

 úñðë àã úò ìáà äåî÷åà àä àìà åäî
ìàøùé6265 øîà úàã äîë úò éø÷àã ) æè àø÷éå

á ( àáé ìàå éàî ùã÷ä ìà úò ìëá àáé ìàå
úò ìëá6266 øîà úàã äîë )ä æ éìùî ( êøîùì

 àåä àãå äøæ äùàî)à é àø÷éå ( éðôì åáéø÷éå
åäé"åâå äøæ ùà ä 'ïéâá úò àîòè éàî äì úéàã 

àìëì ïîæå úò6267àáø÷ì 6268àøäðúàì 6269 
àøáçúàì6270úåàé à÷ãë 4196271 úàã äîë 

 øîà)ãé èñ íéìäú (éúìôú éðàå6272åäé êì " ä
åäéì úåùòì ïåöø úò"ä6273 áéúëã äîë )ù" ç á

âé (ùòéå6274 ìãúùàã ïàî ìëã íù ãåã 
 äì àøáçì úò éàä ï÷úå ãéáò åìéàë àúééøåàá

á÷á"éàã êúøåú åøôäã ïéâá äîì êë ìëå ä åì
á÷ã àãåøô çëúùà àì êúøåú åøôä àì" ä

ìàøùéî6275ïéîìòì   
' אני ה" כתוב ו זדוגמא כ,אמר רבי יוסי
 ,' בעת ה,"בעתה" מהו ".בעתה אחישנה

 áéúë àã àðååâë éñåé éáø øîà)áë ñ äéòùé (

                                                           

). אור יקר(המלכות ' שאפשר דהיינו העומר שהיא ה, ת עם המלכות"היינו יום מתן תורה שבו הת 6263
א ואז מזדווגת עם "שביום שבועות הוא בזמן קציר חטים ואז נגדלת המלכות עד שהיא בכל פרצוף ז

 ).מ"מ(ישראל שהזווג המשובח הוא ישראל ורחל ויש לה שמחה גדולה 
 ).א"ד( וטורפים טרף 6264
ע "ב (א שהם לא מתפרשין לעלמין" דלא כמו באו שזיווגה תלייא לפרקים, והטעם.נקראת עת' נוק 6265

והערת ,  אשר פריו יתן בעתו)תהלים א ג(עת הוא זיווג כידוע בסוד : ב"צ ב ע"א בספד"בהגר' ועי. )ב"ב ע
 .המאיר הספרא שם

ועת רעה דהיינו לשמרך מאשה זרה נמצאת , משום דאית עת טובה דהיינו אשת חיל עטרת בעלה 6266
 ).אור יקר(למד דאיהי אתקריאת עת 

 ).אור יקר(ח עתים ללבנה "הם כ 6267
 ).אור יקר(היינו קורבתה לקבל מלמעלה להתקשט  6268
 ).אור יקר(היינו קישוטה מאור העליון אחר קורבתה  6269
 ).אור יקר(היינו יחודא עם בעלה אחר הקישוט  6270
 ).אור יקר(לעשות לתקן '  פי–והאי איהו עת  6271
 ).אור יקר(מלכות  6272
 ).אור יקר(ת עד שנעשה עת רצון ודאי "ייחודה עם הת 6273
 ).אור יקר(ת לדוד שם היא המלכות שדוד מרכבה אליה "ת' תקן ה 6274
 ).אור יקר(כ ממנו בגלות "הם מתרחקים ג, ת"שישראל תלויים בשכינה ובהיות שכינה נפרדת מהת 6275
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 אמר רבי ".אחישנה" אז ,שתקום מן העפר
יום אחד כנסת ישראל ,  ועם כל זה,יוסי

 כך , אמר רבי יהודה.בתוך העפר ולא יותר
 בשעה .ד שלמדנו הסובא וראה אבל ,אמרו

 אז אותיות ,שכנסת ישראל גלתה ממקומה
א " שנפרדה ה,השם הקדוש כביכול נפרדו

 , ומשום שנפרדו מה כתוב,ו"מן וא
ו " משום שהסתלק וא,"ה"נאלמתי דומי"

 .נאלם הדיבור  אז,א וקול לא נמצא"מה
ולכן היא שוכבת לעפר כל אותו היום 

 . האלף החמישי,אהו  ומי.א" של ה)הזה(
נכנס טרם שף על גב שהקדימה בגלות וא

 ,א" הסוד של ה,אותו האלף החמישי
  וכשיבא האלף הששי שהוא הסוד

åäé éðà"ä úòá äúòá åäî äðùéçà äúòá ä '
 íòå éñåé éáø øîà äðùéçà ïéãë àøôòî íå÷úã

ãç àîåé àã ìë6276 åâ ìàøùé úñðë éäéà 
àøôò6277úé àìå øé6278 éëä äãåäé éáø øîà 

 àúòùá àðôéìåàã àæø éæç àú ìáà åøîà
ùé úñðëãøäøúàî àééìâúà ìà6279 ïååúà ïéãë 

àùéã÷ àîùã6280ùøôúàã åùøôúà ìåëéáë à 
ä"à6281àå ïî " áéúë äî åùøôúàã ïéâáå å
)ã èì íéìäú (äéîåã éúîìàð6282 ÷ìúñàã ïéâá 

àå"ä ïî å" øåáã ïéãë çëúùà àì ìå÷å à
éä êë ïéâáå íìàúààøôòá úáéëù à6283 ìë 

 àîåé àåää)àðã (>äã"à< óìà åäéà ïàîå 
äàùîç6284òàå "úîéã÷àã â6285 àì ãò àúåìâá 

äã àæø äàùîç óìà àåää ìåòéé" éúéé ãëå à
àæø åäéàã äàúéúù óìà  

  íìòðä ùøãî  
 ורידגוף שמאיר הקדוש ברוך הוא י

 ,"כי טל אורות טלך" שכתוב ,מלמעלה
ואז יקראו  ,' וגו"מטלטלך' הנה ה"וכתוב 

 ".קדוש יאמר לו" שכתוב ,קדושים עליונים
 וזהו ,ית המתים של הסוףיוזהו שנקרא תח

 ולא , אחרון)נסיוןא "נ כסף שלם גוף שלם(
בי " שכתוב ,יטעמו עוד טעם המות

כי ' כי יען אשר עשית וגו' נשבעתי נאם ה
 ובאותו זמן מתפללים .' וגו"ברך אברכך

 àìéòìî àåä êéøá àùãå÷ éîøé øéäðã àôåâ
 áéúëã)èé åë äéòùé ( áéúëå êìè úåøåà ìè éë

)æé áë íù (åäé äðä"åâå êìèìèî ä ' ïåø÷úé ïéãëå
 áéúëã ïéàìò ïéùéã÷)â ã íù ( åì øîàé ùåã÷

 àúééøúáã íéúîä úééçú éø÷úàã àåä àãå
 àåä àãå)àîéìù àôåâ íéìù àôñë (]ð" à

àðåéñð[å àúééøúá  àîòè ãåò ïåîòèé àì
àúåîã6286 áéúëã )æè áë úéùàøá ( éúòáùð éá

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(ב ” פקודי רכז ע6276
 ).א"ד( תוך עפר שפלות הגלות 6277
והטעם שסוכת דוד נופלת , ממש' ואפשר דיום א. מר דהיינו אלף שנהה קא"אפשר דיום של הקב 6278

' בענין דור שבן דוד בא וכו' סמוך לגאולה והיינו שהאריכו בגמ' ולא הגיעה לארץ עד יום א, לעולם נופלת
 ).אור יקר(במיעוט השפע 

 ).אור יקר(ה "י מיסוד הוי"שם אדנ 6279
 ).אור יקר(תיות ה עצמו והטעם שנתפרש יחוד או"דהיינו שם הוי 6280
. 'אות ה', הב. י"שם אדנ', הא: אליה' בחי' שהם ב, ה דהיינו המלכות מחכמה"מהוי' שנתפרש אות ה 6281

, ה"ה מו"י', הג. אותיות' שהוא אב לפירוד ד, ו"מיה' אות ה', הב. ה"י משם הוי"שם אדנ', הא: 'הפירודים ד
לא ' י', הד. 'ה וכו"ה שנסתלקו מו"אותיות יודוממתי מ', מה' דהיינו נאלמתי ו, כאומרו נאלמתי דומיה

 ).אור יקר(' לא אתחבר בה' בגין דו', אתחבר בה
 ).ו"לש(א "ב כו ע"ח' עי 6282
 .עשירית תחתונה שבה' מלכות שבה שהיא בחי' א דאצילות דקדושה רק בחי" לא נשאר בנוקבא דז6283

 אלו ירדו למטה בנוקבא ,ודעא כנ"ס הראשונים שבו דז"ספירות העליונים שבה שבאו לה מט' ושאר הט
 בסוד , כי היא נתונה בין הקליפות, אשר היא שכיבת לעפרא,ס ראשונים נקרא רישא" ואלו הט.דקליפה

 ).ג' ח שער הקלי"ע] (ב" לא עצ"א בסד"בהגר - )ה כה סהישעי(כידוע ונחש עפר לחמו  [עפר המשכן
 ).א"נ(מ "א. ד"ה בהיפוך הו"ס כל היום דו"ל הוד חמישי לחסד וז" ר6284
 ).ב ג(בחיי בראשית ' ן ור"רמב' עי, )אור יקר(ב שנים מאלף רביעי "דאקדימת קע 6285
ונראה שעומק הדבר שזה טעמא דמותא שמלכות היא , ב"ב נג ע"בלילה כשיושנים כדלעיל לו ע 6286

א " עלקמן רז' ועי, אלא לעולם ועד יהיה זיווג, ן"אפילו בתור מ, והיינו שיהיה מלכות לבד, סטרא דמותא
 @.ב"ג קז ע"וכן ח
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åäé íàð"åâå úéùò øùà ïòé éë ä ' êøá éë  .הצדיקים שלא יתנסו בזה יותר
åâå êëøáà 'é÷éãö åìöî àðîæ àåääáåé àìã à

øéúé àãá ïåñðúé  
וישא אברהם את עיניו וירא " ,מה כתוב

 אלו שאר רשעי העולם ,' וגו"והנה איל
ת אילי נביו" כמו שנאמר ,שנקראו אילים

אחר " . גדולי נביות, ומתרגמים,ישרתונך
וכל קרני " כמו שנאמר ,' וגו"נאחז בסבך

וילך ) "'וגו" וישלח אברהם(" ".רשעים אגדע
 שהם ,' וגו"אברהם ויקח את האיל

 וישארו ,מנים להתנסות בכל נסיון רעומז
הצדיקים לעולם הבא כמו מלאכים 

 ולכן כתוב ,עליונים קדושים ליחד את שמו
. ' וגו"אחד ושמו אחד' ההוא יהיה הביום "

 מכאן , רבי יהודה)אמר להם(אמר לו 
כל מי  [כנסשיוהלאה פתחו הפתח 

   ].שרוצה
  

 áéúë äî)ã íù ( åéðéò úà íäøáà àùéå
åâå ìéà äðäå àøéå ' àîìò éáééç øàù ïéìà

 øîà úàã äîë íéìéà ïåø÷úàã)æ ñ äéòùé (
 úåéáð éáøáø ïðéîâøúîå êðåúøùé úåéáð éìéà

 êáñá æçàð øçà]åâå'[ øîà úàã äîë ) íéìäú
àé äò ( òãâà íéòùø éðø÷ ìëå) íäøáà çìùéå

åâå' (]åâå ìéàä úà ç÷éå íäøáà êìéå'[ ïåðéàã 
 ïéðîåæî]äàñðúàì) [àðåéñðì( àðåéñð ìëá 

 éúàã àîìòì íé÷éãöä ïåøàúùéå àùéá
 êë ïéâáå äéîù àãçéì ïéùéã÷ ïéàìò ïéëàìîë

 áéúë)è ãé äéøëæ (åäé äéäé àåää íåéá" ãçà ä
åâå ãçà åîùå 'à" äãåäé éáø ì]ð"ïåì øîà à[ 

àìäìå ïàëî)ä(çìöà å àçúô6287   
ניו כל בני יום אחר ונכנסו לפהגיע 

 יאמר לנו מר דברי תורה , אמרו לו.העיר
פקד ' וה" ,בפרשה שקרינו בה ביום שבת

 , פתח ואמר, קם בין העמודים".את שרה
 שלשה מפתחות ,' וגו"פקד את שרה' וה"

בידו של הקדוש ברוך הוא ולא מסרם לא 
 מפתח של חיה .ביד מלאך ולא ביד שרף

ו  בא אליה.תחיית המתיםושל גשמים ושל 
תחיית של גשמים ושל  ,ונטל השנים

 לא נמסר ביד ,ואמר רבי יוחנן. המתים
 , שאמר רבי יוחנן,אליהו אלא אחת

 אמר ,כשבקש אליהו להחיות בן הצרפית
 לא נאה לך לקחת ,לו הקדוש ברוך הוא
 אלא תן לי מפתח ,בידך שני מפתחות

לך " שכתוב  והיינו. ותחיה המת,הגשמים
 לא ".נה מטרואת' הראה אל אחאב וגו

והרי אלישע ". ואתנה" אלא ,אמר ותן מטר
  היו

 àúî éðá ìë äéî÷ åìàò àøçà àîåé ìàò
 àúééøåàã àééìî øî ïì àîéì äéì øîà

 àúáùã àîåé äá ïðéø÷ã àúùøôá) úéùàøá
à àë (åäéå" çúô éãåîò éðéá í÷ äøù úà ã÷ô ä

åäéå øîàå"åâå äøù úà ã÷ô ä ' úåçúôî ùìù
åøá ùåã÷ä ìù åãéá ãéá àì íøñî àìå àåä ê

 íéîùâ ìùå äéç ìù çúôî óøù ãéá àìå êàìî
 ìù íéðùä ìèðå åäéìà àá íéúîä úééçú ìùå

éçú ìùå íéîùâé àì ïðçåé éáø øîàå íéúîä ú
 ïðçåé éáø øîàã úçà àìà åäéìà ãéá øñîð
 äéì øîà úéôøöä ïá úåéçäì åäéìà ù÷áùë
 êãéá áñéîì êì úåàé àì àåä êéøá àùãå÷

 éúù äéçúå íéîùâä çúôî éì ïú àìà úåçúôî
 áéúëã åðééäå úîä)î"à çé à ( ìà äàøä êì

åâå áàçà ' àìà øèî ïúå øîà àì øèî äðúàå
ååä òùéìà àäå äðúàå  

  ÷éæ/à  
  øäæ  

בזמן . א"ו יקים את ה" אז וא,ו"של וא
 אז שלמות , שישים נפששש פעמים עשר

àåã"àå ïéãë å"äì íé÷åé å"àðîæá à6288 úéù 
øùò ïéðîæ6289 åîéìù ïéãë ]ùôð ïéúù420å  ' øùò

                                                           

 ).א"נ(ב "הרש. ת יכנס" פירוש פתחו השער ויהיה פתח פתוח לכל הרוצה ליכנס לשמוע ד6287
 )הערת הזוהר(ב ” שמות ט ע6288
 ).אור יקר(לגאולה ' כ נחתא בחמש דהיינו ה"אל הגאולה ואח' כח מי' שנוטל ו 6289
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ו שש פעמים "ו עשר פעמים וא"של וא
ו " וא,'בי] בעשר[ו עולה "וא] ו"אשו [,עשר

ו בתוך עשר שש "נשלמת וא. א"יורדת בה
 , להקימה מהעפר שישים אז הם,פעמים

 וששים מאותו האלף הששי  שישיםובכל
 . ועולה בדרגותיה להתחזק,א"מתחזקת ה

 יפתחו , הששי]לאלף[ובשש מאות שנים 
נות של חכמה ישערי החכמה למעלה ומעי

 ,היכנס לשביעיל העולם תקןווי ,למטה
אדם שמתקן ביום ששי מכשמעריב כ

 ,כמו כן גם כאן , לשבתלהיכנסהשמש 
בשנת שש מאות שנה לחיי " וסימן לדבר

  ".נות תהום רבהינבקעו כל מעי' נח וגו

 ïéðîæ]é' [>àå"å<éù "øùò ïéðîæ ú6290[àå " à÷ìñ å
)øùòá (]éá'[àå "äá àúçð å"à6291àå íéìúùà " å

ïéðîæ úéù øùò åâ6292 àî÷àì ïéúù ååä ïéãë 
ïéúùå ïéúù ìëáå àøôòî6293 óìà àåääî 

ä ó÷úúà äàúéúù" éåâøãá à÷ìñå à
àô÷úúàì6294äàúéúùì ïéðù äàî úéùáå 6295 

 éòåáîå àìéòì àúîëçã éòøú ïåçúôúé
àîìò ï÷úúéå àúúì àúîëçã6296 àìòàì 

éáùá ùð øáë äàò]ï÷úúîã) [ï÷úîã(6297 
 àìòàì àùîù áøò éëî äàúéúù àîåéá

àúáùá6298 êéðîéñå éîð éëä óåà ) æ úéùàøá
àé (åâå çð ééçì äðù úåàî ùù úðùá ' ìë åò÷áð

äáø íåäú úåðééòî6299  
ך יותר ו כל זה זמן אר,אמר לו רבי יוסי

מכפי שבארוהו החברים שהוא יום אחד 
 שכתוב ,רגלות של כנסת ישראל ולא יות

 כך , אמר לו".נתנני שוממה כל היום דוה"
למדתי מאבי בסודות האותיות של השם 
הקדוש ובימים של שנות העולם ובימים 

à" äîëî øéúé àðîæ åëéøà àã ìë éñåé éáø ì
 úñðëã àúåìâ ãç àîåé åäéàã àééøáç äåî÷åàã

 áéúëã øéúé àìå ìàøùé)âé à äëéà ( éððúð
à äåã íåéä ìë äîîåù" àáàî àðôéìåà éëä ì

 àîìò éðùã éîåéáå àùéã÷ àîùã ïååúàã ïéæøá

                                                                                                                                                                                     

ק "תחיה בעליה וכל קצה מוא מקבל הארה מאבא ששם החיים הנצחיים בסוד החכמה "שהוא ז' ו 6290
ל כל "שית זמנין עשר ר' עשר זמנין ו' ש ו"ומ' דשמא קדישא הרי הם ס' א מקבל הארה מאבא שהוא י"דז

בין אם ' א הם ס"שהוא ז' שאז אנו מושכים מאבא לו' החשבונות הם שוים בין אם נחשוב עשר פעמים ו
' ש ו"וז, ולכך בכל ששים מתעורר משיח לבוא' כ ס"א עולה לקבל מאבא הם ג"פעמים עשר שאז ז' נחשוב ו
 ).מ"מ(' א עולה לקבל הארה מאבא הנקרא י"שהוא ז' ל ו"ר', סלקא בי

 ).מ"מ(אחר שקיבל הארה מאבא משפיע במלכות ' פי 6291
 ).מ"מ(' ס' גימ' הם ששה פעמים י' י' א קיבלו הארה מאבא שנק"ק דז"כל קצה וקצה מו' פי 6292
' בפ' וע. ק"ל וכל שתין ודו"ל דצ"נ). אור יקר(ררין בכל ששים שנה אפשר דהיינו הקצין שמתעו 6293

 ).א"נ(מ "א. ו"שמות עמוד מ
ואז נשלמה השכינה בסוד , דאמרן דהיינו עשר שהם שש מאות' הכלול מי' בעשר ספירות שבאות ו 6294

ת אל ולכך יתפתחו עשר מבועי דחכמתא לעילא בספירות ולת' עשרה פעמים ששים מסוד החכמה דהיינו י
 ).אור יקר(התחתונים 

ואם . אלו זכו ישראל היו נגאלים בששים שנה הראשונים של אלף הששי וכן בכל ששים וששים' פי 6295
וכל ' א מקבל הארה מאבא שהוא י"ק דז"לא יזכו סוף הקץ הוא עד שית מאה שנין והכוונה שאז כל קצה מו

ל קצה כלול מעשרה לבד ואז היה בא בששים כלולה ממאה הם שית מאה שנין ואם היו זוכים היה די שכ' י
 ).מ"מ(ר "שנה ועונותינו האריכו קיצנו שצריך לכלול כל קצה מעשרה ועשרה ממאה הם ת

 ).אור יקר(זהו אחר הגאולה זמן שהעולם מתתקן ליכנס לסוד עולם שכולו שבת  6296
 ו ונפתח,ות התורהים לפניו ככל פשטי גלוו והי,ל גילה סתרי מעשה בראשית ומעשה מרכבה" האריז6297
ש "ומ. ' וכור ואילך" ובפרט משנת ת. לפי כחו'בהם כל אלהבין ניתן רשות לכל העוסקים בזה מאז  ו,על ידו

ל שניתן רשות לכל המשתוקקים להדבק באלהים חיים ולהתעסק בחכמת האמת לכנוס "ר' יתפתחון כו
אז עדיין עד  כי ,ר"ז קודם שנת ת" כלא היהש וכל מי שיעמיק בזה ישכיל וימצא .וליטול את השם כהראוי

ישראל '  כן שמעתי בשם הגאון החסיד ר, ליחידי סגולה לבדולא היו אלאם מים וחתומיסתוהיו הדברים 
  ).ג"א לח ע"ה ח"דע (ל"סלאנטער ז

ק אחרים ולכך בשית מאה שנין אערב "ק שנה וחצי השני הם ת"מכאן נראה שחצי יום הששי הם ת 6298
כי נכנסנו בחצי יום הששי הסמוך לשבת ולפי זה ליל ששי אינו עולה בשם כי שמשא לאעלא בשבתא 

 ).מ"מ(נהורא עמיה שרי ולפניו כחשכה כאורה והלילה בכלל היום הוא 
 והוא רוחא ,א"יסוד דרדל'  והם בסוד שש מאות ברזא דו, סוד נח הוא כאן בחוטמא נייחא דרוחא6299

ש לשון " ומ,ס ימא דחכמתא"נות תהום רבה והם אורות דמו ואז נבקעו כל מעי,דחיין ולזה אמר לחיי נח
 ).א"ע עו ע"ב(ה ס הוא סתים בסתימו וקרומא לא אתפתח בי" כי המו,הבקיע
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ואז . בסוד אחדהוא  והכל ,של בראשית
 מאירים כמו צבעים ב בענןתראה הקשת

 שכתוב ,אשה שמתקשטת לבעלה
 והרי פרשוה ,"ר ברית עולםווראיתיה לזכ"

  .ויפה הוא
  

 ïéãëå åäéà àãç àæø àìëå úéùàøáã éîåéáå
á àððòá àúù÷ éæçúééðååâ6300 àúúàë ïéøéäð 

äìòáì àèù÷úîã6301 áéúëã )åè è úéùàøá (
 øéôùå äåî÷åà àäå íìåò úéøá øåëæì äéúéàøå

 àåä  

 ואז , מאירים כראויצבעים ב"וראיתיה"
 ,"ברית עולם" מה זה ".ר ברית עולםולזכ"

א "ו עם ה" ויתחבר וא,זו כנסת ישראל
ויזכור " כמו שנאמר ,ויקימה מן העפר

 זו כנסת ישראל שהיא ,"וים את בריתאלה
 "והיתה לאות ברית" כמו שנאמר ,ברית

 אז אותות ,א"ו אל ה"אז יתעורר וא. 'וגו
 ועתידים בני ,עליונים יתעוררו בעולם

 וכנסת ,ות בכל העולםמלחמראובן לעורר 
ר אותה וישראל יקים אותה מן העפר ויזכ

 וימצא הקדוש ברוך הוא ,הקדוש ברוך הוא
ו שש "חשבון ואאצלה בתוך הגלות כ

 ,יםִנ עשר פעמים שש ַש).עשר(' פעמים י
 ,ד העולם לעשות נקמותוואז תקום ויפק
  .יגבה ומי שהוא נמוך

 ïéãëå úåàé à÷ãë ïéøéäð ïéðååâá äéúéàøå
 úñðë àã íìåò úéøá ïàî íìåò úéøá øåëæì

çúéå ìàøùéàå øá"äá å" àøôòî äì íé÷åéå à
îëà øîà úàã ])ãë á úåîù (ìà øåëæéåéä" í

úéøá éäéàã ìàøùé úñðë àã åúéøá úà6302 
îëàøîà úàã [) âé è úéùàøá( úåàì äúéäå 

åâå úéøá ' ãë]øòúé) [øòúà(6303àå "ä éáâì å" à
àîìòá ïåøòúé ïéàìò ïéúà ïéãë6304 éåðáå 

ïáåàøã6305 àîìò ìëá ïéáø÷ ïåøòúéã ïéðéîæ 
á÷ äì øëãéå àøôòî äì íé÷åé ìàøùé úñðëå" ä

á÷ çëúùéå"äáâì ä6306 åâ àå ïáùåçë àúåìâ" å
 ïéðîæ úéù]é'[) øùò ( ïéãëå ïéðù úéù ïéðîæ øùò

 åäéàã ïàîå ïéî÷åð ãáòîì àîìò ã÷ôúéå íå÷éú
éîøúé êéàî  

  à"ïéâá úøîà÷ øéôù éñåé éáø ì   משום, יפה אמרת,אמר לו רבי יוסי
  íìòðä ùøãî  
 .פי שנים ברוחו של אליהו לקיים , כן,לו

רוך הוא אלא שלשתם לא מסרם הקדוש ב
 כחו בא וראה , שאמר רבי סימון,ביד שליח

 בפעם אחת מחיה ,של הקדוש ברוך הוא
 מזריח מאורות ,מתים ומוריד שאול ויעל

 מדשן , מצמיח חציר,ומוריד גשמים
 עוזר ,ה נותן פרנס, פוקד עקרות,יבולים

 מעביר , זוקף כפופים, סומך נופלים,דלים
 והכל בזמן אחד ,ם מלכיםימלכים ומקי

 מה שאין שליח ,ברגע אחד ובבת אחתו
  .לעולם יכול לעשותו

 åäéìà ìù åçåøá íéðù éô íéé÷ì ïéà äéì
 ãéá àåä êåøá ùåã÷ä íøñî àì íúùìù àìà
 ìù åçë äàøå àá ïåîéñ éáø øîàã çéìù
 íéúî äéçî úçà íòôá àåä êåøá ùåã÷ä

å úåøåàî çéøæî ìòéå ìåàù ãéøåî] ãéøåîå
íéàùã [> ãéøåîåíéîùâ<öî  ïùãî øéöç çéî

ñðøô ïúåð úåø÷ò ã÷åô íéìåáéä íéìã øæåò 
 í÷äîå ïéëìî àãòäî íéôåôë ó÷åæ íéìôåð êîåñ
 úçà úááå ãçà òâøáå ãçà ïîæá ìëäå ïéëìî

åúåùòì ìåëé íìåòì çéìù ïéàù äî  
 )äî ìë éñåé éáø øîà àéðú]äùåòù) [äùòù  כל מה שעושה , אמר רבי יוסי,שנינו

                                                                                                                                                                                     

 .)הערת הזוהר(ב ” עב ע6300
 .א"א וצח ע"וכן לעיל יח ע, ב בענין הקשת"צ ב ע"א על ספד"בהגר' עי 6301
מדות אלו דהיינו האמה בעצמה '  בביתייחס שם זה אל היסוד ואל המלכות מטעם שהברית רומז 6302

רומז ביסוד ועטרה שעליו רומז למלכות והיינו צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשניהם והמילה לשלמות 
 ).אור יקר(שתי המדות להעביר ערלה מהאמה והעטרה לכך היה שם ברית ביסוד ובמלוכת 

 ).אור יקר(לבא אליה אל תוך הגלות  6303
 .)הערת הזוהר(א ” רלו ע6304
 .א"ב ורלו ע"לקמן רלה ע' עי 6305
כפי פשוטו קשה הדבר מאד דמשמע שאחר ששים שנה ממלחמת ראובן יהיה הגאולה וכדין יתפקד  6306

 ).אור יקר(דהיינו מלחמות משיח בן יוסף ' מלכא וכו
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 אינו צריך לעשות אלא ,הקדוש ברוך הוא
שתו יהא וום קד שכיון שאמר ממק,בדבור

 כח גבורתו של בא וראה .מיד נעשה ,כך
שמים ' בדבר ה" שכתוב ,הקדוש ברוך הוא

 מה זה ,)יהודה( שאמר רבי יוחנן ".נעשו
ועברתי בארץ מצרים אני ולא "שכתוב 
 ,אם כך כבוד גדול הוא למצרים. 'מלאך וגו

פס ופס מלך למי שתושלא דומה מי שת
 בכל תזוהממה מו אין לך א, ועוד.הדיוט

אשר " שכתוב בהם ,םימאה כמו המצרוט
 שהם חשודים ,' וגו"בשר חמורים בשרם

ם שעשה מה ָח והם באים ְמ,על משכב זכור
  .  וקלל אותו ולכנען בנו,שעשה לאביו

  

 øåáãá àìà úåùòì êéøö åðéà àåä êåøá ùåã÷ä
êë àäé åúùåã÷ íå÷îî øîàã ïåéëã äùòð ãéî 

 àåä êåøá ùåã÷ä ìù åúøåáâ çë äàøå àá
 áéúëã)å âì íéìäú (åäé øáãá" åùòð íéîù ä

 éáø øîàã]ïðçåé[) äãåäé ( áéúëã éàî) áé úåîù
áé (åâå êàìî àìå éðà íéøöî õøàá éúøáòå '] éà

éëä) [éëå( éîã àìã éàøöîì àåä äàéâñ àø÷é 
 ïéà ãåòå àèåéãä ùôúã ïàîì àëìî ùôúã ïàî

ì íéøöîä åîë äàîåè ìëá úîäåæî äîåà ê
 åäá áéúëã)ë âë ìà÷æçé ( íéøåîç øùá øùà

åâå íøùá ' íäå øåëæ áëùî ìò íéãåùç íäù
]íéàá[ åúåà ìì÷å åéáàì äùòù äî äùòù íçî 

 åðá ïòðëìå  
ה מלאך או שליח "וכי לא היה לקב

לשגר לעשות נקמה במצרים כמו שעשה 
ובני " שכתוב ,באשור שהיה בנו של שם

 ושם היה כהן גדול ".שם עילם ואשור
 והיה ,"אלהי שם' ברוך ה" שנאמר ,ונתברך

 וכתוב בם ,לה והברכה על אחיוולשם הגד
 ועל ,"ויכה במחנה אשור' ויצא מלאך ה"

 כל שכן המצרים שהם .ידי שליח נעשה
 ואמר אני ולא ,מהוהמים יותר מכל אומז

 מכאן למדנו ,אלא אמר רבי יהודה. מלאך
גבורתו של הקדוש ברוך הוא ומעלתו כח 

 אמר הקדוש ברוך .שהוא גבוה מעל הכל
 זוהמתמה זו של מצרים מו א,הוא
 , ואין ראוי לשגר מלאך ולא שרף,נפתוומט

 ,נפיםודבר קדוש בין רשעים ארורים מט
  אלא אני

êàìî àåä êåøá ùåã÷äì äéä àì éëå6307 åà 
 äî÷ð úåùòì øâùì çéìù]äùòù åîë íéøöîá[ 

øåùàáäéäù ) ïá( áéúëã íù ìù åðá ) úéùàøá
áë é ( ìåãâ ïäë äéä íùå øåùàå íìéò íù éðá

 øîàðù êøáúðå)åë è íù (åäé êåøá" éäìà ä
 áéúëå åéçà ìò äëøáäå äìåãâä íùì äéäå íù

 íá)åì æì äéòùé (åäé êàìî àöéå" äðçîá äëéå ä
 íéøöîä ïëù ìë äùòð çéìù éãé ìòå øåùà

ìëî øúåé íéîäåæî íäù àìå éðà øîàå äîåà 
 çë åðãîì ïàëî äãåäé éáø øîà àìà êàìî
 àåäù åúìòîå àåä êåøá ùåã÷ä ìù åúøåáâ
 åæ äîåà àåä êåøá ùåã÷ä øîà ìëä ìò äåáâ
 øâùì éåàø ïéàå úôðåèîå úîäåæî íéøöî ìù
 íéøåøà íéòùø ïéá ùåã÷ øáã óøù àìå êàìî

éðà àìà íéôðåèî  
  æé÷/á  
  øäæ  

 ואין לנו ,אותיותשהוא בתוך סוד ה
 שהרי בספרו ,לעורר חשבון וקצים אחרים

 àøòúàì ïì úéìå ïååúàã àæø åâ åäéàã

                                                           

  ).ו"לש(א "ב ז ע"ח' עי 6307
ה "לוי בשם הויאין לנו לרדוף אחרי חשבון קצין אחרים ולא לחוש להם כי זה צודק מפני שהוא ת 6308
דהיא שכיבת לעפרא שאז , רב ייסא סבא ופירש בפסוק אז תרצה הארץ דהיינו ראשונה אלף שנה' וכן פי

ושבתותיה הם עשר כלולות מעשה ועשר מעשר שעולים אלף ואחר כך . היא מרצה ומכפרת עונות בגוים
ינו שתין שנין דקאמר לעיל ק דהי"ת ובו כלול ו"בהיותה בתוך גלותה וזכרתי את בריתי יעקב דהיינו הת

לעיל וזה שאמר ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם דהיינו כולא ' ק כלולות מעשר כדפי"שהם ו
ה "כ יוקים לה קב"ת לרמוז כללות ואח"ת והארץ אזכר כי הזכירה בת"כחדא כלומר כלול הכל בתוך הת

אור (י "ש ולבתר והארץ אזכור דא כנ" וז'מעפר וזהו והארץ אזכור יחוד המלכות וקמה מתוך העפר כדפי
 ).יקר
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 שכתוב ,של רב ייבא הזקן מצאנו חשבון זה
 ,ו" והוא הסוד של וא,"אז תרצה הארץ"

 וזהו ,"וזכרתי את בריתי יעקוב"שכתוב 
 ואחר כך ".רואזכ" ועל זה . הכל כאחד,ו"וא
 ,"תרצה" . זו כנסת ישראל"רווהארץ אזכ"

  .וש ברוך הואתתרצה הארץ אל הקד

÷å ïáùåçéïéðøçà ïéö6308 àáéé áøã àøôñá àäã 
àáñ6309 áéúëã àã ïáùåç ïçëùà ) åë àø÷éå

ãì (õøàä äöøú æà6310421àåã àæø àåäå " å
 áéúëã)áî íù ( àãå áå÷òé éúéøá úà éúøëæå
àå àåä" øúáìå øåëæà àã ìòå àãçë àìë å

é úñðë àã øåëæà õøàäå éòøúú äöøú ìàøù
àòøà6311á÷ éáâì "ä  

 ודאי ,אבל יום אחד שאמרו החברים
 והכל ,הכל גנוז לפני הקדוש ברוך הוא

 ,נמצא בסוד האותיות של השם הקדוש
שהרי הגלות באותן האותיות רבי ייסא 

 באותן האותיות עכשיו ו,לה אותן כאןיג
  .התגלו וגלה אותן

 àåä àìë éàãå àééøáç åøîàã ãç àîåé ìáà
á÷ éî÷ æéðâ" ïååúàã àæøá çëúùà àìëå ä

 ïåì éìâ ïååúà ïåðéàá àúåìâ àäã àùéã÷ àîùã
 ïééìâúà ïååúà ïåðéàá àúùäå àëä àñéé éáø

]ïåì éìâå[   
 כשנפקדה אפילו שבא וראה ,אמר לו

 לא פקד אותה אלא בסוד ,שרה מדרגה הזו
 .' וגו"פקד את שרה' וה" שכתוב ,ו"של וא

 זה וב,ו"של ואמשום שהכל הוא בסוד 
 משום שכל דבר ,ול הכל ובו מתגלה הכללכ

  ולא בא מי,נסתם הוא מגלה כל נסתם
  .נסתם בגלוי ויגלה מה שהוא אשהו

à" éàäî äøù àã÷ôúà ãë åìéôàã éæç àú ì
àåã àæøá àìà äì ãé÷ô àì àâøã" áéúëã å

)à àë úéùàøá (åäéå"ä6312åâå äøù úà ã÷ô  '
àåã àæøá àìëã ïéâá"äáå åäéà åà422 ìéìë 

àìë6313àìë àéìâúà äéáå 6314 äìî ìëã ïéâá 
äéà àîéúñ éäéàãéíéúñ ìë éìâ 6315 éúà àìå 

íéúñ åäéàã äî éìâéå àéìâúàá åäéàã ïàî  
 כמה יש לנו להמשך ,אמר רבי יוסי

ה תלה "קב וה,בתוך הגלות עד אותו הזמן
אם יזכו ואם לא  ,כל כשישובו בתשובהה

ני א" כמו שנאמר בפסוק הזה שכתוב ,יזכו
  לא זכו,"אחישנה"  זכו".בעתה אחישנה' ה

à" àúåìâ åâ àëùîúàì ïì úéà äîë éñåé ø
á÷ äéì éìú àìëå àðîæ àåää ãò" ïåáåúé ãë ä

 øîúàã äîë åëæé àì éàå åëæé éà àúáåéúá
 áéúëã àø÷ éàäá)áë ñ äéòùé (åäé éðà" ä

                                                                                                                                                                                     

 "אותיות דרבי עקיבא"וגם , וגם רבי עקיבא תלמידו היה מחבר ספרים: הקדמה לעמק המלך' עי 6309
וספר , וגם חבר ספר הבדלה דרבי עקיבא הנזכר בזוהר. ואין לנו אלא מעט מזעיר, הוא ספר ארוך מאוד

 . סבאוספרא דרב ייבא, הקנה וספרא דרב ייסא סבא
והם , ה אלף שנה"בסוד יומו של הקב,  שהוא יגון ואנחה של הגלות"כל היום דוה",  הוא שנאמר6310

ב שנה קודם התחלת אלף "אף על פי שהיה החרבן קע, ודוק אומרו כל היום. "אלף יומי דחול"נקראים 
עד , ה"י הקבנגזר הגלות מפ] בנוסף[ה "ועד אלף של, מכל מקום האלף החמשי היתה ביותר דוה, החמשי

 . )ה"ה פנ"עמק המלך ש (סוד השמיטות המוציאות נשמות חדשות. "תרצה הארץ את שבתותיה"
אלא תתרעי , מלשון הכתוב תרצה נראה דבה תליא מלתא  עד שהיא תרצה לזה אמר שאינו כן 6311

 ).אור יקר(ה ואמנם ימשיך ענין זה יומא חד דאמרו חברייא דהינו אלף שנה כדלעיל "ארעא לגבי קב
' הענין כי הו' פי, הוא ובית דינו' ל כל מקום שנאמר וה"כ רז"מש). אור יקר(דהיינו הוא ובית דינו  6312
ש צדק ומשפט מכון כסאך "וז, ד"ן ב"ה גופא הוא זו"הוא רמז לבינה והיינו הוא בסוד הלוי הוא והוי' של וה

 ).זהר הרקיע(כסאך היינו בינה א מכון "ומשפט ז' כי הכסא בבריאה ואימא מקננא תמן וצדק היינו נוק
 ).אור יקר(בו ' שכל שם בן ד 6313
 ).אור יקר(כלומר מכחו מתגלה הכל במלכות  6314
אור (ת מתגלה "י ת"וע, אין לך דבר מתגלה בעולם אפילו פקידה שהיא במלכות שלא יההי מלמעלה 6315

 ).יקר
' ש אם זכו יצא מס"כמ    - - - - ' ' ' ' בעת הבעת הבעת הבעת ה: א"בהגר' ועי, 'ואם לא זכו בעתה בעת ה: א"ח לז ע"תז' עי 6316
עד שיכלו ,  הנה אין בן דוד בא):ישעיה(פ "השע' ועי.  בעתה,דנוקבא' מסטם לאו  וא. ואז אחישנה,דדכורא

יבא מיד , כי אם ישראל ישובו בתשובה, גם נודע. ל בפסוק ובא לציון גואל"כמש, כל הנשמות שבגוף
איך ,  אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמותואם) 'ו, ד"תהלים צ(היום אם בקולו תשמעו , ה"כמש, הגואל

ויכלו , ויולידו נשמות לאין מספר, הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום, לזה אמר הכתוב. יתקיים זה וזה
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  äúòá åëæ àì äðùéçà åëæ äðùéçà äúòá6316  ".בעתה"
 ,כים אמר רבי יוסיבעודם הולו .הלכו
 שבמקום הזה ישבתי יום עכשיונזכרתי 

 עתיד אתה , בני, ואמר לי,אחד עם אבי
כשתגיע ימיך לששים שנים למצא במקום 

 והרי זכיתי ,הזה אוצר של חכמה עליונה
 ואינו יודע אם ,לאותם הימים ולא מצאתי

הדברים הללו שאמרנו או אותה החכמה 
להבות  כשיגיעו הש,ואמר לי. שהוא אמר

 .יאבד ממך, ידיך ישל האש לתוך האויר
 , אמר לי. במה ידעת, אבא,אמרתי לו

 שעברו על ראשך ציפוריםבאותן שתי 
   .ידעתי

à éìæà ååäã ãò åìæà" àúùä àðøëãà éñåé ø
 øîàå àáà íò ãç àîåé àðáéúé àã øúàá àäã
 ïéðù ïéúéùì êîåé ïåèî ãë úðà ïéîæ éøá éì

àîéñ øúà éàäá àçëùàì6317ã  äàìò àúîëç
 àðòãé àìå àðçëùà àìå ïéîåé ïåðéàì àðéëæ àäå
 åäéàã àúîëç àéää åà ïøîà÷ã ïéìî éðä éà

àøåðã ïéôìå÷ ïåèîé ãë éì øîàå øîà6318 åâ 
 äîá àáà äéì àðéîà êðéî ãéáàúà êãé éøéäè

à úòãé" êùéø ìò åøáòàã ïéøåôö ïéøú éðäá ì
 àðòãé  

  àúøòî åâ ìàòå éñåé éáø ùøôúà éëäãà  הבין כך נפרד רבי יוסי ונכנס לתוך מער
  íìòðä ùøãî  

ולא שרף ולא מלאך עושה מה שאין 
 שאני אומר ממקום , לעשותיםשליח יכול

 מה שאין ,ומיד נעשה ,שתי יהא כךוקד
אבל הקדוש ברוך . המלאך יכול לעשותו

ומיד  ,שתו אומר יהא כךוהוא ממקום קד
 ולפיכך לא .נעשה מה שהוא רוצה לעשות

 ,שית נקמה זו על ידי מלאך ושליחנע
לתו של ו ולהראות גד,בשביל קלון המצרים

מקום שלא רצה שיכנסו ביניהם דבר 
 , ועל הדרך הזה נאמר אני ולא מלאך.קדוש

  . ולא מלאך,אני יכול לעשותו

 óøù àìå êàìî úåùòì ìåëé ïéàù äî äùåò
 êë àäé éúùåã÷ íå÷îî øîåà éðàù çéìù àìå

éàù äî äùòð ãéîå ìáà åúåùòì ìåëé êàìîä ï
 êë àäé øîåà åúùåã÷ íå÷îî àåä êåøá ùåã÷ä
 àì êëéôìå úåùòì äöåø àåäù äî äùòð ãéîå

ò åæ äî÷ð úéùòð" çéìùå êàìî é)å( ïåì÷ ìéáùá
 äöø àìù íå÷î ìù åúìåãâ úåàøäìå íéøöîä
 øîàð äæä êøãä ìòå ùåã÷ øáã íäéðéá åñðëéù

ìå åúåùòì ìåëé éðà êàìî àìå éðàêàìî à6319  

 מה זה ,כיוצא בו אמר רבי יהודה
 וכמה צדיקים ,"לדג' ויאמר ה"שכתוב 

בר עמהם יוחסידים מישראל שלא ד
 ובא לדבר עם הדג דבר ,הקדוש ברוך הוא

 , אלא אמר רבי יהודה.שאינו מכיר ויודע
לתו של יונה לפני הקדוש יכיון שעלתה תפ

שתו אמר בשביל ו ממקום קד,ברוך הוא
] אות[ .ת יונה אל היבשהקיא הדג אשי
'  ויאמר ה, כלומר,דג כמו בשבילד ל"למ

 áéúëã éàî äãåäé éáø øîà åá àöåéë) äðåé
é á (åäé øîàéå"âãì ä6320 íéãéñçå íé÷éãö äîëå 

àøùéî àåä êåøá ùåã÷ä íäîò øáã àìù ì
 àìà òãåéå øéëî åðéàù øáã âãä íò øáãì àáå
 äðåé ìù åúìôú äúìòù ïåéë äãåäé éáø øîà
 øîà åúùåã÷ íå÷îî àåä êåøá ùåã÷ä éðôì

îì äùáéä ìà äðåé úà âãä àé÷éù ìéáùá" ã
åäé øîàéå øîåìë ìéáùá åîë âãì" ìéáùá ä

                                                                                                                                                                                     

והרי נתקיימו , ועמך כלם צדיקים, שהוא, כנזכר בפסוק שלפניו, כיון ששבו בתשובה, לצאת כל הנשמות
כי על ידי , והוא אחישנה. לפי שכבר יצאו כל הנשמות, בעתהונמצא כי הגאולה באה . 'שתיהם וכו

 .והרי הוא בעתה ואחישנה, שהקטן יהיה לאלף, ואעשה נס גדול כזה, אקדים זמן הגאולה, התשובה
 ).א"ד(אוצר מחכמה עליונה בסוד האצילות ' יך לששים שנה אזי תמצא סימא וכומ כשיגיעו י6317
יינו בין אוירי אצבעותיך אזי יהיה הספר ההוא נאבד מידך  כשיגיע שלהבת אש בין אורות ידיך דה6318
ב "הרש. ל כוחות האש סודות שבספר מתוך פסת כף ידיך יאבדו ממך"ופירוש קולפין מקל ר ).א"ד(לגמרי 

  .א"ח מג ע"ז'  עי).א"נ(
לכן במצרים שהיא ערות , י היסוד שלו"כשהטיל הנחש בחוה הזוהמא ע] 'של הקלי[ עיקר אחיזתם 6319

כדי , וגם השכינה גלתה עמהם, כ נשתעבדו שם"ולפיכך ישראל ג, שם נתערבו הרבה מהניצוצות, הארץ
ש לירד למצרים בכבודו ובעצמו בתוך גלולי "ולכן היה צריך הוא ית. להעלות אותם הניצוצות אשר שם

, ליפהשאפילו המלאך יהיה שם אפשר שתאחז בו הק, כי יש קליפה קשה. להוציא ניצוצות הקדושה, מצרים
 .)ש בלקוטי תורה"וכן עיי, ספר הליקוטים תהלים פד ('ולכן הוצרך שיהיה אני ולא מלאך וכו

 .ב"ב קצח ע"ח' עי 6320
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 .בשביל הדג שיקיא את יונה אל היבשה
שתו אמר הקדוש ברוך הוא וממקום קד

 מה שאין שליח יכול ,ומיד נעשה ,יהא כך
  .לעשותו

 íå÷îî äùáéä ìà äðåé úà àé÷éù âãä åúùåã÷
 äî äùòð ãéîå êë àäé àåä êåøá ùåã÷ä øîà

åúåùòì ìåëé çéìù ïéàù6321  

 מפתח של חיה , אמר רבי שמעון,שנינו
 ובעוד ,בידו של הקדוש ברוך הוא היא

 הקדוש ברוך הוא ,שהיא יושבת על המשבר
 אם ראוי הוא לצאת ,ין באותו הולדימע

 ,פותח דלתות בטנה ויוצא)יוצא ו( ,לעולם
 אם .סוגר דלתותיה ומתו שניהם ,ואם לאו

 על , אלא כך שנינו. לא יצא רשע לעולם,כך
אמר רבי ( ,'שלש עברות נשים מתות וכו

 למה אשה , ואמר רבי יצחק)שמעון והרי
 ,אלא אמר רבי יצחק. מפלת פרי בטנה

בר שאינו והקדוש ברוך הוא רואה אותו הע
 ומקדים להמיתו במעי ,ראוי לצאת לעולם

נפלים היו בארץ בימים ה" שנאמר ,אמו
 ,ד ראשונה" בלא יו"הנפלים"כתוב  ".ההם
 בשביל שאחרי כן באו בני האלהים ,ולמה

  אל בנות האדם וילדו להם בזנות וירבו

 åãéá äéç ìù çúôî ïåòîù éáø øîà àéðú
ä àåä êåøá ùåã÷ä ìùé úáùåé àéäù ãåòáå à

 ãìåä åúåàá ïééòî àåä êåøá ùåã÷ä øáùîä ìò
àåä éåàø íà íìåòì úàöì )å àöåé( úåúìã çúåô

 åúîå äéúåúìã øâåñ åàì íàå àöåéå äðèá
 éëä àìà íìåòì òùø àöé àì éëä éà íäéðù

ïðéðú åëå úåúî íéùð úåøéáò ùìù ìò ') øîà
àäå ïåòîù éáø( äùà äîì ÷çöé éáø øîàå 

 ùåã÷ä ÷çöé éáø øîà àìà äðèá éøô úìôî
 éåàø åðéàù øáåòä åúåà äàåø àåä êåøá úàöì

 øîàðù åîà éòîá åúéîäì íéã÷îå íìåòì
)ã å úéùàøá ( íää íéîéá õøàá åéä íéìéôðä

äåé àìá áéúë íéìôð" ìéáùá äîìå äðåùàø ã
éäìàä éðá åàá ïë éøçàù" íãàä úåðá ìà í

åáøéå úåðæá íäì åãìéå  
  é÷ç/à  
  øäæ  

 ומצא ספר אחד שהיה נעוץ בתוך ,אחת
. תוי יצא א.נקב של הסלע בקצה המערה

 ראה שבעים ושתים ,כיון שפתח אותו
 ,חקוקי אותיות שנמסרו לאדם הראשון

ובהם היה יודע כל החכמה של עליונים 
ם י וכל אותם שאחר הריחי,קדושים

תוך אורות  הפרוכת שמתגלגלים אחר

å àãç àá÷åð åâ õéòð äåäã ãç àøôñ çëùà
àúøòî éôééñá àøðèã6322 çúôã ïåéë äéá ÷ôð 

ïååúàã ïéôéìâ ïéøúå ïéòáù àîç äéì6323 
 ìë òãé äåä åäáå ïåùàøä íãàì åøñîúàã

ïéùéã÷ ïéàìòã àúîëç6324 øúáã ïåðéà ìëå 

                                                                                                                                                                                     

ק "ק שלו וו"בסוד ו, שהוא יבשה, ת"שהוציאו משם לת. לדג ויקיא את יונה אל היבשה'  ויאמר ה6321
 ).ספר הליוקטים יונה א(ש "כמנין יב, שלה

היה הולך הקבלה מפה לאוזן  ).א"ד(ץ בתוך נקבי המערה בסוף המערה  ומצא ספר אחד שהיה נעו6322
רבי ישמעאל כהן גדול שחבר ספר פרקי , והמה חברו ספרים כגון, אל יחידי סגולה שבכל דור ודור, השומע
כנראה בדורו , וגם אחר החורבן לא נמנע רוח אלהים חיים להיות מרחפת על הראויים אליו' וכו, היכלות

שנגנזו ,  וגם ספרים אחרים נעשו באותו זמן'וכו, והוא עשה ספר הזוהר' וכו, ה וחביריו"י ע"של רשב
אבל כלל העולה . 'וכו, וכשרצו לעיין בהם פרחו מידם, ולפעמים נתגלו לבני אדם הולכי מדברות, במערות

מחזיק את ולשון מועט , והסתירו החכמה במלות זרים ושונים', מלכו של עולם'שחשו לכבוד , מן הספרים
 .)הקדמה לעמק המלך (עד שכמעט כמה קונטריסים צריך פירוש על ענין אחד, המרובה
 ).אור יקר(ב בצירופיו "שם ע 6323
 אשר מקום אחיזתם הוא תהקליפו). אור יקר(חכמת השכלים הנפרדים הנבדלים שבתוך ההיכלות  6324

 ).א"ד(ב "בא לו ע' פ' ל ועשהיא המחיצה מסך מבדי' אחורי הרחיים אשר הם מתגלגלים אחורי הפרוכ
הריחים הם ההיכלות העליונים שהם היכל נוגה והיכל עצם השמים שהם שחקים נגד נצח הוד  6325

שהם אחר ' הם הקלי' פי). אור יקר(ש דמתגלגלון "וחוץ להילכות אלו משתלשלים כמה מדרגות קדושות וז
 ). מ"מ(חר הריחיים ש הרב בפסוק אשר א"ן שנקראים ריחיים כמ"מחנות שכינה שהם ארגמ

 ).אור יקר(משתלשלשין ויורדים עד חוצה לקדושים וזה שאמר בתר פרוכתא  6326
 ).מ"מ(והם אחר המסך שבין אצילות לבריאה ' פי 6327
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 וכל אותם דברים שעתידים לבא ,עליונים
לעולם עד היום שיקום ענן בצד מערב 

  .ויחשיך את העולם

àéçéø6325ïìâìâúîã 6326àúëåøô øúá 6327 åâ 
ïéàìò ïéøéäè6328 éúéîì ïéðéîæã ïéìî ïåðéà ìëå 

îìòì ãò à>àîåé<íå÷éã 6329 øèñáã àððò 
áøòî6330 àîìò êéùçéå   

ד באותו וקרא לרבי יהודה והתחילו ללמ
ד שנים או שלשה ו לא הספיקו ללמ.ספר
דים של אותן האותיות עד שהיו עמו

 כיון .מסתכלים באותה חכמה עליונה
ד בסתרי הספר ודברו זה עם ושהגיעו ללמ

 של ונשיבה חזקה יצא שביב של אש ,זה
  .והכה בידיהם ואבד מהםרוח 

 àøôñ àåääá éòìîì åøùå äãåäé éáøì àø÷
 ïåðéàã ïéøèñ àúìú åà éøú éòìîì å÷éôñ àì
 äàìò äîëç àéääá ïéìëúñî ååäã ãò ïååúà
 àã åòúùîå àøôñã åøéúñá éòìîì åèîã ïåéë

àùàã àáéáù ÷ôð àã íò6331 àìåòìòå 
àçåøã6332åäééðî ãéáàúàå ïåäéãéá ùèáå 6333  

 אולי חס וחלילה ,ואמרבכה רבי יוסי 
 או שאין אנו זכאים ,חטא הוא אצלנו

 ספרו ,כשבאו אל רבי שמעון. לדעת אותו
 אולי בקץ , אמר להם.לו המעשה הזה

 .המשיח של אותם אותיות הייתם עסוקים
 שהרי הכל , את זה לא ידענו,אמרו לו

 אין , אמר להם רבי שמעון.נשכח מעמנו
 כל כך רצון הקדוש ברוך הוא בזה שיתגלה

  .לעולם

ç àîìéã øîàå éñåé éáø äëá" åäéà äáåç å
 éáâì åúà ãë äéì òãðîì ïéàëæ ïðà åàìã åà ïáâ
 ïåì øîà àã àãáåò äéì åòúùà ïåòîù éáøã
 ïåúéåä ïååúà ïåðéàã àçéùî õ÷á àîìéã
 àìë àäã ïðéòãé àì àã äéì åøîà éìãúùî
 àúåòø úéì ïåòîù éáø ïåì øîà ïðéî éùðúà

á÷ã" àãá äàîìòì êë ìë éìâúéã  

 אפילו ,וכשיהיה קרוב לימות המשיח
תינוקות של העולם עתידים למצא 
נסתרות של חכמה ולדעת בו קצים 

 זהו . ובאותו זמן יתגלה לכל.וחשבונות
 מה .' וגו"ך אל עמיםוכי אז אהפ"שכתוב 

 בזמן שתקום כנסת ישראל מן ,"אז"זה 
ך אל ו אז אהפ,יקים אותהה "הקבהעפר ו

' בשם ה כולם  שפה ברורה לקראעמים
  .ולעבדו שכם אחד

 ééáø åìéôà àçéùî éîåéì áéø÷ àäé ãëå
àîìòã6334 àúîëçã ïéøéîè àçëùàì ïéðéîæ 

 àðîæ àåääáå ïéðáùåçå ïéö÷ äéá òãðîìå
ää àìëì àéìâúà" ã)è â äéðôö ( êåôäà æà éë

åâå íéîò ìà 'æà åäî6335 úñðë íå÷éúã àðîæá 
á÷ äì íé÷åéå àøôòî ìàøùé" ìà êåôäà ïéãë ä

åäé íùá íìë àø÷ì äøåøá äôù íéîò" ä
ãçà íëù åãáòìå  

òà éæç àú"ã â äéá áéúë íäøáà) úéùàøá אף על גב שכתוב באברהם ,בא וראה

                                                                                                                                                                                     

הם בין אור מקוף דמלכות ובין אור פנימי דמלכות אחוריהם לאור המקיף ופניהם לאור ' הקלי 6328
י "ה המסך מחצוניות נה"א קטן מאור המקיף שם המאציל בהפנימי ומפני חשש שלא יינקו מאור פנימי שהו

ש גו טהירין עילאין "וז, נמצא שהם בין אור המקיף ובין אור הפנימי. ן כדי שלא יינקו"דאימא על זו
תוך האורות העליונות ). מ"מ(והם בתוכם בו מקיף לפנימי , שהאורות של  מעלה נקראים טהירין עילאין

 ).א"ד(הכל היה מבואר שם 
 ).א"נ(שלא זזה מכותל מערבי ' אפשר המ). אור יקר(נראה משל לאיזהו מלחמה מצד מלכי מערב  6329
 היינו דאתגזרת אבן די לא בידין ומחת לצלמא ביטול הקליפות והשבתתם וכאומר כי הנה החשך 6330

 ).א"נ(ח "ז. 'וגו
 .ב"ב רנב ע"וח, ב"לעיל מג ע' עי 6331
אמר כאן : ב"צ כז ע"א בספד"בהגר' ועי, בראו בין השמשותשד שנ' בחי' שהם ג, ב"ר קמב ע"אד' עי 6332

 והן תלת דרגין דנפקין מחוטמא תלת שלהובין תננא ואשא ,תלת דרגין דרוחין בישין ועלעולין וקטפורין
 .והן אף וחימה ומשחית', וכו ,וגחלי דנורא

ש וסופה וסער  כיון שהגיעו לעסוק בסודות הספר ההוא והיו מספרים זה עם זה אז יצא שלהבת א6333
 ).א"ד(י זה נאבד הספר מידיהם "והכה בידיהם וע

 נערים קטנים שבעולם ימצאו אוצרות ספרים חשובים מסודות התורה כי אז תתמלא הארץ דעה 6334
 ).א"נ(ב "הרש. פירוש למנדע קצין דגאולה וחושבנין של ימי הגלות שיתגלה אפילו לנערים ).א"ד(

 ).א"נ(ח "ז. ז אותיות"י כמנין א" היינו יחוד יאהדונה6335
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 וכל ,"ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה"
 לא עלה ,מסעותיו היו לדרום ונקשר בו

 כיון שנולד .למקומו כראוי עד שנולד יצחק
 התעלה למקומו והשתתף עמו ,יצחק

  ונקשרו

è áé(  éåðìèî ìëå äáâðä òåñðå êåìä íøáà òñéå
àîåøãì ååä6336 äéúëåãì ÷éìñ àì äéá øù÷úàå 

÷çöé ãéìéúàã ãò úåàé à÷ãë6337 ãéìéúàã ïåéë 
 äéãäá óúúùà åäéàå äéøúàì ÷ìúñà ÷çöé

åøù÷úàå  
  íìòðä ùøãî  

  íìåòá íéøæîî  .ממזרים בעולם
שאין  ,"רים אשר מעולםוהמה הגב"

אנשי " .גבור ופריץ ועריץ כמו הממזר
 השם הידוע ושהכל יכירו לקרות ,"השם
 שכיון שרואים מעשיו שהוא פריץ ,ממזר

 ומה . הכל יקראוהו אותו שם,ועריץ וגבור
ין י הקדוש ברוך הוא מע,שאמר רבי שמעון

אין לך רשע בעולם מאותם  ,באותו הולד
 שאין הקדוש ,הרשעים היוצאים לעולם

ין בו ורואה אם אותו הגוף י הוא מעברוך
 או שיציל לאדם ,יניח בן צדיק וכשר
 או שיעשה טובה ,נהומישראל ממיתה מש

 ובשביל כך הקדוש ברוך הוא מוציאו ,אחת
  . לעולם

 õéøôå øåáâ ïéàù íìåòî øùà íéøåáâä äîä
>õéøòå< åøéëé ìëäù íùä éùðà øæîîä åîë 

 íéàåøù ïåéëã øæîî òåãéä íùä åúåø÷ì åéùòî
 íù åúåà åäåàø÷é ìëä øåáâå õéøòå õéøô àåäù
 ïééòî àåä êåøá ùåã÷ä ïåòîù éáø øîàã äîå
 íúåàî íìåòá òùø êì ïéà ãìåä åúåàá
 àåä êåøá ùåã÷ä ïéàù íìåòì íéàöåéä íéòùøä
 ÷éãö ïá çéðé óåâä åúåà íà äàåøå åá ïééòî
 äðåùî äúéîî ìàøùéî íãàì ìéöéù åà øùëå

 äáåè äùòéù åà êåøá ùåã÷ä êë ìéáùáå úçà
íìåòì åàéöåî àåä  

בימי רבי יוסי היו אותם פריצים שהיו 
 ,אומות העולםשודדים בהרים עם פריצי 

וכשמוצאים בן אדם ותופסים אותו 
 אם היה , מה שמך, היו אומרים לו,רגוולה

היו הולכים עמו ומוציאים אותו מן  ,יהודי
 .הורגים אותו , ואם היה איש אחר,ההרים

 ראויים אלו , והיה אומר רבי יוסי)והרי(
  . לעולם הבאלהיכנסבכל זה 

 ååäã éöéøô ïåðéà ååä éñåé éáøã éåîåéá
 ãëå íìåòä úåîåà éöéøô íò àééøåèá éããùî

ôúå ùð øá éçëùîù ïéøîà ååä äéìè÷ì äéì é
]äéì[ äéîò ïéìæà ååä éàãåé äåä éà êîù äî 

øåè ïî äéì ïé÷ôîåé ùð øá äåä éàå àé àðéøçà
 äéì éìè÷)àäå (]äåäå[ ïåæçúà éñåé éáø øîà 

éúàã àîìòì ìòéîì éàä ìëá ïåðéà  
 שלשה דברים הללו אינם ,שנו רבותינו

 , קול חיה,באים לעולם אלא בקולות
וישמע " וכתוב ,"בעצב תלדי בנים"שכתוב 

' קול ה" שכתוב , קול גשמים".אליה אלהים
 ."כי קול המון הגשם" וכתוב ,"על המים

קול קורא " שכתוב ,תחיית המתיםקול 
אלא . מה צריך כאן קול במדברל ".במדבר

 אלו אותם קולות לעורר ,אמר רבי זריקא
 . ומכאן שהוא הדין לכל העולם,י מדברֵתֵמ

 כשנכנס אדם , הרי שנינו,אמר רבי יוחנן
תחיית  כשיקומו ב. נכנס בקולות,לקבר

 . אינו דין שיקומו בקולי קולותהמתים
 עתידה בת קול להיות ,רבי יעקבאמר 

הקיצו "מתפוצצת בבתי קברות ואומרת 

â ïðáø åðú ' íìåòì ïéàá ïðéà åììä íéøáã
 áéúëã äéç ìå÷ úåìå÷á àìà)æè â úéùàøá (

á áéúëå íéðá éãìú áöò)áë ì íù ( òîùéå
éäìà äéìà" áéúëã íéîùâ ìå÷ í)â èë íéìäú (

åäé ìå÷" áéúëå íéîä ìò ä)î"àî çé à ( ìå÷ éë
éçú ìå÷ íùâä ïåîäé áéúëã íéúîä ú) î äéòùé

â ( àì÷ àëä éòá éàî øáãîá àøå÷ ìå÷
 àééì÷ ïåðéà ïéìà à÷éøæ éáø øîà àìà àøáãîá

ëîå øáãî éúî àøòúàì ïà]ã[ ìëì ïéãä àåä
 íãà ñðëðùë ïðú àä ïðçåé éáø øîà íìåòä
 íéúîä úééçúá åîå÷éùë úåìå÷á ñðëð øá÷ì
 á÷òé éáø øîà úåìå÷ éìå÷á åîå÷éù ïéã åðéà

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(להתקשר עם מדתו שהיא החסד  6336
מפני ששלמות החסד בהיות הגבורה נכללת עמה מים באש ואש במים דהיינו ואיהו אשתתף  6337

בהדיה דקאמר לקמיה ועל ידי שהוא עצמו קרא שמו נכלל בו ונכללה הגבורה מחסד והיינו יצחק שהוא 
 ).אור יקר(ד הרנה אל הנלויים וכן החסד נמשכת משם לשון שמחה שהוא תיקון הגבורה בסו
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 ועתידים לחיות בטל של ".כני עפרוורננו ש
כי טל אורות " שכתוב ,אור גדול של מעלה

  . אמן כן יהי רצון".תפילטלך וארץ רפאים 

 úåøá÷ éúáá úööåôúî úåéäì ìå÷ úá äãéúò
 úåéçì íéãéúòå øôò éðëåù åððøå åöé÷ä úøîåàå

 áéúëã äìòî ìù ìåãâ øåà ìù ìèá)åë äéòùé 
èé ( ïîà ìéôú íéàôø õøàå êéìè úåøåà ìè éë

ïåöø éäé ïë  
  çé÷/á  
  øäæ  

לכן הוא קרא לו יצחק ולא . זה עם זה
 שכתוב , כדי לשתף מים עם אש,אחר

ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר "
 אש ,נולד לוש מי ,"ילדה לו שרה יצחק

  .ממים

 àìå ÷çöé äéì éø÷ åäéà êë ïéâá àãá àã
éâá àøçà áéúëã àùàá àéî àôúùì ï

)â àë úéùàøá ( åðá íù úà íäøáà àø÷éå
 åì ãìåðä ïàî ÷çöé äøù åì äãìé øùà åì ãìåðä

íéîî ùà  
ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר "

 , אמר רבי חייא."ילדה לאברהם מצחק
 שנולד יצחק והיה ישמעאל בבית מיום

 במקום . לא התעלה ישמעאל בשם,אברהם
 ולכן ,לפניו פסולת נזכר לא ,שזהב שורה

 איש שלא ראוי ,"את בן הגר המצרית"
  .ר לפני יצחקילהזכ

 äãìé øùà úéøöîä øâä ïá úà äøù àøúå
 ÷çöî íäøáàì)è àë úéùàøá ( àééç éáø øîà

 àúéáá ìàòîùé äåäå ÷çöé ãéìéúàã àîåéî
 øúàá àîùá ìàòîùé ÷ìúñà àì íäøáàã

 àéøù àáäãã>àúéôñåñ <)àúñéôñ6338( àì 
øëãàäéî÷ 6339 úéøöîä øâä ïá úà êë ïéâáå 

àøëãàì éæçúé àìã øáâ6340÷çöéã äéî÷   
 בעין של "ותרא שרה" ,אמר רבי יצחק

 שלא ראתה אותו ,קלון ראתה אותו שרה
 אלא שהוא בן הגר ,בעין שהוא בן אברהם

 שראתה שרה ,"ותרא שרה" לכן ו,המצרית
לו באברהם י שא,אותו בעין זו ולא אברהם

בא .  אלא את בנו,הגרלא כתוב את בן 
וירע הדבר מאד " , אחר כך מה כתובוראה

 ולא כתוב ,"ת בנוובעיני אברהם על אוד
ותרא " לכן ,על אודות בן הגר המצרית
 ולא ראתה ,"שרה את בן הגר המצרית

  .שהוא בן אברהם

 àðì÷ã àðéòá äøù àøúå ÷çöé éáø øîà
 åäéàã àðéòá äéì úàîç àìã äøù äéì úàîç

 íäøáàã àøá úéøöîä øâäã àøá åäéàã àìà
 àðéòá äéì úàîç äøùã äøù àøúå êë ïéâáå

íäøáà àìå àã6341 áéúë àì íäøáàá åìéàã 
)è àë úéùàøá ( àú åðá úà àìà øâä ïá úà

 áéúë äî øúáì éæç)àé íù ( ãàî øáãä òøéå
 ìò áéúë àìå åðá úåãåà ìò íäøáà éðéòá
 úà äøù àøúå êë ïéâá úéøöîä øâä ïá úåãåà

 ïá äéøá åäéàã úàîç àìå úéøöîä øâä
íäøáàã  

                                                           

 ).טו' ג סי"אור יקר ש(סיגים  6338
ום אף כאן במקום יצחק שהוא רמז גוון לכל במקום שיש זהב לרוב אזי סיגי הזהב לא נחשב שם 6339

וספיתא שהוא סיגי הזהב מותרות הדין שאחז בו סש מצפון זהב יאתה אזי "הזהב סוד הדין שבא מצפון כמ
 ).א"ד(עאל לא נחשב נגדו כלום והוא מבואר ישמ

 ).אור יקר(בשמו ישמעאל  6340
, ז"ואמנם אברהם תיקן עון הע. האמהות' וחוה בג, האבות' נתגלגל בג, ר כשחטא כדי ליתקן" אדה6341

אלא על ניצוץ ישמעאל , ולא עליו. ואשיריהם תשרפון באש) 'ב ג"דברים י(כדכתיב , כשהושלך לאור כשדים
, ולזה כשיצא ישמעאל מן גוף אברהם חזר לסורו. בסוד הצדיק הנתפס בעון הדור, ל אז עדייןשהיה בו כלו

ספר הליקוטים תולדות  (ל"כדרז, ז"זו ע, ותרא שרה את בן הגר המצרית מצחק) 'א ט"בראשית כ(כדכתיב 
 . )כח
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 הפסוק הזה תשבחת ,בי שמעון אמרר
 משום שראתה אותו מצחק ,לשרה הוא

 אמרה ודאי שבן ,כוכבים ומזלותעבודת ל
זה אינו בנו של אברהם לעשות את מעשי 

 חזר , אלא בן הגר המצרית הוא,אברהם
ותאמר לאברהם גרש " לכן .לחלק של אמו

נה כי לא יירש בן האמה הזאת ואת ב
וכי עלה ". האמה הזאת עם בני עם יצחק

 ,על דעתך שקנאה לה שרה או לבן שלה
 לא היה מודה הקדוש ברוך הוא ,אם כך

כל אשר תאמר אליך שרה " שכתוב ,עמה
 אלא משום שראתה אותו ".להושמע בק

כוכבים ומזלות ואמו מלמדת עבודת עם 
 לכן אמרה שרה ,אותו מנהגי עבודה זרה

 אני יודעת ," לא יירש בן האמה הזאתכי"
 ולא ,שלא יירש לעולמים את חלק האמונה

יהיה לו עם בני חלק לא בעולם הזה ולא 
 ולכן הודה עמה הקדוש ברוך .בעולם הבא

  .הוא

øîà ïåòîù éáø6342 àúçáùåú àø÷ éàä 
åëì ÷çöî à÷ã äéì úàîçã ïéâá åäéà äøùã" í

 ãáòîì íäøáàã àøá àã àøá åàì éàãå äøîà
 åäéà úéøöîä øâäã àøá àìà íäøáàã éåãáåò

 êë ïéâá äéîàã à÷ìåçì øãäà)é íù ( øîàúå
 àì éë äðá úàå úàæä äîàä ùøâ íäøáàì

ñ éëå ÷çöé íò éðá íò úàæä äîàä ïá ùøéé" ã
á÷ éãåà àì éëä éà äøáì åà äøù äì éð÷ã" ä

 áéúëã äîò)áé íù ( äøù êéìà øîàú øùà ìë
àîçã ïéâá àìà äìå÷á òîù äéì úáåë" í

åëã éñåîð äéì àôìåà äéîàå" úøîà êë ïéâá í
 àðòãé àðà úàæä äîàä ïá ùøéé àì éë äøù

 úéøé àìã] àäé àìå àúåðîéäîã à÷ìåç ïéîìòì
 äéì>éøá íò< àìå ïéã àîìòá àì à÷ìåç 

àîìòá) [ïéã àîìòì6343àîìòì àìå éúàã 6344( 
á÷ äîò éãåà êë ïéâáå"ä  

בדו והקדוש ברוך הוא רצה להפריד ל
 ברא את לכן ש,את הזרע הקדוש כראוי

 שהרי ישראל עלה ברצון הקדוש ,העולם
 ולכן יצא ,ברוך הוא עד שלא נברא העולם

 מתקייםאברהם לעולם והעולם היה 
ו התיישב ואברהם ויצחק עמדו ולא ,בגללו

כיון שיצא . במקומם עד שיצא יעקב לעולם
 אברהם ויצחק התקיימו ,יעקב לעולם

 ומשם יצא העם הקדוש ,םועמד כל העול
 .קדוש כראוי כדוגמת הכל התקייםלעולם ו

כל אשר "ולכן אמר לו הקדוש ברוך הוא 
לה כי ביצחק ותאמר אליך שרה שמע בק

 מה כתוב . ולא בישמעאל"יקרא לך זרע
, "ותלך ותתע במדבר באר שבע" ,אחר כך

á÷å" àùéã÷ àòøæ éåãåçìá àùøôàì àòá ä
úåàé à÷ãë6345 àäã àîìò àøá êë ïéâáã 

ìàøùé6346á÷ã àúåòøá ÷éìñ " éøáé àì ãò ä
 àîìòå àîìòì íäøáà ÷ôð êë ïéâáå àîìò

 íéé÷úî÷çöéå íäøáàå äéðéâá6347423 àìå åîéé÷ 
ë àîìòì á÷òé ÷ôðã ãò åäééúëåãá åáùééúà ïåé

 ÷çöéå íäøáà åîéé÷úà àîìòì á÷òé ÷ôðã
 àùéã÷ àîò ÷ôð ïîúîå àîìò ìë íéé÷úàå
 à÷ãë àùéã÷ àðååâë àìë íéé÷úàå àîìòì

à êë ïéâáå úåàé"á÷ ì" êéìà øîàú øùà ìë ä
 àìå òøæ êì àø÷é ÷çöéá éë äìå÷á òîù äøù

                                                           

ש "ששניהם פרשו שמחמת שנאה אמרה שרה מה שאמרה ור, ש פליג ארבי חייא ורבי אלעזר"ר 6342
אמר שלא אמרה כן אלא מחמת עבודה זרה שהיה עובד כדמסיק ולכך אמר תושבחתא דשרה ולא לגנות 

 ).אור יקר(חייא ורבי אלעזר ' כמו שדרשו ר
 ).אור יקר(בירושת הארץ והתורה והמצות  6343
 ).אור יקר(חלק בשכרם  6344
 מכל העמים להיות כדכתיב ואבדיל אתכם, ה כוון להיות ישראל חלקו נבדלים משאר האומות"הקב 6345

ז אין ראוי שיתערב לא הוא ולא "עכ, ואף אם ימצא חסיד בין שאר האומות ויש לו שכר טוב בעמלו. לי
ולהיות כל מגמת . שהם הנשמות הקדושות הנאצלות ונבראות ונוצרות ונעשות בקדושה, זרעו בישראל

ומות עמון ומואב והפריד א' ה בזה כדי להשרות שכינתו עליהם לזה הפריד לוט מאברהם שהם ב"הקב
 ).אור יקר(ושם למד אברהם והפריד שאר בני קטורה , ב אומות"ישמעאל מיצחק שהם י

כ נפק אברהם כלומר סבת מציאות אברהם היה ישראל וכיון שישראל קיום העולם נתקיים "ובג 6346
ם בשביל ת מי יאמר לו זה שאברה"וא, העולם בעבור אברהם כיון שאברהם תחלת ישראל לצאת לעולם

 ).אור יקר(ישראל ולא היה אברהם בשביל עצמו 
ולא נשלמו במדתם בקיום עד שבא יעקב להיות שהם שתי , מדת אברהם חסד ומדת יצחק גבורה 6347

וזה סבה , והיינו תתן אמת ליעקב, ת"הקצוות ואין שלימות הקצוות אלא על ידי המכריע דהיינו שלום ת
 ).אור יקר(להיות חסד לאברהם 
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הבל המה " וכתוב שם ,"ותתע"כתוב כאן 
ך הוא לא  והקדוש ברו,"עיםומעשה תעת

  .בגלל אברהם עזב אותה ואת בנה

 øúáì áéúë äî ìàòîùéá)ãé íù ( òúúå êìúå
òáù øàá øáãîá6348úå àëä áéúë  áéúëå òú

 íúä)åè é äéîøé ( íéòåúòú äùòî äîä ìáä
á÷å"äøáìå äì ÷éáù àì íäøáàã äéðéâá ä6349  

 בהתחלה כשהלכה מלפני ,בא וראה
 וכאן ,"אל עניך' כי שמע ה" ,שרה מה כתוב
כוכבים ומזלות אף עבודת שטעתה אחר 
 מה ,"לה ותבךוותשא את ק"על גב שכתוב 

ולא  "כי שמע אלהים אל קול הנער" ,כתוב
באשר . "כתוב כי שמע אלהים את קולך

נש הוא ו עבן הרי פרשוה שלא ,"הוא שם
 שהרי בית דין של ,אצל בית הדין שלמעלה

 ,מטה מענישים משלש עשרה שנה ומעלה
 .מעלהל של מעלה מעשרים שנה ודיןובית 

 והרי ,נשו אינו בן ע,ואף על גב שהיה רשע
  ".באשר הוא שם" וזהו שכתוב ,פרשוה

éæç àú äî äøùã äî÷î úìæà ãë àúéîã÷á 
 áéúë)àé æè úéùàøá (åäé òîù éë" êééðò ìà ä

åë øúá úàòèã àúùäå"òà í" áéúëã â
)æè àë úéùàøá ( äî êáúå äìå÷ úà àùúå

 áéúë)æé íù (éäìà òîù éë" àìå øòðä ìå÷ ìà í
éäìà òîù éë áéúë" íù àåä øùàá êìå÷ úà í

á éáâì àåä àùðåò øá åàìã äåî÷åà àä àðéã é
 øñéìúî ïéùðò àúúìã àðéã éá àäã àìéòìã

àìéòìå ïéðù6350 ïéðù íéøùòî àìéòìã àðéã éáå 
òàå äàìäìå" àùðåò øá åàì äåä àáééçã â

åäéà6351 øùàá áéúëã àåä àãå äåî÷åà àäå 
íù àåä  

 מי שמסתלק , אם כך,אמר רבי אלעזר
 ,מהעולם בטרם הגיעו ימיו לעשרים שנה

שהרי משלש  משום ,מאיזה מקום נענש
נשים אלא ועשרה שנים ומטה אינו בר ע

 אבל משלש עשרה ומעלה .בחטאי אביו
 הקדוש ברוך הוא חס עליו , אמר לו.מהו

 ונותן לו ,)ביולא ימות חי(שימות זכאי 
יב י ולא ימות ח,שכר טוב בעולם ההוא

 אם ,אמר לו.  ובארוה,שיענש באותו עולם
  יב ולא הגיעו ימיויאינו ח

à"à øæòìà ø ãò àîìòî ÷ìúñàã ïàî éëä é
 ùðòúà øúà ïàî ïéðù ïéøùòì éåîåé ïåèî àì
 àùðåò øá åàì àúúìå ïéðù øñéìúî àäã ïéâá
 ïéðù øñéìúî ìáà éåáàã éåàèçá àìà åäéà

à åäî àìéòìå"á÷ ì" éàëæ úåîéìã äéìò ñç ä
)áééç úåîéì àìå ( àåääá áè øâà äéì áéäéå

àåääá ùðòúéã áééç úåîéì àìå àîìò àîìò 
äåî÷åàå6352à "éåîåé ïåèî àìå àåä àáééç éà ì  

  èé÷/à  
כיון שהסתלק , מהו ,לעשרים שנה

 מתקיים בזה , אמר לו.מהעולם במה ענשו
נש יורד ו שכשע,"ויש נספה בלא משפט"

ונה למעלה ו פוגע בלי כ)הדין( הוא ,לעולם

 àîìòî ÷ìúñàã ïåéë åäî ïéðù ïéøùòì
]éàîá) [ïàîá(åò àåä à äéùð" íéé÷úà àãá ì
)âë âé éìùî (èôùî àìá äôñð ùéå6353 ãëã 

 åäéà àîìòì úéçð àùðåò)àðéã(424òøòà 6354 
                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר( כאן מה שבסוף הספר בסימן יט שייך 6348
, לו ישמעאל יחיה לפניך) ח"ז י"בראשית י(לזה אמר ,  כשראה אברהם שישמעאל רשע וחייב מיתה6349

יצא ממנו יתרא , כ ניצוץ הטוב שהיה בישמעאל"ואח. וכן היה שחזר בתשובה כידוע, ל שיחזור בתשובה"ר
 ).לדות כחספר הליקוטים תו (שלקח בת נחש, הישמעאלי

 מעלה שהם לד ש"וקה אבל בבל לג כמנין שנותיו ש"פ י"ל ג"ד התחתון הוא ט"קות שבבל לכך המ6350
. ש"הובא בעין יעקב ע' בחגיגה דף טו א' כ התוס"כ(ח "ז. 'פ כ"שנה לכך המלקות שתין פולסי דנורא ג' מכ

 .@כריע כצד זווהזהר מ, במדרשים' א שיש מח"ב וכ ע"ח יט ע"בזה בזו' ועי, )א"נ) (ן"מאי
דילן משמע באשר הוא שם דצדיק הוה אז ומשמע נמי '  משמע דלאו בר עונשין הוו ורשע הוי ובגמ6351

ר מוכח קצת "הר אבל מבו להתפרש כזלז אין ראיה משם ויכו"ה דף ט"ס ר"בש. מ"א. דכבר היה בר עונשין
ה היינו בענין הצמא גם אין ת אבל לשינויא אחרינא מה דהיה צדיק באותה שע"ם והיפ"לחד שינויא דהרא

 ).א"נ(ן "מאי. ל דלעשות לו נס אינו ראוי אם היה רשע באותה שעה"ראיה דהיה בר עונשין די
 .א"ח כ ע"זו' עי 6352
 ).אור יקר] (מלכות[משפט אינו עם צדק ' ת נק"הת 6353
 ).אור יקר(בההוא מחבלא המשחית היונק ממנה בעידן רתחא  6354
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 ויענש כשלא ,ולמטה באותו משחית
ועליו כתוב . משגיחים עליו מלמעלה

לרבות  "את" ,"עוונותיו ילכדנו את הרשע"
עוונותיו " .מי שלא הגיעו ימיו להענש

 ולא בית הדין ,)את הרשע( "ילכדנו
 ולא בית ,"ובחבלי חטאתו יתמך" .שלמעלה

כי שמע אלהים אל " לכן כתוב .דין שלמטה
  ".קול הנער באשר הוא שם

 ùðòúéå àìáçî àåääá àúúå àìéòì äðåë àìá
àìéòìî äéìò åçâùà àì ãë6355 áéúë äéìòå 

)áë ä íù (åéúåðåò6356à òùøä úà åðãëìé " ú
 åéúåðåò àùðòúàì éåîåé ïåèî àìã ïàî äàâñàì

 åðãëìé)àòùøä ú ( àìéòìã àðéã éá àìå
 ïéâá àúúìã àðéã éá àìå êîúé åúàèç éìáçáå

 áéúë êë)æé àë úéùàøá (éäìà òîù éë" ìà í
íù àåä øùàá øòðä ìå÷  

וזכרתי את " ,רבי שמעון פתח ואמר
 אלא בשני , למה,ו" מלא בוא,"בריתי יעקוב

 אחד ,סוד של חכמה) הם(צדדים הוא 
 המקום ,השהוא הסוד של דרגה של חכמ

 אבל פסוק זה נאמר על .ששורה בו יעקב
 , שכשהם בתוך הגלות,הגלות של ישראל

 הם יפקדו ,) יעקביתב(אותו זמן שיפקדו 
ופקידה .  והוא באלף הששי,ו"בסוד של וא

 .עת ששה רגעים וחצי ,ו"בסוד של וא
 שנים לבריח הדלת באלף  שישיםובזמן של

 יקים אלהי השמים פקידה לבת ,הששי
 , ומאותו זמן עד שיהיה לה זכירה.ביעק

 ומאותו זמן שש שנים .שניםוחצי שש 
  . ושתים וחצי)ושלש( והם שבעים ,אחרות

 øîàå çúô ïåòîù éáø)áî åë àø÷éå ( éúøëæå
àåá àìî áå÷òé éúéøá úà" ïéøúá àìà éàîà å

 ïéøèñ]åäéà[) ïåðéà ( åäéàã àãç àúîëçã àæø
÷òé äéá éøùã øúà àúîëçã àâøã àæøá6357 

 ãëã øîúà ìàøùéã àúåìâ ìò àø÷ éàä ìáà
ðéà ïåã÷ôúéã àðîæ àåää àúåìâ åâ ïåéáä 

á÷òé6358425 ïåã÷ôúé >àåã àæøá"å <)àåáã"å( 
äàúéúù óìàá åäéàå6359àåã àæøá äãé÷ôå " å

ïéðù ïéúùã àðîæáå ïãéò âìôå éòâø úéù6360 
àùãã àøåáòì4266361 äìà íé÷é äàúéúù óìàá 

 àåääîå á÷òéã äéúøáì åãé÷ô àéîù ãò àðîæ
äøéëæ äì àäéã6362 àåääîå àâìôå ïéðù úéù 

 ïéòáù ïåðéàå ïéðøçà ïéðù úéù àðîæ)úìúå (
]ïéøúå[àâìôå   

בששים ושש יתגלה מלך המשיח בארץ 
 וכוכב אחד בצד מזרח יבלע שבעה .הגליל

òøàá àçéùî àëìî éìâúé úéùå ïéúéùá à
ìéìâã6363àáëë ãçå 6364 òìáé çøæî øèñáã 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(ברחמים  6355
רם לעצמו שלא נחבא מהמחבל כענין לך עמי בא בחדריך ומפני שעון מגיע עד היסוד לכך שהוא ג 6356

 ).אור יקר(אמר בי דינא דלעילא ומשום דחטאת איהו במלכות דריש מיניה בי דינא דלתתא 
 ).אור יקר(ה "של שם הוי' ת או ו"מדת הת 6357
דיתפקדון ביעקב שהוא אמנם ההוא זמנא , מפני שיתפקדו בקצים אחרים והם בכמה חשבונות 6358

דהיינו מקום ', שלא זכו בשאר הקצים ועברו כולם והגיע פקודתם ביעקב יתפקדון ברזא דו, העת ממש
שקודם אין פקידה מצד יעקב אלא מצד שאר המדות ושאר הקצים ' ואיהו אלף הו, ת"יעקב במדת הת

 ).אור יקר(מדת יעקב ' הוא זמן הרמוז לו' אמנם בהגיע אלף הו
 .)ו"ובלש, הערת הזוהר(א ”ן ער ע ואתחנ6359
ג מחציתה "ו עולה י"ו כי וא"וחצי מילוי וא, בסוד העשיריות' שכן עולה מציאות הו, שנין' דהיינו ס 6360

 ).אור יקר(שש שנים ומחצה דהיינו שי תרגעי ופלג עידן 
מתעברת אלו הימים אלו הם ימי עיבור הגאולה ודיניה דהיינו שרה מלכות מצד החסד ו] ג"לפי הי[ 6361

ק שנקרא "משם הקדוש יקו' ת ורמז אל התעוררות אות וללבריח הד). אור יקר(מיצחק כח הגבורה לגאולה 
 ).א"ד(ב "תרומה קעה ע' ש בפ"ברית התיכון כמ

ת והוא סוד משיח "וזכירה מת, פקידה מהמלכות והוא סוד גילוי משיח בן יוסף שהוא מצד המלכות 6362
וחד דכורא דלא שלטא ביה מותא , דשלטא ביה מותא' שיחי חד נוקמ' ת שהם ב"בן דוד שהוא מצד הת

 ).אור יקר(שנים ומחצה ' ובין זה לזה ו
שמות ז ). אור יקר(עליונה גליל העליון ושם היה החרבן ראשונה לכך יקום בראשונה ' הוא רמז לה 6363

 .)הערת הזוהר(ב ”ב ט ע”ע
' אומות ז' לע שבעה ככביא מסטר צפון הם זהיינו דרך כוכב מיעקב ימצא מן המזרח מדת יעקב ויב 6364

 ).אור יקר(שרים מן הצפון דהיינו שהם שרים שמאליים 
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 ושלהבת אש שחורה ,כוכבים מצד צפון
 מלחמות ו, יום שישיםתהיה תלויה ברקיע

 ושני מלכים ,פוןיתעוררו בעולם לצד צ
וגו כל העמים וויזד. המלחמותיפלו באותם 

 )אותם(על בת יעקב לדחות אותה 
 )והיתה( ועל אותו הזמן כתוב .מהעולם

 ואז ,"שעוועת צרה היא ליעקב וממנה יו"
 , הנפשות מהגוף ורוצים להתחדשכלוי

כל הנפש לבית יעקב הבאה (" ,וסימן לדבר
הבאה כל הנפש " ) וכתוב,"מצרימה שבעים

".  ושש שישים כל נפש,'ליעקב מצרימה וגו
בשבעים ושלש כל מלכי העולם יתכנסו 

 והקדוש ברוך ,לתוך העיר הגדולה של רומי
הוא יעורר עליהם אש וברד ואבני אלגביש 

 פרט לאותם מלכים שלא ,ויאבדו מהעולם
  . אחריםללחום מלחמותיגיעו לשם ויחזרו 

 àùàã àáåäìùå ïåôö øèñî àéáëë òáù
àîëåà6365 ïéîåé ïéúéù àòé÷øá àéìú àäú 

ïåôö øèñì àîìòá ïåøòúé ïéáø÷å6366 ïéøúå 
ïåâååãæéå ïéáø÷ ïåðéàá ïåìôé ïéëìî427 ïåäìë 

àéîîò6367 àééçãàì á÷òéã äéúøá ìò >äì< 
)ïåì ( áéúë àðîæ àåää ìòå àîìòî)ì äéîøéæ  (

òùåé äðîîå á÷òéì àéä äøö úòå6368 ïéãëå 
>ïåîééúñé <)ïåîééúñú(àôåâî ïéùôð 6369 ïééòáå 

 êéðîéñå àùãçúàì) á÷òé úéáì ùôðä ìë
áéúëå íéòáù äîéøöî äàáä) (åë åî úéùàøá (

åâå äîéøöî á÷òéì äàáä ùôðä ìë ' ùôð ìë
 àîìò éëìî ìë úìúå ïéòáùá ùùå íéùù

ïåùðëúé6370 àúø÷ åâì ]åøã àúáøéî[á÷å " ä
 ùéáâìà éðáàå àãøáå àùà åäééìò øòúé
 ïåèîé àìã ïéëìî ïåðéà øá àîìòî ïåãáàúéå

ïéðøçà ïéáø÷ àçâàì ïåøãäéå ïîúì  
ומאותו זמן מלך המשיח יתעורר בכל 

 ויתכנסו עמו כמה עמים וכמה ,העולם
 וכל בני ישראל ,לות מכל סופי העולםיחי

עד שישלמו , יתכנסו בכל אותם מקומות
ו תתחבר עם " אז וא.תן שנים למאהאו
והביאו את כל אחיכם מכל " ואז ,א"ה

 ובני ישמעאל .' וגו"'הגוים מנחה לה
 עתידים באותו זמן להתעורר )ישראל(
 עם כל עמי העולם לבא על )עליהם(

ואספתי את כל הגוים " שכתוב ,ירושלים
יתיצבו " וכתוב ,' וגו"אל ירושלים למלחמה

ועל ' דו יחד על המלכי ארץ ורוזנים נוס
' יושב בשמים ישחק ה" וכתוב ,"משיחו

  ".ילעג למו

å ìëá øòúé àçéùî àëìî àðîæ àåääî
 ïéìééç äîëå ïéîò äîë äéîò ïåùðëúéå àîìò
 ìëá ïåùðëúé ìàøùé éðá ìëå àîìò éôééñ ìëî
 äàîì ïéðù ïåðéà åîéìúùàã ãò éøúà ïåðéà

àå ïéãë"äá øáçúé å" ïéãëå à)ë åñ äéòùé (
äååäéì äçðî íéåâä ìëî íëéçà ìë úà åàéá" ä
åâå ' éðáå>ìàòîùé<) ìàøùé ( àðîæ àåääá ïéðéîæ

 àøòúàì)ïåäéìò (>íò< éúéîì àîìòã ïéîò ìë 
 áéúëã íìùåøé ìò)á ãé äéøëæ ( ìë úà éúôñàå

åâå äîçìîì íìùåøé ìà íéåâä ' áéúëå) á íéìäú
á ( ìò ãçé åãñåð íéðæåøå õøà éëìî åáöéúé

åäé" ä áéúëå åçéùî ìòå)ã íù ( íéîùá áùåé
åäé ÷çùé"åîì âòìé ä6371  

                                                                                                                                                                                     

ת דהיינו תהא תלי ברקיעא שתין יומין נגד זזה "מורה על המלכות בדיניה שהיא תלויה מהת 6365
 ).אור יקר(ת "ספירות כלולות מעשר שבת

 ).אור יקר(מלחמות לצד השמאליים מהם  6366
לום ביניהם ויתהפכו לישראל להשמיד מפני שהקימו להם מלכות ותהיה עת צרה שיעשו עצת ש 6367
 ).אור יקר(אמנם לא יבואו לשבר אלא וממנה יושע , ליעקב

 ).א"ד(א ”בפקודי רצט ע' יכלו הנשמות שבאוצר ואז יתחילו לירד נשמות חדשות בעולם ועי'  פי6368
 בסוד אוצר הנקרא גוף שהם אותם מיום שנחרב הבית אין נשמות מאוצר חדש אלא ואתם שהם 6369

המתגלגלות וחוזרות ושבות ובעת ההיא נתקנו הנשמות וצריכיים בני אדם נשמות לזווגם וצריך לחדש 
שנים ופלגא עד הגיע ' ו ופלגא ויתמשכו ביני וביני ו"להם אוצר לנשמות והיינו בתחלת הזכירה שהיא בס

 ).אור יקר(זמן שבעים ושלש 
ה מן העולם שם ושאר המלכים הקרואים ולא הגיעו שם " ישראל ויעברם הקבבעצה הנזכרת על כל 6370

יחזרו ולא להלחם על ישראל ראו הנס ולכך יעשו מלחמות אחרות מהם ובהם וישמך הזמן בקבול גליות 
 ).אור יקר(' וכו' ג לק"ז שנין עד תשלום ע"ישראל כ

  ).ג"ב נח ע"ה ח"דע(' ב עד דף י"זהר שמות ז ע' עי 6371
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ו קטנה תתעורר להתחבר "אחר כך וא
ולחדש נשמות שהיו ישנות כדי לחדש את 

 ,"במעשיו' ישמח ה" כמו שכתוב ,העולם
 להתחבר ,"לעולם' יהי כבוד ה"וכתוב 

 להוריד אותם ,"במעשיו' ישמח ה" .כראוי
ות לחבר לם יהיו בריות חדשו ושכ,לעולם

אשריהם כל אותם . את כל העולמות יחד
 להיכנסבסוף האלף הששי בעולם שישארו 

ה " שהרי אז הוא יום אחד לקב,לשבת
ט נשמות ו כראוי וללקלהזדווג ,לבדו

חדשות שיהיו בעולם עם אותם שנשארו 
והיה הנשאר בציון " שכתוב ,בראשונה

ם קדוש יאמר לו כל יוהנותר בירושל
  ".םישלהכתוב לחיים בירו

àå øúáì"àøéòæ å6372 àøáçúàì øòúé 
ïéúîùð àùãçìå6373 àúãçì ïéâá ïé÷éúò ååäã 

 áéúëã äîë àîìò)àì ã÷ íù (åäé çîùé" ä
 áéúëå åéùòîá)íù (åäé ãåáë éäé" íìåòì ä

 à÷ãë àøáçúàì)ã(åäé çîùé úåàé" åéùòîá ä
 ïéúãç ïééøá ïåäìë éåäîìå àîìòì ïåì àúçðì

éàëæ ãçë åäìë ïéîìò àøáçì ïåðéà ìë ïåðéà ï
 ìòéîì äàúéúù óìà éôééñá àîìòá ïåøàúùéã

á÷ì ãç àîåé åäéà ïéãë àäã àúáùá" ä
 ïéúîùð è÷ìîìå úåàé à÷ãë àâååãæàì éåãåçìá

àîìòá éåäîì ïéúãç6374 åøàúùàã ïåðéà íò 
 áéúëã àúéîã÷á)â ã äéòùé ( øàùðä äéäå

 ìë åì øîàé ùåã÷ íìùåøéá øúåðäå ïåéöá
øéá íééçì áåúëäíìùå  

ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה "
את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר 

אתה הוא " , רבי יהודה פתח ואמר".הנני
 זוהי השלמות של כל הדרגות ,' וגו"מלכי

 כל ,"צוה ישועות יעקב. "יחד זו עם זו
  אותם השליחים שעושים שליחות

éäìàäå äìàä íéøáãä øçà éäéå" úà äñð í
øîàéå íäøáà éððä øîàéå íäøáà åéìà 

)à áë úéùàøá ( øîàå çúô äãåäé éáø) íéìäú
ä ãî (åâå éëìî àåä äúà ' ìëã åîéìù àåä àã

àãçë ïéâøã6375 á÷òé úåòåùé äåö àãá àã )íù (
àúåçéìù éãáòã ïçéìù ïåðéà ìë  

  èé÷/á  
יהיו בצד הרחמים ולא  שכולם ,בעולם

 משום שיש בעלי שליחים ,יהיו מצד הדין
 אותם .רחמים ומצד הדין הקשהמצד ה

שליחים שבאים מצד הרחמים לא עושים 
  .שליחות של דין בעולם כלל

åäéìã àîìòáééîçøã àøèñî åäìë 6376 àìå 
ïçéìù éøàî úéàã ïéâá àðéãã àøèñî ååäì6377 

 ïåðéà àéù÷ àðéãã àøèñîå éîçøã àøèñî
 éãáò àì éîçøã àøèñî ïééúàã ïçéìù

ììë àîìòá àðéãã àúåçéìù  
 הנה המלאך שהתגלה , תאמרואם
 הרי שנינו שליח של רחמים ,לבלעם

 אלא , לעולם לא משתנה,לא .והתהפך לדין
שליח הרחמים היה להגן על ישראל 

 íòìáì äéì éìâúàã àëàìî àä àîéú éàå
 àðéãì êôäúàå äåä éîçøã àçéìù ïðéðú àä
 äåä éîçøã àçéìù àìà éðúùà àì íìåòì àì

                                                           

 ).א"נ(ב "הרש. ' מםו הוא יסוד יתעורר לאתחברא ע"גדולה ומשך ו' ת הוא ו" היא יסוד כי תש פירו6372
ז שכל הנשמות "א ופ" והנה על אף שמבאר בספר הגלגולים פ).א"ד( בגלגול ת ישנון נשמות שה6373

ו והם גבוהים במעלה מאותם שהי, ישנו עוד מין של נשמות אשר לא היו כלולים בו, ר"כלולים היו באדה
ר מכיוון "והיינו כל הנשמות דמלכי יושר שלא נכללו באדה, והם נאצלו בעת עולם הנקודות, כלולים בו

ויתייחדו הם עם אותן , )]ד"שם ע(אלף השביעי [ועתידים ליתקן ולבא לעולם הבא , שלא נתקנו עדיין
 ).ב"א קה ע"כללים ח(בבית זוגיה ' כל א, שנכללו בו

  ).ו"לש(ב "עלעיל כח ר' א ועי"ב י ע"ח 6374
ש שלימו דכל דרגין בחדא "וז, מלכות" אלהים", א"הוא ז" מלכי", בינה" הוא", היינו אבא" אתה"' פי 6375
 ).מ"מ(ן "א וזו"ה או"אותיות הוי' שהם ד
מסטרא דרחמי כי ברחמים יש דין ויש רחמים שהוא רחום בדין ולכן רחמים '  פירוש שהיו המלאכי6376

יצחק ומים היינו חסד שאם יתנהג העולם בחסד אינם ראוים ואם בגבורה ח עולה "כולל חסד וגבורה כי ר
 ).א"נ(ח "ז. לבד יחרב העולם אלא שיהיו מסטרא דרחמי רחום בדין כנזכר

ולא , שמאליים וימיניים, דהיינו כולם לרחמים, ירצה שיהיו כל השלוחים שימצאו בעולם ישועות 6377
 ).טז' ג סי"אור יקר ש( הקשה יונקים מצד הדין, שהם קשים, מלאכים בשם אחר
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 כך . וכנגדו הוא הדין,ולהיות עליהם סנגור
 , כשמיטיב לזה,דרכיו של הקדוש ברוך הוא
 כן השליח הזה .אותו החסד הוא דין לזה
 ולבלעם התהפך ,היה של רחמים לישראל

 , אמר דוד,"צוה ישועות יעקב" לכן ,לדין
 כאשר ישלחו שלוחים ,צוה על העולם

  .שיהיו מצד הרחמים

 åäééìò àéøåâéðñ éåäîìå ìàøùéã åäééìò àðâàì
á÷ã éåçøåà êëå àðéã àåä äéìá÷ìå" ãë ä

 àä êë àãì àðéã åáéè àåää àãì áéèåà
 íòìáìå ìàøùéì åäì äåä éîçøã àçéìù

êë ïéâá àðéãì êôäúà  øîà á÷òé úåòåùé äåö
ìù ïåçìúùé ãë àîìò ìò ãé÷ô ãåãéçäà éã 

 éîçøã àøèñî ïééåäì  
 ,"צוה ישועות יעקב" ,רבי אבא אמר

לה וצא להם גא ותמ,שהם בתוך הגלות
בח של ו המש,בא וראה .בתוך גלותם

 ואלמלא יצחק לא בא ,האבות היה יעקב
זה  ,"צוה ישועות יעקב" לכן ו.יעקב לעולם

 היו ישועות ,צל יצחקי שכיון שנ,יצחק
  .יעקב

àáà éáø6378 ïåðéàã á÷òé úåòåùé äåö øîà 
]åâ[åìâ åàú6379àð÷øåô çëúùéå 6380 )ã( åâ ïåäì

ã ïçáùåú éæç àú ïåäúåìâäåä á÷òé ïäáà6381 
 êë ïéâáå àîìòì á÷òé àúà àì ÷çöé àìîìàå
 áéæúùàã ïåéëã ÷çöé àã á÷òé úåòåùé äåö

ååä á÷òé úåòåùé ÷çöé  
 רבי שמעון ".ויהי אחר הדברים האלה"
 . נאמר על צער"ויהי בימי" הנה שנינו ,אמר

יש בו  ,אף על גב שלא כתוב בימי "ויהי"
רגה  אחר הד,"ויהי אחר" . של צערטופס

 ומהו .התחתונה של כל הדרגות העליונות
לא איש דברים " כמו שנאמר ,"הדברים"

והאלהים " ,ומי היה אחר הדרגה הזו". אנכי
 שבא יצר הרע לקטרג ,"נסה את אברהם

äìàä íéøáãä øçà éäéå) à áë úéùàøá( 
 ìò éîéá éäéå ïðéðú àä øîà ïåòîù éáø

àøòö6382òà éäéå øîúà "â6383 éîéá áéúë àìã 
éñôè6384àøòöã 6385 øúá øçà éäéå äéá úéà 
àâøã6386äàúú 6387 åäéà ïàîå ïéàìò ïéâøã ìëã 

 øîà úàã äîë íéøáã)é ã úåîù ( ùéà àì
íéøáã6388 àã àâøã øúá äåä ïàîå éëðà 

                                                           

ישועות הם המלאכים מצד הגבורה ואמר ישועות מפני שצריכים ליכנס אלו המלאכים תוך הגלות  6378
ואמר ישועות מפני שאינם חוששים . אלא מלאכי הגבורה' ואינם נכנסים תוך הגלות והקלי, והקשוי

 ).אור יקר(' ואלו הם ישועות יעקב שמושיעים אותם תוך עמקי הקלי, בחצונים
אור (והטעם שבחר אלו עם היות שמלאכי חסד יפים יותר מפני הצורך שיגאלו בעמקי החצונים  6379

 ).יקר
 ).אור יקר(וראיה שישועות יעקב הוא מלאכי הגבורה  6380
אלמלא יצחק לא , אמנם עם כל זה' לא עתה יבוש יעקב וכו' ובודאי שבזכות יעקב ניצל יצחק כדפי 6381

כ כחות הגבורה הם "א,  של יעקב הוא יצחק עם היות שניצל יצחק בזכות יעקבכ הצלתו"אתא יעקב וא
ל שיעשה "אבא צוה ישועות יעקב ר' ראשון דר' א שלפי"כאלו אמר ד' פי ).אור יקר(הצלת יעקב בגלותם 

ולפי זה פסוק זה נאמר בשעת , זה צוה ישועות יעקב דא יצחק' ולפי, תשועה ליעקב שהם ישראל מהגלות
 ).מ"מ(כ סדרו דוד בתהלים וכן כמה פסוקים "ואחהעקידה 

ומלת הי מצד הגבורה המגביר , מלות המורות על צער ודין' ב, כי מלת ויהי היא מלה של צער ַוי ִהי 6382
וכשאומר בימי הורה שכל הימים העליונים הגביר בהם הדין והקושי שנהפכו מאור , דכורא' נוקבא על י' ה

 ).אור יקר(מלת ויהי מורה דין אבל לא בימים העליונים יום אל חשך הדין והלילה אבל 
ס ויהי בימי ודאי לשון צער ויהי איכא ואיכא שיש לשון צער ויש "ש בש,מלשון זה נראה הפך מ 6383

 ).מ"מ(לשון שמחה נראה אמר ויהי בימי צער גדול ויהי הקצת צער 
ופסי כמו טופסי דשטרי דומה ט). אור יקר(לשון טיפין כלומר לא דם ממש אלא צחצוחי דם ודין  6384

 ).מ"מ(נ טפסי ניצוצות הגחלת שאינו צער גמור "א, לצער
 ).א"ד(פס הצער יש בו שבא השטן לקטרג עליו ו ט6385
' והם ג, אבות הנקראים אלה' האלה שהיא למטה מג, הדברים הם בחינותיה, דבר היא המלכות 6386

 ).אור יקר(הנקבה הדינים הקשים שאחורי , ואחריה הם החצונים, אבות' דבר שרה נגד ג' בחי
ומהו הקטרוג כדי שיתנסה , שהיא אחר המלכות שהיא הדברים באה לקטרג על אברהם' הקלי' פי 6387

ואחר העקידה נכללה גבורה , שתחלה היה אברהם במדת החסד לבד. כדי שיהיה נשלם, בעקידת יצחק
 ).מ"מ(סדים והיה כלול אברהם גם מהגבורות ויצחק היה כלול גם הוא מהח, בחסד

 ).אור יקר(ומשה מעלמא דדכורא ' שהיה מעולם הנקבה הגאולה והיינו שירה נוק 6388
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) éäìàäå"äñð í6389 íäøáà úà )à áë úéùàøá  .לפני הקדוש ברוך הוא
á÷ éî÷ àâøè÷ì òøä øöé àéúàã"ä  

את סה יוהאלהים נ" ,כאן יש להסתכל
 שהרי ,את יצחקהיה צריך לכתוב  ,"אברהם

 והרי אביו לא ,יצחק היה בן שלשים ושבע
 שאלמלא אמר יצחק ,נש שלווהיה בר ע
מה ל ,לא היה נענש אביו עליו ,איני רוצה

 ולא כתוב "והאלהים נסה את אברהם"
 ,אלא את אברהם ודאי. סה את יצחקינ

 שהרי אברהם לא ,כלל עם דיןישרצה לה
 נכללו שיוכע ו,דם לכןון כלל מקהיה בו די

 ואברהם לא היה שלם עד ,מים עם אש
 שהתעטר לעשות דין ולהתקינו ,עכשיו

  .במקומו

éäìàäå àìëúñàì úéà àëä" úà äñð í
éòáî ÷çöé úà íäøáà6390 øá ÷çöé àäã äéì 

 àùðåò øá åàì éåáà àäå äåä ïéðù òáùå ïéúìú
 àì àðéòá àì ÷çöé øîà àìîìàã äåä äéìéã

ùðòúàéäìàäå àîòè éàî äéìò éåáà " äñð í
 úà àìà ÷çöé úà äñð áéúë àìå íäøáà úà

éàãå íäøáà6391 àäã àðéãá àììëúàì éòáã 
 àðã úîã÷î ììë àðéã äéá äåä àì íäøáà

ééî ìéìëúà àúùäå"ùàá à" äåä àì íäøáàå à
 àðéã ãáòîì øèòúàã àúùä ãò íéìù

äéøúàá äéì àð÷úàìå6392  
 שנכלל כשיועוכל ימיו לא היה שלם עד 

והאלהים " לכן ו,מים עם אש ואש עם מים
 שהזמין , ולא את יצחק"נסה את אברהם

 , וכשעשה את זה.כלל עם דיןיאברהם לה
 וזה ,מים ונשלם זה עם זהבנכנס אש 

 ואז יצר הרע .כלל זה עם זהיעושה הדין לה
בא לקטרג על אברהם שלא השתלם כראוי 

 שיצר הרע הוא , ביצחקעד שיעשה דין
  .הוא בא לקטרגחר הדברים א

 àúùä ãò íéìù äåä àì éåîåé ìëå
ìéìëúàã6393éî "ùàá à"ùàå à"éîá à" ïéâáå à

éäìàäå êë" ÷çöé úà àìå íäøáà úà äñð í
 àã ãéáò ãëå àðéãá àììëúàì íäøáà ïéîæàã

ìàò6394ùà "éîá à" íò àã íéìúùàå à
àã4286395àðéã ãéáò àãå 6396 àã àììëúàì 

âøè÷ì àúà òøä øöé ïéãëå àãá äéìò à
 ãéáòéã ãò úåàé à÷ãë íéìúùà àìã íäøáàã
 åäéà íéøáãä øçà òøä øöéã ÷çöéá àðéã

àâøè÷ì àúàå  
 אף על גב שאמרנו .ובא וראה סוד הדבר

 גם יצחק נכלל ,שכתוב אברהם ולא יצחק
והאלהים נסה " סוד הכתוב ,בפסוק הזה
 אלא , לא כתוב נסה לאברהם,"את אברהם

òà äìîã àæø éæç àúå" íäøáàã ïøîà÷ã â
 éàäá äéá ìéìëúà éîð ÷çöé ÷çöé àìå áéúë

éäìàäå áéúëã àæø àø÷" íäøáà úà äñð í

                                                                                                                                                                                     

ואפשר לפר שהאלה החצונים כעין אלה אלהיך ישראל ואחר ' מכח דבריו של שטן שבא לקטרג וכו 6389
ש אלא ממלת והאלהים נסה מייתי דבריו של "הדברי םהם החצונים דהיינו האלה ואל משמע הכי דברי ר

 ).אור יקר(שטן שהיו שם שהנסיון על ידי ערעור החצוני הוא כעין איוב 
 ).א"ד(א ”ב ופקודי רנז ע” רל ע6390
למה לא הזכיר הכתוב יצחק בהדיא רק בריבוי את והלא העקידה היתה לשניהם בשוה שאברהם  6391

ש "רהם כמכ למה לא היה הקטרוג רק על אב"שהיה חסד נכלל בגבורה ויצחק שהיה גבורה נכלל בחסד וא
ז שנה בשעת העקדיה ועדיין "ל שאברהם יצאו רוב שנותיו שהיה בן קל"וי', את אברהם ולא את יצחק וכו

ז שנה ואם לא נשלם עתה עדיין יש לו זמן "אבל יצחק אין לו אז רק צ, לא נשלם ולכן היה הקטרוג עליו
 ).מ"מ(כ כדרך הצדיקים שהולכים ונשלמים "שיושלם אח

 ).א"נ(ח "ז. ן במקום הדין עצמו שהרי החסד פועל דין פירוש לתקן הדי6392
 ).א"ד(א "ב וקד ע" קסד ע6393
 )הערת הזוהר(ב " קלג ע6394
 ).אור יקר(יצחק  6395
 ). אור יקר(אברהם  6396



úéùàøá 

697 

שהרי . יצחק וזה ,א את דוק,את אברהם
 ,ה התחתונה בגבור היה שורהבאותה שעה

כיון שנעקד והזדמן בדין על ידי אברהם 
 אז התעטר במקומו יחד עם אברהם ,כראוי
 ואז נמצאה ,מים ועלו למעלהבש ו אונכלל

 )עשה(מי .  מים עם אש, כראוימחלוקת
 אלא כדי ,ראה אב רחמן שנעשה אכזר

אש ולהתעטר ב מים מחלוקתשתמצא 
 עד שבא יעקב והכל ,)כראוי( במקומם

 ונעשו שלשה אבות שלמים ,תקן כראוינ
  .ונתקנו עליונים ותחתונים

 íäøáà úà àìà áéúë àì íäøáàì äñð
úà6397éääá àäã ÷çöé àãå à÷ééã  àúòù à

øåáâá"äàúú ä6398 ïîãæàå ã÷òúàã ïåéë àéøù 
 ïéãë úåàé à÷ãë íäøáàã àãé ìò àðéãá
 åìéìëúàå íäøáàã äéãäá äéøúàá øèòúà

ùà"éîá à" çëúùà ïéãëå àìéòì å÷éìñå à
ú÷åìçî6399 ïàî àùàá àéî úåàé à÷ãë )ãáò (

]àîç[ ïéâá àìà øæëà ãéáòúàã àðîçø àáà 
èòúàìå àùàá àéî ú÷åìçî àçëúùàì àø

 åäééøúàá)úåàé à÷ãë ( á÷òé àúàã ãò
 àúìú åãéáòúàå úåàé à÷ãë àìë ï÷úúàå

éàúúå éàìò åð÷úúàå ïéîìù ïäáà6400  
 וכי איך יכול ".ויאמר קח נא את בנך"

 אם תאמר משום .אברהם שהוא זקן
 אבל ,יפה ,שיצחק לא יצא מרשותו כלל

קח את אהרן ואת אלעזר "כמו שנאמר 
בדברים  אלא כדי להמשיכם ,"בנו

 כמו כן ,ולהנהיגם לרצון הקדוש ברוך הוא
את בנך את יחידך אשר " .כאן קח בדברים

   הרי,"אהבת

 êðá úà àð ç÷ øîàéå)á áë úéùàøá ( éëå
 ïéâá àîéú éà àáñ åäéàã íäøáà ìéëé êàéä
 äîë ìáà úåàé ììë äéúåùøî ÷éôð àì ÷çöéã

 øîà úàã)äë ë øáãîá ( úàå ïøäà úà ç÷
àìà åðá øæòìà ïéìîá ïåì àëùîàì ïéâá 

á÷ã àúåòøì ïåì àøáãàìå" ç÷ àëä óåà ä
 úáäà øùà êãéçé úà êðá úà ïéìîá)å(àä  

  ë÷/à  
 כמו ,"ריהוולך לך אל ארץ המ" .פרשוה
 לתקן ,"אלך לי אל הר המור"שנאמר 

  .במקום שראוי

 úàã äîë äéøåîä õøà ìà êì êìå äåî÷åà
 øîà)å ã øéù (÷úàì øåîä øä ìà éì êìà àð

éæçúéã àøúàá  
ת "ם א"א אברה"ביום השלישי ויש"

ביום " ".קועיניו וירא את המקום מרח
 אלא כיון שאמר , הרי פרשוה,"השלישי

ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו "
ביום השלישי וירא את "מה ל ,"האלהים

כי " אלא משום שכתוב ,"קוהמקום מרח
 וזהו יעקב שיצא ,"ביצחק יקרא לך זרע

áà àùéå éùéìùä íåéáúà íäø6401 åéðéò 
 ÷åçøî íå÷îä úà àøéå)ã áë úéùàøá ( íåéá

 í÷éå øîúàã ïåéë àìà äåî÷åà àä éùéìùä
éäìàä åì øîà øùà íå÷îä ìà êìéå" éàî í

 ÷åçøî íå÷îä úà àøéå éùéìùä íåéá àîòè
 áéúëã ïéâá àìà)áé àë úéùàøá ( ÷çöéá éë

                                                                                                                                                                                     

" את"ונודע כי מלת " את"כי יצחק נרמז בריבוי '  פי).א"ד(י והיינו יסוד "ץ ח" בתיקונים יצחק ק6397
 שנודע כי את הוא רחל עם לאה ותרווייהו הוי רבויין ותוספות נפקא וגם כמו' עד הת' במלכות דכליל מא

מן דכורא תאומות דיליה והנה יצחק אחיד בגבורה דיליה והוא אחיד בגבורה עילאה דדכורא והכא נרמז 
י כי אדם קונה ומשלים נשמתו מתתא "במלכות תתאה שעד ההוא שעתא בגבורה תתאה הוי שריא ע

' י העקידה השלים גבו"כ ע"ג שבה ואח"ה' יין לא השלים נשמתו רק בבחילעילא כנודע ויצחק אז עד
זהר (כ עלה עד חסד דוכרא "ואח' דדכורא וכיוצא בזה נאמר באברהם ויסע אברם כי תחלה היה בחסד נוק

 ).הרקיע
 ).א"ד(כ עלה בגבורה דדכורא "שהיה בגבורה דנוקבא ואח'  פי6398
רי לשחוט את בנו נתגבר החסד ולקח קצת מהגבורות י אברהם שהיה חסד ועשה עצמו אכז"ע' פי 6399

ז לקחה הגבורה קצת מהחסד וזו היא מחלוקת "ה הכניע עצמו לפני החסד עי"י יצחק שהיה דין ואפ"וכל ע
 ).מ"מ(י יעקב הכלול מחסד וגבורה וכריעה ביניהם "ש שסופה להתקיים שנתקיימה ע"שהיא לש

עמוד ימין עמוד שמאל ' י וכן בברי"ת נה"חג' ים האציל בכל העולמות יש מחלוקת ומכריע בינת" ר6400
מרכבות ' עמוד מזרח מכריע וכן ביצירה מיכאל גבריאל רפאל מכריע בינתים וכן בעשיה במרכבות זכריה ד

 ).א"נ(ח "ז. סוסים לבנים מצד החסד סוסים אדומים מצד הגבורה
 ).א"ד(ת אמת " ס6401
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וירא את " .הו ביום השלישי וז,ממנו
' מרחוק ה" כמו שנאמר ,"קוהמקום מרח

 ,זהו יעקב ,"וירא את המקום". "נראה לי
 הסתכל ".ויקח מאבני המקום"שכתוב 

אברהם ביום השלישי שהוא הדרגה 
 וראה את יעקב שעתיד לצאת ,השלישית

 כמו שאמרנו מרחוק ולא ,"מרחוק" .ממנו
  .לזמן קרוב

 éàäå äéðî ÷ôðã á÷òé àåä àãå òøæ êì àø÷é
éìùä íåéá àåä äîë ÷åçøî íå÷îä úà àøéå éù

 øîà úàã) àì äéîøéá (åäé ÷åçøî" äàøð ä
éì6402úà àøéå 6403 áéúëã á÷òé àåä àã íå÷îä 

)àé çë úéùàøá ( ìëúñà íå÷îä éðáàî ç÷éå
 äàúéìú àâøã åäéàã éùéìùä íåéá íäøáà
 ÷åçøî äéðî ÷ôéîì ïéîæã á÷òéì äéì àîçå

áéø÷ ïîæì àìå ÷åçøî ïøîàã äîë  
הוא  מה שבח ,אלעזראמר לו רבי 

אברהם כשהסתכל וראה שעתיד לצאת ל
ד את יצחק ו שהרי כשהלך לעק,ממנו יעקב

 )והרי( ודאי ,אמר לו. אינו שבח כל כך שלו
דם לכן ידע ו שהרי מק,שראה את יעקב

 ביום עכשיו והסתכל ,אברהם את החכמה
השלישי שהיא דרגה שלישית לעשות 

א ויר" שכתוב , ואז ראה את יעקב,שלמות
 עמד לו הדבר עכשיו אבל ".את המקום

ד את יצחק ולא ו משום שהלך לעק,מרחוק
  .רצה להרהר אחרי הקדוש ברוך הוא

 åäéà àçáù éàî øæòìà éáø äéì øîà
 íäøáàì)ã( ÷ôéîì ïéîæã àîçå ìëúñà ãë

 ÷çöéì äéì ã÷òéîì ìéæà ãë àäã á÷òé äéðî
 äéìéã åäéà êë ìë àçáù åàì]à"éàãå ì[) àäå (

ì àîç íäøáà òãé àðã úîã÷î àäã á÷òéì äé
 åäéàã éùéìùä íåéá àúùä ìëúñàå àúîëç
 äéì àîç ïéãëå åîéìù ãáòîì äàúéìú àâøã

 áéúëã á÷òéì)ã áë íù ( ìáà íå÷îä úà àøéå
 ìéæàã ïéâá ÷åçøî äìî äéì àîéé÷ àúùä
 äéøúáà øäøäì àòá àìå ÷çöéì äéì ã÷òéîì

á÷ã"ä  
ה מרחוק ראה אותו בתוך האספקלרי

 ולכן ראה אותו ולא ,שלא מאירה בלבדה
לו היתה מצויה  שִא.התגלה הכל

האספקלריה המאירה על האספקלריה 
 עליה אברהם תקייםהיה מ ,שאינה מאירה

,  מרחוק, אבל מרחוק בלבדו היה,כראוי
הסתלקה מהדבר הזה האספקלריה למה 

 משום שזו היתה דרגתו של ,המאירה
 לא ,קבלא נולד יעעדיין  ומשום ש,יעקב

 àøäð àìã äàéøì÷ôñà åâ äéì àîç ÷åçøî
éåãåçìá6404 àìë éìâúà àìå äéì àîç êë ïéâáå 

àøäðã äàéøì÷ôñà åìàã6405 ] ìò çéëù äåä
àøäð àìã äàéøì÷ôñà éàä[ äéìò íéé÷úà 

 äåä éåãåçìá ÷åçøî ìáà úåàé à÷ãë íäøáà
 ÷ìúñà àîòè éàî ÷åçøî]éàäî) [éàäá( äìî 

àâøã éàäã ïéâá àøäðã äàéøì÷ôñà á÷òéã 
 çëúùà àì ãéìééúà àì ãò á÷òéã ïéâáå äåä

                                                                                                                                                                                     

' ש בס" לי כי כל מקום שנאמר מרחוק הוא אבא וכמנראה'  זה יובן במה שביארנו בפסוק מרחוק ה6402
בהעלותך ונודע כי יעקב נעשה מהארת היסוד דאבא ' שמות ובפ' הזוהר בפסוק ותתצב אחותו מרחוק בפ

שער  (א ונמצא כי ראה אברהם שעתיד לצאת ממנו יעקב שהוא מן היסוד דאבא הנקרא רחוק"שבתוך ז
וירצה וירא את , מרחוק'  מקום שבאה לו הארה מאבא שנקאברהם ראה יעקב שנקרא' פי). י"מאמרי רשב

ש "המקום שהוא יעקב ומקום הנזכר הארתו מאבא שהוא מרחוק כד אתא יעקב מת הוה אברהם יובן במ
י מעשיו השיג יעקב הפנימי "כ ע"ח כי תחלה לא השיג יעקב אבינו רק פרצוף יעקב החיצון ואח"באוצ

ו שנה ועדיין לא השיג להיות מרכבה "ברהם לא ראה יעקב רק בן טא והנה א"א ונעשה מרכבה לז"שבתוך ז
 ).מ"מ(א מת הוה אברהם "להיות מרכבה לז' ש דהא כד אתא יעקב פי"א וז"לז

ת מדת יעקב "ת וירא את המקום אמ"ואפשר ס) (מ"א(דיעקב עם האותיות בגימטריא מקום  ל" נ6403
טים צדיקים לתקן השכינה מרחוק גימטריא ב שב"ב שיוליד י"ת גימטריא י"ש תתן אמת ליעקב ור"כמ
ב "בסימן י”הר בעצם האריך הרחיב הרמז עור ופירש מאמר הז"ע של אדה"י הרומז ליסוד שתקן ג"דמש

 ).א"נ(ן "מאי. ו ולבנת הספיר ועלימו תטיף מלתו"ק והרח"והביא דברי הרמ
 ).אור יקר(וממנה נאמר והאהלים פה , ומפני כך ראה ולא ראה שהמלכות פה 6404
מושך מן החכמה ויורד ומתקן במלכות למטה דהיינו סוד , ת מאיר ממזרח שמש"דהיינו מדת הת 6405

ת באור החכמה ותהיה אספקלריאה "י הת"שהמלכות יתוקן מקום ע, דהיינו ויקח מאבני המקום, מקום
ם והיינ וירא את המקו, ת מעליה שאינה מאירה"המאירה אלא ראה באספקלריאה התחתונה בהתעלות הת

ת מרחוק שנתעלה למעלה למקורו בחכמה ונשאר מלכות "אור המאיר מן החכמה למלכות על ידי הת
 ).אור יקר(אספקלריאה שאינה מאירה לבדה 
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 כדי שילך , ועוד.נמצא כאן על הדרגה הזו
זה  ,"קווירא את המקום מרח" .ויקבל שכר

 שלא זכה "מרחוק" . כמו שנתבאר,יעקב
 , אלא מרחוק,ראיה בעיניו בעולם הזה( .בו

 , שהרי כשבא יעקב,מתוך הדרגה הזו
וירא " ,אברהם היה מת והסתלק מהעולם

 אבל לא בראיה ,"קואת המקום מרח
  .)אחרת

 àøâà ìá÷éå êäéã ïéâá åúå àâøã éàä ìò àúùä
 øîúàã äîë á÷òé àã ÷åçøî íå÷îä úà àøéå

 äéá äëæ àìã ÷åçøî) àîìò éàäá éåðéòá äééàø
 àúà ãë àäã àâøã éàä åâî ÷åçøî àìà

á÷òé6406àîìòî ÷ìúñàå íäøáà äåä úéî 6407 
 ÷åçøî íå÷îä úà àøéå äééàøá àì ìáà

àøçà(6408  
ויבאו אל המקום אשר אמר לו "

 שאף על גב , כאן)ראה( רמוז .' וגו"האלהים
 אמר ,שבאו לאותה ראיה וראה את יעקב

 ודאי הקדוש ברוך הוא יודע ,אברהם
ויבן שם אברהם " מיד ,אחר שראוי צורהב

ויאמר " , מה כתוב למעלה.' וגו"את המזבח
 הרי ,"ייצחק אל אברהם אביו ויאמר אב

 . מיד)דבר(מה לא השיב לו ל אבל .פרשוה
אלא משום שהרי הסתלק מרחמים של אב 

 הנני ,"הנני בני" ולכן כתוב ,על בן
  .שהסתלקו הרחמים והתהפך לדין

éäìàä åì øîà øùà íå÷îä ìà åàáéå"åâå í '
)è íù (>æéîø <]îøæ[) àîç (òàã àëä" åúàã â

ääìéàãå íäøáà øîà á÷òéì àîçå äééàø à é
á÷"ãéî éæçúàã àøçà àðååâá òãé ä  íù ïáéå

åâå çáæîä úà íäøáà ' àìéòì áéúë äî)æ íù (
 àä éáà øîàéå åéáà íäøáà ìà ÷çöé øîàéå

àì àîòè éàî ìáà äåî÷åà6409 äéì áéúà )éãî (
]ãéî[ ìò àáàã éîçøî ÷ìúñà àäã ïéâá àìà 

 å÷ìúñàã éððä éðá éððä áéúë êë ïéâáå àøá
àðéãì êôäúàå éîçø  

 , ולא כתוב ויאמר אביו,"ויאמר אברהם"
 אלא בעל ,שהרי לא עמד עליו כאב

 ,"אלהים יראה לו השה" . היה עמומחלוקת
 מה זה יראה ,ב יראה לנווהיה צריך לכת

 לו לעצמו "אלהים יראה" אלא אמר לו .לו
 ולא ,"בני" עכשיו אבל ,כשהוא יצטרך

רבי שמעון ". וילכו שניהם יחדו" מיד ,כבש
צה מלאכי והן אראלם צעקו ח" ,אמרפתח ו

אלו  "הן אראלם" ".שלום מר יבכיון

 íäøáà øîàéå)ç íù ( åéáà øîàéå áéúë àìå
 äéìò íéà÷ àì àäã]àáàë) [àáàã( ìòá àìà 

éäìà äéá äåä ú÷åìçî" äàøé äùä åì äàøé í
à àìà åì äàøé éàî äéì éòáî åðì"éäìà ì" í

 åäéà ãë äéîøâì åì äàøé>êéøèöé <)êéøèöà( 
 íäéðù åëìéå ãéî àøîà àìå éðá àúùä ìáà

 øîàå çúô ïåòîù éáø åãçé)æ âì äéòùé ( ïä

                                                                                                                                                                                     

ויזד יעב ' ל על פ"ג שנים כשמת אברהם וכן אמרו רז" תמה כשנדקדק בשנותיהם תמצא יעקב בן י6406
כדי שלא יראה לעשו יוצא ] קודם[שנים ' לק הנזיד תבשיל של עדשים היה לאבלו של אברהם אבינו שנסת

ג שנה גמורים ושלימים אז "כי עד דכתיב ויגדלו הנערים שהיו בן י' ל עם הנז"וי. ג"לתרבות רעה בשנת הי
וקודם זה איננו ניכר וזו היא הראיה שלא ראהו . שע ויעקב איש תם יושב אהליםרניכר היות עשו ה

לא יעלה . )ו"הגהות מהרח) (ו" למהרחםירשמונה שע(ית ודאי ראהו אברהם שלם כפי הצורך אכן ראיה גופנ
ליצחק ' ו שנה דהא בן ס"בדעת דברים כפשטן דאברהם לא חמא ליה ליעקב דהא לא מית עד דהוה בן ט

ו בתר דאתייליד יעקב אבל לא זכה ליה ראיה בעינוי בהאי "ה ביומי דיצחק ט" עהנולד וחיה אברהם קע
י תחותוי והוא סוד "ה א"האי מקום על תקונוי כד לקח מאבני המקום כד קיפל קבעלמא כד אתקין יעקב ל

  ).א"ד(ה "של' נעלם ועי
פ ויזד יעקב נזיד "ל ע"ש ז"ו שנים היה יעקב כשמת אברהם כמ" אין הדבר כפשוטו כי הרי בן ט6407

ה מציאות תבשיל של עדשים היה לאבלותו של יצחק על פטירת אברהם אביו אבל הכונה כי כאשר נתגל
ואז כבר הוה אברהם מית ' גדולת יעקב בעולם שהוא בצאתו מבאר שבע דכתיב ביה ויקח מאבני המקום כו

ש וירא את המקום מרחוק כלומר ראה את יעקב "ועל לקיחת יעקב אלו אבני המקום הזה נתנבא אברהם וז
דאמרו בזוהר דיתיב על ביעקב ' בסוד וישב על המטה הנז' שנתקשר בשכינה כאשר לקח מאבני המקום כו

ערסא שלימא הנקרא מטתו שלשלמה ואמנם אברהם ראה ענין זה מרחוק פירוש שדבר זה היה רחוק עדין 
 ).י"שער מאמרי רשב(כי מעשה זה אחר מיתתו של אברהם 

 ).א"ד(ק אית ספרים דלא גרסי זה " מהרמ6408
ש דהא אסתלק "חמים וזדאמר יצחק אבי היינו רחם כרחם אב ואמאי לא נתעורר עליו בר'  פי6409

ש הנני בני נעשיתי "ד לאברהם לפחד יצחק וז"ל במה שהשיב לו הנני בני והראה לו כי נהפך חס"מרחמי ר
ים מש לא אתיב ליה מידי היינו כי הנני בני אינו תשובה למה שבקש רח"ונראה פשוט דמ. מ"א. גבורה

 ).א"נ(ן "מאי. זכרש הרב הנ"ל לפייסו ומפרש דרמז שלקח הגבורה כמ"כרחם אב והי
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 באותה שעה "צעקו" ,מלאכים עליונים
ויוצא " שכתוב ,על אותו הדבר לעמוד ורצו

מלאכי ". "צהוצעקו ח" לכן ,"תו החוצהוא
אלו אותם מלאכים אחרים שהיו  ,"שלום

 ובשביל יעקב ,עתידים ללכת לפני יעקב
 שכתוב ,שלמותהבטיח להם ה "הקב

ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי "
 כולם ,"מלאכי שלום" ואלו נקראו ,"אלהים

קד את יצחק ם שעבכו כשראו את אברה
על  וכולם והזדעזעו עליונים ותחתונים,

  .יצחק

 ïä ïåéëáé øî íåìù éëàìî äöåç å÷òö íìàøà
 àúòù àéääá å÷òö éàìò éëàìî ïéìà íìàøà

 áéúëã äìî àéää ìò àîéé÷ì åòáå) åè úéùàøá
ä ( äöåç å÷òö êë ïéâá äöåçä åúåà àöåéå

 ååäã ïéðøçà ïéëàìî ïåðéà ïéìà íåìù éëàìî
 çèáà á÷òéã éðéâáå á÷òéã äéî÷ êäéîì ïéðéîæ

á÷ åîéìù ïåì" áéúëã ä)á áì íù ( êìä á÷òéå
éäìà éëàìî åá åòâôéå åëøãì" ïåø÷à ïéìàå í

ë íåìù éëàìî íäøáàì äéì åîç ãë åëá åäì
 åäìëå éàúúå éàìò åòæòãæàå ÷çöéì äéì ãé÷òã

÷çöéã äéìò  
 מפסיק טעם .' וגו"'ויקרא אליו מלאך ה"

 , שאין אברהם האחרון כראשון,ביניהם
  האחרון

åäé êàìî åéìà àø÷éå"åâå ä ') áë úéùàøá
àé ( äàøúá íäøáà åàìã åäéååâá àîòè ÷éñô

äàîã÷ë6410äàøúá   
  ë÷/á  

 ו זגמאוד כ. הראשון לא שלם,שלם
 הראשון לא ,האחרון שלם ,שמואל שמואל

 אבל . הראשון לא נביא, האחרון נביא,שלם
 משום שמיום ,במשה משה אין הפסק
  .שנולד לא זזה ממנו שכינה

íéìù àì äàîã÷ íéìù6411 àã àðååâë 
 ìàåîù ìàåîù)à ìàåîù 'é â ( íéìù äàøúá

àîã÷ àéáð äàøúá íéìù àì äàîã÷ àì ä
 äùî äùî ìáà àéáð)ã â úåîù ( ïéâá ÷éñô àì

àúðéëù äéðî éãòà àì ãéìééúàã àîåéîã6412   
 כדי , רבי חייא אמר,אברהם אברהם

 בלב , במעשה אחר,רוח אחרתבלעוררו 
 יצחק נבחר והתעלה ,רבי יהודה אמר. אחר

רת וברצון לפני הקדוש ברוך הוא כריח קט
ים יהבשמים שמקריבים הכהנים לפניו פעמ

àééç éáø íäøáà íäøáà6413 ïéâá øîà 
àãáåòá àøçà àçåøá äéì àøòúàìàøçà 6414 

àøçà àáìá6415äãåäé éáø 4296416 øéøáúà øîà 
 ÷éìúñàå ÷çöé]á[á÷ éî÷ àúåòø" àçéøë ä

ïéîñåá úøè÷ã6417 ïéøú äéî÷ àééðäë ïéáø÷ã 
                                                           

 ).א"ד(א " נשא באידרא דנזיר קכו ע6410
הרב בסידור קדמאה ). אור יקר(משנתגייר והכיר בוראו מה שאין כן בשמואל ששלמותו בנבואה  6411

ואחר העקידה שנכלל מהגבורה , קודם העקידה שלא נכלל מהגבורות עדין לא היה שלם' לא שלים פי
 .)הערת הזוהר(א ”נשא קלח ע). מ"מ(וזהו בתראה שלים ,  שליםונמתקו הגבורות על ידי החסדים אז הוא

ולא שלא יהיה שלימות משה רבינו יותר אחר שהוציא ישראל ממצרים וקבל התורה ממה שהיה  6412
ולהיות זה ' אלא בערך זה לבד דלא אעדי שכינתא וכו, וראיה שאחר כך נתקדש יותר שפירש מאשתו, קודם

 ).אור יקר(סיק טעמא שלמות בערך אברםה ושמואל לא פ
מפני , לאתערא ליה' דחיקא ליה שאין זה מקום הוראת קדמאה לא שלים בענין העקידה לכך פי 6413

היות אברהם משתכר ביין חשק עבודת קונו לזבח את בנו קראו כמי שמעורר איש משנתו אברהם חזור בך 
 ורוחו מצד הגבורה ותהיה אברהם כמנהגך רחמני שעד עתה היה אברהם מצד החסד ונתהפך נשמתו

דהיינו , שיחזור לרוח החסד שבו בעובדא אחרא" ברוחא אחרא"וזהו . מתלבש באכזריות לעבודת קונו
י מעשה הזבח נעשה מרכבה לגבורה ונכלל החסד בגבורה כדלעיל "שע, רחמני מדת חסד לא מדת גבורה

 ).אור יקר(
 ).אור יקר(מעשה אברהם ולא מעשה יצחק  6414
 ).אור יקר(' המשתתף עם הנשמה והמעשה כדפיהאכזריות שבלב  6415
לא יורה , כ יורה החסד כלולה מהגבורה ואם כן"דחיקא ליה דברי רב חייא כי מלת אברהם ג 6416

' ביטול מחשבתו היינו קרבן ב' בהתאכזר על בנו הב' פעמים הא' התהפכות המדות אלא רצה לרמוז צערו ב
תמיד של בין הערבים דהא צערא ' והב,  שחר קרבן בנותמיד של' הא, פעמים' וזה רמז אברהם ב, פעמים

 ).אור יקר(' דאברהם וכו
 ).א"נ(מ "א. מ קריאת פרשת העקדה כקריאת הקטורת" ואיתא בתיקונים ומועיל בשעת המגפה ב6417
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 שהרי צערו של ,ביום ונשלם הקרבן
אל תשלח "אברהם היה בשעה שנאמר לו 

 חשב ,"ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה
שקרבנו לא נשלם ולחנם עשה וסדר הכל 

וישא אברהם את עיניו  " מיד.ובנה מזבח
  .' וגו"וירא והנה איל אחר

 àøòö àäã àðáø÷ íéìúùàå àîåéá ïéðîæ
íäøáàã6418 äéì øîúàã àúòùá äåä 

)áé áë úéùàøá ( ìàå øòðä ìà êãé çìùú ìà
 íéìúùà àì äéðáø÷ã áéùç äîåàî åì ùòú

ìå àùéå ãéî çáæî äðáå àìë øãñå ãáò àðâî
åâå øçà ìéà äðäå àøéå åéðéò úà íäøáà ') íù

âé(  
האיל שנברא בין היה  הוא ,הרי שנינו

 כמו שנאמר , ובן שנתו היה,השמשות
ואתה ( . וכך צריך".כבש אחד בן שנתו"

 והרי יצחק לא , ועוד,אמרת בין השמשות
צחק והרי יא " נ' אלא נפקד וכו,היה בעולם

 בין ]שנברא[ ואתה אומר )לא היה בעולם
 אלא נפקד כח שיזמן אותו האיל .השמשות
 כמו שכל .הצטרך אותואברהם בשעה ש

 התמנה ,אותם הדברים שהיו בין השמשות
 בשעה )לזמן ההוא(ו דבר למן דכח שיז

ב י כך גם האיל הזה שהקר.שצריך אותו
  .תחת יצחק

 úåùîùä ïéá éøáúàã ìéà àåä ïðéðú àä
]åúðùáå äåä [>åúðù ïáå äåä< úàã äîë äéä 

 øîà)åè æ øáãîá ( éëäå åúðù ïá ãçà ùáë
êéøèöà430) àîìòá äåä àì ÷çöé àäå (> úàå

úåùîùä ïéá úøîà<431 àìéç ã÷ôúà àìà 
 äéì êéøèöàã àúòùá àøîéà àåää àðîãæàì

 íäøáàì]äîë[ ïéá ååäã ïéìî ïåðéà ìëã 
àðîãæàì àìéç àðîúà úåùîùä6419 ] àåää

îäì[) àðîæ àåääì ( éëä äéì êéøèöàã àúòùá
÷çöéã äéúåçú áéø÷úàã ìéà éàä éîð6420  

בכל צרתם לא צר ומלאך " ,פתח ואמר
 בכל צרתם ,בא וראה .' וגו"פניו הושיעם

 כתוב , כשמזדמנות להם צרות,של ישראל
 משום שהקדוש ,ו"ף וקוראים בוא"לא באל

ף מקום " לא באל.ברוך הוא עמם בצרה
  אף על גב שאין באותו מקום,ןיותר עליו

ם למעלה מגיעה צרתם של  לָש,וצרהרוגז 
הוא עשנו " כמו שנאמר ,ף" לא באל.ישראל

. ו"ף וקוראים בוא" כתוב באל,"ולא אנחנו
 והרי הוא עמם ,"ומלאך פניו הושיעם"

 אלא ".הושיעם" ואתה אומר ,באותה צרה
דם ולא כתוב מושיעם אלא הושיעם מק

 øîàå çúô)è âñ äéòùé ( øö àì íúøö ìëá
åâå íòéùåä åéðô êàìîå ' íúøö ìëá éæç àú

 àì áéúë ï÷àò ïåì ïîãæà ãë ìàøùéã
ìàá"ó6421àåá éø÷å "å6422á÷ã ïéâá " ïåäîò ä

ìàá àì å÷òá"òà øéúé äàìò øúà ó" åàìã â
å÷òå àæâåø øúà àåääá6423 àèî àìéòì íúäì 

 àì ìàøùéã àú÷òìàá" øîà úàã äîë ó
)â ÷ íéìäú (ìàá áéúë åðçðà àìå åðùò àåä" ó

àåá éø÷å" íòéùåä åéðô êàìîå å]àäå) [àäå( 
 íòéùåä úøîà úàå å÷ò àåääá ïåäîò åäéà

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( גליון זהו דעני לאברהם בהר המוריה שהמציא לו האיל 6418
 ).א"ד(ש " בזה עס בעל לבנת הספיר היה גור6419
ובערך מציאותו לא היה אלא בן שנתו שקרוב , ך הקדימה ברוחניות מבריאת העולם נקרא איןבער 6420

 ).אור יקר(לעת צורכו נתגשם ונגלם 
י "ה אדנ"ה יהו"שמות אהי' והם ג, מקומות מגיע צרתם של ישראל והם בסוד נפש רוח נשמה' בג 6421

ושליטת החצונים ' וא הכנסם בקליה' דברים הא' ואולם טעם הענין כי בהיות ישראל בצרה מצא להם ג
המקורות העליונים שהיו מתפתחין אליהם ', הג. הוא הדין שנתהפכו הרחמים לדין עלהם' הב, עליהם

י מגיע כל "שמות אלו הנזכרים אל שם אדנ' אלו מגיעין אל ג' והם ג. נסתלקו מטעם דלא שריין באתר פגם
ה "אל שם הוי. ומכל שכן השאר, ם שולחני בבלהשלשתם היא עמהם בתוך גלות והחצונים כדכתיב למענכ

האמנם השפע מסתלק ממנו וגם מתהפך . מגיע שתים האחרים שהיא אינו עמהם בתוך החצונים ממש
מהם מהשנים ' ואל שם אהיה אין מגיע לו שום א. מרחמים לדין ואין לך יום שאין בו קללה יותר מחבירו

אלה כוון הכתוב באומרו ' והנה אל ג. יות כסא שלו פגוםאלא השלישי דהיינו מקורותיו נסתמין מפני ה
ה "ה דהיינו מבינה ולמעלה חכמה וכתר כי הכל יוכלל בשם אהי"שהוא שם אהי' בכל צרתם לא צר בא

 ).מ"מ(א "א' פי). אור יקר(ו מפני שאין בו דין "ואין בו פגם כלל ח, והוא סוד אתר דשריא אריך אנפין
 ).מ"מ(א "ז' פי 6422
דכורסייא דעתיקא קדישא , דהיינו היות כסאו פגום', דברים אלא הא' דאי שלא יהיו בו מגז ו"עכ 6423

 ).אור יקר(ו הוא מסתלק וזהו חלק הצרה המגיע לו בענין זה "ובהיותם פגומים ח, י"ה אדנ"איהו הוי
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ל ואותה צרה לסב שהוא עתיד ב,לכן
  .םהעמ

]àìà[ úîã÷î íòéùåä àìà áéúë àì íòéùåî 
àðã6424ïåäîò ìáñîì å÷ò àåääá ïéîæ åäéàã   

 , בכל זמן שישראל בגלות,בא וראה
 והרי פרשוה שכתוב , בגלותםהשכינה עמ

. ' וגו"אלהיך את שבותך ורחמך' ושב ה"
זו  ,"ומלאך פניו הושיעם" ,דבר אחר

 ואתה אומר ,ם בגלותה שהיא עמ,שכינה
 שאלה , אלא כך זה בודאי.שהוא הושיעם

 ,הם משכנותיו של הקדוש ברוך הוא בגלות
 הקדוש ברוך הוא ,ומשום ששכינה עמהם

להוציאם זוכר אותם להיטיב להם ו
 ,"ר את בריתיוואזכ" שכתוב ,מהגלות

ועתה הנה צעקת בני " , ואחר כך.בהתחלה
  ".ישראל באה אלי

  

 àúåìâá ïåðéà ìàøùéã àðîæ ìëá éæç àú
 áéúëã äåî÷åà àäå àúåìâá ïåäîò àúðéëù

)â ì íéøáã (åäé áùå"ìà ää êúåáù úà êé
åâå êîçøå ' àã íòéùåä åéðô êàìîå øçà øáã
 àúðéëù]äéàãé) [éäéàå( úàå àúåìâá ïåäîò 

íòéùåä åäéàã úøîà6425 éàãå àåä éëä àìà 
á÷ã åéúåðëùî ïåðéà ïéìàã" ïéâáå àúåìâá ä

á÷ ïåäîò àúðéëùã" ïåì àáèåàì ïåì øëãà ä
 áéúëã àúåìâ ïî ïåì à÷ôàìå)ä å úåîù (

 øúáìå àúéîã÷á éúéøá úà øåëæàå)è â íù (
 éìà äàá ìàøùé éðá ú÷òö äðä äúòå  

לרבות ראיה אחרת שהיא  ,"ם ראיתיוג"
ים ויזכור אלה" וכתוב ,הראשונה של הכל

 היה ,"את אברהם" . זו שכינה,"אל בריתו
 "את אברהם" אלא ,ב לאברהםוצריך לכת

את " .זו החברות והזווג שלה עם האבות
את " .זהו מערבית דרומית ,"אברהם

 ,"ואת יעקב" .זהו צפונית מערבית ,"יצחק
.  זווג שלם כראוי,כלל אחד ,זהו זווג אחד

זהו כלל של מדת  ,"את השמים" ו זכדוגמא
זו מדת יום  ,"ואת הארץ" .לילה ביום

 ,את בכולם  כאןכמו כן. בלילה כאחד
 שיהיה הכל זווג אחד שלא ,וביעקב ואת

 ועתיד ,נפרדים זכר ונקבה לעולמים
הקדוש ברוך הוא להכריז בכל העולם 

עמי המה ויאמר אך "ולהשמיע קול שיאמר 
  ".בנים לא ישקרו ויהי להם למושיע

 äàâñàì éúéàø íâå]äéàø[ åäéàã àøçà 
 áéúëå àìëã äàîã÷)ãë á íù (éäìà øåëæéå" í

 íäøáàì íäøáà úà àúðéëù àã åúéøá úà
 àã íäøáà úà àìà äéì éòáî]àåä[ àúåøáç 

íäøáà úà ïäáàá äìéã àâååæå6426 àåä àã 
åôö àåä àã ÷çöé úà úéîåøã úéáøòî úéð

 àììë àãç àâååæ àåä àã á÷òé úàå úéáøòî
àãç6427 úà àã àðååâë úåàé à÷ãë íéìù àâååæ 

 íéîùä)à à úéùàøá ( úãî àììë àåä àã
 àãçë äìéìá íåé úãî àã õøàä úàå íåéá äìéì
 àìë éåäîì úàå á÷òéáå úà åäìëá àëä óåà
 ïéîìòì àá÷åðå øëã ïéùøôúî àìã àãç àâååæ

á÷ ïéîæå"ìëá àæøëàì ä ì÷ àòîùàìå àîìò 
 àîééã)ç âñ äéòùé ( íéðá äîä éîò êà øîàéå

òéùåîì íäì éäéå åø÷ùé àì  
  ä êåøá 'ïîàå ïîà íìåòì  .לעולם אמן ואמן' ברוך ה

                                                                                                                                                                                     

והישעוה הוא ' ה שהושיעם בסבת המלאך וכו"הושיעם לא אהדר למלאך דהיינו שכינה אלא להקב 6424
או ישועת גלות דהיינו ברכת גאל , או שיעת צרה לבד דהיינו ברכת גואל ישראל שבעמידה,פנים'  מב'בא

 ).אור יקר(ישראל שבברכת קריאת שמע 
' היה עמהון בגלות הא אין חבוש מתיר עצמו אלא הכי הוא וכו' פי'  ואת אמרת דאיהו הושיעם וכו6425

לסוף מחשבה זו ' ה שאין חיבה יתירה כמו הוא יתפירוש שמרוב אהבתו בישראל נותן עמהם חיבתו היתיר
ומלאך פניו הושיעם מפני שמלאך ' א ובפשעכם שלחה וגו"ושולחם להיות ביניהם כד' ולא זז מחבבה וכו

ששלח מלאך להיות עמנו ובשבילו ויוציאנו ממצרים ' וישלח מלאך וגו' פניו עמהם על כן הושיעם וזהו פי
 ).א"ד(ב ”ויקהל ריז ע' פ' ע

 )הערת הזוהר(א "עבמדבר קכ  6426
ובשחרית דשבת מזדווגים יעקב ורחל , אינו בנצח ואיהי בהוד,  בשחרית בימי החול זווג יעקב ברחל6427

א לקמום אבא ורחל "א ובמוסף מזדווגים ישראל ורחל וזהו הזווג האמיתי שעולה ז"והם בכל פרצףו ז
, זווג חדא נגד זווג יעקב ורחל בשחרית דחוללשונות ' ד שלכך כפל הזהר ג"ונלע. למקום אימא ומזדווגים

ש זווגא שלים "ומ, א"ש כללא חדא נגד זווג יעקב ורחל בשחרית דשבת שהם נכללים בכל פרצוף ז"ומ
 ).מ"מ(א ורחל במוסף דשבת שהוא הזווג הגדול שבכל הזווגים "כדקא יאות נגד זווג ז
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  àë÷/à  
  äøù ééç úùøô  
  øäæ  
ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה "

וישאו " , רבי יוסי פתח ואמר".ושבע שנים
ד הים ו ויעמהו אל היםוליאת יונה ויט

מה הרעיש הים ל כאן יש להסתכל ".מזעפו
 כיון ,על יונה ולא הרעישה הארץ עליו

 ,שהיה הולך כדי שלא תשרה עליו השכינה
 היה אוחז בו כשהיה )העליון(למה הים 

 . ים,מוואלא ודאי היה הדבר במק. הולך
 והרקיע לכסא , הים דומה לרקיע,שנינו

משום (ו  הים אחז בו ונטל אותלכן ו,הכבוד
א ומלפני "נ( , ברח מלפני הים)שהיה בורח

 הים זרק בו ,)הים בו שרתה יראה במקומו
). א תשרה היד במקומה"נ(יד במקומו 

  ".הו אל היםוליוישאו את יונה ויט"

 òáùå äðù íéøùòå äðù äàî äøù ééç åéäéå
 íéðù)à âë úéùàøá ( øîàå çúô éñåé éáø) äðåé
åè à (åìéèéå äðåé úà åàùéå ãåîòéå íéä ìà åä

 àîòè éàî àìëúñàì úéà àëä åôòæî íéä
 äéìò úùéòøà àìå äðåéã äéìò àîé úùéòøà
 äéìò éøùú àìã ïéâá ìéæà äåäã ïåéë àòøà

 àîé àúðéëù)äàìò ( äåä ãë äéá ãéçà éàîà
éàãå àìà ìéæà6428ïðú íé äåä äéøúàá äìî   íé

òé÷øì àéîã6429 êë ïéâáå ãåáëä àñëì òé÷øå 
á ãéçà àîéäé6430 äéì ìèðå >÷éøò äåäã ïéâá< 

 ÷øò àîé éî÷î)ð"àîé éî÷îå à432àøù 433 
úëåãà434 (]àäúëåãá äéá àãé àîé éãù6431[ 

>ð"àäúëåãá àãé éøùú à< äðåé úà åàùéå 
íéä ìà åäåìéèéå  

עים י כשהיו נוטלים אותו ומטב,למדנו
 מרימים ,הים היה שוכך ,את ירכיו בים

עים י כל מה שמטב,והים רועש ,אותו
 עד שהוא אמר ,כך היה הים שוכך ,תואו

וישאו את " , מיד,ני אל היםו והטילישאונ
 ,כיון שנזרק בים". הו אל היםולייונה ויט

פרחה ממנו נשמתו ועלתה עד כסא המלך 

 éìèð ååä ãë àðôéìåà àîéá éåëøé éòáèå äéì
 äî ìë àîé ùéòøúà äéì ïéô÷æ êéëù àîé äåä
 øîà åäéàã ãò àîé êéëúùà éëä äéì éòáèã

éðåàù6432 úà åàùéå ãéî íéä ìà éðåìéèäå 
äðåé6433 íéá éîøúàã ïåéë íéä ìà åäåìéèéå 

äéúîùð äéðî äçøô6434 àééñøë ãò à÷ìñå 

                                                           

ומבחינת הדין '  בחינת הדין שבמלמורה על ים "ר). יהל אור(ם "כסא הוא שכינה והיא ים בדגש המ 6428
  ).א"נ(מ "א. כ בחינת דין זה בעצמו פגעה בו"הזה היה בורח ע

 מקננא בכרסייא שהיא מאא' וכו,  והיינו בסוד השפעתה לבריאה,' בחינת ים שהיא ביסוד הנוק6429
וזהו , יאהי דרחל ומשם אל הבר"י דזעיר אל תנה"י שלה משפעת הארתה דרך תנה"והוא שמתנה, בבריאה

ים ). ז"רמ ( כנודעאמאלכסא הכבוד היא , א"ורקיע שהוא ז, א" רחל מקבלת מזוא סודה, ים דמיא לרקיע
א דומה לכסא הכבוד שהיא בינה בסוד אימא מקננא "א ורקיע שהוא ז"שהיא המלכות דומה לרקיע שהוא ז

 ).מ"מ(בכרסיא 
בינה דינין מתערין מינ הומהגבורות כיון שהמלכות יש לה הארה מהבינה שנקראת כסא הכבוד וה 6430

 ).מ"מ(שבה נבנית המלכות ולכך ימא שהיא המלכות אחיד ביה שהים רומז לדין 
 יונה כשרצה לכבוש את נבואתו מקמי ימא 'וכו,  והנה כל נבואה היא מצד אמא המקננת בבריאה6431

לכך שדי ימא ידא ביה ו, דהיינו מלפני אמא המאירה בבריאה, ממה שהוא לפני הים וקודם לו' פי, ערק
. גבורות' ם שוים הם שסודם ה"ד וי"כי י, וירצה ששלחה בו ידה החזקה במקומה, הכי גרסינן, בדוכתהא

ולכן אתרגיש ימא , כי בכבישת נבואתו מנע אור אמא מן הבריאה, והיינו שדי ימא ידא ביה בדוכתהא' וכו
 ).ז"רמ (דווקא

 לכפרה תעלה נשמתו עד כסא הכבוד היא אמא שנגדה  היתה כוונתו שבכח תשובתו בקיבול מיתתו6432
וזהו שאוני למעלה והטילוני , ן שלה"לתיקון מ'  ליסוד הנוקמאובזה תתוקן נשמתו ותרד בכח רב מא, פשע

אז , לשוב שחשב שהגויים קרובים, ל"ולהיות שכוונתו היתה לכבוד ישראל וכמו שאמרו רז. בכח אל הים
כי פרחה , לכן זכה שנעשית מחשבתו, שבה התשובה ויגרע כח הקדושהחשש שיזכו הם לאיזה שפע מאמא 

,  אכן בכח תשובתו זכה כי ואהדרת ליה נשמתיה'וכו, שהיתה פגומה בכיבוש הנבואה, מניה נשמתיה
 .)ז"רמ (ושם סוד טל המחיה מתים', בהורדת שפע ממוחא סתימאה ששם שורש אי

 .'מאחר שהם מהגבורות דנוק, ליונהב בענין הקשר שבין אליהו "ב ס ע"ה ח"דע' עי 6433
ובזה נבין טעם שהוצרך למות מיתה גמורה להיותו מגבורות ',  יונה הוא מסוד יצחק מסטרא דנוק6434

אותה ['  וכוולכן היה די לו בעקידה', מה שאין כן יצחק שהיה מגבורות הזכר העתידות להנתן לנוק' הנוק
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 ונכנס בפי , וחזרה לו נשמתו.ונדונה לפניו
 התקיים לאחר מכן .הדג ההוא ומת הדג

  . ופרשוה,אותו הדג

 äéúîùð äéì úøãäàå äéî÷ úðãúàå àëìîã
äã àîåôá ìàòåàðåð àåä6435 øúáì àðåð úéîå 

 äåî÷åàå àðåð àåää íéé÷úà  
  àúôñåú  
היינו  אנו , גוף המשנה".ויהיו חיי שרה"

 שמענו קול מתהפך ממעלה למטה ,קרובים
 קול משבר הרים ומשבר ,מתפשט בעולם
חזקות סערות  רוחות ,סלעים חזקים

 ,היה אומר במסעיו.  אזנינו פתוחות,עולות
 ,נה בחוריהםי ֵש,ם הדוממי, הישניםעירא

ולא ( המלך שמדבר .עומדים על עמדם
 שלטון של ,שומרי השערים) נמצאו, עברו

לם לא וכ.  רבים עומד על עמדויראים
לא יודעים שהספר פתוח ובשם מרגישים ו

 ושוכני ,מה עומד ונוטל בחשבון ודּו,נכתב
יות  לה6436ב טובו וקר,ים לחוץִבעפר ַש

ול  אינם חושקים בגלג,םממונה עליה
 נמחים ,נופלים ולא עומדים. והפוך

 מי יבקש אותם ,מה מספרו של דּורשעיםה
 , אוי לחייהם, אוי להם.םב בחשבונומי יַש

 בשבילם ,)לנפשותם(אוי לרגשות שלהם 
  .' וגו"ימחו מספר חיים"נאמר 

äøù ééç åéäéå6437) à âë úéùàøá ( àôåâ
ïéúéðúîã6438 àì÷ àðòîù àðéåä ïéáéø÷ ïðà 

ì àìéòî êôäúî ì÷ àîìòá úèùôúà àúú
 ïéìåòìò ïéôé÷ú ïéøðè øáúîå ïéøåè øáúî
 éåðìèîá øîà äåä ïçéúô àððãåà ïé÷ìñ ïéáøáø
 ïåäéøåçá àúðéù ïéîéîã ïëéîã àúéöå÷ õå÷

 àëìî ïåäéîåé÷á ïéîéé÷)ììîîã] (àììîã [
])ð"à [åçëúùà åøáòà àìå(ïéòøú éøèð 6439 

 àèéìù]ïéìéçã) [ïéìîù( äéîåé÷á í÷ ïéàéâñ 
ë àîùáå çéúô àøôñã éòãé àìå ïùâøî àì åäì

 éøééãå àðáùåçá ìéèðå íéà÷ äîåãå áåúëà
 àì åäá äàðîúàì áè áéø÷å øáì ïéáééú àøôò
 ïåçîúà ïéîéé÷ àìå ïéìôð êåôäå àìåâìâ ïéáéàú
 áéúé ïàîå ïåì òáúé ïàî äîåãã àøôñî ïéáééç

 ïåäéùâøì éåå ïåäééçì éåå ïåì éåå ïåäðáùåçá)ñ" à
éùôðìïåä ( éø÷úà ïåäðéâá)èë èñ íéìäú ( åçîé

åâå íééç øôñî'  
  íìòðä ùøãî  
לכה " רבותינו פתחו בפסוק הזה ".ויהיו"

 שנו ".דודי נצא השדה נלינה בכפרים
 , היוצא לדרך יתפלל שלש תפלות,רבותינו

 ותפלת הדרך ,תפלה שהיא חובה של יום
ר ו ותפלה שיחז,על הדרך שהוא עושה

åéäéå àø÷ éàäá éçúô ïðáø6440) áé æ øéù (
 ïðáø åðú íéøôëá äðéìð äãùä àöð éãåã äëì
 àéäù äìôú úåìôú ùìù ììôúé êøãì àöåéä
 àåäù êøãä ìò êøãä úìôúå íåé ìù äáåç

                                                                                                                                                                                     

ש בזוהר "ס מ"וז. ן אמיתי בן הצרפית כשהחיה אותונתנה אליהו אל יונה ב, הנקראת טפה דיוסף' הבחי
בפיך '  הברא וד"כד, ודא איהו בן אמיתי,  תנא יונה מחיליה דאליהו קא אתי):א"דף קצז ע(בפרשת ויקהל 

 . )ז"רמ] ( הקדמה לב- הגלגולים שער -  אמת
ה הקליפה כי חשב, וידגו לרוב) טז, מח( הוא יסוד דקליפת נוגה שהוא נגדיי ליוסף שנאמר בו 6435

והוא סוד תיקונו של יונה כי זכה להחזיר . מת אותו דג וחזר להתקיים אבל היה לרעתה כי, לשלוט בו
 ).ז"רמ(לקדושה אותה קליפת נוגה שהיתה מנגדתו 

 .הרב זילבר@@ 6436
.  אולי היתה המשנה ארוכה והעתיקו ממנה גוף ועצמות המשנה בקיצור מופלג וזהו גופא דמתניתין6437

 ).א"נ(ח "ז
 ).א"נ('  למש פירו6438
 ).א"נ(מ "א.  היינו מטטרון6439
וגם נודע שביום הוא תיקון כולל . ע להחיות העולמות ולהעלות הבירורים"ן יורדים לבי"כלי זו'  ג6440

', ש כנסת ישראל לדודה לכה דודי נצא השדה וגו"וז. ע אבל בערבית הוא בבריאה לבד"בכל העולמות דבי
וכפרים הם סוד , הוא בלילה, ונלינה בכפרים, הוא היציאה ביוםכי השדה הוא מקום הקליפות ושם 

והיא היא המתחננת ומתפללת לדודה שילך , שהם בנות העיר הגדולה מלכות דאצילות] דבריאה[ההיכלות 
וכדי שתוכל לשוב לביתה העליון אחר שתעשה , ע לשמרה מכל פגעים רעים"עמה בכל אותו הדרך של בי
וכמו שנרמז , וזה בכח הצדיקים, נדחיה מידי יום ביומו והיא היא חובה של יוםהמוטל עליה שהוא בירורי 

ולעומת כן היוצא לדרך . ל על בתי כנסיות ובתי מדרשות"שדרשו רז, בפסוק שלאחריו נשכימה לכרמים
 . )ז"רמ(יתפלל 
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 ,מר את השלשה האלו ויא.לביתו לשלום
 כל , ששנינו,םיכול לעשותיחד אפילו 

ל אותן ושאלותיו של אדם יכול לכל
  . בשומע תפלה

äìôúå äùåò àîéìå íåìùì åúéáì øåæçéù ] åäì
éðäì) [éðä äéì(äùìù 6441 åìéôà ]ãçàá [

)äæéàá( ìù åéúåìàù ìë ïðéðúã äéãáòîì ìéëé 
 äìôú òîåùá åäðéììëîì ìéëé íãà  

 כל מעשיו של אדם ,אמר רבי יהודה
 כולם  ועל, הן טוב והן רע,כתובים בספר

 אמר רב ,ששנינו. עתיד לתת את הדין
גלמי ראו "ה שכתוב  מ,יהודה אמר רב

 ,לםואותם הדברים שעשה הג ,"עיניך
ראו עיניך  כולם ,שאינו משגיח בעולם הבא

 ,"יכתבו כולם ועל ספרך" .נת בהםישעי
 הלכך ,תן עליהם דין וחשבון לעולם הבאיל

אמר . לתו תמיד ויועיל לוייקדים אדם תפ
רות אלא מי י אין אדם עושה עב,רבי יצחק
 אותו שלא יינו וה,לם ולא אדםושהוא ג

 אלא כל מעשיו ,מסתכל בנשמה הקדושה
 אמר .א יודעתלא משגחת ולכבהמה הזו ש

 שאמר את גולםנקרא דוד  וכי ,רבי בו
 אדם ,אמר לו רבי יצחק. הפסוק הזה

  גלמי" ,הראשון אמרו

 ïéáéúë ùð øáã éåãáåò ìë äãåäé éáø øîà 
ïåäìë ìòå ùéá ïä áè ïä àøôñá6442ãéúò )é( 

àðéã ïúéîì] ãïðéðú[ )ã( äãåäé áø øîà) øîà
áø( áéúëã éàî )æè èì÷ íéìäú ( åàø éîìâ

íìåâä äùòù íéøáãä íúåà êéðéò435 åðéàù 
çéâùî6443 úðééòù êéðéò åàø íìåë àáä íìåòá 

 åáúëé íìë êøôñ ìòå íäá)æè èì÷ íéìäú (
 êëìéä àáä íìåòì ïåáùçå ïéã íäéìò ïúéì

áø øîà äéì ìéòåéå ãéîú åúìôú íãà íéã÷é é
 àåäù éî àìà úåøéáò äùåò íãà ïéà ÷çöé

 åðééäå íãà àìå íìåâ]ä[ ìëúñî àìã àåä
 àøéòá éàäë éåãáåò ìë àìà àùéã÷ àúîùðá
 íìåâ éëå åá éáø øîà úòãé àìå úçâùî àìã
 ÷çöé éáø åì øîà à÷åñô éàä øîàã ãåã éø÷úî

éîìâ åøîà ïåùàøä íãà  
  àë÷/á  
  øäæ  

 מטתו  בשעה שאדם עולה על,בא וראה
 נשמתו יוצאת ממנו ,בכל לילה ולילה

 אם זכאי ,ונדונית לפני בית הדין של המלך
והדין הוא . חוזרת לעולם הזה ,התקייםל

שהרי אין דנים את האיש על  , צבעיםבשני
 שכתוב ,מן לעשותוהרעות שהוא עתיד ומז

 ולא ".באשר הוא שם' כי שמע אלהים וגו"

 ìë äéñøòá ÷éìñ ùð øáã àúòùá éæç àú
 éî÷ úðãúàå äéðî ú÷ôð äéúîùð àéìéìå àéìéì

àëìîã àðéã éá6444 àîéé÷úàì äàëæ éà 
ïéðååâ ïéøúá àåä àðéãå àîìò éàäì úøãäúà 
 åäéàã ïéùéá ìò ùð øáì äéì ïéðééã àì àäã

ãáòîì ïéîæå ãéúò6445 > áéúëã)æé àë úéùàøá( 
                                                                                                                                                                                     

 ).ז"רמ ('ומשני אפילו באחד וכו.  אם הוא צריך לאמרן כל אחת ואחת בפני עצמה6441
הטוב אם עשאו בשלימות ועל הרע לפי מדרגת כח היצר הרע שהיה לו כשחטא אם שוגג או על '  פי6442

וגם ענין נרמז בפסוקנו . וכיוצא בזה פרטים רבים, ולפי מחשבתו בחטא אם לתיאבון או להכעיס', מזיד וכו
) ס"וה(, י"רש' שהרי מדבר בשבח שני חיי שרה ללמדנו שגמרו בבית דין העליון שכולם הושוו לטובה וכדפי

 ).ז"רמ (הפרד הגוף מהנפש, ס פירוד שרה מאברהם"במות כל אדם שה] והוא הדין[
שהרי פרצופו ,  דע שהאדם שאינו נזהר ומשתדל להשתלם תמיד הוא גולם ממש בלי צורת פרצוף6443

כעין מלכות , והרי הוא בבחינת הקטנות, ג מצוות כנגד איברי הפרצוף וניצוצי נשמתו"של אדם נשלם בתרי
וכן האדם ממש נבנה ונשלם , 'וכוב "היותה בסוד נקודה ועומדת באחור ואין לה כח ועינים להשגיח בעוהב

 ).ז"רמ (לפי מעשיו
והענין שכל נשמה מסתלקת ',  בא ליתן טעם למה לפי האמת לא מת יונה כדין כובש נבואתו וכו6444

והיינו ממש בי , רות אשר ביסוד רחלס הגבו"ה, ואתדנת קמי בי דינא, ן"בסוד מ' בלילה לעלות ליסוד הנוק
ש "וז. שהן מתעוררות לעיין בדין כל אחד ואחד אם ראוי הוא ליכנס בתוך היסוד הוא גן עדן אם לאו, דינא

כי בזה תלוי קיומו שיהיה , ל אם צד הטוב שבו עדיף חיליה לעמוד נגד צד הרע"ור', אי זכאה לאתקיימא וכו
ז "ל שע" ר.)ז"רמ (]ולהכנס בגופו[ואז חוזר לבוא למטה , ירור הנכוןלו כח לדחות סיגי הליחות ולעשות ב

  ).יהל אור(כ קרא על נינוה חיה "ל ובשביל שאח"מרמז יונה וכנ
האחד הוא החפץ והרצון והיינו דאיהו עתיד כי .  לעשות איזה מעשה צריך שיקדמו לו שני דברים6445

ש "וז,  היא היכולת וההזמנה להוציאו לפועלוהשני, ממנו לא יבצר מלעשותו שהרי הוא כבר מעותד לכך
גם שהוא איש רע ' פי, הראשון לאוטובא ליה על אינון טבין דהשתא,  התרין גוונין שאמר הם.' וכווזמין
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תאמר שדנים אותו על הטובות שעשה 
 אלא להיטיב לו על אותם טובות של ,חודל

 ודנים אותו על . כמו שנתבאר,עכשיו
 , ובשבילם הוא נצול,יות שעתיד לעשותוזכ

 משום ,אף על גב שהוא כעת רשע
שהקדוש ברוך הוא עושה חסד עם כל 

להיטיב  ,ו שהוא עושהי וכל דרכ,הבריות
 ולא דן את האדם על הרעות שהוא ,לכל

ון האדם לפני די נלכן ו,עתיד לעשות
  .הקדוש ברוך הוא

éäìà òîù éë"åâå í ' àîéú àìå íù àåä øùàá
ãåçì ãéáòã ïéáè ìò äéì ïéðãã< àáèåàì àìà 

 ïéðãå øîúàã äîë àúùäã ïéáè ïåðéà ìò äéì
 åäééðéâáå ãáòîì ïéîæ åäéàã ïééëæ ìò äéì

áéæúùà6446 ïéâá àáééç àúùä åäéàã áâ ìò óà 
á÷ã"ïééøá ìë íò åáéè ãéáò ä6447 éåçøà ìëå 

áèåàì ãéáò åäéàãàìëì à6448 øáì ïéàã àìå 
 ïãúà êë ïéâáå ãáòîì ïéîæ åäéàã ïéùéá ìò ùð

á÷ éî÷ ùð øá"ä  
 , כיון שהטילו את יונה לים,בא וראה

 הים ,"ד הים מזעפווויעמ" ,מה כתוב
 שעמד בקיומו ,"ויעמד" מה זה .העליון
 בשעה .גז שוכךו הוא בעמידה כשהר.כראוי

 אותו בית הדין הוא ,לםשהדין שרוי בעו
 ,ברת ומקשה ללדתועמו אשה שמכ

 כשהדין כמו כן . הרוגזוכשמולידה שוכך
 לא שוכך ולא נח עד שנעשה ,שורה בעולם

 , ואז הוא המנוחה שלו,הדין ברשעים
 זהו .ד בקיומוובמקום שלם ולעמלעמוד 
.  וזה בארנו".ד רשעים רנהוובאב"שכתוב 

ץ והחפ" והרי כתוב ,"ד רשעים רנהובאב"
והרי אין נחת לפני  ,"ץ מות רשעואחפ

 .הקדוש ברוך הוא כשנעשה דין ברשעים

 äî àîéá äðåéì äéì åìéèàã ïåéë éæç àú
 áéúë)åè à äðåé ( äàìò íéä åôòæî íéä ãåîòéå

 úåàé à÷ãë äéîåé÷á íéà÷ã ãåîòéå éàî
òùá êéëù àæâåø ãë åäéà äãéîòá àðéãã àú

 àúúàë åäéà àðéã éá àåää àîìòá àéøù
àøáòúîã6449 úãéìåà ãëå àãìåàì àéù÷å 

àæâåø êéëù6450 àîìòá àéøù àðéã ãë éîð éëä 
 àðéã ãéáòúàã ãò çð àìå êéëù àì

àéáééçá6451äéìéã àçééð àåä ïéãë 6452 í÷éîì 
íéìù àúëåãá6453ää äéîåé÷á í÷éîìå " ã

)é àé éìùî ( àäå äðø íéòùø ãåáàáå
ðîé÷åàà6454 äðø íéòùø ãåáàá ãë"à)  ìà÷æçé

                                                                                                                                                                                     

 'וכו, במעשיו אם יש לו איזה מעשה טוב שכבר עשה יועיל לו להחזיר נשמתו לשלם לו על פניו להאבידו
שאין , הבן היטב שלא אמר על טבין כמו שאמר בתחילה, הו זמין למעבדוהשני הוא ודנין ליה על זכיין דאי

הכוונה על איזו מצוה שיעשה דלא עדיפא מאותה שכבר עשה שאמרנו שמשלמים על פניו ואין כוחה יפה 
אלא אמר זכיין והיינו איזו טובה שתבוא לישראל על ידו או שיעשה תשובה שלימה , להגין עליו על העתיד

החסדים ). ז"רמ (היא טיקלא יפול לו איזה ניצוץ טוב בגורלו דיפוק מיניה זרעא מעליאאו שבהתגלגל ה
, ג ועבר והוה ועתיד הם תחלת וסוף ואמצע"כי שכר ועונש הם מחו' וכו, ל למתקם"גבורים על הגבורות כנ

יד דחסדים דנין על העבר ועל העת' ובשכר בסט, באשר הוא שם, דגבורות דנין על אמצע' ובעונש מסט
 ).יהל אור(תחלה וסוף 

אבל המצות שעתיד . ש שבשבילם ניצול ,וכ, המצות שעשה אותם האדם כבר בזכותם מטיבים לו 6446
 ).מ"מ(לעשות מצילים אותו דווקא אבל לאו לאוטבא ליה 

ת צופה את הטוב המעותד אל הכוללות ושלכן מקיים "וגם רומז שהשי. אפילו עם הרשעים'  פי6447
 . אל הכוללהרשע שעתיד להיטיב 

 כגון אותו בן הרשע המוכן להוולד,  זו מדה אחרת לאוטובא לכלא אפילו אל העתיד לבא לעולם6448
 . )ז"רמ(

 ענין קושי הלידה הוא מחמת אחיזת הנחש בה ומכחו היא מלאה דינים קשים ודמי טומאה שהם 6449
 ).ז"רמ (המעכבים הולדת הולד

ואדרבה אז הדם , ם ואין להם עוד אחיזה באשה כי כבר נעשתה מדת הדין ונפרדו הדמים והדיני6450
 .אריכות ביהל אור' עי, )ז"רמ (נהפך לחלב לקיום הולד

 כי הלא אין חפץ הדין העליון שיתקפו ויגדלו השוטרים שהן הקליפות רק כל חפצו שלא יהיה להם 6451
ין כוונת והענין שלא יתפשטו הדינין ממדרגות הקדושה אל של אלהים אחרים שא, קיום ושיבלע המות

' אלא רצונו יתברך בביסום הגבורות בבחי, הבורא לצמצומי מדה שפלה ופחותה שהיא הנקראת קליפה
 . )ז"רמ (ולכן גזר שיעשה דין בחטאים, ודוק והבן, שתהיינה מכילן דרחמי

 . )ז"רמ ( היינו ביסום הגבורות6452
 ).ז"רמ ( היינו שאין הדין יוצא חוץ למקומו שהוא מקום הקדושה6453
  ).ז"רמ (ב"ערשת נח דף סא  בפ6454
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וכאן אחר  ,סאתםדם שנשלמה ואלא כאן ק
  ).יש לו נחת( סאתםשנשלמה 

âë çé ( òùø úåî õåôçà õåôçäå àçééð úéì àä
á÷ éî÷"àééòéùøá àðéã ãéáòúà ãë ä4366455 

àèñé÷ íéìúùàã íãå÷ ïàë àìà6456 øúáì ïàë 
 àèñé÷ íéìúùàã)]ð"à [àçééð äéì úéà(  

 מה שונה כאן שכתובה ".ויהיו חיי שרה"
מיתתה בתורה מכל נשות העולם שלא 

 , אמר רבי חייא.ך מיתתן בתורה ככתובה
ותמת רחל ותקבר בדרך " והנה כתוב ,ולא

 ,' וגו"ותמת שם מרים" וכתוב ,"אפרתה
  ותמת דבורה"וכתוב 

 äøù ééç åéäéå)à âë úéùàøá ( àðù éàî
 éùð ìëî àúééøåàá äúúéî áéúëã äøù àëä
 àúééøåàá ïåäúúéî éëä áéúë àìã àîìòã

 áéúëäå åàìå àééç éáø øîà)íù èé äì ( úîúå
 áéúëå äúøôà êøãá øá÷úå ìçø)à ë øáãîá (

åâå íéøî íù úîúå ' áéúëå)ç äì úéùàøá (
äøåáã úîúå  

  íìòðä ùøãî  
 ראו ,דם שזרקת בי נשמהו ק".ראו עיניך

 .עיניך לעשות בדמותי בני אדם שידמו לי
ימים " , מי הם,"יכתבו כולם ועל ספרך"

 ,"םולא אחד בה" . בצורה הזו שלי,"יצרו
  .שלא נשאר אחד מהם

 êéðéò åàø äîùð éá ú÷øæù íãå÷ êéðéò åàø
 êøôñ ìòå éì åîãã àùð éðá éð÷åéãá ãáòîì

 åáúëé íìë)æè èì÷ íéìäú ( íéîé ïåðéà ïàî
 àìã íäá ãçà àìå éãéã äøåö éàäë åøöåé

ïåäðî ãç øàúùà  
בא  , אמר לו.למה, 6457אאמר רבי ב

  לא,שדמו לו או ברמז שלו כולם ,וראה
לקו באותו ענין  וכולם ,מתו במיתת נפשם

 דמותו , אמר רבי יהודה,בא וראה. ממש
פיו היה כזהר הרקיע ושל אדם הראשון וי

 וכאותו ,העליון שעל גבי שאר הרקיעים
האור שגנז הקדוש ברוך הוא לצדיקים 

 וכל אותם שהיו רמוזים בו .לעולם הבא
 בו הם לקו ,מדמותו של אדם הראשון

  .ומתו

áø øîàà äîì àá é" åîãã åäìë éæç àú ì
 ïåäùôð úúéîá åúî àì äéìéã àæéîøá åà äéì
 éáø øîà éæç àú ùîî àðééðò àåääá å÷ì åäìëå
 äåä äéúåøéôùå ïåùàøä íãàã äéð÷åéã äãåäé
 éòé÷ø øàù éáâ ìòã äàìò àòé÷øã àøäæë
 àé÷éãöì àåä êéøá àùãå÷ æéðâã àøåäð àåääëå

 ååäã ïåðéà ìëå éúàã àîìòì äéá àæéîø
åúéîå å÷ì äéá ïåùàøä íãàã äéð÷åéãî  

נותן  ,שכך דרכו של הקדוש ברוך הוא
 לזון את העניים , למה,שר לאדםוע

 אינו עושה את זה .ולעשות מצוותיו
 ,שרועההוא  ב)ואם נתגלה בו(ומתגאה 

שר שמור לבעליו וע"שכתוב , בוילקה 
 ללמד אותם , למה, נותן לו בנים".לרעתו

 ,ר מצוותיוו ולשמ, ברוך הוא הקדושכידר
עתיו למען כי יד"כמו שאמור באברהם 

ביתו אחריו אשר יצוה את בניו ואת 
 הוא לא .' וגו"לעשות צדקה' ושמרו דרך ה

בהם הוא  ,עושה את זה ומתגאה בהם
 "לא נין לו ולא נכד בעמו" שכתוב ,לוקה

 כשנותן הקדוש ברוך ו זגמאוד וכן כ.'וגו

 àøúåò áéäé àåä êéøá àùãå÷ã éåçøà êëã
 àì éåãå÷ô ãáòîìå ïééðò ïæéîì äîì ùéðéà øáì

 éàä ãéáò]éàâúàå[) äéá àéìâúà éàå (]á[ àåää
 áéúëã é÷ìé äéá àøúåò)áé ä úìä÷( øùåò 

 óìéîì äîì ïéðá äéì áéäé åúòøì åéìòáì øåîù
 éåãå÷ô øèéîìå àåä êéøá àùãå÷ã éåçøåà åäì

 íäøáàá øåîàãë)èé çé úéùàøá ( åéúòãé éë
 åéøçà åúéá úàå åéðá úà äåöé øùà ïòîì

åäé êøã åøîùå"åâå ä÷ãö úåùòì ä ' ãéáò àì
 åäá äàâúîå éàä]åäá[ áéúëã é÷ì )èé çé áåéà (

 ïéð àìåâå åîòá ãëð àìå åì ' ãë àðååâ éàäë ïëå

                                                                                                                                                                                     

ו אך הזוהר "ב וכן סנהדרין לט ומבואר שם ושם כי בישראל לעולם לית נייחא ח"מגילה י ע' עי 6455
  ).ו"לש(ה "הקדוש מיירי אפילו באו

ול אין שמחה באבוד רשעים אבל לאחר שנשלם סאתם אזי באבוד כ קודם שנשלם סאתם כבי6456
 ).א"ד(ב "ל סא ע"רשעים רנה וע

 .@אשם תנ 6457
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של אדם הראשון פי טוב עליון והוא מי
ר מצוותיו ולעשות ו כדי לשמ, למה,להם

בו  , לא עשו כך אלא התגאו בו.רצונו
  .פי הזהו בי,לוקים

 äàìò àáè àúåøéôùî àåä êéøá àùãå÷ áéäé
 ïåùàøä íãàã]åäì) [åäá( øèéîì ïéâá äîì 

 ïéãë åãáò àì äéúåòø ãáòîìå éåãå÷ô]àìà[ 
 äéá åàâúà)å(àúåøéôù éàäá å÷ì äéá  

 כשברא הקדוש ברוך ,אמר רב יהודה
לם טרם ו היה ג,הוא את אדם הראשון

 וקרא לאותו המלאך ,רק בו נשמהשז
ן י עי, ואמר לו, על צורות בני אדםהממונה

 זהו .ר בדמות הזו ששה בני אדםייוצ
ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את "שכתוב 

אמר רבי ]. שש[ כלומר שתא ,"שמו שת
 מאותו עפר ממש שנברא אדם ,יצחק

 את לברוא לקח הקדוש ברוך הוא ,הראשון
   זהו שכתוב.ש וקרא לו שת ש,ששת אלה

 àåä êéøá àùãå÷ àøá ãë äãåäé áø øîà
 àúîùð äéá ÷éøæ àì ãò íìåâ äåä ïåùàøä íãà
 àð÷åéã ìò äðåîî àåäã àëàìî àåääì àø÷å

àå àùð éðáã"ì àúéù ïéãã àð÷åéãá øöå ïééò 
àùð éðá6458 áéúëã àåä àãä )â ä úéùàøá (

 øîåìë úù åîù úà àø÷éå åîìöë åúåîãá ãìåéå
áø øîà àúéù ùîî àøôò àåääî ÷çöé é

 àåä êéøá àùãå÷ áéñð ïåùàøä íãà éøáúàã
 àúéù úù äéì àø÷å àúéù ïéìà äàøáúàì

 áéúëã àåä àãä)â ä úéùàøá(  
  áë÷/à  
  øäæ  

ותמת בת שוע " וכתוב ,"מינקת רבקה
לא  בכולם ,אמר רבי יוסי". אשת יהודה

ויהיו " שנאמר ,כתוב כמו שכתוב בשרה
שרים שנה ושבע חיי שרה מאה שנה וע

לא נמנו  בכולם  שהרי".שנים שני חיי שרה
לם לא כתוב ו ובכ,ימים ושנים כמו לשרה

 אלא סוד .פרשה אחת לבדה כמו לשרה
 משום אותה הדרגה שכל הימים ,הוא

א "שזו היא ה(והשנים של אדם תלויים בה 
  ).האחרונה

 áéúëå ä÷áø ú÷ðéî)íùáé çì  ( úá úîúå
 éáø øîà äãåäé úùà òåù áéúë àì åäìëá éñåé

äøùá áéúëã äîë6459 äøù ééç åéäéå øîúàã 
 ééç éðù íéðù òáùå äðù íéøùòå äðù äàî
 åîë ïéðùå ïéîåé ïåðîúà àì åäìëá àäã äøù
 àäãåçìá àãç àúùøô áéúë àì åäìëá äøùì

åäéà àæø àìà äøùì åîë6460 àâøã àåää ïéâá 
 ïééìú äéá ùð øáã ïéðùå ïéîåé ìëã) àéä àãã

ä"øúá àäà6461(  
ויתרון ארץ בכל היא מלך " ,פתח ואמר

 , ודאי"ויתרון ארץ בכל היא" ".לשדה נעבד
שהרי משם יוצאות הרוחות והנשמות 

 øîàå çúô)ç ä úìä÷ ( àéä ìëá õøà ïåøúéå
õøà ïåøúéå ãáòð äãùì êìî6462 éàãå àéä ìëá 

ïé÷ôð ïîúî àäã6463 ïéúîùðå ïéçåø 

                                                           

  ).ו"לש(א סוף תיקון סה "נג ובהגר' א פ"בפדר' עי 6458
 ).מ"מ(נשתנה זכרון מיתתה מהזכרת שאר צדקניות  6459
' אחרונות דנוק' וכמו כן ירדו ט, ר נפגמו הנשמות וירדו ניצוצותיהן אל הקליפות" בחטא אדה6460

לכן גלתה שכינה ו, 'וכו, דהיינו הכתר שלה, ע ונשארה רק נקודה אחת דמלכות האצילות"לעולמות בי
והיום שעשה בו , כפי מספר הניצוצות שיש לכל אחד כך הוא מספר ימיו' וכו. לאסוף נדחיה הן הניצוצות

ונמצא שכל יום שנתקנו ניצוצותיו הלא , י"ן ח"ומאלו הניצוצות נעשו המלבושים לנר, מצות הוא נתקן
 אדם ושנותיו תלויים בשכינהש בכאן שימי ה"וז, ן להתקן כנודע"השכינה מקבצתם ומעלה אותם במ

 ).ז"רמ(
פ ששאר "שרי בלאה ושרה היא ברחל ולכך אתמנון יומהא ושנהא לרמוז לרחל העליונה ואע 6461

, בכללה' ל נוק"ר). מ"מ(מ שרה היא ראשית האמונה כמו אברהם "מ, האמהות גם הם רומזים למלכות
' ואברם ביסוד דדכורא אבר ם. ד"ש בס"כמ' וי, ש"ח שיה"ש בזו"כמ, ר"ש, דבתחלה היא שרי ביסוד דילה

 ).יהל אור(ן שמשם הזרע "ן בההי"כ עאלו בבינה דזו"ואח, סתים
 ).א"נ(שערים ' הכוללת הנ' כלה שהיא ה' שערי בינה ונקראת המ' ל שכולל נ"היסוד הנקרא כ  היינו6462
 ).א"נ (השפעת המזונות ושאר הצרכים' שמוציאה נשמות הב'  בחינות שיש ליסוד הא' היינו ב6463
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 מי ,"מלך לשדה נעבד" .ותועלת לעולם
 ,"לשדה נעבד" , זה הקדוש ברוך הוא,המלך

המלך ) זה( זה ,"מלך" ו.כשהוא נתקן כראוי
 מי .העליון שמתחבר לשדה כשהוא נעבד

 שכתוב ,' זה השדה אשר ברכו ה,שדהה
 שכשהוא ,"'כריח שדה אשר ברכו ה"
 נעבד ונתקן בכל מה שצריך לו )נעשה(

  . אז המלך העליון מתחבר עמו,כראוי

àúìòåúå6464êìî àîìòì  êìî ïàî ãáòð äãùì 
á÷ àã"ä6465ãáòð äãùì 6466 åäéà ãë 

ï÷úúà4376467êìîå úåàé à÷ãë 438 àã )àã ( êìî
äàìò6468ãáòð åäéà ãë äãùì øáçúàã 6469 

åäé åëøá øùà äãù àã äãù ïàî" áéúëã ä
)åë æë úéùàøá (åäé åëøá øùà äãù çéøë" ä

 åäéà ãëã)áòúàø439 ( ï÷úúàå ãáòð]á[ äî ìë
 ïéãë úåàé à÷ãë äéì êéøèöàã äàìò êìî

äéîò øáçúà  
 ,"מלך לשדה נעבד" ,רבי אלעזר אמר

זו  ,"מלך" .סודות עליונים כאן צבעי כמה
השכינה שאין שורה בבית להתקן בה אלא 

 עם אשתו מזדווגבזמן שנשא אדם ו
 והיא מוציאה , פירותלהוליד ולעשות

 ,"לשדה נעבד" לכן ו,נשמות להשרות בה
יראת זו אשה  "מלך" ,דבר אחר. ולא לאחר

היא ' אשה יראת ה" כמו שנאמר ,'ה
 כמו ,זו אשה זרה ,"לשדה נעבד" ".תתהלל

 משום שיש ,"לשמרך מאשה זרה"שנאמר 
 יש שדה שכל הברכות .שדה ויש שדה

כריח "כמו שנאמר , בושות שורות ווהקד
 ויש שדה שכל חרבן ".'שדה אשר ברכו ה

 , שרויים בומלחמותמאה וכליון והרג וווט
פעמים שהוא נעבד לשדה והמלך הזה ל

 éðååâ äîë ãáòð äãùì êìî øîà øæòìà éáø
àã êìî àëä ïéàìò ïéæø6470 àéøù àìã àúðéëù 

 áéñðúàã àðîæá àìà äá àð÷úúàì àúéáá
 ãáòîìå àãìåàì äéúúðàá âååãæàå ùð øá

ïéáéà6471éäéàå 440ïéúîùð ú÷éôà 6472 äàøùàì 
 äãùì êë ïéâáå äá øçà øáã àøçàì àìå ãáòð

åäé úàøé äùà àã êìî" øîà úàã äîë ä
)àì àì éìùî (åäé úàøé äùà" ììäúú àéä ä

 øîà úàã äîë äøæ äùà àã ãáòð äãùì) æ íù
ä ( úéàå äãù úéàã ïéâá äøæ äùàî êøîùì

 ïééøù äéá ïéùåã÷å ïàëøá ìëã äãù úéà äãù
åäé åëøá øùà äãù çéøë øîà úàã äîë" ä

 äãù úéàåáàñîå áåøéç ìëãå ïéìåè÷å äàöéùå 

                                                                                                                                                                                     

אור (היינו יתרון ותוספת טובה לארץ שהיא המלכות ואפשר נמיארץ העולם התחתון והכל אמת  6464
 ).יקר

 ).א"נאור יקר ו(ת " ת6465
ל אלו "רז' תיקון ועבודת המלכות כדכתיב לעבדה ולשמרה ופי' ופי, שדה מלכות כדמפרש לקמיה 6466

 ).אור יקר(מצות עשה ולא תעשה 
והשתא קשה כי . על ידי עסק התורה והמצוה כנודע בסוד ההתעוררותדהיינו השפעה והתיקון  6467

ת לשדה "כ היינו המלך בעצמו ולמה אמר מלך שהוא הת"ת א"עבודת אותו שדה ותיקונו הוא מאור הת
ט "כשהיא מתוקנת ומקובלת ממצות ומע). אור יקר(נעבד אחר שהמלך בעצמו עבוד את השדה 

 )הערת הזוהר(ב ”עז ע ).א"נ(ח "ז. 'זו מת מתחבר לשדה "מהתחתונים אז המלך ת
ת אינה "זו של הת' אמנם בחי, עליונה שהוא נקרא מלך מולך על כל הקצוות' ת בבחי"היינו הת 6468

כ מתייחד מלך לשדה "ואח, אחרת שבה שאינה נקראת מלך' מתייחדת עמה אלא אחר שהיא מתוקנת מבחי
והריח התיקון הקודם ,  איהו נעבד וכדמסיקוזה שאמר דאתחבר לשדה כד', הנעבד מלמטה ממלך כדפי

היחוד מלך עם שדה אלא מלך עם מלכות או ' ומפני שאין בחי', ת מאומרו שדה אשר ברכו ה"היותו מן הת
היכלין ' ק ומקודם צריך ו"בבינה דילה ק). אור יקר(המתייחסת עם מלך ' אמנם שדה אינה בחי, מלך בהיכל

' ששת וכו' ש שמור את יום כו"ס לעבדה ולשמרה כמ"וז' להוציא כודילה מתתקנין בצדיקייא עבודת אדם 
 ).יהל אור(

 ).אור יקר(ואתתקן בכל מה דאצטריך ליה עד שיצא מכלל שדה לגנה וכיוצא  6469
 )הערת הזוהר(ב ” עז ע6470
אמנם הפנוי הוא חסר , כלומר אין שכינה שורה ולא מתתקנת אלא במעשה השלם שהוא מי שנשוי 6471

 ).אור יקר(בית עושים תיקון כלל ' רה על החסר הפגום ולכך אין מעשיו בבחיואין שכינה שו
הענין שבהיות הזווג לאדם ולאשתו היא שורה עליהם בביתם כיון שהיא באה שם להמשיך על  6472

 ).אור יקר(זווגם נשמה אגב אורחה שורה עליהם 
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 ïéðîæ êìî éàäå ïééøù äéá ïéáø÷å6473 åäéàã  'תחת שלוש רגזה ארץ וגו" שכתוב ,הזו
 áéúëã äãù éàäì ãáòð)àë ì íù ( ùìù úçú

õøà äæâø  
  íìòðä ùøãî  
סה י מאותה הע,"ויולד בדמותו כצלמו"

גלמי " ועל כך נאמר .לם שלוושנברא הג
 שדומים )בו(ינת בו לעשות י וע,"ראו עיניך

   .לו
 כולם , מי הם,"יכתבוכולם  ועל ספרך"

שלא שמרו מה שנתן הקדוש ברוך הוא 
ונדונו באותו (להם ונטרדו מן העולם 

  ). הדין
 , אמר רב יהודה אמר רב,שנינו שם

 ולכל , הלילההמצאנו ששלש משמרות הו
 ,ה באדם"לקב] מיוחד[אחד ואחד יש ענין 

לם וכשיוצאת נשמתו ממנו ונשאר אותו ג
 עולה בכל לילה  ונשמתו,שן על מטתווי

 אם , אמר רבי יצחק.לפני הקדוש ברוך הוא
דוחים  , ואם לא,שמחים עמה ,היא צדיקה

   .אותה החוצה

 åîìöë åúåîãá ãìåéå)â ä úéùàøá ( äúåàî
 øîàð êë ìòå åìù íìåâä àøáðù äñéòä) íéìäú

æè èì÷ ( úðééòå êéðéò åàø éîìâ]åá[ úåùòì )åá (
ããà äéì åî  

åáúëé íìë êøôñ ìòå )æè èì÷ íéìäú ( ïàî
 êéøá àùãå÷ áäéã éàî åøèð àìã åäìë ïåðéà

 àîìò ïî åãøèúàå ïåì àåä) àåääá åðãúàå
àðéã (  

 àðçëùà áø øîà äãåäé áø øîà íúä ïðú
 àðééðò úéà ãçå ãç ìëå àéìéì éåä ïøèî úìúã

ùð øáá àåä êéøá àùãå÷ã6474ôð ãë é ÷
 øàúùàå äéðî äéúîùð)ã( íéàð àîìåâ àåää

ò ìò éî÷ àéìéì ìëá à÷ìñ äéúîùðå äéñø
 éáø øîà àåä êéøá àùãå÷]÷çöé[ àéä äàëæ éà 

 øáì äì ïééçã àì éàå äîò ïàãç  
 מה שכתוב ,אמר רב יהודה אמר רב

ם אם יהשבעתי אתכם בנות ירושל"
תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת 

אמר רבי פנחס אמר רבי ". אהבה אני
 ,"םישלהשבעתי אתכם בנות ירו" ,יהודה

הנשמה אומרת לאותם הנשמות הזוכות 
 והם , לירושלים של מעלהלהיכנס

הנקראות בנות ירושלים על שזוכות 
 ולפיכך הנשמה אומרת להם ,כנס שםהיל
אם " ,"םיהשבעתי אתכם בנות ירושל"

 רב .זה הקדוש ברוך הוא ,"תמצאו את דודי
מה " . זה זיו האספקלריה של מעלה,אמר

 áéúëã éàî áø øîà äãåäé áø øîà) ä øéù
ç ( úåðá íëúà éúòáùä]íéìùåøé[ åàöîú íà 

ìåçù åì åãéâú äî éãåã úà øîà éðà äáäà ú
 úåðá íëúà éúòáùä äãåäé éáø øîà ñçðô éáø
 úåëåæä úåîùðä íúåàì úøîåà äîùðä íìùåøé
 úåðá úåàø÷ðä íäå äìòî ìù íéìùåøéì ñðëéì
 äîùðä êëéôìå íù ñðëéì úåëåæù ìò íìùåøé
 íà íìùåøé úåðá íëúà éúòáùä íäì úøîåà
 øîà áø àåä êéøá àùãå÷ àã éãåã úà åàöîú

 åéæ äæ åì åãéâú äî äìòî ìù äàéøì÷ôñà

                                                                                                                                                                                     

מולכת בעולם '  הקליהשכינה משעבדת להשפיעם ולהמשיכם וזה לסבת עון וכיוצא והיינו עבד 6473
ושפחה שהיא אשת זנונים תירש כל השפע המשפעת גבירתה אשת חיל עטרת בעלה ובזה הגר היא בבנים 

 ).אור יקר(שרה עקרה 
שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג : א"ברכות ג ע' עי 6474

אוג ישאג על נוהו וסימן לדבר משמרה ראשונה  שלוממרום ישאג וממעון קדשו יתן קו' כארי שנאמר ה
ליקוטי ' ועי. חמור נוער שניה כלבים צועקים שלישית תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלה

ה ערב ובוקר וצהרים "ש דוד המלך ע" שלשה תפלות כמהתפללמצינו אשר ביום האדם חייב ל: שםס "הש
של היום ' משמורה הראשונה הוא כנגד האשמורה הא. ם כךמשמרות של הלילה וסדרן ה' והם כנגד הג' וכו
והנה משמורה שנייה '  וכוכי הוא נגד מדתו, ה"שאינו נוגע לשבר קליפת זאת אלא אברהם אבינו ע' וכו

ם צועקים הוא כנגד יצחק שהוא מדת הדין ולכן הקליפות צועקים ורוצים לקטרג בלילה ועל כן "הוא כלבי
ראשונות ומחצות ואילך יש כת אחרת ' נים כי יש מלאכים המשוררים בבהמשמורה זו היא נחלקת לש

ע עם הצדיקים וכן ביום עד חצות נחשב "ה להשתעשע בג"משוררת באופן אחר לפי שמשם ואילך בא הקב
משמרה '  וכועדיין מצד הבוקר אבל מחצות היום ואילך כבר נטה היום והוא זמן תפלת המנחה משם ואילך

 עם בעלה הוא כנגד ערבית כי אותו הזיווג הוא סוד יעקב ולאה כי בתפלת ערבית שלישית אשה מספרת
 .כ זיווג יעקב לאה כנודע"הוא ג
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ות א להנ,"ה אניתגידו לו שחולת אהב
 ,רב הונא אמר. מהזיו שלו ולהסתופף בצלו

אותה התשוקה  ,"שחולת אהבה אני"
, )הבל(סוף שכספתי בעולם על הכל יוהכ

 זו אהבה , רבי יהודה אמר.לפיכך אני חולה
 שכיון שנשלם קצו .שאוהבת הנשמה לגוף

 כמו , אותם הימים שנגזרו עליו,של גוף
ויקם " ,וב מה כת,"ויהיו חיי שרה"שנאמר 

אמר רב יהודה . ' וגו"אברהם מעל פני מתו
 ,דם זהו מה כתוב בפסוק ק,אמר רב
ותמת שרה בקרית ארבע היא "שכתוב 

רבי יצחק אמר רבי ". חברון בארץ כנען
   ברא,יוחנן

 óôåúñäìå åìù åéæî úåðäéì éðà äáäà úìåçù
 äúåà éðà äáäà úìåçù øîà àðåä áø åìöá
 ìëä ìò íìåòá éúôñëù óåñëäå ä÷åùúä
 äáäà åæ øîà äãåäé éáø äìåç éðà êëéôì
 ìù åö÷ íìùðù ïåéëã óåâì äîùðä úáäåàù
 øîà úàã äîë åéìò åøæâðù íéîéä íúåà óåâ

éå áéúë äî äøù ééç åéä)â âë úéùàøá ( í÷éå
åâå åúî éðô ìòî íäøáà ' øîà äãåäé áø øîà

 áéúëã äæ íãå÷ ÷åñôá áéúë äî áø)á íù (
 õøàá ïåøáç àéä òáøà úéø÷á äøù úîúå

àøá ïðçåé éáø øîà ÷çöé éáø ïòðë  
  áë÷/á  
  øäæ  

ושפחה כי ' תחת עבד כי ימלוך וגו' וגו
כסה אורו זה מ והמלך ה".רתהיתירש גב

 ולכן. ונחשך עד שנטהר ומתחבר למעלה
 משום שנפרד השדה ,השעיר של ראש חדש

 ולא שורות בשדה ,ההוא מן המלך הקדוש
 וכשהוא נעבד .הזו ברכות מן המלך הזה

 .' וגו"כי בשדה מצאה" אז כתוב ,לשדה הזו
  . כמו שנתבאר,"כי בשדה"

åâå 'åâå êåìîé éë ãáò úçú ' ùøéú éë äçôùå
áâäéøåäð àéñëúà êìî éàäå äúøé6475 

 êë ïéâáå àìéòì øáçúàå éëãúàã ãò êùçúàå
øã øéòù"ç6476 äãù àåää ùøôúàã ïéâá 

 ïàëøá äãù éàäá ïééøù àìå àùéã÷ àëìîî
 ïéãë äãù éàäì ãáòð åäéà ãëå êìî éàäî

 áéúë)ë áë íéøáã (åâå äàöî äãùá éë ' éë
øîúàã äîë äãùá  

קה  באה חוה לעולם ונדב,בא וראה
 וגרמה מות ,זוהמא והטיל בה ,בנחש הזה

 באה שרה וירדה ועלתה .לעולם ולבעלה
ויעל אברם " כמו שנאמר ,ולא נדבקה בו

 בא נח ".ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו
וישת מן היין וישכר " , מה כתוב,לעולם
ומשום שאברהם ושרה לא . ' וגו"ויתגל

 זכתה לחיים עליונים לה לכן ,נדבקו בו
הביטו " זהו שכתוב . ולבניה אחריהולבעלה

 ".קרתםוצבתם ואל מקבת בור נואל צור ח
  שזכתה בהם,"ויהיו חיי שרה"ועל כן 

ולא כתוב בכל הנשים ויהיו חיי  ,בכולם
 ועל כן ,היא נדבקה בחיים , בכולם וכן,חוה

  .שלה היו החיים

 éàäá ú÷áãúà àîìòì äåç úúà éæç àú
àúåî àîøâå àîäåæ äá ìéèàå àéåç àîìòì 

 ú÷áãúà àìå ú÷ìñå úúçðå äøù úúà äìòáìå
 øîà úàã äîë äéá)à âé úéùàøá ( íøáà ìòéå

 çð àúà åì øùà ìëå åúùàå àåä íéøöîî
 áéúë äî àîìòì)àë è íù ( ïééä ïî úùéå

åâå ìâúéå øëùéå ' àì äøùå íäøáàã ïéâáå
äéá å÷áãúà6477 ïééçì äúëæ äøù êë ïéâá 

øúá àäðáìå äìòáìå äì ïéàìòää äà" ã
)à àð äéòùé ( ìàå íúáöåç øåö ìà åèéáä

 äøù ééç åéäéå àã ìòå íúø÷åð øåá úá÷î
 åéäéå éùð åäìëá áéúë àìå åäìëá åäá äúëæã
 àã ìòå ïééçá ú÷áãúà àéä àìëá ïëå äåç ééç

                                                           

 ).אור יקר(בסוד מיעוט הירח וחסרון הלבנה  6475
. וכאלו אמר בגין דיתפרש, הנקראת שדה מהמלכות' ח בשביל להפריש הקלי"טעם שעיר של ר' פי 6476

נ "א. ברכאן מהאי מלך שהיא מלכות' ולא ישרון בהאי שדה שהיא הקליולא שריין בהאי שדה כאלו אמר 
ש הזהר לעיל אית "למ, ח בשביל שנפרשה מלכות שהיא שדה"ל טעם השעיר של ר"ר, נפרש בגין דאתפרש
ולכך מקריבים השעיר , א"ולא שריין במלכות ברכות מז, א"ממלכא קדישא שהוא ז' שדה ואית שדה וכו

 ).מ"מ(זה אין צורך להגיה לייחדה עם בעלה ולפי 
אם כי העצם שלהם הוא , כל התכונות רעות הנמצאות בישראל הם רק על דרך מקרה, מכיוון שכן 6477

 ).ד"ב מא ע"ה ח"דע(טוב גמור 
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ïééç ååä äìéã  
 אותם החיים כולם ".ויהיו חיי שרה"

ועשרים " , למעלה"מאה שנה" .למעלה
 כולם , למעלה"ושבע שנים" , למעלה"שנה

  ,אמר רבי שמעון. היו כראוי

åéäéå6478 åäìë ïééç ïåðéà äøù ééç 
àìéòì6479441 äðù íéøùòå àìéòì äðù äàî 

 úåàé à÷ãë ååä åäìë àìéòì íéðù òáùå àìéòì
áø øîàéïåòîù   

  àúôñåú6480  
, הזהאשרי מי שמקטין את עצמו בעולם 
 וכך .כמה הוא גדול ועליון בעולם ההוא

הוא  , מי שהוא קטן,ש הישיבהפתח רא
 שכתוב ,הוא קטן , מי שהוא גדול,גדול

 מאה שהוא חשבון .' וגו"ויהיו חיי שרה"
 קטן השנים אחד .גדול כתוב בו שנה

 , שבע שהוא חשבון קטן.הקטין אותו
  . שכתוב שנים,בה אותויהגדיל אותו ור
אינו מגדל למי ה "הקב שבא וראה

 אשרי . ולא מקטין אלא למתגדל,שמקטין
 כה ,הוא מי שמקטין את עצמו בעולם הזה

 מי .ד כאן ע,הוא גדול בעלוי לאותו העולם
 מי שקצר , מי שקצר יתקצר,שפסק יפסק

 מי שפוסק בדברי , רצונו לומר.יתארך
יפסקו חייו מן  ,תורה על דברים בטלים

 מי .בעולם ההוא קיים העולם הזה ודינו
 ,שמקצר באמן ולא מאריך תוך מנוחה

 מי שאומר .ר מהחיים של העולם הזהיתקצ
 ןף ולקצר את הקר"ף האלו צריך לחט,אחד
 ומי . ולא יתעכב באות הזו כלל,שלה

 אלו החדושים .ייוחשיעשה את זה יתארכו 
וחאי בישיבה של שהגידו לרבי שמעון בר י

  .מעלה

äàëæ6481 éàäá äéîøâ øéòæàã ïàî åäéà 
 éëäå àîìò àåääá äàìòå áø åäéà äîë àîìò

çúô ïàî áø åäéà øéòæ åäéàã ïàî àúáéúî áø 
 áéúëã øéòæ åäéà áø åäéàã)à âë úéùàøá (

åâå äøù ééç åéäéå ' áúë áø ïáùåç åäéàã äàî
 åäéàã òáù äéì øéòæà ãç ïéðùã åøéòæ äðù äéá
 àú íéðù áéúëã äéì éáøå äéì éâñà øéòæ ïáùåç

á÷ éáø àìã éæç" øéòæà àìå øéòæàãì àìà ä
ëæ éáøãì àìà éàäá äéîøâ øòæàã ïàî åäéà äà

ò àîìò àåääì àéåìòá áø åäéà äîë àîìò" ë
 øö÷ã ïàî øö÷úé øö÷ã ïàî ÷ñôúé ÷ñôã ïàî

ø êøàúé" ïéìî ìò àúééøåàã ïéìî ÷ñôã ïàî ì
 éäåéç ïå÷ñôúé ïéìèá>éàäî <)àåääî( àîìò 

 àìå ïîà øö÷ã ïàî àîìò àåääá àîéé÷ äéðéãå
 ïééçî øö÷úé àçééð åâ êéøàî ïàî àîìò éàäã

ìà àôèçì êéøèöà ãçà øîàã"ø÷ øö÷ìå óð à
 ãéáòéã ïàîå ììë úåà éàäá áëòé àìå äéìéã
 åãéâäù íéùåãç íä åìà åééç ïåëøàúé àã

áùøì"äìòî ìù äáéùéá é442  

  íìòðä ùøãî  
הקדוש ברוך הוא את האדם והכניס בו 

 אמר רבי .ארבעה דברים הנחלקים בגוף
 ,בי יצחק אמר ר.ברים בגוףו המח,יהודה

 שהם חולקים להתפרש כל ,הנחלקים בגוף
 .אחד ליסודו כשיוצא האדם מן העולם הזה

 ,ברים בגוף בחייוו המח,רבי יהודה אמר
זה  ,"ותמת שרה"משמע מהפסוק שכתוב 

אלו ארבעה  ,"בקרית ארבע" ,הגוף
ברים ושהיו מח ,"היא חברון" ,היסודות

בעולם הזה  "בארץ כנען" .בגופו בחייו

 äòáøà åá ñéðëäå íãàì àåä êéøá àùãå÷
 äãåäé éáø øîà óåâá íé÷ìçðä íéøáã
 óåâá íé÷ìçðä øîà ÷çöé éáø óåâá íéøáåçîä
 àöåéùë åãåñéì ãçà ìë ùøôúäì íé÷ìåç íäù
 íéøáåçîä øîà äãåäé éáø äæä íìåòä ïî íãàä

 áéúëã àø÷î òîùî åééçá óåâá) âë úéùàøá
á (øù úîúå åìà òáøà úéø÷á óåâä äæ ä

 åôåâá íéøáåçî åéäù ïåøáç àéä úåãåñé òáøàä

                                                           

 @.מ התוספתא מתחיל כאן" בדפ6478
   ).א"ד( כל אריכות הכתוב שהזכיר בכל מקום שנה הוא נדרש למעלתה 6479

שנה ' בסוד מאות ולכן הם ק' א הספי"א כי בא"דז' א עד נוק"ס מא"השלימה נשמתה בכל הי' פי
 ).זהר הרקיע(שנים ' ן שהם בסוד אחדים היו ז"א ששם העשיריות וכנגד זו"ועשרים הם בעשיריות כנגד או

 ).א"ד(א "א ובדף קסב ע"שלח קסח ע'  תוספתא זו נדפסת במקומה בפ6480
י באתי לכלל יבר בשני חיי שרה ואני בענ צריך להבין איך יתיישב דרוש זה עם פשט הפסוק שמד6481

 ).א"נ(ן "מאי. ישוב בריש ספר הקטן דברים אחדים
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ïîæá íãà øçåáä äæä íìåòá ïòðë õøàá åééçá   .וחר אדם בזמן מועטהב
èòåî  

 ".תהוד לשרה ולבכוויבא אברהם לספ"
 כל שבעת הימים , ששנינו)שכתוב(היינו 

נפשו של אדם פוקדת לגופו ומתאבלת 
אך בשרו עליו יכאב " זהו שכתוב .עליו

ויבא " ,ו זדוגמא כ".עליו תאבלונפשו 
ויבא " ,"תהוד לשרה ולבכואברהם לספ

זה  "ד לשרהולספ" ,זו היא הנשמה "אברהם
 בשעה שהנשמה ,אמר רבי יצחק. הגוף

 הגוף שוכב ,זוכה ועולה למקום מעלתה
יבוא " זהו שכתוב ,בשלום וינוח על משכבו

 מה ".לך נכחוושלום ינוחו על משכבותם ה
 הנשמה ,אמר רבי יצחק". לך נכחווה"זה 

איך זה  ,לך נכחו למקום העדן הגנוז להוה
נכחה   מזה נשמע,אמר רבי יהודה, משמע

 והיא , ובשעה שאינה זוכה.א"כתוב בה
  ראויה לקבל

 äúåëáìå äøùì ãåôñì íäøáà àáéå)íù (
 åðééä)áéúëã (]ïðúã[íéîéä úòáù ìë 6482 åùôð 

ää åéìò úìáàúîå åôåâì úã÷åô íãà ìù" ã
)áåéààë ãé  ( åéìò åùôðå áàëé åéìò åøùá êà

 äøùì ãåôñì íäøáà àáéå àðååâ éàäë ìáàú
äîùðä àéä åæ íäøáà àáéå äúåëáìå6483 

 äòùá ÷çöé éáø øîà óåâä äæ äøùì ãåôñì
 áëåù óåâä äúìòî íå÷îì äìåòå äëåæ äîùðäù

åáëùî ìò çåðéå íåìùá6484ää " ã)äéòùéá æð  (
íúåáëùî ìò åçåðé íåìù àáé6485êìåä  äçëð 

 êìåä äîùðä ÷çöé éáø øîà äçëð êìåä éàî
 øîà òîùî éàî äì æåðâä ïãòä íå÷îì äçëð

áéúë äçëð òîùî éàäî äãåäé éáø6486äá " à
ìá÷ì äéåàø àéäå äëåæ äðéàù äòùáå  

  âë÷/à  
  øäæ  

                                                           

 בסוד אלהים דקטנות כי זו סיבת א"דע כי האבילות הוא חזרת הז,  דיני האבילות ומציאתם6482
ימים והענין כי האדם יש לו נשמה פנימית ומקיף ' והענין כי כבר ידעת כי האבילות נוהגים ז. המיתה

מקיפים ' ד' מקיפים והמ' הם ג' וכבר ידעת כי הל' המקיפי' מ הם ב"ול' פנימי' בחי' א כי צ"גמת הצלם דזדו
ימים קודם שמת ' ואדם בחיותו יש לו את כלם אמנם ל' מקיפי' ג דדעת הרי הם ז"ב חו"ד וחו"שהם חב

ום ונסו הצללים כי פ עד שיפוח הי"ש בזהר ע"המקיפים שהם צל על ראשו וז' האדם מסתלקים ממנו בחי
ואמנם בעת פטירת אדם חוזרים בו כולם יחד כדי שיסבלו ' מאמא כולם הם צל א' מאבא וא' א' בחי' הם ב

ואמנם בעת פטירת האדם הנשמה והרוח הולכים עם , ס תוסף רוחם יגועון"כלם כח המיתה וענשה וז
ן "רנדצלם כנודע כי יש צלם מם "מקיפים שלה שהוא הל' המקיפים שלהם במקום הראוי להם ונפש עם ז

דצלה והוא הולך עם הגוף אל הקבר ' י ואמנם צלם של הנפש נחלק לפנימי וחיצון והפנימי הוא הצ"ח
ם דצלם אלו נשארים בבית אבל כי אינם יכולים "של הנפש שהם ל' מקיפי' ונפשו עליו תתאבל אך הז

 האבל באה נפש המת בביתו והוא סוד ימי' ל כל ז"כ בנקל ממקום שנפרד ונפטר בו וזמשרז"להפרד כ
המקיפים של הנפש ואמנם הם הולכים ובאים כי הם רוצים להיות בבית שמת המת ונפטר בו גם רוצים 

ימי אבילות ' ואמנם בכל יום מז, להשתתף עם נפש הפנימית שבו ולכן הולכות אל הקבר וחוזרות לביתו
נשלמו כלם ' ות ומזלימי אבי' ך עושים עד זמן המקיפים ונשאר דבוק עם הנפש וכ' מסתלק מקיף א

, ימי אבילות בעוד שעדיין נפש המת בבית אבל' מלהסתלק ומתקשרים עם הנפש בקבר ולכן תיקנו ז
ואמנם כאשר עדיין היו מקיפים בבית אבל אז היו הקליפות נאחזות מאוד בנפש המת כי במקיף אין להם 

הכרחי לישאר '  ימים ואז אינו נשאר שם רק מה שהוא בחי'אחיזה ובכל יום מסתלק כח הקליפה עד כלות ז
ג "אע). טעמי המצות ויחי(ימים ' שם בעוד שהבשר קיים כדאיתא בזוהר וזהו סבת עונש המת באלו ז

וכיון שנזכר בפסוק , שלשה ימים לבכי ושבעה להספד ל"מובן במה שאמרו רז, דליכא שבעת ימים בפסוק
 . )ז"רמ (הספד ובכי הוו להו שבעה ימים

של אותה הנשמה , לספוד לשרה זה הגוף. אותה שנדרשה בשם אברהם שהיא נשמת צדיק'  פי6483
דהיינו הזכרת שבחיה לעטרה בעטרת , ומפני זה לא הזכיר ולבכותה לרמוז שהעיקר הוא ההספד. הקדושה

צטער על שכדי שלא ת', בהיותה מתוקנת אז היא שעה שהנשמה זוכה וכו ואז, ]במעשים טובים[התהילות 
שלא יהיה קנטור בין הארבע יסודות שמזה נמשך הרקבון , גופה הנעזב מודיעים לה שיהא שוכב בשלום

 . )ז"רמ (אבל הוא ישכב בשלום, וההפסד
וטעמו שכך הוא טבעו של הבלא דגרמי הנשאר ,  שלא יתאוה וישתוקק להתעלות ולצאת משם6484

 ).ז"רמ (תמיד שם לנוח בארץ
ברים מבשרים המלאכים אל הצדיקים בשעת פטירתם שמתעצבים על ל שאלה הד" שאמרו רז6485

 . )ז"רמ (השלום יבא ויכון בגופותיכם' פי, ולכן יתבשרו יבא שלום, הפסד חומרם
 ).הערת הזוהר(' א אות ג"ב בד”לעיל פג ע' ו ועי"בוא' לפנינו כ 6486
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  מה שונה, את סוד הדברבא וראה
 ובאותם שבע אמר ,שאמר שנהבכולם 

 ,"המאה שנה ועשרים שנ" שכתוב ,שנים
 . אלא הכל אחד,"שבע שנים"ואחר כך 

א הכל כאחד בסוד "נ(כלל הכל  "מאה שנה"
 , וכן עשרים שנה,של מאה ברכות בכל יום

 .יםמ של כל הנסתנסתם ה,שנכלל העליון
 הקדוש ). הסוד של היחוד, כתוב שנהלכןו

 נסתם ה,ברוך הוא שנכלל ממקום עליון
 בסוד של מאה ,ים במאהמשל כל הנסת

 לכן ו, וכן עשרים שנה,ל כל יוםברכות ש
 שלא נפרדים , סוד היחוד,כתוב שנה

שבע השנים . המחשבה והיובל לעולמים
 . שלמעלהנסתםפרדו ויצאו מכלל הנהללו 

 אבל נפרדים ,ואף על גב שהכל יחוד אחד
בדין ורחמים בכמה צדדים ודרכים מה 

 סוד , כתוב שנהלכן ו,שלא היה כך למעלה
 שבע השנים .מיםהיחוד שלא נפרד לעול

הללו נפרדים בדין ורחמים בכמה צדדים 
 בשבע לכן ו,ודרכים מה שאין כן למעלה

 .השנים הללו כתוב בהם שנים ולא שנה
 ,"ויהיו חיי שרה" .נקראים חייםוכולם 

  . למעלההתקיימו שנבראו ו,שהיו ממש

 øîàã åäìëá àðù éàî äìîã àæø éæç àú
 äðùäðù6487ëã íéðù øîàã òáù ïåðéàáå  áéú

)à âë úéùàøá ( øúáìå äðù íéøùòå äðù äàî
 àììë äðù äàî ãç àìåë àìà íéðù òáù

 àìëã>ð" ìëá ïàëøá äàîã àæøá àãçë àìë à
 àîéúñ äàìò ìéìëúàã äðù íéøùò ïëå àîåé

àãåçéã àæø äðù áéúë êë ïéâáå ïéîéúñ ìëã< 
á÷"ä6488 ìëã àîéúñ äàìò øúàî ìéìëúàã 

ïéîéúñ6489äàîá 6490ëøá äàîã àæøá  ìëã ïà
 àæø äðù áéúë êë ïéâáå äðù íéøùò ïëå àîåé

ùøôúà àìã àãåçéã6491 àìáåéå äáùçî 
ïùøôúà ïéìà ïéðù òáù ïéîìòì6492÷ôðå à ï

àìéòìã äàîéúñ àììëî6493 àìëã áâ ìò óàå 
ïùøôúî ìáà àãç àãåçé6494 éîçøå àðéãá 

 àìéòì éëä éåä àìã äî ïéçøåàå ïéøèñ äîëá
ìã àãåçéã àæø äðù áéúë êë ïéâáå ùøôúà à
ùøôúà ïéìà íéðù òáù ïéîìòìà àðéãá ï

 éëä éåä àìã äî ïéçøåàå ïéøèñ äîëá éîçøå
êë ïéâáå àìéòì443 åäá áéúë íéðù òáù ïéìàá 

 äøù ééç åéäéå íééç ïåø÷à åäìëå äðù àìå íéðù
àìéòì åîéé÷úàå åàéøáúàã ùîî ååäã  

 שהרי , הנה פרשוה,אמר רבי חייא
ן שלשים  הוא היה ב,כאשר נעקד יצחק

 àééç éáø øîà)å( ãë àäã äåî÷åà àä
äåä íéðù òáùå ïéúìú øá ÷çöé ã÷òúà6495 

                                                           

 ואבא ואימא הם ס אשר כל אחד כלולה מעשר סך הכל מאה והוא כנגד הכתר" הכתר כולל כל הי6487
א ונוקבא שהם בחינת "ס שבו הרי עשרים בין שניהם וז"נקראים עשרים שנה כי כל אחד מהם כלול מי

שבעה קצוות הם נקראים שבע שנים וכבר ביארתי במקום אחר כי אריך אפין ואבא ואימא הם רחמים 
ולכן אינו '  שריין כוש באדרת האזינו דכחדא נפקי כחדא"גמורים ואפילו אימא היא שוה בערך אבא כמ

א ונוקביה "מזכיר בהם שנים בלשון רבים אלא שנה בלשון יחיד וכן בכתר שהוא יחיד אמר שנה אבל בז
 ).י"שער מאמרי רשב(ש ושבע שנים לפי שמתפרשאן בדינא ורחמי "הזכיר שנים בלשון רבים כמ

 ).מ"מ(מלכות  6488
א לכך נקרא ,א סתום בתוך או"ן וא"זוא נקראים סתימין שהם סתומיםתוך "ש הרב שאו"כמ, א"א 6489

דכלולה מלמעלה ראש מעשר עד עשר הרי מאה וכן כשכלולה ' פירוש המ). מ"מ(סתימא דכל סתימין 
 ).א"נ(מ "שבע ימי הבנין הם שבע המתפרשין א' מחכמה ובינה הרי כ

 ).מ"מ(כליל מעשרה ' א כולל כל עשר ספירות דאצילות שהם מאה לפי שכל א"כי א' פי 6490
 .)הערת הזוהר(ב ” צא ע6491
יסודות מתנהגין ' שד, ח עתים"שבועין בירח וסוד כ' ס ד"וז. רך וחזק, כפולות בדגש ורפה' ס ז"וז 6492

עתים של יום ולילה ' ה וכן שבוע בד"ה או"וכן דתורה אי', כוכבים והוא כח דמעשה בראשית בפסוק א' בז
 ).יהל אור(רוחות ' סטרין בד' בד

 ).מ"מ(' ר שהם חשובות כא" גת אינם בכלל"ז' פי 6493
 ).א"ד(א ”דמה דף ז עק עיין בגליון בה6494
והענין כי עד תשעים שנה היתה בסוד אחור , א שכנגדם מתפשטת קומת רחל"י דז" תנהוא סוד ה6495

ה והאירו "ר מ"ואז נגלו החסדים אברהם אב', הוא צ' פעמים ט' אותיות וי' ובכל שם ט' ן נוק"שם ב' בבחי
 שהיא אחרונה מאת בחזה ששם מלכות א" וראשית הארתם בה בראש שני שלישי ת,בה פנים בפנים

  ונולד יצחק,על דרך הידוע בליל ולילה ונער ונערה, ואז קבילת דכורא, ונקראת שרה ובסוד כתר שבה
 ).ז"רמ(
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 , מתה שרה, וכיון שנעקד,ושבע שנים
ד לשרה וויבא אברהם לספ"שכתוב 

 ,ריה באו מהר המ, מאין בא".תהוולבכ
 ואותם שלשים ושבע .ד את יצחקומלעק

שנים מיום שנולד יצחק ועד השעה 
 ודאי כחשבון , הם היו חיי שרה,שנעקד

 , בגימטריא שלשים ושבע שנים היו,ו"ויהי
  .לד יצחק ועד שנעקד משנו,כמו שנתבאר

äøù úúéî ÷çöé ã÷òúàã ïåéëå6496 áéúëã ) íù
á (äúåëáìå äøùì ãåôñì íäøáà àáéå  ïéàî

 àá äéøåîä øäî àá]î[ ÷çöéì äéì ã÷òîì
ïéðù òáùå ïéúìú ïåðéàå6497 ãéìééúàã àîåéî 
÷òúàã àúòù ãò ÷çöé äøù ééç ååä ïåðéà ã

éøèîéâá åéäéå ïáùåçë éàãå" òáùå ïéúìú à
 ãò ÷çöé ãéìéúàãî øîúàã äîë ååä ïéðù

ã÷òúàã  
' מזמור שירו לה" ,רבי יוסי פתח ואמר

שיר חדש כי נפלאות עשה הושיעה לו 
 הפסוק הזה בארוהו ".ימינו וזרוע קדשו

 ככתוב ,החברים שהפרות אמרו אותו
, "וישרנה"מהו  ."וישרנה הפרות בדרך"

 ואיזו שירה הן ,שהיו אומרות שירה חדשה
שיר חדש כי ' מזמור שירו לה" ,אמרו

 שכל מה ,כאן יש להסתכל". נפלאות עשה
 כולם ,שברא הקדוש ברוך הוא בעולם

 בין למעלה ,אומרים שירה ותשבחות לפניו
 ואם תאמר שהם מעצמם היו .בין למטה

שזהו  ,כך זה ודאי ,אומרים את השירה הזו
 . הארון היה על גבן, אבל אלו.סוד עליון

 ,עליהם ושמוהו למעלההונח וכיון שהארון 
 שהרי כיון ,שירה) וקטלא ש(הן שרו 

 היו גועות כדרך שאר ,שננטל מהן הארון
 ודאי .הפרות של העולם ולא אמרו שירה

  שהארון

 øîàå çúô éñåé éáø)à çö íéìäú(6498 øåîæî 
åäéì åøéù"ìôð éë ùãç øéù ä äòéùåä äùò úåà

 àéøáç åäåî÷åà àø÷ éàä åùã÷ òåøæå åðéîé åì
úåøôã6499 áéúëã äîë äåøîà )ù"áé å à (

 éøîà ååäã äðøùéå éàî êøãá úåøôä äðøùéå
 åøéù øåîæî åøîà äøéù éàîå àúãç àúøéù

åäéì" úéà àëä äùò úåàìôð éë ùãç øéù ä
á÷ àøáã äî ìëã àìëúñàì" åäìåë àîìòá ä

éùå ïçáùåú éøîà ïéá àìéòì ïéá äéî÷ àúø
àå àúúì åäééîøâî åäðéàã àîéú éååä444 éøîà 

éàãå àåä éëä àã àúøéù6500äàìò àæøã 6501 
 ïåéëå åäééáâ ìò äåä àðåøà éðä ìáà åäéà

ìò ìé÷úùà àðåøàãé äåéåùå åäé ïåðéà àìéòì
 åøéøù]ð"åëéëù àì à[ ïåéë àäã àúøéù 

 øàù çøåàë ïàòâ ååä àðåøà åäééðî ìéèðúàã
úåøôàðåøà éàãåå àúøéù åøîà àìå àîìòã   

  íìòðä ùøãî  
 הולכת משוממת ומבקרת בכל ,נשהוע

  .יום את הגוף ואת הקבר
äùðåò6502 íåé ìëá úø÷áîå úîîåùî úëìåä 

øá÷ìå óåâì  
 , עצם הקולית הקשה הזה,אמר רבי יוסי

 הולך ,כשהולך בסריחות לכאן ולכאן
 כך .ומבקר את מקומו שנים עשר חדשים

 ãë àúåðéãø÷ã àúéìå÷ éàä éñåé éáø øîà
àúåçéøñá ìéæà6503 äì ø÷áîå ìæà ïàëìå ïàëì 

 àéää àúîùð êë éçøé øñéøú äøúàì

                                                                                                                                                                                     

 . )ז"רמ ( כי אז הוא עלה למעלה מן כתר רחל ונכנס למדרגת הזכר ונשלמו חיי שרה ונפטרה6496
ב ובה התחלת הגילוי אבל תשעים הראשונות "ראשונה שמתייחדת עם חו' ראה של הדרגא בת 6497

 ).יהל אור(סתומות 
 ).א"ד(ב " תרומה קלז ע6498
 ).א"ד(א " זוהר תרומה קנח ע,ב" כד עףז ד"ב דע" בפ6499
 ).א"ד(' ורזא איהו לעילא אבל כו'  פי6500
 ).יהל אור(של נשיאים ושלמה ' ב בקר כו"ל י"ר 6501
ר מינן אז אותו ַּבְש', לא מידן לידייניה וכו,  אחר,וכההיא שאמרו גבי אלישע, נכרתת כי יש נשמה ה6502

אבל אם ראויה לקבל עונשה ודאי שאין מקיפיה מתחברים אליה ואין לה הגנה כל עוד שלא , הגוף אבד
 ).ז"רמ (שלמו ימי דיני עונשה שכל אותו הזמן היא משוממת מפני הדין הנעשה בה

י איזה מכה "א דהיינו שנשף ממקומו עתשה וחזק מאד וכשהוא הולך בסריחו עצם הירך שהוא ק6503
כך . ב חדש"מ הולך ומבקר אותו מקום שהיה בו עד י" מאיחותרפ שהולך בס"והיינו אע' מ אזל וכו"שבו מ

 ).א"ד(ב חדש "ז י"בעוה' הענין הנשמה עם הגוף שפוקדת מקומ
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 הולכת ,נשוהיא שראויה לקבל עהנשמה ה
 ופוקדת את מקומה שנים ,בחוץ בעולם

אמר . עשר חדשים בבתי הקברות ובעולם
ויקם אברהם " שכתוב בא וראה ,רבי יהודה

 והרי , אמר רבי אבא.' וגו"מעל פני מתו
שנינו שכאשר הנשמה היא בשלמות 

 ונקראת אברהם ,א" נוספת לה ה,עליונה
 אומר כאשר  וכאן אתה,בשלמות עליונה
 ".ויקם אברהם" שכתוב ,אינו צדיק כל כך

עשית שמי שיושב בכסא יורד לתוך קטן 
ויקם אברהם מעל " ,אלא כך גזרתי. תחתון

 , שאמר רבי בו אמר רבי זריקא,"פני מתו
 ,נהודיכשהנשמה ראויה לעלות למקום ע

נה על הגוף הקדוש שיוצאת ידם מגוק
  זהו. ואחר כך עולה למקום מעלתה,משם

 זה ,"ויקם אברהם מעל פני מתו"שכתוב 
  .הגוף

 àîìòá øáì äìæà àùðò àìá÷ì àéæçúàã
 éøá÷ éúáá éçøé øñéøú äøúàì äì úã÷ôîå
 áéúëã éæç àú äãåäé éáø øîà àîìòáå

)áâ âë úéùàø (åâå åúî éðô ìòî íäøáà í÷éå '
 àéä àúîùð ãëã ïðú àäå àáà éáø øîà

 äàìò àîåìùúá]ä äá óñåúéð ' úàø÷ðå
àîåìùúá íäøáà[ >äàìò< øîà úà àëäå 

 íäøáà í÷éå áéúëã êë ìë äàëæ àúéì ãëã
 øèåæ åâá úéçð àéñøëá áéúéã ïàî úãáò

àðøæâ éëä àìà äàúú  éðô ìòî íäøáà í÷éå
åúî äîùðäùë à÷éøæ éáø øîà åá éáø øîàã 

 íãå÷ äðãò íå÷îì úåìòì äéåàø>äðéâî <
)äðéâä(óåâä ìò 6504 øçàå íùî úàöåéù ùåã÷ä 

ää äúìòî íå÷îì äìåò êë" ìòî íäøáà í÷éå ã
óåâä åäæ åúî éðô6505   

אלו שאר גופות  ,"וידבר אל בני חת"
ם תחתים ונהלמיה )בני( שהם ,הצדיקים

 חתים על שהם .םבעולם למען יראת קונ
 אמר רבי . ולמה צריכה אותם.שוכני עפר

 ,שהיה( ועל , הכל כתובים במנין,יהודה
 ומה . הגוף במנין עמהם)א זה היה אותו"ד

  ,אמר להם בדרך פיוס ובדרך כבוד

 úç éðá ìà øáãéå)íù ( úåôåâ øàù åìà
 íäù íé÷éãöä)éðá (ä íìåòá íéîìäðå íéúçú

íðå÷ úàøé ïòîì6506 )å( ìò íéúç éðëåù íäù
 àìë äãåäé éáø øîà åäì äëéøö éàîàå øôò

ïéáéúë àðééðîá6507 ìòå )éåäã( ]àåää éåä àã[ 
 ñåéô êøãá åäì øîà äîå ïåäîò àðééðîá àôåâ

ãåáë êøãáå  
  âë÷/á  
  øäæ  

 הרי ".מזמור. "שעל גבן עשה אותן לזמר
 "מזמור לדוד" ובכל כתוב . ונתבאר,בארנו

 .מר דוד כלל וכאן לא א,"לדוד מזמור"או 
 לזמר רוח הקודש שעתידה ,אלא מזמור

זמן שיקים הקדוש ברוך הוא את לאותו 

àøîæì ïåì ãéáò åäééáâ ìòã6508 àä øåîæî 
 øîúàå àðîé÷åàå åà ãåãì øåîæî áéúë àìëá

 øîà àì àëäå øåîæî ãåãì øåîæî àìà ììë ãåã
äéì àøîæì ïéîæ àùãå÷ çåøã6509 íé÷åéã àðîæì 

á÷"àøôòî ìàøùéì ä6510åäéì åøéù ïéãëå " ä

                                                                                                                                                                                     

והם מגינים ממש על הנפש החופפת על הגוף , מ" שבשבעת ימי האבילות חוזרים שבעת מקיפי ל6504
אלא שרומז שאחרי ההספד , שנראה שהיה די שיאמר מעל מתו, ש מעל פני מתו"וז. בסוד הבלא דגרמי

מעל , ס הנשמה שקמה לעלות למקום עדנה"אז קם אברהם שה, ל"והבכיה שסודם על שבעה המקיפים וכנז
 . )ז"רמ (שנים, א והייני פני"שני צלמים מאושהמקיפים הן הם הצלם המאיר בפנים והם , פני מתו
 .)ז"רמ ( כאשר הצלם טוב וראוי אז הנשמה יש לה קימה ועילוי להתעלות למעלה6505
וידוע . בארץ אדום ולכן נקרא בלשון חת מלשון שברון מתו ו בני חת היו מהשבעה מלכים שמלכו6506

 ולעשות הבירור להעלותם עד שכל הצרות שסובלים הצדיקים בעולם הזה הן לתקן ניצוצות המלכים
למען ' תחתים וכוהש "וז, 'כוו, המחשבה העליונה היא חכמה הנקראת יראה כנודע מסוד דחילו ורחימו

וכנגד זה אמר , מטעם הברור נהיה המות וגם, ס החכמה שבה סוד ישראל הנקראים ראשית"ה, יראת קונם
 .)ז"רמ (ס המלכות"ה, שהם שוכני עפר

 ).א"נ(מ "א.  הם נכתבין במנין פירוש רק הצדיקים6507
 ). מ"מ(והיו אומרים המזמור כמו שאומרים אותו בני אדם בחיתוך התיבות  6508
 ).ב' ד סי"אור יקר ש(משום דמזמור הוא כינוי לרוח הקדש  6509
 ).מ"מ(בביאת המשיח  6510
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 ".שיר חדש' שירו לה" ואז ,ישראל מן העפר
 שהרי שירה כזו לא נאמרה ,אז הוא חדש

  .מיום שנברא העולם
אין כל חדש תחת " כתוב ,אמר רבי חייא

  והיא, וכאן שירה זו היא חדש,"השמש
 ומי ,חת השמש היא שהרי ת,תחת השמש

 . ואז יש חדש תחת השמש, זו הלבנה,היא
 ומי הם ,"כי נפלאות עשה" משום ,מהל

הושיעה לו ימינו " זה שכתוב ,הנפלאות
   את, את מי,"הושיעה לו" ".וזרוע קדשו

ùãç åäéà ïéãë ùãç øéù6511 àúøéù àäã 
àîìò éøáúàã àîåéî øîúà àì éàäë6512à " ø

 áéúë àééç)è à úìä÷ ( úçú ùãç ìë ïéàå
ùîùä6513 éäéàå ùãç éäéà àã àúøéù àëäå 

îù úåçú àäã ùîùä úçú åäéà éàîå éåäì àù
ùîùä úçú ùãç éåä ïéãëå àøäéñ àã6514 éàî 

àîòè6515 ïéâá )à çö íéìäú ( úåàìôð éë
äùò6516 áéúëã éàä úåàìôð ïåðéà ïàîå )íù (

ïàîì åì äòéùåä åùã÷ òåøæå åðéîé åì äòéùåä  
  àúôñåú  

רבי יוסי בן רבי יהודה הלך לראות את 
 יאמר מר אם שמע את , אמר לו.רבי חייא
יתא י איך אמרו בעלי הבר,הזוהפרשה 

 אשרי חלקם , אמר.שפרשוה בענין הנשמה
 שכך התורה היא ,של הצדיקים בעולם הבא

 שאף על גב ,ן גדול של מיםיבלבם כמעי
ב המים פותחים מֹר שסותמים אותו

  . לכל עברינות שנובעים ימע
 אני .אהובאתה  , רבי יוסי,שמעובא 

דם  לעולם אין גוף הא,אמר לך בפרשה הזו
 עד ,מהנכנס בחשבון הצדיקים על יד דּו

שתראה הנשמה פנקס סימן שנותנים לה 
 אני ,אמר רבי יוסי. הכרובים בגן עדן

 היא ,הנשמה נכנסת לשםאחר ששמעתי ש
 ולא לרדת ,הולכת לעלות למקומה למעלה

 נעשית ,דם שתעלה ותכנסו אבל ק.למטה
 ומראה לו ,מהאפוטרופוס הגוף על יד דּו

לקבל שכר ארבע מאות שראוי הוא 
  . עולמות

á éñåé éáø" àééç éáøì éîçéîì ìæà äãåäé ø
à" åøîà êéä àúùøô éàä òîù éà øî àîéì ì

 øîà àúîùðã àðééðòá äåùøôã àúéðúî éøàî
äé÷ìåç äàëæ>ïå< êëã éúàã àîìòá àé÷éãöã 

éîã àáø àòåáîë ïåäáìá àúééøåà àéä óàã à
àééî úåàéâñî äéì ïéîéúñîã áâ ìò6517 éçúô 

 øáéò ìëì ïéòáðã ïéòåáî  
 êì àîéà àðà úà àîéçø éñåé éáø òîù àú
 ñðëð íãàä óåâ ïéà íìåòì àúùøô éàäá
 äàøúù ãò äîåã ãé ìò íé÷éãöä ïåáùçá

âá íéáåøëä äì ïéðúåðù äðîéñ ñ÷ðô äîùðä" ò
 àðòîù àðà éñåé éáø øîà) àãàúîùð( ] àäã

áã øú[ äøúàì à÷ìñì úìæà àéä ïîú úìééò
 äìòúù íãå÷ ìáà àúúì úçéîì àìå àìéòì
 äîåã ãé ìò óåâä ñåôåøèôà úùòð ñðëúå
 úåàî òáøà øëù ìá÷ì àåä éåàøù åì äàøîå

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(' כ עכשיו עד שיכלו כו"ש ותחדש פני אדמה בנשמתין חדתין משא"כמ 6511
אור ( שנתמעטה הירח וירדה למטה מעולם לא נתחדשה בסוד שני המאורות הגדולים מפני שמעת 6512

פ שכבר אמרו אותו הפרות ודוד המלך יש לומר שהיו אומרים מה שעתידה השכינה לומר "ואע' פי). יקר
 ).מ"מ(בימות המשיח 

 ).יהל אור(וכל הוא סוד כל בשר דנפקין מכל  6513
 תחת השמש ממש דהיינו מלכות למעלה מנצח והוד תחת שאז תהיה מתחדשת הירח במילואה' פי 6514

הפסוק עצמו מתרץ קושיא זו כיון דאין כל ' פי). אור יקר(ת מה שלא היה מבריאת עולם ועד עתה "הת
וסיהרא היא תחת השמש והיא אומרת שירה חדשה לכך מתרץ בגין דנפלאות עשה , חדש תחת השמש

כי נפלאות עשה ' ר חדש ואם יקשה לך הא אין כל חדש כוושיעור הכתוב מזמור שהוא השכינה אומרת שי
 ).מ"מ(ולכך אומרת דבר חדש 

 ).אור יקר(שיר חדש דהיינו שיר חדושה של לבנה ' ט עתידה מזמור להכריז שירו לה"מ 6515
, דהיינו סוד צפונית מערבית מערבית דרומית, בגין דבהו אסתמך בחסד וגבורה שהם ימינו וזרועו 6516

ת אם כן הושיעה לו נמי "ה דהיינו ת"ומשום דימינא וזרוע קדשו משמע דאהדר להוי, רבוהושיעה לו למע
. וימינו וקדשו נמי אהדר לה' אלא לההוא דרגא וכו' לא תפרש לה, הושיעה לו למאן' אהדר ליה לזה פי

משום ת אי אפשר "דלפרש ימינו וקדשו והושיעה לו בת', וטעם כינוי ימינו משום דבהו אסתמך בימינא וכו
דהושיעה לו ודאי לההוא דרגא דקאמר שירתא דא ואין בזה לספק דלא שייך הכי אלא במלכות שהיא 

 ).אור יקר(הגולה 
 ).א"נ(ב "הרש.  פירוש מריבוי המים שבמבוע פוקדים ובוקעים הסתימה ויוצאים המים לחוץ6517
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 , הנה רבי אלעזר אמר,אמר רבי חייא
 משום שמכריזים ,דםושהרי דומה יודע ק

שבזמן  , אבל אני כך שמעתי.עליה בגן עדן
 חוזרת על הגוף ,שנותנים לה פנקס

 .להכניסו בפתק של הצדיקים על ידי דומה
אך אם אתה לו שמעני נתתי "זהו שכתוב 

כסף "מה זה  ".כסף השדה קח ממני
 הכסוף של ארבע מאות ו זה,"השדה

  .שהוהעולמות שנותנים לו ליר

 úåîìåò  
 àäã øîà øæòìà éáø àä àééç éáø øîà
 ïãòã àúðâá äìò éæøëîã íåùî íãå÷ òãé äîåã

ã àðãòá éã àðòîù êë àðà ìáà äì ïéáäé
 à÷úôá äéì ìéòàì àôåâ ìò øæç àñ÷ðô

 äîåãã éåãé ìò àé÷éãöã]àã[ ä áéúëã àåä
)âé âë úéùàøá ( éúúð éðòîù åì äúà íà êà

àã äãùä óñë åäî éðîî ç÷ äãùä óñëàåä  
 àôåñë ïéîìòã äéì ïéáäéã úåàî òáøà
àðñçàì  

כשרב יוסף היה שומע הפרשה הזו 
 ,הוא עפר מי ש, היה אומר,מראשי הישיבה

 , מי יזכה ומי יקום, הוא זוכה לזה)ריק(איך 
אמר . ' וגו"'מי יעלה בהר ה"זהו שכתוב 

וישמע " , מה שכתובבא וראה ,רבי אבא
ן ול אברהם לעפרואברהם אל עפרון וישק

סוף הגדול שהם י זהו הכ".את הכסף
ארבע מאות שקל " .סופיםיעולמות וכ

ארבע מאות עולמות והנאות  ,"כסף
 ,רב נחמן אמר ,"חרובר לסוע" .םוכסופי
ר כל שערי שמים וירושלים של ושיעב
  . ואין מוחה בידו,מעלה

ואחרי כן קבר " , מה כתובבא וראה
 ונמנה עם שאר ".אברהם את שרה אשתו

 על הממונההצדיקים בחבורתם מפתק של 
 כל , כך למדנו, אמר רבי יצחק.ידי דומה

נים על ואותם שכתובים בידי דומה וממ
 יקומו לזמן שעתיד להחיות שוכני ,ידו

 אוי לרשעים שאינם כתובים על ידו .עפר
 ועל זה . שיאבדו בגיהנם לעולמים,בפתק
כל הנמצא ובעת ההיא ימלט עמך "נאמר 

  ".כתוב בספר
  

 àúùøô òîù äåä ãë óñåé áø]àã[ 
 åäéàã ïàî øîà äåä àúáéúîã ïåäéøàîî

à÷ éàî àøôò >àð÷éø <)àð÷éã(ïàî éàäì éëæ  
ää íå÷é ïàîå äëæé" ã)â ãë íéìäú ( äìòé éî

åäé øäá"åâå ä 'î éæç àú àáà éáø øîàä 
ã áéúë)æè âë úéùàøá ( ìà íäøáà òîùéå

 àåä àã óñëä úà ïåøôòì íäøáà ìå÷ùéå ïåøôò
 òáøà ïéôåñëå ïéîìò ïåðéàã àúáø àôåñë
 úåàðäå úåîìåò úåàî òáøà óñë ì÷ù úåàî

ïéôåñëå6518îçð áø øçåñì øáåò  øåáòéù øîà ï
 äçåî ïéàå äìòî ìù íìùåøéå íéîù éøòù ìë

 äãéá  
 áéúë äî éæç àú)èé íù ( øá÷ ïë éøçàå

 øàù íò äðîðå åúùà äøù úà íäøáà
 éåãé ìò àðîîã à÷úôî íúøåáçá íé÷éãöä
 ïåðéà ìë àðøéîâ éëä ÷çöé éáø øîà äîåãã
 ïåîå÷é éåãé ìò ïðîîå äîåãã éåãéá ïéáéúëã

çàì ïéîæã àðîæì ïåäì éåå àøôò éøééã àé
 åãáàéù à÷úôá éåãé ìò ïéáéúë àìã àéòéùøì

 øîàð àã ìòå ïéîìòì íðäéâá)à áé ìàéðã (
øôñá áåúë àöîðä ìë êîò èìîé àåää úòáå  

  íìòðä ùøãî  
 שהגוף הזה ,' וגו"גר ותושב אנכי עמכם"
 אמר . במנין אחד עמכם בחבור הזהואה@

ת את ויענו בני ח" , ראה מה כתוב,רבי
 כמו כן בדרך כבוד בדרך ,' וגו"אברהם

áùåúå øâ6519åâå íëîò éëðà  ') âë úéùàøá
ã ( àôåâ éàäã]éåä[ ïåëîò ãç àðééðîá  àøåáçá

àã6520 áéúë äî äàø éáø øîà )ä íù ( éðá åðòéå
åâå íäøáà úà úç ' êøãá ãåáë êøãá ïë åîë

                                                           

 ).א"ד( ותענוגים בעולם הבא 6518
ז עסקתי בתורה ומעשים "כי בעוה,  תמיד אנכי עמכםב" ירצה בין גר בעולם הזה ובין תושב בעוה6519

 . )ז"רמ (ולכן תנו לי אחוזת קבר עמכם, גן עדן כמו כןבב אהנה "טובים כמו כן ובין בעוה
 ).ז"רמ ( כי הוא ראוי להיות בחבורתם שהוא מנוקה מכל סיג וחלאה שמהם בא הפירוד והפיזור6520



úéùàøá 

719 

שמענו אדני נשיא " זהו שכתוב .פיוס
נשיא אלהים "מה זה ". אלהים אתה בתוכנו

דם שיצא הצדיק ו ק, אמר רבי פנחס".אתה
 בת קול יוצאת בכל יום על ,מן העולם

 הכינו מקום ,אותם הצדיקים בגן עדן
 , ועל כן הם אומרים.לפלוני שיבא לכאן

ים מלמעלה אתה נשיא בכל יום מאת אלה
 במבחר ,"במבחר קברינו" .בתוכנו

בחרים ו בחבורת הצדיקים המ,הצדיקים
 ואיש . הכניסהו בחשבון עמנו,מנה אותו

 כי כלנו שמחים ,ממנו לא ימנע את המנין
  .בו ומקדימים לו שלום

ñåéô6521ää " ã)å íù (ðòîùå àéùð éðåãà 
éäìà"éäìà àéùð éàî åðëåúá äúà í" äúà í

 íìåòä ïî ÷éãöä àöéù íãå÷ ñçðô éáø øîà
 ïâá íé÷éãöä íúåà ìò íåé ìëá úàöåé ìå÷ úá

ôì íå÷î åðéëä ïãò íä ïë ìòå ïàëì àáéù éðåì
éäìà úàî íéøîåà" ìëá àéùð äúà äìòîìî í

 íé÷éãöä øçáîá åðéøá÷ øçáîá åðëåúá íåé
 åúåà äðî íéøçáåîä íé÷éãöä úøåáçá
 úà òðîé àì åðîî ùéàå åðîò ïåáùçá åäñéðëä

íåìù åì íéîéã÷îå åá íéçîù åðìåë éë ïééðîä  
  ïá éñåé éáø øîà   בןאמר רבי יוסי

  ãë÷/à  
  øäæ  

 ,אותה הדרגה שאמרה את השירה הזו
 .משום שבהם נסמכה בימין ובשמאל

 ודאי לאותה הדרגה ,"הושיעה לו ימינו"
 בזמן שיקומו מתי , מתי.של המזמור הזה

 ואז יהיה חדש ,עולם ויתעוררו מן העפר
 ,רבי יוסי אמר. מה שלא נעשה בעולם הזה

בזמן שיעשה הקדוש ברוך הוא נקמות 
 , אז תאמר השירה,יל ישראלבעולם בשב

שהרי אחר כך יתעוררו מן העפר המתים 
 ,של העולם ויתחדש העולם בקיום שלם

 ,כבתחלה שהמות שולט בעולם(שלא יהיה 
 ,א כרת ומיתה בעולם"נ משום שהנחש

 גרם ) הנחש מהעולם שהוא גרםויעבור
 ונטמא העולם ונחשכו ,מות בעולם לכל

  .פניו

àã àúøéù øîàã àâøã àåääì åäáã ïéâá 
àìàîùáå àðéîéá êéîúñà6522 åðéîé åì äòéùåä 

øåîæî éàäã àâøã àåääì éàãå6523 éúîéà 
àîìò éúî ïåîå÷éã àðîæá6524 àøôòî ïåøòúéå 

ùãç àäé ïéãë6525 éàäá ãéáòúà àìã äî 
á÷ ãéáòéã àðîæá øîà éñåé éáø àîìò" ïéî÷åð ä

àîìòá6526 øîàúé ïéãë ìàøùéã åäééðéâá 
øúáì àäã àúøéù6527î ïåøòúé  éúî àøôò

 éåäéì àìã íéìù íåé÷á àîìò ùãçúéå àîìò
)àéåçã ïéâá àîìòá àúåî èéìùã àúéîã÷ë (
]ð" àéåç øáòúéå àîìòá äúéîå úøë àîàîìò[ 

ã àìëì àîìòá àúåî íéøâ]å[ àîìò áàúñà

                                                                                                                                                                                     

חים המתיישבים על הלב ומפייסים את הדעת ופיוס דברים נכו,  כבוד הוא דברי יקר וחשיבות6521
כי בתחילה הפיס דעת הצדיקים , ודוק כי בדברי אברהם הקדים הפיוס אל הכבוד, שיתפייס ויסמוך בהם
שלא התעצבו בחברתו ולכן אמר להם שהרבה זכות ותורה שודאי גם להם , וכנזכר' באומרו גר ותושב וגו

מה שקנה ] מאתם[ באומרו תנו לי כאילו מתנה היא לו ואחר כך כיבדם. ייטב בשפע אשר יושפע עליו
ושים , ואולי ירמוז עוד דבר נחמד הוא מה שאנו מכוונים בתפילתינו באמרנו בברכת על הצדיקים. בזכותו

שנתפלל לו יתברך שכל האורות והשפע והחסד שנזכה ונרויח עם תורתנו ומעשינו הטובים , חלקנו עמהם
ו נעשה איזו עבירה בר מינן "מובטחים שאם ח שבהם נהיה, הצדיקים הגדוליםיהיו גנוזים ומופקדים בחלק 

אותם הצדיקים שאינם רוצים ליהנות אלא משלהם נותנים לכל אחד , שלא נאבד אותם בשעת המיתה
הרי הוא לי במתנה ואין לך כבוד גדול , ש תנו לי"וז וגם בסוד ישמח משה במתנת חלקו, חלקו שהרויח

  .)ז"רמ (יותר מזה
ה הגדלות "אתבנית ששמותיה יחדון על שמות הוי] ל" ש–י "ל ומנה"אצ[ומנהו ' ש שמאלו כו"כמ 6522

 ).יהל אור) (י"ה יאהדונה" ששמותיה מתייחדין עם שמות הוי- ל "ה לא הבתני כאן ואולי צ"א(ס "ה
 ).א"ד(א "מזמור דא רוח קודשא ככתוב בתרומה קמ ע' פי). מ"מ(כאלו אמר דאיהי מזמור  6523
 ).יהל אור(ל סמזמור זה בתחיית המתים אומרת אותו המלכות "רבי חייא פליג על רבי יוסי וס' פי 6524
 ).יהל אור(' שיתמלא פגימתה ויהיה אור הלבנה וכו 6525
רבי ' וכו' לפני ה' ישועתו כו' ש הודיע ה"וכמ). אור יקר(דהיינו בזמן הגאולה כך שנים קודם התחיה  6526

 ).יהל אור(יח הוא שאומרת אותו יוסי חוזר לסברתו שבביאת המש
, דאם כן מאי שיר חדש דקאמר כמה חדושין אחרים יהיו באותו זמן, לפרשו אחר התחיה אי אפשר 6527

 ).אור יקר(שאין חידוש אלא שיר חדש לבד , אמנם העיקר בזמן הנקמה
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]êéùçúàå) [êéùçàå(éåôðà   
ואיבה אשית בינך ובין " כתוב ,בא וראה

 עם חלפו" ככתוב ,"ואיבה" מה זה ".האשה
ניות משוטטות ו שהנה כמה א".אניות אבה

ניות וספינות ו ויש א,בתוך הים הגדול
ניות שהנחש ו ואותן הא.נפרדות זו מזו

. ניות אבהו נקראות א,הזה שט בתוכן
ובין " .'זו אשה יראת ה ,"בינך ובין האשה"

אלו שאר עמים עובדי עבודת  ,"זרעך
 .אלו ישראל ,"ובין זרעה" .כוכבים ומזלות

זה הקדוש ברוך הוא  ,"וא ישופך ראשה"
 שכתוב ,שעתיד לבער אותו מן העולם

רוח ואת " וכתוב ,"בלע המות לנצח"
זה  ,"ראש". " אעביר מן הארץהטומאה

 שהרי אז ,ררו המתיםלעתיד לבא כשיתעו
 שהוא ,ש בראםשיתקיי ,שהעולם יהיה רא
זה  ,"ואתה תשופנו עקב" .העולם העליון

 ,עקב ואינו בקיום כעת שהוא ,בעולם הזה
ואותו הנחש נושך את העולם ומחשיך פני 

  .הבריות

 áéúë éæç àú)åè â úéùàøá ( úéùà äáéàå
 áéúëãë äáéàå éàî äùàä ïéáå êðéá) è áåéà

åë (ïéáøà äîë àäã äáà úåéðà íò åôìç6528 
àáø àîé åâ ïàèù6529 ïðéôñå ïéáøà úéàå 

àã ïî àã ïùøôúî6530 ùçð éàäã ïéáøà ïåðéàå 
åâá èàù ïéáå êðéá äáà úåéðà ïåø÷à åäééå

åäé úàøé äùà àã äùàä" ïéìà êòøæ ïéáå ä
åëòò ïéîò øàù" àåä ìàøùé ïéìà äòøæ ïéáå í

 ùàø êôåùé)åè â úéùàøá (á÷ àã"ä6531 ïéîæã 
 áéúëã àîìòî äéì àøòáì)ç äë äéòùé ( òìá

 áéúëå çöðì úåîä)á âé äéøëæ ( çåø úàå
õøàä ïî øéáòà äàîåèä6532àã ùàø 6533 

 éåäì ïéãë àäã àéúéî ïåøòúéã éúàã àðîæì
àø àîìò"àøá íéé÷úéã ù" àîìò åäéàã ù

äàìò6534á÷ò åðôåùú äúàå 6535 )åè â úéùàøá (
á÷ò åäéàã àúùä àîìò éàäá àã6536 åàìå 

 êéùçàå àîìòì êéùð àéåç àåääå àîåé÷á åäéà
ïééøá éôðà  

 הימים של אדם נבראו ועמדו ,בא וראה
ימו ייון שהסת כ.באותם הדרגות העליונות

 ïåðéàá åîéé÷å åàéøáúà ùð øáã ïéîåé éæç àú

                                                           

 ).מ"מ(הם הנשמות הקדושות ). אור יקר(כחות רוחניים  6528
והם כחות אלו , ובה הכחות כעין ספינות בים, והיא ים. ייםותחת ממשלתה כל הרוחנ, מלכות 6529

. והיינו איבה בינך ובין האשה, שהחיצוניות למטה מההיכלות, מבדילים בין השכינה לכחות הטומאה כנודע
ואומות העולם אפילו חסידיהן למטה . למעלה מההיכלות, וכן ישראל נשמתן אחוזים תחת כסא הכבוד

שריהם , כל שכן שאר האומות. הדקה המתקרבת אל הקדושה' בקלי, העליוןבהיכל טמא , מכל ההיכלות
 ).אור יקר(שהם החוצה 

 ).מ"מ(' יש נשמות שהם מצד הקדושה ויש מצד הקלי' פי 6530
 ).אור יקר(ת ובבינה "ה כאומרו ועבד הלוי הוא ומלה זו מתפרשת בת"הוא נקרא הקב 6531
אלא המות השולט , עביר חלקו מלמעלהלא משמע שי, דאי מקרא דבלע המות, וצריכי קראי 6532
, דהיינו אניות, דהיינו מן הארץ העליונה, לכך קאמר וכתיב ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, בעולם

דמשמע , לזה הביא קרא דבלע, אלא העברה לבד, ואי קאמר קרא דאעביר לא משמע ביטולו מכל וכל. אבה
 ).אור יקר(דבלענו 
שערי ' י שמוציא ניצוצין מנחש בסוד נ"והנשארות הוא שם יל] אש ועקבנ ר"זו[ס ישראל ויעקב "וז 6533

 .ב"א קב ע"ב וליקוטי הגר"ז פ ע"א בתיקו"בהגר' עי, י"ובענין יל, )יהל אור(' בינה עלמא דחירו דבה נפקין כו
 ).אור יקר(ספירות והיינו עלאה ' על שם שהיא ראש לז 6534
מים מלוחים , ם ולמטה הוא אוחז ויונק מי המריםומש, התחתונה מן הים שהיא מצולות ים' בחי 6535
 ).אור יקר(ובכחה מחשיך פני אדם , מן הים
אלא בשביל ' ובעולם הזה אינם מתגברים הקלי. 'ומשם ניזונים הקלי, עקבי לאה בראש רחל 6536

נ "א. בשביל היניקה שאתה יונק מעקב, לישראל, ש ואתה תשופנו"וז. היניקה שהם יונקם מאותם עקבים
ומשם היו ניזונים , והם נקראים רישא', ספירות דמלכות דאצילות בקלי' ש שבשעת החרבן נפלו ט"ן במיוב

' ש בפ"וז, וזו המלכות דמלכות נקראת זנבא, דאצילות יונקים אומות העולם' ומהמלכות דנוק. ישראל
תשופנו , עקבוזהו ואתה תשופנו , ומלכות דמלכות נקראת עקב, במדבר רישא שכיבת לעפרא וזנבא שליט

א "ש הרב כי ז"נ יובן במ"א. עקב שליט' וזנבא שהיא המלכות דמלכות שנק, לישראל בשביל שרישא בעפרא
' ב עם עשרה אותיותיהם גימ"עק' שני פעמים אלהים גימ, לפי שיש בו מוחין דקטנות, בקטנותו נקרא יעקב

ממוחין ' ויניקת הקלי, ב"עק' אלהים גימפעמים ' שהם ב, ונודע כי בגלות אין לו אלא מוחין דיניקה. ב"יעק
 ).מ"מ(א בגדלותו אז נקרא ישראל "אבל כשז, ש ואתה תשופנו עקב"וז, דקטנות
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ימי " שכתוב , באותן הדרגותהתקייםל
 מכאן .' וגו"שנותינו בהם שבעים שנה

ם ורהב" ולכן ,התקייםוהלאה אין דרגה ל
אבל אותם .  והם כלא היו,"עמל ואון

  הימים של הצדיקים

îééñîã ïåéë ïéàìò ïéâøãå ïåðéàá àîéé÷úàì 
ã ïéâøã áéúë)é ö íéìäú ( íäá åðéúåðù éîé

äðù íéòáù6537åâå '6538 àâøã úéì äàìäìå ïàëî 
àîéé÷úàì6539áäøå êë ïéâáå "í6540 ïåàå ìîò 

ååä àìë ïåðéàå6541àéé÷éãöã ïéîåé ïåðéà ìáà 6542  
  íìòðä ùøãî  

 כיון שהנשמה פוגעת ,בא וראה ,פזי
 לאחר כך פוגעת לאותו המלאך ,בהם ותדון

 הממונהאך  מל, ששנינו. עליהםהממונה
 והוא מכריז ,על בתי הקברות ודומה שמו

ביניהם בכל יום על הצדיקים העתידים 
ן ו ומיד פוגעת בו כדי לשכ,כנס ביניהםיל

הגוף בהשקט ובבטחה ובמנוחה ובהנאה 
". וידבר אל עפרון" זהו שכתוב ).עליונה(

 . זה המלאך הנקרא דומה,אמר רבי ייסא
נה ו על שהוא ממ,ולמה נתכנה שמו עפרון

פקדו בידו כל פנקסי ו וה,על שוכני עפר
הצדיקים וחבורות החסידים השוכנים 

  . והוא עתיד להוציאם בחשבון,בעפר

 ïåãúå íäá úòâåô äîùðäù ïåéë éæç àú éæô
 íäéìò äðåîîä êàìîä åúåàì úòâåô êë øçàì
 åîù äîåãå éøá÷ éúá ìò äðåîî êàìî ïðúã
íé÷éãöä ìò íåé ìëá íäéðéá æéøëî àåäå 

 éãë åá úòâåô ãéîå íäéðéá ñðëéì íéãéúòä
 äçåðîáå äçèááå è÷ùäá óåâä ïëùì]äàðäáå[ 

)äàìò (ää" ã)âé âë úéùàøá ( ïåøôò ìà øáãéå
 äîìå äîåã àø÷ðä êàìîä äæ àñéé éáø øîà
 éðëåù ìò äðåîî àåäù ìò ïåøôò åîù äðëúð
 úåøåáçå íé÷éãöä éñ÷ðô ìë åãéá åã÷ôåäå øôò

íéðëåùä íéãéñçä íàéöåäì ãéúò àåäå øôòá 
ïåáùçá  

 לעתיד לבא , אמר רבי אלעזר,ולמדנו
ד הקדוש ברוך הוא להחיות וכשיפק
 , על הקברותהממונה יקרא למלאך ,המתים

 ויתבע ממנו מנין כל המתים ,ודומה שמו
הצדיקים והחסידים ואותם גרי הצדק 

 והוא מוציאם בחשבון ,ושנהרגו על שמו
המוציא "שכתוב  זהו .כמו שנטלם בחשבון

 ,ולמדנו". איש לא נעדר' במספר צבאם וגו
 נפשות ,אמר רבי שמואל ברבי יעקב

הרשעים נתונות בידו של מלאך זה ששמו 
 וכיון .דומה להכניסם בגיהנם ולדון שם

 עד , שוב אינן חוזרות,שנמסרות בידו
 וזה יראת דוד שנתירא .שיכנסו לגיהנם

רתה עז' לולי ה" שנאמר ,כשעשה אותו עון
 אמר רבי ".לי כמעט שכנה דומה נפשי

 הנשמה פוגעת לו להכניס אותו גוף ,ייסא

 àáì ãéúòì øæòìà éáø øîà àðàúå
 íéúîä úåéçäì àåä êåøá ùåã÷ä ãå÷ôéùë
 åîù äîåãå úåøá÷ä ìò äðåîîä êàìîì àø÷é

éå íéãéñçäå íé÷éãöä íéúîä ìë ïéðî åðîî òáú
 íàéöåî àåäå åîù ìò åâøäðùå ÷ãöä éøâ íúåàå

íìèðù åîë ïåáùçá6543ää ïåáùçá " ã) äéòùé
åë î (åâå íàáö øôñîá àéöåîä ' øãòð àì ùéà

 úåùôð á÷òé éáøá ìàåîù éáø øîà àðàúå
 äîåã åîùù äæ êàìî ìù åãéá úåðåúð íéòùøä

ïåãìå íðäéâá íñéðëäì åãéá úåøñîðù ïåéëå íù 
 úàøé äæå íðäéâì åñðëéù ãò úåøæåç ïðéà áåù

 øîàðù ïåò åúåà äùòùë àøééúðù ãåã) íéìäú
æé ãö (åäé éìåì" äîåã äðëù èòîë éì äúøæò ä

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(מדות ממלכות עד חסד ' בז 6537
, שמונים שנה שהיא שמינית, בינה, שהיא גבורה דכליל כל גבוראן] ת שמונים שנהוואם בגבור[ 6538

 ).אור יקר(ובדוחק עולים שם 
ולכך הם למטה ממלכות שהם עמל , כי משם ולמעלה חכמה דרגא דלא קיימא לשאלא ולא לאתבא 6539

 ).אור יקר(' מקום הקלי, ואון
משאכ בצדיקים שהן למעלה ' ל המות וקאי על ואם בגבורות והן למטה ממנה שהן עמל וכו"ר 6540

 ).יהל אור(ס "מז
כ צדיקים " יורדים לקליפות משאכ"ואח'  עד מדמטה מחסלה למעל פירוש ששנות הרשעים הם מ6541

 ).א"נ(מ "א. עד למעלה חסד ומשם עולים' הם ממטה מ
 ).אור יקר(הרבות המתמצאות שם ' כי אפשר להם להתאחז למעלה בנעלם כפי הבחי 6542
 )הערת הזוהר(ב " שמות צז ע6543
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 זהו .עם שאר גופות הצדיקים בחשבונם
אמר רבי . ' וגו"וידבר אל עפרון"שכתוב 

 ראה מה , המלאך קודם ואומר לו,תנחום
 ".שב בתוך בני חתוועפרון י" ,כתוב למעלה

 והוא מקדים ואומר לו ,ן בעפרושחתו לשכ
 זהו .להכניס אותו הגוף בחשבון הצדיקים

ויען עפרון החתי את אברהם "שכתוב 
 ".כל באי שער עירו לאמרבבאזני בני חת 

 רב נחמן ".לכל באי שער עירו"מה זה 
   אותם,אמר

 ñéðëäì åì úòâåô äîùðä àñéé éáø øîà éùôð
 åúåà]óåâ[ íðåáùçá íé÷éãöä úåôåâ øàù íò 

ää" ïåøôò ìà øáãéå ã]åâå'[îà  íåçðú éáø ø
 äìòîì áéúë äî äàø åì øîåàå íãå÷ êàìîä

)é âë úéùàøá ( úç éðá êåúá áùåé ïåøôòå
 åì øîåàå íéã÷î àåäå øôòá ïåëùì åúçù

ää íé÷éãöä ïåáùçá óåâä åúåà ñéðëäì" ã)íù (
 úç éðá éðæàá íäøáà úà éúçä ïåøôò ïòéå

áìë445 éàî øîàì åøéò øòù éàá áìë446 éàá 
ïîçð áø åøéò øòùïåðéà øîà   

  ãë÷/á  
  øäæ  

ויהיו חיי " כמו שנאמר ,התקיימוהיו ו
 ".ואלה ימי שני חיי אברהם" וכן ,"שרה

 שכתוב , כך גם כתוב בישמעאל,ואם תאמר
 , אלא שחזר בתשובה,"שני חיי ישמעאל"

  .ועל כן קרא בימיו ויהיו

 äøù ééç åéäéå øîà úàã äîë åîéé÷úàå ååä
äøáà ééç éðù éîé äìàå ïëå éîð éëä àîéú éàå í

 áéúëã ìàòîùéá áéúë)æé äë úéùàøá ( éðù
 éø÷ àã ìòå øãäà äáåùúá àìà ìàòîùé ééç

åéäéå éåîåéá6544  
 רבי אבא ".ותמת שרה בקרית ארבע"
 , לא היו בכל נשות העולםו זדוגמא כ,אמר

שהרי נאמר חשבון ימיה ושנותיה וקיומה 
 ,בעולם ואותו המקום שבו היא נקברה

ות שלא היתה כמו שרה בכל אלא להרא
 ,ואם תאמר הנה מרים. נשות העולם

] זה[ ,"ותמת שם מרים ותקבר שם"שכתוב 
, להראות את סרחונם של ישראלבא כדי 

ישראל אלא עם שהרי המים לא הלכו 
 אבל לא נאמר במיתתה כמו ,בזכות מרים

  .שנאמר בשרה

 òáøà úéø÷á äøù úîúå)á âë íù ( éáø
ì àã àðååâë øîà àáà àîìò éùð ìëá ååä à

 àäîåé÷å àäðùå àäîåé ïáùåç øîúà àäã
 àìà äéá úøá÷úàã øúà àåääå àîìòá
 éàå àîìò éùð ìëá äøùë äåä àìã äàæçàì

 áéúëã íéøî àä àîéú)à ë øáãîá ( íù úîúå
 ìàøùéã àðçøñ äàæçàì ïéâá íù øá÷úå íéøî

àúà à÷6545 éìæà àì àééî àäã >åäì <)åäá( 
 àúåëæá àìà ìàøùéáíéøîã6546 àì ìáà 

äøùá øîúàã äîë äúúéîá øîúà  
אשריך ארץ שמלכך בן " ,רבי יהודה פתח

 הפסוק הזה ".חורים ושריך בעת יאכלו
 , אבל יש לנו להסתכל בו,בארוהו החברים

אשריהם ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן 
 סתומותלהם תורה לדעת כל הדרכים ה

 çúô äãåäé éáø)æé é úìä÷ ( õøà êéøùà
 éàä åìëàé úòá êéøùå ïéøåç ïá êëìîù

àø÷6547 ïì úéà ìáà àééøáç äåî÷åà 
á÷ã ìàøùé ïåðéà ïéàëæã äéá àìëúñàì" áäé ä

                                                           

ת נגד ג שהם מים חיים וכל נהירו נגד מוח בינה וכל משח רבו"כל חיין נגד מוח דעת שיש בו חו 6544
תימה דלא כתיב ). מ"מ(ד למלכות "א ממשיך מהמוחין שלו שהם חב"שמן והכוונה שז' מוח חכמה שנק

חיה תאחר הלהיות ונמצא שעתיד . א ואהדר לשרההל ביומ"והנכון שצ. שני חיי ישמעאלואלה ויהיו אלא 
 הבינה דומיא שנה חיים מצד' ז שאחר ע"שיהיה קיום העולם וחיותו מצד הבינה כעין הצדיקים בעוה

שיר חדש להורות שמה שעתיד להיות יש דוגמתו עתה ' יוסי קרא דמזמור שירו לה' ל ולהכי פתח ר"דלעת
 ).א"נ(ח "ז. לצדיקים

 ).ג"א קלא ע"ה ח"דע (החטא שגרם כמה להראות בתורה מרים מיתת כתיב לכך 6545
 אותו שהרי, הרבה לעילויא נשתנה הרי שעתה הגם כי ל"ור. הבאר נסתלק היא נסתלקה וכאשר 6546

 כל של התורה זכות להם היה וכן, כ"ג הבאר היה גופה מזה אשר, ורחל ישראל מזווג הם היו הדור
 היו לא ז"עכ, ל"וכנ בהמדבר שנה' מ הליכתם י"ע מ"דהס ותוקפיה חיליה הרבה אתבר וגם, שנה הארבעים

 .)ג"א קלא ע"ה ח"דע (גופה בזכותם הבאר להם שיותן כדאי עדיין
 .)הערת הזוהר(ב " ע צה6547
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 והרי זה ,ולגלות להם סודות עליונים
 ,זו ארץ החיים ,"שריך ארץא. "נתבאר

משום שהמלך שלה מזמין לה כל הברכות 
 הסוד של ,שהתברכה מהאבות העליונים

 שהוא עומד להריק עליה ברכות ,ו"וא
 בן היובל שמוציא ,ן והוא בן חורי,תמיד

 בן העולם העליון ,את העבדים לחרות
שמוציא תמיד את כל החיים וכל האור וכל 

 הבן )פיעמש(מעיד  והכל ,משחההשמן 
בני " כמו שנאמר ,הבכור הזה לארץ הזו

ומה ". אשריך ארץ" לכן ו,"רי ישראלובכ
 כמו ,"אי לך ארץ שמלכך נער"שנאמר 
 שהארץ התחתונה הזו והעולם ,שבארוה

של (העליון לא יונקים אלא מתוך שלטון 
 והכל מאותו המלך , של הערלה)מעלה

אוי לארץ  , כמו שבארוה,שנקרא נער
  .ק כךשצריכה לינ

 ïéîéúñ ïéçøåà ìë òãðîì àúééøåà ïåì
 êéøùà øîúà àäå ïéàìò ïéæø ïåì àééìâúàìå

íééçä õøà àã õøà6548äìéã àëìîã ïéâá 6549 
äì ïéîæà6550 ïäáàî àëøáúàã ïàëøá ìë 

àåã àæø ïéàìò"å6551 äìò à÷øàì àîéé÷ åäéàã 
øéãú ïàëøá6552ïéøåç ïá åäéàå 6553 àìáåé ïá 

åøéçì ïéãáò ÷éôàã6554øá ]à[äàìò àîìòã 6555 
øéãú ÷éôàã6556ïééç ìë 6557åøéäð ìëå 6558 ìëå 
úåáø çùî6559àìëå  ãéâðà447 àøá éàä 

àøëåá6560õøà éàäì 6561 øîà úàã äîë ) úåîù
áë ã (á êéøùà êë ïéâáå ìàøùé éøåëá éð

õøà6562øîúàã äîå ) æè é úìä÷( õøà êì éà 
 õøà éàäã äåî÷åàã äîë øòð êëìîù

äàúú6563 åâî àìà à÷ðé àì äàúú àîìòå 
 àúåðèìù)àìéòã(6564 ]òãøäì[ àåääî àìëå 

 àòøàì éåå äåî÷åàã äîë øòð éø÷àã àëìî
                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(מלכות  6548
 ).אור יקר(ת "ת 6549
אלא אפילו , ת בעצמו"ואין צריך לומר מה שמתברך מהת, ת והשפעתם על ידי היסוד"הזמנתם בת 6550

 ).אור יקר(ת כדמסיק "הזמנתם והכנתם על ידי הת, מה שמתברכת מן האבות
יצדק אומרו ממש ' ועתה כיון שנקרא ו, 'ק שהוא נקרא ו"ת הכולל ו"הת' יהיה ענין זה בבחי' פי 6551

לדקדק ' ועוד נקט ו', ומשך ו' ו, דהיינו שהוא כולל גם כן היסוד בעצמותו, דאיהו קיימא לארקא עלה ברכאן
' והא ודאי בבחי', לה' אחוז בין ה' כ נמצא מלך זה ו"ואח. עילאה' דהיינו ה, אשרך ארץ שמלכך בן חורין

, דהיינו מקצה השמים ועד קצה השמים, תתאה' ה, אל הקצה, עלאה'  ה,מבריח מן הקצה', שהוא נקרא ו
 ).אור יקר(ק "הכולל ו' בבחי

 ).אור יקר(דהיינו קצהו האחד  6552
 ).יהל אור(ב "ל צה ע"ע). אור יקר(קצהו השני  6553
כ חזר ופירש למה הארץ מאושרת מטעם היות "ואח, זהו טעם למה נקראת הבינה לשון חירות 6554

 ).אור יקר (מלכה בן חורין
 ).אור יקר(ה ודאי "בן י, תרין, עמה דהיינו חורין, קראה עלמא עילאה לכוון שתוף החכמה 6555
והבן אין מי שיעכב בידו כניסת , ת בן"להיות הת, והטעם, דהיינו שפע הבינה שלעולם אינו נפסק 6556

 ).אור יקר (ולכך שפעו משם תדיר ההוא נהרא דלא פסקין מימוי, אלא לעולם נכנס, הפתח אל אמו
כ נקראת ארץ החיים והחיים תלויים בה ועוד היא משפעת שפע החיות "הוא שפע הבינה שהיא ג 6557

 ).אור יקר(והמזון לבנים כפי חייתם 
 ).אור יקר(שפע אור הכתר  6558
 ).אור יקר(ר "היא שפע החכמה הנקרא שמן ודאי והיינו שפע ג 6559
דהיינו ישראל סבא שעלה ,  בני בכורי ישראלוכדכתיב, שמשם קדש לי כל בכור, דהיינו מחכמה 6560

 ).אור יקר(להודיע אחיזתו למעלה בסוד בן אפילו בחכמה " האי ברא בוכרא"ואמר . במחשבה
, בן אוחז בימין חכמה ובשמאל בינה' ועוד בחי, מבריח מן הקצה אל הקצה' והיינו סוד ו, מלכות 6561

 ).אור יקר(ומתמצע לינק מן הכתר 
כדכתיב באשרי כי , ר על ידי הבינה הנקראת אשר"ומג',  על ידו מכל הבחיכיון שהיא מקבלת 6562

 ).אור יקר(אשרך ודאי , אשרוני בנות
 ).יהל אור(' כ עלי"ג' ח האי ארץ כו"ש למטה ת"ר נער וכן מ"ה טו"דיניק מע, העשיה, ל שלנו"ר 6563
אפילו אותם העשיה ו, מתוכם מלמעלה' פי, דלאו מהם ממש אלא מגו" מגו"ואמר , הם סוד העשיה 6564

והיינו בימי . שהוא סוד היצירה, שהוא שר העולם, נער' וכחותיה אינם יונקים מהמקור אלא ממטטרון הנק
אור (ישראל יונקין מגו כורסיא קדישא דהיינו ממלכא ומטרוניתא , ט"אבל בימי שבת ויו, הגלות והחול

 ).יקר
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éëä à÷ðéì êéøèöàã  
  )õøà (éàä éæç àú448   הזה)ארץה( ,בא וראה

  íìòðä ùøãî  
 שאמר רב .שנכנסו בכתב חשבון פנקסו

 חשבון על יד דומה )על( וכך נגזר ,נחמן
 ובחשבון הפתק ,נכנסים לבתי הקברות

נה על ו והוא ממ,עתיד להוציא אותם
  .שוכני העפר

 ïîçð áø øîàã äéñ÷ðô ïáùåç áúëá åìàòã
 øæâúà éëäå]ã[ ïåáùç ìò)éåãé ìò] (åéãé[ äîåãã 

á ïéìàò à÷ôàì ïéîæ à÷úô ïáùåçáå éøá÷ éúá
àøôò éøééã ìò äðåîî àåäå ïåì  

השדה נתתי לך והמערה אשר "מה זה 
 של שלוה הבטחה , אמר רבי יוסי,"בו

 , אמר רבי שלום בר מניומי.ומנוחה רבה
אין לך כל צדיק וצדיק מאותם העוסקים 
בתורה שאין לו מאתים עולמות וכסופים 

ומאתים " זהו שכתוב .בשביל התורה
 על "ומאתים" ".טרים את פריוולנ

לו נהרגו על ישמוסרים עצמם בכל יום כא
וכך ( ,ו הפסוק הזה ונצחו כמ,שת שמווקד

 "'ואהבת את ה"ב ו שכת,אמרו בפסוק הזה
ון את לבו בפסוק ו כל המכ,ולמדנו, 'וגו

 ,שת שמוור נפשו על קדו למס)הזה כדי
מעלה עליו הכתוב כאלו נהרג בכל יום 

רגנו כל וכי עליך ה" זהו שכתוב .עליו
 כל המוסר נפשו , אמר רב נחמן".היום

 נוחל ארבע מאות עולמות ,בפסוק זה
 והרי שנינו , אמר רב יוסף.לעולם הבא

 , מאתים על התורה, אמר רב נחמן.מאתים
תם על שמסר עצמו בכל יום על וומא
  .שת שמווקד

 åäî)àé âë úéùàøá ( êì éúúð äãùä
 åá øùà äøòîäå äåìùã àã÷ôä éñåé éáø øîà

áø äçåðîåà êì ïéà éîåéðî øá íåìù éáø øîà 
 ïéàù äøåúá íé÷ñåòä íúåàî ÷éãöå ÷éãö ìë

]åì) [åá( ìéáùá ïéôåñëå úåîìåò íéúàî 
äøåúä6565ää " ã)áé ç øéù ( íéøèåðì íéúàîå

 íåé ìëá íîöò íéøñåîù ìò íéúàîå åéøô úà
ñô éàäë åçöð åîù úùåã÷ ìò åâøäð åìéàë à÷å

>ð" áéúëã à÷åñô éàäá åøîà êëå à) å íéøáã
ä (åäé úà úáäàå"åâå ä ' åáì ïéåëîä ìë àðàúå

éãë à÷åñô éàäá< åîù úùåã÷ ìò åùôð øåñîì 
 åéìò íåé ìëá âøäð åìàë áåúëä åéìò äìòî

ää" ã)âë ãî íéìäú ( íåéä ìë åðâøåä êéìò éë
 à÷åñô éàäá åùôð øñåîä ìë ïîçð áø øîà

î òáøà ìçåðúåîìåò úåà6566 øîà àáä íìåòì 
 íéúàî ïðú àäå óñåé áø]íéúàî ïîçð áø øîà[ 

 ìò íåé ìëá åîöò øñîù ìò íéúàîå äøåúä ìò
åîù úùåã÷  

 : משנה.' וגו"ואברהם זקן בא בימים"
 , על כל פנים כך הוא,אמר רבי אלעזר
 ההוא , שנעשית הנשמה,שהמשנה הזו יפה

והנה אופן אחד בארץ אצל "שכתוב בו 
 כמו שאמור באותה ,"חיות לארבעת פניוה

 ,אמר לו רבי אבא. יתא הראשונהיהבר
 כך , אמר לו.יאמר לנו מר מאותה המשנה

התפרש בשלש עשרה מדות הרחמים 
 פתח . אבל כאן יש לנו לומר,יבפרשה של

אחת היא יונתי תמתי אחת היא " ,ואמר
 מה היא , אמר רבי אלעזר.' וגו"לאמה

 השירים לשון שאנו קוראים כאן בשיר
אלא אמר .  ושם בתורה לשון זכר,נקבה

 כאן בתורה נקרא בלשון זכר ,רבי אלעזר
 מפני שהגוף אצל הנשמה כאשה ,אצל הגוף

åâå íéîéá àá ï÷æ íäøáàå ')à ãë úéùàøá (
 àåä êë íéðô ìë ìò øæòìà éáø øîà ïéúéðúî

ãéáòúàã øéôù ïéúéðúî éàäã)å( àåää àúîùð 
éá áéúëã ä)åè à ìà÷æçé ( ãçà ïôåà äðäå

 øåîàãë åéðô úòáøàì úåéçä ìöà õøàá
 àáà éáø äéì øîà àúééî÷ àúéðúî àéääá
 éëä äéì øîà ïéúéðúî àéääî øî ïì àîéì
 àúùøôá éîçøã ïìéëî øùò úìúá ùøôúà

éìéã449 øîàå çúô øîéîì ïì úéà àëä ìáà 
)è å øéù ( àéä úçà éúîú éúðåé àéä úçà

åâå äîàì 'îà àéä éàî øæòìà éáø ø]ã[ ïðà
àúá÷åðã àðùéì íéøéùä øéùá àëä ïðéø÷6567 

 éáø øîà àìà àøåëãã àðùéì àúééøåàá íúäå
                                                           

  .ב ודברינו שם"לעיל צז ע' עי 6565
  ).ו"לש(א "ז רפח ע"ב ואד"ר קכח ע"אד 6566
 ).ז"רמ ( בשיר השירים נקראת הנשמה בלשון נקבה6567
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 äøåúá àëä øæòìà6568 ìöà øëæ ïåùìá àø÷ð  ,אצל הזכר
 ìöà äùàë äîùðä ìöà óåâäù éðôî óåâä

øëæä  
  äë÷/à  
  øäæ  

 רק כשנוטל ברכות ,אין לו מעצמו כלום
 ,מנעו ממנו וכל הפעמים שנ,לעתים ידועים

 והברכות נמנעות ,ונפגמה הלבנה ונחשכת
 . אוי לעולם שצריך לינק בשעה הזו.ממנו
 בכמה דינים נדון העולם הזה טרם ,ועוד

 , בדין ונעשהמתקיים שהכל ,יונק ממנו
ותמת שרה " ,בא וראה). כך(ונתבאר 

 משום שלא היתה ,סוד הוא ,"בקרית ארבע
א  ול,מיתתה על ידי אותו הנחש עקלתון

שלט בה כמו שאר בני העולם ששולט 
ם  ועל ידו מתו בני העולם מיום שגר,בהם

ם  פרט למשה ואהרן ומרי,להם אדם
 ומשום כבוד ".'על פי ה"שכתוב בהם 

אבל . 'השכינה לא כתוב במרים על פי ה
 הסוד של ".בקרית ארבע"בשרה כתוב 

 . ולא על ידי אחר,קרית ארבע בסוד עליון
בקרית " ,בנחש ולא ,"בקרית ארבע"

 שהתחבר דוד המלך , היא חברון,"ארבע
 ועל כן לא היתה מיתתה ביד ,עם האבות

  .אחר אלא בקרית ארבע

íåìë äéîøâî äéì úéì6569 ìéèð ãë øá 
 äéðî åòðîúàã ïéðîæ ìëå ïòéãé ïéðîæì ïàëøá
 åòðîúà ïàëøáå êùçúàå àøäéñ íéâôúàå
 àúòù àéääá à÷ðéì êéøèöàã àîìòì éåå äéðî

 ãåòå à÷ðé àì ãò àîìò éàä ïãúà ïéðéã äîëá
 äåî÷åàå ãáòúàå íéé÷úà àðéãá àìëã äéðî

)éëä (òáøà úéø÷á äøù úîúå éæç àú 
)á âë úéùàøá (àæø6570 äåä àìã ïéâá åäéà 

 èìù àìå äàîé÷ò ùçð àåääã àãé ìò äúúéî
 äéãé ìòå åäá èéìù åäéàã àîìò éðá øàùë äá

íãà ïåì íéøâã àîåéî àîìò éðá åúî6571 øá 
ùî"øäàå ä"éøîå ï"åäé éô ìò åäá áéúëã í" ä

 éô ìò íéøîá áéúë àì àúðéëùã àø÷é ïéâáå
åäé"òáøà úéø÷á áéúë äøùá ìáà ä6572 àæø 

äàìò àæøá òáøà úéø÷ã6573 àãé ìò àìå 
 òáøà úéø÷á ùçðá àìå òáøà úéø÷á àøçà
 àã ìòå ïäáàá àëìî ãåã øáçúàã ïåøáç àéä

á àìà àøçà àãéá äúúéî äåä àìòáøà úéø÷  
 כאשר הימים של אדם ,בא וראה

 האדם מתקיים , בדרגות עליונותהתקיימו
 ïéâøãá åîéé÷úà ùð øáã ïéîåé ãë éæç àú

ïéàìò6574 àìã ïåéë àîìòá ùð øá íéé÷úà 

                                                                                                                                                                                     

שכל , )ח שער כו פרק א"ע(וכמו שאמר , ז לקיים המצוות שבהן נתקן הגוף" ענין התורה שייך לעוה6568
המצוות אינן אלא לצרף ולברר את הצלם ואת החומר אך הצורה אינה צריכה תיקון כלל ולא הוצרכה 

ולכן הנשמה בתורה נרמזה בזכר והגוף בנקבה . כ"ע, ק להמשיך בהם אור לתקנםלהתלבש בצלם וחומר ר
 ).ז"רמ (שתשוקתה אל בעלה לקבל ממנו כח להוליד

ובמקום הזה במלאך , ז מקומות רבים ביסוד ובמלכות ברוב הפעמים"מלה זו מצאנוה בזהר ובתיקו 6569
שהכוונהש , רו דלית ליה מגרמיה כלוםואולם בענין המלאך הזה היה עולה על דעתי לומר באומ. ן"מטטרו

ואין בידו להשפיע או לתת אל אכפי שגוזרים עליו או נותנים , אין לו כח לפעול אלא כפי המצוה מלמעלה
 ).אור יקר(לו ענין קצוב 

 ).יהל אור(ד "שעלייהו חב' ל כורסיא שהיא עיר לד"ר 6570
י "ל דנפקא נשמתייהו ע"א בזוהר יי מלאך המות כדאית"י לא נפקא נשמתייהו ע"ג דהמתים בא" אע6571

 ).א"נ(י שכינה עצמה "מלאך רחמים ורבותא דשרה דע
) ח"ע ז"מרים וצ בא בהעלם משום יקרא דשכינתא אך קשה דלמה לא כתב כי האי לישנא במיתת (6572

 ).א"נ) (ן"מאי(ל ועדיף טפי להשוותה למשה ואהרן "ש ילפינן כמשז"ונראה דמג
דאתחבר דוד , י ושמא תאמר מלכות לבדה לכך אמר היא חברון"ת אדנאותיו' קריה שיש בה ד' פי 6573

נקראת המלכות קרית ארבע לפי ' ת הם ארבע וכו"מלכות בהתחברותה עם חג' נ דקרית ד"א. מלכא באבהן
 ).מ"מ(ת והיא קריה שמשלמת לארבע "שהיא חברון שמתחברת עם חג

והנה הצדיק מקיימם במציאותם . ימי בתוכואור פנ' וא, אור מקיף על ראשו' א, אורות' יש לאדם ב 6574
שמדבק אור העליון המקיף עם הקדושה העליונה שמשם שואב זוהר וחיות אבל הרשע גורם שאור פנימי 
שלו ישפל וירד לחיצונים אשר מתחת ואז אור המקיף שלו יורד מעליו ונכנס תוך גופו והוא יורד עד 

 ).מ"מ(התחתונים 
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 בדרגות מתקיים כיון שלא .בעולם
 עד , יוצאים ויורדים למטה,העליונות

 .קרבים לדרגה הזו שבה שורה המותמתש
 וטסה ,ואז נוטלת רשות להוציא הנשמה

 ,העולם בפעם אחת ונוטלת הנשמה
אותם  אשרי .מאומטמא את הגוף ונשאר ט

הצדיקים שלא נטמאו ולא נשארה בהם 
 באמצע הרקיע נקשר ,בא וראהו. מאהוט

 והוא נחש ,המאיר ומזהירדרך אחד 
 כולם  שכל הכוכבים הדקים,הרקיע

  והם,קשורים בו ועומדים בו תלי תלים
 על מעשי בני העולם )בצד(ממונים 

אורות  כמה קבוצות וז אדוגמכ. שבסתר
 מזה הנחש העליון הקדמון יוצאות ]'הקלי[

 וכולם ממונים ,לעולם שהתפתה בו אדם
  מעשי@ צדב

íéé÷úà6575 ãò àúúì éúçðå é÷ôð ïéàìò ïéâøãá 
 ïéãëå äéá àéøù àúåîã àâøã éàäì åáéø÷ã

åùø ìéèð6576 ]÷éôàì) [÷éôàå(àúîùð 6577 ñàèå 
àãç àðîæá àîìò6578àúîùð ìéèðå 6579 áéàñå 

 ïåðéà ïéàëæ àáàñî øàúùàå àôåâì äéì
 åäá øàúùà àìå åáàúñà àìã àé÷éãö

úåòöîàá éæç àúå àúåáàñî6580 àòé÷øã 
àøéøèñ÷ àçøåà ãç øè÷úà6581 àéåç åäéàå 

 äéá ïéøéè÷ åäìë ïé÷é÷ã ïéáëë ìëã àòé÷øã
äéá éîéé÷å6582 åøéúñá ïðîî ïåðéàå ïéìú éìú 

)ñ"ñá àåøéè ( äîë àã àðååâë àîìò éðá éãáåò
 äàìò àéåç éàäî àîìòì é÷ôð ïéøéäè éìéáç
 ïðîî åäìëå íãà äéá àúôúàã äàîã÷

ñáèåøé450éãáåò   
  íìòðä ùøãî  

 ,והנשמה כלפי מעלה כנקבה בפני הזכר
 בארבע ,שנינו שם. וכל אחד יורש מעלתו

 העדן מנטף  בכל יום)בשנה (פעמים בשעה
פות נהר גדול יותם הטויוצא מא, ןעל הג

 ושמונה ,המתחלק לארבעה ראשים
 ומשם ,פות מנטף בכל יוםיוארבעים ט

ישבעו עצי " זהו שכתוב .שבעים אילני הגן

 äîùðäå>éáâì <]ìöà[ éðôá äá÷ðë äìòî 
 äòáøàá íúä ïðú ùøåé åúìòî ãçà ìëå øëæä

 íéîòô>äòùá< )äðùá (èðî ïãò íåé ìëáó6583 
úåôèä íúåàî àöåéå ïâä ìò6584 ìåãâ øäð 

íéùàø äòáøàì ÷ìçúîä6585 äðîùå 
íéòáøàå6586 íùîå íåé ìëá óèðî úåôè 

                                                                                                                                                                                     

הוא '  בגוף והפנימי יורד להדבק בימי רע עד ששוקע לתחתית הקליתיכף שאור המקיף נבלע'  פי6575
 ).ז"רמ (דרגא דמותא

 . )ז"רמ (שאינו יכול לעשותו מדעת עצמו, י שעדיין לא הגיעה עתו למות נוטל רשות" אעפ6576
ל "א ולא דק כי ארז"עיין ד ).א"ד(א ” עובגליון פינחס רי'  תימה דהא אמרו מלאך המות בשמונה וע6577

ל בדוחק גדול כי פשט "ואני בעניי אומר דבמקום ולא דק היה צ(ב "הרש.  באחתסגפה הוא טאבזמן המ
ל דלהפלגה נקט הכי כיון דיש מציאות "הזוהר הוא כשממית לאחד לבד ולא יש מגפה כלל אמנם בדוחק י

 ).א"נ) (ן"מאי. ל"זה ועוד יש לידחק דעלמא לאו דוקא וק
גבריאל בשתים אליהו בארבע ומלאך המות בשמנה ובשעת תנא מיכאל באחת : ב"ברכות ד ע' עי 6578

שגדול כח הגבורות הסתומות שהן בחסד , גדול כחו כמו שהוא בשעת המגפה בר מינן. כ"ע, המגפה באחת
 . )ז"רמ (וגבורה

שזוכים שאין כח למלאך המות רק להוציא הנשמה והיא ] כצדיקים) [כשאר המתים(ל לא " ר6579
שלו שנכנסה לעומקי ממשלתו ] כשהיא) [כי היא(נוטלה לעצמו ] ברשע[אן אבל בכ, מתדבקת עם השכינה

 .)ז"רמ (לדיוטא התחתונה ואחרונה
 ).א"ד(' כרה דרביי כוסש א"ה ע" ספר ל6580
המאיר ומזהיר ואותו דרך הוא הליכת הנחש העליון וכל ככבים דקים וקטנים '  מקושר דרך א6581

א מה שהם עוברים בסתירה "העולם להשגיח בסתירת בקשורים בו ותולים ממנו וכולם שולטים על בני 
 ).א"ד(' כאומרו ואינון ממנן בסתירו כו

' ד א"ש לעיל דף מ"ז הקשה עליו ממ"ק והרמ"זהו פירוש הרמ(א "ש בד"מ ).א"ד( תלי הו זש פירו6582
 ).א"נ) (ב"י. והאריך בזה ומסיק שהוא מקום הנקרא אצל התוכנים בקעת החלבים

 ).ז"רמ(עדן נודע שסודו חכמה ' וכו, ששולטת באותו יוםמאותה בחינה '  פי6583
 ).ז"רמ (אותן הטיפין ועליו נאמר ונהר יוצא מעדן] ניתנין) [נותרים( שבתוכו מא הוא יסוד א6584
 א לחוץ לרחל לתיקונה"ואמר מתחלק שכן הוא נחלק ויוצא מן החזה דז. ד של רחל" הם כחב6585

 ).ז"רמ(
 ,ל שהוא למעלה מהנהגת הזמן"א עידון נשמות הצדיקים לע שהו, עדן הוא סוד המוחין למעלה6586

וגם סוד השגת , ש"ת בהנהגת הזמן בסוד הסיוע כמ" ומשם נוטפים הטיפות גם בז,והוא בחינת נצחיות
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משקה הרים " מכאן , רבי תנחום אמר".'ה
 ועדן . זהו עדן, איזו היא עליה".מעליותיו

 למעלה , רבי יהודה אמר.באיזה מקום הוא
 , בערבות הוא, רבי יוסי אמר.מערבות הוא
 שם גנזי חיים טובים ברכה ,שהרי שנינו

 העליון ן והג,ושלום ונשמתן של צדיקים
 בארץ הגנוזן כנגדו והוא עדן למטה מכו

  .ונוטל ממנו שפע בכל יום

)ð(ää ïâä éðìéà íéòáù" ã)æè ã÷ íéìäú ( åòáùé
åäé éöò" øîà íåçðú éáø ä]àëäî[) âé íù (

 ïãò åäæ äéìò àéä åæ éà åéúåéìòî íéøä ä÷ùî
 øîà äãåäé éáø àåä íå÷î äæéàá ïãòå äìòîì

úåáøòî6587àåä úåáøòá øîà éñåé éáø àåä 6588 
 íåìùå äëøá íéáåè íééç éæðâ íù ïðú àäã

âäå íé÷éãö ìù ïúîùðåæåð)àåä íé(ïåéìòä 6589 
]àåä[õøàá ïâ åãâðë ïååëî äèîì ïãò 6590 ìèåðå 

 ìëá òôù åðîî]íåé[  
 שמונה וארבעים ,אמר רבי אבהו

 וכל אחד נטל ,נביאים עמדו להם לישראל
ית טפה אחת מאותם טפות בחלקו תמצ

 ומה . שהם שמונה וארבעים טפות,של עדן
אם כל נביא שנטל טפה אחת מהן היתה 

אדם  , על כל השאררוח הקודשמעלתו ב
הראשון שהיה מקבל משמונה וארבעים לא 

 מכאן אתה למד כמה היתה ,כל שכן
 וכי מאין ,רבי בא אמר רב כהנא. חכמתו

  .היה להם לנביאים מאותן הטפות

îà åãîò íéàéáð íéòáøàå äðîù åäáà éáø ø
 äôè úéöîú å÷ìçá ìèð ãçà ìëå ìàøùéì íäì
 äðîù íäù ïãò ìù úåôè íúåàî úçà
 äôè ìèðù àéáð ìë íà äîå úåôè íéòáøàå

ïäî úçà) äéäð( ]äúéä [÷ä çåøá åúìòîå ìò ùã
ïåùàøä íãà øàùä ìë6591 äðîùî ìá÷î äéäù 

 äîë ãîì äúà ïàëî ïëù ìë àì íéòáøàå
 ïéàî éëå àðäë áø øîà àá éáø åúîëç äúéä

úåôèä íúåàî íéàéáðì íäì äéä  
 בכל טפה וטפה היוצאת ,אלא כך שנינו

 ועל כן נגזר , רוח חכמה יוצאת עמו,מעדן
 ויש , יש מים שמגדלים חכמים,במשנה

 ואותם המים .מים שמגדלים טפשים
פות י אותם המים היו מט,שמגדלים חכמים

 המים שבהם ,יוסישאמר רבי . של עדן
 מכל אותם ארבעת )יתרים (טפות יושבים

שם " הוא שכתוב .הנהרות הראשונים
 , מה זה שם האחד פישון".האחד פישון

 והוא הנופל בארץ , פישון מכולםחדוהמי
 )לישראל( ולפיכך היתה חכמת ,מצרים

ומשנגזרה הגזרה . מצרים יותר מכל העולם
 נטל הקדוש ברוך ,שאבדה חכמת מצרים

  וא אותם הטפות וזרק אותםה

 ïãòî úàöåéä äôèå äôè ìëá ïðú éëä àìà
 ïéúéðúîá øæâúà ïë ìòå åîò àöåé äîëç çåø
 ïéùôè ïìãâî àéî úéàå ïéîéëç ïìãâî àéî úéà
 ïéôèî ååä àéî ïåðéà ïéîéëç ïìãâîã àéî ïåðéàå

 ïéáúé ïéôè äéáã àéî éñåé éáø øîàã ïãòã>ð" à
ïéøéúé<ð òáøà ïåðéà ìëî  àåä äàîã÷ éøä

 áéúëã)é á úéùàøá ( íù éàî ïåùéô ãçàä íù
 ìôåðä àåäå ïåùéô íìëî ãçåéîä ïåùéô ãçàä

íéøöî õøàá6592 úîëç äúéä êëéôìå )ìàøùéì 
á(íìåòä ìëî øúåé íéøöî6593 äøæâ äøæâðùîå 
]äãáàù [)äãáàå áéúëã( ìèð íéøöî úîëç 

ïåì ÷øæå ïéôè íúåà àåä êéøá àùãå÷  
  äë÷/á  

                                                                                                                                                                                     

פעמים ' וד,  הנצחיותהוא הכל הוא מזיו הנהגה העליונה ש,ק ונבואה"ז בתורה וענין רוה"הצדיקם בעוה
אבהן ודוד '  שהם נגד ג, בוקר וערב וצהרים וחצות לילה,תפילות' שהם זמן דחלקי היום '  הם נגד ד,ביום

 ).כ ה"ש שביה"פת (ה"המלך ע
 . )ז"רמ (והכוונה שבחינת עדן הוא למעלה מדעת זעיר, ג אש ומים"ס הדעת שבו מתערבים חו" ה6587
 והוא הנקרא , שבדעת זעירמאוהיינו יסוד א, אור יסוד אבא שבתוך הדעת שהוא האוצר העליון'  פי6588

 . )ז"רמ(ושם מושרשים עיקרי השפע , גן עדן העליון
 אי נמי סוד עמיקא דבירא 'וכו כנודע שהוא נעלם "ואמת" הוא הדעת העליון המושפע מתיקון 6589

 . )ז"רמ(מא שלשם מתעלים ישראל בתפילתם שהם סוד דעת דאבא גנוז בשל א
 ).ז"רמ ( ממנו יוצאים ארבע הנהרות שבהן אותם הטפות הנזכרות6590
 ).א"נ(מ "א. ח" ויש רמז אדם והאותיות בגימטריא מ6591
 ).ו"לש(ב "לעיל פא ע 6592
 ).ג"ב קכב ע"ה ח"דע(כולם ' הרי היא שורש כל הקלי 6593
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  øäæ  
יעים ימס , בא אדם להטהרלכןו, עולםה

 והסיוע של רבו מקיף אותו .אותו מלמעלה
  .ונשמר ונקרא קדוש

 äàëãúàì ùð øá éúà êë ïéâáå àîìò
 äéì àøçñ äéøàîã àòåéñå àìéòìî äéì ïéòééñî

ùåã÷ éø÷àå øîúñàå6594  
כמה חבילות של  ,בא האדם להטמא

 וכולם ,מזדמנים לו] 'הקלי[אורות 
ם בו ומסובבים אותו  שורי)סובבים(

 וכולם . ונקרא טמא,ומטמאים אותו
 כמו ,הולכים ומכריזים לפניו טמא טמא

קשורים  וכולם ".וטמא טמא יקרא"שנאמר 
באותו הנחש הקדמוני ונסתרים בכמה 

  .מעשים של העולם

 éìéáç äîë àáàúñàì ùð øá éúà
ïéøéäè6595 åäìëå äéì åðîãæà )ïøçñäéì ïééøùå ( 

]äéá ïééøù[çñîå  éø÷àå äéì ïéáàñîå äéì ïéø
 äîë àîè àîè äéî÷ éæøëîå éìæà åäìëå àîè

 øîà úàã)äî âé àø÷éå (àø÷é àîè àîèå6596 
 ïéøéèñå äàîã÷ àéåéç àåääá ïéøéè÷ åäìëå

àîìò éãáåò äîëá  
רבי יצחק ורבי יוסי היו הולכים 

 תמהני על , אמר רבי יצחק.מטבריא ללוד
שע  שכל מעשי אותו הר,אותו בלעם הרשע

 , וכאן למדנו סוד אחד,מאהוהיו מצד הט
 כולם ,שכל מיני נחשים של העולם

 ,קשורים ויוצאים מאותו הנחש הקדמוני
 כל לכן ו.זוהמת מרוח טומאהשהוא 

הכשפים של העולם נקראים בשם הזה 
יוצאים מן הצד  וכולם ,)ועקרבים(נחשים 

  . הנה הוא נטמא,זהב ומי שנמשך .הזה

 éñåé éáøå ÷çöé éáø ãåìì àéøáèî éìæà ååä
 íòìáã òùø àåää ìò àðäååú ÷çöé éáø øîà
 àøèñî ååä òùø àåääã éåãáåò ìëã

àáàñîã6597 éðéæ ìëã àãç àæø àðôéìåà àëäå 
 àåääî ïé÷ôðå ïøè÷úî ïåäìë àîìòã àéùçð
 ïéâáå àîäåæî àáàñî çåø åäéàã éðåîã÷ ùçð
 íéùçð àã àîù ìò ïåø÷à àîìòã ïéùøç ìë êë

)íéáø÷òå ( ïàîå é÷ôð àøèñ éàäî åäìëå
 éàäá êùîúàã]ã[áàúñà àä6598  

 אלא שרוצה להטמא כדי ,ולא עוד
 .רוח טומאהלמשך עליו אותו הצד של 

כך  , שמעורר האדםדוגמא כ,שהרי שנינו
 אם הוא מעורר .גם מושך עליו מלמעלה

מלמעלה  קדושה מושך עליו ,שהובצד הקד
 ,מאהו ואם הוא מעורר בצד הט.ומתקדש

ãåò àìå6599 ïéâá àáàúñàì éòáã àìà 
 àáàñî çåøã àøèñ àåää äéìò àëùîàì

>ã<ùð øá øòúàã àðååâë ïðéðú àä6600 éîð éëä 
 àøèñá øòúà åäéà éà àìéòìî äéìò êéùîà
ùã÷úàå àìéòìî äùåã÷ äéìò êéùîà äùåã÷ã 

                                                           

ז אותן שהם משורש נשמתם כי כל " הצדיקים שכבר מתו באים לשמור את החיים שבעוה6594
ה לאיוב "ש הקב" נכללים בו לבד וכמפרצוף אחד וכל הנשמות שבאו לעולם הם' ר הי"הנשמחות שבאדה

ז הצדיקים שהם קרובים אליהם באים "כ נתחלקו הנשמות וכל הנמצאים שבעוה"ואח' איפה היית וגו
בשורש נשמתם אם זה החי הוא אבר מאיברי הנשמה של הצדיק אותו צדיק טורח עליו לשומרו שלא 

ל כי "ל הבא לטהר מסייעין לו וארז"רזיחטא כדי שיתוקן ויהיה תועלת לצדיק שיתוקן אבר מנשמתו כמש
). ק"ב מסכת -ס "ספר לקוטי הש(נשמות הצדיקים הם מסייעין אותן וכן נשמת הצדיקים הקרובים אליהם 

 בינה בסוד והוא ,הכלים לתוך לכנוס יכול היה שלא מה םדא של ראשו על הסובב המקיף אור שורש עצם
 יעיהמס והוא, ממדרגתו למעלה לעלות תריו ומתגדל ולךשה ע״יאליו  להגיע יכול םדשהא ,ס׳ סוד עילאה

ש נתיב "פת (יצרו על להתגבר תונבי לתכובי שאין מה ,לו מסייעין לטהר הבא) ב"ח ע"יומא ל (ש"כמ לו
 ).הצמצום ד בבית נתיבות

כסויים שהם ' עליונות ומלת קומרין פי' כוחות חיצונות שהם מכסה וקליפה לטהירין שהם האורו 6595
 .ב"מ עא ע"מ' ועי, )א"א לעיל פג ע"ד(ש סכתה בענן "אורות בעת תגבורתם כממכסים ה

בדד ישב מחוץ למחנה . יקרא). ב"א עט ע"ה ח"א ודע"ע רנא ע"ב(א "נ דסט"נקט בכפל לשון כנגד דו 6596
שנמסר ביד מחבלים , וטמא טמא יקרא. למקום החיצונים, ספירות' ל חוץ לי"ר, ד עולה עשרה"בד, מושבו
רחמנא , כי משם חלקו של עשו, על שם שדים מחלק איש יודע ציד איש שדה, נקרא איש שדהו, בשדה
 ).ספר הליקוטים תזריע יג (לשזבן

 ).אור יקר(וזהו התימא , אפילו צרכיו, הפך כל מעשיו לשם שמים 6597
 ).אור יקר(שכיון שמתדבק בהם הם מטמאים אותו  6598
 ).אור יקר(נפים לבא על אתונו וכיוצא שממש לידבק בהם צריך הוא להטמא במעשים מטו 6599
 ).אור יקר(מפני שהוא כלי מוכן לקבל הטומאה אם ירצה או הטהרה  6600
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 שהרי . ונטמארוח הטומאהושך עליו כך מ
 , בא אדם להטמא,נאמר על מה ששנינו

  .מטמאים אותו

 êéùîà éëä àáàñîã àøèñá øòúà åäéà éàå
 äî ìò øîúà àäã áàúñàå àáàñî çåø äéìò

äéì ïéáàñî àáàúñàì ùð øá éúà ïðéðúã  
ך עליו ו כדי למש, אותו בלעם הרשעלכן

 היה , מאותו הנחש העליוןרוח טומאה
 והיה עושה ,נטמא בכל לילה עם אתונו

ך ועמה מעשי אישות כדי להטמא ולמש
.  ואז עשה כשפיו ומעשיו,ומאהרוח טעליו 

וראשית מעשיו היה נוטל נחש מאותם 
   וקורע, וקושר אותו לפניו,נחשים

 àëùîàì ïéâá íòìáã òùø àåää êë ïéâá
 äåä äàìò ùçð àåääî àáàñî çåø äéìò
 äîò ãéáò äåäå äéðúàá àéìéì ìëá áàúñà

úåùéà éãáåò6601 àëùîàìå àáàúñàì ïéâá 
ãéáò ïéãëå àáàñî çåø äéìò éåãáåòå éåùøç 

 ïééååç ïåðéàî ùçð ìéèð éåä éåãáåòã àúåøéùå
òæáå äéî÷ äéì øéè÷å  

  íìòðä ùøãî  
 , באותו הנהר של גן עדן,באותו הגן

צא מעדן להשקות את וונהר י"שכתוב 
 , וזה היה מוליד ארבעה אחרים".הגן

 .חד הנולד ממנו פישון היהווהאחד המי
 ,פות שלא יצאו מהגןימשנטלו אלו הט

ומאותה הרוח . אבדה החכמה ממצרים
 ,כל נביא ונביאמצצו  ,שהיתה יוצאת מעדן

 ,"מתהלך בגן לרוח היום" שכתוב והיינו
 וזה הוא ,זה בגן עדן לעתיד לבא וזוגנ

 ועל כן אמר ,הנהר שראה יחזקאל בנבואתו
 .' וגו"'כי מלאה הארץ דעה את ה"הכתוב 

  .שאותם מים תמיד מגדלים הידיעה בעולם

ääá ïãòã àúðâã àøäð àåääá àðâ àå
 áéúëã)é á úéùàøá ( úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå

 ãçàäå íéøçà äòáøà ãéìåî äéä äæå ïâä úà
 åìà åìèðùî äéä ïåùéô åðîî ãìåðä ãçåéîä
 íéøöîî äîëçä äãáà ïâäî åàöé àìù úåôèä

öîú ïãòî àöåé äéäù çåøä åúåàîå å)äåöî451( 
 áéúëã åðééäå àéáðå àéáð ìë)íùç â  ( êìäúî

ðâå íåéä çåøì ïâáæå äæå àáì ãéúòì ïãò ïâá äæ 
 øîà ïë ìòå åúàåáðá ìà÷æçé äàøù øäðä àåä

]áåúëä[) è àé äéòùé ( úà äòã õøàä äàìî éë
åäé"åâå ä' äòéãéä íéìãâî ãéîú íéî íúåàù 

íìåòá  
 כל נשמתן של צדיקים ,שנו רבותינו

 ומה ממה שיורד מעדן .למעלה בעדן הן
לעומדים בו ונהנים  ,החכמה בעולםישגא 

. מהנאותיו וכסופיו על אחת כמה וכמה
כנס י כיון שהנשמה זוכה ל,אמר רבי יצחק

ל השר " מיכא,בשערי ירושלים של מעלה
 מלאכי ,הגדול הולך עמה ומקדים לה שלום
מי זאת "השרת תמהים בה ושואלים עליה 

לה בין ו מי זאת ע".לה מן המדברוע
 ,רב שדומה להבלהעליונה מהגוף הח

  ".אדם להבל דמה"שכתוב 

 ïãòá äìòîì íé÷éãö ìù ïúîùð ìë ïðáø åðú
å ïä]äî[ íìåòá äîëçä àâùé ïãòî ãøåéù äîî 

 úçà ìò åéôåñëå åéúåàðäî ïéðäðå åá íéãîåòì
 äëåæ äîùðäù ïåéë ÷çöé éáø øîà äîëå äîë

àëéî äìòî ìù íéìùåøé éøòùá ñðëéì" øùä ì
ã÷îå äîò êìåä ìåãâä éëàìî íåìù äì íé

 äéìò íéìàåùå åá íéäîú úøùä)å â øéù ( éî
 íéðåéìòä ïéá äìåò úàæ éî øáãîä ïî äìåò úàæ

]îï [ áéúëã ìáäì äîåãù áøçä óåâä) íéìäú
ã ãî÷ (äîã ìáäì íãà  

היא יונתי  אחת" ,הוא משיב ואומר
 היא תמתי אחת היא מיוחד היא אחת

שהיא  ,לאמה זו היא כסא הכבוד ,"ִאָּמּהל
.  שנגזרה ממנה,האותאם לנשמה ויולדת 

אלו שאר הנשמות  ,"ראוה בנות ויאשרוה"

 øîåàå áéùî àåä)è å øéù ( úçà éúðåé àéä
úçà éúîú úçà àéä úãçåéî àéä  äîàì àéä

 äîùðì íà àéäù ãåáëä àñë àéä åæ äîàì
 äì úãìåéå]äøæâðù[äåøùàéå úåðá äåàø äðîî  

)äéù"è å ù( ïúìòîá ïäù úåîùðä øàù åìà 

                                                           

וממש כמעשה העבירה ההיא היה גורם יחוד אדם בליעל איש און להתייחד ולהקשר באתון עם  6601
 אלא שאתה ל ולא עוד"שבלעם היה מטמא עצמו באתון שלו שזינה עמה וכמו שארז). אור יקר(החמורים 

 ).א"ד(' עושה עמי מעשה אישות וכו
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 והם הנקראות בנות ,שהן במעלתן למעלה
 הנה חזרנו על מה , אמר רבי יוסי.ירושלים
 ,אלו נקראות בנות ירושלים ,שאמרנו

   .והאחרות נקראות בנות לוט

íìùåøé úåðá úåàø÷ðä íäå äìòîì6602 øîà 
 úåàø÷ð åìà ïøîàã äî ìò àðøæç àä éñåé éáø

èåì úåðá úåàø÷ð úåøçàäå íìùåøé úåðá   

שאר הנשמות  ,"ראוה בנות ויאשרוה"
מלכות " .משבחות לה ואומרות שלום בואך

מלכות אלו האבות שהם  ,"ופילגשים
כולם .  ופילגשים הם גרי הצדק.מלכות

משבחות ומקלסות אותה עד שנכנסת 
   ואזי הנשמה במעלתה,למעלה

 úåçáùî úåîùðä øàù äåøùàéå úåðá äåàø
 úåëìî êàåá íåìù úåøîåàå äì]åíéùâìô [

)íéùâìôäå( úåëìî íäù úåáàä åìà úåëìî 
ä íéùâìôåï úåñì÷îå úåçáùî íìë ÷ãöä éøéâ 

 äîùðä éæàå äìòîì úñðëðù ãò äúåà
äúìòîá  

  åë÷/à  
  øäæ  

 ונוטל , ומוציא את לשונו,את ראשו
 ועושה ממנו ,עשבים ידועים ושורף הכל

 אחר כך נוטל את ראש אותו .רת אחתוקט
 ועושה , לארבעה צדדיםהנחש וקורע אותו

 ,גול אחדיועושה ע. רת אחרתוממנו קט
 ,והיה אומר דברים ועושה מעשים אחרים

עד שמשך עליו רוחות טמאות ומודיעות לו 
 ועושה בהם מעשים כפי מה ,מה שצריך

 .שהם יודעים מצד אותו הנחש של הרקיע
שך ו עד שמ,משם נמשך במעשיו ובכשפיו

ומכאן .  הנחש הקדמוניעליו רוח מאותו
 לכן ו.היה יודע ידיעות וכשפים וקסמים

ולא הלך כפעם בפעם לקראת "כתוב 
רש וקר והשי והע. נחשים ודאי,"נחשים

 ואחר כך . כמו שנתבאר, הואבטומאה
  .ראשית הכל אינו אלא בנחש

 ïòéãé ïéáùò ìéèðå äéðùéì ÷éôàå äéùéø
 øúáì àãç àúøè÷ äéðî ãéáòå àìë ãé÷åàå

ç àåääã àùéø ìéèð ïéøèñ òáøàì äéì òæáå àéå
 ãç àìåâò ãéáòå àøçà àúøè÷ äéðî ãéáòå
 ãò ïéðøçà ïéãáåò ãéáòå ïéìî øîà äåäå
 äî äéì ïéòéãåàå ïéáàñî ïéçåø äéìò êéùîàã

 éåãáåò åäá ãéáòå êéøèöàã] ïåðéàã äî íåôë
àòé÷øã àéåç àåääã àøèñî éòãé6603 ]å[ ïîúî

éåãáåòá êùîúà[ äéìò êéùîàã ãò éåùøçå 
 ïòéãé òãé äåä àëäîå äàîã÷ ùçð àåääî çåø

 áéúë êë ïéâáå ïéîñå÷å ïéùøçå)à ãë øáãîá (
íéùçð úàø÷ì íòôá íòôë êìä àìå6604 íéùçð 

 äîë åäéà àúåáàñîá àùøùå àø÷òå éàãå
 àìà åäéà åàì àìëã àúåøéù øúáìå øîúàã

ùçðá  
 למה כל מיני כשפים ,אמר רבי יוסי

 , אמר לו.וקסמים לא נמצאים אלא בנשים
  הטיל בה, משבא נחש על חוה,כך למדנו

 ïéîñå÷å ïéùøç éðééæ ìë éàîà éñåé éáø øîà
à àééùðá àìà åçëúùà àì" àðôéìåà éëä ì

çð àúàãî ìéèà äá àîäåæ äá ìéèä äåç ìò ù

                                                                                                                                                                                     

ספר  (א מלילי שבת ללילי שבת"כ, שאינם עושים זווג. בונות ירושלם, פירוש,  בנות ירושלם6602
בנות ירושלם אלין תריסר שבטין דתנינן ירושלם על תריסר : א"לקמן רמב ע' עי. )הליקוטים וזאת הברכה ב

ת למלכות בהתעוררות התחתונים והם הם "האהבה בין ת: דיי פקו"שער מאמרי רשב' ועי, טורין קיימא
ב בקר אשר הים שהיא מלכות עליהם מלמעלה כי היא מעולם "ב שבטים והם י"בנות ירושלים והם י
 .  הבריאההאצילות והם מעולם

כחות התחתונים שהם השדים המתגלמים באויר מושכים כחות הככבים והככבים בסוד התנין הם  6603
בסוד העבודות הזרות שהם עושים להם וקטורות וענינים להורידו ולהמשיך כוחם למטה פועלים למטה 

והיינו סוד כל הטלסמאות שהיא חכמה קדומה והככבים יונקים כחם מהנחש העליון ולכך יש בפעולות אלו 
כמה מינים המין האחד קבוץ השדים והשבעתם ולהם קטורת ידוע מכמה מינים לפי הנרצה המין השני 

יד הכחות מן הככבים וזה על ידי עשיית צורות ממינים ידועים בשעות ידועות הברורות לשליטת להור
נחש ' פעולות ידועות להמשיך האדם רוח הטומאה ממש מהקלי' הככב הנרצה אל הפעולה ההיא המין הג

הקדמוני ואל שלשלתם היה בקי בלעם ואומן בהם ויש מרכיבים בפעולות אלו אותיות קדושות והוא 
 ).אור יקר(הרכבת עץ הדעת טוב עם רע ואוי למתעסקים בזה ושומר נפשו ירחק מהם 

 ).מ"מ(דמשמע שיש פעמים שאינו עושה בכח אותם הנחשים שלמד מעזא ועזאל ' פי 6604
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 כך זה , אמר.הטיל בה ולא בבעלה .זוהמא
 , אמר. בא רבי יוסי ונשק לרבי יצחק.ודאי

כמה פעמים שאלתי על הדבר הזה ולא 
  .זכיתי בו אלא כעת

äìòáá àìå6605 éáø àúà éàãå àåä éëä øîà 
 ïéðîæ äîë øîà ÷çöé éáøì äé÷ùðå éñåé

 àúùä àìà äá àðéëæ àìå äìî éàä àðìéàù  

 כל המעשים הללו וכל מה ,אמר לו
 . מאיזה מקום למד אותם,שידע בלעם

 , אבל באותם הררי קדם. מאביו,אמר לו
 כל הכשפים וכל מיני  למד,שהיא ארץ קדם

 משום שבאותם ההרים הם ,קסמים
הפיל ה "הקבל ש"א ועזא"המלאכים עז

 והם קשורים ,אותם מן השמים
 ומודיעים כשפים ,בשלשלאות של ברזל

 כמו , ומשם היה יודע בלעם.לבני אדם
מן ארם ינחני בלק מלך מואב "שנאמר 

  ".מהררי קדם

íòìá òãéã äî ìëå ïéãáåò éðä ìë äéì øîà 
à äéì óéìåà øúà ïàî"éåáàî ì6606 ïåðéàá ìáà 

íã÷ éøøä6607 ïéùøç ìë óéìåà íã÷ õøà åäéàã 
ïéîñå÷ éðéæ ìëå6608 ïåðéà éøåè ïåðéàáã ïéâá 

æò éëàìî"àæòå à"á÷ ïåì ìéôàã ì" àéîù ïî ä
 ïéòéãåàå àìæøôã éàìùìùá ïéøéè÷ ïåðéàå
 äîë íòìá òãé äåä ïîúîå àùð éðáì ïéùøç

 øîà úàã)íùæ âë  ( êìî ÷ìá éðçðé íøà ïî
 íã÷ éøøäî áàåî  

ולא הלך כפעם " והרי כתוב ,אמר לו
בפעם לקראת נחשים וישת אל המדבר 

רוח  הצד התחתון שבא מ, אמר לו".פניו
 רוח טומאה שלמעלה היא הטומאה

 כשעשו בני ישראל את ,ששולטת במדבר
 ובכל . שהוא תחתון,העגל כדי להטמא עמו

  ]בלעם[

éúë àäå äéì øîà á)à ãë íù ( êìä àìå
 øáãîä ìà úùéå íéùçð úàø÷ì íòôá íòôë

 åéðô]à"ì[äàúú àøèñ 6609 çåøî àéúàã 
 èéìùã àáàñî çåø àåä àìéòìã àáàñî

àøáãîá6610 ïéâá àìâò úé ìàøùé éðá åãáò ãë 
àìëáå äàúú åäéàã äéãäá àáàúñàì  

  íìòðä ùøãî  
 זהו שכתוב .אריכות ימיםמתקיימת ו

 נכנס באריכות ,"יםואברהם זקן בא בימ"
  .ימים לעולם הבא

ää íéîéä úåëéøà àîéé÷úîå" ã) úéùàøá
à ãë ( úåëéøàá ñðëð íéîéá àá ï÷æ íäøáàå

àáä íìåòì íéîéä  
 ,רבי אבא הזקן קם על רגליו ואמר

 רבי שמעון ,מנוחה ושלום עצמות יהיו לך
 ששנינו .שנהושהחזרת עטרה לי, בן יוחאי

שמה היא  שכיון שהנ,יתא הראשונהיבבר

 äçåðî øîàå éåìâø ìò í÷ àáñ àáà éáø
 éàçåé ïá ïåòîù éáø êì àäé ïéîøâ íåìùå

 äøèò úøæçã]äðùåéì[ àúéðúîá ïðéðúã 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(היא קרובה אל זוהמת הנחש יותר מן האיש ולקמן יתבאר יותר  6605
י אביו של בלעם והוא עצמו נתגלגל בבלעם וממנו לבן הארמי אב). אור יקר(שהיה בן בנו של לבן  6606

לבן ). ג"ח שער לח פ"ע( הארמי למד בלעם בן בנו מעשה כשפים וחכמה הזאת היתה חכמתו של לבן
, כי בלעם שרשו הוא לבן, ובפרט במה שביארנו שם. נתגלגל בבלעם וכל הקסמים שלהם היו באופן אחד

שהוא הדעת , ולכן היה שקול כמשה. ולכן נקרא בלעם, יםוהוא נמשך מאלו האורות המובלעים באלו העקב
י "כל חכמתו היתה ע, כי ענין לבן, ונמצא. ויודע דעת עליון) ז"ד ט"במדבר כ(, ולכן נאמר בו, דקדושה
ויוצאים ונכנסים , א"ממקום התורף דיסוד דתבונה בחזה דז, האורות היוצאים בגלוי' שהם בחי, התרפים

כי ,  ונודע'וכו. חכמת התרפים, ולכן נקראת חכמתו, ומשם נמשכים לו,  גמוריםשהם דינים, בעקבים דלאה
ל כי "ובפרט במש, א בנו"וז, בנותיו' אשר לאה ורחל ב, שכנגד לבנון העליון חכמה אבא, לבן הוא הקליפה

 -שער הפסוקים  (א כנודע"שהוא יסוד דאבא שבדעת עליון דז, לבן הוא בלעם והוא כנגד משה בקדושה
 ).ת ויצאפרש

חכמת כל בני קדם יען קדמו ' הנקר] היינו מלכין קדמאין[אלו המלכים '  הררי קדם אלו הם בחי6607
 .ב"זהר הרקיע קלג ע' עי). ג"י מא ע"שער מאמרי רשב(למלכי ישראל 

 ).הערת הזוהר(שמות קיב  6608
י "בר עשנמשכה במד' וישת אל המדבר פניו רצה לעשות נחשים ולהזיק לישראל בכח הקלי' פי 6609

מנחש הקדמוני נמצא שלעלולם כל מה שעשה הוא בכח נחשים דעזא ועזאל ' העגל ושורש אותה הקלי
אלא שתחלה היתה הכוונה להמשיך נחש הקדמוני ולבסוף וישת אל המדבר בכח הקלי שנמשכה במדבר 

 ).מ"מ(ש בכולא עבד חרשוי "י העגל וז"ע
 ).אור יקר(' דכתיב נחש שרף ועקרב וצמאון והם כחות הקלי 6610
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לזמן אחר (בשלמותה במקום עליון 
 אלא נבראות , לא שבה לגוף,)נכנסים

 ,ממנה נשמות אחרות שיוצאות ממנה
 עד שבא רבי שמעון ,והיא נשארת בקיום

 שהוא , ומה אם בעולם הזה.בן יוחאי ודרש
 נכנסת בו , והגוף שהוא טפה סרוחה,הבל

 כולם לעתיד לבא שיצרפו ,אותה הנשמה
 ,בחר בקיום ותשלום יותרומויהיה הגוף 

 אותה הנשמה בו בכל להיכנסאינו דין 
 ,אמר רבי אחא. התשלומים והעלויים שבה

בו בכל התשלומים (אותה הנשמה 
 ואותו הגוף ממש , ממש)לויים שבהיוהע

עתיד הקדוש ברוך הוא להעמידן בקיומן 
 אבל שניהם יהיו שלמים ,לעתיד לבא

בתשלום הדעת להשיג מה שלא השיגו 
  .בעולם הזה

 äàîã÷]ã[ äîùðäù ïåéë] øúàá äîåìùúá àéä
äàìò àáú àì àôåâìàìà [)  äàøúá àðîæì
ïéìàò àìàáú àôåâì ( éîùð äðî ïàéøáúà

éäéàå äðî é÷ôðã ïéðøçà ]ùàúøàú [
)úøàùð(6611áùø àúàã ãò àîåé÷á " ùøãå é

 àåäù óåâäå ìáä àåäù äæä íìåòá íà äîå
 ãéúòì äîùðä äúåà åá úñðëð äçåøñ äôè
 íåé÷á øçáåî óåâä äéäéå íìë åôøöéù àáì
 åá äîùðä äúåà ñðëäì ïéã åðéà øúåé íåìùúå
 àçà éáø øîà äáù ïééåìòäå ïéîåìùúä ìëá

 äîùðä äúåà)îåìùúä ìëá åá ïééåìòäå ïé
äáù ( êåøá ùåã÷ä ãéúò ùîî óåâä åúåàå ùîî
 àåä]ïãéîòäì6612ïîåé÷á ) [åîåé÷á åãéîòäì( 

 íåìùúá íéîìù åéäé íäéðù ìáà àáì ãéúòì
äæä íìåòá åâéùä àìù äî âéùäì úòãä  

 רבי בו .' וגו"ואברהם זקן בא בימים"
 באותו )באותם הימים( ,אמר רבי יוחנן

ולם הזה שהוא  ולא בע,עולם שהוא ימים
 באותם העולמות , אמר רבי יעקב.לילה

באותם ההנאות והכסופים  ,שהם ימים
  .שהוא נוחל

åâå íéîéá àá ï÷æ íäøáàå' éáø øîà åá éáø 
 ïðçåé)íéîéä íúåàá ()å( àåäù íìåòä åúåàá

 á÷òé éáø øîà äìéì àåäù äæä íìåòá àìå íéîé
 úåàðää íúåàá íéîé íäù úåîìåòä íúåàá

ïéôåñëäåìçåð àåäù   
 באותה ".ברך את אברהם בכל' וה"

 שנתן לו הקדוש ברוך )המעשר(רה רשה
 שבה נברא ,א" שהיא אות ה,הוא משמו

ן " מטטרו, אמר רבי יוחנן,ולמדנו. העולם
 שהוא נער עבד מרבו האדון ,שר הפנים

נה על הנשמה בכל יום ו ממ,המושל עליו
 והוא ,להספיק לה מאותו האור שנצטוה

 ,חת חשבון פתק בבתי הקברותעתיד לק
 והוא , ולהראות אותו לפני רבו,מהדּוִמ

אותו העצם תחת בר אֹועתיד לעשות ְש
מם בשלמות י לתקן את הגופות ולקי,הארץ

 שהקדוש ברוך )בזמן( ,של גוף בלי הנשמה
  הוא

åäéå" ìëá íäøáà úà êøá ä) ãë úéùàøá
à (]åúåàá[äøùîä 6613 ]ð"øùòîä à[ åì ïúðù 

êåøá ùåã÷ää úåà àéäù åîùî àåä " åáù à
ðúå íìåòä àøáðé éáø øîà à]ïðçåé[ øù ïåøèèî 

 åéìò ìùåîä ïåãàä åáøî ãáò øòð àåäù íéðôä
 åúåàî äì ÷éôñäì íåé ìëá äîùðä ìò äðåîî
 à÷úô ïáùåç áñéîì ãéúò àåäå äåèöðù øåàä
 äéøàî éî÷ äéì äàæçàìå äîåã ïî éøá÷ éúáá

 ïéîæ àåäå>ãáòîì <)ãáòàì(ç øéî6614 àåää 
 ïåì àîéé÷ìå àéôåâì àð÷úì àòøà úåçú àîøâ

àúîùð àìá àôåâã àúåîéìùá452 àùãå÷ã 
àåä êéøá  

  åë÷/á  
  øäæ  

 כדי שיוכל לעקר את ,עשה את כשפיו
  . ולא יכל,ישראל

 ìàøùéì ïåì àø÷òàì ìåëéã ïéâá éåùøç ãáò
ìéëé àìå)å(  

ãëã àúéîã÷á úøîàã éàä éñåé éáø øîà  , מה שאמרת בראשונה,אמר רבי יוסי

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(מ "א. ל אין מכניסין אותה לתוך גוף הראשון" ר6611
 ).ו"לש(א "לקמן קכז ע 6612
 ).א"נ(ב "הרש.  פירוש השררה וגדולה כמו ותהי המשרה על שכמו6613
 ).א"ד(לעשות שאור כענין שאור שבעיסה כדי שיתרבה בגוף ויעלה מקברו '  פי6614
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 חוה הטיל בהשכאשר הנחש בא על 
 שכאשר , אבל הרי שנינו,זה יפה ,זוהמא

 פסקה מהם ,עמדו ישראל על הר סיני
 פסקה , וכשישראל קבלו תורה.זוהמאה

 אבל שאר העמים עובדי .זוהמאמהם ה
 לא פסקה מהם ,ם שלא קבלו התורה"עכו

בא  אבל . יפה אמרת,אמר לו. זוהמאה
 , התורה לא נתנה אלא לזכרים,וראה

התורה אשר שם משה לפני וזאת "שכתוב 
 שהרי נשים פטורות ממצוות ".בני ישראל

ן כמו זוהמתחזרו ל שכולם ,ועוד. התורה
לאשה קשה ו ,בראשונה אחר שחטאו

 לכן ו, יותר מהגברזוהמאלהפריד את ה
 הזו יותר זוהמאנמצאו נשים בכשפים וב

 שהרי הנשים באות מצד ,מאשר בגברים
זה  והצד ה,השמאל ודבוקות בדין הקשה

 , כמו שנתבאר,נדבק בהם יותר מבגברים
 והכל ,משום שבאות מצד הדין הקשה

  .נדבק והולך אחר מינו

 ìáà øéôù àîäåæ äá ìéèà äåç ìò àúà ùçð
 éðéñã àøåè ìò ìàøùé åîéà÷ ãëã ïðéðú àä
 àúééøåà åìéá÷ã ìàøùé àîäåæ åäééðî ÷ñô

àîäåæ åäééðî ÷ñô6615åëòò ïéîò øàù ìáà " í
 åäééðî àîäåæ à÷ñô àì àúééøåà åìéá÷ àìã

à" àì àúééøåà éæç àú ìáà úøîà÷ øéôù ì
éøåëãì àìà úáéäééúà6616 áéúëã ) ã íéøáã

ãî ( éðá éðôì äùî íù øùà äøåúä úàæå
àúééøåà éãå÷ôî ïøéèô éùð àäã ìàøùé6617 

àúéîã÷ë ïúîäåæì åäìë åøãäàã ãåòå6618 øúá 
ù÷ àúúàå åèçã äðî àîäåæ àùøôúàì àé

àøáâî øéúé6619 ïéùð åçëúùà êë ïéâáå 
 àééùð àäã ïéøáåâî øéúé àã àîäåæáå àéùøçá

ïééúà à÷ àìàîùã àøèñî6620 å÷áãúàå 
 øéúé åäì ÷áãúà àã àøèñå àéù÷ àðéãá
 àøèñî àéúàã ïéâá øîúàã äîë ïéøáåâî

äéðéæ øúá ìéæàå ÷áãúà àìëå àéù÷ àðéãã  
 ,אמרתי שכך הוא כמו שבא וראה

שבלעם היה נטמא בראשונה כדי להמשיך 
 האשה ו זדוגמא כ,מאהועליו רוח של ט

 ,מאתה יש לאדם להשמר ממנהובימי ט
 ובאותו ,מאהומשום שנדבקת ברוח של ט
יצליחו בידה  ,הזמן אם היא תעשה כשפים

 שורה רוח טומאה שהרי ,יותר מבזמן אחר
 ,נטמא , ועל כן לכל מה שמתקרבת,עמה

 äåä íòìáã àðéîàã äîë àåä éëäã éæç àú
 àçåø äéìò àëùîàì ïéâá àúéîã÷á áàúñà
 äìéã åáàñîã éîåéá àúúà àã àðååâë àáàñî
 çåøáã ïéâá äðî àøîúñàì ùð øáì äéì úéà

 àáàñîú÷áãúà6621 éäéà éà àðîæ àåääáå 
éáòúã àøçà àðîæî øéúé àäãéá åçìöà ïéùøç 

 äî ìëá àã ìòå äîò àééøù àáàñî çåø àäã

                                                                                                                                                                                     

ו על הר סיני פסקא זוהמתן בא לשלול בלי ל באומרם ישראל שעמד"כלומר עם היות מאמרם ז 6615
ספק אין כוונת שלילתן ישראל זכרים ולא נקבות אבל ישראל ולא שאר עמין מפני שאלו קבלו תורה ואלו 

 ).אור יקר(לא קבלוה 
 ).אור יקר(עסק התורה שנשים פטורות  6616
לו בבנות ולזה לא נטהרו כל כך כמו האנשים ובהכרח נשארה אפי, ממצות עשה שהזמן גרמא 6617

ועוד דאהדרו ולפי זה נמצא ' ומתניתין מרבה נשים וכו, ישראל הזוהמא לכשפים כדמוכח הנביא יחזקאל
 ).אור יקר(והטהרה שנית שהיא תשובה בלתי שוה , שהטהרה בלתי שוה והחזרה שוה

ח תירץ לפי "ובז.  משמע דגם הנשים מזוהמות ותימה דמה שחזרה הוא בעון העגל ונשים לא חטאו6618
לא מיחו באנשים ודוחק הוא דהא לא רצו ליתן נזמיהם ומיחו ונראה דנשי דור המדבר פסקה זוהמתן ש

כ מכח זכרים נולדו "י ולא חזרה בהם הזוהמא כלל מצד עצמם אלא הנולדות אח"ולפיכך כל הנשים באו לא
 ).א"נ(בהם זוהמת הזכר 

 ).ר יקראו(וכל זה סבה להיות זוהמת הכישוף בנשים יותר מן האנשים  6619
כמו דבר אחר טעם שהמכשפות מצוי בנשים לפי שהם מסטרא דשמאלא שהזכרים מהחסדים ' פי 6620

 ).מ"מ(מהגבורות ' והנקבות מהגבורות ויניקת הקלי
שכינתא היא בגלותא לגבי בעלה כנדה דאיהי יפריש בין דם לדם ואתפתח : ב"ז קסז ע"תיקו' עי 6621

ת דלא "חיים דלא פסקין ואפריש מינה דם נדה דאיהי לילימקורא דילה לדכאה לה במים דאורייתא מים 
אתקריבת בהדה דאיהי חובא דנשמתא דסאיבת לה ולית לה רשו לסלקא נשמתא לגבי בעלה לההוא אתר 

ח שער "ע(דמים טהורים ' דמים טמאים וה' נין נדה בסוד נוקבא שבנוגה לכן יש שם הע.  מתמןתדאתייהיב
 )שער המצות אחרי מות(ה "תתאה מן ההוי' שגורם להפריד ה' ד ה"ל נ"נדה ר). נגה ו' קלי
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   . שקרב אליהכל שכן מי
אשריהם ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן 

ואל אשה בנדת " ואמר להם ,להם תורה
". 'מאתה לא תקרב לגלות ערותה אני הוט

 מי שמסתכל בצפצופי העופות ,אמר לו
 שהנה מאותו , אמר לו.למה נקרא נחש

 שורה על העוף רוח טומאה ש,הצד באה
  ההוא

á áéø÷ã ïàî ïëù ìë áàúñà úáéø÷ãäãä6622   
á÷ã ìàøùé ïåðéà ïéàëæ" àúééøåà ïåì áéäé ä

 ïåì øîàå)èé çé àø÷éå ( úãðá äùà ìàå
åäé éðà äúåøò úåìâì áø÷ú àì äúàîåè" ä

ôåöôöá ìëúñàã ïàî éàä äéì øîàåéôåòã 6623 
ì øîà ùçð éø÷à éàîàå àøèñ àåääî àäã 

àôåò àåää ìò àéøù àáàñî çåøã éúà÷  
  íìòðä ùøãî  

  .מהישלח אותה למקו
 , באותה שעה מה כתוב,אמר רבי יצחק

 "ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל"
 אם בחכמה הזו ,"אל עבדו" מהו .'וגו

 אמר רבי ".אל עבדו" מה זה ,נסתכל
 , לא נסתכל אלא במה שאמר עבדו,נהורא

 הקרוב )זקן ביתו( ,עבדו של מקום
 כפי ,ן" זה מטטרו, הוא@ה ומ,לעבודתו
יד ליפות את הגוף  שהוא עת.שאמרנו

ויאמר אברהם "זהו שכתוב . בבתי הקברות
 .ן עבדו של מקום" זה מטטרו,"אל עבדו

 שהוא תחלת בריותיו של ,"זקן ביתו"
 שנתן לו ,"של בכל אשר לווהמ" .מקום

  .הקדוש ברוך הוא ממשלה על כל צבאותיו

äøúàì äì øãùé6624   
 áéúë äî äòù äúåàá ÷çöé éáø øîà) íù

á (íäøáà øîàéååâå ìùåîä åúéá ï÷æ åãáò ìà  '
 àã àúîëçá éà åãáò ìà åäî ìà åäî ìëúñð

àøåäð éáø øîà åãáò äîá àìà ìëúñð àì 
 íå÷î ìù åãáò åãáò øîàù)åúéá ï÷æ ( áåø÷ä

àîå åúãåáòìéåøèèî äæ åäéà " ïøîà÷ãë ï
ää éøá÷ éúáá óåâì úåôéì ãéúò åäéàã" ã

 ìù åãáò ïåøèèî äæ åãáò ìà íäøáà øîàéå
îíå÷6625 ìù åéúåéøá úìçú àåäù åúéá ï÷æ 

 àùãå÷ åì ïúðù åì øùà ìëá ìùåîä íå÷î
åéúåàáö ìë ìò äìùîî àåä êéøá  

 אמר רבי שמעון אמר רבי יוסי ,ולמדנו
 כל צבאותיו של אותו עבד ,אמר רב

 , שלמדנו.נוטלים אור ונהנים מזיו הנשמה
 ,אור הנשמה לעולם הבא גדול מאור הכסא

 אלא זה לפי ,ה הנשמהטליוהרי מהכסא נ
 , רב נחמן אמר. וזה לפי הראוי לו,הראוי לו

דמות " שכתוב ,גדול מאור הכסא ממש
 מה זה ,"כמראה אדם עליו מלמעלה

וכשהוא הולך לעשות .  על זהרו,"עליו"
 כל צבאותיו והמרכבה שלו ,שליחותו

 זהו שהנשמה אומרת .נזונים מאותו הזהר
 ,ר סיעתך כלומ,"שים נא ידך" )שכתוב( ,לו
זהו אור הנשפע מן הנשמה  ,"תחת ירכי"

 כך ,אמר רבי יהודה ברבי שלום. עליהם
 בשעה שזה הולך בשליחותו של ,קבלנו
 הקדוש ברוך הוא מניע כל צבאותיו ,מקום

 אמר רב .של מעלה באות אחת משמו

 øîà éñåé éáø øîà ïåòîù éáø øîà àðàúå
 øåà íéìèåð ãáò åúåà ìù åéúåàáö ìë áø
 íìåòì äîùðä øåà àðàúã äîùðä åéæî ïéðäðå
 äìèð àñëäî àäå àñëä øåàî ìåãâ àáä

àøä éôì äæ àìà äîùðä åì éåàøä éôì äæå åì éå
 áéúëã ùîî àñëä øåàî ìåãâ øîà ïîçð áø

)æë à ìà÷æçé ( äìòîìî åéìò íãà äàøîë úåîã
 úåùòì êìåä àåäùëå åøäæ ìò åéìò éàî
 ïéðåæð åìù äáëøîäå åéúåàáö ìë åúåçéìù

 øäåæä åúåàî)àåä àãäáéúëã ] (ä"ä[ äîùðäù 
 åì úøîåà)áéúëã ( êúòéñ øîåìë êãé àð íéù

ú òôùðä øåà åäæ éëéøé úç]ïî) [ìò( äîùðä 
]íäéìò[ åðìá÷ êë íåìù éáøá äãåäé éáø øîà 

 àùãå÷ íå÷î ìù åúåçéìùá êìåä äæù äòùá

                                                                                                                                                                                     

, כי הבועל נדה, ותהי נדתה עליו,  הכתוב אומר)אור יקר(שהיא מטמאה את בועלה כנדה ממש  6622
 ).ב"ב ג ע"והוא מזהר ח, פ איוב"שעה (אותה טומאת הנדות קופצת על בועלה

שבה שריא רוח , בכמה דוכתי בזהרדצפצופי יונה מותרת כדאשכחן , דווקא צפצוף עורב וכיוצא 6623
ז דמותר אם לכאורה ראהו וראוי להמשר "בתיקו' ואפילו בעורב פי' טהרה וכנסת ישראל ליונה נמשלת וכו

והשתא ניחא , ש"ולחזור בתשובה אם רואה שנגזרה עליו שום גזירה אבל לרדוף אחריו לדקדק בו אסור ע
 ).אור יקר(ההוא עובדא דעילי שברח 

 ).א"נ(מ "א. י ששם יבאו לתוך כל הגופות כנודע" פירוש לא6624
 )הערת הזוהר(א ” קפא ע6625
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 , כלומר,ם"י בגימטריא ר" כך ירכ,הונא
 תחת , סיעתך"שים נא ידך"הנשמה אומרת 

 ,שא המושל על הכלי של רם ונמעלתו
 ,ולאחר שצוה סיעת העליונים תחת ידו

  .אני משביעך שבועה גדולה בו

 úåàá äìòî ìù åéúåàáö ìë òéðî àåä êéøá
êë àðåä áø øîà åîùî úçààåä ëøé " é

ø àéøèîéâá" àð íéù úøîåà äîùðä øîåìë í
ùðå íø ìù åúìòî úçú êúòéñ êãé ìùåîä à

 åãé úçú íéðåéìò úòéñ äåöù øçàìå ìëä ìò
 äìåãâ äòåáù êòéáùî éðà>åá<  

אלהי השמים ואלהי " ,אמר רבי יצחק
 למה ,שהוא הכל' הואיל ואמר בה ,"הארץ

 , אמר רב יהודה".אלהי השמים"נאמר 
 בבת אחת וברגע אחד ,שהוא אדון על הכל

  כאין וכולם ,הוא מניע לכל

 éäìà ÷çöé éáø øîà õøàä éäìàå íéîùä
)â íù (]åäéá øîàå ìéàåä" äîì ìëä àåäù ä

íéîùä éäìà øîàð[ ïåãà àåäù äãåäé áø øîà 
çà òâøáå úçà úáá ìëä ìòã ìëì òéðî àåä 

ïéàë íìëå  
  æë÷/à  
  øäæ  

 רוח טומאה וכל .ומודיע דברים בעולם
 ואין מי ,אות לעולםדבוקים בנחש וַב
צא עם  שהרי הוא נמ,שינצל ממנו בעולם

הכל עד הזמן שעתיד הקדוש ברוך הוא 
 שכתוב ,בארנו כמו ש,להעבירו מן העולם

אלהים דמעה ' בלע המות לנצח ומחה ה"
רוח ואת " וכתוב .' וגו"מעל כל פנים

  .' וגו" אעביר מן הארץהטומאה

 ùçðá àáàñî çåø ìëå àîìòá ïéìî òãåàå
 áéæúùéã ïàî úéìå àîìòì ïééúàå å÷áãúà

ã àîìòá äéðî ãò àìë íò çëúùà åäéà àä
á÷ ïéîæã àðîæ" äîë àîìòî äéì àøáòàì ä

 áéúëã øîúàã)ç äë äéòùé ( úåîä òìá
çöðì6626åäé äçîå "éäìà ä" ìë ìòî äòîã í
íéðô6627åâå  ' áéúëå)á âé äéøëæ ( çåø úàå

åâå õøàä ïî øéáòà äàîåèä'  
 אברהם ידע באותה ,רבי יהודה אמר

 משום ,ם ולבו ורצונו היו ש,המערה סימן
דם לכן נכנס לשם וראה את אדם ושמק

 ומנין היה יודע שהם .וחוה טמונים שם
 ונפתח לו , אלא ראה דמותו והסתכל,היו

 ואותה דמות של ,פתח אחד של גן עדן שם
 כל מי ,ובא וראה. אדם היתה עומדת אצלו

 אינו נצול ,שמסתכל בדמותו של אדם
 משום שהנה בשעה ,ממיתה לעולמים

 הוא רואה את , מן העולםשאדם מסתלק
 אבל אברהם . ובאותו הזמן מת,אדם

 àéääá òãé íäøáà øîà äãåäé éáø
àúøòî6628 ïéâá äåä ïîú äéúåòøå äéáìå àðîéñ 

úîã÷îã äåçå íãàì àîçå ïîúì ìàò àðã 
ååä ïåðéàã òãé äåä àðîå ïîú ïéøéîè6629 àìà 

 àçúô ãç äéì çúôúàå ìëúñàå äéð÷åéã àîç
 äåä íãàã àð÷åéã àåääå ïîú ïãòã àúðâã

éæç àúå äéáâì íéà÷ ìëúñàã ïàî ìë 
àð÷åéã453 äúéîî ïéîìòì áéæúùà àì íãàã 

 éîç àîìòî ÷ìúñà ùð øáã àúòùá àäã ïéâá
ì äéì íäøáà ìáà úéî àðîæ àåääáå íãà

                                                           

בלע המות ) ישעיה כה ח(ג ויחיו כל המלכים ויתבררו לגמרי בסוד "ס' ל אשר יתוקן כל בחי" אבל לע6626
אז , עטרת בעלה' בחי, בסוד תגא בראש ספר תורה' באלף השביעי יהיה הנוק). ח שער י פרק ג"ע (לנצח

ג ולא "ואז יקרא בשם ס, הוא יהיה במעלה יותר גדולה ממה שהוא הטוב בעצמו,  לטוב ואדרבאיתהפך הרע
 ).ש תיקון ט"פת(ן "ב

אית דמעין . אלקים דמעה מעל כל פנים' ומחה ה. ולזמנין דאתי מה כתיב: א" עדף פ זהר חדש' עי 6627
, כתיב, ודמעין דצלותא,  דעקועל הני דמעין. דיצר הרע, דביש. דיצר הטוב, לטב. ואית דמעין לביש, לטב

. ומחה אז אלהים דמעה מעל כל פנים: ספר הליקוטים בהעלותך יא' ועי. בבכי יבואו ובתחנונים אובילם
 .ב"שהם חו, כביכול מהפנים העליונים

 . נקראת המדה אחרונה מערת המכפלה כי היא כפולה בזוגות:ד"ג עי "שער מאמרי רשב' עי 6628
ערה הוו אדם וחוה דנימא שידע על פי הקבלה ִמֹנח ֵשם וֵעֶבר אי אפשר כי דאלין הציונין שהיו במ 6629

 ).אור יקר(ש שיהיה ידוע לכל "כ אחריה ולימא שהיו בכתיבה כ"כיון שהם ידעו הסוד היו רודפין ג
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 וראה ,התקייםהסתכל בו וראה דמותו ו
 אז . ונר אחד דולק,האור שמאיר במערה

 ולבו , אברהם למדורו במקום ההואחשק
  .ורצונו היו תמיד במערה

äéð÷åéã àîçå äéá ìëúñà6630 àîçå íéé÷úàå 
àúøòîá øéäðã àøåäð6631÷éìã àâøù ãçå 6632 

 äéáìå øúà àåääá äéøåéã íäøáà áéàú ïéãë
àúøòîá øéãú äåä äéúåòøå6633  

 כעת אברהם עשה בחכמה ,בא וראה
 לא , שהרי כשבקש,בזמן שבקש קבר לשרה

לא אמר  ו,בקש את המערה באותו זמן
תנו לי " , אלא אמר,פרד מהםישרוצה לה

 ".זת קבר עמכם ואקברה מתי מלפניואח
הוא היה  ,ואם תאמר שעפרון לא היה שם

 ".שב בתוך בני חתוועפרון י" שכתוב ,שם
. ואברהם לא אמר לו באותה שעה כלום

 כמו שכתוב ,אלא מה שאמר להם אמר
 וכי עולה בדעתך .' וגו"וידבר אל בני חת"

ם רצה להקבר ביניהם בין שאברה
 אלא , או שתשוקתו היתה עמהם,הטמאים

  ולמדנו. עשה בחכמה

 àðîæá ãáò àúîëçá íäøáà àúùä éæç àú
 àì òáú ãë àäã äøùì àøá÷ òáúã]òáú[ 

 éòáã øîà àìå àðîæ àåääá àúøòîì
 øîà àìà åäééðî àùøôúàì)ã âë úéùàøá (

 éðôìî éúî äøá÷àå íëîò øá÷ úæåçà éì åðú
 éàå áéúëã äåä ïîú ïîú ïåøôò äåä àìã àîéú

)é íù ( àì íäøáàå úç éðá êåúá áùåé ïåøôòå
 øîàã äî àìà íåìë àúòù àéääá äéì øîà

 áéúëã äîë øîà ïåì)â íù ( úç éðá ìà øáãéå
]åâå'[ àøá÷úàì àòá íäøáàã êúòã à÷ìñ éëå 

 ïåäîò äåä äéúáåàúã åà ïéáàñî ïéá åäééðéá
ðéôìéå ãáò äîëçá àìàï  

  íìòðä ùøãî  
 על שתי אותיות , רבי יצחק אומר.נגדו

  .משמו להורות שהוא הכל ואין אחר בלתו
 åîùî úåéúåà íéúù ìò øîåà ÷çöé éáø åãâð

åúìá øçà ïéàå ìëä àåäù úåøåäì  
אלהי השמים ואלהי ' ואשביעך בה"

 ואם הייתי עמהם , אמר רב הונא".הארץ
א  ל,לו הסוד הזהיתא כשגישל בעלי הברי

 שהרי אני רואה ,הייתי נפרד מהם כך
ים רבים בפיהם שגלו ולא ראויים עומק

 שבועת הברית הזו ,בא וראה .לכל אדם
אשר לא תקח " שכתוב ,הנשמה נשבעת

 , מכאן משמע,אמר רבי יצחק". אשה לבני
לא תקח " ,שהואיל ואתה הולך בשליחות זו

 כלומר שלא תקח גוף לבני ,"אשה לבני
 בגוף , בגוף זר, בגוף אחרלהיכנס )לבניני(

 אלא בההוא ממש שהוא ,שאינו ראוי לו
 זהו . בההוא ממש שיצאתי ממנו.שלי

כי אם אל ארצי ואל מולדתי "שכתוב 
  ".תלך

åäéá êòéáùàå" õøàä éäìàå íéîùä éäìà ä
)â ãë úéùàøá ( àðåä áø øîàå éà]àðéåä[îò ë ïå
]ã[ àì àðã àæø åìâ ãë àúéðúî éøàî

àðùøôéà454åäðî  éæç àðà àäã éëä ï]ïé÷éîò [
)ïåäîò( ìëì ïééæçúà àìå åìâã åäééîåôá ïéàéâñ 

 äì éîåà àã àîéé÷ úòåáù éæç àú ùéðéà
)ì( áéúëã àúîùð)íù ( äùà ç÷ú àì øùà

 ìéàåäù òîùî àëäî ÷çöé éáø øîà éðáì
 éðáì äùà ç÷ú àì äæ úåçéìùá êìåä äúàå

 éðáì óåâ ç÷ú àìù øîåìë)éðééðáì (âá ñðëéì óå
 àåääá àìà åì éåàø åðéàù óåâá øæ óåâá øçà
 åðîî éúàöéù ùîî àåääá éìù àåäù ùîî

ää" ã)ã íù( êìú éúãìåî ìàå éöøà ìà íà éë  
ולקחת אשה לבני " מהו ,אמר רבי יוסי

 אותו הגוף , אמר רבי יצחק".ליצחק
 åäî éñåé éáø øîà)íù ( éðáì äùà úç÷ìå

øòèöðù óåâä åúåà ÷çöé éáø øîà ÷çöéì6634 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(סוד הנפש שבקבר  6630
 ).אור יקר(מצד אדם  6631
 ).אור יקר(מצד חוה  6632
תח גן עדן במערה אין הכוונה שיהיה גן עדן תחת קרקע שידע ששכינה שם עמהם ואומר שפ 6633
, אמנם ירצה שדרך אותו הגשמי אשר במערה יזדכך מעט מעט עד יתדבק ברוחני. ו להאמין זה"ח, העולם

 ).אור יקר(ונמצא דבקות הרוחני בגשמי שם והבא ליכנס נכנס דרך אפיסת הגשם ותחלת הרוחניות 
  ).ו"לש(א "לעיל קכו ע 6634
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שנצטער עמי באותו העולם ולא היה לו 
הגוף  אותו . בו מפני יראת קונורצוןהנאה ו

ממש תקח לצחק עמו בשמחת הצדיקים 
 , לצחק עמו בשמחת הקדוש ברוך הוא,הזו

 זהו . עת שחוק בעולםעכשיולצחק עמו ש
  .' וגו"אז ימלא שחוק פינו"שכתוב 

äàðä åì äéä àìå íìåòä åúåàá éîò6635 óåñëå 
î åá ÷çöéì ç÷ú ùîî óåâä åúåà åðå÷ úàøé éðô

 úçîùá åîò ÷çöéì íé÷éãöä úçîù éàäá åîò
 åîò ÷çöéì àåä êåøá ùåã÷ä]åéùëòã) [åéùëòå( 

ää íìåòá ÷åçù úò" ã)á åë÷ íéìäú ( àìîé æà
åâå åðéô ÷åçù'  

 אין ,שמעו בא ,אמר רבי יהודה בר יצחק
ולא מלאך אחד עושה אלא שליחות אחת 

 אמר רבי , ולמדנו.בבת אחת שליחויות' ב
 אשר קסת הסופר , מלאך אחד,אבא

כל אחד ואחד על לם ו עתיד לרש,במתניו
 ולאחר כן השר הגדול הולך לתקן כל ,מצחו

 זהו .אחד ואחד ולהעמידו לקבל נשמתו
הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת "שכתוב 

  . לפני שליחותך,"לפניך" מה זה ".אשה

 àú ÷çöé øá äãåäé éáø øîà êàìî ïéà òîù
à úåçéìù àìà äùåò ãçà 'á àìå'455úåçéìù  

 ãçà êàìî àáà éáø øîà àéðúå úçà úáá
 ìë íéùøäì ãéúò åéðúîá øôåñä úñ÷ øùà
 êìåä ìåãâä øùä ïë øçàìå åçöî ìò ãçàå ãçà
 åúîùð ìá÷ì åãéîòäìå ãçàå ãçà ìë ï÷úì

ää" ã)æ ãë úéùàøá( ëàìî çìùé àåäå êéðôì 
ôì éàî äùà úç÷ìåêúåçéìù éðôì êéð  

 אליעזר הלך לראות את )אלעזר(רבי 
 ואותו היום היה ,רבן יוחנן בן זכאי רבו

 הבאר , אמר לו, כשהגיע אליו.ראש חדש
 וממלאים אותו ונובע משלו ,קהושמנ
  ב אדםי חי, אמר לו. מה רוצה כאן,יותר

 éáø)øæòìààúà  (]øæòéìàìæà [ ïáøì éîçîì 
 àåääå äéáø éàëæ ïá ïðçåé äåä àçøé ùéø àîåé

à äéáâ àèî ãë"ïééøñìã àøéá ì6636 äéì ïééìîå 
 äéì øîà àëä àòá éàî øéúé äéãéãî òéáð àåäå

íãà áééç  
  æë÷/á  
  øäæ  
 ,כאן דרך ארץ במה שעשה אברהםמ

שהרי משום שתשוקתו ורצונו היו במערה 
 לא רצה לבקש ,אף על גב שהיה שם ,ההיא

 ,רהאותו מיד אותו הרצון שהיה לו במע
ובקש בתחלה מה שלא צריך לאותם 

כיון שאמרו לו לפני . אחרים ולא לעפרון
שמענו אדני נשיא אלהים אתה " ,עפרון

שב בתוך וועפרון י" ,מה כתוב ,' וגו"בתוכנו
 מראשית הדברים , כתוב ישב".בני חת

שמעוני " , אז אמר.שאמר אברהם שם היה
 ויתן לי את ,חרוופגעו לי בעפרון בן צ

 ואם תאמר .' וגו"כפלה אשר לומערת המ
 שלא , יותר מכם אני עושה,בשביל כבודי

 àäã íäøáà ãáòã äîá àëä àòøà çøà
 àúøòî àéääá äåä äéúåòøå äéúáåàúã ïéâá
 ãéî äéì ìàùîì àòá àì ïîú äåäã áâ ìò óà

åäã àúåòø àåää ìéàùå àúøòîá äéì ä
 ïéðøçà ïåðéàì äéì êéøèöà àìã äî àúéîã÷á
 ïåøôò éî÷ äéì åøîàã ïåéë ïåøôòì àìå

)å âë úéùàøá ( äúà íéäìà àéùð éðãà åðòîù
åâå åðëåúá ' áéúë äî)é íù ( êåúá áùé ïåøôòå

úç éðá6637 øîàã ïéìîã àúåøéùî áéúë áùé 
øîà ïéãë äåä ïîú íäøáà) ç íù( éðåòîù 

åòâôå úøòî úà éì ïúéå øçö ïá ïåøôòá éì 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ב נח ע"ה ח"דע(ל התורה והמצוה כלומר מכ 6635
כ מה צריך הוא עוד " באר של מים שמנוקה מכל טנופת וממלאים אותו מים זכים וגם נובע משלו א6636

א היה בור של מימי תורה ובקי בכל הלכותיו ונובע שכלו מעצמו להבין דבר "ורמז לו אחר שר. לבני אדם
 ).א"ד(י בן זכאי "כ מה צורכו אצל ר"מתוך דבר א

בסוד , והצינור המוציא המותרות, שביעי קדש', וצינור הזרע הוא בסוד ז. צינורות'  היסוד יש בו ב6637
הערלה היא . )ספר הליקוטים עקב יא (מקצת טיפות היוצאים עם מי הרגלים, ומשם ניזונין בני חת, בני חת

 העטרה דיסוד ומכסה נוגה הנזכר בפרשת ויקהל אשר היא יושבת ונאחזת שם באותה' הנקראת קלי' הקלי
 כי הסיגים האלו הם 'וכוושורשה הוא מן המותרות והסיגים היוצאים מן היסוד מן הנקב השמאלי . עליו

ב "בסוד אמרו צדיק כי טו' כי הנקב הימני נקרא ט', סוד עפרון ובני חת היוצאים מהנקב השמאלי הנקרא ח
 שהוא מצינור ההוא ובהיותם שם אין ולכן קליפה זו הנקראת נוגה עומדת ונאחזת שם בשרשה. ש"ע

  ).מ לך לך"שעה(החסדים המגולים 
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 ,כדי להקבר ביניכם ,"בתוככם" .רציתי בכם
  . כדי שלא אפרד מכם,שרציתי בכם

åâå åì øùà äìôëîä ' éìéã àø÷é ïéâá àîéú éàå
åëá àðéòø àìã ãéáò àðà åëééðî øéúé6638 

 íëëåúá)è íù ( àðéòøã åëééðéá àøá÷úàì ïéâá
åëééðî ùøôúà àìã ïéâá åëá  

 בשעה שנכנס אברהם ,רבי אלעזר אמר
 משום שהיה רץ אחר , איך נכנס,למערה

ואל הבקר רץ " שכתוב ,לאותו העג
 ואותו בן בקר ברח עד אותה ,' וגו"אברהם
.  וראה מה שראה, ונכנס אחריו,המערה

 , משום שהוא התפלל כל יום ויום,עוד
והיה יוצא עד אותה השדה שהיתה מעלה 

 וראה האור שיוצא מתוך ,ריחות עליונים
מו יבר עי ושם ד,המערה והתפלל שם

 ,תהרצה אוולכן  .הקדוש ברוך הוא
ואם . שתשוקתו היתה תמיד באותו המקום

 למה לא רצה אותה עד , אם כך,תאמר
 הואיל ולא , כדי שלא יבחינו בו,עכשיו

 , אמר, כעת שהצטרך אותה.צריך אותה
  .הנה השעה לבקש אותה

 íäøáà ìàòã àúòùá øîà øæòìà éáø
 äéøúáà èéäø äåäã ïéâá ìàò êéä àúøòîá

 áéúëã àìâò àåääã)æ çé íù (å õø ø÷áä ìà
íäøáà6639åâå  ' àéää ãò ÷øò ø÷á ïá àåääå

 ïéâá åú àîçã äî àîçå äéøúáà ìàòå àúøòî
àîåéå àîåé ìë éìö åäéàã6640 ãò ÷éôð äåäå 

ïéàìò ïéçéø ÷éìñ äåäã ì÷ç àåää6641 àîçå 
àøåäð6642ïîú éìöå àúøòî åâî ÷éôðã 6643 ïîúå 

á÷ äéîò ìéìî" äéúáåàúã äéì àòá êë ïéâáå ä
ú øúà àåääá äåä éàîà éëä éà àîéú éàå øéã

 ïåçâùé àìã ïéâá àúùä ãò äì àòá àì
äéìò6644 àúùä äéì êéøèöà àìå ìéàåä 

äéì òáúîì àúòù àä øîà äéì êéøèöàã6645  
 אם עפרון היה רואה במערה ,בא וראה

 לא היה מוכר אותה ,מה שראה בה אברהם
 אלא ודאי לא ראה בה ולא ,לעולמים

 ,לבעליו שהרי אין הדבר נגלה אלא ,כלום
 . לאברהם התגלתה ולא לעפרוןלכןו

  .שלו היתה ,לאברהם התגלתה

 äåäã äî àúøòîá éîç äåä ïåøôò éà éæç àú
 éàãå àìà ïéîìòì äì ïéáæé àì äá íäøáà éîç

 àîç àì]äá) [äéì( äìî úéì àäã íåìë àìå 
 íäøáàì êë ïéâáå äéøàîì àìà àééìâúà

éìéã àééìâúà íäøáàì ïåøôòì àìå àééìâúà ä
äåä  

  íìòðä ùøãî  
 לא כך , אמר לו.להקביל פני רבו

 אלא אני רואה בפניך שדבר חדש ,אמרתי
ים שאתה עתיד קועמיש אצלך מאותם ה

 ראיתי את האור הראשון ,אמר לו. לשאול
 , ונוסע בעשרה,הזה שמסעותיו עשרה

 úéøîà êë ìò åàì äéì øîà åáø éðô ìéá÷äì
 êáâ úéà àúãç äìîã êôðàá éîç àðà àìà
 äéì øîà òáúîì ãéúò úàã íé÷éîò ïåðéàî

 ïåùàøä øåà éàä àðéîç]éåðìèîã) [ìèìèîã( 
äøùò6646ùòáå ìéèð äø6647 âéäð äøùòã àæøáå 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( שלא רציתי בכם 6638
 ).אור יקר(ובעוד שלא נמול לא היה שלם להגלות לו סוד המערה הזאת  6639
בא אל פרעה שכתב שלא היה מתפלל שם אלא יצחק אבל אברהם כבר ' ש הזהר בפ"זה הפך ממ 6640

 ).מ"מ(ותו קבע מקום לתפלתו ולא רצה לשנ
מריחי גן ', כדי שלא להתפלל בתוך העיר ונדבק בשה זו משאר שדות משום דהוה סליק ריחין וכו 6641

 ).אור יקר(עדן ומהשדה נדבק יותר במערה מפני שראה שהעיקר היה מהמערה 
אחר שנתקרב יותר ואחר שהתמיד שם תפלתו וכל התבודדותו נתנבא שם ושרתה עליו שכינה  6642

 ).אור יקר(
 ).אור יקר(שם ואילך ותמן מליל עמיה מ 6643
 ).אור יקר(ויאמר מה ראה אברהם עתה לקנות לו שדה ומערה אי זו טמטון ראה בו  6644
ועוד דהשתא לא ' זוגות וכו' שהוא מוכרח כדי שתקבר שרה עמו בסוד ד, או ישגיחו או לא ישגיחו 6645

 ).אור יקר(ישגיחו כל כך שיאמרו סתם קבורה לאשתו הוא מבקש 
 ).א"נ(ד שבשם "יינו יו ה6646
 ).א"נ(ס " היינו י6647
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 ובאותיות ,ובסוד של עשרה מנהיג את הכל
ה  עשר, ולמדנו.של עשרה עושה את מעשיו

 עשרה מפתחות של בית חולים ,פתקים
 ועשרה פתקים נוטל בגן עדן לתקן ,בידו

  . ארץ על גופות הצדיקים
  

àìëì6648 éåãáåò ãéáò äøùòã àúååúàáå 
 éáã ïçúôî äøùò ïé÷úô äøùò àðàúå

éøö÷6649 ïãòã àúðéâá ìéèð äøùò ïé÷úôå éåãéá 
 àé÷éãöã ïåäéôåâ ìò àòøà àð÷úàì  

 היית רואה יותר , אליעזר בני,אמר לו
 , בעשרה נברא.ממלאך קדוש של העולם

 , הקדוש בעשרה הכסא,גיבעשרה מנה
 ,ה מסעותיו הוא בעשר,בעשרה התורה
 ואחד ,בעשרה עליונים ,בעשרה עולמות

  . עליון על הכל ברוך הוא
  

 äéì øîà]øæòéìà) [øæòìà éáø( úéîç éøá 
 äøùòá àîìòã àùéã÷ àëàìîî øéúé úéåä

éøáúà6650 âéäðúà äøùòá ]äøùòá[ àééñøë 
 éåðìèî äøùòá àåä àúééøåà äøùòá àùéã÷

 ïéîìò äøùòá ïéàìò)äøùòá(456 ìò äàìò ãçå 
àåä êéøá àìë  

ר לך דבר דעתו של בעל המשנה וואמ
ויקח העבד עשרה " , מה כתוב.היתה בזה

 , רבי, אמר לו".גמלים מגמלי אדניו וילך
וכל טוב אדניו " אבל ,זכיתי לפסוק הזה

 הוא שמו של רבו , אמר לו. מהו"בידו
 . אותו)ולהגן(שהלך אליו להכניסו ולהנהיג 

   ,שנינו". כי שמי בקרבו" , זהו ודאי,מרא
  

 àúéðúîã äéøàîã äéúòã äìî êì àîéàå
 áéúë äî éàäá äåä)é ãë úéùàøá ( ãáòä ç÷éå

 éáø äéì øîà êìéå åéðåãà éìîâî íéìîâ äøùò
åãéá åéðãà áåè ìëå ìáà àã à÷åñôì àðéëæ6651 

)íù (äéøàîã äéîù àåä äéì øîà åäî6652 
 äéì àìòàì äéáâ ìéæàã>äðàìåàâ <]àâäðìå[ 

)àðâàìå ( àåä éàãå àã øîà äéì)àë âë úåîù (
 ïðú åáø÷á éîù éë  

 מי שיודע את ,בא וראה ,אמר רבי אבהו
 , יודע שהוא ושמו אחד,ריוושמו על ב

' ה" שכתוב ,הקדוש ברוך הוא ושמו אחד
  . השם והוא אחד, כלומר)כלם( .' וגו"אחד

 ìò äéîù òãéã ïàî éæç àú åäáà éáø øîà
øåá êéøá àùãå÷ àåä ãç äéîùå àåäã òãé äéé

 áéúëã ãç äéîùå àåä)è ãé äéøëæ (åäé" ãçà ä
)åäìë (]åâå' øîåìë[ íùä ]å[ãçà àåä  

 , יש להסתכל בפרשה הזו,אמר רבי אבא
 ".ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים"

זהו בית  ,"מחוץ לעיר" ,אמר רבי אבא
 ,שלמדנו ,"אל באר המים" .הקברות

אותם שנשאו  ,מים בבתי הקברותיקדמה
 כשנכנס אדם , שהרי שנינו,ונתנו בתורה

אם קבע  , מה ששאלו אותו בתחלה,לקבר
 "והיה אמונת עתך" שכתוב ,עתים לתורה

 םלהקימ) לקיימם( אינו דין , וכשיצא.'וגו
זהו  ,"לעת ערב" ,אמר רבי אבא. בתחלה

 שאז הזמן , שהוא ערב השבת,יום ששי
  להעמיד

 éáø øîà àã àúùøôá àìëúñàì úéà àáà
 íéîä øàá ìà øéòì õåçî íéìîâä êøáéå

)àé ãë úéùàøá ( àã øéòì õåçî àáà éáø øîà
 íéîã÷ðä àéðúã íéîä øàá ìà éøá÷ éá àåä

]éøá÷ éúáá[ àäã äøåúá åðúðå åàùðù íúåà 
 øá÷ì íãà ñðëðùë ïðú)îïàäéì åìàùã ( ]îéà 

äìéçú äéì ìàùã[úëã äøåúì íéúò òá÷ éà  áé
)å âì äéòùé ( àöéùëå øîåâå êúò úðåîà äéäå

 ïéã åðéà)íîéé÷ì (]îé÷äìí[ éáø øîà äìçúá 
áøò úòì àáà) àé ãë úéùàøá( íåé åäæ 

éùù6653àîéé÷ì ïîæä æàù úáùä áøò àåäù   
                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(מ "א. א"ו ה"א וא"ד ה" היינו יו6648
 ).א"נ(ב "הרש.  פירוש בית של החולים6649
אתפלגו עשר ספירן אלין מעשר אתוותין עילאין דשמיה קדישא ולקביל : א" עדף ב זהר חדש' עי 6650

 . דנא בעשרה אתברי עלמא ואפיק חיליהון בעשר אמירן
והוא , שהם מצד הטוב, שיש בידו כל פעולת השמות, והוא נקרא טוב" וב אדוניו בידווכל ט" 6651

 ).א"ח פ"עמק המלך שי (א"דיוקנא דז
 ).א"נ(מ "א. י גימטריא מטטרון"דל ש" ר6652
  ).ו"לש(ב "לקמן קפא סע' עי 6653
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  çë÷/à  
  øäæ  

שלא היה לו  ,לעפרון לא היתה מתגלה
 , לא התגלה לעפרון כלוםלכן ו.בה חלק

 ועל כן מכר ,שכהולא היה רואה אלא ח
ומה שלא בקש אברהם בראשונה . אותה

 שהרי אברהם לא אמר ,שימכר לו מכר
ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו " אלא

 , והוא אמר.' וגו" בכסף מלא יתננה לי,'וגו
השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך "

 משום שהכל היה מאוס על .' וגו"נתתיה
  . שלא ידע מה היא,עפרון

ä àì ïåøôòì äéì äåä àìã äéì àéìâúà úå
 íåìë ïåøôòì éìâúà àì êë ïéâáå äéá à÷ìåç
 äîå äì ïéáæ àã ìòå àëåùç àìà éîç äåä àìå

 äéì ïéáæéã àúéîã÷á íäøáà òáú àìã]ïéáæ[ 
 àìà øîà÷ àì íäøáà àäã)ç âë úéùàøá (

åâå åì øùà äìôëîä úøòî úà éì ïúéå ' óñëá
åâå éì äððúé àìî ' äãùä øîà åäéàå êì éúúð

åâå äéúúð êì åá øùà äøòîäå ' äåä àìëã ïéâá
àéä äî òãé àìã ïåøôòã äéìò ñéàî  

 כשנכנס אברהם בתחלה ,ובא וראה
 , לפניו עפרהורם ו, ראה שם אור,למערה

ים עלה אדם י בינת.והתגלו לו שני קברים
 )היה( ובו ,ךֶי וראה את אברהם וִח,בדמותו

. קבר הוא עתיד לה)היה(ידע אברהם ששם 
יש  האם , בבקשה ממך,אמר לו אברהם
 אמר לו הקדוש ברוך הוא .כאן אוהל קשור

 עכשיו ומאותו הזמן עד ,י כאןננהטמ
 לקיחת העשב הטמון בקרקענטמנתי כמו 

 מכאן ואילך עכשיו ,עד שאתה באת לעולם
ראה מה . הנה קיום לי ולעולם יש בשבילך

 àúøòîá íäøáà ìàò ãë éæç àúå
àøåäð ïîú àîç àúéîã÷á6654éîøúàå 457 

ì éìâúàå äéî÷ àøôòïéøá÷ ïéøú äé6655 éëäãà 
÷ìúñà6656äéð÷åéãá íãà 6657 äéì àîçå 

êééçå íäøáàì6658 äéáå )äåä ( ïîúã íäøáà òãé
)äåä (àøá÷úàì ïéîæ àåä6659à " åèîá íäøáà ì

êðéî6660à àëä úéà øéè÷ àøèñå÷ "á÷ ì" ä
àëä éðøîè6661 àúùä ãò àðîæ àåääîå 

àãìéâë àðøîèúà6662àèøé÷ã 6663 úéúàã ãò 
ä êìéàå ïàëî àúùä àîìòá úðà àîåé÷ à

                                                           

רא ועוד כדי שישגיח שהוא שם מקום קבר וחמא תמן נהו, כדי להראות הענין מעט מעט שלא יבהל 6654
 ).אור יקר(להאיר המערה כדי שישגיח 

 ).אור יקר(גולם שני ציונים לאדם וחוה ואתגלי ליה תרין קברין שיתאמת לו הענין בגלוי עצמי  6655
מערה עלה ועמד אדם מקברו נגדו ושמח שראה לאברהם שבא בה נכנס " בתוך כך שהיה אברהם ע6656

 ).א"ד(לכאן 
 ).אור יקר(ברוחני על הקבר בסוד נפש ששכונת בדקות במציאות הנמצא  6657
 ).אור יקר(ו "להראות לו חיים ושמחה ולא יעצב בראייתו לומר שהיא בשורת מות ח 6658
כ על מקום הקבורה "וכיון שראהו במקום קבורתו בלי ספק מורה ג, אמר הרואה אדם יצפה למיתה 6659

כי קוסטרא ' כא וכוולהיותו בשמחה מורה על מעלה ולזה שאל אברהם לאדם במטו מינך קוסטרא קטיר ה
היכל ושאלתו אם היכל הנשמות שהוא גן עדן היה קשור עם המקום ההוא כיון שהוא לו שם מקום קבר 
והוא היה בקי בחדרי גן עדן והשיבו בודאי יש כאן מקום מנוחה לנפש שהרי לא נקבר שם על ידי בני אדם 

ום הראוי כי היה צריך ליטהר על ידי ה טמרני הכא והוא גניז שם וכדין לא נכנס נשמתו אל מק"אלא הקב
 )אור יקר(אבות ' אברהם שנתגלגל בג

ל קבר שלי מוכן בה וקשור אני " אברהם אמר לאדם בבקשה ממך כמדומה שאהל קשור יש כאן ר6660
 ).א"ד(כ להיות נקבר שם "להיות עמכם ונתאוה מיד ג

 ).א"ד( עד שבאת לכאן ה הטמנני כאן והייתי עד עתה טמון כקליחת העשב הטמון בקרקע" הקב6661
 ).אור יקר(קליפת  6662
עד יצא מזרעו מי , והוא סוד הזרקא והכוונה שלא נכנס פנימה לקדושה מפני שקלקל העולם 6663

ועוד קריאת שמע איהי רומח כלילא : א"ז סוף יב ע"תיקו' עי). אור יקר(שיתקנהו ויתגלגל על ידו ויתוקן 
' ם אמת והוא קירטא והא אתמר חמש אבנין ה"יכאלק' ח תיבין עם ה"משית תיבין דיחודא ומרמ

וקטל בה ליצר הרע ובאן אתר איהי קירטא בתפילין חוט דקלע ' חד אבנא באת י} ב"יב ע{דאתעבידו 
דכריך ביד דא רצועה דיד דאיהו כחוט דזרקא ואיהי קריאת שמע קשת דזריק חצים מסטרא דברוך שם 

, וסליק להה "ג ד"א שם כה ע"בהגר' ועי, איהו קשת הברית ד)משלי י ו (כבוד מלכותו וברכות לראש צדיק
 ....ן"עליית מ' שהוא בחי
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 ,"ויקם השדה והמערה אשר בו" ,כתוב
 מה שלא היתה לה ,היתה להקימה ממש 

 "ויקם השדה" , רבי אבא אמר.עד עתה
 שקם והתעלה לפני ,ודאי קימה ממש

 לא נראה שם עכשיו משום שעד ,אברהם
קם  , מה שהיה טמון,עכשיו ו,כלום

  . ואז קם הכל כמשפטו,והתעלה

éì6664áéúë äî éîç êðéâá äåä àîìòìå 6665)  íù
ë ( äåä ùîî äîé÷ åá øùà äøòîäå äãùä í÷éå

 øîà àáà éáø àúùä ãò äéì äåä àìã äî äéì
 ÷ìúñàå í÷ã ùîî äîé÷ éàãå äãùä í÷éå
 ïîú éæçúà àì àúùä ãòã ïéâá íäøáàã äéî÷

øéîè äåäã äî àúùäå íåìë6666 ÷éìúñàå í÷ 
éåñåîðá àìë í÷ ïéãëå  

 בשעה שנכנס אברהם ,אמר רבי שמעון
 קמו אדם ,למערה והכניס לשם את שרה

 ומה , אמרו. ולא קבלו להקבר שם,וחוה
אנו בבושה לפני הקדוש ברוך הוא באותו 

 וכעת ,העולם משום אותו החטא שגרמנו
מפני המעשים  תתוסף לנו בושה אחרת

ן וכ הריני מ,אמר אברהם. טובים שבכם
 עבורך שלא תתביש לפני הקדוש ברוך הוא

ואחרי כן קבר " , מיד.לפניו לעולמים
  אברהם את

 íäøáà ìàòã àúòùá ïåòîù éáø øîà
 àìå äåçå íãà åî÷ ïîú äøù ìéòàå àúøòîá

àøá÷úàì åìéá÷6667 ïðà äîå åøîà ïîú 
á÷ éî÷ àôåñëá"àîìò àåääá ä6668 àåää ïéâá 

 àøçà àôåñë ïì óñåúé àúùäå àðîéøâã àáåç
ã ïéáè ïéãáåò éî÷îàä íäøáà øîà åëá6669 

á÷ éî÷ ïéîæ àðà" äéî÷ óéñëú àìã êðéâá ä
 ãéî ïéîìòì)èé âë úéùàøá ( øá÷ ïë éøçàå

úà íäøáà  
  íìòðä ùøãî  

 ששת , ששנינו, מה משמע.את המתים
 והוא אלף הששי , העולםהאלפי שנים הו

 זמן ,"לעת ערב"  והיינו.שהוא סיום הכל
 אלו הם ,"אבתולעת צאת הש" .סיום הכל

 ,תלמידי חכמים השואבים מימיה של תורה
  .שהוא עת לצאת ולהתנער מן העפר

]éúîéà) [àøééúî( àúéù ïðúã òîùî éàî 
 àåäù éùùä óìà àåäå àîìò éåä ïéðù éôìà

 ïîæ áøò úòì åðééäå ìëä íåéñ]ñíåé) [íåéä( ìëä 
 úåáàåùä úàö úòì)àé ãë úéùàøá ( íä åìà

íéîëç éãéîìú6670 ìù äéîéî íéáàåùä  äøåú
øôòä ïî øòðúäìå úàöì úò àåäù  

 , ששנינו, עוד יש לדעת,ואמר רבי אבא
סקים לדעת את בוראם בעולם ואותם הע

זכו  ,הזה ונשמתם בתשלומה לעולם הבא
 הולך לדעת מי ,ת הנשמהלצאת משבוע

הנה אנכי נצב " .הוא גופה ממש ומה הוא
 אף על גב שתלמיד חכם ,"על עין המים

 íúåà ïðúã úòãì ùé ãåò àáà éáø øîàå
 íàøåá úà úòãì íé÷ñòúîä äæä íìåòá

 àáä íìåòì äîåìùúá íúîùðå]åëæ[458 úàöì 
 ùîî äôåâ àåä éî úòãì êìåä äîùðä úòåáùî

 àåä éàîå)âî íù ( íéîä ïéò ìò áöð éëðà äðä

                                                                                                                                                                                     

והשתא לפירושו ויקם השדה אין קימה זו עתה בשעת קניה אלא מעת שנמול אברהם דכתיב ואל  6664
ונראה מה , ולהכי פליג רבי אבא ואמר שהקימה היה מעת שקנאו אברהם שמשם ואילך קם' הבקר וכו

 ).אור יקר(ויקם על קיומו במעשי אברהם כדפירש רבי אלעזר ואין מלת , שנראה
והמערה מה ' השדה היא העולם שהיתה קודם ביאת אברהם חרבה כשדה ועכשיו ויקם השדה ופי 6665

 ).מ"מ(ר "שבתוך המערה הוא אדה
האור שהיה במערה היה נעלם מפני עפרון ועתה שקנה אותה אברהם נתגלה אותו האור שהיה ' פי 6666
ר שהיה טמיר וגנוז שם כשבא "נ אדה"ל האור שהיה בשדה ובמערה א"ויקם השדה והמערה ר' גנוז ופי

 ).מ"מ(אברהם נתגלה 
 ).אור יקר(כלומר לא רצו שתהיה קבורתם של אברהם ושדה שם  6667
 ומה אנו בבושת מחמת שעברנו על מצותו יתברך בעץ הדעת טוב ורע ועתה נהיה יותר בבושה 6668

 ).א"ד(מ "א. מחמת מעשים טובים שבכם
 ).א"נ(מ פרשה בהר "ז כבר נתכפר בי כנזכר בר"הע'  כלומר החטא שלך בחי6669
לעת ערב לעת צאת ) בראשית כד(בת עינא איהי עתו דצדיק ועלה אתמר : ג"ח לד ע"תז' עי 6670

לעת צאת : א"בהגר. השואבות ימינא ושמאלא אתקריאו שקתות המים תרי נביאי קשוט אפיקי מים
שהן מוציאין המים משקתות המים שלכן . 'תרי נביאי כו. שהן משקיו. 'ו ימינא כו"שמ כה"נו    - - - -     השואבות

 .'ל זהו מעולימין משואבא כו"נקראו שואבות ור
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והיה " שכתוב ,לום הולך אחר התש,הוא
ואמרתי אליה  לשאוב צאתוהעלמה הי

ר לי רמז ואמ ,"השקיני נא מעט מים מכדך
ואמרה אלי גם . "ידיעתו ממה שהשגת

 , כמוני)כמוך(אף אתה עבד  ,"אתה שתה
 ידיעתך בידיעתו של )על(ולא נתחלף לי 

 , וצריך אתה להשיג,מקום ברוך הוא
 ,"וגם לגמליך אשאב. "שאתה נברא כמוני

 , ידיעת השגתי שלא השיגו סיעתך,כלומר
 והיאך נברא ,עליךוידעתי כי מעלה יש 

 אם הוא אומר ,אתה מזיו הנתון אצלך
 ,סימן זה יהי מסור בידי על כל דברים אלו

 הוא הגוף מאותה ,ואדע שהיא האשה
  . השבועה שהשביעני,הנשמה

 øçà êìåä àåä íëç ãéîìúù áâ ìò óà
 áéúëã íåìùúä)íù ( úàöåéä äîìòä äéäå

 áåàùì)åâå' ( íéî èòî àð éðé÷ùä äéìà éúøîàå
æîø éì øåîà êãëî äøîàå úâùäù äîî åúòéãé 

 ãáò äúà óà äúù äúà íâ éìà)êåîë ( éðåîë
 éì óìçúð àìå)ìò ( íå÷î ìù åúòéãéá êúòéãé

 àøáð äúàù âéùäì äúà êéøöå àåä êåøá
 éðåîë)ãé íù ( øîåìë áàùà êéìîâì íâå)úòéãé 

 åâéùä àìù éúâùäéúòéãéå êúòã] (äòéãé 
éúòãéå êúòéñ åâéùä àìù éúâùä [äìòî éë 

ùé459 êìöà ïåúðä åéæî äúà àøáð êàéäå êéìò 
 ìë ìò éãéá øåñî éäé äæ ïîéñ øîåà àåä íà
 óåâä àåä äùàä àéäù òãàå åìà íéøáã

 äîùðä äúåàî]éðòéáùäù äòåáùä) [ äîìùä
éúòáùä(  

 רבי .' וגו"ויהי הוא טרם כלה לדבר"
 בעוד שכל הענינים ,יצחק אמר רבי יהודה

 ,מה כתוב ,הוא רוצה לנסות על הגוף
 זהו הגוף קדוש ,"צאתווהנה רבקה י"

תת גופו להשיג ישנתעסק בדברי תורה וכ
 ,"אשר ילדה לבתואל" .ולדעת את קונו

בן  ,"לכהבן ִמ" . בתו של אל,אמר רב יהודה
 ,"אשת נחור אחי אברהם" .לכה של עולםַמ

 והיא אח , גוף שנדבק בשכל,חברת השכל
משא החכמה  ,"וכדה על שכמה" .הנשמה

 .ן"זה מטטרו ,"וירץ העבד לקראתה. "עליה
  ויאמר"

åâå øáãì äìë íøè àåä éäéå ')åè íù ( éáø
 àåä íéðééðòä ìëù ãåòá äãåäé éáø øîà ÷çöé

 áéúë éàî óåâä ìò úåñðì äöåø)íù ( äðäå
 éøáãá ÷ñòúðù ùåã÷ óåâä åäæ úàöåé ä÷áø
 øùà åðå÷ úà úòãìå âéùäì åôåâ úúëå äøåú

 ìàåúáì äãìé)àøáåè ãë úéù ( äãåäé áø øîà
 äëìî ïá ìà ìù åúá)íù ( íìåò ìù äëìî ïá

íäøáà éçà øåçð úùà6671) íù( > úøáç
ìëùä <)ìëù äúøáç( àåäå ìëùá ÷áãðù óåâ 

 äéìò äîëçä àùî äîëù ìò äãëå äîùðä çà
 äúàø÷ì ãáòä õøéå)æé íù (åøèèî äæ"øîàéå ï  

  çë÷/á  
  øäæ  

חר  א,"ואחרי כן" מה זה ".שרה אשתו
אדם . שקבל עליו אברהם את הדבר הזה

 עד שקרב ,חוה לא נכנסה ,נכנס למקומו
אברהם והכניס אותה אצל אדם וקבל 

ואחרי כן קבר " זהו שכתוב .אותה בשבילו
 ולא כתוב לשרה ,"אברהם את שרה אשתו

ו התיישב ואז . לרבות חוה,"את שרה"אלא 

 ìéá÷ã øúá ïë éøçàå éàî åúùà äøù
äéúëåãá ìàò íãà àã äìî äéìò íäøáà6672 

äåç460úìàò àì 6673 ìéòàå íäøáà áéø÷ã ãò 
íãà éáâì äì6674ää äéðéâá äì ìéá÷å " ã

)èé âë úéùàøá ( úà íäøáà øá÷ ïë éøçàå
 äøù úà àìà áéúë àì äøùì åúùà äøù

                                                           

) 'ה א"ל קודש הלולים כמו חלולים ברכות ל"ג דרשו חז"וכה(א " רמז למלת נחור כמו נהיר בה6671
 ).א"נ(מ "א. דדי קיימאופירוש לשון זכירה כמו נהירנא וכח השכל וכח הזכרון בה

 ).א"נ(מ "א.  לא כן שרה שסייעה לכל מצוה ואין ערך לצדקתה, שבושה מאדם שהיא גרמה החטא6672
 ).אור יקר(והיא קודמת בבושה , ועוד שהיא גרמה לאדם, כי עיקר הבושה לה משרה 6673
ונודע , ינהכי אדם וחוה רמז ומרכבה לחכמה וב, כמכניס כלה לחופה לגבי חתן, בידו" ועאיל לה" 6674

, חוה בינה. ת"חסד גבורה ת, אבות' ולכך אדם חכמה למעלה מג, אמהות' אבות וג' שתיקון אדם וחוה בג
 ).אור יקר(נקבה לנקבה וזכר לזכר , אבות תחתיה' לג, מלכות נקבה' בחי' וג
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אלה תולדות " זהו שכתוב .במקומם כראוי
.  ושנינו באברהם,"ץ בהבראםהשמים והאר

 .זה אדם וחוה ,"תולדות השמים והארץ"
לא כתוב אלה השמים והארץ אלא 

 ולא תולדות בן ,"תולדות השמים הארץ"
 ומנין . בשביל אברהםהתקיימו והם .אדם

 שכתוב , בשביל אברהםהתקיימולנו ש
 ".ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם"

חוה  אדם והתקיימוועד שבא אברהם לא 
  .במקומם באותו העולם

ïéãëå äåç äàâñàì6675 åáùééúà  åäééúëåãá
ää úåàé à÷ãë" ã)íùã á  ( úåãìåú äìà

 íäøáàá ïðéðúå íàøáäá õøàäå íéîùä
 äìà äåçå íãà àã õøàäå íéîùä úåãìåú

áéúë àì õøàäå íéîùä6676 úåãìåú àìà 
ùð øá úåãìåú àìå õøàäå íéîùä6677 ïåðéàå 

 åîéé÷úàã ïì àðîå íäøáàã äéðéâá åîéé÷úà
 áéúëã íäøáàã äéðéâá)ë âë íù ( í÷éå äãùä

 àúàã ãòå íäøáàì åá øùà äøòîäå
íäøáà6678 åäééúëåãá äåçå íãà åîéé÷úà àì 

àîìò àåääá  
 ,רבי אלעזר שאל את רבי שמעון אביו

 שהרי כתוב , המערה הזו אינה כפולה,אמר
 ואחר כך הכתוב קרא לה ,"מערת המכפלה"
 מכפלה הוא קרא ,"מערת שדה המכפלה"

מערת  , כך קורא לה,אמר לו. לשדה
ויתן לי את מערת " כמו שנאמר ,כפלההמ

 אינה המערה , חייך, אבל ודאי,"המכפלה
 אלא , ולא השדה נקרא מכפלה,מכפלה

 .השדה והמערה נקראים על שם מכפלה
 שהרי , ולא המערה,שדה המכפלה ודאי
 ואותו השדה עומד ,המערה היא בשדה

  .בדבר אחר

 éàä øîà éåáà ïåòîù éáøì ìéàù øæòìà éáø
åàì àúøòîàúìéôë åäéà 6679áéúë àäã 6680 

øúáì äì éø÷ àø÷å äìôëîä úøòî461 úøòî 
à äãùì äéì éø÷ à÷ äìôëî äìôëîä äãù" ì

ãë äìôëîä úøòî äéì éøà÷ éëä" à)ç íù (
 åàì êééç éàãå ìáà äìôëîä úøòî úà éì ïúéå

äìôëî åäéà àúøòî6681 éø÷à äãù åàìå 
äìôëî6682 íåù ìò àúøòîå äãù éàä àìà 

ä äãù ïåø÷à äìôëî àúøòî àìå éàãå äìôëî
 íéà÷ äãù àåääå éäéà äãùá àúøòî àäã

àøçà äìîá  
éæç àú6683íìùåøé 6684 å ìàøùéã àòøà ìëכל ארץ ישראל ו ירושלים ,בא וראה

                                                                                                                                                                                     

בתיקונים ' לא אתרמיזא בקרא משום דאדם אתגלגל באברהם כדאי'  גליון וקבורת אדם תניינו6675
א וגם בזה לא דק כי אדם עאל בדוכתיה מאליו ולא הוצרך שאברהם יקבור אותו כמו לחוה "ד' עי ).א"ד(

אבל גופו תמיד היה  נה בהםקאבות ונת' קבורת אדם יש לרמוז ואמת שנשמת אדם נתגלגלה בגכ "וא
 ).א"נ(ב "הרש. ס ברבי בנאה"ש בש"במערה מימי קדם עד זמן התנאים דציינו מערתיה כמ

 ).אור יקר(מע דעל שמים וארץ ממש קאמר דלשת 6676
ולא כשאר בני אדם שהם , שמהרכבתם נמצאו, דהיינו אדם וחוה שהם תולדות השמים והארץ 6677

 ).אור יקר(תולדות דבר נש 
 ).א"נ(ח "ז. ע במחיצתם עד שבא אברהם"שלא נכנסו לג'  פי6678
י לה לבתר מערת שדה בתמיה וכי אינה כפולה והרי קראה מערת המכפלה שהמערה כפולה וקר 6679

 ).מ"מ(ותירץ , המכפלה דמשמע שהשדה הוא כפול ולא המערה
 ).ה"של(ה חד אמר "א ד"חא " במהרשא" עס עירובין דף נג"ן ובמזרחי ובש"י ורמב" עיין ברש6680
 ).יהל אור(ש ויקם שדה עפרון אשר במכלפה "כמ 6681
ה חוזר לשדה או למערה אלא אין הכוונה שהשדה מכפלה או המערה מכפלה שיהיה מלת מכפל' פי 6682

אמנם המערה היתה באותה , ושדה זו היא שלה שהיתה שכינה שורה בו, המכפלה היא מלכות כדלקמן
אור (להסתיר סוד כדמסיק לקמן , שדה שהיא שדה המכפלה ומה שאמר מערת המכפלה הוא דרך ערמה

 על הרמז שמכפלה היא מלכות אלא, אין כוונת הכתוב בין במערה בין בשדה על הכפל כפשטיה' פי). יקר
 ).מ"מ(מכפלה ' והשדה יונק מהמלכות שנק

ומטעם זה נקראת כפלתא כי אם היה הכפל לה , כמה מיני כפל שיש לירושלים דהיינו מלכות' פי 6683
אור (היה ראוי שתקרא כפולה אמנם עתה שהיא כפולה ומכופלת פעמים רבות נקראת מכפלה ' סתם כפל א

 ).יקר
המלכות מכפלה שירושלים וכל ארעא דישראל אתכפל תחתה תחת מערת ' נקטעם למה ' פי 6684

 ).מ"מ(וכל השפע בא משם לארץ ישראל , ע"המכפלה שהיא פתח ג
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 והיא עומדת למעלה , תחתיונכפלה
 , ירושלים למעלהכדוגמא זו .ולמטה

 אחוזה למעלה ואחוזה ,מטהלירושלים 
 ירושלים למעלה אחוזה בשני ,למטה
 ירושלים למטה(למעלה ולמטה  ,צדדים

 לכן ו,)למעלה ולמטה ,אחוזה בשני צדדים
מאותה היא ועל כן השדה הזו . היא כפולה

 כתוב דוגמא זו כ.מכפלה שבו היא שורה
   למעלה,"'כריח השדה אשר ברכו ה"

äúåçú ìôëúà6685 àìéòì àîéé÷ éäéàå 
àúúå6686àã àðååâë 6687 íìùåøé àìéòì íìùåøé 

ìéòì àãéçà àúúìà6688 àúúì àãéçàå 
ïéøèñ ïéøúá úãéçà àìéòì íìùåøé6689 àìéòì 

àúúå6690462àéä àúìôë êë ïéâáå 6691 àã ìòå 
äãù éàä6692 àéøù äéáã åäéà àúìôë àéääî 

 áéúë àã àðååâë)íùæë æë  ( øùà äãù çéøë
åäé åëøá"àìéòì ä  

  íìòðä ùøãî  
ר לי רמז ואמ ,"הגמיאיני מעט מים מכדך

 בעולם חכמה בידיעת בוראך ממה שעסקת
 , כמו שפרשנו, אמר רבי אבא.שיצאת ממנו

ם הנזם על יואש" ,אחר כל זה מה כתוב
 ,אמר רבי אבא". אפה והצמידים על ידיה

 הוא ,פזרו לכאן ולכאןתאותם העצמות שנ
 כמו ,צומד אותם ושוקלם זה על זה

  ".תיך יחליץוועצמ"שנאמר 

 êãëî íéî èòî àð éðéàéîâä) ãë úéùàøá
æé (æîø éì øåîà äîî êàøåá úòéãéá àúîëç 

 àáà éáø øîà åðîî úàöéù íìåòá ú÷ñòù
 áéúë äî äæ ìë øçà ïðéùøôãë)æî íù ( íéùàå

 àáà éáø øîà äéãé ìò íéãéîöäå äôà ìò íæðä
 ãîåö àåä ïàëìå ïàëì åøæôðù úåîöòä íúåà

 øîà úàã äîë äæ ìò äæ íì÷åùå íúåà) äéòùé
àé çð (õéìçé êéúåîöòå  

באותה שעה אותו הגוף  ,אמר רבי אבא
.  ושם נכנס בו נשמתו,עומד בארץ ישראל

 מי מוליך הגוף לארץ ,אמר רבי יוחנן
 הקדוש ברוך הוא , אמר רבי זירא.ישראל

 והם מתגלגלים ,לות תחת הארץיעושה מח
וארץ " זהו שכתוב .והולכים לארץ ישראל

ל " גבריא,אמר רבי יצחק". רפאים תפיל
 ,נין לנו מ.מוליך אותם לארץ ישראל

וכתוב שם  ,"התלכי עם האיש הזה"שכתוב 
  ".והאיש גבריאל"

 ãîåò óåâä åúåà äòù äúåàá àáà éáø øîà
ñðëð íùå ìàøùé õøàáú éáø øîà åúîùð åá 

 éáø øîà ìàøùé õøàì óåâä êéìåî éî ïðçåé
 úçú úåìéçî äùåò àåä êéøá àùãå÷ àøéæ

 íäå õøàä]íéìâìâúî[ >å< ìàøùé õøàì íéëìåä
ää"ã) èé åë íù ( éáø øîà ìéôú íéàôø õøàå

àéøáâ ÷çöé" àðî ìàøùé õøàì íúåà êéìåî ì
 áéúëã ïì)çð ãë úéùàøá ( ùéàä íò éëìúä

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(וכל ארץ ישראל נכפלת תחתיה וזה כפל אחד , להיותה היא גבוהה מכל ארץ ישראל 6685
שמערת המכפלה מקבלת ' פי).  יקראור(' הרי כפל ב, דהיינו שכינה בתחתונים ושכינה בעליונים 6686

 ).מ"מ(שפע מלמעלה ומשפעת אותו לארץ ישראל שהיא תתא 
 כלומר כענין שפירש בירושלים התחתונה דכל ארעא דישראל איכפל תחותה כמציאות הזה 6687

י "שהם בבחינת שאר א', כי בסוד שכינה בעליונים כל בחינותיה המתפש, ירושלים לעילא וירושלים לתתא
 ).אור יקר(' ות תחתיה וזה כפל גהם מתכפל

י המתכפלות "א' ואחוזה בבחי, כי ירושלים תחתונה אחוזה בירושלים העליונה שהיא שורשה 6688
ואחוזר בשרשיה העליונים שהם שאר , וכן ירושלים העליונה אחוזה בתחתונה, תחתיה שהם חייליה

 ).אור יקר(הספירות 
סטרין למעלה ' אלא להיא בעצמה אחוזה בב' הדבכפל ' בלי אחיזת ירושלים התחתונה בה שפי 6689

ועל כל , ולתתא סתם להשפיע, וכיוצא בזה ירושלים התחתונה אחידא לעילא לינק, ולמטה להשפיע, לינק
 ).אור יקר(מיני כפלות אלו היא נקאת כפלתא אלו היא נקראת כפלתא דהיינו מכפלה לשם רבים 

וכן , ע"א ומשפעת לבי"שמקבלת מז,  סטריןשהמלכות שהיא ירושלים של מעלה אחידא בתרין 6690
 ).מ"מ(ירושלים של מטה מקבלת השפע ומשפעת אותו לכל העולם 

לפי שהמלכות מקבלת מלמעלה ומשפעת לתחתונים נמצא שהיא אחידא לעילא ואחידא לתתא ' פי 6691
 ).מ"מ(לכך נקראת מכפלה 

 אמנם השדה נתייחס ,כלומר שהמערה לא יתייחס למכפלה מפני שאין יחד למערה למלכות 6692
, דהיינו שהשדה יתייחס למכפלה כאומרו, והשם הצודק היא מערת שדה המכפלה, למכפלה שהיא המלכות

 ).אור יקר(ואומרו מערת המכפלה היא להסתיר הסוד ', שדה אשר ברכו ה
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áéúëå äæä  íúä)àë è ìàéðã (ìàéøáâ ùéàäå  
ולרבקה אח " מהו שכתוב ,אמר רבי יוסי

 אין יצר הרע , אמר רבי יצחק".ושמו לבן
 ,א נמצאלו לו אף על פי שכ,בטל מן העולם

 בתחלה כשהיה ,בא וראה. קצתו נמצא
 לעולם הבא , נקרא לוט,טל בעולם הזהומ
 )לעתיד לבא( אבל , יבטל מן העולם)יבדל(

 ,ול כבראשונהו לא מנ. ונקרא לבן,לא כלו
 . למה צריך לבן.אלא כמי שרוחץ מנוולו

 . לעשות פריה ורביה צריך,אמר רבי שמעון
 , נמצא אם אין יצר הרע,שאמר רבי שמעון

 כיון ,שמעובא . פריה ורביה אינו מצוי
 , מה כתוב,שהגוף נבנה ועומד בקיומו

 )זה( מה ,' וגו"תםווישלחו את רבקה אח"
 רבי יצחק . זה כח התנועה".קתהיואת מנ"

  . זה כח הגוף,אמר

 áéúëã éàî éñåé éáø øîà)èë ãë úéùàøá (
 øöé ïéà ÷çöé éáø øîà ïáì åîùå çà ä÷áøìå

ïî ìèá òøä àöîð àì åìëù éô ìò óà íìåòä 
 ìèåî äéäùë äìçúá éæç àú àöîð åúö÷

 àáä íìåòì èåì àø÷ð äæä íìåòá)ìãáé (
>ìèáé< ìáà íìåòä ïî )àáì ãéúòì ( åìåë àì

 àì ïáì àø÷ðå]ìååðî[ ïàîë àìà äðåùàøáë 
 ïåòîù éáø øîà êéøèöà éàîì ïáì åìååðî éçñã

 êéøèöà äéáøå äéøô ãáòîì]îù éáø øîàã ïåò
åðéà äéáøå äéøô àöîð òøä øöé ïéà íà[ )å( éåöî

 éàî åîåé÷á ãîåòå äðáð óåâäù ïåéë òîù àú
 áéúë)èð íù (åâå íúåçà ä÷áø úà åçìùéå' 

 éàî)éåä ( ÷çöé éáø äòåðúä çë äæ äú÷éðî úàå
óåâä çë äæ øîà  

אתי " ,רבי אבהו פתח בפסוק הזה
 אמר .' וגו"מלבנון כלה אתי מלבנון תבאי

קיומו   כיון שהגוף נבנה על,י אבהורב
 ,ומביאין אותו לקבל נשמתו לארץ ישראל

 כמו ,הנשמה ממתנת אליו ויוצאת לקראתו
 זהו ".ויצא יצחק לשוח בשדה"שנאמר 
 . זו היא הנשמה,"אתי מלבנון כלה"שכתוב 

  תשורי"

 àø÷ éàäá çúô åäáà éáø)ç ã øéù ( éúà
åâå éàáú ïåðáìî éúà äìë ïåðáìî'ø øîà  éá

 äðáð óåâäù ïåéë åäáà>ìò <)ãò( ïéàéáîå åîåé÷ 
 äîùðä ìàøùé õøàì åúîùð ìá÷ì åúåà
 øîà úàã äîë åúàø÷ì úàöåéå åéìà úðúîî

)âñ ãë úéùàøá (ää äãùá çåùì ÷çöé àöéå" ã
)äéù"ç ã ù(  äîùðä àéä åæ äìë ïåðáìî éúà

éøåùú  
  èë÷/à  
  øäæ  

 ולא , שדה המכפלה ודאילכן ו,ולמטה
 שדה המכפלה ,עוד סוד הדבר. כפולשדה 
שבשם הקדוש שהיא '  ה,מי המכפלה .ודאי

 ובשבילה אמר ,הכל עומד יחדו .מכפלה
 בשם הקדוש אין ש, מכפלה' הסתוםבדרך 

  .לה פרט לזהואות אחרת כפ

 äãù àìå éàãå äìôëîä äãù êë ïéâáå àúúå
ìåôë6693 ïàî éàãå äìôëîä äãù äìîã àæø åú 

ä äìôëî 'àùéã÷ àîùáãäìôëî éäéàã 6694 
ãçë àîéé÷ àìëå6695ðéâáå é çøàá øîà÷ ä

íéúñ6696 ]ä'[ )ä(äìôëî6697 àîùá éåä àìã 
éäéà øá äìôëî àøçà úà àùéã÷6698  

éäéàã éàãå äåä àúìôë àúøòîã áâ ìò óàå  ,ואף על גב שמערת המכפלה היתה ודאי
                                                           

ל "ר, מ שהוא שם דבר"ל שדה הכפול ומדקאמר מכפלה ש"אם על הכפל מדבר הכתוב הול' פי 6693
 ).מ"מ(שהיא מלכות , מכפלה'  ממדה הנקהשדה מקבל

מכפלה להסתיר ' ש ובגינה קאמר באורח סתים ה"מכפלה וז'  כלומר שרמז המכפלה לשכינה ה6694
עלאה ' לכל נשמות ישראל וכן ה ק כן אימא תתאה אם"ראשונה היא אימא עלאה לו' כמו שה ).א"נ(הסוד 

 ).א"נ(ח "ז. תתאה מנהגת העולמות התחתונים וכיוצא' וה' מנהגת האצי
 ).מ"מ(ראשונה ' אחרונה מקבלת מן ה' שהמלכות שהיא ה' פי 6695
 ".ארח סתים"ב והערה שם על "א ע' עי 6696
 ).יהל אור(וכן מילוי דילה  6697
 ,ו"אותיות יק' א לא אשתכחו אלא ג"ק ובז" ולכן בע, כי מלכות נכללת בבינה,הן' ן אלו א"שני ההי 6698

 , והן כלל ופרט,מוציא אל הפועל). 'ה ואמר בה"א ד"צ כא ע" בספדא"בהגר (ראשונה' אחרונה בכלל ה' שה
 ).ג"י י ע"א בס"בהגר (א כפולה שהוא ענין אחד"כ הה"ע
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 אבל על שם אחר ,שהיא מערה בתוך מערה
 . כמו שנאמר,המכפלהשדה נקראת מערת 

 כסה את , וכשאמר לבני חת,ואברהם ידע
 ,"ויתן לי את מערת המכפלה"ואמר  ,הדבר

 והתורה לא ,על שם שהיא מערה כפולה
. קראה לה אלא מערת שדה המכפלה כראוי

והקדוש ברוך הוא עשה את הכל שימצא 
 ולהדביק זה , שלמעלהכדוגמאהעולם הזה 

 אשרי .עם זה שיהיה כבודו למעלה ולמטה
לקם של הצדיקים שהקדוש ברוך הוא ח
  .בעולם הבאצה בהם בעולם הזה וור

 éø÷à àøçà íåù ìò ìáà àúøòî åâ àúøòî
øîúàã äîë äìôëîä äãù úøòî  òãé íäøáàå

äìî éñë úç éðáì øîà ãëå6699øîàå )  úéùàøá
ç âë( éäéàã íåù ìò äìôëîä úøòî úà éì ïúéå 

 àìà äì éø÷ àì àúééøåàå àúìôë àúøòî
÷ãë äìôëîä äãù úøòîá÷å úåàé à" ãáò ä

àìë6700 àìéòìã àðååâë àîìò éàä àçëúùàì 
 àúúå àìéòì äéø÷é éåäîì àãá àã à÷áãúàìå

á÷ã àé÷éãöã ïåäé÷ìåç äàëæ" åäá éòøúà ä
éúàã àîìòáå àîìò éàäá  

ברך את ' ואברהם זקן בא בימים וה"
אשרי " , רבי יהודה פתח".אברהם בכל

 הפסוק הזה ".ן חצריךותבחר ותקרב ישכ
 אבל אשרי האיש שדרכיו כשרות ,ארנתב

בו   והוא התרצה,לפני הקדוש ברוך הוא
  .לקרבו אליו

åäéå íéîéá àá ï÷æ íäøáàå" úà êøá ä
 ìëá íäøáà)à ãë úéùàøá ( çúô äãåäé éáø

)ä äñ íéìäú ( ïåëùé áø÷úå øçáú éøùà
øîúà àø÷ éàä êéøöç6701 øá àåä äàëæ ìáà 

á÷ éî÷ ïøùëúà éåçøåàã ùð"úà åäéàå ä éòø
äéáâì äéì àáø÷ì äéá6702   

 , אברהם התקרב אליו,בא וראה
 ולא התקרב ,ותשוקתו היתה כל יום בזה

  אלא,אברהם ביום אחד או בפעם אחת
 עד ,מעשיו קרבוהו בכל ימיו מדרגה לדרגה

כשהיה זקן ונכנס . שהתעלה בדרגתו
ואברהם " שכתוב ,לדרגות עליונות כראוי

ים  באותם ימ,"בא בימים" ואז ,"זקן
 באותם ימים ידועים בסוד ,עליונים
  .האמונה

äéáâì áéø÷úà íäøáà éæç àú6703 
 àìå éàäá éåîåé ìë äåä äéìéã äéúáåàéúå
 àìà àãç àðîæá åà ãç àîåéá íäøáà áéø÷úà

àâøãì àâøãî éåîåé ìëá äéì åáéø÷ éåãáåò6704 
 ïéâøãá ìàòå áéñ äåä ãë éåâøãá ÷ìúñàã ãò

æ íäøáàå áéúëã éæç à÷ãë ïéàìò àá ïéãëå ï÷
ïéàìò ïéîåé ïåðéàá íéîéá6705 ïéîåé ïåðéàá 

 àúåðîéäîã àæøá ïàòéãé  

                                                                                                                                                                                     

ואברהם כשדבר עם בני חת שאינם יודעים , שעל המלכות מדבר, ש"מכפלה כמ' פי שהאמת פי 6699
ובזה תירץ , פני ממערהשעל הכפל נקראים מכפלה שהיא מערה ל, הסוד אמר מערת המכפלה כדי שיבינו

, אומרת שדה המכפלה, וכשהתורה מספרת הענין. אמר מערת המכפלה, שכשדבר עם בני חת, ש קראי"ר
לכך כתיב , והמערה בכלל השדה, יונק מהמלכות שנקראת מכפלה, לרמוז שהשדה שהוא גדול מהמערה

 ).מ"מ(מערת שדה המכפלה 
מציאויות זו לפני מזו שכינה '  לשכינה שהיא בכלומר שעשה מערה לפנים ממערה מפני שהיא רמז 6700

וקראה מערת , ראשונה' אחרונה ולפנים מזו ה' בתחתונים ולפנים מזו שכינה למעלה בספירות או ה
 ).אור יקר(המכפלה על שם הכפל הגשמי להסתיר הסוד 

יש כלומר פסוק זה נתפרש לעיל בפרשת לך לך בסוד המכניס בנו לברית ועם כל זאת אין להכח 6701
 )הערת הזוהר(ב "צד ע). ד' ד סי"אור יקר ש(' פשוטו שהוא זכאה בר נש וכו

מפני שפעמים שאדם מעשיו הגונים וכשרים ואינו מרוצה לפניו מפני קלקולו הקודם בפגם מולדתו  6702
כי לא רבים יוכשרו להדבק בסוד , ואיהו אתרעי, עוד ירצה באומרו אתכשרן' שהוא ממזר וכיוצא וכו

א בענין "ז ז ע"תיקו' עי). אור יקר(וזהו אומרו ואיהו אתרעי ביה , וא מדת בא בימים דמסיקהאצילות שה
 .אם כבנים

אתקריב לגביה שרדף אחרי העבודה הכשרה וכל מגמת פניו כל יומוי להיותו נכנס בסוד האצילות  6703
 ).אור יקר(ולא השיג כניסתו לאצילות עד עת זקנתו ' כדכתיב הלוך ונסוע הנגבה וכו

 ).אור יקר(מחסד לחסד ממידה למידה עילה אחר עילה עד עלותו לאצילות ' פי 6704
 .א כי ששת ימים"לעיל ל ע' עי 6705
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 שמשם ,"ברך את אברהם בכל' וה"
אשריהם . יוצאות כל הברכות וכל טוב

 שהרי בשעה אחת ביום ,בעלי התשובה
  אחד ברגע אחד

åäéå"ìëá íäøáà úà êøá ä6706 ïîúîã 
ïàëøá ìë ïé÷ôð6707åáéè ìëå 6708 ïåðéà ïéàëæ 

äéøàî àîåéá àãç àúòùá àäã äáåùúã ïå
àãç òâøá àãç6709  

  íìòðä ùøãî  
וישא עיניו "שכתוב  היינו ,"מראש אמנה

  ".וירא
 áéúëã åðééä äðîà ùàøî)á çé úéùàøá (

àøéå åéðéò àùéå  
 , אם הנשמה היא,אמר רבי יהודה

 אבל מה זה .כפי שאמרנומובן אברהם 
 הנה החברים אמרו , אמר רבי אבהו.יצחק

 ה נקרא יצחק על שם השמחה הרביועכשש
לה נקראת י בתח,אמר רבי אבהו. שבעולם

 נקראת עכשיו ,הנשמה אברהם והגוף שרה
   .הנשמה יצחק והגוף רבקה

  

 çðéú äîùðä àéä íà äãåäé éáø øîà
 éáø øîà åäî ÷çöé ìáà ïøîà÷ãë íäøáà
 éø÷úà åéùëòã åøîà àééøáç àä åäáà

÷çöé6710 äàéâñ àúååãç íåù ìò ]ìòáãàî [
)àîìò éðáã( úàø÷ð äìçúá åäáà éáø øîà 

 úàø÷ð åéùëò äøù óåâäå íäøáà äîùðä
ä÷áø óåâäå ÷çöé äîùðä6711   

 ארבעים , אמר רבי שמעון,שנינו במשנה
דם קיום הגוף ממתנת הנשמה לגוף ויום ק

 במקום , באיזה מקום.בארץ ישראל
  . המקדש

 äðù íéòáøà ïåòîù éáø øîà ïéúéðúîá ïðú
íåé÷ íãå÷ õøàá óåâì äîùðä úðúîî óåâä 

 ùã÷îä íå÷îá íå÷î äæéàá ìàøùé  

ויקח את " ,בא וראה ,אמר רבי אבהו
רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק 

 אוהב את אותו הגוף ומתנחם ".אחרי אמו
  . בעולםשמחהק והו והוא עת לשח,עמו

 éæç àú åäáà éáø øîà)æñ ãë íù ( úà ç÷éå
àéå äùàì åì éäúå ä÷áø éøçà ÷çöé íçðéå äáä

 áäåà åîà]ì[ úò àåäå åîò íçðúîå óåâä åúåà
íìåòá äåãçäå ÷åçùì  

 הרי כל הפרשה הזו ,אמר רבי יהודה
 . אבל לא יכלנו לדעת מהו,התבררה לנו

 ".ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה"
. רוולשקול הדעת כל הפרשה הזו לסת

 הפרשה הזו שמעתי , אמר,כשבא רב דימי
 אמרו שעליונים תקיפים לא .רתיולא נזכ

 קם רבי . ואנו מה נאמר, לגלותהיו מוכנים

 øøáúà àã àúùøô ìë àä äãåäé éáø øîà
]ïì) [ïåì( óñåéå åäî òãðîì àðìéëé àì ìáà 

äøåè÷ äîùå äùà ç÷éå íäøáà )íùà äë  (
øåúñéì àã àúùøô ìë àúòãã àìå÷ùìå ãë é

 àúùøô éàä øîà éîéã áø àúà]àã[ àðòîù 
 äåðîæ àì ïéôé÷ú ïéàìòã åøîà àðøëãà àìå

                                                           

אור (שהוא שליח כל האצילות , לכך אברהם גשמי נתברך ביסוד עצמו, מפני שזכה לידבק באצילות 6706
 ).יקר

 ).מ"מ(ב "נ מוחי חו"הם החסדים א). אור יקר(שהם שפע כל הספירות  6707
ברכה והיא ' הא, מהיסוד על ידי החסד' בחי' והם ב, כ מסוד החסד ברכה וטוב כנודע"הוא ג 6708

למלכות והיינו וברכות לראש צדיק להשפיע למלכות שהיא בריכה לברכה הנשפעת מהחסד על ידי היסוד 
, בהומשם המלכות נקרא טו, טוב על ידי החסד' והוא מקור לבריכה והטוב מעצם היסוד הנק, ברוך' הנק

הם הגבורות שהם יין ). אור יקר(י היסוד "ולעולם טיבו וברכאן מכל הספירות על ידי חסד ומוצאם ע
 ).מ"מ(נ הוא מוח הדעת "א, המשמח
חלוקי כפרה שהם תשובה דהיינו עזיבת החטא וחרטה ' יומא שעתא זמנא רגעא אפשר לרמוז אל ד 6709

 יומא חדא ויש יסורין ממרקין והיינו זמנא חדא כ מכפר והיינו"וידוי שעתא חדא ויש תשובה תולה ויוה
 ).אור יקר(שהוא זמן היסורין ויש מיתה ממרקת והיינו רגעא חדא רגעא המות 

 ).א"נ(מ "א. יצחק' הנשמה אברהם ואחר התחייה נק'  קודם התחייה נק6710
ים שיצאו כי כבר יטוהרו הסיג, כי לעולם הבא יגדל כח הגבורות,  היינו בסוד ועטרותיהם בראשיהם6711

 ).ז"רמ (ג"מס
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 מישיבת חברינו בעלי המשנה ,יהודה ואמר
  .גלויה

àîéð éàî ïðàå äàìâì6712 øîàå äãåäé éáø í÷ 
]î[àéìâ àúéðúî éøàî àðøáçã àúáéúî6713  

 .קמו והלכו הוא ורבי ייסא ורבי חייא
 והיה ,מצאו את רבי אלעזר ברבי שמעון

פניו  נכנסו ל.תפיליןמגלה את סודות ה
 את , אמר להם.מתעסקמר  במה ,ואמרו

 שהרי אשרי האיש , אמרתיתפיליןטעם ה
. לין ויודע את הטעם שלהןישמניח תפ

 . יאמר לנו הדבר, אם נוח לפני מר,אמרו
 שהקדוש ברוך הוא , שמענו מאביך,אמרו

 אמר ,באהבה רבה שהיתה לו עם ישראל
 המרכבה דוגמתלהם לעשות לו משכן כ

 . ויביא את דיורו עמהם,העליונה שלמעלה
ועשו לי מקדש ושכנתי "זהו שכתוב 

 שכאן סתום , ושמענו מאביך".בתוכם
  תפיליןהטעם של ה

 äåçëùà àééç éáøå àñéé éáøå àåä åìæàå åî÷
 ïéæø äìâî äåäå ïåòîù éáøá øæòìà éáøì

á÷ñòúà éàîá åøîàå äéî÷ åìàò ïéìéôú)ú ( øî
äàëæ àäã àðéîà ïéìéôúã àîòè ïåì øîà ]àåä[ 

 éà åøîà åäãéã àîòè òãéå ïéìôú çðîã ùð øá
øîà äìî ïì àîéì øîã äéî÷ àçéð>å< àðòîù 

>êåáàî <]éåáàî[ àåä êéøá àùãå÷ã ]åîéçøá [
)äéúåðîçøá( øîà ìàøùé íò äéì äåäã äàéâñ 

 àðååâë àðëùî éá äéì ãáòîì ïåì>àëéúøã <
)àáéëøã( ïåäîò äéøåéã éúééå àìéòìã äàìò 

ää" ã)åîùç äë ú ( éúðëùå ùã÷î éì åùòå
 àðòîùå íëåúá>êåáàî <)éåáàî( íéúñ àëäã 

éàäá ïéìéôúã àîòè  
  èë÷/á  
  øäæ  

  מה שלא היה כך,ה"קרבים לקבמת
ה "לצדיקים גמורים שהתקרבו לקבאפילו 

 אברהם לא נכנס באותם .בכמה שנים
 כמו ,הימים העליונים עד שהיה זקן

דוד זקן והמלך " שכתוב , וכן דוד.שנאמר
 אבל בעל התשובה מיד נכנס ".בא בימים

 , שנינו,רבי יוסי אמר. ה"ונדבק בקב
מקום שבעלי התשובה עומדים בעולם ב

 לעמוד  אין לצדיקים גמורים רשות,ההוא
 , מכולם משום שהם קרובים למלך יותר,בו

á÷ éáâì ïéáéø÷"ã äî ä åìéôà éëä äåä àì
éáâ åáéø÷úàã íéøåîâ íé÷éãöìäá÷ " äîëá ä

 ãò ïéàìò ïéîåé ïåðéàá ìàò àì íäøáà ïéðù
 áéúëã ãåã ïëå øîúàã äîë áéñ äåäã)î" à à

à ( äéøàî ìáà íéîéá àá ï÷æ ãåã êìîäå
äáåùúã6714á÷á äéá ÷áãúàå ìàò ãéî " éáø ä

 éîéé÷ äáåùúã ïåäéøàîã øúà ïðéðú øîà éñåé
äá äéá åùø ïåì úéì íéøåîâ íé÷éãö àîìò àåä

 øéúé àëìîì ïéáéø÷ ïåðéàã ïéâá äéá àîéé÷ì

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד(כ אנחנו מה נאמר בה "פ הסוד וא"לגלות ע  החכמים הגדולים לא הבינו פרשה זו6712
ש בין "ועל פי דרך זה תבין טעם השידין אשר נבראו ע, ה" סוד חוה ראשונה למה בראה הקב6713

שר יצתה מקושטת מפני שאז ראה המטרוניתא א, כי היתה כוונת הבורא יתברך, וסוד הענין הוא. השמשות
מפני שבגופם היו מטשטשי , שאם היו נבראים מקודם היה העולם חרב, וקדש היום ונשארו בלי גופין

, כדי שיזריע בה נגעי בני אדם, ה נתן חוה ראשונה לאדם כאשר חטא"וזהו הטעם עצמו אשר הקב. עלמא
, שר היו מטשטשי עלמאא, והיה העולם חרב ומתמוטט, ואלו לא היתה חוה ראשונה היה מזריע בארץ

ובזה . ל שנה לישב בימי גיחון כדי לעשות טבילה"ז הוצרך ק"ועכ, השדים אשר היו יוצאין מההזרעה שלו
ספר הליקוטים  (י חוה ראשונה"ר ע"כדי לתקן כמו שתיקן אדה, ה הגר"תבין הטעם שלקח אברהם אע

 . )וכן הוא שם חיי שרה כה, בראשית ב
, נה בצדיק שבאה עבירה לידו ושב ממנה שאם כן כולם בעלי תשובהבעל תשובה הנרצה הנה אי 6714

אלא הכוונה כמנשה מלך יהודה , וישוב בכל שנה מחטאיו, שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא
והשתא ניחא שראש לשבים בגן עדן הוא מנשה מלך יהודה כדפירש רבי , שהרבה לחטוא ואחר כך שב

חזק עתה הקושיא וכי מי שחטא מעט ושב בתשובה שלמה פחות ממה והן אמת כי י. אליעזר בצואתו
כי כן יחזק תשובתו עד , והא לא קשיא. לפי רבוי חטאיו תרבה שכרו, שהרבה לחטוא ושב נמצא לפי זה

והערה שם בשם , א בעלי תשובה"לעיל לט ע' עי). אור יקר(' למרבה וטעם במקום שבעלי תשובה וכו
ה שהיה צדיק גמור "אבל דהע. עים גמורים ועשו תשובה מעלתם גדולהשובה הם רשתמאריה ד. ז"הרמ

ש שחטא דוד להורות "ומ. ח"ז. וחטא ושב אינו נקרא בעל תשובה שקרב אל הקליפות ושב לקדושה
ז "ם הפך הרדב"ומזה מוכח כדעת הרמב. תשובה היינו להודיע שמתקבלים אבל מעלת בעלי תשובה יותר

 ).א"נ(ן "מאי. י קצרתיק כ"א ודו"ב ומהרש"סימן תתל
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והם מושכים עליהם ברצון הלב יותר ובכח 
  .רב להתקרב למלך

åäìëî6715éëùî ïåðéàå 6716 àúåòøá åäééìò 
àëìîì àáø÷úàì àéâñ àìéçáå øéúé àáìã  

קנים ו כמה מקומות מת,בא וראה
לם בית מושבים ו ובכ,ה בעולם ההוא"לקב

 כל אחד ואחד לפי דרגתו כראוי ,לצדיקים
ן ואשרי תבחר ותקרב ישכ" כתוב. לו

 שהקדוש ברוך הוא מקרב אותם ".חצריך
מטה  שעולים אותם הנשמות מ,אליו

 .להאחז בנחלתם שנתקנה להןלמעלה 
אלו המקומות והדרגות  ,"ן חצריךוישכ"

ונתתי לך " כמו שנאמר , ומי הם,שבחוץ
 וזוהי דרגה ".מדים האלהומהלכים בין הע

 לדרגה ומי שזכאים. בין קדושים עליונים
 כמו ,רבונו של עולםחים של והזו הם של

 ותמיד עושים שליחות ,אותם המלאכים
 תמיד )התקדשו( משום שאלו ,ברצון רבונם

   . ולא נטמאובקדושה

á÷ì äéì ïéð÷åúî ïéøúà äîë éæç àú" ä
àîìò àåääá6717 íé÷éãöì ïåì éáúåî éá åäìëáå 

 áéúë äéì éæç à÷ãë äéâøã íåôì ãçå ãç ìë
) äñ íéìäúä (øçáú éøùà6718 ïåëùé áø÷úå 

á÷ã êéøöç"äéáâì ïåì áéø÷ ä6719 ïåðéà ïé÷ìñã 
 ïåäéúðñçàá àãçàúàì àìéòì àúúî ïéúîùð
 ïéâøãå ïéøúà ïéìà êéøöç ïåëùé åäì ïð÷úúàã

øáì6720 øîà úàã äîë ïåðéà ïàîå )æ â äéøëæ (
 àåä éàäå äìàä íéãîåòä ïéá íéëìäî êì éúúðå

ã ïàîå ïéàìò ïéùéã÷ ïéá àâøãàëæ àã àâøãì ï
 ïéëàìî ïåðéàë àîìò éøàîã ïçéìù ïåðéà
 ïéâá ïåäéøàîã àúåòøá øéãú àúåçéìù ïéãáòå

 ïéìàã)]ð"à [åùã÷úà6721 ( àìå äùåã÷á øéãú
 åáàúñà  

 הוא , מי שנטמא בעולם הזהדוגמא זוכ
 וכשיוצאת ממנו ,רוח טומאהמושך עליו 

 ומדורו בין אותם , מטמאים אותו,נשמתו
 . הם המזיקים של העולם ואלו,הטמאים

 åäéà àîìò éàäá áàúñàã ïàî àã àðååâë
 äéðî äéúîùð ÷ôð ãëå áàñî çåø äéìò êéùî

ìàå ïéáàñî ïåðéà ïéá äéøåãîå äéì ïéáàñî ïé

                                                                                                                                                                                     

צדיקים , ה"חוזים נביאים מנו, ת"מארי תורה מת, גבורים מגבורה, מדרגות חסידים מחסד' שיש ו 6715
 ). אור יקר(מארי תשובה באימא עלאה נמצאים קרבים יותר , מלכים יסוד ומלוכת

מור לא הצדיק הג, כי להיות ההכנעה חשובה לפני הבורא, כאן פירש טעם מספיק לגודל מעלתם 6716
, לבבו נשבר בקרבו, ובעל תשובה אמיתי. מפני שמעולם לא חטא, אבל יגבה לבבו בינו לבין עצמו, יכנע

שאין הספירות העליונות נפעלות למטה אלא בצרון הלב , ובאותו רצון הלב פועל יותר משאר הצדיקים
ה ''ה הנפרד מן ו''א לייחד שם יל כונת הצדקה והתפלה והו''א: ב"ק י ע"שער רוה' עי' עי). אור יקר(ובכוונה 

ה ושכינתיה בדחילו ורחימו ורחימו ''וקודם שהאדם יעשה איזו מצוה או צדקה יאמר לייחדא שמא דקב
ח " פע'ועי. ה ושכינתיה''ה שהם קב''ה שהם דחילו ורחימו עם ו''ודחילו בשם כל ישראל ויכוין לחבר שם י

ה ושכינתיה בדחילו "צדקה לומר ליחדא שמא דקבצריך קודם שיעשה מצוה או : שער הזמירות פרק ה
ואורייתא בלא דחילו ורחימו לא : א"ז כו ע"תיקו'  ועי.א" שזה או.ה בשם כל ישראל"ה עם ו"ורחימו לחבר י

 .פרחת לעילא
 ).אור יקר(היכלות לנשמות בגן עדן  6717
 ).א"הגהות הגר(ב "פרשת לך לך צד ע' ב עי"נ 6718
ובמלת תבחר ותקרב לא נתבאר מקום לנשמות , ה בחר אותו"הקבלנוכח ש' מלת תבחר ותקרב הת 6719

 ).אור יקר(אלא רק סתם גזרה כוללת לכל הנמשות הזוכות לעלות 
להיות שמקום המלאכים הם , ועניינו כי בסוד מעמד הנשמות אין מקום למלאכים, כגון חצר לבית 6720

. הוא המלאך מטטרון, ל צבא מרוםוראש הממונה על כ. שהם מדור למיני המלאכים, היכלות הידועים' ז
והנה כל מקום המלאכים הוא . הוא היכלות הנשמות, היכלות פנימה להיכל קדש הקדשים' ולמעלה מז

והיצירה כמו חצר . וכל מקום הנשמות הוא מקום הנקרא בריאה וכסא הכבוד, מקום הנקרא יצירה
יש להם שליחות , שהם דרגין דלבר, רולפיכך הצדיקים שאינם זוכים ליכנס לבית ונשארים בחצ, לבריאה

עולם היצירה שהוא עולם המלאכים ' פי). אור יקר(מפני שהם בעולם המלאכים כדמפרש ואזיל , כמלאכים
 ).מ"מ(

הענין כי המדרגות למעלה הם בחצר זה למטה מעולם המלאכים שהוא היצירה יש מדרגת  6721
 לו רוח שהוא מעולם המלאכים אלא נפש החצונים שהם סביב רשעים יתהלכון ולכך מאן דאסתאב אין

שהוא מעולם העשיה ונפשו נכרתת מהקדושה ונטרדת לבין החצונים שהם למטה ממדרגות המלאיכם 
ומאן דנטיר גרמיה ולא אסתאב יש בו רוח ונתן לו חלק בעולם המלאכים אמנם ליכנס לתוך הבית שהוא 

ר הוהמצוה נוסף על שמירת עצמו מטומאה עולם הנשמות צריך שיהיה לו נשמה והיינו בסוד עסק התו
 ).אור יקר(ומכל דבר רע 
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 שממשיך אדם את עצמו בעולם @המב
 , כך הוא מדורו ונמשך באותו העולם,הזה

טמאות אותו ואותן רוחות הטמאות מ
  .ומכניסות אותו לגיהנם

 àîìòã ïé÷éæî ïåðéàá ùð øá êùîúàã äî
 êùîúàå äéøåãî àåä éëä àîìò éàäá äéîøâ

àîìò àåääá6722 ïéáàñî éáàñî éçåø ïåðéàå 
å äéìàòíðäéâì äéì ïéì  

 מי שמתקדש ושומר את ,בא וראה
 מדורו ,עצמו בעולם הזה שלא יטמא

  בעולם ההוא בין אותם קדושים

àäá äéîøâ øéèðå ùã÷úàã ïàî éæç àú é
 ïéá àîìò àåääá äéøåãî áàúñà àìã àîìò

ïéùéã÷ ïåðéà  
  íìòðä ùøãî  

  à÷åñô  .בפסוק הזה
 העליון דוגמת כ,בא וראה ,אמר לו

 ואחר ,נעשה המקדש במרכבותיו הקדושות
כך השרה הקדוש ברוך הוא את דיורו 

 התעוררו כדוגמא זו כענין הזה ו.עמהם
 ,תפיליןהחברים בעלי המשנה בטעם ה

 של המרכבות דוגמאותו האיש שיהיה א
 , מרכבה תחתונה מרכבה עליונה,העליונות

  .להביא את מלכותו וישרה דיורו עליו

]ïåì øîà[ ãáòúà äàìò àðååâë éæç àú 
 àùãå÷ éøùà ïë øúáå ïéùéã÷ éåëéúøá ùã÷î
 àã àðååâëå àã àðééðòë ïåäîò äéøåéã àåä êéøá
 ïéìéôúã àîòèá àúéðúî éøàî àééøáç åøòúà

îì àëéúø ïéàìò éëéúøã àîâåã àøáâ àåää éåä
 éúéîì äàìò àëéúø äàúú]äéìéã àúåëìî [

)àúåëìî äéìéã (äéåìò äéøåéã éøùéå  
 ,םדוגמת יש בו סודות עליונים ו,ושנינו

העליונים דוגמת  ,ויש בו שלש מרכבות
 סודות של שלש אותיות של ,הקדושים

 , שלשה עולמות,השמות הקדושים
 ארבע פרשיות ,יותמרכבות שלש אות

ן של " ועל כן סוד השי, על ארבעיןשולט
 .ן של ארבעה כתרים" ושי,שלשה כתרים

 , עליותפילין ,שלשה מלכים שולטים בגוף
 של תפילין אלו .הקדוש ברוך הוא למעלה

.  של זרוע ארבע פרשיותתפילין ה.ראש
 , של המרכבה התחתונהדוגמא ,הלב רוכב

  .והתחתון רוכב

éá úéà ïðéðúå úéàå ïåäéîâåãå ïéàìò ïéæø ä
 ïéæø ïéùéã÷ ïéàìò úîâåã ïéëéúø úìú äéá
 úìú ïéîìò éùéã÷ ïäîùã àúååúà úìúã
 ìò èéìù úåéùøô òáøà àúååúà àúìú ïéëéúø

 àæø êë ìòå òáøà]éùã"ï[éùå ïéøúë úìúã " ï
ïéøúë òáøàã6723 àôåâá ïéèéìù ïéëìî àúìú 

ú ïéìà àìéòì àåä êéøá àùãå÷ éåìò ïéìôú ïéìô
 áéëø àáì ïééùøô òáøà àòåøãã ïéìôú àùéøã

áéëø äàúúå äàúú àëéúøã àîâåã  

 , זה הרכב של הזרוע למטה,עוד שנינו
 ונמסרו , שהוא למטהדוגמא ,והלב רוכב

 כך הלב רוכב .לות השמיםי חינהיגבידו לה
ומעליו .  ונמסרו בידו כל איברי הגוף,למטה

 .של הראשעל המח הוא ארבע פרשיות 
 המלך ,ל הקדוש ברוך הוא שליט עליוןאב

 וסוד החכמה הזו הוא )ורוח( .מהכל
ועשה כרוב אחד " שכתוב ,המקדשדוגמת כ

 ועליהם ".מקצה מזה וכרוב אחד מקצה
  .דיור המלך בארבע אותיות שתי מרכבות

 àáìå àúúì àòåøãã àáéëø àã ïðéðú ãåò
 äéãéá ïåøñîúàå àúúì åäéàã àîâåã áéëø

òàìðäà4636724ë ïåì  àåä àáì êë àéîù éìéç ì
 àôåâ éøáà ìë éåãéá åøñîúàå àúúì áéëø
 àùéøã àçåî ìò ïééùøô òáøà äéðî àìéòå
 äàìò àèéìù àåä êéøá àùãå÷ ìáà åäéà

 àìëî àëìî)çåøå (]àæøå[ àåä àã àúîëçã 
 áéúëã àùã÷îã àðååâë)èé äë úåîù ( äùòå

 åäééìòå äö÷î ãçà áåøëå äæî äö÷î ãçà áåøë

                                                                                                                                                                                     

 )הערת הזוהר(א " נט ע6722
 שין דתלת רישין ושין ,ל ראש השינין שבתפילין שבענין: כ תפילין ד"שעה' ועי. ב"ז י ע"תיקו' עי 6723

 ,]דרוש ב שם –ג "ב חו"חו [' והענין הוא במה שביארנו כי המוחין הם ד. והם שבעה רישין,דארבע רישין
'  וכנגדם הם שין של ארבע רישין מצד א.' והרי הם שתי בחי,י דאימא שהם שלשה אחרים"ומתלבשים בנה

י דאימא " והוא שהמוחין הם ארבע ובהתלבשם תוך נה,אחרת גם יש סיבה .ושין דתלת רישין מצד אחד
  ].ד"חב [נעשים תלת מוחין לבד כנודע

 ).א"ד] (ב"הרש.  צבא השמיםלכל[ להנהיגם 6724
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 äéøåéãïéëéúø ïéøú ïååúà òáøàá àëìîã  
 הלב מכאן והמח , הלב והמחוזוכדגומא 

 ועליהם מדורו של הקדוש ברוך הוא ,מכאן
 , אמר רבי אלעזר. פרשיות)ארבע(בארבע 

 האותיות ,מכאן והלאה סודות הכתרים
 הלכה ,והפרשיות בגופם וברצועותיהם

 , והרמז שלהם התגלה,למשה מסיני
ה מדות והטעם של הכל בשלש עשר

  ).הרחמים(

 àçåîå àáì àðååâ éàäëå] àçåîå ïàëî àáì
ïàëî[ àåä êéøá àùãå÷ã äéøåãî åäééìòå 

 òáøàá]òáøà[ ïàëî øæòìà éáø øîà ïééùøô 
 åäééôåâá ïééùøôå àúååúà éøúëã éæø äàìäìå
 ïåäìã àæéîøå éðéñî äùîì äëìä ïåäéúåòöøå

 ïìéëî øùò úìúá àìëã àîòèå éìâúà)]ð"à [
éîçøã(  

 אלמלא לא באתי אלא ,אמר רבי יהודה
 אשרי חלקך , אמרו לו.די ,עבור הסוד הזה

 אמרו . שכל רז אינו אנוס לך,בעולם הבא
   באנו,לו

 àìà àðéúà àì àìîìà äãåäé éáø øîà
 àîìòì ê÷ìåç äàëæ äéì åøîà ééã àã àæø ìéãá

àðéúà äéì åøîà êì ñéðà àì æø ìëã éúàã  

  ì÷/à  
  øäæ  

 ואלו ,עושים תמיד שליחותעליונים ו
את חצר " כמו שנאמר ,עומדים בחצר

ויש אחרים שהם בפנים יותר ". המשכן
 כמו שנאמר ,שאינם בחצר אלא בבית

נשבעה " , אמר דוד".נשבעה בטוב ביתך"
 ,"ן חצריךוישכ" כיון שאמר ,"בטוב ביתך
היה צריך  ,"נשבעה בטוב ביתך"למה כתוב 

 .ןוב ישכישבע בטוב ביתך כמו שכתולומר 
 אין ישיבה בעזרה אלא ,אלא הרי שנינו

ויש מקום לחסידים . למלכי דוד לבדם
 ככתוב , ומי הם,עליונים שנכנסים לפנים

נים לפני המשכן קדמה לפני אהל ווהח"
 וכמה .' וגו"מועד מזרחה משה ואהרן ובניו

מדורים על מדורים ואורות על אורות 
 מתבייש וכל אחד ,נפרדים בעולם ההוא

 éîéé÷ ïéìàå øéãú àúåçéìù ïéãáòå ïéàìò
 øîà úàã äîë øöçá)è æë úåîù ( øöç úà

ïéðøçà úéàå ïëùîä6725 åàìã øéúé åâì ïåðéàã 
 øîà úàã äîë àúéáá àìà øöçá ïåðéà

)ä äñ íéìäú (à êúéá áåèá äòáùð ãåã øî
êéøöç ïåëùé øîàã ïåéë êúéá áåèá äòáùð6726 

 áåèá òáùé êúéá áåèá äòáùð áéúë éàîà
 àä àìà ïåëùé áéúëã äîë äéì éòáéî êúéá
 ãåã úéá éëìîì àìà äøæòá äáéùé úéì ïðéðú

åäééãåçìá6727ïéðåéìò éãéñçì øúà úéàå 6728 
 áéúëãë ïåðéà ïàîå åâì éìééòã)çì â øáãîá (

ïëùîä éðôì íéðåçäå ãòåî ìäà éðôì äîã÷ 
åâå åéðáå ïøäàå äùî äçøæî'6729 äîëå 

                                                           

אותם שהם בעולם הנשמות ואמר תדיר מפני שאינם עושים שליחות דהיינו יוצאים ובאים אלא  6725
אור (תדיר שם בקבע והם נשמות שאי אפשר לעולם להסתפק על ידם ואין עושין שליחות אלא רוחות 

 ).יקר
 א"ת שהוא בית למוחי או"ביתיך הוא הת. שהם יסוד ומלכות, חציריך הם ציון וירושלים 6726

 ). ב"מ לעיל צד ע"מ(היא הבינה שהיא היכל לאבא , היכלך. שמתלבשים בו
ז כל ישראל בני "ועכ. שהם זוכים מצד נשמה, כמדבר על עצמו ומשפחתו, ולזה אמר דוד נשבעה 6727

ירצה מהזיו הנשפע , וזוכים להיות נֹשבעים שם מזיו השכינה, מלכים מצד הנשמה הזוכה אליה במעשיו
שאור זה נמשך למטה , כי טוב נשפע מהיסוד לבית שהיא מלכות, יינו טוב ביתךוה, מהיסוד לשכינה

אמנם יש אחרים שהם זוכים לנשמה דאצילות שהם חסידי עליונין בסוד . מהשכינה בסוד כסא הכבוד
ת "והם חונים לפני המשכן למעלה מהכסא קדמה לפני אהל מועד מזרחה בסוד אור הת, מאריהון דקבלה

ש הרב על פסוק כי תבנה "בית כמ' כי המלכות יורדת לבריאה הנק). אור יקר(אור עליון מזרח והוא ' הנק
המלכות דעיילי ' בית חדש בית עילאה רברבא שהיא בריאה ולכך אמר נשבעה בטוב ביתך לפי שהוא בחי

ש הרב על פסוק בקרקע המשכן שהבריאה היא קרקע "לאצילות שהמשכן היא מלכות דאצילות כמ' לגוי פי
משכן ואמר הכתוב והחונים לפני המשכן דהיינו שחונים לפני המלכות דאצילות ' כות דאצילות הנקמל

 ).מ"מ(
היכל . ע דיצירה"בית הוא ג. ע למטה בעשיה"מדריגות דחשיב בית וחצר והיכל חצר הוא ג'  הנה ג6728
מ "א. ל"י זצ"ארוכן קבלה מה' ק שהוא ראש היצירה והוא עצמו סוף הברי"שהוא היכל קה' ע דברי"הוא ג

 ).א"נ(
 ).א"ד(ב ” ויקהל רט ע6729
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 כמו שהמעשים נפרדים .רויור חבמא
 כך גם מקומות ואורות ,בעולם הזה

  .נפרדים בעולם ההוא

ïéøåãî6730 ïùøôúî ïéøåäð ìò ïéøåäðå ïéøåãî ìò 
 äéøáçã àøåäðî óéñëà ãç ìëå àîìò àåääá

àîìò éàäá ïùøôúà ïéãáåòã äîë6731 éîð éëä 
àîìò àåääá ïùøôúî ïéøåäðå ïéúëåã6732  

 בעולם אפילו הרי נאמר ש,ובא וראה
 מטתו והנשמות  כשאדם ישן על,הזה

 ,צריכות לשוטט בעולם ויצאו מתוך הגוף
אין כל נשמה ונשמה עולה ומשוטטת 

 אלא ,לראות בכבוד סבר פני עתיק הימים
 כך ,כמו שנמשך תמיד וכפי המעשים

הוא ישן והנשמה  ,אם נטמא. נשמתו עולה
 וכל אותן רוחות טמאות לוקחות ,יוצאת
 ונדבקת בהן באותן הדרגות ,אותה

 והם ,ת שמשוטטות בעולםהתחתונו
 .מודיעות לה דברים שקרובים לבא לעולם

ולפעמים שמודיעים לה דברים כוזבים 
ואם זוכה .  והרי פרשוה,וצוחקים עליה

 הולכת , כשהוא ישן ונשמתו עולה,אדם
 ,ושטה ובוקעת בין הרוחות הטמאות

 זה . פנו מקום פנו,מכריזים ואומריםוכולם 
 אותם  והיא עולה בין,אינו מצדנו

.  ומודיעים לה דבר אחד אמת,הקדושים
 בעלי דינין כל אותם מחנות של ,וכשיורדת

 ,רוצים להתקרב אליה לדעת אותו הדבר
ר  והדב. לה דברים אחריםוהם מודיעים

ההוא שנוטלת בתוך אותם קדושים בין 
  אותם

 ãë àîìò éàäá åìéôàã øîúà àä éæç àúå
 åëéøèöà ïéúîùðå äéñøò ìò íéàð ùð øá
 ìë åàì àôåâ åâî å÷ôðå àîìòá àèèåùúàì
 ø÷éá éæçîì àéèùå à÷ìñ àúîùðå àúîùð

÷éúòã éôà øáñ464ïéîåé 6733 äîë àìà 
êéùîúàã6734ãáåò íåôëå øéãú å äéúîùð éëä é

 à÷ìñ)å( à÷ôð àúîùðå íéàð åäéà áàúñà éà
 ú÷áãúàå äì ïéè÷ð ïéáàñî ïéçåø ïåðéà ìëå

å àîìòá ïééèùã ïéàúú ïéâøã ïåðéàá åäá ïåðéà
 éúéîì ïéáéø÷ ïåðéàã ïéìî äì ïéòéãåî

àîìòá6735ïáéãë ïéìî äì ïéòãåîã ïéðîæìå 6736 
 åäéà ãë ùð øá éëæ éàå äåî÷åà àäå äá ïëééçå
 ïéá àò÷áå àéèùå àìæà à÷ìñ äéúîùðå íéàð
 ïåðô ïéøîàå ïéæéøëî åäìëå ïéáàñî ïéçåø ïéìà
 ïéá à÷ìñ éäéàå àðøèñî àã åàì ïåðô øúà

ïéùéã÷ ïåðéàèåù÷ã àãç äìî äì éòãåîå 6737 
ïé÷éøè ïéìéáç ïåðéà ìë àúçð ãëå6738 ïàòá 

 àáø÷úàì>àéää òãðîì äãäá <)àéääá( äìî 
 äìî àéääå ïéðøçà ïéìî äì ïéòãåî ïåðéàå

ïåðéà ïéá ïéùéã÷ ïåðéà åâ àìèðã  
  íìòðä ùøãî  

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(מהמדרגות הנזכרות יש היכלות וחופות אלו למעלה מאלו ' בכל א 6730
הענין שיש לענייני המצות סגולות לפתוח מקורות אורות מלמעלה ויש משקל לשקול המעשה ולפי  6731

הגורם ממין המקור וממין סגולת ענין המעשה כן יפתח האור מלמעלה ויעשה מאותו אור חופה לצדיק 
המצוה ולזה כמו שחלוקות המעשים בעולם הזה רבים ועל הרוב לא ישתוו כן לכל צדיק וצדיק חופה 

 ).אור יקר(ומדור לעצמו בנוי מאורות הנפתחים על ידי מעשיו הטובים 
בעת מ "א היא כפי המדור שלו כפי מעשיו ואף דהרבה כתות יש בישיבה אחת מ" הארה הבאה לכ6732

 ).א"נ(ח "ז. חלוקת ההארה לזה נותנים הרבה ולזה נותנים מעט
הם פני הימים הנזכרים דהיינו הפנים המאירים מהם אל הצדיקים למטה דהיינו הפנים המאירים  6733

במלכות וסבר הוא מלשון הסברת פנים והיינו הפנים השוחקות המתגלות מלמעלה מאור השכינה כללות 
פניו ' צדיקים והיינו הסברת פנים שקונם מסביר להם ואפשר דהיינו יאר הה) חסרה תיבה(הששה קצוות 

 ).אור יקר(פניו ' ישא ה
תנאים האחד הרגל מעשיו שאם הוא רשע אף אם יעשה מצוה אחת כתקנה אל מפני זה ' צריך ב 6734

שבאותו היום עצמו לא נטמא שאם ' יטהר לעלות שם אם לא בתשובה וזה שאמר כמא דאתמשך תדיר הב
 ).אור יקר(ז באותו היום נתלכלך בחטא בלי ספק לא יעלה וזה שאמר וכפום עובדוי "וא צדיק ועכה

 ).אור יקר(מפני שאין החצונים יודעים אלא מה שעתיד בקרוב מפני שהקדושים מכריזים להם  6735
 ).אור יקר(לשחק בו  6736
 ).אור יקר(ואפילו לזמן רחוק כענין ואביו שמר את הדבר  6737
חיילות חבילות ). ב"ג נב ע"ז ח"רמ] (א"שבת קי ע [מלשון טרקיה חויא) אור יקר(שכין משחיתים נו 6738

לעיל ' ב וכן חבילי טהירין פי”ך ע"ז דף ז"בע בעלי דינין המענישים ונושכים אותו כענין חויא דרבנן טרקיה
 ).א"ד(
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 ,לפני מר לדעת את סוד הפסוק הזה
". סף אברהם ויקח אשה ושמה קטורהווי"

לו ירוש של הפסוק הזה כמו שגי פ,אמר
 שכאשר הנשמה ,חברינו בעלי המשנה

 הנה ,תבוא באותו הגוף הקדוש שלה
הדברים היו על הרשעים שיקומו ויכשירו 

 ויתן להם מזיו כבודו שידעו ,את מעשיהם
ראה שלמה וכש. וישובו ויזכו זכות שלמה

 , הרבה ואמר)תמה הרבה( היה ,את זה
רים ובאו וממקום וובכן ראיתי רשעים קב"

. או ויחיו ממקום קדושו שיב,"וש יהלכוקד
 , אמר רבי אבא אמר רבי יוחנן,ושנינו

ך כושי עורו ונמר והיהפ"כתוב 
 כך הרשעים שלא זכו לשוב ,"רתיווחברב

 ,בעולם הזה ולהקטיר מעשים טובים
 מה  וראה.באלעולם לא יקטירו בעולם ה

 ושרוצה ,"ויסף אברהם ויקח אשה" ,כתוב
שות להם נשמה לגופם ולקרבם לע

ואת הנפש אשר " כמו שנאמר ,בתשובה
  ".עשו בחרן

 à÷åñô éàäã àæø òãðîì øîã äéî÷
)à äë úéùàøá(  äîùå äùà ç÷éå íäøáà óñåéå

 åìâã äîë à÷åñô éàäã àùåøéô øîà äøåè÷
 àåääá éúéé àúîùð ãëã ïéúéðúî éøàî àðøáç

 àééìéî àä äìéã àùéã÷ àôåâ]ååä[éáééç ìò  à
 àø÷é àåéæî åäì ïúéå ïéãáåò ïåøùëéå ïåîå÷éã
 àúîéìù àúåëæ ïåëæéå ïåáåúéå ïåòãðéã äéìéã

 äîìù àîç ãëå àã)äåä] (äåú[ øîàå éâñ 
)é ç úìä÷ ( åàáå íéøåá÷ íéòùø éúéàø ïëáå

 ùåã÷ íå÷îî åéçéå åàáéù åëìäé ùåã÷ íå÷îîå
 áéúë ïðçåé éáø øîà àáà éáø øîà ïðéðúå

)âë âé äéîøé( øîðå åøåò éùåë êåôäéä 
åáøáçøåéú6739 áåùì åëæ àìù íéòùøä êë 

 àì íìåòì íéáåè íéùòî øéè÷äìå äæä íìåòá
 áéúë äî äàø àáä íìåòá åøéè÷é) äë úéùàøá

à ( úåùòì äöåøùå äùà ç÷éå íäøáà óñåéå
 úàã äîë äáåùúá íáø÷ìå íôåâì äîùð íäì

øîà )å áé íù (ïøçá åùò øùà ùôðä úàå  
 , מה כתובבא וראה ,לעזראמר רבי א

 הרבה ".ותלד לו את זמרן ואת יקשן"
 ,מעשים רעים עד שנגרשים מן העולם

 ועליהם ,"וישלחם מעל יצחק בנו"שכתוב 
 "ורבים מישני אדמת עפר יקיצו"נאמר 

והמשכלים יזהרו " ועל האחרים נאמר .'וגו
  .' וגו"כזהר הרקיע

 áéúë äî éæç àú øæòìà éáø øîà)á äë íù (
ìúå íéòø íéùòî äáøä ïù÷é úàå ïøîæ úà åì ã

 áéúëã íìåòä ïî íéùøâðù ãò)å íù ( íçìùéå
 øîàð íäéìòå åðá ÷çöé ìòî)á áé ìàéðã (

åâå åöé÷é øôò úîãà éðùéî íéáøå ' íéøçàä ìòå
 øîàð)â íù (åâå òé÷øä øäæë åøéäæé íéìéëùîäå '  

 , זה משמע על הפרשה,אמר רבי יהודה
 שם )אבד( עבד) נקרא(ומשמע שאותו זמן 

 , ובמקומו נקראת יצחק, אברהם)הנשמה(
ויהי אחרי מות " זהו שכתוב .כפי שאמרנו

אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו וישב 
 עם ידיעת החי ,"איויצחק עם באר לחי ר

 לדעת ולהשיג מה שלא ,שהוא חי העולמים
כי מלאה " זהו שכתוב .השיג בעולם הזה

  ".'רץ דעה את ההא

áø øîà àúùøô ìò òîùî éàä äãåäé é
 ïîæ åúåàã òîùîå]íù ãáà) [äîùð íù àø÷ð( 

ää ïøîà÷ãë ÷çöé úàø÷ð åîå÷îáå íäøáà" ã
)àé äë úéùàøá ( êøáéå íäøáà úåî éøçà éäéå

éäìà" éçì øàá íò ÷çöé áùéå åðá ÷çöé úà í
øå éç àåäù éçä úòéãé íò éà]íéîìåòä [
)íéîìåòì(á âéùä àìù äî âéùäìå úòãì  íìåò

ää äæä" ã)è àé äéòùé ( äòã õøàä äàìî éë
åäé úà"ä  

  ì÷/á  
  øäæ  

                                                           

ל ונמר מנומר "ז כוש בן חם הושחר מקללת נח כי היה כולו הפך לבן כמו כפות ידיו ורגליו וכמאר6739
מתחלת ברייתו והכתוב השוה את שניהם שלא יהפכו ללבן לעולם ועד וטועים האומרים שהכושי שחור 

 מהם ולכך דשמשו בתיבה וחם אח' ל ג"ת הושתת העולם וארז"ר ומן ש"מתחלת ברייתו כי אחד היה אדה
 ).א"נ(ב "הרש. 'לקה בעורו כשראה ערות אביו נוסף על עון התיבה שעונש זה ראוי בגופו כו
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 וזה .האחרים הוא כתבואה בתוך התבן
זוכה יותר בעוד שהוא עומד ש הוא )מי(

 דוגמא לזה. והנשמה עומדת בעולם הזה
 ,כשיוצאות הנשמות מהגוף מהעולם הזה

 וכמה שומרי הפתח ומחנות ,רוצות לעלות
 כולם ,הם מצדם אם , נמצאיםאורות

 ומוסרים ,אוחזים בהם באותן הנפשות
ואחר . אותם ביד דומה להכניסם לגיהנם

 והם נוטלים ,כך עולות ואוחזים בהם
 אלו הם שעברו על , ומכריזים בהם,אותם

 . וכן משוטטות בכל העולם.מצוות רבונם
 וכן עד .ואחר כך מחזירים אותם לגיהנם

 אחר שנים עשר .שנים עשר חדשים
ים באותו מקום שראוי קטם הם שחדשי
 ,מעלה אותם הנשמות שזכו עולות ל,להם

  .ם וזוכות במקומ,כמו שנתבאר

 àðáéú åâ àøåáòë éäéà ïéðøçà]éàäå[) åïàî (
øéúé éëæã åäéà6740 íéà÷ åäéàã ãåòá > àúîùðå

àîéé÷< ïé÷ôð ãë àã àðååâë àîìò éàäá 
 äîëå à÷ìñì ïàòá àîìò éàäî àôåâî ïéúîùð

éáç ïéòøú éîéé÷ ïéøéäè éì)å( åäééøèñî ïåðéà éà
 àãéá ïåì éøñîå ïàùôð ïåðéàá åäá ïéãçà åäìë

îåãã"ï÷ìñ øúáìå íðäéâá ïåì àìòàì ä6741 
]ïãçàå) [ïãçàúàå( éæøëîå åäì éìèð ïåðéàå åäá 

 ïëå ïåäéøàîã éãå÷ô ìò åøáòã ïåðéà ïéìà åäá
 ïëå íðäéâì åäì éøãäî øúáìå àîìò ìëá ïééèù

é øñéøú ãò éëëúùî éçøé øñéøú øúáì éçø
 åëæã ïéúîùð ïåðéà ïåì éæçúàã øúà àåääá

åäééúëåãá ïàëæå øîúàã äîë àìéòì é÷ìñ  

 אשרי הצדיקים שנגנזו להם ,בא וראה
 ואין מקום פנימי ,כמה טובות לעולם ההוא

בכל אותם כאותם שיודעים את סוד רבונם 
 על אלו כתוב .ויודעים לדבק בה בכל יום

ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה עין לא "
חכה " כמו שנאמר ,"למחכה לו"מה זה ". לו

 ואלו הם שדוחקים ".את איוב בדברים
 ומחכים @וקים אותילדבר של חכמה ומדי

רים ַכו מלהיות ,רור הדברילדעת את ב
 אלו הם שרבונם משתבח בהם .לרבונם

 אלו הם שנכנסים בין עליונים .בכל יום
בכל השערים  ואלו נכנסים ,קדושים

 אשרי . ואין מי שימחה בידם,שלמעלה

 åäì æéðâúàã àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ éæç àú
 ìëá äàîéðô øúà úéìå àîìò àåääì ïéáè äîë

ïåäéøàîã àæø éòãéã ïåðéàë ïåðéà6742 éòãéå 
 áéúë ïéìà ìò àîåé ìëá åäá à÷áãúàì) äéòùé

â ãñ (éäìà äúàø àì ïéò"æ í äùòé êúìå
 øîà úàã äîë åì äëçîì éàî åì äëçîì) áåéà

ã áì ( ïåðéà ïéìàå íéøáãá áåéà úà äëç
ïé÷çãã6743 ïé÷ééãå àúîëçã äìîì ]ìéä[ 

 ïàëçîå]ìéä[ äìîã àøéøá òãðîì 
>åàòãåîúùà <)àòãåîúùàìå( ïéìà ïåäéøàîì 

 ïéìà àîåé ìëá ïåäá çáúùî ïåäéøàîã ïåðéà

                                                           

כלומר אין מי שזוכה ). אור יקר(ומי ומי הזוכים אליה שהוא בר בלא תבן , דהיינו מדרגת הנבואה 6740
 ).א"נ(ח "ז. יותר מדבר אחד של אמת

שיכנס למדור אחד ושם יענש על עבירות ידועות ובמדור אחר על ' היינו בין עונש לעונש וכו 6741
 ).אור יקר(עבירות אחרות 

כי על דרך זה שואבים מלמעלה נשמה דאצילות , יה כל מגמת מעשיהם על דרך הסודבתנאי שיה 6742
ומושכים בכל יום בטוב כוונתם אור הספירות למטה ולזה מנוחתם מהאור העליון מקום שאין משיג אלא 
נעלם וכמו שהם מחכים מלה דחכמתא וסודות החכמה העליונה כן חלקם מלמעלה מהחכמה שהיא סוד גן 

ולכך , שעליה נאמר עין לא ראתה אלהים שהיא בינה בלבד משגת שם ונשמות האצילות מבינהעדן עילאה 
לא ישיג המדרגה הזאת אלא , ואף אם יתעסק בפשוטי הדברים בחכמה הזאת. עידונם בתוך עידון הבינה
 אז נקרא מחכה, יחכה כי בהתמדת העיון ישיג', ואם לא ישיג בפעם אחת וב. כאשר יפלפל ויטיב עיונו

כי החכמה הם ראשי פרקים שנמסרו לו , מטעם שאז משתמש בסוד חכמה ובינה, וישיג המדרגה הזאת
ואז יצא לו , ולהתפלפל ולדקדק הרבה בחכמה, ובינה היא להבין דבר מתוך דבר, י"ונמצאים בספרי הרשב

לב הטועים והארכתי בזה להוציא מ', בזהר וכו' והרי הוא מחדש חדוש בתורה שמעלתו גדולה כדפי. סוד
ונתלו במה שמצאו בזהר בראשית עונש המחדש , האומרים שאין לפלפל בחכמה הזאת ולא לחדש בה דבר

ו הקדמה בענינים העליונים שלא "וטעו בהבנת הדבר דהיינו דווקא המחדש ח, בחכמה הזאת מה שלא קבל
הן הן , ועיםולחדש מתוכם הקדמה מורכבת על ראשי פרקים היד, אמנם לפלפל בראשי פרקים, קבל

 ).אור יקר(הדברים החשובים לפני הבורא 
ים לדעת ברירה דמלה ובזה והר דייקין להם בדקדוק ומחכאן ומקו פירוש סודות התורה ומאמרי הז6743

ל כל היודע שיעור קומה "ד לשלמה דע את אלקי אביך ועבדהו וכמרזוש ד"ולאשמודעא למאריהן כמ
' ב ב"ל דף קל"רושו בדיוק ובעיון וכמשיהר ופוד ספר הזב וזה ישיג בלימו"מובטח לו שהוא בן עוה

 ).א"נ(ב "הרש. בשיעורא דסורטא יוצר כלא ופירושו עמוק וארוך
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éã÷ ïéàìò ïéá ïéìàòã ïåðéà ìë ïéìàò ïéìàå ïéù  .חלקם בעולם הזה ובעולם הבא
 äàëæ ïåäãéá éçîéã ïàî úéìå àìéòìã éòøú

ïéã àîìòá ïåäé÷ìåç6744éúàã àîìòáå 6745  
 אברהם נכנס לדעת ולהדבק ,בא וראה

 לאחר שהקדים את מעשיו ,ברבונו כראוי
 , וזכה לאותם הימים העליונים,שבראשונה

והתברך מהמקום שכל הברכות יוצאות 
 ". בכלברך את אברהם' וה" שכתוב ,משם

 המקום של הנהר שאין ,"בכל"מה זה 
 ,אמר רבי חייא. פוסקים מימיו לעולמים

 שאברהם לא רצה להתערב עם בא וראה
נשות העולם ולהדבק בשאר העמים עובדי 

 משום שנשות שאר ,כוכבים ומזלותעבודת 
כוכבים ומזלות הם עבודת העמים עובדי 
 ולאותם שנדבקים בעליהםמטמאות את 

 ,כשאברהם ידע את החכמה משום ש.בהם
 ומאיזה מקום יוצאות ,רשוקר והשיידע הע

 ועל כן ,ומשוטטות רוחות טמאות בעולם
השביע את עבדו שלא יקח אשה לבנו 

  .משאר העמים

 à÷áãúàìå òãðîì ìàò íäøáà éæç àú
 éåãáåò íéã÷àã øúáì úåàé à÷ãë äéøàîá
 êøáúàå ïéàìò ïéîåé ïåðéàá äëæå àúéîã÷á

ëøá ìëã øúàî áéúëã ïîúî é÷ôð ïà) úéùàøá
à ãë (åäéå"éàî ìëá íäøáà úà êøá ä6746 ìëá 

 éáø øîà ïéîìòì éåîéî é÷ñô àìã àøäðã øúà
 éùðá àáøòúàì àòá àì íäøáàã éæç àú àééç

åëòò ïéîò øàùá à÷áãúàìå àîìò" ïéâá í
åëò ïéîò øàùã àééùðã" ïåðéà í)î( ïéáàñ

 ïéâá ïåäá ïé÷áãúîã ïåðéàìå åäééøáåâì ãëã
 ïàîå àùøùå àø÷ò òãé àúîëç òãé íäøáà
 àã ìòå àîìòá ïéáàñî éçåø ïééèùå é÷ôð øúà
 øàùî äéøáì àúúà áñé àìã äéãáòì éîåà

ïéîò  

ב העפר על וויש" ,רבי יצחק פתח ואמר
הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים 

ברא את ה "הקב כש,בא וראה ".אשר נתנה
  ובנה, נטל עפרו ממקום המקדש,האדם

 ,את גופו מארבעת הצדדים של העולם
 אחר כך הריק עליו רוח .נתנו לו כחשכולם 

ויפח באפיו נשמת " כמו שנאמר ,חיים
 אחר כך קם וידע שהוא .' וגו"חיים

 ואז נדבק וידע את ,מעליונים ותחתונים
 כל אדם ו זכדוגמא. החכמה העליונה

 ,מעליונים ותחתוניםשבעולם הוא כלול 
 להתקדש בעולם הזה וכל אותם שיודעים

  מושכים עליו רוח, כשמולידים בן,כראוי
מהמקום שכל הקדושים יוצאים קדושה 

 משום .ה" ואלו נקראים בנים לקב,ממנו
 כך גם , כראויבקדושהשהגוף נעשה 

 øîàå çúô ÷çöé éáø)æ áé úìä÷ ( áåùéå
ë õøàä ìà øôòä ìà áåùú çåøäå äéäù

éäìàä"éæç àú äðúð øùà í6747á÷ àøá ãë " ä
 äéôåâ äðáå àùã÷îã øúàî äéøôò ìèð íãàì

àîìòã ïéøèñ òáøàî6748 äéì åáäé åäìëã 
äéìò ÷øúà øúáì àìéç6749ééçã àçåø 6750 äîë 

 øîà úàã)æ á úéùàøá ( úîùð åéôàá çôéå
åâå íééç ' àúúå àìéòî åäéàã òãéå í÷ øúáì

ãéå ÷áãúà ïéãëå ìë àã àðååâë äàìò äîëç ò
àìéòî ìéìë åäéà àîìòã ùð øá6751àúúå 6752 

 à÷ãë àîìò éàäá àùã÷úàì ïéòãéã ïåðéà ìëå
 àùéã÷ çåø äéìò ïéëùî øá åãéìåà ãë úåàé

ã÷ ìëã øúàîåéùï ïéðá ïåø÷à ïéìàå äéðî ïé÷ôð 
á÷ì" à÷ãë äùåã÷á ãéáòúà àôåâã ïéâá ä

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(שיודעים לרצות קונם בתפילתם ויודעים חומר החטא ונשמרים ממנו  6744
 ).אור יקר(לגודל שכרם מהאצילות ולא מבריאה יצירה ועשיה לבד  6745
ק העליון שממנו "ל שהוא הו"ל במדת כ"אברהם בכל ר ינן דכיון דברך אתל דאתי לאשמוע" נ6746

ועיין . יוצאים נשמות קדושים וידע ההפרש בין ישראל לעובדי כוכבים לפיכך לא צוה לקחת אשה מהם
 ).א"נ( מ"א. ח"ז

  .ב"וארא כג ע' ב ופ"ויגש רה ע'  ועי).א"ד(ב ” בראשית לד ע6747
 ).מ"מ(ם "הם חגת' פי 6748
 ).א"ד(ו  שפך עלי6749
 ).מ"מ(נשמה מבינה '  פי6750
 ).מ"מ(נשמתו מבינה  6751
 ). מ"מ(ו בהגהותיו פרשת וארא "ש הרח"גופו מהמלכות כמ 6752
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 ,נותנים לו רוח ממקום עליון קדוש כראוי
  .והרי זה נתבאר

äàìò øúàî àçåø äéì ïéáäé éîð éëä úåàé 
øîúà àäå éæç à÷ãë àùéã÷  

 בשעה שעתיד אדם לתת ,בא וראה
 אותו ,חשבון מעשיו טרם יצא מן העולם

היום הוא יום החשבון שגוף ונשמה 
 אחר כך הנשמה נפרדת .נותנים חשבון

 והכל שב למקומו , והגוף שב לארץ,ממנו
 עד הזמן . והרי פרשוה,שנלקח משם

 ,שהקדוש ברוך הוא עתיד להחיות מתים
ואותו גוף ממש ואותה . ל גנוז לפניוהכ

נשמה ממש עתיד הקדוש ברוך הוא להשיב 
 .דם ולחדש את פני העולםולעולם כמו מק
 ".יחיו מתיך נבלתי יקומון"זהו שכתוב 

ואותה הנשמה ממש גנוזה לפני הקדוש 
 כמו , ושבה למקומה כפי דרכה,ברוך הוא
והרוח תשוב אל האלהים אשר "שנאמר 

   ".נתנה

éæç àú ïáùåç áäéîì ùð øá ïéîæã àúòùá 
 àîåé àîåé àåää àîìòî ÷åôé àì ãò éåãáåò
 àðáùåç éáäé àúîùðå àôåâã åäéà ïáùåçã
 áú àôåâå äéðéî àùøôúà àúîùð øúáì
 àäå ïîúî áéñðúàã äéøúàì áú àìëå àòøàì

á÷ã àðîæ ãò äåî÷åà" àééúî àééçàì ïéîæ ä
úîùð àéääå ùîî àôåâ àåääå äéî÷ æéðâ àìë à

á÷ ïéîæ ùîî" ïéîã÷ìîë àîìòì àáúàì ä
 áéúëã àåä àãä àîìò éôðà àúãçìå) äéòùé

èé åë ( àúîùð àéääå ïåîå÷é éúìáð êéúî åéçé
á÷ éî÷ àæéðâ ùîî" íåôë äøúàì úáúå ä

 àäçøà>øîà úàã äîë) æ áé úìä÷( çåøäå 
éäìàä ìà áåùú"äðúð øùà í<   

ובזמן שהקדוש ברוך הוא עתיד להחיות 
 עתיד הוא להריק טל מראשו ,מתים

. יקומו מהעפר כולם  ובאותו הטל,עליהם
 מה זה טל ".כי טל אורות טלך"זהו שכתוב 

 אורות ממש מאותם האורות של ,אורות
 , חיים לעולםשפוךמעלה שבהם עתיד ל

  משום שעץ

á÷ ïéîæã àðîæìå" åäéà ïéîæ àééúî àééçàì ä
äéùéøî àìè à÷øàì6753àåääáå åäééìò 6754 

îå÷é àìè áéúëã àåä àãä àøôòî àìë ïå
)èé åë äéòùé ( úåøåà ìè éàî êìè úåøåà ìè éë

àìéòìã ïéøåäð ïåðéàî ùîî úåøåà6755 ïåäáã 
àðìéàã ïéâá àîìòì ïééç à÷øàì ïéîæ  

  àì÷/à  
 יםפסקנ חיים שלא יריקהחיים 

פסקים משום נ עכשיו שהרי .לעולמים
 .שהנחש הרע הזה שולט והלבנה מתכסה

 והחיים לא ,וסקים מימיו כביכול פלכןו
ובאותו זמן אותו . שולטים בעולם כראוי

ééçã6756 àäã ïéîìòì ïé÷ñô àìã ïééç ÷éøé 
ïé÷ñô àúùä6757 àèìù àùéá àéåç àäã ïéâá 

éñëúàåààøäéñ 6758 ïé÷ñô ìåëéáë êë ïéâáå 
 úåàé à÷ãë àîìòá ïéèìù àì ïééçå éåîéî
 àéåç åäéàã òøä øöé àåää àðîæ àåääáå

                                                           

ש "וז, א"א שנמשכים עד רישא דז"נימין דשערי דא' ונגיד דרך ד, א"היא הארת מוחא סתימאה דא 6753
 ).מ"מ(א ושרשו ממוחא סתימאה "לארקא טלא מרישיה שהוא רישא דז

 ).א"ד( קכח  נשא6754
ש אורות ממש מאינון נהורין דלעילא שהם "א וז"ל שהוא ממוחא סתימאה ונמשך לרישא דז"כנ 6755

דאתמלי מניה ) א"רישא דא' פי(נטיף טלא מרישא חוורא ) א"ז(ל בהאי גולגלתא "ר וז"ש באד"א כמ"א וז"א
דרישא חוורא חוורא תדיר ומהאי טלא זמינין מתייא לאחייא והוא טלא דאתכליל בתרי גווני מסטרא 

א "הרי מבוא רשהטל של תחיית המתים שרשו מרישא דא', בגוויה דכליל כולהו חוורי וכולהו חוורי וכו
ו "ו ויה"ד הם יה"ד וחב"לפי ששרש המוחין הם חב, ש הרב"ממוחא סתימאה שנקרא טלא דבדולחא כמ

א שהם חוור עם "מתערבין גווני אא ו"א על רישא דז"ל ומשם נמשכת הארה דרך הנימין דא"ט' ן גימ"דאלפי
ה "ש כאן דזמין קב"א וז"א וז"גווני זעיר שהם סומק ולכך כתיב כי טל אורות לשון רבים לרמוז על א

 ).מ"מ(א "הוא ז' לאחייא מיתייא פי
 ).אור יקר(שישוב החיים הפנימים מלמעלה וישפיעם לחתחתונים , ת"ת 6756
 ).אור יקר(מפני פשע הפגם  6757
ולכך חיי אצילות בריאה יצירה ועשיה נפסקין ויצדק המיתה , וניתא לאו מלכא איהומלך בלא מטר 6758

אפילו במקום שלא להזכיר דהיינו פסיקת החיים והיינו סוד מלך ממית ומחיה בחכמה או פוסק החיים 
 ).אור יקר(ממית או אינו פוסק מחיה 
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 יסתלק מן , שהוא הנחש הרע,יצר הרע
 , והקדוש ברוך הוא יעביר אותו,העולם

 אעביר מן רוח הטומאהואת "כמו שנאמר 
 , ואחר שהוא יעבר מן העולם".הארץ

 , והנהר ששופע ויוצא,הלבנה לא תתכסה
והיה אור " ואז כתוב .יניוילא יפסקו מע

היה הלבנה כאור החמה ואור החמה י
  .' וגו"שבעתים כאור שבעת הימים

éáàù6759á÷ äéì øáòéå àîìòî ÷ìúñé " äîë ä
 øîúàã)á âé äéøëæ ( øéáòà äàîåèä çåø úàå

 àøäéñ àîìòî øáòúé åäéàã øúáìå õøàä ïî
 ïå÷ñôé àì ÷éôðå ãéâðã àøäðå àéñëúà àì

éåòåáî6760 áéúë ïéãëå )åë ì äéòùé ( øåà äéäå
äðáìä6761äîçä øåàë 6762 äéäé äîçä øåàå 

íéîéä úòáù øåàë íéúòáù6763åâå '  
 אם תאמר שכל ,מר רבי חזקיהא

הגופות של העולם יקומו ויתעוררו מן 
אותם הגופות שנטעו בנשמה אחת  ,העפר

 אותם , אמר רבי יוסי.מה יהיה מהם
 הרי הם כלא ,הגופות שלא זכו ולא הצליחו

 כך גם , כמו שהיו עץ יבש בעולם ההוא,היו
 והגוף האחרון שננטע והצליח .באותו הזמן

ועליו כתוב .  יקום,יונטל שרשיו כראו
והיה עלהו ' והיה כעץ שתול על מים וגו"

 ונטע שרשים  פירות שעשה.' וגו"רענן
 ועל אותו גוף ראשון שלא .והצליח כראוי

ולא זכה ולא ( ולא נטע שרשים  פירותעשה
והיה כערער בערבה ולא " כתוב ,)הצליח

זו  ,"כי יבוא טוב" .' וגו"יראה כי יבוא טוב
יאיר אותו האור שעתיד ו. תחיית המתים

להאיר לצדיקים שהיה גנוז לפניו מיום 
וירא אלהים את " שכתוב ,שנברא העולם

 ואז עתיד הקדוש ברוך הוא ".האור כי טוב
וזרחה לכם יראי " וכתוב ,להחיות המתים

 ואז יתגבר הטוב .' וגו"שמי שמש צדקה
 ,ר מן העולםו ואותו שנקרא רע יעב,בעולם

 àîìòã ïéôåâ ìëã àîéú éà äé÷æç éáø øîà
 åòéèðúàã ïéôåâ ïåðéà àøôòî ïåøòúéå ïåîå÷é

àúîùðá6764 éáø øîà åäééðî àäú äî àãç 
åçìöà àìå åëæ àìã ïéôåâ ïåðéà éñåé6765 éøä 
 ùáé õò ååäã äîë ååä àìë ïåðéà>àéääá <

)éàäá(å àðîæ àåääá éîð éëä àîìò  àôåâ
çìöàå òèðúàã äàøúá6766 >ìèðå <)òèðå( 

éåùøù6767 íå÷é úåàé à÷ãë ]å[ áéúë äéìò
)ç æé äéîøé (åâå íéî ìò ìåúù õòë äéäå ' äéäå

åâå ïðòø åäìò ' çìöàå ïéùøù òèðå ïéáéà ãáòã
 àìã äàîã÷ àôåâ àåää ìòå úåàé à÷ãë> ãáò

ïéùøù òèð àìå ïéáéà<) çìöà àìå äëæ ( áéúë
)å íù (øòë äéäåäáøòá øò6768 éë äàøé àìå 

åâå áåè àáé 'áåè àáé éë6769 íéúîä úééçú àã 
 åäì àøäðàì ïéîæã àøåäð àåää øéäðúéå
 éøáúàã àîåéî äéî÷ æéðâ äåäã àé÷éãöì

àîìò6770 áéúëã )ã à úéùàøá (éäìà àøéå" í
á÷ ïéîæ ïéãëå áåè éë øåàä úà" àééçàì ä

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(ואין פשע ועון וחטאת שהוא הפגם הפוסק החיים  6759
ש והיה מה "א וז"או' ן בחי"ל דלעתיד לבוא זו"י זצ"ש רבינו האר"אפשר לרמוז מ). אור יקר(מה מחכ 6760

שהוא עתה והיה לעתיד לבוא יהיה שבעתים ואור הלבנה כמהו כמפורש בתיקונים וזה רמז וכדין כתיב 
 ).א"נ(י "והמ

 ).אור יקר(מלכות  6761
, החמה הוא החיים הנמשכים לו מבינהת ואור "ואור הלבנה הוא החיים הנמשכים לה מהת. ת"ת 6762

  ).אור יקר(ולזה לא אמר והיה הלבנה כחמה אלא אור דהיינו המשכת החיים ממקורם 
 ).אור יקר(כחיים הנמשכים מהחכמה אל הבינה שהחכמה מקור לכל  6763
 ).אור יקר(לכמה גופים ' שנתגלגל נשמתם בכמה גופין מה נשמה יהיה להם שהרי נשמה א 6764
נים שלא קיימו מצות שיהיה שכרם שמור להם אלא היו מאותם דכתיב בהו ומשלם פ' מב' בא 6765

 ).אור יקר(כ מצות פריה ורביה שאם יש להם בנים הוא נצול בזכות בניו "ולא קיימו ג' לשונאיו וגו
 ).אור יקר(על הצלחת מעשיו  6766
 ).אור יקר(נטע שרשוהי על נטיעת בנים  6767
 ).אור יקר(בחורבה נדון  6768
ת שמדליק ומאיר "שהוא אור הבא אל היסוד מבינה דרך הת', והיינו אור הגנוז וכו, הוא היסודטוב  6769
טוב מאיר מלשון בהטיבו את הנרות והיינו אומרו גנוז לצדיקים דהיינו יסוד לעתיד לבא דהיינו ' ונק, היסוד
 ).אור יקר(בינה 

הארתו אינו מתבטל לעולם מכל ז תמצית "כלומר עיקר אור הגנוז נסתר עד תחיית המתים אבל עכ 6770
 ).א"א ד ע"ה ח"דע(וכל ומתחלף בהארתו לפעמים יגדל ולפעמים מתמעט 
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ם הגופים הראשונים  ואז אות.כמו שאמרנו
  .יהיו כלא היו

 áéúëå àééúî)á â éëàìî ( éîù éàøé íëì äçøæå
 ùîùåâå ä÷ãö ' àåääå àîìòá áåè øáâúé ïéãëå

 ïåðéà ïéãëå ïøîàãë àîìòî øáòúé òø éø÷úàã
 àìë ååäì éàîã÷ ïéôåâ]ååä[6771  

 עתיד הקדוש ברוך הוא ,אמר רבי יצחק
 , על אותם הגופים רוחות אחרותשפוךל

 ואם ,יקומו בעולם כראוי ,ואם זוכים בהם
 שכתוב ,יהיו אפר תחת רגלי הצדיקים ,לא

 והכל ,' וגו"ם מישני אדמת עפר יקיצוורבי"
  והם, לפני הקדוש ברוך הואונועדיוקם 
המוציא במספר " כמו שנאמר ,במניןכולם 
  .' וגו"צבאם

á÷ ïéîæ ÷çöé éáø øîà"åäééìò à÷øàì ä6772 
 ïåäá ïàëæ éàå ïéðøçà ïéçåø ïéôåâ ïåðéà ìò
 àîè÷ ïåäé åàì éàå úåàé à÷ãë àîìòá ïåîå÷é

éãöã ïåäéìâø úåçú áéúëã àé÷)á áé ìàéðã (
åâå åöé÷é øôò úîãà éðùéî íéáøå ' í÷úà àìëå

á÷ éî÷ ãúòúàå" äîë ååä àðééðîá åäìëå ä
 øîà úàã)åë î äéòùé ( íàáö øôñîá àéöåîä

åâå'  
 כל אותם המתים , הרי נאמר,בא וראה

 משום ,שבארץ ישראל יקומו בראשונה
שהקדוש ברוך הוא יתעורר עליהם ויקים 

 אלו הם ,"יחיו מתיך"יהם כתוב  על.אותם
אלו הם  ,"נבלתי יקומון" .שבארץ ישראל

 שלא כתובה בהם ,שבתוך ארצות אחרות
 שהרי רוח החיים לא . אלא קימה,תחיה

 לכן ו,תשרה אלא בארץ ישראל הקדושה
 ואותם שבחוץ ".יחיו מתיך"כתוב בהם 

 . ויקומו גוף בלי רוח,יברא הגוף שלהם
עפר עד שיגיעו אחר כך יתגלגלו תחת הו

 ולא , ושם יקבלו נשמה,לארץ ישראל
ו בעולם שיתקיימ כדי ,ברשות אחרת

  .כראוי

 àòøàáã ïéúî ïåðéà ìë øîúà àä éæç àú
á÷ã ïéâá àúéîã÷á ïåîå÷é ìàøùéã" øòúé ä

 áéúë åäééìò ïåì íé÷åéå åäééìò)èé åë äéòùé (
 éúìáð ìàøùéã àòøàá éã ïåðéà ïéìà êéúî åéçé

ïéìà ïåîå÷é àìã ïéðøçà ïàòøà åâáã ïåðéà 
 àì ééçã àçåø àäã äîé÷ àìà äéçú åäá áéúë
 êë ïéâáå ìàøùéã àùéã÷ àòøàá àìà éøùú

 êéúî åéçé åäá áéúë>å< àôåâ éøáúé øáìã ïåðéà
 ïåìâìâúé øúáìå àçåø àìá àôåâ ïåîå÷éå ïåäìã

ìàøùé õøàì ïåèîéã ãò àøôò úåçú6773 ïîúå 
àøçà åùøá àìå àúîùð ïåìá÷é ïåîéé÷úéã ïéâá 

éæç à÷ãë àîìòá  
 רבי אלעזר ורבי ייסא היו ,לילה אחד

 , אמר רבי אלעזר.יושבים ועוסקים בתורה
 בשעה שהקדוש ברוך הוא עתיד ,בא וראה

 ååä àñéé éáøå øæòìà éáø ãç àéìéì éáúé
 éæç àú øæòìà éáø øîà àúééøåàá é÷ñòå

                                                                                                                                                                                     

הנה כיון שהגוף , אם לא זכה לתקן אותה כלה ומת, אשר לא השיג אלא נפש',  הנה אם בפעם א6771
 החלק אלא אותו', אין לו לגוף הא, לכן בעת תחית המתים, הנפש' לא השלים לתקן את כל בחי' הזה הא

, ן"יכול להשיג נר, ולכן כשמתגלגלת הנפש הזאת בגוף אחר להשלים תקונה, הפרטיי אשר תקן הוא בחיים
' הם לזה הגוף הב, עם כל כללות הרוח עם הנשמה, החלקים של הנפש שנתקנו בגוף הזה השני' ואז בחי

כפי ,  במקצת הנפש'אבל חולק עם הב, שום חלק ברוח ובנשמה' באופן כי אין לגוף הא, בזמן התחיה
דהנהו , )א"קלא ע(ש בזהר בפרשת חיי שרה "ס מ" וז'וכו. ושאר חלקיה הם לשני, החלקים אשר תקן ממנה

, כי אין לך אדם מישראל שאינו מלא מצות כרמון, והדבר הזה מתמיה, גופין דלא אצלחו להוו כלא הוו
הרוח ' הוא לבחי,  התענוג העתיד לבאכי הנה עיקר, אבל רמז אל האמור, ולמה יתבטל לגמרי בזמן התחיה

נמצא ', ההוא רוחא דשבק באנתתיה וכו, רק נצוץ פרטיי, שאין בו אפילו נפש שלימה' והגוף הא, והנשמה
 ).' דג"השע (ובערך זה הוי כלא הוי, כי אין לו תענוג

ותן שהרשעים בתחיית המתים נ' זו בפסוק ויוסף אברהם ויקח אשה וכו' ש במדרש הנעלם בפ"כמ 6772
ה "ש כאן זמין קב"וז, ה נשמה אולי יזכו בה אחר התחייה במעשים טובים שיעשו אותה שעה"להם הקב

ה נשמה בתורת חסד אם "אחר התחייה שנתן להם הקב' ואי זכאן בהו יקומון בעלמא כדקא יאות פי' וכו
ט יהון "שו מואם לאו שלא ע, זכו ועשו מעשים טובים באותה שעה יזכו באותם הנשמות ויתקיימו בהם

ל כלא הוו דהיינו שאינו "ולפי דבר הרב דלעיל החילוק שיש בין רבי יוסי לרבי יצחק דרבי יוסי ס' קטמא וכו
ה ליתן להם נשמות אחרים "ל זמין קב"אבל רבי יצחק ס, קם בתחייה רק באותו ניצוץ הנפש שתיקון

באותם הנשמות ויתקיימו בועלם על ט יזכו "בתורת חסד אולי יעשו מצות באותה שעה ואם יזכו ויעשו מע
 ).מ"מ(ידי אותם הנשמות 

 ).א"נ(ן "מאי. לםעב במדרש הנ”קכו ע' וע. י יקבלון נשמתא"ש נותן נשמה לעם עליה דבא" וז6773
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 כל אותם הנשמות ,להחיות את המתים
צורות  עומדות כולם ,שיתעוררו לפניו

 ממש שהיו צורה באותה , לפניוצורות
וריד אותם ויקרא יה "הקב ו,בעולם הזה

לכלם בשם " כמו שנאמר ,להם בשמות
 ויקומו , וכל נשמה תכנס למקומה".יקרא

 ואז יהיה העולם ,בקיום בעולם כראוי
וחרפת עמו " ועל אותו הזמן כתוב .שלם
 זה ,"וחרפת עמו יסיר" מה זה .' וגו"יסיר

יצר הרע שמחשיך את פני הבריות ושולט 
  . בהם

á÷ã àúòùá" ïåðéà ìë àééúî àééçàì ïéîæ ä
 ïéð÷åéã ïéîéé÷ åäìë äéî÷ ïåøòúéã ïéúîùð
 éàäá ååäã ùîî àð÷åéã àåääá äéî÷ ïéð÷åéã

á÷ ïåì úéçðå àîìò" äîë ïäîùá ïåì éø÷éå ä
 øîà úàã)åë î äéòùé ( ìëå àø÷é íùá íìëì
éú àúîùð àîìòá àîåé÷á ïåîå÷éå äúëåãì ìåò

 àåää ìòå íéìù àîìò àäé ïéãëå éæç à÷ãë
 áéúë àðîæ)ç äë íù (åâå øéñé åîò úôøçå ' éàî

 éôðà êéùçàã òøä øöé àã øéñé åîò úôøçå
 åäá èéìùå ïééøá  

 כל זמן שאדם , הרי ראינו,אמר רבי יוסי
 יצאה .ו טמאנאינהוא  ,עומד ברוח הזו

 ודאי , אמר לו.א טמאהו ,נשמתו ממנו
 , שהרי אותו יצר הרע, וכך נאמר,שזה כך

 הוא מטמא ,כשנוטל את הרוח של האדם
 ושאר עמים עובדי . ונשאר גוף טמא,אותו

 כשהם בחייהם הם ,עבודת כוכבים ומזלות
 שהרי יש להם נשמות מצד ,טמאים

 וכשמתרוקנת ממנו אותה ,מאהוהט
  לכן. מאה כללו נשאר הגוף בלי ט,מאהוט

é éáø øîàéñå ùð øáã àðîæ ìë ïðéîç àä 
 à÷ôð áàñî åäéà åàì àã àçåøá íéà÷

à áàñî åäéà äéðî äéúîùð" àåä éëä éàãå ì
 àçåø ìéèð ãë òøä øöé àåää àäã øîúà éëäå
 øàùå áàñî àôåâ øàúùàå äéì áéàñ ùð øáã

åëòò ïéîò" ïéáàñî ïåðéà ïåäééçá ïåðéà ãë í
ùð ïåì úéà àáàñî àøèñî àäã ïéúî]å[ãë 

øúà àìá àôåâ øàúùà åáàñî àåää äéðî ÷
êë ïéâá ììë åáàñî  

  àì÷/á  
מי שנדבק באשה של שאר העמים 

 , הוא נטמא,עובדי עבודת כוכבים ומזלות
 .מאהוואותו בן שיולד לו יקבל עליו רוח ט

 הרי מצד אביו הוא בא ,ואם תאמר
בא . רוח טומאה למה יקבל עליו ,מישראל

אשונה נטמא אביו בשעה  שהרי בר,וראה
 וכיון ,שנדבק עם אותה אשה שהיא טמאה

 ,שהאב נטמא באותה אשה שהיא טמאה
 הבן שנולד ממנה יקבל @הואכל שכן ש

 אלא שעבר על , ולא עוד.רוח טומאהעליו 
כי לא תשתחוה לאל אחר " שכתוב ,התורה

 משום שהוא מקנא על ,"קנא שמו' כי ה
  .ברית הקדש הזו

úúàá ÷áãúàã ïàîåëòò ïéîò øàùã à" í
 ìá÷é äéì ãéìéúàã àøá àåääå åäéà áàúñà

 àä àîéú éàå àáàñî çåø äéìòî éåáàã àøèñ
 çåø äéìò ìá÷é éàîà àéúà à÷ ìàøùéî
 éåáà áàúñà àúéîã÷á àäã éæç àú àáàñî
 éäéàã àúúà àéääá ÷áãúàã àúòùá
 àúúà àéääá áàúñà åäéà áàã ïåéëå àáàñî

ã ïëù ìë àáàñî éäéàãéà ãéìéúàã àøá åä
 ìá÷é äðî äéìò àìà ãåò àìå àáàñî çåø

àúééøåà ìò øáòã6774 áéúëã )ãé ãì úåîù ( éë
åäé éë øçà ìàì äåçúùú àì"åîù àð÷ ä6775 

 úéøá éàä ìò éð÷ã ïéâá>àùéã÷<  
 שהרי נאמר ,בא וראה ,אמר רבי אלעזר

 רצה ,שכיון שידע אברהם אבינו חכמה
 ,םלהפרד מכל שאר העמים ולא להדבק בה

אלהי השמים ' ואשביעך בה" כתוב לכןו
ואלהי הארץ אשר לא תקח אשה לבני 

 . ודאי"מבנות הכנעני" .' וגו"מבנות הכנעני
ובעל בת אל " כמו שנאמר , סוד הוא)מה(

  ".נכר

 ïåéëã øîúà àäã éæç àú øæòìà éáø øîà
 àùøôúàì àòá àúîëç åðéáà íäøáà òãéã

ïéâáå åäá à÷áãúàì àìå ïéîò øàù ìëî êë 
 áéúë)â ãë úéùàøá(åäéá êòéáùàå "äìà ä" é

äìàå íéîùä" éðáì äùà ç÷ú àì øùà õøàä é
åâå éðòðëä úåðáî ' éàãå éðòðëä úåðáî)>ð"à <

éàî ( øîà úàã äîë åäéà àæø)àé á éëàìî (

                                                           

 ).אור יקר(ז "עבירה אחרת נוסף על טומאתו מצדה שכרע על הנכרית והיינו כורע לע 6774
 .א"לעיל נה ע'  בענין קנאה עי6775
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øëð ìà úá ìòáå6776  
] לשון[מדוייק  ,"אשר אנכי יושב בקרבו"

 וכתוב שם ,"אשר אנכי" כתוב כאן ".אנכי"
 וכל זה כדי לא להטמא ".אנכי עשיתי ארץ"

  .עמהם

åáø÷á áùåé éëðà øùà) íù úéùàøá(  éëðà 
à÷ééã6777 íúä áéúëå éëðà øùà àëä áéúë 

)áé äî äéòùé ( ïéâá àã ìëå õøà éúéùò éëðà
åäá àáàúñàì àìã  

 מי שמכניס את הברית ,בא וראה
הקדושה הזו באשה ההיא של שאר העמים 

 גורם לטמא ,ומזלותעובדי עבודת כוכבים 
תחת שלוש " ועל זה כתוב ,מקום אחר

 ואף על גב שהשביע אותו .' וגו"רגזה ארץ
 עד , לא בטח בו אברהם,בברית הזו

שהתפלל תפלתו לפני הקדוש ברוך הוא 
 הוא ישלח ,'אלהי השמים וגו' ה" ,ואמר

 ודאי זה מלאך הברית כדי שישמר ".מלאכו
  .ים בין אותם העמיטמאהברית הזו ולא 

 àùéã÷ úéøá éàä ìéòàã ïàî éàä éæç àú
åëòò ïéîò øàùã àúúà àéääá" íéøâ í

 áéúë àã ìòå àøçà øúà àáàúñàì) ì éìùî
àë (åâå õøà äæâø ùìù úçú ' éîåàã áâ ìò óàå

 éìöã ãò íäøáà äéá çèáà àì úéøá éàäá äéì
á÷ éî÷ äéúåìö"øîàå ä) æ ãë úéùàøá(åäé " ä

äìà"åâå íéîùä é 'ùé àåä àã éàãå åëàìî çì
úéøáä êàìî6778 àìå úéøá éàä øéèðúéã ïéâá 

éáàúñïéîò ïåðéà ïéá   
 ,מהל ".רק את בני לא תשב שמה"

לא היה  בכולם משום שאברהם ידע שהנה
מי שהכיר את הקדוש ברוך הוא רק הוא 

 ולא רצה שיהיה מדורו של יצחק ,לבדו
 ויצחק , אלא שיהיה מדורו עמו,ביניהם

ד את דרך הקדוש ברוך הוא ילמד ממנו תמי
 ועל כן לא רצה ,ולא יסטה ימינה ושמאלה

  . אברהם שמדורו של יצחק יהיה שם

 äîù áùú àì éðá úà ÷ø)ç íù ( àîòè éàî
 ïàî äåä àì åäìëá àäã íäøáà òãéã ïéâá

á÷ì äéì òãåîúùàã" àìå éåãåçìá åäéà øá ä
åäìã àòáé àäéã àìà åäééðéá ÷çöéã äéøåãî 

äéîò äéøåãî6779 éåçøà øéãú äéðî óéìåé ÷çöéå 
á÷ã" àì àã ìòå àìàîùìå àðéîéì éèñé àìå ä

ïîú ÷çöéã äéøåãî éåäìã íäøáà àòá  
 ודאי שזכותו של אברהם ,אמר רבי ייסא

 , שהיום ההוא יצא,היתה לפני העבד ההוא
 שכתוב ,ובאותו היום הגיע לעין המים

  . והנה פרשוה".ואבא היום אל העין"

 àñéé éáø øîà òøòà íäøáàã äéúåëæ éàãå
 äéî÷>àãáò àåääã< àåääå ÷ôð àîåé àåääã 

 áéúëã àéîã àðéòì àèî àîåé)áî íù ( àáàå
äåî÷åà àäå ïéòä ìà íåéä6780  

 גל עיני ואביטה ,רבי אלעזר פתח ואמר
 כמה טפשים האנשים ".נפלאות מתורתך

 , בתורהעסוקשלא יודעים ולא מסתכלים ל
רות וכל י החמשום שהתורה כל החיים וכל

 øîàå çúô øæòìà éáø)çé èé÷ íéìäú ( ìâ
 éðá ïåðéà äîë êúøåúî úåàìôð äèéáàå éðéò
àìãúùàì ïéìëúñî àìå ïéòãé àìã ïéùôè àùð 

àúééøåàá6781ïééç ìë àúééøåàã ïéâá 6782 ìëå 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר( לילית אשת זנונים 6776
שהמלכות נקראת אנכי והיא מתלבשת בתוך רוחניות ' פי). אור יקר(השכינה שושנה בין החוחים  6777

שמתלבשת ' ש הרב ומלכותו בכל משלה בקלי"כדי להכניעה בסוד ומלכותו בכל משלה כמ' שיש בתוך הקלי
וכיון שהם , בקרבו להכניעםאשר אנכי המלכות יושב ' בתוכם להכניעם וזהו מבנות הכנעני שהיא הקלי

ל היא השכינה דאתלבשא בקליפות לשבר "ר). מ"מ(לכן לא תקח אשה לבני מהם , טמאים והשכינה מכניעם
 ).א"נ(תוקפיהן 

מילה ופריעה יסוד ומלכות והוא נקרא מלאך הברית מלאך ודאי מההוא ברית שהוא יסוד והא  6778
נעני שהוא חומה סביב לאות הברית וכמו שיש תהיה בעזרת השמירה שלא יטמא בבנות הנחש שהוא הכ

 ).אור יקר(בנות ציון ובנות ירושלים כן יש בנות כנעני בנות הערלים כחות לילית 
ג שנה קרוב לרוב שנותיו ולא ילמוד מלבן ועוד שיצחק "לצדיקים ובן ס'  אבל יעקב הלך כי היה ג6779

 ).א"נ(מ "א. ברהםהיה אז חשוב כמת ואין ליעקב עוד ללמוד ממנו כמו יצחק מא
י קשר זה שיש באדם כי קושר כל העולמות לכן כאשר ירצה יהיה כח בידו לעשות קפיצת "והנה ע 6780
ש "עיי, מאמר פסיעותיו של אברהם אבינול "שער מאמרי רז(י איזה אחת מן הכחות אשר עליו "הדרך ע
 .ב"ח טז ע"תז' ועי). אריכות
 ).אור יקר(ת סוד הדעת "והוא ת 6781
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החרות ( .הטוב בעולם הזה ובעולם הבא
הבא העולם ההיא של העולם הזה ושל 

א החרות ההיא של העולם הבא "נ היא
 החיים הם בעולם ).היא החיים בעולם הזה

 כמו , שיזכו לימים שלמים בעולם הזה,הזה
 ולימים ,"את מספר ימיך אמלא"שנאמר 

 משום שהם חיים ,כים בעולם הבאואר
 חיים בלי ,מחה הם חיים של ש,שלמים
 ,רות בעולם הזהי ח חיים שהם חיי,עצבות

 אין , בתורהעוסק שכל מי ש.חרות של הכל
  . עליו כל העמים של העולם לשלוט יכולים

åøéç6783áåè ìëå 6784ïéã àîìòá 6785 àîìòáå 
éúàã6786  àîìòã åøéç àåää) éúàã àîìòãå ïéã
åäéà6787 (>ïéã àîìòá ïééç åäéà éúàã< ïééç 

 éàäá ïéîìù ïéîåéì ïåëæéã ïéã àîìòá ïåðéà
 øîà úàã äîë àîìò)åë âë úåîù ( øôñî úà

ìòá ïéëéøà ïéîåéìå àìîà êéîé ïéâá éúàã àî
ïéîéìù ïééç ïåðéàã6788 àìá ééç åãéçã ïééç ïåðéà 

åáéöò6789ïééç ïåðéàã ïééç 6790 àîìòá åøéç 
ïéã6791 ìãúùàã ïàî ìëã àìëã åøéç 

 ïéîò ìë éåìò äàèìùì ïéìëé àì àúééøåàá
 àîìòã  

 גזרה היא . אותם בני השמד,ואם תאמר
 וכך , כמו רבי עקיבא וחבריו,מלמעלה

  .עלתה במחשבה

ú éàå àéä äøæâ ãîù éðá ïåðéà àîé
àìéòìî6792 ÷éìñ êëå éåøáçå àáé÷ò éáø ïåâë 

äáùçîá6793  
 רות של מלאך המות שלא יכוליח

 שאם אדם היה . וכך זה ודאי,עליולשלוט 
 לא היה ,נדבק בעץ החיים שהיא התורה

 כשנתן לכןו. גורם מות לו ולכל העולם
 מה כתוב ,הקדוש ברוך הוא תורה לישראל

 . והרי פרשוה,"ל הלחתחרות ע" ,בה
ואלמלא הם לא חטאו ועזבו את עץ 

 לא היו גורמים מות לעולם ,החיים
אני " , והקדוש ברוך הוא אמר.כבתחלה

 ".אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם

 éåìò äàèìùì ìéëé àìã úåîä êàìîã åøéç
 àðìéàá ÷áãúà äåä íãà éàã éàãå àåä éëäå
 ìëìå äéì àúåî íéøâ àì àúééøåà åäéàã ééçã

á÷ áäé ãë êë ïéâáå àîìò" ìàøùéì àúééøåà ä
 äá áéúë äî)æè áì úåîù ( úåçåìä ìò úåøç

 å÷áùå åèç àì ïåðéà àìîìàå äåî÷åà àäå
éçã àðìéà ïéîã÷ìîë àîìòì àúåî åîøâ àì é

á÷å" øîà ä)å áô íéìäú ( íéäìà éúøîà éðà
 ïëà ïåëéîøâ ïåúìáç íëìë ïåéìò éðáå íúà

                                                                                                                                                                                     

 ). מ"ומ, אור יקר(כמה דכתיב והחכמה תחיה בעליה מצד הח 6782
 ).מ"מ(ששם מקום החירות , )מ"ומ, אור יקר(מצד הבינה  6783
 ).מ"מ(ששם החסדים שנקראים טוב בסוד את האור כי טוב , )מ"ומ, אור יקר(מצד הדעת  6784
 ).אור יקר(ק עם המלכות המנהיגים עולם הזה "מצד ו 6785
 ).אור יקר(מצד הדעת המשפיע בבינה מחכמה  6786
כ מאי דקאמר "קשיא ליה כי מאחר שהחירו מצד הבינה הוא דבר בלתי מושג בעולם התחתון וא 6787

בעלמא דין מהיכא ולזה פירש ואמר ההוא חירו שהוא מצד הבינה בעלמא דין ובעלמא דאתי איהו חיין 
א לעלמא דאתי והטעם "ק היונקים מהבינה וליומין ארוכין מצד א"שעניינו שיזכו ליומין מצד ו, בעלמא דין

כי בעולם הזה אין אריך אנפין המתגלה בבינה מתפשט עד למטה ולכך הם בעולם הזה יומין סתם ולא 
א מתגלה בבינה שהיא עלמא דאתי זוכין אל יומין אריכין וכל זה הוצרך משום "אריכין אבל עולם הבא שא

 ).אור יקר(זה לעולם הבא דאשכחן כמה שנדבקו בתורה ולא האריכו ימים הרבה לזה חלק עולם 
שהם ' שאין בהם חסרון כחיי הגוף שהם מצד החסרון שהעולם השפל כולו חסר מצד הקלי' פי 6788

 ).אור יקר(מלאכות חסר אחת וכיוצא ' חסרון כל ענין מ
העצבות היא מצד החצונים וחיים אלו שהם מצד הבינה דתמן לא שלטין קליפין אין בהם לא  6789

 ). יקראור(חסרון ולא עצבות 
כי החיים בדברים הגשמים הם חיים שאינם חיים וחיים שקריים , הם החיים האמיתיים' פי 6790

 ).אור יקר(וכוזבים 
 ).אור יקר (מעבירין ממנו על מלכות ועל דרך ארץ,  כל המקבל עליו על תורה):ה"ג מ"אבות פ(כענין  6791
מא שהם עומדים למקרה לשטף מה שאין כן בני על, והעוסק בתורה אינו נספה בלא משפט עליון 6792

 ).אור יקר(מים רבים 
ס שבחכמה ששם נדונים כל דברים הנסתרים ואין מי "ד העליון הנקרא מחשבה והם סוד י"ל בב" ר6793

 .א בפתיחה"ה ח"ו דע"ולש, כ נפילת אפים ה"שעה' עי, )א"נ(ח "ז. שיודע הטעם
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 "אכן כאדם תמותון" ,חבלתם את עצמכם
  אין יכול, בתורהעוסק כל מי ש, ועל כן.'וגו

ך את עליו הנחש הרע ההוא שהחשילשלוט 
  . העולם

åâå ïåúåîú íãàë ' ìãúùàã ïàî ìë àã ìòå
 àéåç àåää éåìò äàèìùì ìéëé àì àúééøåàá

 àîìò êéùçàã àùéá  

 , למה משה מת, אם כך,אמר רבי ייסא
ולמה ( .לא ימות ,א כיון שלא חט,שאם כך

לא אמרנו ש אבל , ודאי מת, אמר לו).ימות
 , אלא לא מת על ידו ולא נטמא בו,שלט בו
  ולא מת

éëä éà àñéé éáø øîà6794 úéî éàîà äùî 
 úåîé àì áç àìã ïåéë éëä éàã)úåîé éàîàå (

à"úéî éàãå ì4656795 äéá àèìù àì ìáà 
 äéá áàúñà àìå éåãé ìò úéî àì àìà ïðéøîà÷

úéî àìå  
  áì÷/à  

 אלא נדבק בשכינה והלך לחיי .ודאי
 כמו שבארנו שכתוב ,וזה נקרא חי. עולם

 , ועל כן.' וגו"ובניהו בן יהוידע בן איש חי"
 יש לו חרות מן הכל , בתורהעוסקכל מי ש

בעולם הזה משעבוד של שאר העמים 
 חרות בעולם .עובדי עבודת כוכבים ומזלות

ולם  משום שלא יתבעו ממנו דין בע,הבא
  .ההוא כלל

 ééçì ìéæàå àúðéëùá ÷áãúà àìà éàãå
áéúëã àðîé÷åàã äîë éø÷à éç éàäå àîìò6796 

)ù"ë âë á (åâå éç ùéà ïá òãéåäé ïá åäéðáå ' ìòå
 äéì úéà åøéç àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìë àã
 ïéîò øàùã àãåáòùî ïéã àîìòá àìëî

åëòò" ïåòáúé àìã ïéâá éúàã àîìòá åøéç í
àðéã äéðî6797á ììë àîìò àåää  

 כמה סודות עליונים יש בא וראה
 ".יקרה היא מפנינים" כתוב לכן ,בתורה

 , ועל כן.זים טמונים יש בהוכמה גנ

ïéàìò ïéæø äîë àúééøåàá éæç àú ïéîéúñ 
 áéúë êë ïéâá äá úéà)åè â éìùî ( àéä äø÷é

 ãë àã ìòå äá úéà ïéøéîè ïéæéðâ äîë íéðéðôî

                                                           

שיא זו היה עולה אפילו אם ישראל שאין לך מי שנדבק באילא דחיי כמשה שעל ידו נתנה תורה וקו 6794
לא היו ראויים למעלה זו כל שכן שכל ישראל ראויים למעלה זו ומפני שחטאו נטלה מהם השתא קשה 
כפלים דאי הכי כיון דלא חב לא ימות אף אם היה דבקותו שוה לדבקות ישראל ומטעם זה לא הקשה 

אור (כדי להקשות שתי קושיות ' ומיהושע שמת עם היות שלא חטא כדכתיב ושמע יהושע את העם וכ
 ).יקר

ז הוא אמת שלא מת "כלומר במשה עם היות שאין דברינו על המיתה ממש אלא על השליטה עכ 6795
אמנם משום דקשיא לן מיהושע או משאר צדיקים שנדבקו בתורה אנן לא אמרינן שאינם מתים אלא 

 ).אור יקר(תא וזה שאמר אבל אל שלטא ביה מי' שאותה המיתה אינה על ידי הקלי
 ).א"ד(א " בראשית ו ע6796
דלא תבעין מיניה חושבנא לא קאמר שאין לך מי שאינו נותן דין וחשבון אלא שאין אור של גיהנם  6797

 ).אור יקר(שולט בהם קאמר בענין אחר וכיוצא 
 ).מ"מ(ש ורחל באה "כ באה מלכות כמ"שלגבי אליעזר היא באה אצלו וא' פי 6798



úéùàøá 

763 

כשהסתכל דוד ברוח של החכמה וידע כמה 
גל "פתח ואמר , נפלאות יוצאים מן התורה

   ".עיני ואביטה נפלאות מתורתך
ויהי הוא טרם כלה לדבר " ,בא וראה

 היה צריך ,"צאתוי" ".צאתויוהנה רבקה 
 שהקדוש ".צאתוי" מה זה ,כתוב באהל

ברוך הוא הוציא אותה מכל אותם בני 
 והיא יוצאת מהכלל ,רשעים שכולם העיר

   .שלהם
 סוד הוא ,א" כתוב בה"ותרד העינה"

 כתוב לכן ו,שפגשה שם את באר מרים
  . ועלו לה המים,א" בה"העינה"

 ïàéìô äîë òãéå àúîëçã àçåøá ãåã ìëúñà
 øîàå çúô àúééøåàî ïé÷ôð)çé èé÷ íéìäú ( ìâ

 êúøåúî úåàìôð äèéáàå éðéò  
 ä÷áø äðäå øáãì äìë íøè àåä éäéå éæç àú

 úàöåé)è ãë úéùàøáå ( éòáî äàá úàöåé
äéì6798á÷ã úàöåé éàî " ïåðéà ìëî äì ÷éôà ä

 àììëî úàöåé àéäå ïéáééç åäìëã àúî éðá
 ïåäìã  

äðéòä ãøúå6799äá áéúë " åäéà àæø à
 áéúë êë ïéâáå íéøîã àøéá ïîú úòøòàã

äá äðéòä"àéî äì å÷éìñå à  
 ככתוב ,"צאתווהנה רבקה י" ,דבר אחר

אות ולא  למה יוצ".מים לשאוב תוצאוי"
 אלא משום כל היום .הולכות ולא באות

 לשאוב  ובאותה שעה יוצאות,טמונותהיו 
 כשהגיע ,בא וראה.  וסימן לקח בידו.מים

 היה ,העבד לחרן ומצא את רבקה לעת ערב
 באותה שעה שהגיע ,זמן תפלת המנחה

 באותה שעה ,יצחק להתפלל תפלת מנחה
 ובשעה ההיא שהגיע ,הגיע העבד אל רבקה

 הגיעה רבקה , לתפלת מנחה כבתחלהיצחק
 , שהכל ימצא במקומו שצריך כראוי,אליו

 ועל כן בא העבד .והכל הגיע בסוד החכמה
 מעיין גנים" סוד הכתוב ,לבאר המיםההוא 

 ".באר מים חיים ונוזלים מן לבנון
  . והכל הוא סוד,ובארנוהו

 áéúëã äîë úàöåé ä÷áø äðäå øçà øáã
)âé íù (íéî áåàùì úåàöåé àìå úåàöåé éàîà 

 ìë ååä ïéøéîèã ïéâá àìà úåàá àìå úåëìåä
 àðîéñå àéî àáàùì ïé÷ôð àúòù àéääáå àîåé

èé÷ð6800éæç àú äéãéá 6801 ïøçì àãáò àèî ãë 
 àúåìö ïãéò äåä áøò úòì ä÷áøì äì çëùàå
 äàìöì ÷çöé àèîã àúòù àéääá äçðîã
 äáâì àãáò àèî àúòù àéääá äçðîã àúåìö

ù àéääáå ä÷áøã àúåìöì ÷çöé àèîã àúò
 äéáâì ä÷áø úàèî ïéîã÷ìîë äçðîã
 à÷ãë êéøèöàã äéøúàá àìë àçëúùàì

úåàé6802 àã ìòå àúîëçã àæøá àèî àìëå 
íéîä øàáì àãáò àåää àúà6803 áéúëã àæø 

)åè ã øéù (íéðâ ïéòî6804 íéìæåðå íééç íéî øàá 
åäéà àæø àìëå àðîé÷åàå ïåðáì ïî  

                                                                                                                                                                                     

' ינו שהיא יוצאת בצדקותה מכלל בנות עירה ניחא אומרו ותרד העינה בההשתא דאמרן דיוצאת הי 6799
ל שעלו המים לקראתה שכן מדת "לרמוז אל המלכות דהיינו שנזדמנה לו בארה של מרים והיינו דפירשו רז

וזה שאמר וסליקי לה מיא והוצרך לזה משום דקשיא ליה כי היה , בארה של מרים דכתיב עלי באר ענו לה
ותירץ כי משום דסליקו לה מים מה ' רד בארה שהבאר של מרים באר נקראת ולא עינה בהלו לומר ות

ולא בארה ' וסיים ובגין כך כתיב העינה בה' שהיה באר נעשה עין והיינו כפל לשונו דפתח העינה כתיב בה
 ).אור יקר(משום וסליקו 

מן על הדבר והיה כלומר להיות הענין כך שבאותה שעה יוצאות מחדרם בהקדם לזה לקח סי 6800
ה הזמינני שעה זו וקפצה לי הארץ והגיעני לעת כזו אל העיר "הנערה שאמר בינו לבין עצמו כיון שהקב

ש לקמן כיון שראה אליעזר שהגיע אצל "מ' פי). אור יקר(ה להראות לי הנה ההגונה והראויה "כוונת הקב
 ).מ"מ(ה יצליח דרכו "רבקה בעת מנחה ודאי הקב

נמי ' מחוז חפצו בשעה כזו סימן כדמפרש ואזיל שהכל היה בכוונה מכוונת ולהאי פיתדע שהגיעו ל 6801
 ).אור יקר(' מתיישב העינה בה

ח "ז. נקשרת עמו' ויצחק גבורה ולעת ערב שמדת של יצחק מתגברת אז המ'  שרבקה רומזת למ6802
 ).א"נ(

דהיינו ' דסליקו וכומשום דבאר היינו מדת המלכות מצד יצחק גבורה ונעשת עינה ברבוי המים  6803
 ).אור יקר(מעין גנים באר מים חיים 

הגהות (פרשת נח ופרשת תולדות קלה '  עי).א"ד(בלק רב ' פ'  עבד ידוע הוא מעין גנים סוד הוא וע6804
 ).א"הגר
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ו רבי רבי שמעון בא לטבריה והיה עמ
 , נלך, אמר רבי שמעון לרבי אבא.אבא

שהרי אנו ראינו שאיש אחד יגיע כעת 
 והם דברי ,אלינו ודברים חדשים בפיו

 הנה ידעתי שבכל , אמר רבי אבא.תורה
 הקדוש ברוך הוא שולח ,ר הולךַממקום ְש

. לו מלאכים טסים בכנפים להשתעשע בו
 ,רים רבי שמעון את עיניו ֵה,בעודם הולכים

 ישבו רבי . איש שהיה רץ והולךוראה
 אמר לו , כשהגיע אליהם.שמעון ורבי אבא

 , אני יהודי, אמר לו. מי אתה,רבי שמעון
 של ביתו ואני הלכתי ל,ובאתי מקפוטקיא

 שנמנו החברים בדברים ידועים ,בר יוחאי
 , אמר לו.ר בניו אמ, אמר לו.ושלחוני אליו

  .  אני בר יוחאי, אמר לו.אתה בר יוחאי
 הרי אמרנו שלא יפסיק אדם ,ר לואמ

ויסב " ככתוב ,תלובתפלתו בינו לבין הכ
 , ומי שמתפלל.' וגו"חזקיהו פניו אל הקיר

 ובארו ,ר ארבע אמות סמוך לוואסור לעב
 . פרט לפניו,לכל עברלארבע האמות הללו 

 ,'ואמרו שלא יתפלל אדם מאחורי רבו וכו
  .ונמנו בכל הדברים הללו

 éúà äåä ïåòîù éáø éáø äéîò äåäå àéøáèì
 ïðà àäã ìéæð àáà éáøì ïåòîù éáø øîà àáà
 ïéìîå ïáâì àúùä éèîé ãç ùð øáã ïðéîç
 éáø øîà àúééøåàã ïéìî ïåðéàå äéîåôá ïéúãç

á÷ ìéæà øîã øúà ìëáã àðòãé àä àáà" ä
 àòùòúùàì ïéôãâá ïéñè ïéëàìî äéì øãùî

>äéá <)äéì(ðéò ïåòîù éáø ÷éìñ éìæà ååäã ãò  éå
 ïåòîù éáø åáúé ìéæàå èéäø äåäã ùð øá àîçå
 ïåòîù éáø äéì øîà åäééáâ àèî ãë àáà éáøå

 éàãåé äéì øîà úðà ïàî>àðà< àé÷èåô÷îå 
éàçåé øáã äéøèéèà àðìéæà àðàå àðéúà÷6805 

 äéáâ éðåøãùå ïòéãé ïéìîá àééøáç ïåðîúàã
 éàçåé øá úðà äéì øîà éøá àîéà äéì øîà

é øá àðà äéì øîà éàçå  
 ùð øá ÷éñôé àìã àðîé÷åà àä äéì øîà
 áéúëã äîë àìúåë ïéáì äéðéá äéúåìöá

)á çì äéòùé (åâå øé÷ä ìà åéðô åäé÷æç áñéå '
 äéì êéîñ úåîà òáøà øáòîì øéñà éìöã ïàîå
 øá øèñ ìëì úåîà òáøà éðäì äåî÷åàå

äéî÷ì6806 éøåçà ùð øá éìöé àìã äåî÷åàå 
åëå äéáø 'î éðä ìëá ïåðîúàåéìé  

ושועתי ' שמעה תפלתי ה" ,פתח ואמר
מה ל ".האזינה אל דמעתי אל תחרש

 במקום אחד כתוב , ולא שמע"שמעה"
 ובמקום אחר ,' וגו"וחנני' שמע ה"
 אלא בכל מקום לפעמים שמע ".שמעה"

 "שמעה" . ולפעמים שמעה לנקבה,לזכר
 "שמע" ,' וגו"צדק' שמעה ה"כמו שנאמר 
 ,"שמע בני" ,"וחנני' שמע ה"כמו שנאמר 

 ,"'שמעה תפלתי ה"וכאן ". הסכת ושמע"
 הדרגה שמקבלת כל )שהיא(משום שזה 

 והרי שנינו שעושה .התפלות של העולם

 øîàå çúô)âé èì íéìäú ( éúìôú äòîù
åäé" éàî ùøçú ìà éúòîã ìà äðéæàä éúòåùå ä

ãç øúàá òîù àìå äòîù àîòè áéúë ) ì íù
àé (åäé òîù"åâå éððçå ä ' äòîù àøçà øúàáå

 ïéðîæìå àøåëãì òîù ïéðîæì øúà ìëá àìà
àá÷åðì äòîù6807 øîà úàã äîë äòîù ) æé íù

à (åäé äòîù"÷ãö ä6808åâå  ' úàã äîë òîù
 øîà)àé ì íù (åäé òîù"ä6809 éððçå )ç à éìùî (

éðá òîù6810) è æë íéøáã ( àëäå òîùå úëñä
äé éúìôú äòîùå"ä6811 ïéâá >éàäã<äéàã é 

                                                           

פירוש  ).א"ד(לא יחפור ' חנות ואהל בבא בתרא פ' י כי כן טיטרא פי"תו של הרשבנ אל בית שכו6805
 ).א"נ(ח "ז. לבית מדרשו

אמנם דחיקה לי מלתא . ולפניו אין מספר, צדדיו ימין ושמאל ואחור' אמות לכל צד מג' שתופס ד 6806
אור (' מתירין בתלמודא דידין וכו' ועוד דאפילו לעמוד ממש חוץ לד' טובא דאמאי תופס לפניו יותר מד

 ).יקר
 הקיר כי הקיר היא נ בינו לבין"בזה מתרץ קושיא קמייתא דההוא יודאי אמאי לא יפסיק ב' פי 6807

שהתפלות של ישראל עולים ' פי, המלכות ולכך צריך שיסב פניו אל הקיר בלי הפסק דעבדא מנייהו עטרה
 ).מ"מ(ן ומתקשטת בהם "בה בסוד מ

 ).אור יקר(שהוא צדק דהיינו מלכות ' ה 6808
 ).אור יקר(ת כמשמעו "ת 6809
 ).אור יקר(ת שהוא בן והיינו הסכת ושמע ישראל "ת 6810
 ).אור יקר(' ת עצמה נקראת תפלה ולגבי המלכות אומר שמעה אתה תפילתי הנקראת ההמלכו 6811
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 ושם אותה בראש של צדיק חי ,מהם עטרה
 ,"ברכות לראש צדיק" שכתוב ,העולמים
שמעה תפלתי ". "'שמעה תפלתי ה"ועל כן 

 ,"ושועתי האזינה" .זו תפלה שבלחש ,"'ה
 כמו ,ו תפלה שאדם מרים קולו בצרתוז

 ומה ".ותעל שועתם אל האלהים"שנאמר 
 אלא שבתפלתו מרים קולו ,"שועתם"זה 

ושוע אל " כמו שנאמר ,וזוקף עיניו למעלה
   והתפלה הזו".ההר

 àâøã]ã[ïðéðú àäå àîìòã ïéúåìö ìë ìá÷î6812 
äøèò åäééðî àãáòã6813 ÷éãöã àùéøá äì éåùå 

íéîìåò éç6814 áéúëã )å é éìùî ( ùàøì úåëøá
åäé éúìôú äòîù àã ìòå ÷éãö" äòîù ä

åäé éúìôú" éúòåùå ùçìá éã àúåìö àã ä
 äéú÷òá äéì÷ ùð øá íéøàã àúåìö àã äðéæàä

ã äîë øîà úà)âë á úåîù ( ìà íúòåù ìòúå
éäìàä" íéøà äéúåìöáã àìà íúòåù åäî í

àìéòì éåðéò óé÷æå äéì÷6815 øîà úàã äîë 
)ä áë äéòùé (àã àúåìöå øää ìà òåùå  

  áì÷/á  
 אותם )ודוחקת(משברת שערים ודופקת 

אל דמעתי אל " .להכניס את תפלתו
זאת נכנסת לפני המלך ואין שער  ,"תחרש

 ולעולם לא חזרו דמעות ,ניהשעומד לפ
 , הנה כתוב כאן שלש דרגות,עוד. ריקם
 כנגד אלו שלש . דמעה, שועה,תפלה

 אחר כך ,"כי גר אנכי עמך" ,אחרים
 עקר ,"ככל אבותי" אחר כך ,"תושב"

  .העולם

 ÷éôãå ïéòøú øáúî>ð"÷éçãå à< àìòàì ïåì 
 éî÷ ìéòà àã ùøçú ìà éúòîã ìà äéúåìö

à÷ã àòøú úéìå àëìî àì íìåòìå äéî÷ íé
áéúë àä åú àéð÷éøá ïéòîã åøãäà4666816 àëä 

ïéâøã úìú6817äòîã äòåù äìôú 6818 ìá÷ì 
ïéðøçà úìú ïéìà) âé èì íéìäú(øâ éë 6819 éëðà 

áùåú øúáì êîò6820éúåáà ìëë øúáì 6821 
 àîìòã àø÷ò  

 משום ,מדו תפלה של אדם מע,בא וראה
שב ואחת ואחת מי ,ששתי תפלות הן

תפלה  ,שתי דרגות והן אחת כנגד ,מדומע
 , כלפי יום ולילה.של יד ותפלה של ראש

שב כלפי ו אף כאן תפלה מי.והכל אחד
 )כמי( לתקן אותה כמו ,תפלה של יד

 éøúã ïéâá ãîåòî ùð øáã àúåìö éæç àú
úåìöé åäðéð  ãç ïåðéàå ãîåòî ãçå áùåéî ãç

ïéâøã ïéøú ìéá÷ì6822 ìù äìôúå ãé ìù äìôú 
 äìôú àëä óåà ãç àìëå äìéìå íåé éáâì ùàø

 äì ïé÷úàì ãé ìù äìôú éáâì áùåéî)äîë( 

                                                                                                                                                                                     

ז הא תנינן שהתפלות אינם בה אלא נוטלת "כלומר עם היות שאנו אומרים שהוא במלכות עכ 6812
ת דרך היסוד "אותם ועושה מהם עטרה בסוד ההתעוררות העולה ממטה למעלה מהנקבה אל הזכר עד הת

 ).אור יקר(' ת ראש ליסוד ודאי וכו"בראש צדיק כי התוהיינו אומרו עטרה 
 ).יהל אור(והוא ראש צדיק , ס עטרת היסוד שם התפלה"וז 6813
, א עד היסוד בו"א ויורדת הטיפה מהמוחין דז"ן מזדווג עם ז"י התפלות שעלו בה בסוד מ"ע' פי 6814

עולמים דכתיב ברכות ש ושוי ליה ברישא דצדיק חי ה"וז, א שהוא ראש צדיק"ומשם לעטרת היסוד דז
 ).מ"מ(לראש צדיק 

פרקי היכלות רבתי ' יע ).א"נ(מ "א. ב"על המתפלל צריך שיתן עיניו למטה יבמות קה "ע דהא ארז" צ6815
 בשעה שאתם אומרים ,שאו עיניכם לרקיע כנגד בית תפלתכם] בשעת אמירת הקדושה [,ל"ז', ה' י סי"פ

 אין לי הנאה בבית עולמי שבראתי אלא בשעה ,]בוד ברוך כה"הו[' באות וגו-צ' קדוש קדוש קדוש ה
 .כ"ע, שעיניכם נשואות לעיני ועיני נשואות לעיניכם בשעה שאתם אומרים לפני קדוש קדוש קדוש

 ).א"ד(מ ריש פנחס " בלק קלה ובר6816
ששם נייחא , יסוד, תושב. אבותי, תושב, ש גר"וז, ג"ת כליל ח"ת, ה"מלכות עטרת יסוד כולל נו 6817
  ).יהל אור(' אוה למושב וכו, דביתא

תושב ביסוד דהיינו , מקום הגרים במלכות, והיינו כי גר, ת"דמעה בת, שועה ביסוד, תפלה במלכות 6818
 ). אור יקר(ת ששלשה אבות קשורים בו יחד "ככל אבותי הת, גר ותושב יחד

 ).א"נ( מלכות 6819
 ).א"נ(ת " ת6820
 ).א"נ(מ "א.  גבורה וחסד6821
 ).ז"רמ ('ע והם עלמין דנוק"הוא בבי עד תפילת שמונה עשרה 6822
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 שמתקן את הכלה ומקשט אותה להכניסה
 כך גם מקשטים אותה בסוד ,לחופה

 יוצר משרתים ואשר ,המרכבה ומחנותיה
ועל . 'משרתיו והאופנים וחיות הקדש וכו

 כיון שנכנסת למלך ,שבולה מיזה תפ
 אז אנו .העליון והוא בא לקבל אותה

 שהרי אז ,עומדים לפני המלך העליון
 לא לכן ו, הזכר מתחבר עם הנקבה)הדרגה(

לה ילה ותפווגא( .להילה לתפויפסיק בין גא
יוסף , ד של צדיק וצדק הסו,הן שתי דרגות

ומשום שאדם עומד לפני המלך ). ורחל
 ,ע אמות לתפלתו ארבלוקח ,העליון

של עומק  )עוריבש(עור יוהקימוה שבש
 צריך , וכל מה שבא בצד הזכר.יוצר כל

 ).ויזדקף(בקיומו ומזדקף  לעמוד לאדם
 , כורע בברוך, כשהוא כורעכדוגמא זו

 כדי להראות את , זוקף בשם,וכשהוא זוקף
  .שבח הזכר על הנקבה

]ïàîë[ äàìòàì äì èéù÷å äìëì ïé÷úàã 
 äàëéúøã àæøá äì ïéèù÷î éîð éëä äôåçì

]äééøéùîåà) [äàéøéùîå(øùàå íéúøùî øöåé  
åëå ùã÷ä úåéçå íéðôåàäå åéúøùî ' àã ìòå

áùåéî àúåìö6823 àëìî éáâì úìàòã ïåéë 
äàìò6824äì àìá÷ì éúà åäéàå 6825 ïðà ïéãë 

äàìò àëìî éî÷ ïéîéé÷6826 ïéãë àäã )àâøã (
 ïéá ÷éñôé àì êë ïéâáå àá÷åðá øáçúà àøåëã

 äìôúì äìåàâ)]ð"à [äìåàâå6827 ïéøú äìôúå 
ñåé ÷ãöå ÷éãöã àæø ïåðéà ïéâøã"çøå ó"ì ( ïéâáå

 òáøà ìèð äàìò àëìî éî÷ íéà÷ ùð øáã
äéúåìöì úåîà6828 äåî÷åàå )ã( àøåòéùá

àìë øöåéã àèøåñã6829 àøèñá éúàã äî ìëå 
 äéîåé÷á í÷éîì ùéðéàì äéì éòá àøåëãã

 ó÷ãæàå>ð"ó÷ãæéå à< òøë åäéà ãë àã àðååâë 
 ïéâá íùá óé÷æ óé÷æ åäéà ãëå êåøáá òøë

ò àøåëãã àçáù äàæçàìàá÷åð ì  
 שהרי אמרנו אל יתפלל אדם ,ובא וראה

אלהיך ' את ה" ככתוב , ונתבאר,אחורי רבו
כלל שצריך לירא מרבו היל ,"את" ".תירא

 . ויראת תלמיד הוא רבו,כמורא השכינה
 בשעת התפלה לא ישים אותו המורא לכן

 אלא את מורא הקדוש ,)לתפלה(לפניו 
  .ברוך הוא לבדו ולא מורא אחר

ã éæç àúå éøåçà ùð øá éìöé àì äåî÷åà àä
 áéúëã äîë øîúàå äéáø)âé å íéøáã ( úà

åäé" ìçãîì éòáã àììëàì úà àøéú êéäìà ä
 äéáø ãéîìúã åìéçãå àúðéëùã àøåîë äéáøî

àúåìöã àúòùá êë ïéâá åäéà6830ì  éåùé à
 äéî÷ì àøåî àåää)àúåìöì (á÷ã àøåî àìà" ä

àøçà àøåî àìå éåãåçìá  
 àúåìö éæç àúå6831 ÷çöé äéì ïé÷úà äçðîãאת תפלת מנחה  תיקן יצחק ,ובא וראה

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(' ת ואינון חד שצריך לייחדם ושלא להפסיקם וכו"תפלה מעומד ת, תפילה מיושב מלכות 6823
א ומשם מאיר אל המלכות "הארת יסוד אבא יורדת ביסוד דז) ש כט"ח ק"פע(הכוונות ' ל הרב בס"ז 6824

כי הוא , כי מלכא עילאה הוא יסוד דאבא, לקבלהש בזהר ומלכא עילאה נפק "וז, שהיא בבריאה להעלותה
לכבוד מלכא עילאה דנפיק ,' ולכך צריך לקום מעומד כשאומר תהלות לאל עליון וכו, עליון נגד יסוד אימא

א בהארת יסוד "אחר שיורד יסוד ז' ש כיון דעאלת לגבי מלכא עילאה פי"וז. ל"עכ, שהוא יסוד אבא' וכו
נמצא שהיא עומדת אצל , א הארת יסוד דאבא"יאה ויש בו ביסוד דזדאבא שבתוכו ומעלה אותה מהבר

 ).מ"מ(הארת יסוד דאבא 
 ).מ"מ(א בכח הארת יסוד דאבא שבתוכו מעלה אותה "יסוד דז 6825
דהא כדין אתחבר דכורא ', ש הרב שצריך לקום לכבודו באומרו תהלות וכו"כמ, הוא יסוד דאבא' פי 6826

שהגאולה ביסוד , ש ובגין דלא יפסוק בין גאולה לתפלה"וז, לכותא מתחבר עם המ"שיסוד דז' פי', בנוק
 ).מ"מ(ותפלה במלכות 

 .)הערת הזוהר(א " שמות קנז ע6827
והיינו בסוד האצילות שהוא סרטיא '  כבר ביארנוהו בשיעור סרטיא ופלטיא של מלך עליון ית6828

 ).א"ד(ב " קומה הנזכר לעיל דף כד ע שיעורופלטיא שלו והוא מענין
א וארבע אותיות "הוא א' פרצופים קוץ הי' ה' ה שרמוז בהם"אותיות הוי' אמות הם נגד ד'  שד'פי 6829
 ).מ"מ(שהם שיעור קומה ' ן וכו"א וזו"הם או

והתפלה עלמא דדכורא ואינה נזכרת ' דילה את כו' הוא בסט] ל מורא רבו"חסר בהעתק ונראה דצ[ 6830
  ).יהל אור(אז באתר דדכורא סוד יום ולילה יום אחד 

ה ביום "וכ, ג"כליל מחו' כל א, נ"זו, עתים הן האבות ודוד' שהם ד, תפילות ושירות בחצות' ג 6831
נייחין ברישא [' אלא שהן מלמטה למעלה בסוד התפלה ודינין דדכורא וכו, ובלילה קודם חצות ואחריו
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קר ולת הביקן תפיתאברהם  כמו ש,ודאי
 )כך( וכן .כנגד אותה הדרגה שנדבק בה

לת מנחה כנגד אותה דרגה יקן תפייצחק ת
אז לת מנחה מי ועל כן תפ.שנדבק בה

, נוטה השמש לרדת בדרגתו לצד מערבש
 נקרא ,שהרי בטרם נטה השמש לצד מערב

חסד " שכתוב ,יום מן הבקר עד הזמן ההוא
 בא , ואם תאמר עד חשכה".אל כל היום

אוי לנו כי פנה היום כי " שכתוב ,וראה
כנגד  "כי פנה היום" ".ינטו צללי ערב

 ,"חסד אל כל היום" שכתוב ,קרולת הביתפ
 כיון .שהרי אז השמש היא לצד מזרח

 הרי אז הוא ,שנטה השמש וירד לצד מערב
 וכבר פנה היום ובאו ,לת המנחהיזמן תפ
. רב והתעורר הדין הקשה בעולםצללי ע

 ונטו ,ופנה היום שהיא הדרגה של חסד
 ,צללי ערב שהם הדרגה של הדין הקשה

 ועל .ואז נחרב בית המקדש ונשרף ההיכל
לת יכן שנינו שיהיה אדם זהיר בתפ

 שהוא הזמן ששרוי הדין הקשה ,המנחה
   .בעולם
  

 ïé÷úàã äîë éàãå ìá÷ì àøôöã àúåìö íäøáà
 äéá ÷áãúàã àâøã àåää)ïëå( ]êë[ ÷çöé 

 àâøã àåää ìá÷ì äçðîã àúåìö ïé÷úà
äéá ÷áãúàã6832 éëî äçðîã àúåìö àã ìòå 

 ãò àäã áøòî øèñì éåâøãá àúçðì àùîù éèð
 ãò àøôöî íåé éø÷à áøòî ãöì àùîù äèð àì

 áéúëã àðîæ àåää)â áð íéìäú ( ìë ìà ãñç
éú éàå íåéä àú äëùç ãò àîòîù áéúëã 

)ã å äéîøé ( éììö åèðé éë íåéä äðô éë åðì àð éåà
áøò6833 àøôöã àúåìö ìá÷ì íåéä äðô éë 

 åäéà àùîù ïéãë àäã íåéä ìë ìà ãñç áéúëã
 øèñì àúçðå àùîù äèðã ïåéë çøæî øèñì
 øáëå äçðîã àúåìö ïîæ åäéà ïéãë àä áøòî

÷ àðéã øòúàå áøò éììö åúàå íåéä äðô àéù
ñçã àâøã åäéàã íåéä äðôå àîìòá" åèðå ã

 ïéãëå àéù÷ àðéãã àâøã ïåðéàã áøò éììö
 àã ìòå àìëéä ã÷åúàå àùã÷î éá áøçúà
 åäéàã äçðîã àúåìöá øéäæ ùð øá àäéã ïðéðú

 àîìòá àééøù àéù÷ àðéãã àðîæ  
 שהרי הוא ,קן תפלת ערביתייעקב ת

 ודאי ,קן אותה וזן אותה בכל מה שצריךית
 ,ו" מואא נזונית" וה,א"קן את היו ת"ואש

לת י תפלכןו. שאין לה אור משל עצמה כלל
לת היום י שהרי נכללת בתפ,ערבית רשות

 . וכעת לא זה הזמן.כדי שתהיה מאירה
 שהרי לא התגלה אור היום ,ובארנו אותה

 והיא שולטת בחשכה עד זמן ,שיאיר לה
 כשהקדוש ברוך הוא ,חצות הלילה

 ואז ,קים בגן העדןמשתעשע עם הצדי
 , בתורה)וללמד(הזמן שהאדם ישתעשע 

  .כמו שנתבאר

 åäéà àäã úéáøòã àúåìö ïé÷úà á÷òé
àå éàãå êéøèöàã äî ìëá äì ïæå äì ïé÷úà" å

äì ïé÷úà"äå à"àå ïî úðæúà à" äì úéìã å
 úéáøò úìôú êë ïéâáå ììë äîøâî àøåäð
 ïéâá àîåéã àúåìöá úìéìëúà àäã úåùø

äå àøäðúàì äì àðîé÷åàå åäéà àðîæ åàì àúù
 äì øéäðéã àîîéã àøåäð àéìâúà àì àäã
 úåâìôã àðîæ ãò àëåùçá àèìù éäéàå

àéìéì6834á÷ òùòúùàã " àúðâá àé÷éãö íò ä
éãëå ïãòã ùð øá àòùòúùàì àðîæ åäéà ï

>éòìîìå<øîúàã äîë àúééøåàá   
ïéðîæ úìú ïéìà øîàå àúà ãåã éæç àú  דוד בא ואמר שלשת זמני ,בא וראה

                                                                                                                                                                                     

 דינא בדינא ורחמי ומתחברין ערב ובקר, ] המסדר-קשין ברישא ונייחין בסופא [' כו' ודנוק] וקשין בסופא
' ובבקר נכללת היא בו אילת השחר ואז מחדש מעשה כו' ברחמי בערב נכלל הוא בה והוא חיבור דינא כו

  ).יהל אור(' ויוצאים ממנה מאורי אור ובערב שנכללין יוצאין כו' עושה שלום ובורא כו' ש יוצר אור כו"וז
אילך וזה נקרא צללי ערב כדמפרש ש שעות ולמעלה זמן מנחה דהיינו מחצות היום וש משמע מ6832

 ).א"נ) (ן"מאי. ח ואני הדל הבאתי ראיות לזה"יח הפררוכן הכ(מ "א. ואזיל
ך וזהו צללי ערב כי "פעמים ק' צל ושני פעמים צל הם ב' ך צירופים גימ"שם אלהים יש בו ק' פי 6833

ב דאינון דינא קשיא ש לקמן ונטו צללי ער"ב דקטנות וז"אינם יונקים רק משני אלהים שהם חו' הקלי
ש הרב ואין שם ”ב ולא הזכיר הדעת לפי שהדעת אינו נגלה בקטנות כמ"אלהים נגד חו' וטעם שרמז רק ב

 ).מ"מ(ב "רק חו
ש ואיהי "ש הרב ובחצות מזדווגים יעקב ולאה וז”שלמה אינו נשלם פרצופה אלא עד חצות כמ' פי 6834

ה עם צדיקייא בגנתא ,דפלגות לילא דאשתעשע קבל שעדיין לא נשלם פרצופה עד זמנא "שלטא בחשוכא ר
ן וסוד השעשוע הוא הזווג "ה הוא יעקב וגנתא דעדן היא לאה והנשמות עולין בה בסוד מ"הקב' דעדן פי

 ).מ"מ(' וכו
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בקר ערב ו"כתוב  ש,התפלות הללו
 והוא לא התפלל .הנה שלשה, "וצהרים

 ,"אשיחה ואהמה" שכתוב ,אלא שנים מהם
וזה לתפלת  ,קרו זה לתפלת הב.ולא יותר

אשיחה " ]לשון[מדויק  לכן .המנחה
 , שהיא שעת החסד,בבוקר ".ואהמה

 ובמנחה ".אשיחה"מספיק לו בחסד ב
 לכן ו, צריך המיה,שהיא שעת הדין הקשה

 היה ,לק הלילה אחר כך כשנח".ואהמה"
  ,קם לשירות ותשבחות כראוי

 áéúëã éúåìöã)çé äð íéìäú ( ø÷áå áøò
éìö àì åäéàå àúìú àä íéøäöå6835 éøú àìà 

 áéúëã åäééðî)íù ( øéúé àìå äîäàå äçéùà
 äçðîã àúåìöì àãå àøôöã àúåìöì àã]å ïéâá

éàã àøôöá à÷ééã äîäàå äçéùà êë àúòù åä
äéì éâñ ãñçã> ãñçá< àåäã äçðîáå äçéùàá 

 êë ïéâáå äééîä éòá àéù÷ àðéãã àúòù
äîäàå[ í÷ äåä àéìéì âéìôúà ãë øúáìå 

à÷ãë ïçáùåúå ïéøéùá  
  âì÷/à  

 והרי ,"ובלילה שירה עמי"שכתוב 
  .נתבאר

 áéúëã úåàé)è áî íéìäú ( äøéù äìéìáå
øîúà àäå éîò  

ך אותו האיש  הל.והלכוקם רבי שמעון 
 אמר רבי , בעודם הולכים.עמו עד טבריה

של אנשי כנסת חכמים  ,בא וראה ,שמעון
 משום ,לות כנגד תמידיןיתפתקנו הגדולה 

את הכבש אחד " שכתוב ,שנמצאות שתים
 ואת הכבש השני תעשה בין בבוקרתעשה 

 והם נקרבים בשני הזמנים הללו ,"יםיהערב
  .  שהם זמני התפלה,של היום

 הרי בתחלה האבות ,ותו האישאמר א
 ומה שתקנו ,תקנו את התפלות הללו

קן י ומה שת.קריאברהם ויצחק הוא הע
 למה היא ,בח של האבותויעקב שהוא המש

  .קר כמו אלוירשות ולא ע

 ùð øá àåää ìæà åìæàå ïåòîù éáø í÷
ìæà ååäã ãò äéøáè ãò äéãäáé ïåòîù éáø øîà 

ø íåð÷ú ïéãéîú ãâðë úåìôú éæç àú éùðàã ïðá
 áéúëã éøú ïçëùàã ïéâá äìåãâä úñðë

)ã çë øáãîá ( ø÷áá äùòú ãçà ùáëä úà
 ïåðéàå íéáøòä ïéá äùòú éðùä ùáëä úàå

 ïéáø÷úî]éðäá) [éðäì( > éðäáéøú< àîåéã éðîæ 
àúåìöì ïéðîæ ïåðéàã6836   

àøáâ àåää øîà6837 úåáà àúéîã÷á àä 
 ÷çöéå íäøáà åðé÷úàã äîå éúåìö éðäì íåð÷ú

åä àçáù åäéàã á÷òé ïé÷úàã äîå àø÷ò à
éðäë àø÷ò àìå úåùø åäéà éàîà ïäáàã  

בא  אבל , הרי נתבאר,אמר רבי שמעון
 שני הזמנים הללו של שתי התפלות ,וראה

 כיון .אינם אלא לחבר את יעקב לגורלו
 . איננו צריכים יותר,שהתחברו זה עם זה

שכיון שנתנה האשה בין שתי הזרועות 
 ועל כן אנו , לא צריך יותר,ומתחברת בגוף

øîúà àä ïåòîù éáø øîà6838 éæç àú ìáà 
éøú éðä6839 àìà ïåðéà åàì éúåìö éøúã éðîæ 

äéáãòá á÷òéì àøáçì6840 àã åøáçúàã ïåéë 
 úáéäéúàã ïåéëã øéúé ïéëéøö àì ïðà àãá

ïéøú ïéá àúúà àì àôåâá úøáçúàå ïéòåøã 

                                                                                                                                                                                     

  ).יהל אור(ע "ל שנים אשיחה ואהמה אבל תפלה של ערבית היא נכללת משניהן ואינה דבר בפ"ר 6835
האי כהאי שלא תקנו אלא שתים ותפלת ערבית ליעקב רשות שאין לכך תפלת ערבי תרשות ואתי  6836

 ).אור יקר(התיקון שלם אלא נעלם מי ומי המתקנים 
שמעון הא אתמר ונתקן בכלל ' ולזה אמר לי ר, י שכבר תירץ הענין"לא עמד על תוכן דברי רשב 6837

 ).אור יקר(ח להרחיב לו הענין "אבל ת, דבריו
 .)הערת הזוהר(ב " רכט ע6838
צ לנו ויעקב כבר תקינא ולכן אברהם ויצחק היו מתייראים "ל כי ביעקב היא דבוקה תמיד וא"שעמ 6839

ואחות אינה נפרדת אבל יעקב אמר הבה את ' על נשותיהן ואמרו אחותי בדרגא דלמעלה אמור לחכמה כו
כן כתיב ול, וצריך להפרידם) א ישמעאל ועשו"ס(והטעם כי בדרועין נאחזין שממית בידים תתפש ' אשתי כו

כ "ג ועץ החיים משא"ר חו"ה טו"ולכן כתיב אל חי אלהים חיים והוא בסוד ע, אל אחר אלהים אחרים
 ).יהל אור(ביעקב שם המיוחד מטתו כשרה 

ת "דהיינו יום ת, וכן מנחה יעקב בתפלה, דהיינו תפלה, אם כן תפלת שחרית יחוד יעקב במלכות 6840
וחציון כלול בזרוע , מדות חציו כלול בזרוע ימין חסד' בת בין "אלא שנתקשר הת, ותפלה מלכות עצמה

 ).אור יקר(שמאל גבורה 
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כדי שתינתן צריכים לעורר שתי הזרועות 
 , הגוף והאשה, כיון שהיא ביניהם.ביניהם

שנינו  ולכן. אז דבריהם בלחש שלא להזכיר
 כמו , מה זה במרום.יעקב משמש במרוםש

 והכל הוא ".'ואתה מרום לעולם ה"שנאמר 
   .מידותסוד ליודעי 

נשקו את באו רבי אבא והיהודי ההוא ו
 עד היום הזה לא , אמר רבי אבא.ידו
 אשרי חלקי .עכשיו רק ,מדתי בדבר הזהע

  .ע אותוושזכיתי לשמ

 ïéøú àøòúàì ïðéòá ïðà àã ìòå øéúé êéøèöà
äéàã ïåéë åäééðéá úáéäéúàã ïéâá ïéòåøãé 

 àìã åùéçìá åäééìî àúúàå àôåâ åäééðéá
 ïðéðú íåøîá ùîùî á÷òé êë ïéâáå àøëãàì

íåøîá éàî6841 øîà úàã äîë )è áö íéìäú (
íåøî äúàå6842åäé íìåòì " àæø åäéà àìëå ä

éìïéãî éòã6843   
 øîà éåãé å÷ùðå éàãåé àåääå àáà éáø åúà
 øá àã äìîá àðîéà÷ àì ïéã àîåé ãò àáà éáø

äéì òîùîì àðéëæã é÷ìåç äàëæ àúùä  
 אמר .אה יצחק האהלה שרה אמויויב"

 היה ,"האהלה" . הפסוק הזה קשה,רבי יוסי
 מה זה , לאהל שרה אמוכתובצריך ל

ם  משו, שחזרה לשם השכינה".האהלה"
 לא ,מת בעולםישכל זמן ששרה היתה קי

 ונר היה דולק מערב ,זזה ממנה השכינה
שבת לערב שבת והיה מאיר את כל אותם 

 . כבה אותו הנר, אחר שמתה.ימות השבוע
 חזרה השכינה והדליקה ,כיון שבאה רבקה

שדמתה לשרה בכל  ,"שרה אמו" .את הנר
  . מעשיה

 åîà äøù äìäàä ÷çöé äàéáéå) ãë úéùàøá
æñ(  ìäàì äìäàä àéù÷ àø÷ éàä éñåé éáø øîà

 ïîú úøãäàã äìäàä éàî äéì éòáî åîà äøù
 àîìòá àîéé÷ äøùã àðîæ ìëã ïéâá àúðéëù
 ú÷éìã äåä àâøùå äðéî éãòà àì àúðéëù
 éîåé ïåðéà ìë øéäð äåäå úáù áøòì úáù áøòî
 ïåéë àâøù àéää äúáë úúéîã øúá àúáùã

ùå àúðéëù úøãäà ä÷áø úúàã ú÷éìãà àâø
 àäãáåò ìëá äøùì àéîãã åîà äøù  

 כמו שדמותו של יצחק ,רבי יהודה אמר
 וכל מי שראה ,היתה כדמותו של אברהם

ודאי אברהם , אברהםאת יצחק אמר זה 
כך גם דמותה של רבקה . הוליד את יצחק

 שרה לכן ו,ממש היתה כדמותה של שרה

 äîë øîà äãåäé éáø]ã[ äåä ÷çöéã äéð÷åéã
]ë[ øîà ÷çöéì éîçã ïàî ìëå íäøáàã äéð÷åéã

 ÷çöé úà ãéìåä íäøáà éàãåå íäøáà àã) íù
èé äë( ã úåä ùîî äð÷åéã ä÷áø éîð éëä àð÷åé

                                                                                                                                                                                     

 היא לאה בסוד קשר של תפילין נה העליו. יש לו שתי נקבות דבקות עמו מאחוריועיר אנפין ז6841
 ובימי החול . והשנית היא רחל ועומדת למטה בחציו התחתון. ועומדת בחצי קומתו העליונה,שבראש

 וגם אז יש ללאה עמו . וזווג זה נעשה על ידי תפלתנו שבשחרית, יעקב עם רחל אפין באפיןבשחרית מזדווג
 ובתפלת המנחה מזדווג ישראל עם לאה . ודבר זה נעשה מעצמו ומאליו שלא על ידינו,בחינת חיבוק הימין

והם  , ורחל היא מתארכת באחוריו ועולה מרגליו ועד ראשו.פנים בפנים מראש ישראל ועד החזה שבו
 ובתפלת ערבית עומדת רחל אחור באחור מן .והרי נמצא איך לאה ניתנת בין תרין דרועין. שוים בקומתם
 ובחצות הלילה אז .א ולעילא עד ראשו" ולאה היא פנים בפנים עם יעקב מן החזה דז,החזה ולמטה

 בפנים ומזדווגים ועומדים יעקב ולאה פנים. א מראשו ועד רגליו"מתפשטין יעקב ולאה כשיעור כל קומת ז
לכן נקרא הזווג .  ולפי שזה הזווג דאחר חצות הוא בסוד הבינה כמבואר במקומו.יחד אז אחר חצות הלילה

 אמנם ענינו הוא על זווג הזה של יעקב ולאה .בזוהר' הזה דאחר חצות זווגא דאבא ואימא דאחר חצות כנז
 וזהו סוד ויהי בבקר . שניהם עד אור הבוקר ומזדווגין יחד,שלאחר חצות לילה הנעשה על ידי אבא ואימא

והרי נתבאר כאן פרטי כל הזווגים . והנה היא לאה כי בהיות הבקר עדין היא שם לאה בזווג עם יעקב
 ואז נקרא יעקב משמש במרום שהוא ,ונמצא כי זווג לאה ויעקב אינו אלא בלילה ובפרט קודם חצות לילה

 ושם למעלה נקרא מרום בבחינת ,ל יעקב תיקן תפלת ערבית"ש רז"וזהו סוד מ. א ולמעלה"מן החזה דז
והענין הוא במה שנתבאר .  שהם סוד אבא ואימא,ה מרום וקדוש אשכון" כמש,הבינה הנקראת מרום

ש " וזמ,אצלנו כי אי אפשר ללאה להזדווג עם יעקב אלא אם כן לוקחת יסוד הבינה ואין להאריך עתה בזה
ן דרועין והענין מדבר על לאה שניתנת בשחר ובמנחה בין תרין דרועין דכיון דאיתיהיבת אתתא בין תרי

ערבית אז הוו מילייהו בלחישו פירוש כי הזווג אשר לה אז עם יעקב הוא בלחישו ' ך לבתר בתפל"ואח
שער מאמרי  (וזהו סוד יעקב משמש במרום' פירוש שהוא בסוד הבינה עלמא דאתכסיא בלחישו כנז

יעקב משמש במרום הוא זווג יעקב עם לאה ' שפי, ש הרב"וג עם לאה בחצות כמיעקב מזדו' פי). י"רשב
 ).מ"מ(

 ).יהל אור(' אתה והיא מרום אבן מאסו וכו' שנק' ל נוק"ר 6842
 .ד שזה אלו שלומדים קבלה"י טז ע"שער מאמרי רשב' עי 6843
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  . אמו ודאי
 בא אבל ,הוא כך בכל ,אמר רבי אלעזר

 , שאף על גב ששרה מתה, זהו סוד,וראה
 ולא נראתה שם ,דמותה לא זזה מן הבית

 כיון שנכנסה .מיום שמתה עד שבאה רבקה
 שכתוב , נראתה דמותה של שרה,רבקה

 מיד שרה אמו .' וגו"אה יצחק האהלהיויב"
רק יצחק אותה  ולא היה רואה .נראתה שם

וינחם יצחק " ועל כן . לשםהלבדו כשנכנס
 ) אחרי,"אחרי אמו"מה זה ( ".מואחרי א

 ועל כן לא ,שאמו נראתה והזדמנה בבית
  ".אחרי אמו" אלא ,כתוב אחרי מיתת אמו

 éàãå åîà äøù êë ïéâáå äøùã  
 éæç àú ìáà àåä éëä àìëá øæòìà éáø øîà

òàã åäéà àæø"ð÷åéã úúéî äøùã âà éãòà àì 
 ãò úúéîã àîåéî ïîú éæçúà àìå àúéá ïî

æçúà ä÷áø úìàòã ïåéë ä÷áø úúàãé úà
åâå äìäàä ÷çöé äàéáéå áéúëã äøùã àð÷åéã '

 äåä àìå ïîú úàéæçúà åîà äøù ãéî äì éîç
àã ìòå ïîú ìéòà ãë éåãåçìá ÷çöé øá) íù (

 åîà éøçà ÷çöé íçðéå>ð" åîà éøçà éàî à
éøçà< úàéæçúà åîàã >àðîãæàå <)ðîãæàåú( 

 àìà åîà úúéî éøçà áéúë àì àã ìòå àúéáá
åîà éøçà  

 מה שונה שכתוב ,רבי שמעון אמר
ויקח את רבקה ותהי לו לאשה "ביצחק 
 לא ,"תהי לו לאשהו" כיון שאמר ,"ויאהבה

 שהרי כל , אהב אותה@רי הואידענו שה
 מה ,בני העולם אוהבים את נשותיהם

אלא ". ויאהבה"שונה ביצחק שכתוב בו 
ודאי התעוררות של האהבה של הזכר 

שמאלו " שכתוב ,לאשה אינה אלא בשמאל
 ,חדכאולילה הם  וחושך ".תחת לראשי

והשמאל מעורר תמיד אהבה לנקבה ואוחז 
 )היה( אף על גב שאברהם ,ל כן וע.בה

 ,"ויאהבה" לא כתוב בו ,אוהב את שרה
ויאהב יעקב את " ואם תאמר .אלא ביצחק

  .הצד של יצחק שהיה בו עשה לו ,"רחל

 äéá áéúëã àðù éàî øîà ïåòîù éáø
 ÷çöéá)æñ ãë íù ( åì éäúå ä÷áø úà ç÷éå

äùàì åì éäúå øîàã ïåéë äáäàéå äùàì àì 
äã àðòãéà467ì íéçø  àîìò éðá ìë àäã ä

 äéá áéúëã ÷çöéá àðù éàî åäééùðì éîçø
 àøåëãã åîéçøã àúåøòúà éàãå àìà äáäàéå

 àìà åäéà åàì àúúà éáâì)ì( áéúëã àìàîù
)å á øéù (éùàøì úçú åìàîù6844 äìéìå êùçå 

 éáâì øéãú åîéçø øòúà àìàîùå ïåðéà ãçë
òà àã ìòå äá ãéçàå àá÷åð" íäøáàã â>ð" à

äåä< íéçø  äáäàéå äéá áéúë àì äøùì äì
 ìçø úà á÷òé áäàéå àîéú éàå ÷çöéá àìà

äéì ãéáò÷ äéá äåäã ÷çöéã àøèñ  
את ( כשאברהם ראה את שרה ,בא וראה

 אבל . היה מחבק אותה ולא יותר,)רבקה
 אחז בה ושם את זרועו ,יצחק שהוא בעלה

שמאלו תחת לראשי " שכתוב ,תחת ראשה
מש י יעקב וש אחר כך בא".וימינו תחבקני

 כולם , והוליד שנים עשר שבטים,מטתו
 כל האבות הלכו בסוד ,ובא וראה. כראוי
  ,אחד

ãë íäøáà éæç àú6845 äøùì àîç >ð" à
ä÷áøìäåä < ÷çöé ìáà øéúé àìå äì ÷áçî 

ùéø úåçú äéòåøã éåùå äá ãéçà äìòá åäéàãà 
 éð÷áçú åðéîéå éùàøì úçú åìàîù áéúëã

 àñøò ùîùå á÷òé àúà øúáì øñéøú ãéìåàå
ïäáà éæç àúå úåàé à÷ãë àìë ïéèáù6846 åäìë 

àãç àæøá  
  âì÷/á  

שמשו בארבע נשים כל אחד וכולם 
שרה והגר ושתי  , אברהם בארבע.מהם

 åäééðî ãç ìë ïéùð òáøàá åùîù åäìëå åìæà
 áéúëã íéùâìô éøúå øâäå äøù òáøàá íäøáà

                                                           

 והוא ,שמאל שהוא גבורות ממותקים' כל התעוררות אהבה של הזכר כלפי האשה היא רק בבחי 6844
 ).ד"א ק ע"וכללים ח, ב"א פ ע"ה ח"דע(ן "מ' בחי

 ).א"נ(ב "הרש. סיהרא קדישא' א כי שרה ורבקה שניהם רומזים למ” גרסינן ועיין לקמן קלו ע6845
' ש וג"היכלין של ברכות ק' י והוא ג"ב אתוון של מלוי אדנ"יסודין קדישין והוא י' נכלל בד' שכל א 6846

ע ויוצר אור בשל יצחק "כי הם לעולם נכללין בעליונה ואין בהם ברכה בפהיכלין תתאין נכללין בראשונה 
ק נכלל בדכורא בתפלה שהוא יום דרגא "כ אהבה ואמת אבל היכל ק"שביום הוולדו נתוספו המאורות ואח

 ).יהל אור(כ בערבית והוא השכיבנו "דיליה משא
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ולבני הפילגשים אשר " שכתוב ,פילגשים
.  הנה ארבע,שתים "פילגשים" ,"לאברהם

 ,יצחק בסוד של ארבע של הצד של רבקה
ותהי לו " .אחד ,"ויקח את רבקה"שכתוב 

וינחם " .שלש ,"ויאהבה" .שתים ,"לאשה
 כנגד זה היו .הנה ארבע ,"יצחק אחרי אמו

רבי .  והכל בסוד אחד.ליעקב ארבע נשים
 אברהם ויצחק שמשו כל אחד ,חייא אמר

 אברהם .ושהעם אשה אחת בסוד של קד
 דכנגד שניהם , יצחק עם רבקה,עם שרה

רבי  .היו ארבע נשים ליעקב בשני חלקים
 שהרי , עלו הדברים למקומם,שמעון אמר

  . והכל בסוד אחד,הכל נעשה בסוד קדוש

)å äë úéùàøá ( íäøáàì øùà íéùâìôä éðáìå
 òáøàã àæøá ÷çöé òáøà àä éøú íéùâìô

ä÷áøã åøéèñã6847 áéúëã )ë úéùàøáæñ ã (
 äáäàéå éøú äùàì åì éäúå ãç ä÷áø úà ç÷éå
 àã ìá÷ì òáøà àä åîà éøçà ÷çöé íçðéå úìú

ã á÷òéì ååä ' àééç éáø àãç àæøá àìëå ïéùð
 àãç àúúàá ãç ìë åùîù ÷çöéå íäøáà øîà

àùãå÷ã àæøá6848äøùá íäøáà 6849 ÷çöé 
 á÷òéì ïéùð òáøà éåä åäééååøú ìá÷ìå ä÷áøá

åòîù éáø ïé÷ìåç ïéøúá ïéìî å÷éìñ øîà ï
 àìëå ãáòúà àùéã÷ àæøá àìë àäã åäééøúàì

àãç àæøá  
סף אברהם ויקח אשה ושמה ווי"

 , שהרי שנינו. זו היא הגר"קטורה" ".קטורה
אחר שנפרדה הגר מאברהם וטעתה אחר 

מעשים ב אחר כך נקשרה ,גלולי אביה
 השתנה שמה ונקראה קטורה לכן ו,כשרים

 ולקח  ושלח אברהם,במעשים כשרים
נוי שם מכפר על י מכאן שש.אותה לאשה

סף ווי. " ועל כן השתנה שמה,חטאים
 אם תאמר שהוא ,"סףווי" מה זה ".אברהם

 אלא בימי שרה ,לא כך ,הוסיף על שרה
 ואחר כך גרש ,וג עמה פעם אחתוהזד

 ,"סףווי" ואחר כך ,אותה על עסקי ישמעאל
דם פעם אחרת על מה שנשא וכמו מק

 כך ,ולפי ששנתה מעשיה .אותה בראשונה
  .נה שמהיגם ש

 äøåè÷ äîùå äùà ç÷éå íäøáà óñåéå)íù 
à äë(  øúá ïðéðú àäã øâä àéä àã äøåè÷

 éìåìâ øúá úòèå íäøáàã äéðî øâä àùøôúàã
 ïéâáå ïøùëã ïéãáåòá àøù÷úà øúáì äåáàã

îù éðúùà êëà ïøùëã ïéãáåòá äøåè÷ éø÷àå 
 åúðàì äéì äáñðå íäøáà øãùå> ïàëî éåðùã

äîù éðúùà àã ìòå ïéáåç øôëî àîù< óñåéå 
 åäéà äøù ìòã àîéú éà óñåéå éàî íäøáà

 åàì óéñåàã>éëä< âååãæà äøùã àäîåéá àìà 
 é÷ñò ìò äì êéøú øúáìå àãç àðîæ äãäá
 àøçà àðîæ ïéîã÷ìîë óñåéå øúáìå ìàòîùéã
 éðùã íåôëå àúéîã÷á äì áéñðã äî ìò

äîù éðù éîð éëä àäãáåò  
øæòìà éáø øîàã éæç àú6850éå  ÷çöé äàéáאה יויב" , שאמר רבי אלעזר,א וראהב

                                                                                                                                                                                     

והשתים לא נמתקו . סדים השלשה מהם נמתקות שם עם הח,א" החמש גבורות היורדות ביסוד דז6847
נשי '  נמצא שהם ארבע גבורות וכלולתם ברבקה אשת יצחק ואלה הם ד,ונתחברו שתיהן יחד והיו לאחת

' י ה"בנים ע' שהם נעשים ד, גבורות' בנים שהם הה' כבר בארנו בענין הד). י"שער מאמרי רשב (יצחק
ן שהם "שמות ב' י כל הד' ולכן נכללו בה בח,ז"באד' גבורות כנז' ה' ואמנם רבקה היא בחי. שם' חסדים כנז
ל "ר). זהר הרקיע(והבן , המלכות מגבורותיה' שהיא בחי, נשים שכולם נכללים ברבקה' והם ד', כולם בנו

' ן וב"ב' חסדים הם ג' גבורות ממותקות בג' ח נגד ג"ר' יצחק בגימ). יהל אור(ממש ' ולא ד' שנכלל מד
פועל היו ליצחק בכח  בנשים שנטל אברהם ויעקב' סוד ד). מ"מ(ן "ב' י דן רביעי הר"ה הם ב"גבורות של נו

אברהם לצד נשים נוטין לדין ושל ' ש שהם ד"ו ע"בפרשה פקודי דף רנ' ן כנז"מחנות שכינה ארגמ' והם ד
נשים בפועל כדי שיהיה הדין נסתר ולא ' יעקב לצד הרחמים והשתא ניחא ולכן לא היו ליצחק דהחסד ושל 

   ).א"נ(ב "הרש. מ"מק' ן גימטריא יצחק וע"פ ב"פירוש של צד רבקה ד ).א"נ(ח "ז. יתגבר
יעקב ברחל מצד הגבורה והוציא אחת . יצחק בצד הגבורה, דהיינו אברהם בצד החסד שבמלכות 6848

ורצה שכל , ורבי שמעון פליג, בלהה המלכות למטה לזה מצד החסד והוציא זלפה אל האמצע כמדתה
לפי דברי , כולא ברזא קדישא' ש וכולא ברזא חדא וכו"וז, חוד ונעזרו האבות זה מזההאבות שמשו בכל הי

 ).אור יקר(לכך אמר כולא ברזא קדישא , רבי חייא אין קטורה והגר בצד הקדושה אל אשרה לבד
חייא ' הפלגשים שר' אברהם מצד הקדושה לא היהת לו רק שרה אלב מצד האחר היו לו הגר וב' פי 6849

 ).מ"מ(ממש ואינם בני קטורה ל פלגשים "ס
לזה , אלא בתר דמיתת שרה הוסיף ולקח זו, נימא ויוסף על שרה ולא בחיי שרה, הענין דקשיא ליה 6850
שפחה תירש , דמכלל דבריו למדנו שמעולם לא נכנסה זו בגבול שרה כדי שלא יפגום', ח וכו"אמר ת
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שהתגלתה דמות  ,"יצחק האהלה שרה אמו
 ויצחק התנחם אחרי שהתגלתה אמו ,שרה

 , ואברהם.ואת דמותה היה רואה כל יום
 , לא נכנס לאותו הבית,אף על גב שנשא

ולא הכניס את אותה האשה לשם כדי 
 ובאהל שרה לא .ששפחה לא תירש גברתה

ואף על . בקה אלא ר,נראתה אשה אחרת
גב שאברהם היה יודע שדמותה של שרה 

 , השאיר ליצחק אותו האהל,נגלתה שם
 יצחק .לראות את הדמות של אמו בכל יום

ויתן אברהם את " זהו שכתוב .ולא אברהם
את כל ] "לשון[מדויק  ".כל אשר לו ליצחק

 זו אותה הדמות של שרה באותו ,"אשר לו
  .המשכן

 åîà äøù äìäàä)íùæñ ãë (  àð÷åéã àéìâúàã
 åîà àéìâúàã éøçà íçðúà ÷çöéå äøùã

òà íäøáàå àîåé ìë éîç äåä àäð÷åéãå" â
>áéñðéàã <)áéñðã( àìå àúéá àåääá ìàò àì 

 àì äçôùã ïéâá ïîú àúúà éàäì äì ìéòà
 àúúà éæçúà àì äøùã ìäàáå äúøéáâ ùøéú

à íäøáàå ä÷áø àìà àøçàò" òãé äåäã â
 ÷çöéì äé÷áù ïîú àéìâúà äøùã àð÷åéãã
 ÷çöé àîåé ìë äéîàã àð÷åéã éîçîì ìäà àåää

 áéúëã àåä àãä íäøáà àìå)íùä äë  ( ïúéå
 åì øùà ìë úà ÷çöéì åì øùà ìë úà íäøáà

àðëùî àåääá äøùã àð÷åéã àåää àã à÷ééã  
ויתן אברהם את כל אשר לו " ,דבר אחר

נה העליונה שידבק  סוד האמו,"ליצחק
 כאן ,בא וראה .יצחק בדרגת חלקו כראוי

 ודאי אש . אש עם מים)מים עם אש(נכללו 
ויתן אברהם את כל " משמע . מיםלוקח

 . זה המים שנכללים באש,"אשר לו ליצחק
 ,יַת ַמ.ובראשונה נכללו יחד אש ומים

 אז ,בשעה שעקד את יצחק לעשות בו דין
 ,מים באש וכאן נכללו ,נכללה האש במים

  .שהכל יהיה בסוד האמונה העליונה

 åì øùà ìë úà íäøáà ïúéå øçà øáã
 ÷çöé à÷áãúàì äàìò àúåðîéäîã àæø ÷çöéì

úåàé à÷ãë äé÷ìåçã àâøãá6851 àëä éæç àú 
àéîá àùà ìéìëúà4686852 àéî ìéèð àùà éàãå 

 àã ÷çöéì åì øùà ìë úà íäøáà ïúéå òîùî
 àúéîã÷áå àùàá ìéìëúàã àéî>ìéìëúà< 

ë äéì ã÷òã àúòùá éúîéà àéîá àùà àãç
 àùà ìéìëúà ïéãë àðéã äéá ãáòîì ÷çöéì

àéîá6853àùàá àéî åìéìëúà àúùäå 6854 
äàìò àúåðîéäîã àæø àìë éåäîì  

ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן "
 אלו ,"מתנות" מה זה ".תאברהם מתנו

 הדרגות התחתונות שהם שמות של צדדי
ת  כדי להשלים ארוח הטומאהצדדי 
 והתעלה יצחק על הכל באמונה ,הדרגות

ôä éðáìå íäøáà ïúð íäøáàì øùà íéùâì
 úåðúî)íùå  ( ïéâøã éøèñ ïéìà úåðúî éàî

 ïéâá àáàñî çåø éøèñã ïäîù ïåðéàã ïéàúú
 àìë ìò ÷çöé ÷ìúñàå ïéâøã àîìùàì

                                                                                                                                                                                     

ה אלא מלת ויוסף אהדר על הליקוחין כ מהאי טעמא נמי לא אתיא האי בלשון תוספת על שר"א, גבירתה
 ).אור יקר(שהיא היא כתוספת מעצמה אל עצמה 

והענין , היינו כל סוד האצילות, בינה" אשר", מהיסוד ולמעלה" כל", מדת המלכות" את"דהיינו  6851
ונעשה אברהם טפל לו כדי שישלוט , שנאחז יצחק בסוד האצילות בחיי אברהם להיותו עיקר המציאות

יצחק קץ חי ). אור יקר" (אשר" "כל" "את"מלות אלו יתירי ' ולזה ניחא לי לומר שכל ג, א יאותבמדתו כדק
 ).א"ד(בתקונים 

ויתן אברהם מדתו , גבורה כלל בתוכה החסד כענין שיצחק עיקר הבית ואברהם נכלל בו בהנהגתו 6852
ל יצחק נכללה גבורה ובקדמיתא בשעת העקידה בבחרותו ש, שנכללה בתוך הגבורה, את כל אשר לו ליצחק

כ הגבורה בתוך החסד מפני היות אצילות הגבורה "בתוך החסד וכן הסדר תחלה חסד בתוך הגבורה ואח
  ).אור יקר(מדרך החסד והיינו אברהם הוליד את יצחק 

 ).א"נ(באשא שכן אברהם שהוא מים נתן את כל אשר לו ליצחק ונמצא המים כלולים באש  ג מיא"ה
 ).א"נ(ח "ז. קוד לפניו ונמצא האש כפוף ונכלל תחת ידי המים כי כן היה יצחק ע6853
' א ג,ל שתחלה יורדים ליסוד דז"י החסדים וז"הליקוטים בדרוש מיתוק הגגבורות ע' כתב הרב בס 6854

' י הג"ת ע"גבורות של חג' א ונמתקים בדרך ירידה ג"גבורות ליסוד דז' כ יורדים ה"חסדים פחות שליש ואח
ש "וז. ל"ה עכ"גבורות דנו' א בדרך עליה נמתקים ב"ם החסדים בתוך היסו דדזכ כשעולי"חסדים ואח

ל שיורדים הגבורות שהם אשא בתוך החסדים שנקראים מייא כדי "ר" ובקדמיתא כחדא אשא במיא"
ל כשעלו החסדים בדרך עליה ומתקו את הגבורות ונכנסו "ר" והשתא אתכלילו מייא באשא"ש "ומ. להמתק

כ "ואח, וזה אשא במיא, נ יש לפרשו שאור הגבורה בכלי החסד"א. וזה מייא באשא, רותהחסדים בתוך הגבו
 ).מ"מ" (והשתא אתכלילו מיא באשא"וזהו , נכנס אור החסד בכלי הגבורה
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אלו היו  "בני הפילגשים. "העליונה כראוי
 . ופילגש כעת, פילגש בראשונה.בני קטורה

וישלחם " . פילגשים ממש,רבי חייא אמר
 .אצל יצחק לשלוט שלא ,"מעל יצחק בנו

 וקיים בעוד שאברהם היה חי ,"בעודנו חי"
  . שלא יתגרו בו אחר כך,בעולם

 ïéìà íéùâìôä éðá éæç à÷ãë äàìò àúåðîéäîá
 àúùä ùâìôå àúéîã÷á ùâìô äøåè÷ éðá ååä
 ÷çöé ìòî íçìùéå ùîî íéùâìô øîà àééç éáø

 åðá)íù ( åðãåòá ÷çöéã äéáâì äàèìùì àìã
 éç)íù ( àîìòá íéé÷å éç íäøáà äåäã ãåòá

øúáì äéì ïåâøè÷é àìã  
וכדי שיצחק יתקן בצד הדין הקשה 

יכנעו  כולם וכולם העליון שיתגבר על
משום ששם  ,"קדמה אל ארץ קדם" .לפניו

 ,בא וראה. הם צדדי הכשפים הטמאים
ת כל בני ותרב חכמת שלמה מחכמ"כתוב 

 בני )הם( אלו הם שהיו מבני ,"קדם
 והרי בארנו שהרי .פילגשים של אברהם

באותם הררי קדם הם מלמדים כשפים 
 ומאותה ארץ קדם יצאו לבן ,לבני אדם

 והרי ,מכשפים וכולם , בנוובעור ובלעם
  .בארוהו

 ïéâáå]ï÷úúéã) [ï÷úúàã( àðéã øèñá ÷çöé 
 åäìëå åäìë ìò àô÷úúàì äàìò àéù÷

à íã÷ õøà ìà äîã÷ äéî÷ ïééôëú)íù ( ïéâá
éáàñî éùøç éøèñ ïåðéà ïîúã6855 éæç àú 

 áéúë)î"é ä à (äîìù úîëç áøúå6856 úîëçî 
 éðáî ååäã ïåðéà ïéìà íã÷ éðá ìë>ïåðéà< éðá 

 ïåðéàá àäã àðîé÷åà àäå íäøáàã íéùâìô
 àùð éðáì ïéùøç ïéôìåàã ïåðéà íã÷ éøøä

òáå ïáì å÷ôð íã÷ õøà àéääîååðá íòìáå øåé 
äåî÷åà àäå éùøç åäìëå  

סה ימי נתן למש" ,רבי חזקיה פתח ואמר
  יעקב

 øîàå çúô äé÷æç éáø)ãë áî äéòùé ( ïúð éî
á÷òé äñéùîì  

  ãì÷/à  
 ,בא וראה .' וגו"'זזים הלא הווישראל לב

 הברכות לא ,מזמן שנחרב בית המקדש
 כביכול נמנעות ,שורות בעולם ונמנעות

כל אותן שאר הדרגות  ו.ממעלה ומטה
התחתונות מתגברות והולכות ושולטות על 

אין .  משום שהם גרמו בחטאיהם,ישראל
 שכתוב ,הפסוק הזהשל שבים דבריו ימתי

מי " כיון שאמר ".סה יעקבימי נתן למש"
חטאנו " מה זה ,"נתן למשסה יעקב וישראל

 ואם אמר . חטאו לולכתוב היה צריך ,"לו
צריך לכתוב  ,"בוולא א" מהו ,"חטאנו לו"

åäé àìä íéææåáì ìàøùéå"åâå ä'6857 éæç àú 
á áøçúàã àðîæî ïééøù àì ïàëøá àùã÷î é

àîìòá6858àìéòî åòðîúà ìåëéáë åòðîúàå 6859 
àúúå6860ïéàúú ïéâøã øàù ïåðéà ìëå 6861 

éìæàå éô÷úúî6862 ïéâá ìàøùéã åäééìò éèìùå 
 ïáùééúà àì àø÷ éàä åäééáåçá åîøâ ïåðéàã

éìî]ä[ áéúëã )ãë áî äéòùé ( äñéùîì ïúð éî
 ìàøùéå á÷òé äñéùîì ïúð éî øîàã ïåéë á÷òé

åäî øîà éàå äéì éòáî åì åàèç åì åðàèç 
 äéì éòáî åðéáà àìå åáà àìå éàî åì åðàèç

                                                           

ס חכמת בני קדם ובלעם "וז' ושם היה שורש לכל הקלי, ארץ בני קדם' מלכים דמיתו נק' דע כי ז 6855
מהררי ' מלכים ללמוד כשפים מהם אמר מן ארם ינחני בלק וגו' הזמ' שהיה הולך בהר חשך ששם הקלי

 .י"א במאמרי רשב"לעיל קכו ע' עי). זהר הרקיע(קדמה לפרי ' קדם כי הקלי' קדם ונק
ששלמה התבונן וחקר בכל הכחות החיצונים , א"ב ופנחס רלג ע"ויחי רכג ומשפטים קיב ע' עי 6856

והעמיק בהם הרבה והכניס את , עצמו על חכמתו הגדולהוכל זה משום שסמך , ושימושיהם ופעולותיהם
  ).ב"ב קמו ע"ה ח"דע(ולכן נכשל , עצמו בניסיון זה יותר מדאי

אמר כמה הגיע רעה בעת , לפי שאמר שליטת יצחק על האומות ומעשה אברהם בזה לצורך גבוה 6857
 ).אור יקר(שנהפך הענין ששלטו האומות לפני הקדושה 

 ).אור יקר(בעולם הגשמי  6858
 ).אור יקר(הספירות  6859
 ).אור יקר(בריאה ויצירה  6860
 ).אור יקר(החיצונים הטמאים  6861
וישראל הולכים ודלים תחת , דהיינו הצלם השולט ובולע את ישראל בתוכו ומתחזק בכל יום יותר 6862

 ).אור יקר(ממשלתו וישראל במעשיהם גורמין והחסידות והטובה בכל יום ויום מתמעט והולך 
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 אלא בשעה שנחרב המקדש .ולא אבינו
 רצתה השכינה ,ונשרף ההיכל והעם הגלה

 .להעקר ממקומה וללכת עמהם בגלות
אמרה אלך בראשונה לראות את ביתי 

ד את מקומות הכהנים ו ואפק,והיכלי
  . והלוים שהיו עובדים בביתי

àùã÷î áøçúàã àúòùá àìà6863 ã÷åúàå 
àìëéä6864 àúðéëù àéòá éìâúà àîòå 

 àúåìâá ïåäîò êäéîìå äúëåãî àø÷òúàì
éîçîì àúéîã÷á êäéà äøîà6865 éàúéá 

éúëåã ìò ãå÷ôàå éàìëéäå6866éðäëã 6867 
éàåéìå6868éáá ïéçìô ååäã  éàú  

 באותה שעה הסתכלה ,אמר רבי אלעזר
כנסת ישראל למעלה וראתה את בעלה 

 ירדה .מסתלק ממנה למעלה למעלה
 נכנסה לבית והסתכלה בכל אותם ,למטה

 , ונשמע קול למעלה למעלה,המקומות
קול ברמה " זהו שכתוב .ונשמע קול למטה

נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על 
 ,ן שנכנסה לגלותכיו.  ובארוה,' וגו"בניה

 וראתה שדוחקים אותם ,הסתכלה על העם
ורומסים אותם בגלות בין רגלי שאר 

 "סה יעקבימי נתן למש" אז אמרה .העמים
 ,"זו חטאנו לו' הלא ה" והם אומרים ,'וגו

ולא אבו בדרכיו הלוך ולא "והיא אומרת 
  ".שמעו בתורתו

øæòìà éáø øîà6869 úìëúñà àúòù àéääá 
àìéòì ìàøùé úñðë6870 ÷ìúñà äìòáã úàîçå 

äðéî6871àúúì úúçð àìéòì àìéòì 6872 úìàò 
àúéáá6873 éúëåã ïåðéà ìëá úìëúñàå 

 àì÷ òîúùàå àìéòì àìéòì àì÷ òîúùàå
 áéúëã àåä àãä àúúì)ãé àì äéîøé ( ìå÷

 ìò äëáî ìçø íéøåøîú éëá éäð òîùð äîøá
åâå äéðá ' àúåìâá úìàòã ïåéë äåî÷åàå

åì é÷çãã úàîçå àîòá úìëúñà ïåì éñîøå ï
 úøîà ïéãë ïéîò øàùã åäééìâø ïéá àúåìâá

)ãë áî äéòùé (åâå á÷òé äñéùîì ïúð éî ' ïåðàå
åäé àìä ïéøîà" àéäå åì åðàèç åæ ä>úøîà <

)úéøîà( åòîù àìå êåìä åéëøãá åáà àìå 
åúøåúá  

ד וובשעה שעתיד הקדוש ברוך הוא לפק
 כנסת ישראל תשוב מן הגלות ,את עמו

á÷ ïéîæã àúòùáå" úñðë äéîò ìò ã÷ôîì ä
 àúéîã÷á àúåìâ ïî áåúéú ìàøùé)à"á÷ ì"ä (

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(ומות שהרסו הח 6863
, והיינו חרבן הפך החסד שבה הבנין כאומרו אמרתי עולם חסד יבנה, ששרפו ההיכל בעצמו באש 6864

וכיון ' ג' הפך מדתישראל והוא קלי, כ קאמר ועמא אתגלי"אח, והיכלא אתוקד היפך אש הגבורה הקדושה
 ).אור יקר(לכות ההפכיית למ' שולטות בעיא שכינתא לאתערקא קודם שתבוא הד' קלי' שראתה ג

כ לפקח על צורכי החיים מטעם שלא תשתלם מדת הדין "ואח, להספיד ולקונן על החרבן וההרוגים 6865
 ).אור יקר(ומתוך דינם ירחם על אלו כדכתיב כי נחמתי על הרעה אשר עשיתי אתכם , עד שתראה באלו

 ).אור יקר(ת "בנקודה אמצעית מצד הת 6866
 ).אור יקר(מצד החסד  6867
 ).אור יקר(אלו ותפרד לעצמה בגלות ' ותפטר מג, ורהמצד הגב 6868
א עד "ודברי ר, עדין לא השלים רבי חזקיה דבריו אלא שהפסיקו רבי אלעזר בסיוע ותוסת ביאור 6869

 ).אור יקר(חזקיה ' קול ברמה נשמע והשאר סיום דברי ר
 ).קראור י(ת מקום מבוע יחודה לראות אם יושפע לה ענין שפע קיום העולמות "אל הת 6870
ת לבינה ומבינה "דהיינו מן הת, ת אסתלק לעילא לעילא"דהיינו סוד מבוע מקור הברכות דרך הת 6871

  ).אור יקר(אל הכתר 
עילא דהיינו לכ "י ואח"ת נטל היסוד עמו ונסתלקו לעילא לבינה בסוד הו"ו ת"בסוד אוי פירוש שהוא

 ).א"נ(ח "ז. אחרי' לאלף כתר וזהו אוי כנזכר בפ
איזהו עבודה שעל ידה יהיה לה שום יחוד להתעורר מצדה למעלה ' א נשאר מקום בחיאל לראות ם 6872

 ).אור יקר(
ואסתכלת בכל אינון דותכין ואין מקום כלל ומיד נשאה קולה בבכי והבכיה היתה בתחתונים מקום  6873

ר או(שכינה בתחתונים למטה ובעליונים מקום שכינה בעליונים למעלה והיינו קלא לעילא קלא לתתא 
 ). יקר
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 )אומר לה הקדוש ברוך הוא( .בראשונה
תלכי לבית כדי שבית המקדש יבנה 

 , ויאמר לה הקדוש ברוך הוא.בהתחלה
ה ואומרת לאיזה ַב היא ַש.קומי מן העפר

.  והיכלי נשרף באש, ביתי חרב,מקום אלך
עד שהקדוש ברוך הוא יבנה את בית 
המקדש בראשונה ויתקין את ההיכל ויבנה 

 אותה מן  ואחר כך יקים, ירושליםעיראת 
  .' וגו"'בונה ירושלים ה" זהו שכתוב .העפר

àúéáì êäú6874 éðáúé ùã÷îä úéáã ïéâá 
 äì àîééå àúéîã÷á]á÷"ä[ àéä àøôòî éîå÷ 

 éìëéä áøç éàúéá êäéà øúà ïàì äøîàå úáú
á÷ã ãò àøåðá ã÷åúà" àùã÷î éá éðáé ä

 íìùåøéã àúø÷ éðáéå àìëéä ïé÷úéå àúéîã÷á
áéúëã àåä àãä àøôòî äì íé÷åé øúáìå6875 

)á æî÷ íéìäú (åäé íìùåøé äðåá" ä]åâå'[  

 ואחר כך , בראשונה"בונה ירושלים"
התנערי " ויאמר לה ".נדחי ישראל יכנס"

 ויכנס את .' וגו"מעפר קומי שבי ירושלם
בונה ירושלים "תוב  זהו שכ.גליות ישראל

נדחי ישראל "  ואחר כך,בראשונה "'ה
הרופא לשבורי לב ומחבש " ואז ,"יכנס

ואת " וכתוב .ית המתיםי זו תח,"לעצבותם
רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחקי 

  .' וגו"תלכו

 ìàøùé éçãð øúáìå àúéîã÷á íìùåøé äðåá
 äì àîééå ñðëé)á áð äéòùé ( øôòî éøòðúä

øé éáù éîå÷åâå íìùå ']ðëúéå ìàøùéã ïåäúåìâ ù
ä íìùåøé äðåá áéúëã àåä àãä ' àúéîã÷á

ñðëé ìàøùé éçãð øúáìå[ ïéãëå ) æî÷ íéìäúâ( 
 úééçú àã íúåáöòì ùáçîå áì éøåáùì àôåøä

 áéúëå íéúîä)æë åì ìà÷æçé ( ïúà éçåø úàå
å åëìú é÷çá øùà úà éúéùòå íëáø÷áâå'  

  êåøáä  'ïîàå ïîà íìåòì  לעולם אמן ואמן' ברוך ה
  úåãìåú úùøô  

  øäæ  
 פתח רבי .' וגו"ת יצחקוואלה תולד"

ישמיע כל ' מי ימלל גבורות ה" ,חייא ואמר
 כשרצה הקדוש ברוך ,בא וראה ".תהלתו

 , את העולםלברואהוא ועלה ברצון לפניו 

åâå ÷çöé úåãìåú äìàå ')èé äë úéùàøá (
 øîàå àééç éáø çúô)á å÷ íéìäú ( ììîé éî

åäé úåøåáâ" àòá ãë éæç àú åúìäú ìë òéîùé ä
á÷"ä6876àúåòøá ÷éìñå 6877 àîìò éøáîì äéî÷ 

                                                                                                                                                                                     

ה קומי מעפרא והיא אומרת בית איחרב "ה אתבני בקדמיתא לפי שאומר לה קב"נותן טעם למה ב 6874
 ).מ"מ(ה יבנה בית המקדש תחלה "לכך הקב' וכו

 ).א"ד(א במדרש הנעלם " קלט ע6875
לא יפול בו השאלה למה , ולא בהכרח רק נדבה, ה ברצון ואהבה"להיות בריאת עולם זה להקב 6876

שאם נוכל לתת טעם לזה ימצא בריאתו מוכרחת מצד טעמו וזה ,  עתה ולא קודם ולא חרהיתה בריאתו
 ).אור יקר(כאשר רצה ונדבה רוחו ורצונו בריאתו ' פי, "כד בעא"לזה אמר , אינו

י נס בבחירתו יתברך "הזווג הראשון שהיה בעת בריאת העולם היה ע. ב והערה שם"לעיל פו ע' עי 6877
וצריך להבין על מה בכל ' והר פעמים רבות כד סליק ברעותיה למברי עלמא כוש בז"וברצונו הפשוט כמ

' אך הענין הוא בא. פעם שמדבר בבריאת העולם או בתחלת אצילות מדבר בלשון זה כד סליק ברעותיה
ן שהם הבנים ראשונים "ן שהם הזו"י מ"א שיזדוגו אם לא ע"לאוי אפשר והוא כי א' פנים והם ענין א' מב

זהו ענין ואדם אין לעבוד את האדמה כי אין עבודה וזריעת האדמה שהיא נקבה העליונה נעשית שלהם כי 
כ בפעם ראשון שנברא העולם לא היה אפשר להבראות כי הרי עדיין לא "ן וא"י האדם המעלה מ"אלא ע
 לכן עלה כ גם הזווג עליון לברא את העולם לא היה יכול להזדווג"ן וא"מ' נ נבררין ועולין בבחי"היו זו

כד סליק ' גם פי. ' וכונ נזדווגו והאציל את עולמו"בלתי העלאת מ' שאפי' ברצונו הפשוט ובבחירתו ית
הוא יותר נעלם והוא כי הנה אין הזכר העליון נתעורר לזווג רק עד אחר שהנוקבא עליונה ' ברעותיה כו

' ובזווג א' אמנם בפעם א' וכומה תתקשט ותכין עצמה לזווג ותמצא חן בעיניו ואז הוא מתעורר להזדווג ע
נ "מ' נתעורר הזכר מעצמו בלתי התעוררות הנקבה ועלה בו רצון ותאוה להזדווג אפילו שלא היה עדיין בחי

זווג יסוד דיליה ביסוד דילה כי לא היה עדיין אז נקבה ' כ הזווג הזה הוא נעלם מאד ולא היה בבחי"וע
שנברא העולם לכן הזווג ראשון ההוא היה ברצון העליון כ עם מי יהיה הזווג בעת "נבראת בעולם וא

ד "שער מעץ חיים  (מחשבה מוחא עלאה בסוד הרצון העליון שכולא דכורא ואין שם היכר נקבה והבן זה
 .) בן"ומ
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 ובכל .היה מסתכל בתורה ובורא אותו
מעשה ומעשה שברא הקדוש ברוך הוא 

 .ה מסתכל בתורה ובורא אותו הי,בעולם
  ואהיה אצלו אמון ואהיה"זהו שכתוב 

àúééøåàá ìëúñî äåä6878äéì àøáå 6879 ìëáå 
òå àãáåòá÷ àøáã àãáå" äåä àîìòá ä

 áéúëã àåä àãä äéì àøáå àúééøåàá ìëúñî
)ì ç éìùî (äéäàå ïåîà åìöà äéäàå  

  íìòðä ùøãî  
ת יצחק בן אברהם אברהם וואלה תולד"

 , רבי יצחק פתח".הוליד את יצחק
 , שנו רבותינו.' וגו"הדודאים נתנו ריח"

לעתיד לבא הקדוש ברוך הוא מחיה את 
אותם מעפרם שלא יהיו בנין המתים וינער 

עפר כמות שהיו בתחלה שנבראו מעפר 
 זהו שכתוב .מתקיים דבר שאינו ,ממש

אלהים את האדם עפר מן ' וייצר ה"
  ובאותה". האדמה

 íäøáà íäøáà ïá ÷çöé úåãìåú äìàå
 ÷çöé úà ãéìåä)èé äë úéùàøá ( ÷çöé éáø

 çúô)ãé æ øéù (åâå çéø åðúð íéàãåãä ' ïðáø åðú
éúòìàáì ã6880 úà äéçî àåä êåøá ùåã÷ä 

 øôò ïéðá åéäé àìù íøôòî íúåà øòðéå íéúîä
 úåîë]åéäù) [äéäù( øôòî åàøáðù äìçúá 

 áéúëã àåä àãä íéé÷úî åðéàù øáã ùîî
)æ á úéùàøá (øöééå6881åäé "éäìà ä" úà í

 äîãàä ïî øôò íãàä]å[äúåàá  
  ãì÷/á  
  øäæ  

 אל תקרי אמון אלא ,"שעשועים יום יום
 אמרה התורה , אדםלברואכשרצה . מןוא

 אם האדם יברא ואחר כך יחטא ,לפניו
 למה יהיו מעשי ידיך ,ואתה תדון אותו

  .ל את דינךו שהרי לא יוכל לסב,לחנם

 ïîåà àìà ïåîà éø÷ú ìà íåé íåé íéòåùòù
 øá éà äéî÷ äøåú äøîà íãà éøáîì àòá ãë
 éàîà äéì ïåãéú úðàå éèçé øúáìå éøáúé ùð

ïåäé ìáñîì ìåëéé àì àäã àðâîì êãé éãáåò 
êðéã6882  

  
 הנה תקנתי ,אמר לה הקדוש ברוך הוא

 אמר .תשובה טרם שבראתי את העולם
הקדוש ברוך הוא לעולם בשעה שעשה 

 , עולם, אמר לו,אותו וברא את האדם
ימו אלא על יקותיך לא יתקו אתה וח,עולם

 כדי @, כך בראתי את האדםולכן. התורה
הריני מחזירך לתהו  ,אם לא ו,שיתעסק בה

זהו שכתוב  .ל האדםגלבקיים  והכל .ובהו
 ".אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי"

  
á÷ äì øîà" àì ãò äáåùú úðé÷úà àä ä

á÷ øîà àîìò éúàøá" ãáòã àúòùá àîìòì ä
 àøáå äéìà íãàì" êñåîéðå úðà àîìò àîìò ì

 éúàøá êë ïéâáå àúééøåà ìò àìà ïéîéé÷ àì
 íãàì äéì]ëê469[ àä åàì éàå äá ÷ñòúéã ïéâá 

 íãàã äéðéâá àìëå åäáå åäúì êì øãäà àðà
 áéúëã àåä àãä àîéé÷)áé äî äéòùé ( éëðà

 àîéé÷ àúééøåàå éúàøá äéìò íãàå õøà éúéùò
                                                                                                                                                                                     

אור (ק הנעלמים שם והכתר הוה אסתכל ומאיר בחכמה "והם ו, היינו נובלת חכמה של מעלה תורה 6878
 ).יקר

 .א"צ לד ע"א בספד"וכן בהגר, ד פרק י"ח ש"נפה' עי). אור יקר(ק שבבינה "ו והעולם דהיינ' פי 6879
ב "ס העוה" שני טעמים נכונים למה שאברהם נדרש לנשמה בעולם הזה ובעולם הנשמות שה6880

מפני שאורות , ס בינה עליונה"שה, אך יצחק נדרש לסוד הנשמה בתחיה הנקראת לעתיד לבוא, הנמשך ובא
והיינו . אבל של הבינה עתידים לבוא, ה אלא של תבונה הנקראת עלמא דאתיאשלה אינם יורדים עת

 . )ז"רמ (להודיענו שדוקא במדרגת לעתיד לבא נהיה התחיה', דקאמר הכא לעתיד לבא וכו
שמשם משמע שהאדם ', ל שעה ראשונה הוצבר עפרו וכו" פשוטו של מקרא הוא כמו שאמרו רז6881

ועוד . לאפוקי שאר בעלי חיים שיצאו מן הארץ בגופם ובקומתם, שש מעפר ממ"היה מתחילה גולם עפר וז
ויתר . שיצירתו היתה תחילה עפר ממש' פי, מעפר אלא וייצר את האדם עפר' מדוייק שלא אמר וייצר וגו

ה "המדרגה התחתונה שהרי אדמה היינו עפר וכמש' פי, ל עפר מעפר"על כן אמר עפר מן האדמה שר
 . )ז"רמ (ל ראשוואדמה ע) יב, שמואל א ד(

י הוא "כ  אין תקומה אף בריבוי עונשים והשיב הא אתקינית תשובה כי' כי כפי ערך שחטא לו ית6882
 ).א"נ(ח "ז. הרוצה בתשובה
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והתורה עומדת ומכריזה לפני בני אדם כדי 
 ואין מי שירכין ,שיתעסקו וישתדלו בה

  .אזנו

âá àùð éðáã åäééî÷ àæøëîå å÷ñòúéã ïé
äéðãåà ïéëøéã ïàî úéìå äá åìãúùéå  

 מקיים , בתורהעוסק כל מי ש,בא וראה
ם כל מעשה ומעשה על יהעולם ומקי

בר באדם  ואין לך כל אבר וא,קונו כראויית
 שהרי כמו שאדם .שאין כנגדו בריה בעולם

עומדים דרגות על  וכולם ,נחלק לאיברים
 גוף וכולם קנים אלו על אלוודרגות מת

 כולם  כל אותם בריות,כך גם העולם ,אחד
 .ברים ועומדים אלו על אלוברים אא

 )אחד(הנה גוף  ,קניםומת כולם וכאשר
 שהרי כל .התורהדוגמת והכל כ. ממש

ברים ופרקים ועומדים אלו על התורה א
   .נעשים גוף אחד ,לם נתקניםו וכשכ.אלו

  

 åäéà àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìë éæç àú
é÷å àîìò íéé÷ äéðå÷ú ìò àãáåòå àãáåò ìë íé

 àîéé÷ã àôééùå àôééù ìë êì úéìå úåàé à÷ãë
 àîìòá äéøá äéìá÷ì éåä àìã ùð øáá äéá

ïéôééù âìôúî åäéà ùð øáã äîë àäã6883 
 ìò ïéìà ïéð÷úúî ïéâøã ìò ïéâøã ïéîéé÷ åäìëå
 ïåðéà ìë àîìò éîð éëä àôåâ ãç åäìëå ïéìà

 ïééøá]åäìë[ôééù ïéôééù é÷å ïé ïéìà ìò ïéìà ïéîé
 ãëå]ïð÷úúî) [ïð÷úî( àä åäìë )ãç ( àôåâ
ùîî6884 àúééøåà àäã àúééøåàã àðååâë àìëå 

 ãëå ïéìà ìò ïéìà ïéîéé÷å ïé÷øôå ïéôééù àìë
 àôåâ ãç åãéáòúà åäìë ïð÷úúî  

 פתח ,כיון שדוד הסתכל במעשה הזה
בחכמה  כולם 'מה רבו מעשיך ה"ואמר 

תורה כל ב". עשית מלאה הארץ קנינך
 שלא יכולים ,הסודות עליונים חתומים

 בתורה כל אותם דברים עליונים .ידבקלה
 בתורה הם כל .שהתגלו ולא התגלו

 כל הדברים של .הדברים שלמעלה ולמטה
העולם הזה וכל הדברים של העולם הבא 

   ואין,הם בתורה

 øîàå çúô àã àãáåòá ãåã ìëúñàã ïåéë
)ãë ã÷ íéìäú (åäé êéùòî åáø äî"ä) åâå'( íìë 

 êðéð÷ õøàä äàìî úéùò äîëçá
]àúééøåàá[6885 ïéàìò ïéæø ìë ïåðéà ç àìã ïéîéú

 ïéàìò ïéìî ïåðéà ìë àúééøåàá à÷áãúàì ïéìëé
 ïéìî ìë ïåðéà àúééøåàá ïééìâúà àìå ïééìâúàã
 ïéìî ìëå ïéã àîìòã ïéìî ìë àúúìå àìéòìã

úéìå ïåðéà àúééøåàá éúàã àîìòã  
  íìòðä ùøãî  

 ,שעה יתנערו מעפר מאותו הבנין
 זהו .להיות להם קיוםים ו מקויעמדו בבנין

התנערי מעפר קומי שבי "שכתוב 
 ויעלו מתחת ,מו בקיוםי יתקי".ירושלים

   . ויקבלו נשמתם בארץ ישראל,לארץ
  

 åãîòéå ïéðáä åúåàî øôòî åøòðúé äòù
 àåä àãä àîåé÷ íäì úåéäì íééå÷î ïéðáá

 áéúëã)á áð äéòùé (éîå÷ øôòî éøòðúä6886 
íìùåøé éáù6887àîåé÷á åîéé÷úé 6888 åìòéå 

 ìàøùé õøàá íúîùð åìá÷éå õøàì úçúî  
  

                                                           

 ).א"ד( שמתחלק האדם לאברים אברים 6883
כל ש' שער כח פרק א' ועי, שכאן מתבאר עניין הספירות שבצורת יושר' י פרק ב"ח עגו"ע' עי 6884

 . הבריות הם בציור דמות פרצוף אדםהנבראים וכל
. ע דבכל עולם התורה נדרשת כפי העולם שהוא"עולמות אבי' עניינים באורייתא כנגד ד'  אמר ד6885

 ).א"נ(מ "א
כי מתוך נוגה תתנער ואחר כך תקום לעלות עד , והיינו קומי, ן למקורו" הוא סוד החזרת שם ב6886

 ).ז"רמ(מא  אי
אבל הוא ,  כמו שהוא בשבתות וימים טוביםמאא עולה עד אי ולהיות שגם בזמנים אחרים הי6887

) תשכיל(כי גם לשון ישיבה , שהוא לשון עכבה, "שבי"אבל אז . לאותו זמן מועט כי בחול חוזרת למטה
 .)ז"רמ (לעיכוב] תשמש[

 בתחילה כשיחיו איש במקומו שמת שם יתקיימו בקיומם באותה בחינת נשמה שהיתה בהם 6888
שיעשו  ן שהוא לסוד איזה בירור" ולעד'ויתגלגלו בגלגול מחילות שהוא ענין דין וצער וכואחר כך , ז"בעוה

 . )ז"רמ( ואחר כך יעלו בארץ ישראל ויקבלו נשמתם ,דרך עברם במחילות הארץ
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הקדוש ברוך ) ישיב(באותה שעה יציף 
 . שבגן עדן עליהם@ריחותבהוא כל מיני 

אמר רבי ". הדודאים נתנו ריח"זהו שכתוב 
 , אל תקרא הדודאים אלא הדודים,יצחק

עים זה וֵרזהו הגוף והנשמה שהם דודים 
 מה , דודאים ממש, רב נחמן אמר.עם זה

 אף הם ,הדודאים מולידים אהבה בעולם
 ,"נתנו ריח" ומה זה .מולידים אהבה בעולם

,  לדעת ולהכיר את בוראם,כשרון מעשיהם
  .@את דודם

 óéöé äòù äúåàá>ð"áéùé à< êéøá àùãå÷ 
éðéî ìë àåäï ]áïéçéø[6889470 ïãò ïâáù >íäéìò< 

 áéúëã àåä àãä)ãé æ øéù ( åðúð íéàãåãä
çéø6890 àìà íéàãåãä éø÷ú ìà ÷çöé éáø øîà 

 äæ íéòøå íéãåã íäù äîùðäå óåâä åäæ íéãåãä
äæ íò6891ùîî íéàãåã øîà ïîçð áø 6892 äî 

 íìåòá äáäà íéãéìåî íéàãåãä] íä óà
íìåòá äáäà íéãéìåî[ïåøùë çéø åðúð éàîå 6893 

 øéëäìå úòãì íäéùòî]íàøåáì [íãåãì471   
אלו פתחי שמים שהם  ,"תחינוועל פ"

כל " .פתוחים להוריד נשמות לפגרים
 ,אלו הנשמות חדשים גם ישנים ,"מגדים

אותם שיצאו נשמתם מהיום כמה שנים 
ואותם שיצאו נשמתם מימים מועטים וזכו 

 , בעולם הבאלהיכנסבכשרון מעשיהם 
 להיכנסעתידים לירד בבת אחת כולם 

  .בגופות המוכנים להם

 åðéçúô ìòå íéçåúô íäù íéîù éçúô åìà
]ãéøåäì[ úåîùðä åìà íéãâî ìë íéøâôì úåîùð 

 íåéäî íúîùð åàöéù íúåà íéðùé íâ íéùãç
 íéèòåî íéîéî íúîùð åàöéù íúåàå íéðù äîë
 íìë àáä íìåòá ñðëäì íäéùòî ïåøùëá åëæå
 úåôåâá ñðëäì úçà úáá ãøéì íéãéúò

íäì íéðëåîä  
וצאת ל י בת קו,אמר רבי אחא בר יעקב

 צפנתי חדשים גם ישנים דודי" ,ואומרת
 ,"לך" , צפנתי אותם באותם העולמות,"לך

 . בשביל שאתה גוף קדוש ונקי,בשבילך
אלו  ,)נתנו ריח( "הדודאים" ,דבר אחר

אלו הנשמות  ,"נתנו ריח" .מלאכי שלום
 כמו ,השאירו ,"נתנו" .שהם ריח העולם

 úàöåé ìå÷ úá á÷òé øá àçà éáø øîà
 úøîåàå)ùí ( êì éúðôö éãåã íéðùé íâ íéùãç

 êìéáùá êì úåîìåòä íúåàá íúåà éúðôö
ã÷ óåâ äúàù ìéáùá øçà øáã é÷ðå ùå

 íéàãåãä)çéø åðúð (íåìù éëàìî åìà6894 åðúð 
úåîùðä åìà çéø6895 åðúð íìåòä çéø íäù 

                                                           

 ונראה שהוא שפע נוקבא דפרדשקא דאריך שנתקן ממלכות דעתיק ושממנו נשיב מחד נוקבא חיין 6889
כדאיתא באדרא רבא קל ', א לאתערא בגנתא דעדן וחד רוחא דחיי וכו" נפיק לזומחד חיין דחיין וחד רוחא

ב שאז השליטה תהיה לגבורות "והוא הוא עצם העוה, וגם נודע שסוד הריח הוא ביסום הגבורות', וכו ,ב"ע
 ).ז"רמ (מבוסמות בשרשן

והמשיל , יח כללי אין בהם ר"שהרי הדודאים שהם נקראים מאנדראגול,  ירצה תבין אמרו נתנו ריח6890
 . )ז"רמ (וגם שיציצו מן הארץ כמו הדודאים, את גופות הצדיקים לדודאים שהרי הם צורת אדם

 כי לא יתפרדו עוד לעולם, הנוסף ירמוז לעוצם האחדות שיהיה בין הגוף והנשמה'  לרמוז כי הא6891
 ).ז"רמ(

יד אהבה בעולם כך ואומר שהצדיקים נמשלו לדודאים שסגולתם להול,  ידרוש סגולת הדודאים6892
א כנודע מפרשת "הראשונה בסוד ייחוד הנשיקין שהוא זווג או, וענין זה הוא בשתי בחינות. הצדיקים

והבחינה השנית כי ענין אהבה הוא מסטרא , הנזכר מסוד דודים ורעים] הנקרא אהבה[תרומה והוא הוא 
 ).ז"רמ (כמבואר אצלנו בכוונת דחילו ורחימו' דאי

אשר על כן ] נבלה מסרחת) [גם כן סרוחים( באים מטפה סרוחה ואחרי מותם הם ז" הגופות בעוה6893
אבל בכח המעשים טובים שזה כחם להשלים . בעודה משותפת עמו' אין הנשמה יכולה ליהנות מנועם ה

אז יתנו ריח שיזדככו החמרים כל כך עד שהנשמות אשר תתחברנה אליהם תוכלנה , החיצוניות הוא הגוף
 ).ז"רמ (לדעת הוא ענין ההשכלה השכלית ולהכיר הוא הציור המוחש' פי, לבוראםלדעת ולהכיר 

וגם המלאכים נראים כך אבל אינם כאדם בסוד הפנימיות ,  נקראים דודאים שהם צורת אדם כנזכר6894
וכן אלו המלאכים הם , והם דמות זכר ונקבה, ולכן נרמזו בדודאים שהם דוגמת אדם, אלא החיצוניות שלו

שהוא התחברות , ולכן נקראו מלאכי שלום, ן ואחד משמאל ללוות הנשמה כדאיתא בסמוךאחד מימי
 ).ז"רמ(החסדים עם הגבורות 

ועל כן צריך לומר שהריח הוא דבר אחר שחוץ , כן מפני שהדודאים אין להם ריח מצד עצמם'  פי6895
באדם ' ם זה השפיעה הומשו, מפני שאין לך דבר שהנשמה נהנית בו אלא הריח, ופירשו על הנשמות, מהם

) כז, כז(כרמוז בפרשה זו בפסוק , הוא גן עדן' דרך אפיו כדי שתמיד תשיג הנאה מריח השדה אשר ברכו ה
כל הנשמה ) ו, תהלים קנ(ל בפסוק "ולהיות שדרך האף נכנסה הנשמה לכן אמרו רז, וירח את ריח בגדיו
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". ולא נתן סיחון את ישראל"שנאמר 
 שלש כתות של , אמר רבי יהודה,ושלמדנ

מלאכי השרת הולכים בכל חדש ובכל שבת 
 ובמי .ללוות לנשמה עד מקום מעלתה

   ".על פתחינו כל מגדים"ים את ינק
  

 øîà úàã äîë å÷áù)âë àë øáãîá ( ïúð àìå
 ùìù äãåäé éáø øîà àðàúã ìàøùé úà ïåçéñ
 ùãç ìëá íéëìåä úøùä éëàìî ìù úåúë
 äúìòî íå÷î ãò äîùðì úååìì úáù ìëáå

çúô ìò íé÷åð ïàîáå íéãâî ìë åðé  

 אלו הן הגופות שהם ,אמר רבי יהודה
 ,עומדים בפתחי קברות לקבל נשמתן

 והוא מכריז ,מה נותן פתק של חשבוןודּו
 , חדשים גם ישנים, רבונו של עולם,ואומר

 ואותם ,אותם שנקברו מכמה ימים
 ,צפנתי לך כולם ,שנקברו מזמן מועט
  .להוציא אותם בחשבון

ïä åìà äãåäé éáø øîà íéãîåò íäù úåôåâä 
îåãå ïúîùð ìá÷ì úåøá÷ éçúôá" ïúåð ä

à÷úô6896 åðåáø øîåàå æéøëî àåäå àðáùåçã 
íéðùé íâ íéùãç íìåò ìù6897 åøá÷ðù íúåà 

 íìë èòåî ïîæî åøá÷ðù íúåàå íéîé äîëî
àðáùåçá åäì ÷ôéîì êì éúðôö  

  äì÷/à  
  øäæ  

 לכן ו. אותםידעו] יתבונןש[שישגיח מי 
ישמיע כל ' גבורות המי ימלל "כתוב 
  ".תהלתו

 áéúë êë ïéâáå ïåì òãéå çâùéã ïàî) íéìäú
á å÷ (åäé úåøåáâ ììîé éî"åúìäú ìë òéîùé ä  

על  לעמוד קשי בא שלמה וב,בא וראה
 .דברי התורה ועל דקדוקי התורה ולא יכל

 ".אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" ,אמר
גל עיני ואביטה נפלאות " ,דוד אמר

וידבר " כתוב בשלמה ,בא וראה". מתורתך
שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה 

 והרי בארוהו שחמשה ואלף טעמים ".ואלף
 ומה .היו בכל משל ומשל שהיה אומר

 , כך היו בדבריו, שהוא בשר ודם,שלמה
דברי התורה שאמר הקדוש ברוך הוא על 
אחת כמה וכמה שבכל דבר ודבר יש בו 

 ,חות כמה תשב, כמה שירים,כמה משלים
 זה ועל , כמה חכמות,כמה סודות עליונים

  ".'מי ימלל גבורות ה"כתוב 

 àòáå äîìù àúà éæç àú]í÷éîì) [àîéé÷ì( 
 ìò]éåìî) [éìî( àúééøåà é÷åã÷ã ìòå àúééøåàã 

 øîà ìéëé àìå)âë æ úìä÷ ( àéäå äîëçà éúøîà
 øîà ãåã éðîî ä÷åçø)çé èé÷ íéìäú ( éðéò ìâ

ú êúøåúî úåàìôð äèéáàå äîìùá áéúë éæç à
)î"áé ä à ( åøéù éäéå ìùî íéôìà úùìù øáãéå

 íéîòè óìàå äùîçã äåî÷åà àäå óìàå äùîç
 äîìù äîå øîà äåäã ìùîå ìùî ìëá ååä
 àúééøåàã ïéìî éåìîá ååä êë íãå øùá åäéàã

á÷ øîà÷ã" äìî ìëáã äîëå äîë úçà ìò ä
 äîë ïéøéù äîë íéìùî äîë äá úéà äìîå

 äîë ïçáùåú àã ìòå ïàîëç äîë ïéàìò ïéæø
åäé úåøåáâ ììîé éî áéúë"ä  

ואלה " , מה כתוב למעלהבא וראה
 שהם שנים עשר ".ת ישמעאלולדות

ואלה תולדת " אחר כך אמר .נשיאים
שכתוב בו שכיון ה על דעתך ֶלַעַת ַה".יצחק

בישמעאל שהוליד שנים עשר נשיאים 
לה וזה לא ו זה ע,ויצחק הוליד שני בנים

 àìéòì áéúë äî éæç àú)áé äë úéùàøá (
 ïéàéùð øñéøú ïåðéàã ìàòîùé úåãìåú äìàå

 ÷çöé úåãìåú äìàå øîà øúáì)èé íù ( à÷ìñ
 ãéìåàã ìàòîùéá äéá áéúëã ïåéëã êúòã

 ïéðá ïéøú ãéìåà ÷çöéå ïéàéùð øñéøú)å( àã

                                                                                                                                                                                     

ה שדוקא החוטם המריח הוא האבר שבו ש כל הנשמ"וז, איזהו דבר שהנשמה נהנית בו זה הריח, תהלל
 . )ז"רמ (הנשמה כולה) כל(נמצאה 
, )א"עיח (ש בפרשת שמות "ה זה היה שר מצרים וכשהורידוהו מגדולתו נתמנה על המתים כמ" דומ6896

ונראה שטעם מינוי זה הוא מפני שמצרים שורשו . וירא ישראל את מצרים מת) שמות יד ל(ורמז לזה 
במדרש הנעלם שנקרא בתואל ' ז א" העצם הנשאר מן הגוף וכמובא לקמן דף קלושם הוא, בעורף כנודע

 ).ז"רמ (אפשר שטעם הכרזה זו הוא הודאה והכנעה אל הקדושה', ומכריז ואומר וכו. רמאה
 ירצה לא מבעיא אותם שנקראו מתים שכבר מתו שהם לא נצטרכו לגלגול אלא אפילו אותם 6897

 כמו שהפקדתני לעשות, כלם צפנתי לך, אופן שהם חדשים גם ישניםשנתגלגלו מקדם וחזרו איזה פעמים ב
 ).אור יקר(
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 זה ,"'מי ימלל גבורות ה" על כן כתוב ,להוע
 ויצחק הוציא את יעקב שהוא היה ,יצחק

 שהוליד שנים עשר , מכולםלבדו יותר
 אבל . הקיום של מעלה ומטה,שבטים

 )וישמעאל( , עליונהבקדושהיצחק למעלה 
מי ימלל גבורות " ועל כן כתוב ,ועשו למטה

 כשנדבק , זה יעקב,"ישמיע כל תהלתו' ה
  . כמה כוכבים מאירים מהם,ההשמש בלבנ

 áéúë àã ìò ÷ìúñà àì àãå ÷ìúñà)å÷ íéìäú 
á (åäé úåøåáâ ììîé éî"÷çöé àã ä6898 ]÷çöéå [
)åùòå( éåãåçìá åäéà äåäã á÷òéì äéì ÷éôà 

 àîåé÷ ïéèáù øñéøú ãéìåàã åäìëî øéúé
 äàìò äùåã÷á àìéòì ÷çöé ìáà àúúå àìéòìã

]ìàòîùéå[ )åùòå( ììîé éî áéúë àã ìòå àúúì 
åäé úåøåáâ" ãë á÷òé àã åúìäú ìë òéîùé ä

 àøäéñá àùîù ÷áãúà ïéøéäð àéáëë äîë
åäééðî  

 אמר ".ואלה תולדת יצחק בן אברהם"
 מה שונה שעד כאן לא כתוב בן ,רבי יוסי
 אלא אף על גב שכתוב . וכעת אמר,אברהם

 כעת שמת ,"ויברך אלהים את יצחק בנו"
 . ונשארה ביצחק, דמותו היתה בו,אברהם

 היה אומר זה ,שכל מי שראה את יצחק
אברהם " ,ואומר והיה מעיד ,ודאי אברהם

  רבי יצחק קם לילה אחד". הוליד את יצחק

íäøáà ïá ÷çöé úåãìåú äìàå)  äë úéùàøá
èé ( áéúë àì àëä ãòã àðù éàî éñåé éáø øîà

òà àìà øîà àúùäå íäøáà ïá" áéúëã â
)àé äë úéùàøá (éäìà êøáéå" åðá ÷çöé úà í

äéá äåä äéð÷åéã íäøáà úéîã àúùä6899 
ìëã ÷çöéá äéá øàúùàå äåä ÷çöéì éîçã ïàî 

 íäøáà øîàå ãéäñ äåäå éàãå íäøáà àã øîà
 ÷çöé úà ãéìåä)èé íù (ãç àéìéì í÷ ÷çöé éáø  

  íìòðä ùøãî  
 עתיד הקדוש ,אמר רב יהודה אמר רב

ברוך הוא לשמח באותו זמן עם הצדיקים 
 והכל ישמחו ,להשרות שכינתו עמהם

' ישמח ה" זהו שכתוב ,באותה שמחה
 עתידים ,ר רבי יהודה אמ".במעשיו

 עולמות לברואהצדיקים באותו זמן 
 והרי ,אמר לו רבי יוסי. ולהחיות מתים

   ".אין כל חדש תחת השמש"שנינו 

 êåøá ùåã÷ä ãéúò áø øîà äãåäé áø øîà
íé÷éãöä íò ïîæ åúåàá çåîùì àåä6900 úåøùäì 

äçîù äúåàá åçîùé ìëäå íäîò åúðéëù6901 
 áéúëã àåä àãä)íéìäúàì ã÷ (åäé çîùé " ä

 íé÷éãöä íéãéúò äãåäé éáø øîà åéùòîá
úåîìåò àøáì ïîæ åúåàá6902 íéúî úåéçäìå 

                                                                                                                                                                                     

ו שהרי יצא "ויאמר עליו דלא אסתלק ח, א"גבורה דז', מי הוא שידבר ביצחק שהוא גבורות ה' פי 6898
ישמיע מלשון ' פי" ישמיע כל תהלתו דא יעקב"ש "וז, ב שבטים שהם קיום העולם"ממנו יעקב שהוליד י

ומשם , כל' ומשפיעם ביסוד הנק, א שהוא נגד יעקב מקבץ כל ההארות כולם"שהז, את העםוישמע שאול 
 ).מ"מ(למלכות הנקראת תהלה 

לך משלא אמרו מאבי' ל אמרו שלעולם היה יצחק בדיוקנו של אברהם מפני הליצני" וקשה כי רז6899
קים את יצחק בנו ס ויברך אל"נתעברה שרה והכא אמרו דהשתא דמית אברהם אשתאר ביה דיוקניה ושז

כי הברכה הזו היתה שנשארה דיוקנו בו להעיד שהוא בנו וזהו מלת בנו שהיא מיותרת ואחר שכתוב ויברך 
ג שאמר "ועוד קשה מילת אע. 'ך ליה אברהם הוליד את יצחק לפרש מה ענין הברכה הנזיסמ' אלקים וגו

ג ויברך אלקים את יצחק "אלא אעש דעד הכא לא כתיב בן אברהם והשתא אמר "י מ"ל אר"למעלה מזה וז
שערים ' שמונ(ע "וצ' ל משום דכתיב וכו" שהוא להפך והילג"כ קשה מלת אע"בנו השתא דמית אברהם וא

וגם אחר שמת נשאר דיוקנו , בחיי אברהם היה דיוקנו של יצחק דומה לו' פי. )ו"הגהות מהרח) (ו"למהרח
 ).מ"מ" (ואשתאר ביה ביצחק"ש "וז, ביצחק

, ' וכותחיל לפרש ענין רמז יצחק לעולם התחיה כשם שהוא ענין השמחה שסודה מהבינה בכאן מ6900
ולכן אז שיהיה זמן התיקון והוא זמן . 'וכו, וסוד השמחה הוא מן הגבורות הנמתקות על דרך יין המשמח

 . )ז"רמ (השמחה שלא יוסיף עצב עמה
ד "הה. בעולם האצילות וכמו שיבוא שהרי כולם יהיו נכללים ,שיגלה אור עתיק בכל העולמות'  פי6901

וגם , דמשמע דעדיין לא היה כך, כי בזה מדוייק אומרו ישמח בלשון עתיד', ישמח וגו) לא, תהלים קד(
בהתגלות חסד ' פי). ז"רמ (ן בחינת עשיה"ובפרט ירמוז שאז ישתלם שם ב, כולל הכל, אומרו במעשיו
  ).א"א פג ע"כללים ח(בפומא דאמה 

ג כנזכר בדרוש תלת רישין "וכמו כן דעת עתיק יש בו שם ס, ב"ג שהוא כללות עוה" שאז יאיר שם ס6902
 .)ז"רמ(ג נברא העולם "וידוע שבשם ס, תחתונות שלו' והוא יאיר בפנימיות ז, )נג
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 ïðúäå éñåé éáø äéì øîà)è à úìä÷ ( ìë ïéà
ùîùä úçú ùãç6903   

 בעוד ,שמעו בא ,אמר לו רבי יהודה
 כל העולם אינו ,שהרשעים בעולם וירבו

 אזי העולם , וכשהצדיקים בעולם,בקיום
ים להחיות מתים כמו  ועתיד.מתקיים
ד ישבו זקנים וזקנות וע" ,שאמרנו

בות ירושלים ואיש משענתו בידו וברח
באותו .  כמו שכתוב למעלה,"ב ימיםומר

 שאמר .מהיזמן ישיגו הצדיקים דעת של
 ביום שישמח הקדוש ברוך הוא ,רבי יוסי
 עתידים הצדיקים להכיר אותו ,במעשיו

לו י ואז תרבה ההשכלה בלבם כא,בלבם
  .או אותו בעיןר

ú äãåäé éáø äéì øîà" íéòùøäù ãåòá ù
 íé÷éãöäùëå íåé÷á åðéà íìåòä ìë åáøéå íìåòá
 úåéçäì íéãéúòå íéé÷úî íìåòä éæà íìåòá

 ïøîà÷ãë íéúî)ã ç äéøëæ ( íéð÷æ åáùé ãåò
 åãéá åúðòùî ùéàå íìùåøé úåáåçøá úåð÷æå

åâéùé ïîæ åúåàá ìéòì áéúëãë íéîé áåøîò6904 
íé÷éãöä àîåéá éñåé éáø øîàã äîéìù úòã 

>éãçéã <)éãçã6905( éåãáåòá àåä êéøá àùãå÷ 
 ïéãëå ïåäáìá äéì òãðîì àé÷éãö ïåðéà ïéðéîæ

àðéòá äéì åæç åìéàë ïåäáìá åðúìëñ éâñé6906  
ואמר ביום ההוא הנה "זהו שכתוב 

 תרוושמחת הנשמה בגוף י. ' וגו"אלהינו זה
ו וידע קיימים  על שיהיו שניהם,מכולם

 וזהו ,וישיגו את בוראם ויהנו מזיו השכינה
 זהו .הטוב הגנוז לצדיקים לעתיד לבא

 ,"ואלה תולדת יצחק בן אברהם"שכתוב 
אלו הם תולדות השמחה והשחוק שיהא 

היא  ,"בן אברהם" .בעולם באותו זמן
מה יהנשמה הזוכה לכך ולהיות של

 ,"אברהם הוליד את יצחק" .במעלתה
שחוק הזה הנשמה מולידה השמחה וה

  .בעולם

 áéúëã àåä àãä)è äë äéòùé ( íåéá øîàå
åâå äæ åðéäìà äðä àåää ' óåâá äîùðä úçîùå

 åâéùéå åòãéå íéîéé÷ íäéðù åéäéù ìò íìëî øúé
 æåðâä áåèä åäæå äðéëùä åéæî åðäéå íàøåá úà
 áéúëã àåä àãä àáì ãéúòì íé÷éãöì

)èé äë úéùàøá ( ïá ÷çöé úåãìåú äìàå
ìà íäøáà àäéù ÷åçùäå äçîùä úåãìåú íä å

 äëåæä äîùðä àéä íäøáà ïá ïîæ åúåàá íìåòá
 úà ãéìåä íäøáà äúìòîá äîéìù úåéäìå êëì

 ÷çöé)íù ( ÷åçùäå äçîùä äãéìåî äîùðä
íìåòá äæä  

 זה ששנינו ,אמר רבי יהודה לרבי חייא
שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה 

 טרם , אמר לו.הזלצדיקים לעתיד לבא מה 

 ïðéðúã àä àééç éáøì äãåäé éáø øîà
ã äãåòñ úåùòì àåä êåøá ùåã÷ä ãéúò

                                                                                                                                                                                     

] ב"שבת ל ע[נראה דאמר תנן לרמוז לכמה קושיות שנשנו בגמרא עבודה זרה , ג דפסוק הוא זה" אע6903
והתשובה שהשיבו שם בא , עתידה ארץ ישראל וזולתם, ה אשה שתלד בכל יוםבפסוק זה כגון גבי עתיד

י "מפני שהוקשה לו דתינח תחיית מתים כבר נראית ע, ולזה נראה שכיון רבי יוסי', ואראך דוגמתו וכו
והענין , ומשני רבי יהודה בעוד שהרשעים בעולם. אבל בריאת עולמות לא מצא דוגמתו, אליהו ואלישע
כדי שיהיה אופן לעונש ' פי', אלא להפרע מן הרשעים וכו', בעשרה מאמרות נברא העולם וכובמה ששנינו 

, הרשעים שמדת הרחמים נהפך להם למדת הדין מפני כמה פגימות שפוגמים בזעיר ומגבירים כח הדין
א עד "שמקיימים את העולם גם שנברא בעשרה מאמרות מפני שממשיכים שפע לז', וליתן שכר טוב וכו

 ושם נעשים שמים חדשים וארץ חדשה, ובפרט בתורתם שעולה עד עתיק יומין, לים אותו למקומושמע
אבל למעלה מן , והפסוק דאין כל חדש מיירי דוקא תחת השמש, וכל זה הוא שם בעליונים. )ב"לעיל ד ע(

 מותואם כן כשיחזור באמיתות העולם לשלמותו אז יהיה מקום וכח לברוא עול, השמש הוא אור הגנוז
 ?קריא@).ז"רמ(

וגם . כי אז יאיר אור חכמה סתימאה, ש"עיי, )שאז תרבה החכמה( הוא הוא הנזכר שם באדרא רבא 6904
 אפשר לומר שמפני שאז יאיר פנימיות עתיק שמאיר בדעת שלו על מוחא סתימאה לכן ישיגו דעת שלימה

 )הערת הזוהר(ב "קיד ע. )ז"רמ(
 גבורה נמתקת יותר מגבורה דעתיק שהיא מלכות דאדם ואין לך, השמחה מצד גבורות הנמתקות 6905
 ).ז"רמ(קדמון 

הרב שחשקו ' ופי, בקרבנו אם אין' ש הרב עלי תאיבו ישרלא לצרפא בלבהון דכתיב היש ה"יובן במ 6906
ומשה אמר להם ' וכו, א"א וז"י א"א ושישתנה שכלם להבין הנפלאות ע"א' א ובחי"ז' להשכיל בפועל בחי
 האור ',פי). מ"מ(פי כבר הם זמינין למנדע ליה בלבהון " זמינין אינון"אמר כאן '  וכושבפרי הארץ יכירו

  ).א"צ סוף יב ע"א על ספד"בהגר (חוורתאה דהיינו "סעודת לויתן"בחינת  הי וזו,הגנוז מששת ימי בראשית
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 ,הלכתי לפני אותם המלאכים הקדושיםש
 כיון ששמעתי . כך נשמע לי,בעלי המשנה

 . בלביהתיישב ,את זה שאמר רבי אלעזר
 סעודת הצדיקים לעתיד ,שאמר רבי אלעזר

ויחזו את האלהים "לבא כמו זה שכתוב 
  .  וזה הוא ששנינו נזונים".ויאכלו וישתו

  

ä éàî àáì ãéúòì íé÷éãöìàé àì ãò äéì øîà 
ïéùéã÷ ïéëàìî ïåðéà éî÷ úéìæà6907 éøàî 

 øîàã àä úéòîùã ïåéë éì òéîù éëä ïéúéðúî
 øæòìà éáø øîàã éàáìá àáùéúà øæòìà éáø
 áéúëã éàäë àáì ãéúòì íé÷éãöä úãåòñ

)àé ãë úåîù (éäìàä úà åæçéå"ìëàéå í åúùéå å
 ïéðåæéð ïðúã àåä àãå  

  éáø øîàå  ואמר רבי
  äì÷/á  
  øäæ  

 ורבי יהודה קם בקיסריה .ק בתורהולעס
 אקום ואלך , אמר רבי יהודה.שעהאותו ב

 .ק בתורה ונתחבר יחדו ואעס,לרבי יצחק
  . שהיה ילד,הלך עמו חזקיה בנו

éåøñ÷á í÷ äãåäé éáøå àúééøåàá éòìîì6908 
 éáø øîà àúòù àéääá ìéæéàå íå÷éà äãåäé

 àãçë øáçúðå àúééøåàá éòìàå ÷çöé éáø éáâì
àéáø äåäã äéøá äé÷æç äéîò ìæà  

 שמע את רבי יצחק ,כשקרב לשער
ויהי אחרי מות אברהם " ,שהיה אומר

ויברך אלהים את יצחק בנו וישב יצחק עם 
 הפסוק הזה אין ראשו ".לחי רואיבאר 
וש  מה שונה שהקד. ואין סופו ראשו,סופו

רך לברך את יצחק משום טברוך הוא הצ
 משום שלא ,מהול .שאברהם לא ברך אותו

 ועל כן עלו אותן ברכות ,יתברך עשו
לחי וישב יצחק עם באר " . ובארוהו,ה"לקב
 אלא שהתחבר ".לחי רואי" מה זה ,"רואי

 הבאר של מלאך הברית נראה ,עם השכינה
  . ברכולכן ו,עליה כתרגומו

ì òîù àááà áéø÷ ãë äåäã ÷çöé éáøì äé
 øîà)àé äë úéùàøá ( íäøáà úåî éøçà éäéå

éäìà êøáéå" øàá íò ÷çöé áùéå åðá ÷çöé úà í
 äéôéñ åàìå äéôéñ äéùéø åàì àø÷ éàä éàø éçì

äéùéø6909 á÷ã àðù éàî" àëøáì êéøèöà ä
 àîòè éàî äéëøá àì íäøáàã ïéâá ÷çöéì äéì
 ïåðéà å÷éìñ àã ìòå åùò êøáúé àìã íåùî

øáá÷ì ïàë"ä6910 øàá íò ÷çöé áùéå äåî÷åàå 
 éàø éçì]îåäéàø éçì [ äá øáçúàã àìà 
àúðéëùá6911 äìò éæçúà àîéé÷ êàìîã àøéá 

äéëøá êë ïéâáå åîåâøúë  
 , דפק רבי יהודה בשער ונכנסבינתיים

 כעת זווג , אמר רבי יצחק.והתחברו
לחי באר " ה, אמר רבי יהודה.השכינה עמנו

 ìàòå àááà äãåäé éáø ùèá éëäãà
 àâååæ àúùä ÷çöé éáø øîà åøáçúàå

 ïãäá àúðéëùã éçì øàá éàä äãåäé éáø øîà

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( עדיין לא הלכתי לפני מלאכים קדושים לידע מה יהיה הסעודה לעתיד לבא 6907
 ).א"ד(יהודה עמד שם לעסוק בתורה '  ור שם מקום6908
ותירץ בשנקשה קושיא . מה שייכות ויברך אלהים אל יצחק עם וישב יצחק עם באר לחי רואי' פי 6909

ובזה מתורץ , ותירץ משום דלא יתברך עשו, ל לברכו"דאביו הו" 'מאי שנא וכו"אחרת ובזה יתורץ הכל 
, ולכך ויברך אלהים את יצחק, א ברכה בשביל עשוויהי אחרי מות אברהם ונשאר יצחק בל, רישא דקרא

 ).מ"מ(כ ברכיה "בשביל שנתחבר עם השכינה שהיא באר לחי רואי ובג, ה"וזוכה להתברך מפי הקב
מפני שאין בכח האנושי לחלק , ולא רצה לברך את יצחק, והיינו דקאמר ויהי  אחרי מות אברהם 6910

אור (ה מברך האדם וברכותיו צפונות למקצת זרוע "בזרע המתברך בין זה לזה לכך ויברך אלהים שהקב
 ).יקר

ומלאך קיימא שהוא הברית , דהיינו השכינה הנקרא בירא, בירא דמלאך קיימא אתחזי עלה' שפי 6911
ובזכות שישב יצחק עם הייחוד הזה בטוב כוונתו , דהיינו יסוד אתחזי עלה דהיינו ייחוד יסוד במלכות

פירוש עטרה שביסוד היא ). אור יקר(ברכות לראש צדיק להשפיע למלכות דהיינו סוד ו, ומעשיו זכה לברכה
עצמה היא ' זו והמ' בחי' מלאך הברית וכל ברית במ' זו נקרא המ' הכלולים ביסוד ובבחי' המ' סוד בחי

 ).א"נ(ת אתחזי עלה להאירה ולהשפיע "השכינה בעצמה דמלאך קיימא בחינתה שבת
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י  אבל בדבר,יפה , הזו שאמרת"רואי
 מעיין גנים" , פתח ואמר. נשמע]הפסוק זה[

 הפסוק ". מן לבנון ונוזליםבאר מים חיים
מעיין " , אבל הנה פרשוהו,הזה נתבאר

זה  "באר מים חיים" .זה אברהם "גנים
באר " .זה יעקב " מן לבנוןונוזלים" .יצחק

וישב " היינו שכתוב , זה יצחק"מים חיים
 זו ,ומה הבאר ".לחי רואייצחק עם באר 

 צדיק חי ,זה חי העולמים ,"לחי" .השכינה
 חי הוא . ואין להפריד אותם,העולמים

 חי למעלה שהוא העולם ,בשני עולמות
  ובשבילו, חי כלפי העולם התחתון,העליון

  .ומאירקיים העולם התחתון 

òîúùà äìîá ìáà øéôù úøîà÷ã éàåø6912 
 øîàå çúô)åè ã øéù (íéðâ ïéòî6913 íéî øàá 

 àä ìáà øîúà àø÷ éàä ïåðáì ïî íéìæåðå íééç
äåî÷åà6914íäøáà àã íéðâ ïéòî 6915 íéî øàá 

÷çöé àã íééç6916 á÷òé àã ïåðáì ïî íéìæåðå 
 áéúëã åðééä ÷çöé àã íééç íéî øàá) úéùàøá

àé äë ( øàá éàîå éàø éçì øàá íò ÷çöé áùéå
àã6917éçì àúðéëù ) éàø(íéîìåòä éç àã 6918 

 úéìå íéîìåòä éç ÷éãö]àùøôàì) [àùøôúàì( 
 ïéîìò éøúá àåä éç ïåì]éç472[ )ã( åäéàã àìéòì

 àîìòå äàúú àîìò éáâì éç äàìò àîìò
àøäðå àîéé÷ äéðéâá äàúú6919  

 הלבנה לא מאירה אלא ,בא וראה
 , וכיון שרואה אותו,ת השמשכשרואה א

 , הזו ודאי"לחי רואיבאר " ועל כן .מאירה
לחי " .ואז מאירה ועומדת במים חיים

 כדי להתמלא ולהיות מאירה מהחי "רואי
   כתוב,בא וראה. הזה

àøäéñ éæç àú6920 àì ]úà[øéäð6921 ãë àìà 
àùîùì äéì àéæç6922 äéì àéæçã ïåéëå 

øéäðúà6923ø éçì øàá éàä àã ìòå å éàãå éà
å ïéâá éàø éçì ïééç ïééîá àîéé÷å àøäðúà ïéãë

áéúë éæç àú éç éàäî àøäðúàìå àéìîúàì  
  íìòðä ùøãî  

                                                                                                                                                                                     

, רואי. לחי שהוא היסוד, באר מלכות'  לחי רואי נשמע שפיאין אתה צריך לתרגומו שמלת באר 6912
שפיר קאמרת שבאר לחי היא השכינה ' פי). אור יקר(כלומר לעולם רואה ומביט להמשיך לקבל ברכותיו 

ז שבאר היא מלכות לחי העולמים "דמלה קיימא שהוא היסוד אתחזי עלה אבל התיבות בעצם מוכיחות ע
פירוש במלה ממש אשתמע מה שדרשת כי מלת לחי הוא חי ). מ"מ(תמע ש במלה אש"שהוא יסוד רואי וז

 ).א"נ(ח "ז. העולמים שהוא היסוד
ש מעיין שכולל חמש גנים שהם חמש קצוות "א והוא יומא דכליל כולהו יומי וז"שהוא חסד דז 6913

 ).מ"מ(
, אתמרש אבל הא "וז. כלומר אין הכוונה לדרוש הפסוק שכבר נדרש אבל בכלל הנדרש נקטינן 6914

 ).אור יקר(ועיקר הכוונה לכללות באר מים חיים היותו בגבורות כדמסיק 
 ).אור יקר(ק וגן מלכות "דהיינו בינה בנטיעות הגן שהם ו, כי מהחסד תחילת כניסת נהר דנגיד בגן 6915
שאין הכוונה ', כ היינו ישב יצחק וכו"א, היות באר מים חיים דא יצחק' כלומר נקטינן מהאי פי 6916

, צחק נקרא באר אלא השכינה הנקראת באר דבוק בו כנודע גבורה תתאה דאתי מגבורה עילאהשממש י
ת "שת' שהגבורות בונים המלכות ונוזלים מן לבנון דא יעקב פי' פי). אור יקר(ש ומאי באר דא שכינתא "וז

 .)הערת הזוהר(ב ”ס ע). מ"מ(שנקרא לבנון , א"יש בו יסודות דאו
 ).הערת הזוהר(א ”ס ע 6917
' מלת רואי ונדע פי' וזה שנדע פי, כלומר אומרו לחי רואי הוא ממש כאומר חי העולמים יחד 6918

 ).אור יקר(' העולמות יהיה הכל א
לגבי עלמא עלאה שהוא הבינה יהיה פירושו שהוא חי משפעה שהיא ארץ החיים ממקור החיים  6919

ומפני היות , ולח החיות אליהולגבי עלמא תתאה שהיא מלכות נקרא חי מפני שהוא ש, ומשם היסוד חי
, הוא השפע התמידי המעמיד המציאות שזה לא יחסר לעולם' בחינות הא' שפע היסוד למלכות בב' בחי

ועלמא תתאה "ועולם זה יסודו למעלה לזה אמר , ועוד כאומר וצדיק יסוד עולם כיסוד המעמיד הבנין
אור (ה כענין חידוש הירח ולזה אמר ונהרא הוא השפע המתרב' הב' והבחי, דהיינו קיומו, "בגיניה קיימא

 ). יקר
 ).אור יקר(מלכות  6920
 ).אור יקר(הוא סוד החיות  6921
ת ואם לאו לא "וצריכה היא להכין פניה לקבל מהת, ת לקבל"כלומר שהיא מסתכלת בפניה אל הת 6922

 ).אור יקר(תקבלוראיה זו היינו הכנתה וקישוטיה כלפי בעלה לקבל שפעה 
כ באומרו רואי חייבה "ת א"א קשטה עצמה והוכנה הירח שלא תשפיע בה התכלומר מעולם ל 6923
 ).אור יקר(היחוד 
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 , במקום אחד שנינו נהנים,אלעזר
 . מה בין זה לזה.ובמקום אחר שנינו נזונים

 הצדיקים שלא זכו כל ,אלא כך אמר אבי
 . שלא ישיגו כל כך, נהנים מאותו זיו,כך

זונים עד שישיגו  נ,אבל הצדיקים שזכו
 , ואין אכילה ושתיה אלא זו.מהיהשגה של

 , ומנין לנו זה.וזו היא הסעודה והאכילה
ארבעים ' ויהי שם עם ה" שכתוב ,ממשה

יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא 
 , לחם לא אכל ומים לא שתהלמה ".שתה

 מאותו זיו ,מפני שהיה נזון מסעודה אחרת
 של צדיקים  וכמו כן סעודתם.של מעלה

  . לעתיד לבא
  

ïðéðú ãç øúàá øæòìà6924 øúàáå ïéðäð 
 éëä àìà éàäì éàä ïéá éàî ïéðåæð ïðéðú àøçà
 ïéðäð êë ìë åëæ àìù íé÷éãöä éåáà øîà
 åëæù íé÷éãöä ìáà êë ìë åâéùé àìù åéæ åúåàî
 äìéëà ïéàå äîìù äâùä åâéùéù ãò ïéðåæð

îå äìéëàäå äãåòñä àéä åæå åæ àìà äéúùå àð
 áéúëã äùîî àä ïì)çë ãì úåîù ( íò íù éäéå

åäé" ìëà àì íçì äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà ä
 àì íéîå ìëà àì íçì àîòè éàî äúù àì íéîå
 åéæ åúåàî úøçà äãåòñî ïåæð äéäù éðôî äúù
 íé÷éãö ìù ïúãåòñ àðååâ éàäëå äìòî ìù

 àáì ãéúòì  
 סעודת הצדיקים ,אמר רבי יהודה

 זהו שכתוב ,ח בשמחתוומלעתיד לבא לש
 , רב הונא אמר".ישמעו ענוים וישמחו"

 ".וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו"מכאן 
  . זה וזה ישנם לעתיד לבא,אמר רבי יצחק

 àáì ãéúòì íé÷éãöä úãåòñ äãåäé éáø øîà
 áéúëã àåä àãä åúçîùá çåîùì) ãì íéìäú

á ( àëäî øîà àðåä áø åçîùéå íéåðò åòîùé
)áé ä íù ( øîà åððøé íìåòì êá éñåç ìë åçîùéå

éàäå éàä ÷çöé éáø6925àáì ãéúòì àúéà   
מר ו יין המש, אמר רבי יוסי,ולמדנו

אלו דברים  ,בענביו מששת ימי בראשית
עתיקים שלא נגלו לאדם מיום שנברא 

 ועתידים להתגלות לצדיקים ,העולם
 , וזו היא השתיה והאכילה,לעתיד לבא
 ,ודה ברבי שלוםאמר רבי יה. ודאי זו היא

כי " שכתוב , השורואם כן מהו לויתן ומה
   ".בול הרים ישאו לו

  

 åéáðòá øîåùîä ïéé éñåé éáø øîà àðàúå
 àìù íé÷éúò íéøáã åìà úéùàøá éîé úùùî
 íéãéúòå íìåòä àøáðù íåéî íãàì åìâð
 äéúùä àéä åæå àáì ãéúòì íé÷éãöì úåìâäì

 äìéëàå)äéúùå ( éáø øîà àéä àã éàãå äãåäé
 áéúëã øåùä åäîå ïúéåì åäî ïë íà íåìù éáøá

)åè î áåéà ( åì åàùé íéøä ìåá éë  
  

בעת ההיא " והנה כתוב ,אמר רבי יוסי
בחרבו הקשה והגדולה והחזקה ' ד הויפק

ח ועל לויתן נחש יעל לויתן נחש בר
 הנה ,"עקלתון והרג את התנין אשר בים

 אלא רמז הוא שרמז על .כאן שלשה
 אין לומר על , אמר רבי תנחום.המלכיות

  . ודאי כך זה,מה שאמרו רבותינו

 áéúë àäå éñåé éáø øîà)à æë äéòùé ( úòá
åäé ãå÷ôé àéää" äìåãâäå äù÷ä åáøçá ä

 ùçð ïúéåì ìòå çéøá ùçð ïúéåì ìò ä÷æçäå
 àëä àä íéá øùà ïéðúä úà âøäå ïåúì÷ò

 ìò æîø à÷ã àåä æîø àìà àúìú]àúååëìî [
)àúåëìî(  äî ìò øîéîì úéì íåçðú éáø øîà

àéä êë éàãå ïðáø åøîàã  
 אני הייתי לפני רבי ,אמר רבי יצחק

 , אמרתי.יהושע ושאלתי על הדבר הזה
הסעודה הזו של הצדיקים לעתיד לבא 

 שהנה ,ה בלביהתיישב לא ,האם כך הוא

ðéåä àðà ÷çöé éáø øîà òùåäé éáøã äéî÷ à
 àúãåòñ éàä àðøîà äìî éàä àðìéàùå
 àáùééúà àì àåä êë éà àáì ãéúòì àé÷éãöã

                                                           

, שהצדיקים ירתי ארבע מאה עלמין דכסופין, )ב"עקכח ( נראה שמובן במה שנמצא באדרא רבא 6924
ב אמר "עובאדרא זוטא רפח , חוורתי הנמשכים מאחורי אריך עד רישא דזעיר' ס ד"ה שה"בו הרב זלה' ופי
אז תתענג על ) ישעיה נח יד( שבפלגותא דשערי נהיר לצדיקים אור גדול שעליו נאמר אם שמאותו הארחש
ס אור מעולה מכל הזעיר יותר ממנו במקומו ושהוא אור ממש בלי אמצעי וזו היא "ה שה"הרב זלה' ופי', ה

 זה בהקדמה וכן יש לפרש ענין. מה שאין כן דרך השערות דאינו אלא הנאה בעלמא, ההשגה השלימה
 . ש"יעי, הנזכרת בליקוטי תורה פרשת תולדות בשתי בחינות שיש בדיקנא דשערות ודפנימיות

  ).ג"ב מד ע"ה ח"דע(כלומר גם הגוף וגם הנשמה  6925
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 סעודת הצדיקים לעתיד ,אמר רבי אלעזר
  ו זגמאודלבא כ

 íé÷éãöä úãåòñ øæòìà éáø øîà àäã éàáìá
àðååâ éàäë àáì ãéúòì  

  åì÷/à  
  øäæ  
 שהיה ,"ובניהו בן יהוידע בן איש חי"

 כמו החי שלמעלה ,צדיק והאיר לדורו
ר הזו לחי  ובכל זמן הבא,מאיר לעולם

 , כמו שאמרנו,מסתכלת ורואה כדי להאיר
 היינו ,"לחי רואיוישב יצחק עם באר "

 וישב עמה ,"בקחתו את רבקה"שכתוב 
 שכתוב ,בלילה חושך ,והתאחד עמה

 יצחק , ובא וראה".שמאלו תחת לראשי"
 מה ,היה בקרית ארבע אחרי שמת אברהם

 ,"לחי רואיוישב יצחק עם באר "זה 
אחז באותה הבאר לעורר  ו,שהזדוג עמה

  . כמו שאמרנו,האהבה

òãéåäé ïá åäéðáå6926 éç ùéà ïá )ù"æ âë á (
 äîë äéøãì øéäðå ÷éãö äåäã>àìéòìã éçã <

)àìéòìîã(å àîìòì øéäð áìë473 øàá éàä àðîæ 
àøäðúàì ïéâá éîçå ìëúñà éçì6927 ïøîà÷ãë 

÷çöé áùéå6928 áéúëã åðééä éàø éçì øàá íò 
)ë äë úéùàøá ( úà åúç÷á äãäá áéúéå ä÷áø

äîò ãéçàúàå6929äìéìá êùç 6930 áéúëã ) øéù
 áå ( úéø÷á ÷çöé éæç àúå éùàøì úçú åìàîù

 ÷çöé áùéå åäî íäøáà úéîã øúá äåä òáøà
ø éçì øàá íòå äéá ãéçàå äéá âååãæàã éà

ïøîà÷ãë àúåîéçø àøòúàì àøéá àåääá6931  
וזרח השמש ובא " ,פתח רבי יצחק ואמר

 ," זורח הוא שםהשמש ואל מקומו שואף
 ,זה השמש שמאיר ללבנה "וזרח השמש"

 ומאיר , אז מאירה,שכאשר נראה עמה
 משם ,וזורח ממקום עליון שעומד עליו

 øîàå ÷çöé éáø çúô)ä à úìä÷ ( çøæå
 àåä çøåæ óàåù åîå÷î ìàå ùîùä àáå ùîùä

 àùîù àã ùîùä çøæå íùøéäðã6932 
àøäéñì6933 àøäð ïéãë äãäá éæçúà ãëã 
øéäðúàå6934äàìò øúàî çøæå 6935 äéìò àîéé÷ã 

                                                           

 ).א"ד(א " בהקדמה ו ע6926
 ). אור יקר(שלא יעדר אורו לעולם ולהורות על התמידות אמר רואי שהיא פעולת הראיה תמידית  6927
, הענין כמשמעו סתם והשתא פריש ליה לעיל לגבי גבורה' יצחק דאלו הוא פי'  עלי דרבהאי פליג 6928

כ השתא כפל כי "א, ת"וא. דהיינו יצחק גרם שגבורה עליונה יתייחד עם המלכות כענין בקחתו את רבקה
כבר נאמר בקחתו את רבקה אשתו ותירץ כי בקחתו היינו לקיחתה אליו אמנם להורות על התמידות 

 ).אור יקר(ואמר ויתיב בהדה '  הגמור לזה אמר וישב והיינו שפיוהיחוד
 ).אור יקר(וזהו מלת וישב  6929
כי מלת באר , מדות מתייחסות מדת הדין הרעה ומדת הדין הקשה והיינו יצחק עם באר' ל ב"ר 6930

 כן לזה אמר שאינו. ו והעולם ישרף בדנם"כ נמצאו מחריבין העולם ח"וא. מתייחס עם יצחק כמו שנתבאר
דהיינו עם באר אל היחוד הגמור שבא , אלא לטובה לחיבוק כענין שמאלו שהוא הגבורה יצחק תחת לראשי

 ).א"נ(' היינו גבורה במ). אור יקר(אחר החיבוק דהיינו לחי רואי 
י אברהם שכבר נסתלק וכך דרך החיבוק בסוד צפונית "שהיה מתעורר מן השמאל ונגמר בימין ע 6931

 ).אור יקר(ית מערבית מערבית דרומ
' ולזה זריחת השמש במלכות ענין א' ת ומלכות ענין ב"וזווג בין ת' הענין שהארה בספירות ענין א 6932

 ). אור יקר(אלא וכי אתי אליה הוא ענין אחר 
ש כד "ואינו ענין ובא השמש שנבאר כי הזריחה היא מרחוק אמנם ביאתו אליו הוא קורבה יותר וז 6933

נם השתא קשה כי מלת וזרח לא מפרש אם זריחת עצמו או זריחתו לאחרים אמ, אתחזי בה בראיה לחוד
והיא מלה צודקת להכי ולהכי ולזה אמר כי שתיהן יחד יצדקו במלת וזרח זריחת עצמו וזריחתו לאחרים 

 ).אור יקר(
, כי ההשפעה בעלול סבה שיושפע העילה, והטעם דהא בהא תליא. השמש, אתנהיר. הירח, נהרא 6934

ומשום דהני תרי פירושי אינם שוים כי באומרו וזרח למטה נודע . כינה בתחתונה צורך גבוהוזהו סוד ש
דהיינו בירח אמנם ביאור וזרח היא מלמעלה לא ידיע מאן אתר לזה חזר ואמר מאתר עילאה דקיימי עליה 

תר זה ת והרי החכמה והכ"דהיינו הבינה וממילא משמע שכן העלול מאיר מעילתו והתחתון מן העליון וא
כי כמו שנודע , וענין זה לא הוצרך לבארו בכתוב. אמנם הבינה קיימא עליה ממש, אינו דוחק שהן על דמעל

 ).אור יקר(ש מתמן זרח תדיר "וז, כן נודע שהוא זורח מבינה, שהוא זורח בירח
 ).א"נ(מ "א.  היינו בינה6935
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 עם  להזדווג,"ובא השמש" .זורח תמיד
ם  וֹש,שהוא הימין "הולך אל דרום" .הלבנה

 כל כח הגוף , ומשום שכחו בו.בו את כחו
סובב " אחר כך . ובו הוא תלוי,הוא בימין

 . מאיר לצד זה ומאיר לצד זה".אל צפון
 בראשונה כתוב ".בב הולך הרוחוסובב ס"
 אלא הכל אחד וסוד ".רוח" וכעת "שמש"

 וכל זה משום שהלבנה מוארת ממנו ,אחד
  .ויתחברו שניהם

ùîùä àáå øéãú çøæ ïîúî6936 äãäá àâååãæàì 
àðéîé åäéàã íåøã ìà êìåä àøäéñã6937 éåùå 

äéá äéô÷åú6938 ìë äéá äéô÷åúã ïéâáå 
àìéç6939 øúáìå àéìú äéáå àåä àðéîéá àôåâã 

éäðå àã àøèñì øéäð ïåôö ìà ááåñ àøèñì ø
 áéúë àúéîã÷á çåøä êìåä ááåñ ááåñ àã
 ìëå àãç àæøå ãç àìë àìà çåø àúùäå ùîù
 ïåøáçúéå äéðî àøäðúà àøäéñã ïéâá àã

åäééååøú  
בק י ח, כשאברהם בא לעולם,בא וראה

 כיון שבא . אליורב אותהיאת הלבנה וק
 אחז בה והחזיק בה כראוי ומשך ,יצחק

ב  שכתו, כמו שנאמר,אותה באהבה
 אז , כיון שבא יעקב".שמאלו תחת לראשי"

 ונמצא ,התחבר השמש עם הלבנה והאירה
 והלבנה האירה ,יעקב שלם בכל הצדדים

פתח רבי . ונתקנה בשנים עשר שבטים
כל עבדי ' הנה ברכו את ה" ,יהודה ואמר

בא  אבל . הפסוק הזה בארוהו.' וגו"'ה
 ומי הם שראויים ,"'הנה ברכו את ה" ,וראה

 ,"'כל עבדי ה" , הקדוש ברוך הואלברך את
  משום שכל אדם

 äì ÷éáç àîìòì íäøáà àúà ãë éæç àú
àøäéñì6940 ãéçà ÷çöé àúàã ïåéë äì áéø÷å 

úåàé à÷ãë äá óé÷úàå äá6941 äì êéùîå 
 úçú åìàîù áéúëã øîúàã äîë åîéçøá
 àùîù øáçúà ïéãë á÷òé àúàã ïåéë éùàøì
 ìëá íéìù á÷òé çëúùàå øéäðúàå àøäéñá

èñ øñéøúá úð÷úúàå úøéäðúà àøäéñå ïéø
 øîàå äãåäé éáø çúô ïéèáù)à ãì÷ íéìäú (

åäé úà åëøá äðä"åäé éãáò ìë ä"åâå ä ' éàä
åäé úà åëøá äðä éæç àú ìáà äåî÷åà àø÷" ä

á÷ì äéì àëøáì ïåæçúéã ïåðéà ïàîå" éãáò ìë ä
åäé"ùð øá ìëã ïéâá ä  

  íìòðä ùøãî  
יאכלו ויחזו את האלהים ו"שכתוב 

 יפה אמר רבי , אמר רבי יהושע".וישתו
 ,עוד אמר רבי יהושע.  וכך הוא,אלעזר

 áéúëã)àé ãë úåîù (éäìàä úà åæçéå" í
ø øîà åúùéå åìëàéå éáø øîà÷ øéôù òùåäé éá

                                                                                                                                                                                     

. ד הזיווג שהוא עידון נוסףכי ביאתו אליה הוא סו, ובא השמש אינו ענין וזרח אלא לאזדווגא 6936
ק נעלמים שבבינה ואגב אורחיה המשיך אור למטה "ק שבו יונקים מו"והענין כי תחילה זרח בסוד ו

כ ובא השמש לגבי המלכות להתייחד עמה אמנם מלת בא "אל הייחוד בסוד קישוטיה ואח' המלכות להזריח
  ).אור יקר(אינו ממש שכבר בא אליה אלא בא בדרכו לבוא אליה 

א ומניחים "א והולכים לחסד דז"ת דז"חסדים יוצאים מיסוד דאימא שבתוך ת' ה). אור יקר(חסד  6937
ש הולך אל דרוך דאיהו "וכן על זה הדרך וז' א ומניחים שם חסד ב"כ הולכים אל גבורה דז"ואח' שם חסד א

ום ולבתר סובב אל א שהוא הדר"חסדים דאימא נשאר בחסד דז' מה' חסד הא' פי, ימינא ושוי תוקפיה ביה
 ).מ"מ(א "צפון שחסד שני הולך לגבורה דז

ק הנעלמים בהגיעו אל החסד הגביר כח החסד על הכל והיינו "כלומר כל כח פעולתו שנטל מו 6938
 ). אור יקר(שהוא נקרא רב חסד מטה כלפי חסד 

באומרו בענין שעיקר פעולתו לחסד והיינו מוליך לימין משה זרוע תפארתו ולזה דקדק הפסוק  6939
הולך אל דרום כי אל דרום שהוא חסד היא הליכה טבעית אליו אמנם אל צפון שהוא גבורה סובב אל צפון 

ת מה צורך סיבוב זה לזה אמר שכיון שהוא זורח משש "כי הסבוב הוא דרך מעוקם והיינו סובב אל צפון וא
היר לסטרא דא דהיינו בימין ש נהיר לסטרא דא ונ"ק ממש וז"קצוות עליונים הוא נמשך למטה להשפיע בו

 ). או ריקר(ה הולך דרך ישר ליסור "כ סובב סובב בנו"ובשמאל ואח
 ).א"נ(ב "הרש. ש"א ע”ל דף קלג ע"סיהרא קדישא וכמש'  כי שרה ורבקה שניהם רומזים למ6940
ן "ויוב. אברהם יצחק' כ אמאי קדי"דקרא כתיב שמאלו תחת לראשי והדר וימינו תחבקני וא' ק 6941

שהשמחה הם החסדים ויינך הם הגבורות ' וארא על פסוק לך אכול בשמחה לחמך וכו' זהר פש ה,במ
ג דכתבי שמאלו תחת לראשי ולבתר וימינו תחבקני ואם כן למה "ל אע"וז, ו בהגהותיו"והקשה שם הרח

נ אברהם "ותירץ דהתעוררות הימין קודם בתחלה ה. הקדים בשמהח שהם החסדים ליינך שהם הגבורות
 ).מ"מ(חסד קדם תחלה לפי שהתעוררות הימין קדום בתחלה שהוא 
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ב העולם האמונה הזו שאמרו רבותינו לֹר
מנים הם לסעודה הזו של לויתן ושמז

מר ו ולשתות יין טוב שמש,והשור ההוא
 , פסוק מצאו ודרשו,נברא העולםשמ

שאמר ". בעוואכלתם לחמכם לש"שכתוב 
תה הקדוש ברוך יתוי פייני פ כל מ,רבי זירא

 וזה הוא ,הוא לישראל להחזירם למוטב
ואכלתם לחמכם " שאמר להם , מכולםיותר
 ".ואכלתם ולא תשבעו"  ובקללות,"בעולש

מי " שכתוב ,מהול .וזה קשה להם מן הכל
  .' וגו"בארץ מצרים' יתן מותנו ביד ה

 éàä òùåäé éáø øîà ãåò àåä êëå øæòìà
 ïéðéîæã àîìòã àáåøì ïðáø åøîàã àúåðîéäî
 àøåú àåääå ïúéåìã àúãåòñ éàäá ïåðéà
 àîìò éøáúà ãëî øèðúàã áè àøîç éúùîìå

 áéúëã åùøãå åçëùà àø÷)ä åë àø÷éå (
 ìë àøéæ éáø øîàã òáåùì íëîçì íúìëàå

úô éåúéô éðéî ìàøùéì àåä êåøá ùåã÷ä ä
 øîàã ïåäìëî øéúé àåä àãå áèåîì íøéæçäì

 úåìì÷áå òáåùì íëîçì íúìëàå åäì)åë íù (
 éàî åäìëî åäì àéù÷ àãå åòáùú àìå íúìëàå

 áéúëã àîòè)â åé úåîù ( ãéá åðúåî ïúé éî
åäé"åâå íéøöî õøàá ä'  

 מלמד שמשום האכילה ,אמר רבי זירא
 כיון שראה .מסרו נפשם למות בידם

 אם , אמר להם,הקדוש ברוך הוא תאותם
 ,בעוואכלתם לש ,תשמעו לקול המצוות

 כמו כן ראו רבותינו .כדי להניח דעתם
 הסתמכו על פסוקי ,שהגלות נמשכת

ח וולשמלאכול  ואמרו שעתידים ,התורה
בסעודה גדולה שעתיד הקדוש ברוך הוא 

ב העולם סבלו את  ועל כן ֹר,לעשות להם
  .ום אותה הסעודההגלות מש

 åøñî äìéëàä íåùîã ãîìî àøéæ éáø øîà
 àåä êåøá ùåã÷ä äàøù ïåéë íãéá úåîì íùôð
 úåöîä ìå÷ì åòîùú íà íäì øîà íúåàú
 àðååâ éàäë íúòã çéðäì éãë òáåùì íúìëàå
 éàø÷ ìò åîëúñà êùîúà àúåìâã ïðáø åîç
 éãçîìå ìëéîì ïéðéîæã åøîàå àúééøåàã

 ïéîæã äáø àúãåòñá ãáòîì àåä êéøá àùãå÷
 ïéâá àúåìâ åìáñ àîìòã àáåø àã ìòå åäì

àúãåòñ àéää  
ר את ו אין לנו לסת,אמר רבי יוחנן

 שהרי .אותה לקיים  אלא,אמונת הכל
התורה מעידה על זה שהרי אנו יודעים את 

 , והכסוף שלהם מה הוא,אמונת הצדיקים
 . ולא באכילה,"נגילה ונשמחה בך"שכתוב 

 ואותה סעודה ".יך מייןדונזכירה ד"
 @ותי חלק להך יהיה ל,מנים אליהושמז

ואלה " . וזו היא השמחה והשחוק,ממנה
שיצחקו הצדיקים לעתיד  ,"ת יצחקותולד
זכות  ,"אברהם הוליד את יצחק" .לבא

הנשמה מוליד השחוק הזה והשמחה 
  .בעולם

 àúåðîéäî øåúñì ïì úéì ïðçåé éáø øîà
åà àäã äéì àîéé÷ì àìà àìëã úãéäñà àúééø

 àôåñëå àé÷éãöã àúåðîéäî ïéòãé ïðà àäã éåìò
 áéúëã àéä éàî ïåäìã)ã à øéù ( äìéâð

äìéëàá àìå êá äçîùðå6942 ïééî êéãåã äøéëæð 
ì àäé äá ïéðéîæã àúãåòñ àéääåê474 ÷ìåç 

äîìåé475 äìàå ÷åçùäå äçîùä àéä åæå äðî 
 ÷çöé úåãìåú)èé äë úéùàøá ( å÷çöéù

áì ãéúòì íé÷éãöä ÷çöé úà ãéìåä íäøáà à
íìåòá äçîùäå äæä ÷åçùä ãéìåî äîùðä úåëæ  

  åì÷/á  
  øäæ  

 שכולם  אף על גב,בעולם מישראל
ברכה  ,ם לברך את הקדוש ברוך הואראויי

 , יתברכו העליונים והתחתוניםושבשביל

òà ìàøùéî àîìòá" àëøáì ïåæçúé àìëã â
á÷ì äéì" àúëøá ä ïéàìò ïåëøáúé åäééðéâáã

ïéàúúå6943 éãáò äéì ïéëøáã àéää àéä ïàî 

                                                           

ז "עכ, דהיינו להנות מזיו השכינה, ג שעיקר תשוקת הצדיקים הוא לפנימיות סודם של דברים"אע 6942
ועיקר הסעודות תכליתן לזכך את , ל תהיינה סעודות גופניות"שלע, אפילו פשטות הדברים יש בהם אמת

  ).ג"ב מד ע"ה ח"דע(ת המן במדבר הגוף להכינם לחיי עולם הבא דוגמ
 ).אור יקר(ולא יעכבם עון ופגם כי עבירה מכבה מצוה  6943
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 ,' אותה שמברכים אותו עבדי ה,מה היא
 ,ומי הם שברכתם ברכה , כולםולא

 אלה הם ".בלילות' המדים בבית והע"
שעומדים בחצות הלילה ומתעוררים לקרא 

 ,בלילות'  אלו עומדים בבית ה,בתורה
שהרי אז בא הקדוש ברוך הוא להשתעשע 

 ואנו עומדים כאן .עם הצדיקים בגן עדן
 , נאמר בדברי יצחק,להתעורר בדברי תורה

  .שאנו בו

åäé"åäìë àìå ä6944 ïåäúëøáã ïåðéà ïàîå 
åäé úéáá íéãîåòä àúëøá" ïéìà úåìéìá ä

îéé÷ã ïåðéàå éø÷îì éøòúàå àéìéì úåâìôá 
åäé úéáá éîéé÷ ïéìà àúééøåàá" àäã úåìéìá ä

á÷ ïéãë" àúðâá àé÷éãö íò àòùòúùàì éúà ä
òã àúééøåàã éìîá àøòúàì àëä éîéé÷ ïðàå ïã

äéá ïðàã ÷çöéã éìîá àîéð  

ויהי יצחק בן " ,פתח רבי יצחק ואמר
בן " .' וגו"ארבעים שנה בקחתו את רבקה

 למה בא למנות כאן שהיה ,"ארבעים שנה
 אלא .בן ארבעים שנה כשנשא את רבקה
 באש ,ודאי הרי נכלל יצחק בצפון ודרום

 בן ארבעים שנה  ואז היה יצחק,ומים
ירוק  , כמראה הקשת.בקחתו את רבקה

 בת שלש שנים אחז בה כשאחז .םולבן אד
 , שישים הוליד בן, וכשהוליד,בה ברבקה

  כדי שיצא יעקב שלם מבן,להוליד כראוי
  כולםאתיעקב אחז  ו. שנה כראוישישים

  .אחר כך ונעשה איש שלם

 øîàå ÷çöé éáø çúô)ë äë úéùàøá ( éäéå
 ïá ÷çöéåâå ä÷áø úà åúç÷á äðù íéòáøà ' ïá

 ïá äåäã àëä éðîîì àúà éàîà äðù íéòáøà
 àä éàãå àìà ä÷áøì äì áéñð ãë äðù íéòáøà

àéîå àùàá íåøãå ïåôöá ÷çöé ìéìëúà6945 
 úà åúç÷á äðù íéòáøà ïá ÷çöé äåä ïéãëå

úù÷ä äàøîë ä÷áø6946 úá ÷îåñ øååç ÷åøé 
ãëå ä÷áøá äá ãéçà ãë äá ãéçà íéðù ùìù 

íéùù ïá ãéìåà ãéìåà6947àãìåàì 6948 à÷ãë 
äðù íéùù ïáî íìù á÷òé ÷åôéã ïéâá úåàé6949 

 øúáì á÷òé åäì ãéçà åäìëå úåàé à÷ãë
íéìù øáâ ãéáòúàå6950  

בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות "
 שהרי , מה אכפת לנו כל זה,"לבן הארמי
 ,' וגו"ובתואל ילד את רבקה"כבר נאמר 
 ואחר כך ,"בת בתואל הארמי"וכעת אמר 

 ,"אחות לבן הארמי" ואחר כך ,"מפדן ארם"
 והיא לא , שהיתה בין רשעים,אלא פרשוה

 , שהיתה בת בתואל.עשתה כמעשיהם
היו רשעים  וכולם , ואחות לבן,ומפדן ארם

 והיא העלתה מעשים כשרים ולא ,להרע
 אם , יש להסתכלעכשיו. עשתה כמעשיהם

 ïáì úåçà íøà ïãôî éîøàä ìàåúá úá
 øîúà øáë àäã éàä éìåë ïì úôëà éàî éîøàä

åâå ä÷áø úà ãìé ìàåúáå ')âë áë úéùàøá (
 ïãôî øúáìå éîøàä ìàåúá úá øîà àúùäå

ïáì úåçà øúáìå íøà äåî÷åà àìà éîøàä 
>úåäã <)äåäã*##( úãáò àì éäéàå íéòùø ïéá 

 åäééãáåòë>úåäã <)äåäã*##(ìàåúá úá 6951 
 àùàáàì ïéáééç åäìëå ïáì úåçàå íøà ïãôîå
 åäééãáåòë úãáò àìå ïøùëã ïéãáåò à÷ìñ àéäå

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(מטעם שברכתם בשלימות ' אלא אותם העומדים וכו' כלומר לא כל עבדי ה 6944
והגבורה שבחסד נקרא נגב ודאי נגובה ולכך הדרום , הענין כי המים והאש הם החסד והגבורה ממש 6945

צפון ודרום הם כלים דחסד וגבורה ואשא ' פי). אור יקר(בגבורה נקרא צפון ולכך הצפון קר וחסד ש. נגוב
ל אש הוא חם ויבש ומים ודרום הוא קר ולח "ר). מ"מ(וארא ' ש בפ"ומייא הם נפימיות דחסד וגבורה כמ

 ).א"נ(בחינות ' הרי ד
 ).אור יקר(אבות ' היא המלכות עם קישוטיה מג 6946
' ן גימ"ג שנה לפי שאמר הרבה שחיה בכלל בהמה דהיינו שם ב" היא בת כגם רבקה שילדה גם 6947

 ).מ"מ(ג שנה "ג לכך ילדה בת כ"מ כ'ן הוא גי"ה והוא במלכו תומילוי המילוי דשם ב"בהמ
 ).א"נ(מ "א. ק" היינו בכח ו6948
 ). אור יקר(ת ויסוד "ק שהוסיף עשרים על ארבעים שהם ת"ו 6949
אבל יעקב ', יצחק שמאל אבר א, לבד'  מפני שהיה ימין אבר אכלומר אברהם לא היה גבר שלים 6950

ולזה הוצרך הכנת אביו היותו בן ששים , תרין דרועין גופא תרין שוקין וברית, ק כל האברים"כולל היה ו
 ).אור יקר(שנה 

ובפרט מהריעים , ואחרי הטבע מדרך הלימוד מריעיו, ומסתמא האב מקנה לבנים ממדותיו בטבע 6951
 ).אור יקר(ושלשתם בתואל חרן לבן ' כוהקרובים ו
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 או ,רבקה היתה בת עשרים שנה או יותר
 אז הוא השבח שלה שלא ,שלש עשרהבת 

 אבל עד עתה היתה בת ,עשתה כמעשיהם
   . אז מה השבח שלה,שלש שנים

 ïéøùò úá úåä ä÷áø éà àìëúñàì úéà àúùä
 àåä ïéãë äøùò ùìù úá åà øéúé åà ïéðù

çáù ïòë ãò ìáà åäééãáåòë úãáò àìã äìéã à
úåä íéðù ùìù úá6952 äìéã àçáù éàî   

 , בת שלש שנים היתה,אמר רבי יהודה
אמר . ועשתה לעבד את כל אותו המעשה

 לא , אף על גב שכל זה עשתה,רבי יצחק
  .ידענו האם מעשיה כשרים או לא

à" úåä íéðù ùìù úá äãåäé ø>úãéáòå <
)úãáòå*##(àãáòì 6953 ìë  øîà àãáåò àåää

òà ÷çöé éáø"â6954 àðòãé àì úãáò éàä éìåëã 
åàì åà ïàøùë ïåðéà éà àäãáåò  

  íìòðä ùøãî  
 רבי בו ".ויהי יצחק בן ארבעים שנה"

ישקני " ,בשם רבי יוסי פתח ואמר
 בכמה מעלות נברא .' וגו"מנשיקות פיהו

 , אמר רבי אחא בר יעקב, ששנינו,העולם
וא בעולמות כל מה שברא הקדוש ברוך ה

 והאם רבי . היו בשתוף, חוץ ממנו,שלו
 שהרי בדבר הזה . חס ושלום,אחא אמר כך

 , שאם תאמר כן. בעולםמחלוקתתרבה ה
 , ממשרוח הקודשהמלאכים שהם נבראים 
 הרי כל הפנים ,יאמר שיש בהם שתוף

  .שלהם ושלנו שוים

 äðù íéòáøà ïá ÷çöé éäéå)ë äë úéùàøá (
 éñåé éáø íùá åá éáø øîàå çúô)á à øéù (

åâå åäéô úå÷éùðî éð÷ùé ' àøáð úåìòî äîëá
]íìåòä[ äî ìë á÷òé øá àçà éáø øîà ïðéðúã 

 àåä êéøá àùãå÷ àøáù>åìù úåîìåòá< õåç 
óåúùá åéä åðîî6955 ñç éëä àçà éáø øîà éîå 

 éàã àîìòá àúâåìô éâñé àã äìîá àäã íåìùå
 ùã÷ä çåø íéàøáð íäù íéëàìîä éëä àîéú

îî óåúù ùéù øîàé ù>íäá <)ïåäéðéá( ìë àä 
 àééôà>ïåäãã <)ïåäáã(ù ïãéãå åïéé  

 בדבר הזה תתרבה ,אמר רבי אבא
 , שהרי שנינו במשנתנו, בעולםמחלוקתה

עשה  ,שכל מה שעשה הקדוש ברוך הוא
 ואם תאמר שהרי אין .כמו הגוף והנשמה

 אבל אינם יכולים ,כך זה ,למלאכים גוף
תתף עמהם לעשות מעשה עד שתש

àúâåìô éâñé àã äìîá àáà éáø øîà6956 
>àîìòá< ãáòã ìëã ïãéã ïéúéðúîá ïðú àäã 

 ãáò àåä êéøá àùãå÷]ïåâë) [ïéâá( àôåâ 
 íéëàìîì àôåâ úéì àäã àîéú éàå àúîùðå

ë"ìáà ë ãò àúãéáò ãáòîì ïéìëé ïåðéà úéì 

                                                                                                                                                                                     

6952  
' מה שהקשית מאי שבח הוה לה שאל למדה ממעשיהם כיון שהיא קטנה אינה קושיא כי בת ג' פי 6953

 ).מ"מ(כ שבח הוא לה שלא למדה ממעשיהם "שנים היה בה דעת כאשה גדולה וא
כי כל כך מעשים סוף סוף קשה ו' ג או בת כ"כלומר לדידך דניחא לך אי אמרינן דהות בת י 6954

משובחים הם אלו שבהם היתה ניכרת שמא עם היות שתעשה כל המעשים אלו היו בה מדות מגונות לכך 
יש לנו לומר כי לא על מדות רבקה שהיו באותו פרק זמן אלא בסוד הכנת נשמתה המוכנה אל סוד 

עתיד מצד נשמתו וטוב המרכבות העליונות כדמפרש ואזיל ומכיון זה יאמר אילו תינוק בן יומו על שם ה
ולזה לא דחיקא לן אם נאמר שהיתה , בטרם אצרך בבטן ידעתיך, טבעו להעלות דרך אותם המדרגות כענין

והיתה עושה כל אותם המעשים מפני שהם הוראת התנוצצות הנשמה בגוף ויפעול הגוף , שנים' בת ג
ת הנשמה באדם מצד הירושה מטהרת אפילו קטן בן כמה שנים כענין עובדי דכמה ינוקי דאיתא בזהר ולהיו

מחשבות אביו בשעת ההולדה או מצד הלימוד המדות הטובות גם אחר הגירות כענין הגרים מספר הכתוב  
בשבח רבקה כדמפרש ואזיל ואמר ענן יצחק ורבקה בהולדתם אפיל ובמקומם בכוונה אלהית מסכמת ענין 

אולי מקרה ' פ שעשתה לעבד וכו"ושיא במקומה שאעעדיין הק' פי). אור יקר ( יחוד העליון כדמפרש ואזיל
 ).מ"מ(כ מאי שבחא דילה "ו וא"הוא וכשתגדל אפשר שלא יהיו מעשיה הגונים ח

 וכן הוא בכל דבר .'וכום "ב והוא מכתב אלהי" ובמעשה נברא בחו, העולם נברא במעשה ובאמירה6955
 וכן , וזהו ספר וספר,נ נבראו"ה זו"קבכל מה שברא ה) ב"ד ע"ב ע"ב(ש " כמ, והכל נברא שנים שנים',וכו

'  שבו נאמרו עשרת הדברות כולל ב, והאמירה הוא הדעת בלשון.'וכובלוחות שני לוחות חמש כנגד חמש 
והענין בזה הוא כי הנה כל המציאות כולו בכלל וכן כל המציאויות כולם ). א"י ד ע"א בס"בהגר (ספרים

י שפעת האורות דחסדים וגבורות אשר נשפעו ונתגלו "אשר בפרטות ופרטי פרטות הנה נעשו כולם ע
פ מה שנודע שגם שורש "והוא ע. ש כי רק בהם הוא כל הפעולות כולם כמו שיתבאר למטה"ס ית"מא

 ).ג"א ו ע"ה ח"דע (וראשית הגילוי של כל כלל המציאות כולו והוא העולם דקו וצמצום
 ).א"ד( בדבר זה יתרבה מחלוקת בין החכמים 6956
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 שהיא סיוע ,הנשמה הקדושה ההיא
 צריך , כל מה שעושה,כדוגמא זו ו.שלמעלה

  .את אותו סיוע שלמעלה ממנו

 àéäã àùéã÷ àúîùð àéää åäá óúúùéù
ðååâ éàäáå àìéòìã àòåéñà ãéáòã éàî ìë 

äéðî àìéòìã àòåéñ àåääì êéøèöà  
 בשעה ההיא שעתיד ,אמר רבי יוסי

 והנה סוף ,הקדוש ברוך הוא להחיות מתים
 ו יהי)עתיקים(ים עומק )הצרות(כל 

ארבעים יכנו לא " נכרתה ברית ו,בארבעים
 סוף הליכתם של ישראל במדבר ".סיףוי

דם ו ארבעים שנה ק.בשנת הארבעים
ת הגוף ממתנת לו הנשמה בארץ יתחי

 בשנת הארבעים יקומו הגופות מן .ישראל
 זהו שכתוב . בארבעים נכלא הגשם.העפר

 וכתוב ,"ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום"
זמן ". ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח"

 ,לתם של ישראל בשנת הארבעים הואוגא
 שהיא היובל ,ובחמשים בא ישוב העולם

  זרתוהח

 àùãå÷ ïéîæã àúòù àéääá éñåé éáø øîà
ìë àôåñ àäå àéúî àéçàì àåä êéøá476 ïé÷éîò 

)ïé÷éúò ( íéé÷ øæâå éåäì íéòáøàá)á äë íéøáã (
óåñ óéñåé àì åðëé íéòáøà6957 ìù íúëéìä 

íéòáøàä úðùá øáãîá ìàøùé äðù íéòáøà 
 õøàá äîùðä åì úðúîî óåâä úééçú íãå÷
 àøôòî úåôåâä ïåîå÷é íéòáøàä úðùá ìàøùé
 áéúëã àåä àãä íùâä àìëð íéòáøàá

)áé æ úéùàøá ( íéòáøà õøàä ìò íùâä éäéå
 áéúëå íåé)å ç íù ( çúôéå íåé íéòáøà õ÷î éäéå

 àåä íéòáøàä úðùá ìàøùé ìù íúìåàâ ïîæ çð
é éúà íéùîçáåúøæçä ìáåéä àéäã àîìò áåù  

  æì÷/à  
  øäæ  

כשושנה בין " כתוב ,בא וראהאלא 
 ,"כשושנה" ".החוחים כן רעיתי בין הבנות

 כמו ,זו כנסת ישראל שהיא בין אוכלוסיה
  .שושנה בין קוצים

 áéúë éæç àú àìà)á á øéù ( ïéá äðùåùë
äðùåùë úåðáä ïéá éúéòø ïë íéçåçä6958 àã 

éá éäéàã ìàøùé úñðë ïéá àãøååë àäñìëåà ï
]ïéáåë) [ïéáåð(  

יצחק בא מהצד של אברהם  ,וסוד הדבר
 ועושה חסד עם כל ,שהוא חסד עליון

 . ואף על גב שהוא הדין הקשה.הבריות
 ,ורבקה באה מצד של הדין הקשה

 . והתחברה עם יצחק,והתעלתה מביניהם
 ואף על ,שהרי רבקה באה מצד הדין הקשה

ה וחוט של חסד גב שהיתה מצד הדין הרפ
היו  , ויצחק דין קשה והיא רפה,תלוי בה

áàã àøèñî éúà ÷çöé äìîã àæøå íäø
ïééøá ìë íò ãñç ãéáòå äàìò ãñç åäéàã6959 

 úúà ä÷áøå àéù÷ àðéã åäéàã áâ ìò óàå
àéù÷ àðéãã àøèñî6960 åäééðéáî ú÷ìúñàå 

 àðéãã àøèñî ä÷áø àäã ÷çöéá úøáçúàå
 àéù÷]àéúà) [äàúú( éäéàã áâ ìò óàå 

                                                           

כי כל התורה באלה . ונכנס בכלל ארור, ביום שחטא יצא מכלל ברוך, החוטא. ב"עיל סא על' עי 6957
ה "וזה היה הטעם שקלל הקב. 'ארור האיש אשר לא יקים וגו) ז"דברים כ(כדכתיב , ובשבועה קבלנוה

ותשעה , ועשרה לנחש, ועשרה לחוה, עשרה לאדם, והקללות היו. באכלו מעץ הדעת טוב ורע, ר"לאדה
וצריך , ונקרא מת אפילו בחייו, והחוטא הוא ארור. ט קללות"כלם יעלו ל, כ"א. ר"ל במד"ש חז" כמ,לארץ

שנאמר , ארבעים יום, לפי שלא חזרו בתשובה, ה לדור המבול"שכנגדן הכה הקב, י המלקות"להחיותו ע
עתה מי שחוזר ו. 'כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה וכו) 'בראשית ז(

ל של "והמיתה לט, שכן תרגום ארור ליט, ט שהוא הקללה"חוזרים לו הל, ומקבל מלקות ארבעים, בתשובה
 ).ספר הליקוטים פרשת תצא כה (ה להחיות בו את המתים"שהוא רומז לטל שעתיד הקב, חיים

לא להיות ולא עוד א, הוכרח אותה נשמה להיות שושנה בין החוחים, והיתה רבקה נקבה ליצחק 6958
להשיג המידות העליונות בהם על ידי נשמתם במעשיהם הטובים , זווגם בסוד הזווג העליון לפי בחינתם

יצחק אתי מסטרא דאברהם והיינו היות עיקרו ושורש ', הא. דברים זה הפך מזה' צדיקים אלו ג' ימצא בב
אלו ' וב',  הדין הקשה וכוהיות יצחק בעצמו מדת' הב. 'מוצאו החסד הגמור ולא חסד לטובים לבד וכו

ואסתלקת מינייהו בסוד , שהם הקוצים שהיא גדלה מהם' שמוצאה מהדינין הקשין וכו, הפכם ברבקה
י חוט של חסד המשוכה על אסתר "כי רבקה מקומה דין ונוטה לחסד ע' הג. המלכות מדת הדין הרפה

 ).אור יקר(ויצחק מקומו חסד ונוטה אל תוקף הדין , כנודע
 ).א"נ(ח "ז. ש בגבורות גשמים"לעולם וז' ומהגבו' יצחק עצמו כי מימי החסד נמשכים לגבו היינו 6959
 ).מ"מ(גבורות דאימא שהם דינים קשים ' שרבקה שהיא מלכות בניינה מה' פי 6960
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 ואם לא שהיא ,"כשושנה בין החוחים"
 את הדין לסבוליכול העולם לא היה  ,רפה

 הקדוש ברוך דוגמא זו כ.הקשה של יצחק
 אחד תקיף ואחד ,וג זווגים בעולםוהוא מז

  . ויתבסם העולםקןוית כדי שהכל ,רפה

 éìú ãñçã àèåçå úåä àéôø àðéãã àøèñî
äá6961äðùåùë àéôø éäéàå àéù÷ àðéã ÷çöéå  

 íéçåçä ïéáååäú ìéëé àì àéôø éäéàã åàì éàå 
 àã àðååâë ÷çöéã àéù÷ àðéã ìáñîì àîìò

á÷" àéôø ãçå óé÷ú ãç àîìòá ïéâååæ âååæî ä
àîìò íñáúéå àìë àð÷úúàì ïéâá  

ויעתר " ,פתח רבי יהודה אחריו ואמר
 ,"ויעתר" מהו ".כח אשתוולנ' יצחק לה

 ואיזה .שהקריב לו קרבן והתפלל עליה
ויעתר " שכתוב , הקריב עולה,בן הקריבקר

 וכתוב שם ,"'ויעתר לו ה" כתוב כאן ,"'לו ה
 כמו ששם ,' וגו"ויעתר אלהים לארץ"

 ,"ויעתר יצחק" כתוב .אף כאן קרבן ,קרבן
 שיצאה אש מלמעלה ,"ויעתר לו"וכתוב 

  . כנגד האש שלמטה

 ÷çöé øúòéå øîàå äéøúáà äãåäé éáø çúô
åäéì" åúùà çëðì ä)àøáàë äë úéù ( åäî

øúòéå6962äìò éìöå àðáø÷ äéì áéø÷ã 6963 äîå 
åäé åì øúòéå áéúëã áéø÷ äìåò áéø÷ àðáø÷" ä

åäé åì øúòéå àëä áéúë" íúä áéúëå ä)ù"ë áà 
ãé (éäìà øúòéå"õøàì í6964åâå  ' ïáø÷ ïìäì äî

 åì øúòéå áéúëå ÷çöé øúòéå áéúë ïáø÷ ïàë óà
 àúúìã àùà àìá÷ì àìéòìî àùà ÷ôðã  

שהתפלל  "ויעתר יצחק" ,ר אחרדב
לתו וחתר חתירה למעלה אל המזל יתפ

 שהרי באותו מקום תלויים ,שעל הבנים
 ואז ,"'ותתפלל על ה" שכתוב ,הבנים

 אל תקרי ויעתר לו אלא ,"'ויעתר לו ה"
 חתירה חתר לו הקדוש ברוך ,ויחתר לו

  ".ותהר רבקה אשתו"  ואז,בל אותויהוא וק

ìöã ÷çöé øúòéå øçà øáã øúçå äéúåìö é
àìæî éáâì àìéòì äøéúç6965 àäã ïéðá ìò 
 ïéðá ïééìú øúà àåääá> áéúëã)ù"é à à (

ä ìò ììôúúå'<åäé åì øúòéå ïéãëå " éø÷ú ìà ä
 äéì øúç äøéúç åì øúçéå àìà åì øúòéå

á÷"ä6966åúùà ä÷áø øäúå ïéãëå äéì ìéá÷å   
 עשרים שנה השתהה יצחק ,בא וראה

 שהתפלל  עד,עם אשתו ולא הולידה
 äéúúà íò ÷çöé éäúùà ïéðù ïéøùò éæç àú

äéúåìö éìöã ãò úãéìåà àìå6967á÷ã ïéâá " ä

                                                                                                                                                                                     

והנה אותיות אמצעית שבמילוי . י הוא במלכות והוא דינא רפיא שאינו כמו אלהים"נודע שאדנ' פי 6961
ב תלי בה "ע' ש רפיא הות וחוטא דחסד שהוא גימ"וז, וו"ד הם לל"ן יו"ת נו"ף דל"אלב "ע' י הם גימ"אדנ

 ).מ"מ(
 ).א"נ) (ן"מאי(ת גימטריא קרבן עם הכולל "ת וס"ר'  אפשר לרמוז כי ויעתר יצחק לה6962
 ).אור יקר(תפילה ' והב. קרבן' הא: פירושים' ב 6963
א ולא איירי מקרבן והאי קרא דויעתר " כ'ה לארץ דויעתר אלקים כתיב בשמואל ב"ל ויעתר הוי" צ6964

 ).א"נ(ש "כתיב בסוף שמואל בענין קרבן עולות ושלמים ע' ה
לכן צריך שקטרוג . כלומר שעל אף שחטאו ישראל במזיד, חתירה זו היא קבלת תשובה בדרך נס 6965

דר לא יתכן לקבל את תשובתם על פי הס, השטן יהיה שטוען שלפי מעלתם הגדולה ולפי חטאם הגדול
 ).א נא"ש גדלות דז"פת(הוא מלך המשפט ' הטבעי בה הוא ית

 ש"בסוד משהוא למעלה מהסדר הטבעי בינה בבחינת סיוע עליון מדריגת  לעולים שובהתלי  בע6966
ש "פת ( האדםשלבחירה ועבודה ב תלוי אינו מקום ש,בודהכא כסלשחותר חתירה מתחת ) סנהדרין(ל "חז

 ).שם פתח מה (מכוסהן שחלק הזקהוא ו, )א פתח לא"נתיב א
] שתלד) [תלוי(יתברך להעתר ליצחק כל כך אחר שהדבר לא היה '  בא ליתן טעם למה שהמתין ה6967

י שזווגו של אדם נגזר לו מלמעלה "ידוע שאעפ',  וכו"אשתהי יצחק". בטבע כי אם בסגולת כח תפילת יצחק
אם יהיו שניהם שוים אז תתקיים הגזרה מכל מקום גזרה זו היא על תנאי , ל בת פלוני לפלוני"וכדברי רז

ויש בזה כמה , והטעם שהאיש שורשו מן החסדים והאשה מן הגבורות, שאם לא כן לא תבא לידי גמר
בחינות לפי ערך התקבלות הגבורות אל החסדים שימשלו על הגבורות להמתיקן ולהעשות כלי לקבל 

והענין כי אם יש בו זכות אותן הגבורות , ל זכה עזר לא זכה כנגדו"וזה שאמרו רז, השפע ולהשפיעו
ואם לא זכה היא כנגדו , ע"ר אליו ונעשה זר"נמתקות בכח החסדים המתגברים בו בכח זכותו ואז היא עז

והנה ידוע שיצחק נולד מסטרא . ר"וזה בעוצם תוקף הגבורות שמעכב השפע וממעיט כח החסד ונעשה זע
אבל אחר העקידה נאחז , הזכר ולא היה ראוי ליקח אשהשהם בתוך ' דהיינו משרשי גבורות נוק' דנוק

ואז בעקידה פרחה נשמתו של יצחק וברדתה הורידה עמה נשמת ,  אז היה זרע אברהם'וכובגבורות דוכרין 
וכמו שאברהם הכיר את בוראו מבן שלש שנים כך ', ויוגד לאברהם לאמר הנה ילדה וגו) כ, כב(וזהו , רבקה
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צה ו משום שהקדוש ברוך הוא ר.תפלתו
בתפלות הצדיקים בשעה שמבקשים לפניו 

 כדי ,ולמה. את תפלתם על מה שהצטרכו
  שיתרבה ויתוסף משחת קדש לכל מי

 ïàòáã àúòùá àé÷éãöã ïåäúåìöá éòøúà
ö äéî÷åëéøèöàã äî ìò ïåäúåì6968 àîòè éàî 

óñåúéå éáøúéã ïéâá6969ïàî ìëì àùãå÷ úåáø   

  íìòðä ùøãî  
הנשמה לגוף בשנת הארבעים שהמתינה 

ויהי יצחק בן " זהו שכתוב .לו בארץ ישראל
בקחתו את . " שהמתין לגוף,"ארבעים שנה

 באותה ,מן לוובהכנסתה בגוף המז ,"רבקה
וכסופם ותם ו אין תא,שעה בהכנסתה בו

 זהו .אלא להנות מזיו השכינה ולזון מזיוה
 אמר רבי ".ישקני מנשיקות פיהו"שכתוב 

 נסתם שאין פר.יפרנסני ,"ישקני" ,אבא
 אמר .אלא להנות ולזון מזיוה של מעלה

כי " שכתוב , סוף הפסוק מוכיח,רבי יוסי
  ".דיך מייןוטובים ד

 åì äðéúîäù íéòáøàä úðùá óåâì äîùðä
ãä ìàøùé õøàá ïá ÷çöé éäéå áéúëã àåä à

 äðù íéòáøà)ë äë úéùàøá( óåâì ïéúîäù 
ä÷áø úà åúç÷á  åì ïîåæîä óåâá äúñðëäá

 íôåñëå íúåàú ïéà åá äúñðëäá äòù äúåàá
 àåä àãä äåéæî ïåæéìå äðéëùä åéæî úåðäéì àìà

 áéúëã)á à øéù ( øîà åäéô úå÷éùðî éð÷ùé
ìà ïúñðøô ïéàù éðñðøôé éð÷ùé àáà éáø à

 éñåé éáø øîà äìòî ìù äåéæî ïåæéìå úåðäéì
 áéúëã çëåî àø÷ã äéôåñ)íù ( êéãåã íéáåè éë

ïééî  
 רב הונא .בת בתו של אל ".בת בתואל"
 ואני הייתי בכרכי הים , לא כך הוא,אמר

ושמעתי שהיו קוראים לאותו עצם 
 , אותו שנשאר בקבר מכל הגוף,השדרה

שהוא  ,אמרוו . שאלתי עליו.יאמרבתואל ה
 ואותו , שהוא רמאי##,* @ראש הנחשב

. העצם הוא רמאי מכל שאר העצמות
אות העצם  למה , אמר רבי שמעון,שלמדנו
 .ם יותר מכל שאר העצמותקיינשאר 

 ואינו סובל טעם של ,משום שהוא רמאי
 ,המזון של בני האדם כמו שאר העצמות

 והוא יהיה , הוא חזק מכל העצמותלכןו
בת " זהו שכתוב .מנוקר שהגוף נבנה מיהע

  ".בתואל הארמי

 àì øîà àðåä áø ìà ìù åúá úá ìàåúá úá
 ååäã àðòîùå íéä éëøëá úéåä àðàå àåä êë

 àîøâ àåääì ïàø÷]ã[ãùàåää äø) áâ( 
 äàîø ìàåúá àôåâ ìëî àøá÷á øàúùàã

 äéìò úéìàù]å àåäã åøîàáàéåçã àùéøàîø  [
) åøîàá àùéøøàéåçã àéî(àåääå äàîø åäéàã  

àðàúã éîøâ øàù ìëî äàîø àåä àîøâ6970 
 øàúùà äîì àîøâ àåää ïåòîù éáø øîà
 åäéàã íåùî éîøâ øàù ìëî øéúé àîåé÷á
 àùð éðáã àðåæîã àîòè ìéáñ úéìå äàîø
 àåäå éîøâ ìëî óé÷ú àåä êë éðéâáå éîøâ øàùë
 àåä àãä äéðî éðáúà àôåâã àø÷ò éåäéì

éîøàä ìàåúá úá áéúëã  
 הוא רמאי ,י שמעון אמר רב,ולמדנו

יצר הרע שהוא ל ושכן ,ומעולם רמאי
 ,"בת בתואל הארמי" זהו שכתוב .רמאי

 íìåòîå éàîø àåä ïåòîù éáø øîà àðàúå
 àåä àãä éàîø åäéàã òøä øöé ïëùå éàîø
 ïãôî äàîø àîøâ éîøàä ìàåúá úá áéúëã

                                                                                                                                                                                     

שהיתה , ואפילו הכי אשתהי עם אתתיה, ראויה בשלימות להנשא ליצחקהיתה רבקה שבת שלש היתה 
ג "היא העתירה הנזכרת שנתעלה עד י, והיא לא אולידת עד דצלי צלותיה, אשתו שלימה בכל הבחינות

מאיר ' פי, "ה אתרעי"בגין דקב ".תיקוני דיקנא עלאה שבה מקורי הדינים המתוקים כנודע מסוד השופר
דהיינו שיסוד עתיק משפיע ברעוא עלאה דעת דאריך , וזהו אתרעי, סוד מזל נוצר חסדוממשיך רצון העליון 

 ).ז"רמ (ומשם למזל נוצר חסד
ירצה כיון שהוא דבר המצטרך , מאי טעמא. י שאינו צורך כולל לעולם אלא צורך פרטי שלהם" אעפ6968

והיה טרם יקראו )  סה כדישעיה(לשיתפללו ולא יקיים בהם ' למה המתין ה, להם וכמו שהיה בכאן ביצחק
וירצה שיש להם ריוח גדול בזה שמתרבה השפע מאד יותר על ', ומתרץ בגין דיתרבי ויתוסף וכו. ואני אענה

איירי במה שאינו צורך ', ה והיה טרם יקראו וגו"ומש, ועוד יתוסף גם לכל העולמות. המוכרח להפיק רצונם
 .)ז"רמ (מוכרח

 ).א"נ(מ "א.  צדיקים מלמטהנוקבין דיהבין ס מיין"ל וז" כצ6969
 ).א"ד(ב ” כח עראא וא”ב פינחס רכב ע" ואתחנן רסו ע6970
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 ,מצמד רמאים ,"מפדן ארם" .עצם רמאי
 . שהוא צמד,כמו ששנינו פדנא דתורא

 כמו ,אחות יצר הרע הארמי ,"אחות לבן"
ל בחטאות ולה שהיה מנוי בתח,ששנינו

 לעתיד לבא שלא .בזה העולם נקרא לוט
 כמי שרוחץ ,ול כמו בראשונהוא מניה

 על . קוראים לו לבן,מאתווומטביל את ט
  .כל פנים אין יצר הרע בטל מן העולם

 àåäù éøåúã àðãô ïðúãë ïéàîø ãîöî íøà
 úåçà ãîö ïðúãë éîøàä òøä øöé úåçà ïáì

 àø÷ð íìåòä äæá úåàèçá ìååðî äéäù äìçúá
 ìååðî àäé àìù àáì ãéúòì èåì

>àúéîã÷áãë< äéúåáàñî ìéáèîå éçñã ïàîë 
)å(ëò ïáì äéì ïàø÷" ïî ìèá òøä øöé ïéà ô

íìåòä  
 .תאישמע שכך אנו בארנו בבריובא 

 שהן שני כחות הגוף ,שתי בנות לוט
 שאינו כל עכשיו ,יצר הרעהמעוררות את 

  ל ונטבל מלכלוכווכך מנו

ú" úåðá éúù àúéðúîá àðîé÷åà ïðà éëäã ù
èåì6971 øöéì úåøøåòîä óåâä úåçë éúù ïäù 

åëåìëìî ìáèðå êë ìë ìååðî åðéàù åéùëò òøä  

  æì÷/á  
  øäæ  

 ,בא וראהו. שצריך בתפלות הצדיקים
אברהם לא התפלל לפני הקדוש ברוך הוא 

 אף על גב ששרה היתה ,יםשיתן לו בנ
הן לי לא " הרי כתוב , ואם תאמר.עקרה

ההוא לא משום תפלה היה  ,"נתתה זרע
 אלא כמי שמספר ,)ההוא לא צריך בנים(

 אבל יצחק התפלל על אשתו .לפני רבונו
 ,משום שהוא היה יודע שהוא לא עקר

 שיצחק היה יודע בסוד ,אלא אשתו
 ב"יהחכמה שיעקב עתיד להוציא ממנו 

 אבל לא ידע אם באשה הזו או ,שבטים
 לנוכח ולא ," אשתולנוכח" ועל כן ,באחרת

  .רבקה

 àéé÷éãöã ïåäúåìöá êéøèöàãå éæç àú
á÷ éî÷ éìö àì íäøáà"òà ïéðá äéì ïúéã ä" â

úåä äø÷ò äøùã6972 áéúë àä àîéú éàå 
)â åè úéùàøá ( åàì àåää òøæ úúð àì éì ïä

 äåä àúåìö ïéâá>ð" éòá àì àåää àéðáï< àìà 
äéøî éî÷ éòúùîã ïàîë6973 ìò éìö ÷çöé ìáà 

 òãé äåä åäéà àäã ïéâá äéúúà>éà åàìã åä
äéúúà àìà ø÷ò6974òãé äåä ÷çöéã  <àæø477 

ïéîæ á÷òéã àúîëçã6975 øñéøúá äéðî ÷ôéîì 
 éà àúúà éàäá éà òãé àì ìáà ïéèáù

àøçàá6976 çëðì àìå åúùà çëðì àã ìòå 
ä÷áø6977478   

                                                           

  .שער מח פרק בח "ע' עי 6971
אמנם תפלת , שאין צורך שכבר היה מובטח שממנו קן נשמתם של צדיקים נמשך בעולם וכן יצחק 6972

היה '  אות ההקודם שנתווסף באברהם). אור יקר(יצחק היה לנוכח אשתו שתהא מאשה זו ולא מאחרת 
וכל , שהנה הוא היה סתום בערלה ולכן לא רצה להמשיך נשמה לבנו באותו מצב, בסוד חסדים סתומים

ולכן נתיירא להביאו לעולם בכח תפילותיו , שכן שלפי סדר המדות היה לו להוליד גבורה שהוא בן החסד
ברהם שלם בן מאה שנים עד היות א' וכמו שהיה לפי האמת שהמתין ה, שמא יבוא קודם השעה הראויה

, יהושע יד(ה הדין שיהיה "פעמים עשר אותיות שם מ' דהיינו י, בסוד עשר ספירות כל אחת כלולה מעשר
, חסדים בגילוי גמור ומיד נתעלו והגדילוהו' ראשונה של שם סוד ה' ואז נתווסף לו ה, האדם הגדול) טו

 ).ז"רמ (דיובלבו שיתפלל כמו שהיא מדת חסדו עם חסי' ולכן לא נתן ה
לא נתכוין לתפילה ולייחד ייחודים להמשיך אור בעולמות אלא דרך דיבורו הזכיר צורכו והשליך '  פי6973

 ).ז"רמ (שייטיב לו כרצונו' יהבו על ה
שידוע שמשם שורש , והיינו רזא דחכמתא,  ירצה הוא ידע סוד הדעת שעיקרו יסוד אבא שבתוכו6974
 בויעתר שהאיר והמשיך אור כר לעילובפרט במה שנז, יר לעולמותלכן מיהר מיד להתפלל ולהא' וכויעקב 

 ).ז"רמ (והם ממש שרשי הדעת כנודע, משני מזלות
וירא את המקום ' פ שאמר הזהר על פ"ואע, אבל אברהם לא ידע מיעקב ולכך לא התפלל על שרה 6975

ק את "הם רוהק שעתיד לצאת ממנו יעקב היינו אחר שנולד יצחק ראה אבר"מרחוק שראה אברהם ברה
 ).מ"מ(אבל מקודם לא ראה כלוםל ולכן לא התפלל , יעקב

שיצחק כיון להכליל ' וכוואני כתבתי שם , ב אמר שהאבות שמשו בארבע נשים"ע הלא לעיל קלג 6976
ואמנם עתה שראה שלא ילדה רבקה לא ידע אם בזאת הנכללת מכל הארבע או . ברבקה כל הארבע נשים

,  ואמר כי עקרה היא'וכו.  מהן נפרדת ממש ולא כלולה עם האחרותבאחרת שתהיה הפרטית של אחת
הסכים עם תחילת ' והתורה העידה שה, 'וכו. ירצה בחינת אותה הפרטית היא עקרה בהיותה נכללת ברבקה
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 אם ,רבי יהודה בנו של ,אמר אותו הילד
 למה לא אהב יצחק את יעקב כל כך ,כך

 כמו עשו הואיל והיה יודע שהוא עתיד
 , אמר לו.ממנו שנים עשר שבטיםלקיים 

 , אלא כל מין אוהב את מינו,יפה אמרת
 עשו ,בא וראה. נמשך והולך אחר מינומין ו

ויצא הראשון " ככתוב ,םואד] בצבע[יצא 
 ,של יצחק והוא המין ,' וגו"לוואדמוני כ

 ויצא ממנו .שהוא הדין הקשה שלמעלה
 וכל , שדומה למינו, הדין הקשה למטה,עשו

 ועל כן אהב את עשו יותר ,מין הולך למינו
ויאהב יצחק את עשו כי " ככתוב ,מיעקב

 וכתוב ,"כי ציד בפיו" כתוב כאן ".ציד בפיו
בור ציד לפני יד גועל כן יאמר כנמר"שם 

  ".'ה

 äéøá àéáø àåää øîà éëä éà äãåäé éáøã
 åîë êë ìë á÷òéì ÷çöé äéì íéçø àì éàîà
 äéðî àîéé÷ì åäéà ïéîæã òãé äåäå ìéàåä åùòì
 ìë àìà úøîà÷ øéôù äéì øîà ïéèáù øñéøú

äéðéæì äéì íéçø àðéæ6978 àðéæ ìéæàå êéùîúàå 
 áéúëã äîë ÷îåñ ÷ôð åùò éæç àú äéðéæ øúá

)äë äë úéùàøá ( åìë éðåîãà ïåùàøä àöéååâå '
àìéòìã àéù÷ àðéã åäéàã ÷çöéã àðéæ åäéàå6979 

àúúì àéù÷ àðéã åùò äéðî ÷ôðå6980 àéîãã 
 äéì íéçø àã ìòå äéðéæì ìéæà àðéæ ìëå äéðéæì

 áéúëã äîë á÷òéî øéúé åùòì) äë úéùàøá
çë (åéôá ãéö éë åùò úà ÷çöé áäàéå6981 áéúë 

 íúä áéúëå åéôá ãéö éë àëä)è é úéùàøá ( ìò
øîàé ïë6982ðë åäé éðôì ãéö øåáâ ãåøî"ä  

צצו הבנים וויתר" כתוב ,אמר רבי יצחק
בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך 

 לבית , לאיזה מקום הלכה".'ש את הולדר
ויתרצצו הבנים " .המדרש של שם ועבר

ששם היה אותו עשו הרשע נלחם  ,"בקרבה
נשברו  ,"צצווויתר" . עם יעקבמלחמהב

 נשברו זה עם .וחו רצץ את מ,כמו שאמרנו
 הצד הזה שרוכב ,בא וראה .זה ונחלקו

 וצד זה שרוכב על הכסא השלם ,נחש
  הקדוש בצד

à" áéúë ÷çöé ø)áë äë úéùàøá ( åööåøúéå
 êìúå éëðà äæ äîì ïë íà øîàúå äáø÷á íéðáä

åäé úà ùåøãì" àùøãî éáì úìæà øúà ïàì ä
 äåä ïîúã äáø÷á íéðáä åööåøúéå øáòå íùã

ã òùø àåää á÷òéá äéá àáø÷ çâà åùò
 åçåî úà õöø ïðéøîàã äîë åøáúà åööåøúéå
 àøèñ àã éæç àú åâìôúàå àã íò àã åøáúà

ùçð áëåøã6983 àéñøë ìò áëåøã àøèñ àãå 
àùéã÷ àúîéìù6984àøèñá   

  íìòðä ùøãî  
 ואותן שתי בנות אינן בטלות ,נקרא לבן

אמר ". וללבן שתי בנות" זהו שכתוב .ממש
ם כתוב בכירה  ׁש.וא כך ה,רבי יוסי

åðá éúù ïúåàå ïáì àø÷ð ùîî úåìèá ïðéà ú
 áéúëã àåä àãä)æè èë úéùàøá ( éúù ïáììå

                                                                                                                                                                                     

שרבקה בהתכללותה היתה אשתו ' פי, כוונתו שהכליל כל הארבע יחד ברבקה ולכן נאמר ותהר רבקה אשתו
) נתחברו(וארבעתן של ההמשכות , תיו להמשיך אור המזל על כל אחת מארבע נשיווכל עתירו, האמיתית

 ).ז"רמ (ה"רבק' ל עם הכולל גי"פעמים מז' ולכן ד, ברבקה] נתמשכו[
 ).מ"מ(פליג אמדרא שהיה מתפלל כל בנים שאת הנותן לי לא יהיו אלא מזו הצדקת  6977
 פירוש אוהב ).אור יקר( רמיזתם כלומר מוכרח באותה האהבה מצד השרשים העליונים מקום 6978

 ).א"נ(ח "ז. שהיה רצועת מרדות לגמור הדין של יצחק דנפיק מיניה
 ).אור יקר(גבורה מצד הקדש  6979
 ). אור יקר(כל כחות חיצונים הטמאים ונמצאים מצד הבורה בשני נברא גיהנם  6980
יו ובשביל כך נקבר ראש והם היו גנוזים בפ, דע כי עשו הוא מקין ובראשו היה קצת נצוצות טובים 6981

שיש בו קצת קדושה ולזה אהבו ' דקלי' והוא סוד היכל הז. עשו במערה בעטפיה דיצחק במערת המכפלה
ן אותיות בסו דבני "ובמלוי מלואם יש ב, עקב' שמות אלהים שהם גימ' ודע כי עשו היה אחוז בב. יצחק

לכן אהב יצחק את , ציד' ן גימ"פ ב"ה באלהים והנה עשו היה אחוז בעקב זה סוד ואתה תשופכו עקב והנ
עשו בשביל ציד זה והנה רישא דמסאבותא היה נמרוד שגלגול נבוכדנצר היה בסוד אנת הוא רישא דדהבא 

א "זה כמו ד). זהר הרקיע(' לכן עשו שגזל לבושיו זכה לנצוצין אלו הנבלעים ברישא והם הציד שבפיו כנז
 ).מ"מ( היאך מעשרין את התבן ל"טעם שני לפי שהיה צד אותו בפיו כמרז

 ).א"ד(ב ” לקמן קמב ע6982
 ).מ"מ(מ שרוכ בעל לילית שנקראת נחש "עשו הוא ס' פי 6983
 ).מ"מ(א שרוכב עלהמלכות "יעקב רומז לז' פי 6984
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 אמר רבי . וכאן כתוב גדולה וקטנה,וצעירה
 אבל אינן בכח לעשות רע ולהתעורר ,יוסי

שם " משמע שכתוב ,ליצר הרע כמתחלה
 , שלאה מכחה ומרשעתה,"לה לאהוהגד

 שאין בה כח ,"ושם הקטנה רחל"
וכרחל לפני גוזזיה " כמו שנאמר ,המתעורר

  ". נאלמה

 äøéëá áéúë ïîú àåä êë éñåé éáø øîà úåðá
 éñåé éáø øîà äðè÷å äìåãâ áéúë àëäå äøéòöå
 òøä øöéì øøåòúäìå òø úåùòì çëá ïðéà ìáà
 äàìù äàì äìåãâä íù áéúëã òîùî äìçúîë
 çë äá ïéàù ìçø äðè÷ä íùå äúòùøîå äçëî

úîä øîà úàã äîë øøåò)æ âð äéòùé ( ìçøëå
 äîìàð äéææåâ éðôì  

 ושתי , זה יצר הרע,אמר רב הונא
 ,בנותיו מתחלפות מכמות שהיו בראשונה

 , לבןעכשיו .מקולל מנוול ,בתחלה לוט
 בנוולו מקולל ומנוול שאינו ,בןומל

 כל , בתחלה שתי בנותיו חזקות.כבראשונה
לה ושם הגד" עכשיו ו,אחת ואחת בכחה

 לאה ,זוקי לאה בלא ח,לאה בלא כח ,"לאה
 ,"ושם הקטנה רחל" .ממעשיה הראשונים

  . ולא כמות שהיו בראשונה,כמו שאמרנו

 åéúåðá éúùå òøä øöé äæ àðåä áø øîà
 èåì äìçúá äðåùàøá åéäù úåîëî úåôìçúî
 ììå÷î åðéàù ïáåìî ïáì åéùëò ìååðî ììå÷î

á éúù äìçúá äðåùàøáë åìååéðá ìååðîå åéúåð
 äìåãâä íù åéùëòå äçëá úçàå úçà ìë úå÷æç
 äàì ÷åæç àìá äàì çë àìá äàì äàì
 ïøîà÷ãë ìçø äðè÷ä íùå íéðåùàøä äéùòîî

åîë àìåúäðåùàøá åéäù   
 מה בא וראה ,אמר רב אחא בר יעקב

 אשתו כי לנוכח' ויעתר יצחק לה" ,כתוב
 תהמה היל , אמר רבי אחא".עקרה היא

רע אינו נמצא בכח  מפני שיצר ה,עקרה
 ועל כך אין נמצא פריה ורביה ,בעולם

' ויעתר לו ה" , ומה כתוב.זולתי בתפלה
 כיון שמתעורר יצר ".ותהר רבקה אשתו

 אם ,אמר רבי יוסי.  נמצא פריה ורביה,הרע
 , מה הפרש בין העולם הזה לאותו זמן,כן

 שהנה הכתוב אמר שהקדוש ברוך ,ועוד
 ,וא כך ה, אמר רבי אחא.הוא עשה

התעורר לאותו ענין שהקדוש ברוך הוא 
 שיהיה תמיד , ולא לכל שעה,וגושצריך לז

 שהוא נמצא תמיד ,עם אדם כמו כעת
 אלא לאותו זווג ,וחוטאים בו בני אדם

 וההתעוררות ההיא התעוררות של .לבדו
   .הקדוש ברוך הוא

  

 áéúë äî éæç àú á÷òé øá àçà éáø øîà
)àë äë úéùàøá (éì ÷çöé øúòéååä" çëðì ä

 äî éðôî àçà éáø øîà àéä äø÷ò éë åúùà
 åçëá àöîð åðéà òøä øöéù éðôî äø÷ò àéä
 éúìåæ äéáøå äéøô àöîð ïéà êë ìòå íìåòá

åäé åì øúòéå áéúë äî äìôúá" ä÷áø øäúå ä
 äéøô àöîð òøä øöé øøåòúîù ïåéë åúùà
 ïéá ùøôä äî ïë íà éñåé éáø øîà äéáøå

ïîæä åúåàì äæä íìåòä àø÷ àäã ãåòå ] øîà÷
 êë àçà éáø øîà ãéáò àåä êéøá àùãå÷ã

àåä[ àåääì äéì øòúà àåä êéøá àùãå÷ã 
 àäéã àúòù ìëì àìå àâååæì êéøöã àðééðò
 øéãú çëúùà åäéàã ïòë åîë ùð øá íò øéãú
 éåãåçìá àâååæ àåääì àìà àùð éðá äéá ïàèçå
 àåä êéøá àùãå÷ã àúåøòúà àéää àúåøòúàå

 éåäéì  
תי את לב האבן ווהסיר"זהו שכתוב 

לב " מה זה ".מבשרכם ונתתי לכם לב בשר
 , לב להוציא בשר, אמר רבי יהודה,"בשר

  .ולא לדבר אחר

 áéúëã àåä àãä)åë åì ìà÷æçé ( éúåøéñäå
 åäî øùá áì íëì éúúðå íëøùáî ïáàä áì úà
 àìå øùá àéöåäì áì äãåäé éáø øîà øùá áì

øçà øáãì  
  çì÷/à  
  øäæ  

 ,ובא וראה. ש עם הלבנהֶמ לַש,שֶמהֶש
יעקב  ,נמשך אחרי אותו נחשעשו משום ש

àùîùã6985àøäéñá àùîùì 6986 éæç àúå 
ã ïéâáé ìéæà ùçð àåääã äéøúáà åùò êùîú

                                                           

 ).אור יקר(ת "ת 6985
 ).אור יקר(ל ולכך מתגוררים זה עם זה "ונגדו לייחוד זה סמא, מלכות 6986
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 כמו הנחש שהוא .תו בעקמימותיהלך א
 כמו שנאמר ,חכם והוא הולך בעקמימות

 .חכםהת ,' וגו"והנחש היה ערום"
 ,והמעשים של יעקב כלפיו היו לו כמו נחש

ך את עשו אחר אותו ווכך צריך לו כדי למש
 ולא יהיה לו חלק עמו , ממנו ויפרד,הנחש

 בא , ושנינו.בעולם הזה ובעולם הבא
 כתוב .ג אותווהקדם אתה והר להרגך

 שהשרה אותו ,"בבטן עקב את אחיו"
וידו " זהו שכתוב ,למטה באותו העקב

ם את ידו על אותו  שֹש,"חזת בעקב עשווא
 ,"חזתווידו א" ,דבר אחר. עקב להכניעו

וידו "אלא  ,שלא יכל לצאת ממנו מכל וכל
זו הלבנה שהתכסה  ,"חזת בעקב עשווא

 ועל כן הצטרך ,אורה משום העקב של עשו
לו ללכת עמו בחכמה כדי לדחותו למטה 

  .וידבק במקומו

 åäéàå íéëç åäéàã ùçðë àîé÷òá á÷òé äéîò
åîé÷òá ìéæà6987îà úàã äîë  ø)à â úéùàøá (

åâå íåøò äéä ùçðäå ' á÷òéã éåãáåòå íéëç
 ïéâá äéì êéøèöà éëäå ùçðë äéì ååä äéáâì

äéøúá åùòì äéì àëùîàì6988 ùçð àåääã 
 àîìòá äéîò à÷ìåç äéì àäé àìå äéðî ùøôúéå

ïéã6989éúàã àîìòáå 6990 êâøäì àá ïðéðúå 
 áéúë äéìè÷å úðà íéã÷à)ã áé òùåä ( ïèáá

ùàã åéçà úà á÷ò àåääá àúúì äéì éø
á÷ò6991 áéúëã àåä àãä )åë äë úéùàøá ( åãéå

åùò á÷òá úæçåà6992 á÷ò àåää ìò éåãé éåùã 
ìéëé àìã úæçåà åãéå øçà øáã äéì àéôëàì6993 

 á÷òá úæçåà åãéå àìà ìëå ìëî äéðî ÷ôéîì
àøåäð àéñëúàã àøäéñ àã åùò6994 á÷ò ïéâá 

äéì êéøèöà àã ìòå åùòã6995 äéîò êäéîì 
éâá àúîëçá ÷áãúéå àúúì äéì àééçãì ï

äéøúàá  

                                                                                                                                                                                     

 וגם לנפשא ,ע"ן דבי"ר נר"עקב הוא זכה תחלה לנפשא דאדהי: ד"ז קד ע"א בתיקו"בהגר' עי 6987
 אבל לנפשא , דשם שכר ועונש, עקב תשמעון,ע"ן דבי" עקב הוא נר,אתוון דיעקב' דאצילות והוא סוד ד

 ושם לא שייך לומר אפילו הוא ,באצילות לא יגורך רע' וכו ,דיעקב'  והוא י,דאצילות לא תליא שכר ועונש
 ולכן , מקום אחיזת החויא,' ויעקב לא זכה מתחלה אלא לנוק,לא זכות ולא חובהצ " דשם א,ישופך ראש

ש עם עקש " כמ, עד דסליק ליה מכולא, והלך עמו בעקמומית, ועקב שם את אחיו,'שכן עמו בבטן א
ד נפשא "הנה זכה גם ליו( עד דסליק ליה מכולא , מתחלה עשה לו הוא כנגדו, כמו שעשה לו החויא,תתפתל

ן "עולמות מנר'  לסלקא אותו מכל הג,ועקב אותו שלשה פעמים) ל"אבל לא בא לו בפועל כנדאצילות 
בני בכורי ) כב שמות ד( את בכורתי לקח ביצירה דשם ,ש הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים" כמ,דיליה

 ,ננת שם בבינה דמק,)משלי י כב (היא תעשיר'  בבריאה דשם ברכת ה, ועתה לקח ברכתי, מקנן שם,ישראל
 בכלא דחי יעקב לעשו אחוי )ב"א עקי(משפטים ' בפ'  וע, ודא לא ידע, ובבטן עקב את אחיו,ה"ל תנ"וכמש

 אבל רב ממנא דיליה ,ולא ידע עשו מה דעביד ליה בבטן' דאינון תרין כו' בגין דלא יהא ליה חולקא כלל כו
 .' וכוש בארוכה כל הענין" ע,'ידע כו

א להבדיל מהשכינה כל כחות חיצוניים להורידם למטה אל בחינתם כדרך הטהרה העליונה שהי 6988
 ).אור יקר(

 ).אור יקר(נ בגאולה "א, עולם המעשה 6989
 ).אור יקר(נ אחר התחיה "א, עולם השכר 6990
ש "שעקב והכניסו בקליפות ואחר שהורידו אל הקליפות הכניעם וז' וכו, ועקב את אחיו' הם הקלי 6991

חיי שרה על הפסוק ואתה ' ש בפ"עקב כמ' הנק' יעקב דחה עשו לקלי' פי).  יקראור(' וכו" וידו אוחזת דשוי"
 ).מ"מ(ל "ש שם בשם האריז"ומ, תשופנו עקב

 ).מ"מ(ו "ויונקים ממנה ח' א נאחזת בעקב עשו שהם הקלי"וידו היא המלכות שהיא ידו של ז' פי 6992
י "וחזת כי שם יש לו שליטה עז וידו שהיא המלכות א"ק ועכ"כלומר הוציאו מכל הגוף דהיינו  ו 6993

 ).אור יקר(המיעוט 
דוחקת ונכנסת ' אוחזת בעקב עשו שהקלי' המ. ת"ת כלומר מקומו של יעקב ת" פירוש ידו של ת6994

 ).א"נ(ח "ז. הקטרוג י"ומכסה האור ע
אור (הכרח לפי זה השני דלאידך פירושא שדחה אותו מה צורך עוד אחר כך לעקבא כמה פעמים  6995

 ).יקר



úéùàøá 

797 

 הקדוש ברוך הוא ".ויקרא שמו יעקב"
 כאן כתוב ,בא וראה .קרא לו יעקב ודאי

 , לא כתוב נקרא שמו,"קרא שמו יעקב"
 הקדוש . ודאי,"ויעקבני" .אלא קרא שמו

אותו הנחש הקדמוני הוא ראה שברוך הוא 
 הרי , אמר, כיון שבא יעקב.חכם להרע

הרי ו.  קרא לו יעקבלכן ו,ודאי חכם כנגדו
נו בכל מקום ויקרא סתם זו היא באר

 "ויקרא אל משה" ככתוב ,הדרגה האחרונה
 בכל מקום ,"ויקרא שמו יעקב" וכאן ,'וגו

 .על ידי בן אדם) אלא(שמו לא נקרא 
ויקרא לו אל אלהי , ,במקום אחר מה כתוב

 . הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אל,"ישראל
 ואתה אלוה ,עליונים אני אלוה ב,אמר לו

  .בתחתונים

á÷òé åîù àø÷éå) íù(á÷ " á÷òé äéì éø÷ ä
éàãå6996 áéúë éæç àú )åì æë úéæàøá ( àø÷ éëä

 åîù àø÷ àìà áéúë àì åîù àø÷ð á÷òé åîù
á÷ äéì àîç éàãå éðá÷òéå" àéåç àåää àäã ä

 á÷òé àúàã ïåéë àùàáàì íéëç åäéà äàîã÷
êë ïéâáå äéìá÷ì íéëç éàãå àä øîà äéì àø÷ 

 á÷òéåàä6997 àø÷éå øúà ìëá àðîé÷åà 
íúñ6998 áéúëã äîë äàøúá àâøã àåä éàä 

)à à àø÷éå (åâå äùî ìà àø÷éå ' àø÷éå àëäå
éø÷à àì äéîù øúà ìëá á÷òé åîù) àìà( ìò 

 áéúë äî àøçà øúàá ùð øáã àãé) úéùàøá
ë âì (ìàøùé éäìà ìà åì àø÷éå6999á÷ " àø÷ ä

ìà á÷òéì äéì7000à "äìà àðà ì úðàå éàìòá à
éàúúá àäìà  

 יעקב היה יודע שעשו היה לו ,ובא וראה
 ועל כן בכל ,עקוםלהדבק באותו נחש 

   אחרוםמעשיו נמשך עליו כנחש עק

òãé äåä á÷òé éæç àúå7001 äéì äåä åùòã 
 ìëá àã ìòå àîé÷ò àéåç àåääá à÷áãúàì

àøçà àîé÷ò àéåçë äéìò êùîúà éåãáåò  
  íìòðä ùøãî  

י יוסי היה בא מקפוטקיא רבי יצחק ברב
 אמר לו רבי . פגע בו רבי יהודה.ללוד
תא י תאמר שחברינו חכמי הברי,יצחק

מן  התעוררו לענין הזה שיצר הרע ישתכח
 , אמר לו. פרט לאותה שעת הזווג,העולם

 כך צריך יצר הרע לעולם כגשם ,חייך
 שמחת , שאלמלא יצר הרע,לעולם

לת ו אבל לא מנו.השמועה לא תהיה
לא " זהו שכתוב .בו לחטוא אשונהכבר

 àé÷èåô÷î éúà äåä éñåé éáøá ÷çöé éáø
 ÷çöé éáø äéì øîà äãåäé éáø äéá òâô ãåìì
 éàäì åøòúà àúéðúî éîéëç àðøéáçã øîàú
 àéää øá àîìò ïî éùðúé òøä øöéã àðééðò

é êéøèöà éëä êééç äéì øîà àâååéæì àúòù øö
 òøä øöé àìîìàã íìåòì àøèîë íìåòì òøä

éåäéì àì àúòîùã àúååãç7002ìååðî àì ìáà ä 
 áéúëã àåä àãä äéá éèçîì àúéîã÷ë) äéòùé

                                                           

רך לזה למאי דפרשינן השתא וידו אוחזת כל ענין זה דוחק הוא שנאמר שידעה כל ענין זה הצו 6996
ש לקמן וירא סתם היא המלכות וזה הפך "המלכות קראה שמו יעקב כמ' פי). אור יקר(רבקה ולא יצחק 

 ).מ"מ(א הוא שקראו יעקב "נח דף מ שהז' ש בפ"ממ
 ).הערת הזוהר(ב ”קב ע 6997
 ).אור יקר(ה שמפני צניעות אינה נזכרת בשם אלא ויקרא סתם היא השכינה מלכות אש 6998
ישראל ' א הנק"ויקרא לו ליעקב אל ומי הוא שקראו אלהי ישראל שהיא בינה שהיא אלוה של ז' פי 6999

א נוטה לצד "א קראה שמו הבינה אל לפי שז"ובתחלה מלכות היא שקראתו יעקב ואחר שהשיג פרצוף ז
 ).מ"מ(החסד כנודע 

ט הלשון להיפך אך יש להעמיד שניהם כי לפי הנוסח אשר כאן הוא "פ ע"ר ס"ב' א ועי"פו עג "ח' עי 7000
ז שהיום יש לפרקים "והוא ענין ד). ו"לש(ז "פ ע"ר ר"עוד ב' ר הוא דברי דוד ועי"דברי יעקב ולפי הנוסח דב

 ).א"א פו ע"כללים ח(התנוצצויות של גילוי מעין מה שיהיה לעתיד לבא 
 הגוי אפילו יעשה כל רע שבעולם ויפוגם כל העריות לא יפגום במדות העליונות כלל הענין הוא כי 7001

שרים כענין שדרשו בזהר בפסוק ואחשוך גם אנכי אותך ' ואף לא נגד הקדושה רק אשר השולט עליו מע
ו אם יחטא אפילו חטא קטן פוגם במדות העליונות והטעם "מחטא לי אמנם הישראל אינו כך אלא אם ח

 הגוי אינו בקדושה ומעשיו אינם פוגמים אלא לפי מקום אחיזתו אמנם הישראל אחוז בקדושה לזה כי
ש "ל וז"ופוגם ובראות יעקב כך רצה לדחות את עשו חוצה לקדושה כדי שלא יפגום אלא שרו שהוא סמא

 ).אור יקר(הכי אצטריך 
שכמו שאב ' י' ג הק"שעה' ועי. ב חדוותא דאורייתא"לעיל צד ע' ועי. יין' א שזה בחי"ג צה ע"ח' עי 7002
 . כך רב מוליד, מוליד
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  . ' וגו"ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי
  

è àé (åâå éùã÷ øä ìëá åúéçùé àìå åòøé àì'   

 הוא הלב שמדורו של ,אמר רבי שמעון
 לב טוב , רבי אליעזר אומר.יצר הרע בו

ואהבת את "ב  כתולכן ו,בנין הגוף והנשמה
.  שהוא עקר הכל,"אלהיך בכל לבבך' ה

 כך אומרים משמם , אמר,כשבא רב כהנא
 שני בנינים של הגוף ,יתאישל בעלי הבר

 שאמר רבי שמעון אמר .הכבד והלב ,הם
 מנהיגים את  הם הכבד והלב,רבי יהודה

 המנהיג של הראש .הגוף בכל צדדי איבריו
 . אבל של הגוף הם שנים,הוא המח

  והיינו. והשני הלב,שון הוא הכבדוהרא
 ,"ויתרצצו הבנים בקרבה"שכתוב בפרשה 

] כתוב[מה ל. אלו שני בניני הגוף
 )מתעורר( משום שמהלב ,"צצווויתר"

 )שאלו( "ויתרצצו. "ממנונשכח היצר הרע 
 אלא אמר רב .וישליוכתוב היה צריך ל

  כלומר נשבר,וישברו "צצווויתר" ,הונא
 הגוף מהו , יהודה אמר רבי.וחילםחם וכ

 ולמה ,"אם כן למה זה אנכי" ,אומר
  ".'ש את הוותלך לדר" , מיד,נבראתי

 øöéã äéøåãîã àáì àåä ïåòîù éáø øîà
 àðééðá àáè àáì øîåà øæòéìà éáø äéá òøä

 àúîùðå àôåâã>ïéâáå< áéúë êë )ä å íéøáã (
åäé úà úáäàå" àåäã êááì ìëá êéäìà ä

àðäë áø àúà ãë àìëã àø÷ò éëä øîà 
 àúéðúî éøàîã ïåäéîùî ïðéøîà]éøú) [éë( 

 éáø øîàã àáìå àãáë ïåðéà àôåâã éðééðá
 éâäðî ïåðéà àáìå àãáë äãåäé éáø øîà ïåòîù
 àçåî àùéøã àâäðî éåøáà éøèñ ìëá àôåâ
 àãáë àåä äàîã÷å ïéøú ïåðéà àôåâã ìáà

 àúùøôá áéúëã åðééäå àáì àðééðú) úéùàøá
áë äë( åööåøúéå ïéøú ïéìà äáø÷á íéðáä 

 àáìã íåùî åööåøúéå àîòè éàî àôåâã éðééðá
)éøòúà (]éùðúà[ äéðî )ã( åööåøúéå òøä øöé
)åìàù (]åéìùéå[ øîà àìà äéì éòáî ]àðåä áø[ 

 øîà íìéçå íçë øáùð øîåìë åøáùéå åööåøúéå
 éëðà äæ äîì ïë íà øîåà åäî óåâä äãåäé éáø

ãéî éúàøáð äîìå åøãì êìúååäé úà ù"ä  
לה שני גוים בבטנך ושני ' ויאמר ה"
 .הכבד והלב , אלו השני גאים,' וגו"מיםולא

 רבי יהודה אמר .רבי יוסי אמר המח והלב
 ,"בבטנך" משמע שכתוב ,המח אין בכלל זה

ושני לאמים " .ואין המח בבטן אלא בראש
 , זהו הכבד,"ד צעירוורב יעב' ממעיך וגו

 ,ש לפני הלב והוא משמ,שהוא רב וגדול
 הכבד קולט הדם ,שאמר רבי יהודה
  .ומשמש בו לפני הלב

åäé øîàéå" éðùå êðèáá íéåâ éðù äì ä
åâå íéîåàì ')âë íù( áìäå ãáëä íéàâ éðùä åìà 

 çåîä øîà äãåäé éáø áìäå çåîä øîà éñåé éáø
éà çåîäå êðèáá áéúëã òîùî äæ ììëá ïéàåð 

 íéîàì éðùå ùàøá àìà ïèáá]êéòîî[å  áø
 àåäå ìåãâå áø àåäù ãáëä åäæ øéòö ãåáòé
 ãáëä äãåäé éáø øîàã áìä éðôì ùîùî

èìå÷479 áìä éðôì åá ùîùîå íãä   
  çì÷/á  
  øäæ  

 וזה בא . וכך צריך,בחכמה בעקמומיות
זה  מה ,כמו זה מה שאמר רבי שמעון

ם יויברא אלהים את התנינ"שכתוב 
ואת כל נפש " .זה יעקב ועשו ,"ליםוהגד

 àã àééúàå êéøèöà éëäå åîé÷òá àúîëçá
 ïåòîù éáø øîàã àä éë]éàî[ áéúëã ) úéùàøá

àë à (éäìà àøáéå"íéìåãâä íéðéðúä úà í7003 
 ïéìà úùîåøä äéçä ùôð ìë úàå åùòå á÷òé àã

                                                           

ר תרין קשקשוי ותרין סנפירין "רישיה ג, ת ויסוד"יש מדות ראוי שיתייחסו בשם תנינים והם ת 7003
ת תנין גדול והיסוד תנין קטן והם טהורים ונגדם "ת או יסוד זנבו מלכות והת"ה גופו הת"גדולה וגבורה נו

פנימי ' חיצוני הב' נגד היסוד ועתה התנינים הגדולים הם הא' ת והב"ד התל נג"סמא' חוצה שנים כהם הא
ל שתי ספירות נגדיות זה קו האמצעי בקדושה וזה קו האמצעי בקליפות וכן יעקב ועשו "ת וסמא"שהם ת

 ).אור יקר(מרכבה אליהם זה קדוש וזה טמא 
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אלו שאר הדרגות  ,"משתו הרהחיה
 ודאי שיעקב נעשה חכם כנגד .שביניהם

  . וכך צריך,אותו הנחש האחר

ðéáã ïéâøã øàùåäéé7004 á÷òé ãéáòúà éàãå 
êéøèöà éëäå àøçà àéåç àåääã äéìá÷ì íéëç  

שעיר ] קרבנו[ בכל חדש וחדש ולכן
 כדי להמשיכו למקומו ויפרד מן ,אחד

פורים להקריב אותו י הכום וכן בי,הלבנה
עליו ולא יוכל  לשלוט  וזה בחכמה,השעיר
ונשא השעיר עליו את כל " שכתוב ,להרע

 ובארוהו שזה ,"תם אל ארץ גזרהונועו
 והכל בחכמה וברמאות . שהוא שעיר,עשו

ועם עקש " משום שכתוב ,מהל .כלפיו
ם ו עק, משום שהוא נחש רע,"תתפתל

 מסטין למעלה ומסטין , חכם להרע,רוחה
ישראל מקדימים ומתחכמים ולכן . למטה

 כדי שלא יוכל , בעקמימות,לו בחכמה
   .טולהרע ולשל

  

ãç àçøéå àçøé ìëá êë ïéâáå ïéâá øéòù 
 ïëå àøäéñ ïî ùøôúéå äéøúàì äéì àëùîàì

éøåôëã àîåéá7005 àãå øéòù àåää àáø÷àì 
 àùàáàì ìéëé àìå äéìò äàèìùì äîëçá

 áéúëã)áë æè àø÷éå ( ìë úà åéìò øéòùä àùðå
 åäéàã åùò àãã äåî÷åàå äøæâ õøà ìà íúåðåò
 àîòè éàî äéáâì úåàîøáå äîëçá àìëå øéòù

 áéúëã íåùî)éìäúæë çé í ( ìúôúú ù÷ò íòå
 íéëç àçåø íé÷ò àùéá àéåç åäéàã ïéâá
 êë ïéâáå àúúì éèñàå àìéòì éèñà àùàáàì
 åîé÷òá äîëçá äéì ïéîëçå ïéîã÷î ìàøùé

 äàèìùìå àùàáàì ìéëé àìã ïéâá  
 כל , שהוא בסוד האמונה,כן יעקבול

מעשיו כלפי עשו משום שלא נתן מקום 
לא יקרב  ו,לנחש ההוא לטמא את המקדש

 ועל כן לא הצטרך .בעולם ישלוט אליו ולא
 , ולא ליצחק,לאברהם להתנהג בעקמימות

 , שהוא הצד של הנחש ההוא,משום שעשו
 שהוא בעל , אבל יעקב.בא לעולםשטרם 
כנגד אותו הנחש  לעמוד  צריך לו,הבית
 לו כלל שליטה לטמא את בית יתןשלא 

 ועל כן צריך ליעקב יותר ,המקדש של יעקב
 ישראל קדושים לכן ו,כל בני העולםמ

 ,נבחרו לחלק גורלו של הקדוש ברוך הוא
  ".עמו יעקב חבל נחלתו' כי חלק ה"שכתוב 

 ìë àúåðîéäîã àæøá åäéàã á÷òé àã ìòå
 äéì àúëåã áäé àìã ïéâá åùòã éáâì éåãáåò
 äéáâì áéø÷é àìå àùã÷î àáàñì àéåç àåääì

éì êéøèöà àì àã ìòå àîìòá èåìùé àìå ä
 ïéâá ÷çöéì àìå àî÷åòá àâäðúàì íäøáàì
 àúà àì ãò àéåç àåääã àøèñ åäéàã åùòã

àúéáã äéøàî åäéàã á÷òé ìáà àîìòì7006 
 àìã àéåç àåääã äéìá÷ì àîéé÷ì äéì éòáéà
 àùã÷î éá àáàñì ììë àúåðèìù äéì áéäé
 éðá ìëî øéúé á÷òéì êéøèöà àã ìòå á÷òéã

éøáúà ïéùéã÷ ìàøùé êë ïéâáå àîìò ÷ìåç åø
á÷ã äéáãò" áéúëã ä)è áì íéøáã ( ÷ìç éë

åäé"åúìçð ìáç á÷òé åîò ä7007  
 הצד של אברהם גרם ,"ויגדלו הנערים"

 הוא היה ,להם להתגדל וזכותו סיעה להם
כי ידעתיו " שכתוב ,מחנך אותם במצוות

 לרבות ,' וגו"יצוה את בניואשר למען 

íéøòðä åìãâéå) æë äë úéùàøá (> àøèñ
àìãâúàì ïåì íéøâ íäøáàã7008 òééñ äéúåëæå 

 áéúëã úåöîá ïåì êðçî äåä àåä ïåì)íù çé 

                                                                                                                                                                                     

ת "פירוש ת). אור יקר(בו הם כל שאר המדרגות המתלוות אלהים שהם סנפירא וקשקשיו ראשו וזנ 7004
 ).א"נ(ח "ז. ק שבאדם בליעל"מ בקליפה ושאר דרגין ו"ק ולמטה ס"כולל ו' ק בסוד גוף ו"ודרגין דיליה ו

כ מה עניינו דעשו דאיהו סטרא דההוא חויא עד לא אתא "וירא דף קיד על שעיר דיוה' ש בפי"עמ 7005
 ).אור יקר(כ אברהם ויצחק " משאתשובה שנית שיעקב מאריה דביתא, לעלמא הרי זו תשובה אחת

 .מ"ש במ"ועיי, )הערת הזוהר(ב " כא ע7006
א "בהגר (ג"א אחוז בחו" כמו חבל שאחוז בשני דברים בימין ושמאל והוא יעקב חבל נחלתו וכן עד7007

 ).ג"ח כט ע"בתז
והתהום , והוא כלל הגולגלתא חיוורתא סוד החסד העליון ', ויגדלו הנערים סיטרא דאברהם כו7008
). מ ביאורי הזהר דף צה"כתבי הגרמ (הוא הנוקבין של עשו, ]משלי ג[שבדעתו תהומות נבקעו , תתאה

, וגם עכירת המים מתגדלים בסוד ויגדלו הנערים, ם סוד התורה ופנימיותיה"י המי"ובהכרח מתגדל ע
 - מ משקלוב "כתבי הגרמ (ואתי חסד ופריש גזעין, כ שמתגדל"ג, ש"שהוא חסדו ית, וסטרא דאברהם

 ). דף שסט-ליקוטים 
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ויגדלו הנערים ויהי עשו איש " .יעקב ועשו
 כל אחד , אמר רבי אלעזר.' וגו"צידידע 

  ,ואחד נפרד לדרכו

èé (åâå åéðá úà äåöé øùà ïòîì åéúòãé éë '
åùòå á÷òé äàâñàì< åùò éäéå íéøòðä åìãâéå 

éö òãåé ùéàåâå ã ')æë äë íù ( øæòìà éáø øîà
äéçøàì ùøôúà ãçå ãç ìë  

  íìòðä ùøãî  
 , אמר רב כהנא".ויצא הראשון אדמוני"

 למה . והוא אדמוני,הכבד הוא הראשון
 . על שבולע את הדם תחלה,הוא אדמוני

 , למה נקרא שמו ראשון,רבי אליעזר אומר
 ,ע הדם מכל המאכלועל שהוא ראשון לבל

ובמי  .דם אבל לא ליצירהוהוא ראשון ל
 על שהוא רב ,"ורב יעבד צעיר" נעמיד

.  והוא עובד ללב,וגדול בשעורו מן הלב
 אלא , למה באה הפרשה הזו,אמר רבי אבא

 שאף על גב ,להראות לבני העולם
דרכו וטבעו  ,שהשלמות ההיא תהיה בארץ

בא  , רבי ייסא אמר.של העולם לא ישתנה
 ,א צד בפיו והו, הכבד הוא הצד ציד,וראה

 ".שב אהליםוי" והוא ,והלב הוא החושב
 חושב ,"ויזד יעקב נזיד"זהו שכתוב 

  . נושא ונותן בתורה,מחשבות

éðåîãà ïåùàøä àöéå )äë íù ( áø øîà
ïåùàøä àåä ãáëä àðäë7009 äîì éðåîãà àåäå 

 éáø äìçú íãä úà òìåáù ìò éðåîãà àåä
 àåäù ìò ïåùàø åîù àø÷ð äîì øîåà øæòéìà

åùàø ïåùàø àåäå ìëàîä ìëî íãä òåìáì ï
 äøéöéì àì ìáà íãì)ïàîáå] (éàîáå[ áøå íé÷åð 

 áìä ïî åøåòùá ìåãâå áø àåäù ìò øéòö ãåáòé
 àúà äîì àáà éáø øîà áìì ãáåò àåäå
 ìò óàã àîìò éðáì äàæçàì àìà àã àúùøô
 äéçøà àòøàá éåäéì àúåîéìù àéääã áâ

 àñéé éáø éðúùà àì àîìòã äéòáèå àá øîà
 áìäå åéôá ãö àåäå ãéö ãöä àåä ãáëä äàøå
 áéúëã àåä àãä íéìäà áùåé àåäå áùåçä àåä
 ïúåðå àùåð úåáùçî áùåç ãéæð á÷òé ãæéå

äøåúá  
 רבי בא בשם רבי אחא ".ויזד יעקב נזיד"
 . לעולם טבעו של עולם אינו משתנה,אמר

 כמו ,"ויזד יעקב נזיד" , מה כתיב,בא וראה
 ותרגומו ,"זדו עליהםאשר "שנאמר 

 הלב חושב ומהרהר , כלומר,שחשבו
ויבא " , מה כתוב.בתורה בידיעת בוראו

 הכבד שדרך ,"עשו מן השדה והוא עיף
ע ואינו וטבעו לצאת ולצוד ציד בפיו לבל

 עד , והוא אומר ללב, נקרא עיף,מוצא
 ,שאתה מהרהר בדברים אלו בדברי תורה

   .גופך לקיים הרהר באכילה ובשתיה
  

 ãéæð á÷òé ãæéå)èë íù ( éáø íùá àá éáø
 äðúùî åðéà íìåò ìù åòáè íìåòì øîà àçà
 úàã äîë ãéæð á÷òé ãæéå áéúë äî äàøå àá

 øîà)áé çé úåîù ( åîåâøúå íäéìò åãæ øùà
 äøåúá øäøäîå áùåç áìä øîåìë åáéùçã

 áéúë äî åàøåá úòéãéá)èë äë úéùàøá ( àáéå
 ãáëä óéò àåäå äãùä ïî åùò åòáè êøãù

 àø÷ð àöåî åðéàå òåìáì åéôá ãéö ãåöìå úàöì
 íéøáãá øäøäî äúàù ãò áìì øîåà àåäå óéò
 íéé÷ì äéúùáå äìéëàá øäøä äøåú éøáãá åìà

êôåâ7010   

                                                           

 שבהם שולח המזון ,י וורידי הכבד" החיצון שבכולם נמשך חיותו מן הכבד ע,שרשי כלים אלו'  ג7009
 ,י עורקים הדופקים הנמשכין מן הלב" והכלי אמצעי נמשך חיותו מן הלב ע.שהוא הדם אל אותו החיצון

 , אלא שחזר ונזדכך בלב,כ" חומרי גדם'  והוא בחי,החיות הרוחני כעין רוח דק וזך) המזון(שבהם שולח 
 ואז הלב חוזר ומזככו , והיותר מובחר שולח אל הלב,כנודע כי הכבד שולח דם הממשי אל כל אבר ואבר

כ הלב שולח " ואח. ומשלחו אל כלי האמצעי אשר בכל אבר ואבר,רוחניות זך) דם(' ונעשה בו בחי) 'פעם ב(
 ואז שולחו המוח אל הכלי הפנימי של האבר ,' ומזדכך פעם ג ושם חוזר,רוחניות היותר זך אל המוח) דם(

מח לב ). ח שער המוחין ה"ע ( ואותו הרוחניות הזך נקרא כח ההרגשה,דרך גידין הנמשכין מן המוח כנודע
 המפסיק באמצע ששם היה פרסהמקום הכבד הוא תיכף למטה מן ה, וכבד הם מלכים על הראש בטן וגויה

 ה לבד" ואין שם כחות עליונות לפי מה שהוא אדם אלא בסוד נפש בהמ,מעלההצמצום וסילוק האורות ל
 ).א יח"ש ז"פת(

ומלת נזיד הוא לשון . שהם המחשבות שחושב לעולם האיך יעבוד את אלהיו,  ויזד יעקב נזיד7010
זה לעולם חושב מחשבות ומסגף את עצמו כדי להשיג חיי , מלשון אשר זדו עליהם כתרגומו, מחשבה
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ויאמר עשו אל יעקב "זהו שכתוב 
 כי כן ,"ם הזהום האדוהלעיטני נא מן האד

 ,ע הדם ולשגר לשאר האבריםודרכי לבל
והלב . א אכילה ושתיה בל"כי עיף אנכי"

בחר מכל מה ו תן לי הראשון והמ,אומר
מכרה " שכתוב ו זה. תן לי בכורתך,שתבלע

 עד .התאוהכח  ".רתך ליוכיום את בכ
 .בולעהכבד  ,שהלב מהרהר וחושב במאכל

 והרהור של הלב תשוקהשאלמלא אותו 
  .עו לבלווהאברים לא יכלהכבד  ,במאכל

 áéúëã àåä àãä)ì íù (åùò øîàéå á÷òé ìà 
 éëøã ïë éë äæä íåãàä íåãàä ïî àð éðèéòìä
 éëðà óéò éë íéøáàä øàùì øâùìå íãä òåìáì
 ïåùàøä éì ïú øîåà áìäå äéúùå äìéëà àìá

òìáúù äî ìëî øçáåîäå7011 êúøåëá éì ïú 
 áéúëã àåä àãä)àì íù ( úà íåéë äøëî

àúéîðå÷ éì êúøåëá7012 áìäù ãò àáéàúã 
 ìëàîá áùåçå øäøäî)å(åá ãáëä òì

>ã< àáìã àøåäøäå àôåñë àåää éìîìà
òåìáì íéøáàäå ãáëä åìëåé àì ìëàîá  

  èì÷/à  
  øäæ  

וזה לצד של עבודה  ,זה לצד האמונה
 ששם כל ,ם של רבקהיוכן היה במעי. זרה

 שכאשר היא השתדלה ,אחד הלך לצדו
 או שעברה סמוך למקום ,במעשים כשרים

ב  היה יעק,טוב לעשות את מצוות התורה
 וכשהיתה הולכת סמוך .שמח ודוחק לצאת

 אותו הרשע הכה ,למקום של עבודה זרה
 כשנבראו ויצאו ,לכן ו. ובארוהו,לצאת
 כל אחד נפרד והלך ונמשך למקומו ,לעולם

ויגדלו הנערים ויהי עשו " ועל כן .שראוי לו
  .' וגו"איש ידע ציד

 äãåáòã àøèñì àãå àúåðîéäîã àøèñì àã
éåòîá äåä ïëå äøæ ìéæà ãç ìë ïîúã ä÷áøã 

 åà ïøùëã ïéãáåòá úìãúùà éäéà ãëã äéøèñì
 àúééøåàã éãå÷ô ãáòîì áè øúàì êéîñ úøáò
 àìæà úååä ãëå à÷ôðì ÷éçãå éãç á÷òé äåä
 à÷ôðì ùèá òùø àåää äøæ äãåáò øúàì êéîñ
 àîìòì å÷ôðå åàéøáúà ãë êë ïéâáå äåî÷åàå
 äéúëåãá êùîúàå ìéæàå ùøôúà ãç ìë

úàã àã ìòå äéì éæç)æë äë úéùàøá ( åìãâéå
åâå ãéö òãåé ùéà åùò éäéå íéøòðä'  

 הרי ".ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו"
דע ציד איש ואיש י" שכתוב ,פרשוהו

 ".ר צידוביהוא היה ג" וכתוב שם ,"שדה
 לקפח את בני האדם ,"איש שדה) "מה(

 ,להי והוא אמר שעשה תפ.ג אותםוולהר
 משום שחלק ,"איש שדה" .ווצד אותו בפי

 ,גורלו אינו בישוב אלא במקום חרב
  ". איש שדה" ועל זה , בשדה,במדבר

  

 åéôá ãéö éë åùò úà ÷çöé áäàéå)çë íù (
äåî÷åà àä] äîë) [äîá( áéúëã )æë íù ( ùéà

 ãéö òãåé)äãù ùéàéàî ( ] íúä áéúëå)è é íù (
ãéö øåáâ äéä àåä[ éðáì ïåì àçô÷ì äãù ùéà 

å àùð àúåìö ãéáòã øîà åäéàå ïåì àìè÷ì
 äéáãò ÷ìåçã ïéâá äãù ùéà äéîåôá äéì ãééöå
 àøáãîá áåøç øúàá àìà àáåùéá éäéà åàì

 äãù ùéà àã ìòå àì÷çá  
 איך יצחק לא ידע את כל ,ואם תאמר

 והרי השכינה ,מעשיו הרעים של עשו
 , שאם לא שרתה עמו שכינה,היתה עמו

 . שברך אותואיך יכל לברך את יעקב בשעה

éä àîéú éàå ïéùéá éåãáåò ìë ÷çöé òãé àì ê
åä àúðéëù àäå åùòãä àéøù àì éàã äéîò 

 á÷òéì äéì àëøáì ìéëé êéä àúðéëù äéîò
 àúðéëù éàãå àìà äéëøáã àúòùáåää àøééã 

                                                                                                                                                                                     

מן , ר"שהוא היצה, ש ויבא עשו"וז. ב"כיון שרואה אדם מחזר אחר העה, ר נכנע"בין כה וכה יצהו, ב"העה
 .) פרשת שמות-ספר הליקוטים  (ט"והוא עיף ממחשבותיו של היצה, ז"השדה שהם תענוגי העה

עשו ) בראשית לו א(ל שלטנותא דיליה בכבד דעליה אתמר " איהו סמאהשטן: א"ז נט ע"תיקו'עי  7011
)  כבויקרא טז(ד "ום ערקין דכבדא חיילין ומשריין דיליה וכבד נטיל כל לכלוכין וחובין דערקין הההוא אד

ונשא השעיר עליו את כל עונותם אל ארץ גזרה עונות תם דההוא איש תם אל ארץ גזירה אתר דגזרת 
 דהיום ,ו לאסטוני רשית ליה ל,'כ ועניתם כו"ולכן ביוה' וכותולדות '  פדרש הנעלםבמ 'יע: א"בהגר. עירין

 . חולקא בישראלית ליה ול,לאו דיליה הוא
.  פירוש כח המתאוה ומושך המאכל לאצטומכא והלב יש לו כסופא חמדה ותאוה להרהר באכילה7012

 ). א"נ(ב "הרש
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אלא ודאי ששכינה היתה דרה עמו בבית 
 כדי , הודיעה לוא אבל ל,ודרה עמו תמיד

 אלא בדעתו של ,שיתברך יעקב בלי דעתו
בשעה ההיא ו , וכך צריך,הקדוש ברוך הוא

 , נכנסה עמו שכינה,שנכנס יעקב לפני אביו
ואז ראה יצחק בדעתו שראוי לברכה 

  .ויתברך מדעת השכינה

 àì ìáà øéãú äéîò àøééãå àúéáá äéîò
 àìá á÷òé êøáúéã ïéâá äéì àòãåà>äéúòã <

)àúòãá(á÷ã äéúòãá àìà " êéøèöà éëäå ä
åá úìàò éäåáà éî÷ á÷òé ìàòã àúòù àéää

 éæçúàã ÷çöé éåúòãá àîç ïéãëå àúðéëù äéîò
àúðéëùã àúòãî êéøáúéå àëøáì  

היה פעם אחת רבי שמעון ( בא וראה
 רבי ונכנס לפניו .ושאר החבריםיושב 

 דבר גדול , אמרו לרבי שמעון.אלעזר בנו
 .ם של יעקב ועשוירצינו לבקש לפניך בענינ

 יעקב לתת לעשו תבשיל איך לא רצה
 , ועוד.עדשים עד שמכר לו את בכורתו

ויעקבני זה " ,אמר ליצחק אביועשו ש
 בשעה הזאת אתם , אמר להם".םיפעמי

 שהאמנתם לדברי ,בים לקבל מלקותיחי
 שהרי הכתוב ,עשו ושקרתם לדברי יעקב

 ועוד כתוב ,"ויעקב איש תם"מעיד עליו 
 של  אלא כך הוא ענינו".תתן אמת ליעקב"

 משום שעשו היה שונא את ,יעקב עם עשו
 מיעקב מבקש והיה ,הבכורה בראשונה
 זהו .בלי כסף אפילו שיקח אותה ממנו

ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו "שכתוב 
  ").את הבכרה

éæç àú7013 >ð" éáø áéúé äåä àãç àðîæ à
 øæòìà éáø äéî÷ ìàò àééøáç øàùå ïåòîù

 àúìî ïåòîù éáøì äéì åøîà äéøá ïðéòá àúáø
 àòá àì êéà åùòå á÷òéã àðééðòá êî÷ éòáîì
 ïéáæã ãò ïéçôåìèã ìéùáú åùòì áäéîì á÷òé
 ÷çöéì åùò øîàã ãåòå äéìéã àúåøéëá äéì

 íéîòô äæ éðá÷òéå éäåáà)åì æë úéùàøá ( øîà
 úå÷ìî àìá÷ì íéáééç ïåúà àúòù ïéãäá ïåì
 éîâúôì ïåúø÷ùå åùòã éîâúôì ïåúðîàäã

 àäã á÷òéã äéìò ãäñà àø÷)æë äë úéùàøá (
 áéúë åúå íú ùéà á÷òéå)ë æ äëéî(  úîà ïúú

 ïéâá åùò íò á÷òéã äéðééðò àåä êë àìà á÷òéì
 éòá äåäå àúéîã÷á àúåøéëáì éðñ äåä åùòã
 àãä óñë àìá åìéôà äéì äáñìã á÷òéã äéðî

 áéúëã àåä)ãì äë úéùàøá ( í÷éå úùéå ìëàéå
äøåëáä úà åùò æáéå êìéå<  

ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה "
 ,"ויזד יעקב" , אמר רבי אלעזר".והוא עיף

 שהרי בשביל האבל של ,הנה פרשוה
 אבל ויזד יצחק נזיד היה ,אברהם זה היה

 שהוא ,"ויזד יעקב נזיד"אלא , כתובצריך ל
  רשוהיה יודע את הש

 óéò àåäå äãùä ïî åùò àáéå ãéæð á÷òé ãæéå
)èë íù (à éáø øîà äåî÷åà àä á÷òé ãæéå øæòì

 ÷çöé ãæéå ìáà äåä íäøáàã àúåìáà ïéâá àäã
 äåä åäéàã ãéæð á÷òé ãæéå àìà äéì éòáî ãéæð

àø÷ò òãé  
  íìòðä ùøãî  

שאינם  , כן דרך העבדים,שאמר רבי יוסי
 ,אמר רבי יוסי. אוכלים עד שהאדון אוכל

ויעקב נתן לעשו לחם " ,כתוב לאחר כן
לגלים וגמ ,זה עדשים מה ,"ונזיד עדשים

 כלומר , והגלגל סובב בעולם,לתולגוכג
 באותו , כך הוא בן אדם.שלא נשכח מדרכו

 אף על גב שכל אותו חסד וכבוד ,זמן
לאכול  דרכו של העולם ,ושלמות יהיו

  .ולשתות לא ישתכח

 íðéàù íéãáòä êøã ïë éñåé éáø øîàã
 áéúë éñåé éáø øîà ìëåà ïåãàäù ãò íéìëåà

 ïë øçàì)ãì äë úéùàøá ( åùòì ïúð á÷òéå
 àúìâìâë ïéìâìâñ íéùãò åäî íéùãò ãéæðå íçì
 éùðúà àìã øîåìë àîìòá áéáñ àìâìâå
 áâ ìò óà àðîæ àåääá ùð øá àåä êë äéçøàî
 äéçøà éåäéì àúåîéìùå ø÷éå åáéè àåää ìëã

éùðúé àì éúùîìå ìëéîì àîìòã  
 ארבע רוחות העולם , שנינו:משנה
עורר יד הקדוש ברוך הוא ל ועת,מנשבות

הגוף שיהיה כלול מארבע  לקיים רוח אחד
מארבע רוחות באי " זהו שכתוב .רוחות

 ïáùðî íìåòä úåçåø òáøà ïðú ïéúéðúî
 ãçà çåø øøåòúäì àåä êéøá àùãå÷ ãéúòå

ãî ìåìë àäéù óåâä íéé÷ì ' àåä àãä úåçåø

                                                           

 ##*ח"נראה לשים את הסוגר לפני הת@ 7013
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 בארבע לא כתוב אלא מארבע ".הרוח
.  שיהא כלול מארבעתם,רוחות העולם

 הוא , אותו הרוח הוא רוח המוליד,ולמדנו
 ואין בין העולם הזה ,הרוח האוכל ושותה

 ,יות בלבדוכלימות המשיח אלא שעבוד מל
 אלא תחיית המתיםואין בין עולם הזה ל

   .נקיות והשגת ידיעה
  

 áéúëã)è æì ìà÷æçé ( çåøä éàá úåçåø òáøàî
 íìåòä úåçåø òáøàî àìà áéúë àì òáøàá
 àåä çåøä åúåà àðàúå íúòáøàî ìåìë àäéù
 ïéá ïéàå äúåùå ìëåàä çåøä àåä ãéìåîä çåø
 úåéëìî ãåáòù àìà çéùîä úåîéì äæä íìåòä
 àìà íéúîä úééçúì äæä íìåò ïéá ïéàå ãáìá

 äòéãé úâùäå úåé÷ð  
אמר רב .  ואריכות ימים,רב נחמן אמר

 תחיית המתים וכי ימות המשיח ו,יוסף
 בית , ששנינו, לא,אמר לו .אינם אחד

 קבוץ גליות ,המקדש קודם לקבוץ גליות
 תחיית המתים ו,תחיית המתיםקודם ל

בונה " שכתוב , מנין לנו.לםוהאחרון שבכ
הרופא " ".נדחי ישראל יכנס' ירושלים ה

 זו היא ,"לשבורי לב ומחבש לעצבותם
 שהיא הרפואה לשבורי לב תחיית המתים

 ואחריו ,תחלה "בונה ירושלים" .על מתיהם
 "והרופא לשבורי לב" ,"נדחי ישראל יכנס"

  .אחרון על הכל

íéîé úåëéøàå øîà ïîçð áø7014 áø øîà 
 ãç åàì íéúîä úééçúå çéùîä úåîé éëå óñåé
 íãå÷ ùã÷îä úéá ïðúã àì äéì øîà àåä
 íéúîä úééçúì íãå÷ úåéìâ õåá÷ úåéìâ õåá÷ì
 ïì àðî íìëáù ïåøçà àåä íéúîä úééçúå

áéúëã7015) á æî÷ íéìäú (åäé íìùåøé äðåá" ä
 ùáçîå áì éøåáùì àôåøä ñðëé ìàøùé éçãð
 äàåôøä àéäù íéúîä úééçú àéä åæ íúåáöòì
 äìçú íìùåøé äðåá íäéúî ìò áì éøåáùì
 áì éøåáùì àôåøäå ñðëé ìàøùé éçãð åéøçàå

ìëä ìò ïåøçà  
קבוץ גליות  ארבעים שנה קודם ,שנינו

ויהי יצחק "נו  כמו שאמר,תחיית המתיםל
 ארבעים השנה הללו מה ".בן ארבעים שנה

 , אמר רב כהנא אמר רבי ברוקא.מעשיהם
 כמה תחיית המתיםמקבוץ גליות עד 

 , כמה מלחמות יתעוררו על ישראל,צרות
   שכתוב,ואשרי הנמלט מהם

 úééçúì úåéìâ õåá÷ä íãå÷ äðù íéòáøà ïðú
íéúîä7016 ïðéøîàãë )ë äë úéùàøá ( éäéå

 ïá ÷çöé éàî äðù íéòáøà éàä äðù íéòáøà
 à÷åøá éáø øîà àðäë áø øîà åäééúãéáò
 äîë úåøö äîë íéúîä úééçú ãò úåéìâ õåá÷î
 èìîðä éøùàå ìàøùé ìò åøøåòúé úåîçìî

áéúëã íäî  
  èì÷/á  
  øäæ  

 עשה לכן ,שלו באותו צד שנדבק בו
 ,םו עדשים תבשיל אד אדומיםתבשילים

זק של והחבר את הכח וושהתבשיל הזה ש
 ,ר את חזקו וכחוום כדי לשבוהדם האד

 עשה לו בחכמה כמו אותו הצבע לכןו

 êë ïéâáå äéá ÷áãúàã àøèñ àåääá äéìéã
 à÷îåñ ìéùáú íéùãò ïé÷îåñ ïéìéùáú ãáò

]àìéùáúã) [àìéùáúå( àã ]î[ àìéç øáú
 äéô÷åú àøáúì ïéâá à÷îåñ àîãã àô÷åúå

äéìéçå7017úîëçá äéì ãáò êë ïéâáå  àåääë à

                                                           

  ).ו"לש(ש "וכן שם קיד ע' ד ולא יטעמון עוד כו"לעיל קטז ע' עי 7014
 .)הערת הזוהר(א ” קלד ע7015
שנה הוא מאחר שיש ' טעם היותו מ) ו"לש] (ג"סט ע[' ענף טז סימן ה' ב דרוש ד"ה ח"ספר הדע' עי 7016

וקיבוץ גלויות זה הוא גופא . שנים' מהם נתקן בי' וכל א, נוגה' בנות העומדים במדרגת קלי' בנים וב' ב
  ).ד"ב נז ע"ה ח"דע(ר תחיית המתים החומר של העולם יתחלף רק לאח). א"ב קלט ע"כללים ח(ביאת משיח 

הענין הוא כי לפי מה שהיה עולה על הדעת כי בהשפעת החיצונים חלקם יגברו ויהיה להם אחיזה  7017
כמו ששני . תבשיל ודאי של עשו, בקדושה וגבורה ומפני זה נסה יעקב בסוד התבשיל הזה שהוא אדום

כן יש בחינה שבה מתבשל . הזרע העליוןומבשלים , שהם יסוד ומלכות, שחקים שוחקים מן לצדיקים
ובהיות השמרים האלו . כי שמרי הקדרה נתונים להם האדום והשחור שסרה נחשתה, תבשיל לחיצונים

' הא, מדות הפכיות' ולזה נמצא בתבשיל הזה ב. אדרבה הם פורשים מן הקדושה, ניתן לחיצונים, האדומים
ואין להם , הם נבדלים בחלקם,  בהנתן להם חלק זהכי, מתבר חילא ותוקפא דדמא מטעם זה' והב, אדום
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ועל התבשיל ההוא נמכר לו לעבד . םוהאד
 ובשעה ההיא ידע ,ומכר בכורתו ליעקב

 שבשביל שעיר אחד שיקריבו ישראל ,יעקב
 יתהפך לעבד לבניו ולא יקטרג ,לדרגה שלו

 , ובכל הלך יעקב עם עשו בחכמה.להם
 ולא , אותה הדרגה של עשו החכםמשום

 , ביתו)בו(ונכנע ולא נטמא  , לשלוטיכל
  .והוא יגן עליו

 äéì ïáãæà àìéùáú àåää ìòå à÷îåñ àðååâ
 àúòù àéääáå á÷òéì äéúåøéëá ïéáæå àãáòì
 éáâì ìàøùé ïåáø÷éã ãç øéòù ïéâáã á÷òé òãé
 ïåì âøè÷é àìå éåðáì àãáòì êôäúé äéìéã àâøã
 ïéâá äîëçá åùòã äéáâì á÷òé ìæà àìëáå
 äàèìùì ìéëé àìå åùòã íéëç àâøã àåää

à àìå àéôëúàå áàúñ)äéá(480 åäéàå äéúéá 
äéìò ïéâé  

ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן ("
ם י למה כתוב פעמי".ם הזהום האדוהאד
 , אלא משום שכל מה שיש בו,םוהאד
 ".ויצא הראשון אדמוני" כמו שנאמר ,םואד

ם ום האדומן האד" שכתוב ,םוותבשילו אד
ארצה שעיר " שכתוב ,מהו וארצו אד".הזה

הוא " שכתוב , אדומיםאנשיו ו".שדה אדום
פרע ממנו י ומי שעתיד לה".עשו אבי אדום

 ולבושו ".דודי צח ואדום" שכתוב ,םואד
 ,"ם ללבושךומדוע אד" שכתוב ,םואד

  ").מי זה בא מאדום"וכתוב 

>øñç7018ñá åðàöîå "æå à" ìà åùò øîàéå ì
 äæä íåãàä íåãàä ïî àð éðèéòìä á÷òé

)ì äë úéùàøá (îæ éøú áéúë éàîà íåãàä éð
 úàã äîë íåãà äéá úéàã äî ìëã ïéâá àìà

 øîà)äë íù(  åìéùáúå éðåîãà ïåùàøä àöéå
 áéúëã íåãà)ì íù ( äæä íåãàä íåãàä ïî

 áéúëã äîåãà äéìéã àòøàå)íùã áì  ( äöøà
 áéúëã ïéîåãà äéìéã ïéøáåâå íåãà äãù øéòù

)âî åì íù ( ïéîæã ïàîå íåãà éáà åùò àåä
à äéðî àòøôúàì áéúëã íåã)é ä øéù ( çö éãåã

 áéúëã íåãà äéùåáìå íåãàå)á âñ äéòùé (
 áéúëå êùåáìì íåãà òåãî) íùà ( àá äæ éî

íåãàî<  
 , וכן בלבן נראה כך,אמר רבי יהודה

 ככתוב ,משום שהרי הוא היה מכשף
 ואף על גב ".בגללך' נחשתי ויברכני ה"

 עם , היה שלםלכן ,שיעקב נקרא איש שלם
ך לו ללכת עמו ברחמים היה מי שהצטר

 ועם מי שהצטרך לו ללכת עמו בדין ,הולך
 משום ששני ,קשה ובעקמימות היה הולך

עם חסיד " ועליו כתוב ,חלקים היו בו
 עם חסיד בצד ".ד ועם עקש תתפתלתתחס

 , ועם העקש בצד של הדין הקשה,דהחס
  .הכל כראוי

à" àäã ïéâá éëä éæçúà ïáìá ïëå äãåäé ø
 àùøç åäéà áéúëã äîë äåä)æë ì úéùàøá (

åäé éðëøáéå éúùçð" á÷òéã áâ ìò óàå êììâá ä
 íéìù øáâ éø÷à>íéìù äåä êë ïéâá< ïàî íò 

 ìéæà äåä éîçøá äéîò êäéîì äéì êéøèöàã
 àéù÷ àðéãá äéîò êäéîì êéøèöàã ïàî íòå

äéá ååä é÷ìåç éøúã ïéâá ìéæà äåä åîé÷òáå7019 
 áéúë äéìòå)æë çé íéìäú ( íò ãñçúú ãéñç

ñçã àøèñá ãéñç íò ìúôúú ù÷ò íòå" íòå ã
úåàé à÷ãë àìë àéù÷ àðéãã àøèñá ù÷ò  

' ãáìî õøàá áòø éäéååâå ïåùàøä áòøä  "ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון"

                                                                                                                                                                                     

שרים חלקם מהתבשיל ' פרי החג שהיו ישראל מקריבים נותנים לע' וזהו סוד ע. אחיזה בתבשיל הקדוש
ד זה נסה יעקב בערמה שהיה "וע. שלא ישלטו על ישראל ונבדלים מהקדושה, ובזה מכניעים כחם, העליון

ולפיכך אמר הלעיטני נא מן , חשב להתגבר חילו ולהתחזק,  מדתוובראות עשו ושרו תבשיל, תבשיל אדום
שחשב סמאל היות לו , והיינו ממש סוד שעיר עזאזל. ולא ידע כי אדרבה מכניע כח השר, האדום כמדתו

ש בההיא "וז', וזהו סוד ונשא השעיר עליו את כל עונותם וכו. ומתהפך לעבד, ואדרבה מכניע כחו, לכבוד
, הוא הכנעה אליו וביטול כחו, כי אדרבה במקום שנראה שהיא תגבורת לו,  זהשעתא ידע יעקב סוד

כי אם היות כל ענייניו אדומים מפלתו הוא בסוד האדום כדמסיק , והיינו ענין התוספתא', מהטעם שפי
 ). אור יקר(

ח כג "ל ותמצא בז"ר הגאון ז"נדפס בצידו כאן חסר וכתב אמו. ג שזה תוספתא' ה סי"אור יקר ש' עי 7018
  ).א"הגהות הגר(ב "ע

 ).הערת הזוהר(א "קמו ע). אור יקר(ג ויעקב מרכבה אליו "ת קו האמצעי כולל חו"הת 7019
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צדיק יבחן ' ה" , רבי יהודה פתח ואמר.'וגו
 כמה ".הב חמס שנאה נפשווורשע וא

 וכל מה ,קניםומעשי הקדוש ברוך הוא מת
כתוב  כ,הכל על הדין והאמת ,שהוא עושה

הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל "
בא ". אמונה ואין עול צדיק וישר הוא

 לא דן הקדוש ברוך הוא את אדם ,וראה
הראשון עד שצוה אותו לתועלתו שלא 
יסטה לבו ורצונו לדרך אחרת כדי שלא 

 ועבר על מצות , והוא לא נשמר.יטמא
  . ואחר כן דן אותו בדין,אדונו

)à åë úéùàøá ( øîàå çúô äãåäé éáø) íéìäú
ä àé (åäé" äàðù ñîç áäåàå òùøå ïçáé ÷éãö ä
åùôð7020á÷ã éåãáåò äîë "ïð÷úúî ä7021 ìëå 

èåù÷å àðéã ìò àìë ãéáò åäéàã äî7022 äîë 
 áéúëã)ã áì íéøáã ( ìë éë åìòô íéîú øåöä

 àåä øùéå ÷éãö ìåò ïéàå äðåîà ìà èôùî åéëøã
àúá÷ ïã àì éæç " ãé÷ôã ãò äàîã÷ íãàì ä

äéúåòøå äéáì éèñé àìã äéúìòåúì äéì7023 
 àì åäéàå áàúñé àìã ïéâá àøçà çøàì

ãå÷ô ìò øáòå øîúñààäéøàîã 7024 ïë øúáìå 
àðéã äéì ïã  

  íìòðä ùøãî  
בעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב "

  ".בספר
)à áé ìàéðã ( ìë êîò èìîé àéää úòáå

á áåúë àöîðäøôñ  
יתבררו ויתלבנו " ,רבי יהודה אמר מכאן

 , רבי יצחק אמר מכאן".ויצרפו רבים
רף את הכסף ובחנתים ווצרפתים כצ"

 ובאותם הימים יהיו ".חן את הזהבוכב
 ומשעה .ימים אשר יאמרו אין לי בהם חפץ

 ארבעים תחיית המתיםשיעברו הצרות עד 
כי ארבעים " ,בא וראה ,רב הונא אמר. שנה

אשר לא ' ו בני ישראל במדבר וגושנה הלכ
 . כאן)הגוף( כדוגמא זו ,"'שמעו בקול ה
 .דבר אחדאמרו  כל אלו ,אמר רב יוסף

 שהצרות יעברו ,ולסוף ארבעים שנה
 . יחיו המתים שוכני עפר,והרשעים יכלו

לא תקום פעמים " משום שכתוב ,מהל
תחיית  ומזמן . ודי להם במה שעברו,"צרה

 זהו שכתוב .ישובושב העולם בי יתיהמתים
  ".אחד ושמו אחד' ביום ההוא יהיה ה"

àëäî øîà äãåäé éáø) é íù( åøøáúé 
 àëäî øîà ÷çöé éáø íéáø åôøöéå åðáìúéå

)è âé äéøëæ ( óñëä úà óåøöë íéúôøöå
 åéäé íéîéä íúåàáå áäæä úà ïåçáë íéúðçáå
 äòùîå õôç íäá éì ïéà åøîàé øùà íéîé

ä úééçú ãò úåøöä åøáòéù äðù íéòáøà íéúî
éæç àú øîà àðåä áø) å ä òùåäé( íéòáøà éë 

åâå øáãîá ìàøùé éðá åëìä äðù ' àì øùà
åäé ìå÷á åòîù" éàäë ä]åâåàð[) àôåâ ( øîà àëä

 íéòáøà óåñìå åøîà äìî ãç ïéìà ìë óñåé áø
 íéúîä åéçé åìëé íéòùøäå åøáòé úåøöäù äðù

 áéúëã íåùî àîòè éàî øôò éðëåù) íåçðè à (
 åøáòù äîá íäì éãå äøö íéîòô íå÷ú àì
 åáåùéá àîìò áùééúé íéúîä úééçú ïîæîå

 áéúëã àåä àãä)è ãé äéøëæ( äéäé àåää íåéá 
åäé"ãçà åîùå ãçà ä  

                                                                                                                                                                                     

 .)הערת הזוהר(ת נחש " ר7020
י " אעפ, הכל מיוסד על מדת הרחמים,א" שהוא הז,' כוונת הקדמה זו להודיע שכל אשר יעשה ה7021

ולכן , צדיק יבחן' ה, רש אחר כך בפסוק שפתחוכגון יסורי הצדיקים שיפ, שתהיה הוראה לדין וגבורה
מה שאין כן כשהעולם מתנהג , ג מיוחדים"שכל מדותיו רחמים חו, ה מתתקנן"הקדים ואמר דעובדוי דקב

 ,ירצה להיות שמדותיו מתוקנות',  וכו"וכל מה דאיהו עביד"ש " וז,בדרכי רחל לבדה שהיא צדק ודין מפחיד
כלומר לקיים העולם ולטובת הבריות ולא לעונש בתוקף , ן ואמתלכן כל מה שהוא דוקא עושה הוא די

] מתוקנות) [ממותקות(אבל הזעיר גבורותיו . וגבורות בצדק שיש בה דינים חזקים לאוקיד עלמא בשלהובוי
ט "אין בכל מדותיו דין גמור אלא משפ, וזהו כל דרכיו משפט, ' וכוצור סודו זעיר, וזהו הצור תמים פעלו

 ).ז"רמ (ארץשהוא המעמיד 
והיינו תמים פעלו מצד המלכות כי כל , ת והיינו דין האמת"וקשוט מצד הת, דינא מצד המלכות 7022

 ).אור יקר(ת "דרכיו משפט מצד הת
 ).אור יקר(כדקא חזי ליה לפי עונו  7023
  .ה"כ שם בשם הדע"א ומש"לעיל נב ע' עי 7024
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 והיה ,רבי אלעזר בן ערך היה יושב
 נכנס לפניו רבי .מצטער בנפשו מאד

ר העולם נ מראה האור של , אמר לו.יהושע
 מראה ופחד רב , לו אמר.למה חשוכים

 שהרי אני רואה מה שהתעוררו ,נכנס בי
 ששורה עליהם רוח ,תאיחברינו בעלי הברי

 וההוא שהעירו שבששי יהיה ,של קדושים
 אבל אני רואה אריכות יתר על . יפה,להוגא

 שבאלף הששי לזמן ,אותם שוכני עפר
 יהיו ,ארבע מאות ושמונה שנים ממנו

 העירו לכןו .עומדים כל שוכני עפר בקיומם
 ,חברינו על הפסוק שקרא להם בני חת

 שכתוב  והיינו,ת שנה"שיתעוררו לח ,ת"ח
בו איש אל ובשנת היובל הזאת תש"

 שהוא חמשת ,ת" כשישתלם הזא".זתוואח
תשובו איש " ,אלפים וארבע מאות ושמונה

זתו ו שהיא אח, אל נשמתו,"זתוואל אח
  .ונחלתו

÷ äåäå áéúé äåä êøò ïá øæòìà éáø à
 òùåäé éáø äéî÷ì ìàò éôè éåùôðá øòèöî

 åæéç äéì øîà> äîì àîìòã àðéöåáã åøéäð
åæéç äéì øîà ïëåùç< àäã éá ìàò éâñ åìéçãå 

 àúéðúî éøàî àðøáç åøòúàã äî éîç àðà
 åøòúàã àåääå ïéùéã÷ çåø åäééìò úàøùã
 éîç àðà ìáà øéôù àð÷øåô àäé éàúéúùáã

 éøééã ïåðéà ìò àøéúé àëøåà óìàáã àøôò
ïîæì éàúéúù) à é úåîù( àéðîúå úåàî òáøà 

]ïéðù) [ïéúù( àøôò éøééã ìë ïéîéé÷ åéäé äéðî 
 à÷åñô ìò àðøéáç åøòúà êë éðéâáå ïåäéîåé÷á

ç éðá ïåì àø÷ã"ç ú"çì ïåøòúéã ú" äðù ú
 áéúëã åðééäå)âé äë àø÷éå ( úàæä ìáåéä úðùá

æä íìúùéùë åúæåçà ìà ùéà åáåùú"åäù úà à
 ùéà åáåùú àéðîúå úåàî òáøàå íéôìà úùîç

 åúæåçà ìà)å(åúìçðå åúæåçà àéäù åúîùð ìà  
 שזה לא יהיה לך , אמר רבי יהושע)עוד(

 של , שלש כתות הן, שהרי שנינו,קשה
 ושל , ושל רשעים גמורים,צדיקים גמורים

  .בינונים

)ãåò ( àäã éàä êì éù÷ú àì òùåäé éáø øîà
ù ïä úåúë ùìù ïðéðú ìùå íéøåîâ íé÷éãö ì

íéðåðéá ìùå íéøåîâ íéòùø  

  î÷/à  
  øäæ  

 ,ועם כל זה לא דן אותו כראוי לו
 יום אחד התקייםו רוגזו והאריך עמו את

 פרט לאותם שבעים ,שהוא אלף שנים
 שלא היה לו ,שנים שמסר לדוד המלך

  .מעצמו כלום

äéì ïã àì àã ìë íòå7025 äéì éæç à÷ãë 
àå äéæâåø äéîò êéøåàåãç àîåé íéé÷ú7026 åäéàã 

 äéì øñîã íéðù íéòáù ïåðéà øá ïéðù óìà
åä àìã àëìî ãåãìåíåìë äéîøâî äéì   

 אינו דן את האדם כמעשיו ,כדוגמא זו
 שאם כך לא ,הרעים שהוא עושה תמיד

 אלא הקדוש ברוך ,התקייםיכול העולם ל
 ועם רשעים ,עם צדיקים רוגזו הוא מאריך

 כדי שישובו עם הרשעים. יותר מהצדיקים
ו בעולם הזה שיתקיימ ,מהיבתשובה של
' וגו' חי אני נאם ה" ככתוב ,ובעולם הבא

כי אם בשוב רשע מדרכו ' אם אחפץ וגו
 . וחיה בעולם הזה וחיה בעולם הבא".וחיה

 או כדי ,תמיד רוגזו ועל כן מאריך להם את

ïéùéá éåãáåòë ùð øáì äéì ïã àì àã àðååâë 
 àîìò ìéëé àì éëä éàã øéãú ãéáò åäéàã
 äéæâåø êéøà àåä êéøá àùãå÷ àìà àîéé÷úàì

àéòéùø íòå àé÷éãö íò7027 >àé÷éãöî øéúé< íò 
 àúîéìù àúáåéúá ïåáåúéã ïéâá àéòéùø
 äîë éúàã àîìòáå àîìò éàäá ïåîéé÷úéã

 áéúëã)àé âì ìà÷æçé (åäé íàð éðà éç"åâå ä ' íà
åâå õåôçà 'áåùá íà éë äéçå äéçå åëøãî òùø 

 êéøåà àã ìòå éúàã àîìòá äéçå ïéã àîìòá
                                                           

שיעמיד העולם כולו לפניו לדין על כי יום שנברא בו אדם הראשון ראש השנה היה ומן הדין היה  7025
ה כדי לזכותו עכב דינו עד שיצוה אותה המצוה כדי "והקב, כל ענייניו מה שיהיה משפט כל יצורי עולם

, שישמור אותה ויעמידהו לדין ויזכהו על היותו רובא זכיות והוא לא כן עשה ונמצא בעת הדין רובא עונות
 ).אור יקר(משך אחר הערלה כדי שלא יחרב עמה שלא י, "'שלא יסטי לביה וכו"והמצוה היה 

ה "הקב' ז נתקיים כל היום כי פי"ואפשר בבקר או בחצות ועכ' ה גזר כי ביום וכו"עם היות שהקב 7026
 ).  אור יקר(ה אלף שנה "דבריו ברחמים כל מה שאפשר ובזולת זה פירשו יומו של הקב

יהם מעבודתם והשתא ניחא אמרו לקמיה היינו צדיקים שגלוי לפניו שאם יכם על עונם ירפו יד 7027
 ).אור יקר(' ה מדקדק וכו"אבל קב
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שיצא מהם גזע טוב בעולם כמו שהוציא 
רש ווש שהוא גזע טוב ,את אברהם מתרח

  . וחלק טוב לעולם
אבל הקדוש ברוך הוא מדקדק עם 
 ,הצדיקים תמיד בכל המעשים שהם עושים

משום שהוא יודע שלא יסטו ימינה 
 , בוחן אותם לא בשבילולכן ו,ושמאלה

שהרי הוא יודע את היצר וכח האמונה 
  . אלא כדי להרים ראשם בשבילם,שלהם

÷åôéã ïéâá åà øéãú ïåì äéæâåø7028 àòæâ ïåäðî 
 åäéàã çøúî íäøáà ÷éôàã äîë àîìòá àáè

 àîìòì àáè à÷ìåçå àùøùå àáè àòæâ  
 àé÷éãö íò ÷ã÷ãî àåä êéøá àùãå÷ ìáà
 àìã òãéã ïéâá ïéãáò ïåðéàã ïéãáåò ìëá øéãú

 ïåèñéå àðéîéìì åàì ïåì ïéçáà êë ïéâáå àìàîù
 àô÷åúå àøöé òãé åäéà àäã äéðéâá
 ïåäéùéø àîøàì ïéâá àìà ïåäìã àúåðîéäîã

>åäééðéâá <)åäééðéá(   
 שכתוב , עשה לו לאברהםכדוגמא זו

 ,"נסה" מה זה ".והאלהים נסה את אברהם"
שאו " ,"הרימו נס" כמו שנאמר ,הרמת נס

 ואף על גב .עולם הרים דגלו בכל ה,"נס
 בשביל זה הקדוש ברוך הוא ,שזה נתבאר

זהו  . כולםהרים את דגלו של אברהם בעיני
 כמו כן כאן ".נסה את אברהם"שכתוב 

 כדי להרים את דגל ,הקדוש ברוך הוא
 הוא בוחן אותם להרים את ,הצדיקים

  .ראשם בכל העולם

 áéúëã íäøáàì äéì ãáò àã àðååâë
)à áë úéùàøá (éäìàäå"í íäøáà úà äñð 

 øîà úàã äîë ñð úîøä äñð éàî)é áñ äéòùé (
 ñð åîéøä)å ã äéîøé ( äéìéã àìâã íéøà ñð åàù

øîúà àäã áâ ìò óàå àîìò ìëá7029 ïéâá ]àã[ 
)ã(àåä êéøá àùãå÷] éñåé éáø øîà[ àìâã íéøà 

 äñð áéúëã àåä àãä àìëã ïåäéðéòá íäøáàã
á÷ éëä óåà íäøáà úà"ìâã àîøàì ïéâá ä à

 ìëá åäééùéø àîøàì ïåì ïéçá åäéà àé÷éãöã
àîìò  

 , אמר רבי שמעון,מהול ".צדיק יבחן"
צה ו כשר,משום שהקדוש ברוך הוא

 ,"חפץ דכאו החלי' וה" , מה כתוב,בצדיקים
 אבל משום שרצונו של הקדוש .ובארוהו

 אבל ,ברוך הוא לא מתרצה אלא בנשמה
 שהרי הנשמה דומה לנשמה של ,בגוף לא

 , והגוף אינו ראוי להאחז למעלה,מעלה
  .ואף על גב שדמות הגוף היא בסוד עליון

 ïçáé ÷éãö)ä àé íéìäú ( øîà àîòè éàî
ïåòîù éáø7030 ãë àåä êéøá àùãå÷ã ïéâá 

 áéúë äî àé÷éãöá åäá éòøúà)é âð äéòùé (
åäéå" ïéâá ìáà äåî÷åàå éìçä åàëã õôç ä

 àìà éòøúà àì àåä êéøá àùãå÷ã àúåòøã
úîùðá éäéà àúîùð àäã àì àôåâá ìáà à

àúîùðì àéîã7031 >àìéòìã< åäéà åàì àôåâå 
 àð÷åéãã áâ ìò óàå àìéòì àãçàúàì éæç

                                                                                                                                                                                     

פנים או שהיה נמשך ' מב' י אחר צדיק כמוהו ואפשר לפרשו על א"תימה ויצא הצדיק ההוא ע 7028
מסוד שלשלת הקדושה מאבות לבנים כענין חזקיהו מאחז ומנשה מחזקיהו שהוא שלשלת המלכות ואותם 

י זולתם או מפני שגלוי לפניו עיקר טוהר מחשבת הרשע הזה "ואי אפשר עהנשמות משתלשלות על ידי 
בעת ההולדה ההיא מפני התנוצצות נשמתו בו בשעה ההיא עד שזוכה לשיתוף הנשמה הטהורה ההיא וזה 

 ).אור יקר(י הבא ההוא "זכות יספיקהו להחיותו בזה וע
ש דרך " אמר צדיק יבחן אומר רז"ונמצא שלפי זה הנסיון הוא להורות לבני העולם מעלתו וע 7029

ה "שהקב' הא' בחי' אחרת שהוא להמאיך הגוף להשליט הנפש כדמפרש ואזיל ונמצא לפי זה בצדיקים ג
שהם מדוכאים ביסורים להגביר נשמתם על גופם ' והב. מאריך להם מפני שאינם יכולים לסבול יסורים

 ).אור יקר(להרים נסם לעין כל ', הג, יותר
ש מפרש צדיק יבחן "ש צדיק יבחן שמנסה אותם כאברהם בעקידה להרים ראשם ורק מפר"ת' פי 7030

 @זה אותו דבר של האור יקר הקודם@).מ"מ(כייסורין להחליש גופם ולחזק נשמתם 
הנשמה של האדם דומה לאור פנימי שבתוך הכלים של כל פרצוף ופרצוף ואותו האור הוא ' פי 7031

, פ שגם הגוף של אדם רומז לכלים של הפרצוף"אע' זא עילאה פיג דדיוקנא דגופא בר"ואע. נשמת הפרצוף
 ).מ"מ(ה אינו כמו הנשמה "שהם נקראים גוף הפרצוף אפ
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äàìò àæøá àôåâã7032  
  íìòðä ùøãî  

צדיקים גמורים יקומו בקימה של מתי 
 שהם , מהיום כמה שנים,ארץ ישראל

קודמים בתחלה בשנת הארבעים של קבוץ 
מן ארבע מאות לז כולם  והאחרונים.גליות

 . כמו שאמרנו,ושמונה שנה לאלף הששי
 בקיום דתו יתקיים מי ,רך הזהומי יזכה לא

.  ועל כן אני מצטער בנפשי,בין הזמן הזה
 .ז"יהי ר ,"יהי אור" , רבי הנה שנינו,אמר לו

 אמר רבי .הכל קדםת בתשובה י,חזר ואמר
 חסמנו את , אם לא שאמרת כך,יהושע

 שכתוב , יוםלה כלוהפיות לצפות לגא
 אלו ,"ישועות" מהו ".סן ישועותוח"

  .המצפים ישועות בכל יום

 äîé÷á ïåîå÷é íéøåîâ íé÷éãö>éúî ìù <
)éúîìù( íäù íéðù äîë íåéäî ìàøùé õøà 

 õåá÷ ìù íéòáøàä úðùá äìçúá íéîãå÷
 äðîùå úåàî òáøà ïîæì íìë íéðåøçàäå úåéìâ
 éàäì äëæé ïàî ïøîà÷ãë éùùä óìàì äðù

àëøà àðîæ éàä ïéá äéúã íåé÷á íéé÷úé ïàî 
 øîà éàùôðá àðøéòèöà àã ìòå]éáø äéì) [ïåì( 

 ïðéðú àä)â à úéùàøá (åà éäé"ø éäé ø" øæç æ
 éà òùåäé éáø øîà àìë íã÷úé äáåùúá øîàå

 éëä úøîàã åàì>ïéîåô àðîéñçà <) àðîéñ
ïéîù( áéúëã àîåé ìë àð÷øåô éôöîì ) äéòùé
å âì (î úåòåùé ïñç íéôöîä åìà úåòåùé åä

 íåé ìëá úåòåùé  
מה  היינו ,מהי דעתו של רבי אלעזר

 ".ורבים מישני אדמת עפר יקיצו"שכתוב 
 אלו הם הצדיקים ,"מישני"ממשמע שכתוב 

 וכמה שנים .דם זהודמים בחייהם קוקה
 מאתים , רבי יהודה אומר.דמיםוקהם 

 ,י שנה" רד, רבי יצחק אומר.ועשר שנים
ד שנה " יר,' וגו"ד מיעקב"ויר"שכתוב 

 רב נחמן .נקדמים הצדיקים לשאר כל אדם
 אמר לו .עור שנבלה בעפרי לפי הש,אמר

 אלא כל ,יש הרבה תחיות , אם כן,רבי יוסי
 וזהו שנאמר ,התחיות יהיו באותו הזמן

  ".ואמת הדבר וצבא גדול"בחזון 

 áéúëã åðééä øæòìà éáøã éåúòã àåä éàî
)á áé ìàéðã (éî íéáøå åöé÷é øôò úîãà éðù

 íéîã÷ðä íé÷éãöä íä åìà éðùéî áéúëã òîùî
 éáø íéîã÷ð íä íéðù äîëå äæ íãå÷ íäééçá

øùòå íéúàî øîåà äãåäé7033 ÷çöé éáø íéðù 
ãø øîåà"äðù é7034 áéúëã )èé ãë øáãîá (

øéå"åâå á÷òéî ã'øé " íé÷éãöä íéîã÷ð äðù ã
 øåòéùä éôì øîà ïîçð áø íãà ìë øàùì

øôòá äìáðù äáøä ïë íà éñåé éáø äéì øîà 
úåàá åéäé úåéçúä ìë àìà ååä úåéçúå ïîæä 

 ïåæçá øîúàã éàäå)à é ìàéðã ( øáãä úîàå
ìåãâ àáöå  

ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון "
 רבי אבהו פתח ".אשר היה בימי אברהם

 ".בו נרדי נתן ריחויעד שהמלך במס" ,ואמר
  ארבע תקופות וארבעה זמנים,ששנינו

נים זו מזו יעברו הצדיקים לעתיד ומש
אותו זמן ישגא החכמה  , האחד.לבא

בעולם וישיגו השגה מה שלא השיגו בזה 
 השגת , אמר רבי פנחס, ששנינו,העולם

 ,הצדיקים לעתיד לבא יותר ממלאכי השרת
 השני תתעסקו ,"כמים לים מכסים"שכתוב 

 øùà ïåùàøä áòøä ãáìî õøàá áòø éäéå
îéá äéä íäøáà é)à åë úéùàøá ( åäáà éáø

 øîàå çúô)áé à øéù ( éãøð åáéñîá êìîäù ãò
 íéðîæ òáøàå úåôå÷ú òáøà ïðéðúã åçéø ïúð
 àáì ãéúòì íé÷éãöä åøáòé åæî åæ íéðåùî
 åâéùéå íìåòá äîëçä àâùé ïîæ åúåà ãçàä
 øîà ïðéðúã íìåòä äæá åâéùä àìù äî äâùä

ì ãéúòì íé÷éãöä úâùä ñçðô éáø øúåé àá
 áéúëã úøùä éëàìîî)è àé äéòùé ( íéì íéîë

                                                                                                                                                                                     

ז מצד פחיתות החומר "ג דגופא ברזא עילאה בסוד האידרא כל האברים רומזים באצילות עכ"ואע 7032
שתא קיימינן בהיותו בחיים ז הנפש דבקה בעצמות אחר הפטירה וה"והרכבתו הוא אינו אחוז ברוחניות ועכ

 ).אור יקר(שיש אחיזה לחיצונים בבשר והאי הגורמת החטא 
  ).ו"לש(א "פרשת שמות י ע' עי 7033
י "לכן הם או ר', ועם המוחין הם ד. י"כ ר"סה', מהם כלול מי' וכל א, ת"הטמאים ישנם ז' הקלי' בג 7034

  ).ג"ב סט ע"ה ח"דע(ד "או רי
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  >)øñç(íéñëî> ïå÷ñòúú éðùä   .)חסר(
  î÷/á  

àåä  åäéà  
 בזמן שהקדוש ברוך הוא ,ובא וראה

 , בה)להאיר( להנותצה מנשמת האדם ומר
 ,ט הנשמהוהוא מכה את הגוף כדי שתשל

 הנשמה לא ,שהרי בעוד הנשמה עם הגוף
 )נשבר( חיסרוןשכאשר יש  , לשלוטיכולה
 מה זה ".צדיק יבחן" .הנשמה שולטת,לגוף 

 כך ,"חןואבן ב" כמו שנאמר ,"צדיק יבחן"
חן הזו ו כאבן ב, מחזק אותו,גם צדיק יבחן

.  כך גם צדיק יבחן,נת יקרתישהיא פ
 מה זה ".הב חמס שנאה נפשווורשע וא"
 התעלה על דעתך שהקדוש ,"שנאה נפשו"

ברוך הוא הוא שנפשו שונאת את הרשע 
 אלא אותה דרגה שכל הנשמות ,ההוא

 שנאה נפשו של הרשע ההוא ,תלויות בה
 לא רוצה אותה לא ,שלא רוצה אותה כלל

 כתוב לכן ו,בעולם הזה ולא בעולם הבא
 . ודאי,"הב חמס שנאה נפשווורשע וא"

 כמו שנאמר ,"שנאה נפשו" ,דבר אחר
 צדיק לכן ו," בנפשוה"יהונשבע אדני "

  .יבחן

 àðîæá éæç àúåá÷ã" äéúîùðá éòøúà ä
 äàðäúàì ùð øáã>ð"àøäðúàì à< éçî äá 

 ãåòá àäã àúîùð èåìùúã ïéâá àôåâì
 àìëé àì àúîùð àôåâ íò àúîùðã

äàèìùì7035 å òøúà ãë>ð"øáúà à< àôåâ 
 äîë ïçáé ÷éãö éàî ïçáé ÷éãö àèìù àúîùð

 øîà úàã)æé çë äéòùé ( ÷éãö éîð éëä ïçá ïáà
ïáà éàäë äéì óé÷úà ïçáé úðô àéäã ïçá 

 ñîç áäåàå òùøå ïçáé ÷éãö éîð éëä úø÷é
 åùôð äàðù)ä àé íéìäú (ñ åùôð äàðù éàî" ã

á÷ã"éåä ä481äàðù åùôðã 7036 òùø àåääì 
 äàðù äéá ïééìú ïéúîùð ìëã àâøã àåää àìà
 àéòá àì ììë äì àéòá àìã òùø àåääã åùôð

 äì]àì[ êë ïéâáå éúàã àîìòá àìå ïéã àîìòá 
òùøå áéúë øáã éàãå åùôð äàðù ñîç áäåàå 

 øîà úàã äîë åùôð äàðù øçà)ç å ñåîò (
ðãà òáùð"åäé é"åùôðá ä7037 ÷éãö êë ïéâáå 

ïçáé  
 כשברא הקדוש ברוך הוא את ,בא וראה

 , נתן לו חכמה. צוה אותו להיטיב לו,האדם
 , כשירד למטה.התעלה בדרגתו למעלה

 ושכח ,ראה תשוקת היצר הרע ונדבק בו
 בכבוד העליון )שהסתכל(התעלה כל מה ש

  . של רבו
נח איש צדיק " בהתחלה כתוב ,בא נח

 וראה יין , ואחר כך ירד למטה,"תמים היה
 ושתה ממנו , מיום אחד,חזק שלא צלול

á÷ àøá ãë éæç àú" äéì ãé÷ô íãàì ä
ëç äéì áäé äéì àáèåàì éåâøãá ÷ìúñà àúî

àìéòì7038 øöéã àúáåàéú àîç àúúì úçð ãë 
ìëúñàã äî ìë éùðàå äéá ÷áãúàå òøä482 

 äéøîã äàìò àø÷éá  
 áéúë àúéîã÷á çð àúà)è å úéùàøá ( çð

 àîçå àúúì úçð øúáìå äéä íéîú ÷éãö ùéà
àîåé ãçî ìéìö àìã óé÷ú àøîç7039 éúùàå 

                                                           

 ).א"ד(כ להפך "י הנשמה שולטת משא כשהגוף הוא בחסרון וגריעות אז7035
דמשמע דנפשו שהיא ', א: טעמים' זה אי אפשר מב, ה שהיא מואסת הרשע"היינו נפשו של הקב 7036

לזה , המלכות מואסת אבל שאר המידות לא קאמר ועוד הרשע מואסת אבל נפש הרשע שמא אינה מואסת
אהדר המיאוס ממילא לההוא דרגא ש הגוף והשתא "הנכון כי נפשו אהדר לנפש הרשע כ' אמר אלא הפי

ש שאר "ש שאר מידות אם ממקורה נמאסת כ"שכל נשמתין תליין ביה והיינו במלכות וגם בבינה וכ
ש ולא בעיא בה לא בעלמא הדין מצד המלכות ולא בעלמא דאתי מצד הבינה כי מאחר "המדרגות וז

א שהוא רחמים שונא "וכי ז' פי). אור יקר(שהשנאה חוזרת לנפש ממילא דהיינו שהיא נאסמת ממקורה 
 ).מ"מ(שהיא המלכות ' לרשע ותירץ אלא ההוא דרגא וכו

 ).מ"מ(' נפשו היא המלכות שהיא נפש ו' א פי"נפשו דקרא היא נפש הרשע ולד' א' כפי פי' פי 7037
דברינו לעיל נב '  ועי).א"נ(ח "ז.  עלה במעלות הקצוות עד החכמה ששם הוא מקומו כנזכר בתקונים7038

 .ה"שם הדעא ב"ע
הענין כי היין הוא שפע הבינה בסוד הגבורה וכשהוא מששת ימי בראשית סוד ששה ספירות הוא  7039

שולטות ' משומר דהיינו שמורים וקשים למטה לחיצונים והוא למעלה כליל שמור ממגע גוי שאין הקלי
לטים בו ומתנסך דהיינו המלכות שמריו מעורבות בו והקליפות שו' בשפע ההוא אמנם בהיותו בן יום א

 ).אור יקר(והוא משכר ואינו משמח בסוד השמחה 
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וישת מן היין " ככתוב ,והשתכר והתגלה
  ". וישכר ויתגל בתוך אהלה

  

 éìâúàå øëúùàå äéðî> áéúëã äîë)ë è íùà (
åäìäà êåúá ìâúéå øëùéå ïééä ïî úùé<   

 התעלה בחכמה והסתכל ,בא אברהם
ויהי רעב בארץ וירד " אחר כך .בכבוד רבונו

אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב 
ויעל אברם " , מה כתוב אחר כך.' וגו"בארץ

ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט 
 והתעלה לדרגתו הראשונה ,"עמו הנגבה

 ונכנס בשלום ויצא ,שונהשהיתה בו ברא
  . בשלום

 ìëúñàå àúîëçá ÷ìúñà íäøáà àúà
 øúáì äéøàîã àø÷éá)é áé íù ( áòø éäéå

äîéøöî íøáà ãøéå õøàá7040 ãáë éë íù øåâì 
åâå õøàá áòøä ' áéúë äî øúáì)à âé íù ( ìòéå

 èåìå åì øùà ìëå åúùàå àåä íéøöîî íøáà
 äéá äåäã äàîã÷ äéâøãì ÷ìúñàå äáâðä åîò

 íìùá ÷ôðå íìùá ìàòå àúéîã÷á  
ויהי רעב בארץ " , מה כתוב,בא יצחק

 והלך יצחק ,' וגו"מלבד הרעב הראשון
 ואת כל .והתעלה משם אחר כך בשלום

הצדיקים הקדוש ברוך הוא בוחן כדי 
להרים את ראשם בעולם הזה ובעולם 

  .הבא

 áéúë äî ÷çöé àúà)à åë íù( áòø éäéå 
å ïåùàøä áòøä ãáìî õøàáåâ '÷çöé ìæàå7041 

 àéé÷éãö åäìëå íìùá øúáì ïîúî ÷ìúñàå
á÷ ïåì ïéçá åäìë" åäééùéø àîøàì ïéâá ä

éúàã àîìòáå ïéã àîìòá7042  
 וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר"

 משום , כמו שאמר אברהם,"היאאחותי 
 ובשביל ,ששכינה היתה עמו ועם אשתו

 ר לחכמהואמ" שכתוב ,השכינה הוא אמר
 אחותי על כן התחזק ואמר ו,"אתאחותי 

 שודאי , אברהם ויצחק כך ראוי, עוד.היא
אחותי רעיתי יונתי "משום הפסוק שכתוב 

 אחותי  ודאי נראה להם לומרלכןו, "תמתי
  .ה" ועל כן מתחזקים הצדיקים בקב,היא

 éúåçà øîàéå åúùàì íå÷îä éùðà åìàùéå
 àéä)æ åë íù ( ïéâá íäøáà øîàã äîë

å äéîò äåä àúðéëùã àúðéëù ïéâáå äéúúà íò
 áéúëã øîà÷)ã æ éìùî ( éúåçà äîëçì øåîà

àéä éúåçà øîàå ó÷úúà àã ìòå úà7043 åú 
éæçúà éëä ÷çöéå íäøáà7044 àø÷ ïéâá éàãåã 

 áéúëã)á ä øéù ( éúîú éúðåé éúéòø éúåçà
 ìòå àéä éúåçà øîåì ïåì éæçúà éàãå êë ïéâáå

á÷á äéá àéé÷éãö åô÷úúà àã"ä  
את " ,' וגו"כו לו שם הימיםויהי כי אר"

 כמו ,וזו השכינה( ,דוקא ,"רבקה אשתו
 כך ,"ויקומו לצחק"שעבודה זרה כתוב בה 

 . זו שכינה שהיתה עם רבקה)גם מצחק את
 וכי תעלה על דעתך שיצחק היה ,דבר אחר

 ישראל , שהרי שנינו,משמש מטתו ביום

åâå íéîéä íù åì åëøà éë éäéå ') åë úéùàøá
ç ( à÷ééã åúùà ä÷áø úà)]ð"à [ àúðéëù àãå

òã äîë" äá áéúë æ)æ áì úåîù ( ÷çöì åîå÷éå
çöî éîð éëäúà ÷ (àúðéëù àã7045 äîò úåäã 

ñ éëå øçà øáã ä÷áøã" ùîùî äåä ÷çöéã ã

                                                           

אור (י שהם המדרגות הקדושה דהיינו אל מקום שמרי היין "אל ההיכלות הטומאה שהם למטה מא 7040
 ).יקר

ז נתקרב ועלה כי גרר מצירנית למצרים וסוד הרעב הוא חסרון השפע "עם היות שלא הודו לו עכ 7041
יו יורדים להצטרף בכור החיצונים לטהר המלכות להשפיעה והיינו מבחן במלכות וכשהיו רואים כך ה

 ).אור יקר(הצדיקים 
 ).א"ד(ב "עוהובז " להרים ראש הצדיקים בעוה7042
 ).אור יקר(מלכות  7043
ת ולכך יעקב לא אמר אחותי כלל והטעם "הענין שהמלכות היא אחות לחסד וגבורה ואשה לת 7044

הם אחיות חסד ומלכות וכן לה בחינה בבינה ושם הגבורה והם שהמלכות לה בחינה בחכמה ושם החסד ו
ת "אלו נקראת אחותי רעייתי אבל יעקב היה לעולם יעקב הת' אחיות גבורה ומלכות ולכך משני בחי

והמלכות סוד דו פרצופין ולכך היא אשתו בכל המקומות בכתר וחכמה ובבינה ולזה לא נאמר ביעקב 
' חק מצד מדותיהם לא נשתמשו בה כאשה אלא כאחות ורעיה כדפיאחותי שהיא אשתו אמנם אברהם ויצ

 ).אור יקר(
ז אמר "מצחק קאי ארבקה וריבוייא דאת קדריש שהשכינה היתה עם רבקה ומצחק כפשטיה וע' פי 7045

 ).מ"מ(' ד דיצחק הוה משמש וכו"א וכי ס"ד
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 ,הם קדושים ולא משמשים מטתם ביום
משמש מטתו ויצחק שהיה קדוש היה 

 והוא ,אלא ודאי שאבימלך היה חכם, ביום
 כתוב .הסתכל באיצטגנינותו שהוא חלון

בעד החלון " וכתוב שם ,"בעד החלון"כאן 
 מה להלן ,"נשקפה ותיבב אם סיסרא

 וראה .באיצטגנינות אף כאן באיצטגנינות
אלא , היה אומריצחק ששלא היה כמו 

 ואז , והיא אשתו,ודאי הוא מצחק עמה
 רבי .' וגו"קרא אבימלך ליצחק ויאמרוי"

 נאה היה לאבימלך לעשות ,יוסי אמר
ה "שהקב רק ,ליצחק כמו שעשה לאברהם

  . אותו בראשונההיה מוכיח

 ïåðéà ïéùéã÷ ìàøùé ïðéðú àäã àîîéá äéñøò
 ùéã÷ äåäã ÷çöéå àîîéá åäééñøò éùîùî àìå
 êìîéáà éàãå àìà àîîéá äéñøò ùîùî äåä
 äéìéã àúåðéðâèöàá ìëúñà åäéàå äåä íéëç

ïåìçä ãòá àëä áéúë ïåìç åäéàã7046áéúëå  
 íúä)çë ä íéèôåù ( ááéúå äô÷ùð ïåìçä ãòá

 éîð éëä óåà àúåðéðâèöàá ïìäì äî àøñéñ íà
 øîà äåäã äîë äåä àìã àîçå àúåðéðâèöàá
 äéúúà éäéàå äîò ÷çöî åäéà éàãå àìà ÷çöé

ïéãëå) è åë úéùàøá( ÷çöéì êìîéáà àø÷éå 
åâå øîàéå ' êìîéáà äåä úåàé øîà éñåé éáø

ã äîë ÷çöéì ãáòîìíäøáàì ãáò7047 àäã øá 
á÷ äéì çëåà"àúéîã÷á ä  

כי אמרתי רק אין " כתוב ,בא וראה
 , אמר רבי אבא".יראת אלהים במקום הזה

 , כדי להדבק בשכינה,היא אחותי  אמרלכן
 ,מהול ".את אחותי ר לחכמהואמ"שכתוב 

 שאם ,משום שבהם לא היתה אמונה
 אבל . לא היה צריך,נמצאה בהם אמונה

 ,ה ביניהם אמונה אמר כךמתוך שלא הית
  כי אמרתי רק אין יראת אלהים" אמר לכןו

 áéúë éæç àú)àé ë íù ( ïéà ÷ø éúøîà éë
éäìà úàøé" ïéâá àáà éáø øîà äæä íå÷îá í

 àúðéëùá à÷áãúàì ïéâá àéä éúåçà øîà êë
 áéúëã)ã æ éìùî ( éàî úà éúåçà äîëçì øåîà

 àì åäáã ïéâá àîòè>äåä<àúåðîéäî 7048 éàã 
äî êéøèöà äåä àì åäééðéá çëúùà àúåðîé

 éëä øîà àúåðîéäî åäééðéá äåä àìã åâî ìáà
éäìà úàøé ïéà ÷ø éúøîà éë øîà êë ïéâáå"í  

  àî÷/à  
 זו , אין יראת אלהים,"במקום הזה

 משום שלא ,אמר רבי אלעזר. האמונה
 ועל ,שורה השכינה מחוץ לארץ הקדושה

לא  שזה ,זה אין יראת אלהים במקום הזה
חזק בו ת ויצחק ה.מקומו ולא שורה כאן

 שראה שהנה השכינה שורה בתוך ,באמונה

éäìà úàøé ïéà äæä íå÷îá" àúåðîéäî àã í
 øáì àúðéëù àéøù àìã ïéâá øæòìà éáø øîà

àùéã÷ àòøàî7049éäìà úàøé ïéà àã ìòå " í
 àëä àéøù àìå àåä äéøúà åàìã äæä íå÷îá

 àúåðîéäîá äéá ó÷úúà ÷çöéå àäã àîçã

                                                                                                                                                                                     

 ומשמח את שהיא דתהומא רבא מסתכל החיצוני ביחוד הקדושה והיינו יצחק גבורה מצחק' בנוק 7046
' הוא הנקב השמאל שביסוד שמשם נזונים הקלי). אור יקר(השכינה והיינו שהם יודעים חדושה של לבנה 
 ).ב"ג קפד ע"ו על זהר ח"רח(מצנור המותרות ונודע שפי היסוד נקרא חלון 

 ).אור יקר(כלומר נאות אליו לפי מדותיו הרעות  7047
כינה להתחזק באמונתו והענין כי בהיות השכינה ונתפחד שמא ילמד ממעשיהם לכך נתדבק בש 7048

 ).אור יקר(תמיד דבקה אליו יתחזק הצדיק במעשיו והיא תלמדהו ותייסרהו 
תימא דבין מעשה אברהם בין מעשה יצחק באבימלך היה בגרר ואברהם אמר אין יראת ויצחק לא  7049

ל כי בערך "וי. שלא נכבשהי היה אלא "י לכולהו הוי ולפי האמת גרר מכלל א"ואם חשבת גרר א, אמר
י ולכן אברהם אמר אין יראת אלהים במקום הזה שאינה לא בכיבוש ראשון ולא בכיבוש "הכיבוש אינה א

י מנחל מצרים ועד נהר פרת אמנם יצחק "י עם היות שהיא בכלל תחומי א"ש העתי דאינה א"שני ולכך ע
מה שלא ' ך מדתו חמא דהא שכינתא וכומצד הגבורה הכל כבוש לפניו ולכך אתתקף ביה בהימנותא ומתו

כ יצחק שהו אעולה "דמשמע שארץ פלשתים אינה בכלל ארץ ישראל וא' ק). 127אור יקר(ראה אברהם 
ש זוהר לבר "וז' ם וכו"ש ברא"עיי) בראשית כו יב(י "ש רש"ל כמ"תמימה למה יצקח לארץ פלשתים וי

ל ואינה כעיקר ארץ ישראל "ינונית אינה כחוגוים ששם גילוי שכינה אבל גרר ב' מארעא קדישא ארץ ז
ל כדאי "ל אל תרד מצרימה שאתה עולה תמימה ואין חו"ע על מה דדרז"ל וצ"משמע דגרר היה חו). מ"מ(

ל סברתי אבל האמת אינו כן אלא השכינה שריא "ר' ד דיצחק הוה הכי דכן אמר כי אמרתי כו"ל דס"וי' כו
ל "ם שאינה חו"י והרא"ש רש"ץ זה לא נהיר כלל ונעלם ממנו מתירו. מ"א. י יחשב"גם כאן כי באמת לא

 ).א"נ) (ן"מאי(ת ומנחת יהודה ודוק כי קצרתי "יפ' ועי. י עצמה"ומיהו אינה כא
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   åâ àúðéëù>äéúúà <)äéøúà(àéøù   .אשתו
גע וויצו אבימלך את כל העם לאמר הנ"

 בא וראה ".באיש הזה ובאשתו מות יומת
כמה הקדוש ברוך הוא מאריך להם 
לרשעים משום אותו החסד שעשה עם 

 שהרי משום זה לא .יםונשראהאבות ה
 ,שלטו בישראל עד לאחר דורות אחרונים

חסד עם יצחק בימלך שעשה יפה עשה א
הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך "שאמר לו 

 חבל על הרשעים ,רבי יהודה אמר". שב
 עפרון ,בא וראה .ם אינו שלם שלהשחסד

ני שמעני השדה נתתי ואד"אמר בהתחלה 
 ואחר ,' וגו"לך והמערה אשר בו לך נתתיה

 ,' וגו"ת שקל כסףוארץ ארבע מא"כך אמר 
בר וע' ן וגוול אברהם לעפרווישק"וכתוב 

הנה " אף כאן כתוב בראשונה ,"חרולס
לך " ואחר כך אמר לו ,' וגו"ארצי לפניך

 אמר לו רבי ".מעמנו כי עצמת ממנו מאד
שלא לקח  , זה החסד שעשה עמו,אלעזר

 , ושלחו עם כל ממונו,משל אבימלך כלום
  .ואחר כך הלך אחריו לכרות עמו ברית

 ùéàá òâåðä øîàì íòä ìë úà êìîéáà åöéå
æäúîåé úåî åúùàáå ä) àé åë úéùàøá( éæç àú 

á÷ åäì êéøåà äîë" àåää ïéâá àééòéùøì ä
 àì àã ïéâá àäã éàî÷ ïäáà íò ãáòã åáéè

 åèéìù]ìàøùé [åäá> ìàøùé< ïéøã øúáì ãò 
 íò åáéè ãáòã êìîéáà ãáò úåàé ïéàøúá

÷çöé483àã "ì7050) åè ë íù( êéðôì éöøà äðä 
øîà äãåäé éáø áù êéðéòá áåèá åäééìò ìáç 

 àú íéìù åäéà åàì ïåäìã àúåáéèã àééòéùøã
 øîà àúéîã÷á ïåøôò éæç)íùàé âë  ( éðåãà

 êì åá øùà äøòîäå êì éúúð äãùä éðòîù
åâå äéúúð ' ì÷ù úåàî òáøà õøà øîà øúáìå

åâå óñë ' áéúëå)æè íù ( ïåøôòì íäøáà ìå÷ùéå
åâå ' äðä àúéîã÷á áéúë àëä óåà øçåñì øáåò

ì éöøàåâå êéðô ' éë åðîòî êì åì øîà øúáìå
 àåä àã øæòìà éáø äéì øîà ãàî åðîî úîöò
 êìîéáà äéìéãî áéñð àìã äéîò ãáòã åáéè
 äéøúá ìæà øúáìå äéðåîî ìëá äéøãùå íåìë

íéé÷ äéîò øæâîì  
 שהרי , יפה עשה יצחק,ואמר רבי אלעזר

 השתדל ,משום שידע את סוד החכמה
 באמונה וחפר באר מים כדי להתחזק

 , כן אברהם השתדל וחפר באר מים.כראוי
קנת ו יעקב מצא אותה מת).וכן יצחק(

 ,הלכו אחריו והשתדלו וכולם ,וישב עליה
וכעת . כדי להתחזק באמונה השלמה כראוי

ישראל מתחזקים בו בסודות של מצוות 
 כמו שכל יום ויום מתחזק אדם ,התורה

 כך ,בציצית שהיא מצוה ואדם מתעטף בה
 שמניח על ראשו ובזרועו תפיליןגם ב

 משום שהקדוש ,שהוא סוד עליון כראוי

àå"úåàé øæòìà ø7051 ïéâá àäã ÷çöé ãáò 
àúîëçã àæø òãéã7052 >ìãúùà <) øôç

íîå÷îá( àô÷úúàì ïéâá ïééîã àøéá øôçå 
 ìãúùà íäøáà ïëå úåàé à÷ãë àúåðîéäîá

 àøéá øôçå àéîã)÷çöé ïëå ( äéì çëùà á÷òé
 äéøúá åìæà åäìëå äéìò áéúéå ï÷úúî
 àúîéìù àúåðîéäîá àô÷úúàì ïéâá åìãúùàå

úåàé à÷ãë7053 äéá åô÷úúà ìàøùé àúùäå 
 àúééøåà éãå÷ôã éæøá>ïåâë <)ïéâá( ìëã 

àîåé7054úéöéöá ùð øá ó÷úúà àîåéå 7055 

                                                           

ל הנוגע באיש הזה כי הנה ארצי לפניך "ס וצ" וכן לקמן כתיב בקדמיתא הנה ארצי לפניך הוא ט7050
 ).א"נ) (ן"מאי(ף מיש מגיהים אברהם כמבואר והא עדי. ז בספר יודעי בינה"הרמ. נאמר לאברהם

חיי שרה בענין ' ל פי"וסודן כמש' ש באר חפרוה כו"מן לבנון והן אבהן וכמ' ש מעין גנים כו"כמ 7051
 ).יהל אור(התפילות שעיקרן שתים 

שידוע שמשם שורש יעקב , והיינו רזא דחכמה, ידע סוד הדעת שעיקרו יסוד אבא שבתוכו' פי 7052
ודעת אחר . שהוא בדעת, ו שבשם"ב שבטים בסוד ו"ויצאו ממנו י. ה"ש כי יעקב בחר לו י"כמ, ס יבקע"שה

, ולכן התפלל יצחק והמשך אור משני מזלות, ס הדעת"יעקב שה, ס בינה"ולכן נפק מניה דיצחק שה, בינה
 ).מ"מ(ומזל ונקה לאשתו , ומזל נוצר חסד האיר לו, שהם ממש שורשי הדעת

 ).א"נ(מ "א.  וציצית הם כנגד בארות שחפרו האבותל ומשמע דתפילין" כצ7053
וזה , ואברהם פתח המעין, שמע ישראל, ש"כ קורין ק"ואח, ובזרוע עוזו' ש והוכן בחסד כו"כמ 7054

 ).יהל אור(עד שחפר יצחק ויעקב יתיב עלה , נשאר ולא סתמוה אלא הבאר
א ויוצאים בסוד התפילין "ים דזנ בתפילין שהם המוחין פנימי"ה, ל"ש הרב ז"ס אור מקיף כמ"ה' פי 7055

 ).מ"מ(
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ברוך הוא נמצא באדם שמתעטר בו 
 והכל סוד , ומתעטף בציציתתפיליןב

 מי שלא מתעטף ,ועל כן. האמונה העליונה
 בכל תפיליןבזה ולא מתעטר להתחזק ב

 , דומה לו שאין שורה עמו האמונה,יום
אינה תפלה  ותפלתו ,וסר ממנו פחד רבונו

 היו האבות מתחזקים בתוך לכן ו.כראוי
 משום שבאר העליונה ,האמונה העליונה

  .של סוד האמונה השלמה שורה בו

 éîð éëä äéá óèòúà ùð øáå äåöî åäéàã
éøà çðîã éìôúá àæø ïåðéàã äéòåøãáå äéù

á÷ã ïéâá éæç à÷ãë äàìò" øáá äéá çëúùà ä
 úéöéöá óèòúàå éåìôúá äéá øèòúàã ùð
 àìã ïàî àã ìòå äàìò àúåðîéäîã àæø àìëå
 éìôúá àô÷úúàì øèòúà àìå éàäá óèòúà
 àúåðîéäî äéîò àéøù àìã äéì éîã àîåé ìëá
 åàì äéúåìöå äéøàîã åìéçã äéðî éãòúàå

ë àúåìö ïäáà êë ïéâáå úåàé à÷ã> ååä
éô÷úúî <)íé÷æçúî åéä( äàìò àúåðîéäî åâ 

 ïéâá>ã< àúåðîéäîã àæøã äàìò àøéá
 àúîéìù>äéá àéøù <)àøéá(  

 .' וגו"ר באר אחרתוויעתק משם ויחפ"
תמיד ' ונחך ה" ,רבי חייא פתח ואמר

 "תיך יחליץווהשביע בצחצחות נפשך ועצמ
 אבל .אר הפסוק הזה בארוהו ונתב,'וגו

בפסוק הזה בו החזיקו בעלי האמונה 
 "תמיד' ונחך ה" ,שהבטיח להם לעולם הבא
 כיון ,"'ונחך ה" .בעולם הזה ובעולם הבא

 אלא זה התמיד , למה תמיד,'שאמר ונחך ה
של בין הערבים שהוא התחזק תחת זרועו 

 מנין . וזהו החלק לעולם הבא,של יצחק
 ינחני במעגלי צדק" שכתוב , מדוד,לנו

  ". למען שמו
  

åâå úøçà øàá øåôçéå íùî ÷úòéå ') åë íù
áë (çúô àééç éáø7056 øîàå )àé çð äéòùé (

åäé êçðå" êùôð úåçöçöá òéáùäå ãéîú ä
åâå õéìçé êéúåîöòå ' øîúàå äåî÷åà àø÷ éàä

 éøàî åô÷úúà äéá àø÷ éàäá ìáà
àúåðîéäî7057 êçðå éúàã àîìòì ïåì çèáàã 

åäé"ìòáå àîìò éàäá ãéîú äéúàã àî7058 
åäé êçðå"åäé êçðå øîàã ïåéë ä" ãéîú éàîà ä

 ó÷úúà åäéàã íéáøòä ïéáã ãéîú àã àìà
÷çöéã äéòåøã úåçú7059 à÷ìåç àåä àãå 

éúàã àîìòì7060 áéúëã ãåãî ïìðî ) âë íéìäú
â (åîù ïòîì ÷ãö éìâòîá éðçðé  

זו  ,"והשביע בצחצחות נפשך"
האספקלריה המאירה שכל הנשמות נהנות 

ועצמתיך " .להתענג בתוכהלהסתכל ו
 אם ,הפסוק הזה אין ראשו סופו ,"יחליץ

א " נ,עולה למעלה(נשמתו של הצדיק 

 àéøì÷ôñà àã êùôð úåçöçöá òéáùäå
àøäðã7061ïðäúà ïéúîùð ìëã  àìëúñàì 

àì àø÷ éàä õéìçé êéúåîöòå äååâá àâðòúàìå å
 à÷éãöã äéúîùð éà äéôåñ äéùéø àìéòì à÷ìñ

                                                           

ש לקמן ויקרא שמה "וז, ל"ורחובות הוא לע, ק"בהמ' ל כי הבארות הן נגד ג"אמר זה כאן שר 7056
כ "משא. לכן נחרבו שניהם, נ יש אחיזה וקטרוג"דרגין ונגד זו' והן בג' רחובות רמז דזמינין בנוי למפלח כו

ושם הוא לשעה ' ם דרגא ויעל משם באר שבע ויחפרו עבדי כודרגין דאלקי' והן ג, ולא רבו עוד, רחובות
 דע כי –ענין בארות של יצחק . זהר הרקיע בריש הפרשה' עי). יהל אור(דכורסייא ' משכן שילה והוא אלקי

אחרים הסובבים להם ' קלי' י ג"ע' נוגה היא סובבת הקדושה בסוד עור שעל גבי הבשר וכשמתגבר' קלי
ואלו הם נפשות ', ל ומוציאה לקלי"הבשר שהוא החשמ' נשמות קדושות מבחיוהמפתים אותה חוטפות 

ש "ואברהם היה מוציאם ומקרבן לקדושה וז. העשוקים בסוד טיקלא שהוא נגה כנזכר בסבא דמשפטים
  ).זהר הרקיע(' וכו, ע"ובאלו נפשות מתלבשין נפשות ורוחות הצדיקים בג, לגיורין' בסבא אברהם קדי

 ).א"ד(תמיד ' ב כאומרו ונחך ה"לעוה' ונה מתחזקים בזה הפסוק שהבטיח חסידים אנשי אמ7057
וכפי הסוד אמאי תמיד ותירץ אלא דא תמיד דבין הערבים שהיא המלכות , עולמות' פושטו בב 7058

 ).מ"מ(תמיד ' וזהו ונחך ה' ן ונצררת ביסוד דנוק"ונשמת האדם עולה שם בסוד מ
 ).מ"מ(קת ומאירה שהמלכות היא תחת הגבורות ושם מתחז' פי 7059
' יא שכינתא תתאה חלק משכינתא עלאה כי היא מילוי של ההב בינה ש"חלק לעוה' נק'  פירוש מ7060

י "ל להאר"ובשער מאמרי רז(מ "א. ל תפוחים בהיפוך חלק"ש שנקראת השכינה חק"וז. אחרת' ראשונה ה
 ).א"נ) (ן"מאי(ב "שא ע"ן לאו"ב שבצירוף נעשה מ"ל תמצא פירוש כל ישראל יש להם חלק לעוה"זצ

 ).מ"מ(' א ולעולם הם במ"מתוך המלכות יזכו הנשמות להארת ז' פי 7061
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 מה זה ,) של מעלהעידוןנהנית ב
 זו , אלא הנה פרשוה,"תיך יחליץוועצמ"

 שעתיד הקדוש ברוך הוא ,תחיית המתים
להחיות את המתים ולתקן את עצמות 
 ,האדם שיהיו כבראשונה בגוף שלם

ה מוסיפה אור בתוך האספקלריה והנשמ
המאירה שתאיר עם הגוף לברית שלם 

 מה זה ".והיית כגן רוה" כתוב לכןו. כראוי
 מימיו העליונים ו שלא פסק,"כגן רוה"

 הזה )והגוף( והגן .לעולם ולעולמי עולמים
  .נשקה ממנו ומתרוה ממנו תמיד

]ð" àã àðåãòá éðäúà àãàìéòì[ êéúåîöòå éàî 
 ïéîæã íéúîä úééçú àã äåî÷åà àä àìà õéìçé

á÷" øáã éåîøâì ïåì àð÷úàìå àéúî àééçàì ä
 àúîùðå íéìù àôåâá àúéîã÷ë éåäîì ùð

ôñåúàà  àøäðã äàéøì÷ôñà åâ àøåäð
 àøäðúàì>íò<é÷ì àôåâ é éæç à÷ãë íéìù àî

 áéúë êë ïéâáå)àé çð äéòùé ( äåø ïâë úééäå
äåø ïâë éàî) äåø( íìòì ïéàìò éåîéî å÷ñô àìã 

ïéîìò éîìòìå7062 éàäå )àôåâ (]àúðâ[ é÷ùúà 
øéãú äéðî éåøúàå äéðî  

  àî÷/á  
זה הנהר ההוא ששופע  ,"וכמוצא מים"
  . ולא פוסקים מימיו לעולמים,צא מעדןויו

øäð àåää àã íéî àöåîëå7063 ÷éôðå ãéâðã 
>ïãòî<ïéîìòì éåîéî ïé÷ñô àìå   

 באר של מים נובעים זהו סוד ,בא וראה
 באר שיש בה ,עליון בתוך סוד האמונה

 והיא באר שמתמלאת ממוצא ,מוצא מים
 , והם שתי דרגות שהן אחת,המים ההוא

 אותו ,ובא וראה. יזכר ונקבה יחד כראו
 והכל ,מוצא מים ואותה באר הם אחד

 ולא שנכנס שהרי אותו המקור ,נקרא באר
 ומי . והבאר מתמלאת,פוסק לעולמים

 מסתכל בסוד העליון ,שמסתכל בבאר הזו
 , וזהו סימן האבות,של האמונה

ר באר מים בתוך סוד ושמשתדלים לחפ
 , ואין להפריד בין המקור והבאר,עליון

  .דוהכל אח

 àæø åäéà éàä ïéòáð ïééîã àøéá éæç àú
 äéá úéàã àøéá àúåðîéäîã àæø åâá äàìò
 àöåî àåääî àéìîúàã àøéá åäéàå íéî àöåî
 àá÷åðå øëã ãç ïåðéàã ïéâøã ïéøú ïåðéàå íéî
 íéî àöåî àåää éæç àúå úåàé à÷ãë àãçë

àìë éø÷àå ãç ïåðéà àøéá àåääå7064 øàá 
]àäã) [àã(éòã àøå÷î àåää  ÷éñô àìå ìé

 àã àøéáá ìëúñàã ïàîå éìîúà àøéáå ïéîìòì
 àåä àãå àúåðîéäîã äàìò àæøá ìëúñà

ã ïäáàã àðîéñîìãúùé åâ àéîã àøéá øåôçì 
 àøéáå àøå÷î ïéá àùøôàì úéìå äàìò àæø

ãç àìëå  
רמז שעתידים  ,"בותוויקרא שמה רח"

ד ולתקן את הבאר הזו כראוי ובניו לעב
 ,דוגמא זו כ.ותבסוד הקרבנות והעול

 אלו ,"וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה"
 ומשום זה יתפשטו ,הקרבנות והעולות

 כמו שנאמר ,ינותיו לכל הצדדיםימע
ת פלגי ותיך חוצה ברחובוניויפוצו מעי"

  ".בותוויקרא שמה רח" לכן ו,"מים

 úåáåçø äîù àø÷éå)áë åë úéùàøá ( æéîø
ë àøéá éàä àð÷úàìå çìôîì éåðá ïéðéîæã à÷ã

 àã àðååâë ïååìòå ïéðáø÷ã àæøá éæç)íùåè á  (
 ïéðáø÷ ïéìà äøîùìå äãáòì ïãò ïâá åäçéðéå
 ïéøèñ ìëì éåòåáî ïåèùôúé àã ïéâáå ïååìòå

ë øîà úàã äî)æè ä éìùî (å êéúåðéòî åöåôé
 äîù àø÷éå êë ïéâáå íéî éâìô úåáåçøá äöåç

úåáåçø  

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(א דלא פסיק מימוי "כגון שהיא המלכות שהיא רוה מיסוד ז' פי 7062
, וכמוצא, שהנשמה תהיה מאירה כגן שהוא המלכות', ושיעור הכתוב והיית וכו, א"יסוד דז' פי 7063

והלא יש זמן דההוא , קשה איך אמר שהיסוד עייל ולא פסיק. פסיק לעלמיןשהוא היסוד מקורא דעייל ולא 
א "ששורשו מיסוד ז, הוא ההוא רוחא דשדי בגוה, ש דהא ההוא מקורא"ל דמ"וי. גננא לא עייל בגנתיה

שאחר החרבן ההוא רוחא הוא שמזדווג עם המלכות , ואיהו לא פסיק לעלמין מהמלכות, ל"ש האריז"כמ
 ).מ"מ(ב "ת י"ורמז יבעלוך בניך ר, ב שבטים"דההוא רוחא הוא שורש י, ךבסוד יבעלוך בני

דהיינו ' ה ובקבלה זו יצטרף יסוד למ"ת להאירה ברחמים היינו אלקים הוי"לת'  פירוש בהצטרף גבו7064
' ה אד"ה אלקים הוי"ו כנודע הרי לפניך יחוד שלם הוי"ה משך הוי"י כי יסוד נקרא הוי"ה ואדנ"הוי

 ).א"נ(מ "א. ר"בגימטריא בא
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חכמות בחוץ " ,רבי שמעון פתח ואמר
 הפסוק הזה ".ברחבות תתן קולהתרנה 

 אלו ,"חכמות" מה זה .הוא סוד עליון
החכמה העליונה והחכמה הקטנה שנכללת 

 בא ".נהובחוץ תר", בעליונה ושורה בה
 החכמה העליונה היא סתומה של כל ,וראה

 כמו , ולא נודעת ואינה בגלוי,הסתומים
 .' וגו"לא ידע אנוש ערכה"שנאמר 

בסוד העולם  מאירה ,כשמתפשטת להאיר
 כפי , והעולם הבא נברא ממנה,הבא

 והחכמה ,ד"ששנינו העולם הבא נברא ביו
 עתיד והם אחד בזמן ש,שם הזו נכסית

בסוד ] להיות[ הכל )א שנעשה" נ,שמתעטר(
   . כפי שאמרנו,של העולם הבא

  

çúô ïåòîù éáø7065 øîàå )ë à íù ( úåîëç
 åäéà àø÷ éàä äìå÷ ïúú úåáåçøá äðåøú õåçá

 àæø äàìò äîëç ïéìà úåîëç éàî äàìò
àøéòæ àúîëçå7066 úìéìëúàã ]äáàîìòá [ 

)äàìòá(äá àéøùå 7067 éæç àú äðåøú õåçá 
 àìå ïéîéúñ ìëã àîéúñ éäéà äàìò äîëç

òãééúà7068 àéìâúàá éäéà åàìå ë øîà úàã äî
)âé çë áåéà (åâå äëøò ùåðà òãé àì ' ãë

 àîìòã àæøá àøäðúà àøäðúàì úèùôúà
 àîìòå éúàã äéðî éøáúà éúàã]ãë[ ïðú] àîìò

åéá éøáúà éúàã"éàä àéñëúàå ã[ äîëç 
ïîú7069 ãúòúàã àðîæá ãç ïåðéàå >ð" à

ð øèòúàã"ãáòúàã à< àîìòã àæøá àìë 
 ïøîà÷ãë éúàã  

 והכל ,שמחה להיות מאירה] יש[היא אז 
עוד .  שלא נשמע בחוץ לעולמים,בחשאי

 ויוצאים מן המקום הזה ,רוצה להתפשט
 ונעשים קול , כמו שנתבאר,ם ורוחאש ומי

 . כמו שנתבאר,אחד שיוצא בחוץ ונשמע
 הרי בפנים הוא . חוץאאז משם ולהלן הו

 עכשיו , שלא נשמע לעולמים,בחשאי
שאדם  מכאן .שנשמע הסוד נקרא בחוץ

 ,"בותוברח. "ו ולבקשיצריך לתקן את מעש

 àìã éàùçá àìëå àøäðúàì äåãç àåä ïéãë
øáì òîúùà) ùð( àéòá åú ïéîìòì 

àèùôúàì7070÷éôðå 7071 àéîå àùà øúà éàäî 
øîúàã äîë àçåøå7072 àì÷ ãç ãéáòúàå 

îë òîúùàå øáì à÷ôðã ïîúî ïéãë øîúàã ä
 àìã åäéà éàùçá åâì àäã õåç åäéà ïìäìå
 õåç éø÷à àæø òîúùàã àúùä ïéîìòì òîúùà

äéúãéáòá àð÷úàì ùð øá éòá ïàëî7073 

                                                           

והן כסדר ולכן עשק ושטנה ידוע בכף ירכו ורחובות ' ם שהיא כנגדם דרגין דנוק"ל כי הם בנהי"ר 7065
 ).יהל אור(' ורביעית בבאר שבע ויקרא אותה כו' ו דא רקיע כו"כמש

ומשם גמר תיקונה בסוד , פשט הלשון חכמה עילאה אבא וחכמה זעירא מלכות שנכללת באבא 7066
ויסוד דאבא מגולה , ששם נשלם יסוד דאימא, הרב שהמלכות היא מהחזה ולמטה' ופי. אבא יסד ברתא

 ).מ"מ(ולכך אמר וחכמתא זעירא דאתכלילת בה בעילאה , ומשם מאירה וזהו אבא יסד ברתא
א "י דז"א עד עט"שהמלכות שורה בחכמה ושם מקום מנוחתה שיסוד דאבא מתפשט מהחזה דז' פי 7067

 ).מ"מ( שהמלכות שורה וחונה במקום יסוד דאבא ומשם הארתה ושם היא קומת המלכות נמצא
ל נדקדק ששבח זה סתימא דכל "ואם נעמיק לפי הקדמות האריז. אבא ושאר הלשון מובן' פי 7068

ל לכן נפרש "ש הרב ז"א והוא הנקרא סתימא דכל סתימין כמ"נאמר בכמה דוכתי בזהר על א' סתימין כו
א "ר חכמתו בחוץ תרונה כד נגיד ממוחא סתימאה דא"כ באד"משש אלין חכמה עילאה וחכמה זעירא כ"מ

ופירושו הוא כשנמשכת . ל"א באינון נימין כאלו מתחברן לבר תרין מוחין ואתעביד חד מוחא עכ"למוחא דז
', א ונעשה מוח א"המוחין בז' אזי נתחברו ב, א"י הנימין דא"א ע"א לחכמה דז"הארת חכמה סתימאה דא

 ).מ"מ(' א וכו"לפי שהוא מלביש לא, א נקרא לבר"שהז, ר תרין מוחיןש כאלו מתחברן לב"וז
א לאימא ונעלמים בה "ש הרב שם שחמשה גבורות באים מגבורה דעתיק שבתוך חכמה דא"כמ' פי 7069

 ).מ"מ(
בת קול אור ' ברחובות חוץ לפה דרגין דאתגלייא וא' בחוץ לגרון ועדיין במצר וג' קולות ג' והן ז 7070

. אלקינו ידוע' וה, אלקינו' ב הנסתרות לה"דרגין דסתימו חו' והן נגד ב, נה תתן קולהש תבו"וז, חוזר
כי כולל שם הכל כי כל ', ותמן תתן קולה עלאה כו, ש"וז' ל כל בניך וכו"ור, לנו ולבנינו, כ שתים"והנגלות ג

 ).יהל אור(' כו
וכדי להבין זה , א"יא זחכמה סתימאה הנזכר שנתפשטה עד אימא ורצתה עוד להתפשט ולהוצ' פי 7071

' לפי שיש בה ד, ה דמוחא סתימאה"א הוא ממ"ל כי שורש ז"וז, ש הרב בדרוש עיבור ויניקה"צריכים אנו למ
 ).מ"מ(ש הזהר תובעייא לאתפשטה ונפיק מהאי אתר אשא ורוחא ומייא "וז, ב"שמות עסמ

 .)הערת הזוהר(א ” עד ע7072
 ).הערת הזוהר(א ”פקודי רכו ע 7073



úéùàøá 

816 

 זה הרקיע ההוא שבו מאירים ,מי הרחובות
ן שאין מימיו ימעי והוא ה,כל הכוכבים

ונהר יצא מעדן " כמו שנאמר ,פוסקים
 ושם תתן , והוא רחובות,"להשקות את הגן

ומשום .  והכל אחד,קולה עליונה ותחתונה
הכן בחוץ מלאכתך ועתדה " ,זה אמר שלמה

 , כמו שנאמר"הכן בחוץ" ,' וגו"בשדה לך
 שהרי מכאן עומד ,"נהובחוץ תר"שכתוב 

כי "כתוב  ש,הלשאלתקן ודבר המעשה ל
 ולמקצה ,'שאל נא לימים ראשנים וגו

ועתדה בשדה ". "השמים ועד קצה השמים
   .'זו השדה אשר ברכו ה ,"לך

  

 àåää àã úåáåçø ïàî úåáåçøá àìàùìå
 àòåáî åäéàå ïéøäðã àéáëë ìë äéáã àòé÷ø

 ïé÷ñô àì éåîéîãë øîà úàã äî)é á úéùàøá (
ì ïãòî àöåé øäðå úåáåçø åäéàå ïâä úà úå÷ùä

äàìò äìå÷ ïúú ïîúå7074 ïéâáå ãç àìëå äàúúå 
øîà àã7075 äîìù )æë ãë éìùî ( õåçá ïëä

åâå êì äãùá äãúòå êúëàìî ' äîë õåçá ïëä
 øîúàã]áéúëã) [áéúëå() ë à íù ( äðåøú õåçá

 äìîå àð÷úúàì àãéáò àîéé÷ ïàëî àäã
 áéúëã àìàùì)áì ã íéøáã (íéîéì àð ìàù éë 

åâå íéðåùàø ' íéîùä äö÷ ãòå íéîùä äö÷îìå
åäé åëøá øùà äãù àã êì äãùá äãúòå" ä

)æë æë úéùàøá(   
ואחר שידע האדם את סוד החכמה 

ובנית  אחר" מה כתוב ,ן את עצמו בהיתקיו
 שיתקן , זו הנשמה של אדם בגופו,"ביתך

 כשחפר יצחק , ועל כן.ויעשה איש שלם
שיהיה (השלום  לאותו ,םלֹוַשועשה באר ְּב

 אשרי . והכל כראוי, רחובות לו קרא)שלם
את  לקיים ה"הצדיקים שמעשיהם לקב

 "כי ישרים ישכנו ארץ" שכתוב ,העולם
  . והרי פרשוה,ישכינו ארץ

 ïé÷úéå àúîëçã àæø ùð øá òãðéã øúáå
 áéúë äî äá äéîøâ)æë ãë éìùî ( úéðáå øçà

 ï÷úúéã äéôåâá ùð øáã àúîùð àã êúéá
ãéáòúéå ãáòå ÷çöé øôç ãë àã ìòå íéìù øáâ 

íìùá àøéá7076íìù àåääì 70777078 >ð" éåäîì à
íéìù<éø÷ 7079 úåàé à÷ãë àìëå úåáåçø äéì 

ïåäéãáåòã àé÷éãö ïåðéà ïéàëæ7080á÷ éáâì " ä
 áéúëã àîìò àîéé÷ì)íùàë á  ( íéøùé éë

äåî÷åà àäå õøà åðéëùé õøà åðëùé  
 , אמר רבי שמעון".ויהי כי זקן יצחק"

ולחושך ויקרא אלהים לאור יום "כתוב 
 . הפסוק הזה בארוהו ונתבאר,"קרא לילה

 , כל מעשי הקדוש ברוך הוא,בא וראהאבל 
 וכל . והכל בסוד עליון,הם דברי אמתכולם 

דברי אמונה וסודות  כולם דברי התורה
 לא זכה יצחק ,ובא וראה. עליונים כראוי

 אבל . שלא סמו עיניו ולא כהו,כמו אברהם
 כמו , סוד האמונה, סוד עליוןכאן הוא

 ÷çöé ï÷æ éë éäéå)à æë úéùàøá ( éáø øîà
 áéúë ïåòîù)íùä à  (éäìà àø÷éå" íåé øåàì í

àø÷ éàä äìéì àø÷ êùçìå7081 øîúàå äåî÷åà 
áåò ìë éæç àú ìáàá÷ã éåã" ïéìî ïåðéà åäìë ä

 àúééøåàã éåìî ìëå äàìò àæøá àìëå èåù÷ã
 úåàé à÷ãë ïéàìò ïéæøå àúåðîéäî éìî åäìë
 éåðéò åîñ àìã íäøáàë ÷çöé äëæ àì éæç àúå
 àæø àëä åäéà äàìò àæø ìáà åäë àìå

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"מ(א וממנו למלכות "א שממשיך לו מוחין דאו"בודה והתיקון הוא בזכי סוד הע 7074
 ).יהל אור(' כ בנשמתא ובנית וכו"נ ואח"ל בנפש ורוח בזו"ר 7075
 ).א"נ(ר "ואין שופ' הרמז שלמעלה שלום במו פירוש שהיה שלום ולא רבו עליה 7076
 ).יהל אור(וקראו רחובות ' הוא בדרגא דשלום ולכן לא רבו כו' שהג 7077
 שלא קרא שם הבאר רחובות אלא כוון לקרות שם השלום הדבוק בו דהיינו היסוד שהוא מבוע 7078

ל שהבאר בעצמו קרא רחובות ואמר דליתא שהיסוד נקרא "ק דהוה ס"ש חולק על ת"דבירא רחובות ור
 ).א"נ(רחובות וליסוד קרא יצחק רחובות 

 ).מ"מ(רחובות ' שעיקר השלום ביסוד אימא הנק' פי 7079
ז וכוונתו לקיימא עלמא להעמיד היסוד הנקרא קיימא "חופר בארות מענייני העה ת יצחק דוגמ7080

לתת לה קיום והעמדה ובכל המעשים צריך ליחד ' א ישכינו ארץ פירוש ישכינו היסוד בארץ מ"דעלמא וז
ת "שם שמים ת' ס וכל מעשיך יהיו לשם שמים ליחדא שם שהוא מ"הצדיק דוגמת אבותינו הקדושים וז

 ).א"נ(
 ).א"נ(ה בפנים אחרים "ל ותאמר בין חבריא עד" במדרש רז7081
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ויקרא אלהים לאור " שכתוב ,שנתבאר
 ואורו , שהוא אור היום, זה אברהם,"יום

  הולך ומאיר ומתחזק בתקון

éäìà àø÷éå áéúëã øîúàã äîë àúåðîéäîã" í
 àîîéã àøåäð åäéàã íäøáà àã íåé øåàì

åäéìéã àøåäð7082àðå÷úá ó÷úúàå øéäðå ìéæà   
  áî÷/à  

ואברהם זקן בא " , מה כתובלכןו. היום
 והוא . באותם האורות שמאירים,"בימים

 אז הולך ומאיר כמו שנאמר ,)ומאיר( ,זקן
ויקרא " לכן ו,"הולך ואור עד נכון היום"

זה  ,"קרא לילהולחושך " ".אלהים לאור יום
ך לקבל לתוכו ל והוא ה, חושך שהוא,יצחק

 , כשהוא זקן מה כתובלכן ו.את הלילה
 ,"תועיניו מראנה ויהי כי זקן יצחק ותכהי"

 ולהדבק החשך שרצה ל,כך זה ודאי
  .  בדרגתו כראוי)שךובח(

  

 áéúë äî êë ïéâáå àîåéã)à ãë úéùàøá (
 ïéøäðã ïéøåäð ïåðéàá íéîéá àá ï÷æ íäøáàå

 áéñ åäéàå)øéäðå(äîë øéäðå ìéæà ïéãë  úàã 
 øîà)çé ã éìùî (íåéä ïåëð ãò øåàå êìåä7083 

 êë ïéâáå)ä à úéùàøá( éäìà àø÷éå" øåàì í
äéàã ÷çöé àã äìéì àø÷ êùçìå íåéå êùç 

 åäéà êë ïéâáå äéåâá àéìéì àìá÷ì ìéæà åäéàå
 áéúë äî áéñ ãë)à æë íù( ÷çöé ï÷æ éë éäéå 

 àòáã éàãå àåä éëä úåàøî åéðéò ïéäëúå
úàìå àëùçúàì à÷áã)êùçá (ë äéâøãá à÷ã

úåàé7084  
 , אמר לו.בא רבי אלעזר בנו ונשק ידיו

 יצחק , אברהם מאיר מצד של דרגתו,יפה
 , ויעקב למה,נחשך מהצד של דרגתו

 , אמר לו".ועיני ישראל כבדו מזקן"שכתוב 
 כתוב . ולא כהו"כבדו" כתוב ,כך זה ודאי

מזקן של  ,"מזקן" אלא . ולא מזקנו"מזקן"
 לא יוכל לראות ,ותו צד כבדו מא,יצחק

 אבל יצחק . אבל לא כהו,להסתכל כראוי
שהרי אז  , חושך ונעשה,כהו ודאי מכל וכל

קרא ולחושך " התקיים ו,נאחז בו הלילה
  ".לילה

ùðå äéøá øæòìà éáø àúàà éåãé ÷" øéôù ì
 ÷çöé äéìéã àâøãã àøèñî øéäð íäøáà
 éàîà á÷òé äéìéã àâøãã àøèñî êùçúà

 áéúëã)ùíé çî  (à ï÷æî åãáë ìàøùé éðéòå" ì
 áéúë ï÷æî åäë àìå áéúë åãáë éàãå àåä éëä
 àøèñ àåääî ÷çöéã ï÷æî ï÷æî àìà åð÷æî àìå
 ìáà éæç à÷ãë àìëúñàì úåàøì ìëåé àì åãáë
 ãéáòúàå ìëå ìëî éàãå åäë ÷çöé ìáà åäë àì
 íéé÷úàå äìéì äéá ãéçàúà ïéãë àäã êùç

äìéì àø÷ êùçìå  

                                                                                                                                                                                     

ימים החסד מאיר בהם עד היסוד ששם הוא מתנוצץ היום ומשם ' ק ו"ת שהוא ו" פירוש שהת7082
 ).א"נ(ח "ז. 'ואילך לילה מ

וכן יצחק . אחיזת אברהם בחסד אינו שוה בתחילת כניסתו בקדושה דהיינו זמן בחרותו כסוף ימיו 7083
לכך ראשונה אחז אברהם , בהיותו הולך ונתחזק באמתתו, כי כל עוד שנמשך זמן הצדיק בעולםבגבורה 

וכל עוד שמדות חסד , במדרגות החסד למטה והלך בתומו הולך ומתחזק עד סוף ימיו שזכה בעצם למדתו
 בוקר ז"והעד ע', וזה שאמר ונהורא דיליה אזיל ונהיר וכו, הולכות ומתקרבות לאצילות הולכות ומאירות

שבחסד מאיר כל עו , שהוא חסד אור ולא כחסד בוקר עצמו, שחר נקרא נצח, נקרא אברהם חסד
ובגין כך מה כתיב ואברהם זקן בא "ש "וז. דשמתקרב למעלה יותר כיום שהולך ומאיר כדמסיק הולך ואור

ב חדשים "יו, שבתות בכל חדש' וד, שששה ימים נכללים בכל שבת, בספירות שנכללות בחסד שבו" בימים
. כן זמנים אלו בכללות הספירה אם חסד ואם גבורה, שמטות בכל יובל' וז, שנים בכל שמטה' וז, בכל שנה

נכנס בימים העליונים הנכללים בחסד ומתקרב אל האור ' ולפיכך בא בימים הולך בסוד סדר זמנים הנז
 ). אור יקר(ולכך ראוי שיאיר לעולם יותר מהקודם , העליון

וזהו ויקרא , ומתקרבות אל החשך עד הלילה, גבורה מתחילות מחצי היום שהם קצת אורמדרגות ה 7084
ולפיכך כד סיב . הולך ומחשיך, ולחשך שהוא גבורה קרא לילה. שהוא חסד יום הולך ומאיר, אלקים לאור

ל כי לפי "ועתה יש לדקדק מה ענין העינים החשכתם או הארתם לזה י. ותכהין שנתקרב אל הדין והחשך
לפיכך עיני יצחק מתוקף הדין הגיע עד , א שבהם סוד הדין באדמימות"ה שנתבאר באדרא סוד העינים דזמ

ויעקב , ומשם פקח עיניך וראה את שוממותנו, ואברהם ימין סוד הראיה. שנאדמו וחשכו וסלקו ההשגחה
, סוד הכתרדהיינו ב, להיותו בסוד הדעת שהוא מסתכל בעינא פקיחא תדיר, ה"ומשה רבינו ע, באמצע

 ).אור יקר(' נאמר לא כהנה עינו וכו
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 שנכלל ,"לו את עשו בנו הגדויקרא"
ויאמר הנה נא " .מצדו של הדין הקשה

 רבי אלעזר ,"זקנתי לא ידעתי יום מותי
 ,' וגו"אשרי אדם עוז לו בך" ,פתח ואמר

ם בו את ה וֹש"אשרי האיש שמתחזק בקב
יכול כחנניה מישאל ועזריה , תקפו

הן איתי אלהנא די " ,שהתחזקו ואמרו
מגו אתון אנחנא פלחין יכול לשזבותנא 

הן " [נורא יקידתא ומן ידך מלכא ישזיב
אתנו אלהינו שאנו עובדים יכול להצילנו 

 ומידך המלך ,מתוך כבשן האש היוקדת
  ]. יציל

 ìåãâä åðá åùò úà àø÷éå)à æë íù (
àéù÷ àðéãã äéøèñî ììëúàã7085 äðä øîàéå 

 éúåî íåé éúòãé àì éúð÷æ àð)á íù ( øæòìà éáø
 øîàå çúô)å ãô íéìäú ( êá åì æåò íãà éøùà

åâå 'á÷á äéá ó÷úúàã ùð øá äàëæ" éåùéå ä
äéá äéô÷åú7086 äéøæòå ìàùéî äéððçë ìåëé 

 åøîàå åô÷úúàã)æé â ìàéðã ( éã àðäìà éúéà ïä
 àøåð ïåúà åâî àðúåáæùì ìåëé ïéçìô àðçðà

áéæùé àëìî êãé ïîå àúãé÷é  

ד ו שאם לא יציל ולא יעמ,בא וראה
 נמצא ששמו של ,הואעליהם הקדוש ברוך 

 כמו ,הקדוש ברוך הוא לא יתקדש בעיני כל
 , אלא כיון שידעו שלא אמרו כראוי.שאמרו

 והן לא ידוע להיות לך המלך ,חזרו ואמרו
 ידוע להיות לך , בין יציל בין לא יציל,'וגו

 ושנינו שיחזקאל הודיע להם ,'המלך וגו
 שהקדוש ברוך , ושמעו וקבלו ממנו,דבר

 ואז , כדי שיקבלו שכר,עליהםהוא לא עמד 
 "והן לא ידיע להוי לך מלכא", חזרו ואמרו

  ].' וכווהן לא ידוע להיות לך המלך[ 'וגו
  

 åäééìò íéé÷úà àìå áéæùé àì éàã éæç àú
á÷"á÷ã äéîù çëúùà ä" ùã÷úé àìã ä

 åòãéã ïåéë àìà åøîàã äîë àìëã åäééðéòá
 àì ïäå åøîàå åøãäà úåàé à÷ãë åøîà àìã

éãéåâå àëìî êì éåäì ò ' àì ïéá áéæùé ïéá
áéæùé7087åâå àëìî êì éåäì òéãé  ' äìîã ïðéðúå

á÷ã äéðî åìéá÷å åòîùå ìà÷æçé åäì òãåà" ä
 ïéãëå àøâà ïåìá÷éã ïéâá åäééìò íéé÷úà àì

åâå àëìî êì éåäì òéãé àì ïäå åøîàå åøãäà '  

 הקדוש ,אלא לא יתחזק אדם שיאמר
 אבל ,ה לי כך וכךברוך הוא יצילני או יעש

 כשהוא ,ע לויה שיסי"חו בקבוישים את כ
משתדל באותם המצוות של התורה וללכת 

 ודאי , שכיון שאדם בא להטהר.בדרך אמת
ה שהוא " ובזה יתחזק בקב.עים לוימסי

חו ו שלא ישים את כ, ויתחזק בו,יע לוייס
 ,"לות בלבבםימס" ".עוז לו בך" לכןו, באחר

 אלא ,רהור אחרשיעשה לבו כראוי בלי ה
ר בכל ושבת לעביכמסלה הזו שהיא מתי

  .  כאן כך גם,מקום שצריך
  

á÷ àîééã ùð øá ó÷úúé àì àìà" ä
 éåùé ìáà êëå êë éì ãéáò åäéà åà éððéáæùé

á÷á äéá äéô÷åú" äéì òééñéã ä> åäéà ãë
ìãúùà< êäéîìå àúééøåàã ïéãå÷ô ïåðéàá 

 äàëãúàì ùð øá éúàã ïåéëã èåù÷ çøàá
ééñîá÷á äéá ó÷úúé àãáå éàãå äéì ïéò" ä

 äéô÷åú éåùé àìã äéá ó÷úúéå äéì òééñé åäéàã
 íááìá úåìñî êá åì æåò êë ïéâáå àøçàá
 àøåäøä àìá úåàé à÷ãë äéáì ãéáòéã

àøçà7088 àáùééúî éäéàã äìéñî éàäë àìà 
 éîð éëä êéøèöàã øúà ìëá àøáòàì  

 "זוע" ,"אשרי אדם עוז לו בך" ,דבר אחר
 משום ".ז לעמו יתןוע' ה"שנאמר כמו 

 úàã äîë æò êá åì æåò íãà éøùà øçà øáã
 øîà)àé èë íéìäú (åäé" ïéâá ïúé åîòì æò ä

                                                           

 ).אור יקר(והוא כלל כולם , נקרא גדול בערך שהוא גדול בכל צבאות הגבורה החצונים, כלומר 7085
אבל השתא ', היה נראה כחנניה מישאל וכו, ולא אמר יעוז בך, דקדק אומרו בפסוק עוז לו בך 7086

והיינו דמסיק , ו בקיום המצוה לא יכלה אותו אלא בךל אותו העוז והחוזק אשר ל"ר, דקאמר עוז לו בך
כ עוז "ובג' דלא ישוי תוקפיה באחרא שיאמר כחי ועוצם ידי וכו', אבל ישוי וכו' אלא לא יתתקף דיימא וכו

 ). אור יקר(' לו כדפי
אחרי מות ' ק פ"א ובזוה"עוד פסחים קיח ע' ד הענין בארוכה ועי"דף לז ע' ש רבה פרשה ז"שיה' עי 7087

  ).ו"לש(ט "ז ובשמות רבה פ"ובאגדת בראשית פ' לג סימן ו' ר פ"א ובויק"ז ענ
עסק התורה ' והכי פי', עוזר וכו' א ה"אל יתריס אפילו במחשבה כד, עם היות שלא היה כפי רצונו 7088

 ).אור יקר(שהוא העוז לו בך לשמך 
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שמו של ק בתורה לושצריך אדם לעס
סק בתורה וע שכל מי ש,הקדוש ברוך הוא

 . טוב לו שלא נברא, לשמהעוסקואינו 
לות ימס" מה זה ".לות בלבבםימס"

לו לרכב בערבות וס" כמו שנאמר ,"בלבבם
 בה עוסק זו התורה ההיא שהוא ,"ביה שמו

ולעשותו להרים את הקדוש ברוך הוא 
  .חטיבה בעולם

 àúééøåàá ÷ñòúéã ùð øáì äéì êéøèöàã
á÷ã äéîùì" àúééøåàá ÷ñòúàã ïàî ìëã ä

 úåìñî éøáúà àìã äéì áè äîùì ìãúùà àìå
 øîà úàã äîë íááìá úåìñî éàî íááìá

)ä çñ íù (ìåñ àã åîù äéá úåáøòá áëåøì å
 äéì àîøàì äá ìãúùà åäéàã àúééøåà àéää

á÷ì"àîìòá àáéèç äéì ãáòîìå ä7089  
 כל מעשיו של יעקב היו לשמו ,בא וראה

 הקדוש ברוך לכן ו,של הקדוש ברוך הוא
 שלא זזה ממנו ,הוא היה עמו תמיד

 שהרי בשעה שקרא לו יצחק את .השכינה
השכינה  ו, יעקב לא היה שם,עשו בנו

רבי .  ורבקה הודיעה ליעקב,הודיעה לרבקה
 אם חס וחלילה ,בא וראה ,יוסי אמר

לא היה יעקב  ,באותו זמן היה מתברך עשו
 אלא מעם הקדוש ברוך הוא ,לעולםשולט 
 ,בא וראה . והכל בא במקומו כראוי,זה היה
 ריה ו,"הבת את יעקבוורבקה א"כתוב 
   .נתבאר

ì ååä éåãáåò ìë á÷òé éæç àú àîù
á÷ã"ä7090á÷ êë ïéâáå " àìã øéãú äéîò äåä ä

 äéì àø÷ã àúòùá àäã àúðéëù äéðî éãòà
ïîú äåä àì á÷òé äéøá åùòì ÷çöé7091 

 äéì úòãåà ä÷áøå ä÷áøì äì úòãåà àúðéëùå
ç éà éæç àú øîà éñåé éáø á÷òéì"å7092 àåääá 

ïéîìòì á÷òé èåìùé àì åùò êøáúé àðîæ7093 
á÷ íòî àìà" äéøúàá àìëå äåä ä à÷ãë àúà

éæç7094 áéúë á÷òé úà úáäåà ä÷áøå éæç àú 
)çë äë úéùàøá (øîúà àäå7095   

הנה שמעתי " שלחה בשביל יעקב לכןו
ועתה , את אביך מדבר אל עשו אחיך לאמר

ערב היה  בזמן ההוא ,' וגו"ליובני שמע בק
להשליט צריך להתבער והיצר הרע  ו,פסח

  סודשהיא  את הלבנה

éã äéðéâá úøãù êë ïéâáå éúòîù äðä á÷ò
 éðá äúòå øîàì êéçà åùò ìà øáãî êéáà úà

åâå éìå÷á òîù') ç æë íù( áøò àðîæ àåääá 
 äàèìùìå àøòáúàì òøä øöé éòáå äåä çñô

àæø àøäéñ7096  
  áî÷/á  

                                                                                                                                                                                     

נוטל , ה שלא לשמהנמצא שבגופו שנברא פועל ברוחני אמנם מי שעוסק ב, בסוד היחוד העליון 7089
ולא יהנה הגשמי מהרוחני כיון שהוא אינו , כ טב ליה דלא איברי"א, והוא נהנה ברוחני, ה לעצמו"חלק הקב

 ).אור יקר(מהנה הרוחני בגשמי 
הכל בכוונה ביחוד הספירות וקשרם , ל המעשים הגשמיים שנראה שהם פעולות תחתונות"ר 7090
 ).אור יקר(וענינם 
ח "ז. אביך הכוונה שמעתי השכינה הנקראת את אביך כנזכר פרשה בראשית ש הנה שמעתי את" ומ7091

ל שמעה אלא השכינה "ש במאורות נתן ובהכי דייק שומעת הווה דהול"כמ' ש ורבקה שומעת היינו מ"ומ(
 ).א"נ) (ן"מאי. ד"א הארכתי בס"מצוה אותך ובמ' י מ"ש לאשר אנ"שומעת תדיר והיא אמרה ליעקב וז

ר ובא דרך ערמה לתקן "עולם בקלקול פגמו של אדהההיה מתברך עשו היה נשאר ו "ש שאם ח" ומ7092
 ).א"נ(י ערמה כדבסמוך "ר שהיה ע"פגם אדה

א במגילת "בהגר' עי). אור יקר(ו "ולא היה אפשר לישראל קיים התורה מרוב צרות הגלות ותבטל ח 7093
 .ד הרמז"א א ע”אסתר ע

ורבקה אוהבת את יעקב סתם לאהבת הטוב במה  כלומר ראיה שלא זזה השכינה מיעקב דכתיב 7094
 ).א"נ(שהוא טוב 

נ רמז כאן שרבקה היתה "א.  מסברא קאמר שמיד שלחה אחריו ולא נתרשלה עד שיבא מאליו7095
א ורבקה אוהבת את יעקב שהוא סוד אדם כדי לתקן הפגם הראשון עשתה הענין ושדרת "במקום חוה ולז

 בקולי לתקן מה ששמעת בהיותי חוה שחטאת אך עתה בני שמע ש ועתה בני שמע"וז(ח "ז. בגיניה דיעקב
א דע כי השכינה מצוה "וכי תימא שבאיסור אין חיוב לבן לשמוע לאו. שאתה חייב לשמוע לי שאתה בני

 ).א"נ(ן "מאי. ל"ש רז"מצוה אותך כמ' ש לאשר אני מ"אותך וז
 ). אור יקר(ה לו ברכה ושפע והיינו לרדוף אחר עשו שלא יהי, ביאור חמץ, לאתבערא יצר הרע 7096
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   ïéìéùáú éøú úãáò àã ìòå àúåðîéäîã7097  .  ולכן עשתה שני תבשילים,האמונה
 כאן רמז שעתידים בני ,רבי יהודה אמר

ואחד '  אחד לה,קב להקריב שני שעיריםיע
 הקריבה שני לכן ,לעזאזל ביום הכפורים

 ,אחד בשביל הדרגה שלמעלה ,גדיי עזים
 ואחד כדי להכניע את דרגתו של עשו שלא

 , ועל כן שני גדיי עזים.על יעקבישלוט 
ויבא לו יין . "ומשניהם טעם יצחק ואכל

ממקום  מזי רמז ר"ויבא לו יין" ".וישת
 .של עשו מאותו מקום ,רב אותויקרחוק 

 רמז מהיין ההוא שכל ,רבי אלעזר אמר
 ,השמחה נמצאת בו כדי לשמח את יצחק

 כשרוצים שמחה לשמח את ,שצריך שמחה
ויבא לו יין " ועל כן , שלו)הלוים(צד 
  ".וישת

äãåäé éáø7098 éåðá ïéðéîæã àëä æîø øîà 
åäéì ãç íéøéòù éðù àáø÷ì á÷òéã" ãçå ä

åéá ìæàæòì ééãâ éðù úáéø÷ êë ïéâáå éøåôëã àî
íéæò7099 àééôëì ïéâá ãçå àìéòìã àâøã ïéâá ãç 

 åùòã äéâøã>àìã <)àìå( á÷òéã äéìò èåìùé 
÷çöé íéòè åäééåøúîå íéæò ééãâ éðù àã ìòå7100 

úùéå ïéé åì àáéå ìéëàå) äë æë úéùàøá( àáéå 
æîø ïéé åì7101 >æéîø<äéì áéø÷ ÷éçø øúàî 7102 

øúà àåääî7103 )åùòã( æîø øîà øæòìà éáø 
åãç ìëã ïéé àåääî7104 ïéâá äéá çëúùà 

 ïééòá à÷ãë äåãç éòáã ÷çöéì äéì àúãçì
 àøèñ àúãçì äåãç)éàåéìã (>äéìéã< àã ìòå 

úùéå ïéé åì àáéå  
 אלו ,' וגו"ותקח רבקה את בגדי עשו"

 ואלה ,הלבושים שהרויח עשו מנמרוד
 ובאו ,לבושי כבוד שהיו מאדם הראשון

 ,היה צד צידהנמרוד  ובהם ,רודלידי נמ
 .' וגו"'ר ציד לפני הוביהוא היה ג"שכתוב 

ועשו יצא לשדה ונלחם בקרב עם נמרוד 
 , ולקח ממנו את הלבושים הללו,והרג אותו

åâå åùò éãâá úà ä÷áø ç÷úå ')åè íù ( ïéìà
ãåøîðî åùò çååøã ïéùåáì ïåðéà7105 ïéìàå 

 ø÷é éùåáì]ã[ àãéì åúàå ïåùàøä íãà ïî ååä
 áéúëã ãåøîð äãéö ãö äåä åäáå ãåøîðã

)è é úéùàøá (ãéö øåáâ äéä àåä7106åäé éðôì " ä
åâå ' ãåøîðá àáø÷ äéá çâàå àì÷çì ÷ôð åùòå

                                                           

ופסח הנאכל , ז" וחגיגה הוא נגד עוה).אור יקר(ונודע שהפסח הוא הכנעת החצונים , חגיגה ופסח 7097
 ).ה וצדקה תהיה לו"יד מצרים ד (ב"באחרונה הוא נגד עוה

 ).אור יקר(ח "תבשילין רמז לשערי עזאזל ושעיר ר' וב, פליג אדלעיל 7098
 ).הערת הזוהר(ב ” קמה ע7099
' לכך טעם מב, וטמא מצד עשו, וטעם קדוש מצד עצמו, כי היה יצחק מתגולל בדין קדוש וטמא 7100

ח ופסח ושער "וכשנדע סוד שעיר ר, מצד קדושה' ומשעיר חטאת לה, השעירים משעיר עזאזל מצד עשו
 ).אור יקר(תפילין לא יתרחק הרבה 

 .זוהר הרקיע'  ועי).א"ד) (א"עתרי תנועי בלק קפט ' יפ (7101
קרב את יצחק עצמו ממקום רחוק מהחוץ שהיה מתגולל בטומאת עשו ומשם קרבו אל ' פי 7102

 ).אור יקר(ויבא את עצמו את יצחק שהוא נקרא יין ' הקדושה לצד ימין ומלת ויבא לו פי
ג יוצאות דם "ומתמצית ה, ג דאימא שהוא היין החזק שכל הדינים תלויין שם"הכוונה שהמתיק ה 7103

והוא קרא לעשו ' ג הנז"כי יצחק סוד ה, ש מההוא אתר דעשו"וז, יץ אפים יוצא דםבסוד מ, להניק לעשו
ל הרב "ז). זהר הרקיע(בראשית ' בפ' דאסביר אנפין לרע כנז' פי, בנו הגדול כדכתיב ולחשך קרא לילה

והנה יעקב הוא סוד , 'וכואמא והוא יין החזק  הגבורות שביסודהנה יצחק סוד ) לקוטי תורה תולדות(
למתק באותו יין שהשקה ליצחק אביו ] רצה[והנה יעקב , 'וכוכ הוא בחיר שבאבות "רת יסוד אבא שעהא

שהם שורש מקום הגבורות יין העליון היוצא מבינה שהוא עיטרא דגבורה רצה יעקב להטיל בו מים כדי 
דין קשה והיה למותקו ובזה יתנו לו הברכות ולא לעשו אחיו כי אם היו נשארות הגבורות בלתי מזוג היה 

בסוד , כי אבא נקרא רחוק, ש בזהר מאתר רחיק קריב ליה"משם שורש יעקב וז', וכונוטל עשו את הברכות 
ג "ולפי זה ל. ל הרב"נראה לי ומאותו מקום רחוק שהוא יסוד דאבא המשיך המים למזוג היין עכ' מרחוק ה

שורש נשמתו הוא מיסוד אבא בשורה כי עשו , ש הרב בדרוש עשו"יפורש כמ, גרסינן ליה' וגי". דעשו"
ולכך רצה יצחק לברכו לקרבו תחת כנפי , החצונה שיש בה יעקב באמצע ועשו מכאן וערב רב מכאן

 ).מ"מ(השכינה 
קאי , ק שאמר מאתר רחיק קריב ליה"ל אלא ת"ש לעיל בשם האריז"ק לפי מ"א לא פליג את"ר' פי 7104

 ).מ"מ(דכל חידו אשתכח ביה , מיסוד דאימא, מהיכן הביאוא קאי איין "ור. על המים שבו עשה מזיגה ליין
 ).ו"לש(א "פ יתרו צד ע"בס' א ועי"א קא ע"לעיל נח ע' עי 7105
 ).הערת הזוהר(א ”ב ויקרא סד ע" קלז ע7106



úéùàøá 

821 

ויבא עשו מן השדה והוא "זהו שכתוב 
 ,"והוא עיף" כתוב כאן , ובארוה,"עיף

ועשו ". כי עיפה נפשי להרגים"וכתוב שם 
 ,ת אותם הלבושים לרבקההיה מעלה א

 ואותו היום לא ,ובהם היה יוצא וצד ציד
 . ויצא לשדה והתעכב שם,לקח אותם

 לא היו מעלים ,וכשעשו היה לובש אותם
   .ריחות כלל

  

 àåä àãä äéðî ïéùåáì ïéìà áñðå äéì ìè÷å
 áéúëã)èë äë íù ( àåäå äãùä ïî åùò àáéå

 íúä áéúëå óéò àåäå àëä áéúë äåî÷åàå óéò
)àì ã äéîøé (ôéò éë äåä åùòå íéâøåäì éùôð ä

 äåä åäáå ä÷áøã äáâì ïéùåáì ïåðéàì ïåì ÷éìñ
 ÷ôðå ïåì ìèð àì àîåé àåääå äãéö ãöå ÷éôð
 àì åùò ïåì ùéáì äåä ãëå ïîú áëòúàå àì÷çì

 ììë ïéçéø ïé÷ìñ ååä  
 אז שבה ,כיון שיעקב לבש אותם

 משום ,האבדה למקומה והעלו ריחות
 לכן ו,אדםשיפיו של יעקב היה יפיו של 

. חזרו בשעה ההיא למקומם והעלו ריחות
 שהוא )היה( יפיו של יעקב ,אמר רבי יוסי

 , והרי שנינו, איך אפשר.יפיו של אדם
תפוח עקבו של אדם הראשון מכהה גלגל 

 אמר לו , ואם תאמר שכך היה יעקב,חמה
 טרם תחילה ב, ודאי שכך היה,רבי אלעזר

 לא היו יכולים כל ,חטא אדם הראשון
 , כיון שחטא,הבריות להסתכל ביפיו

 ונעשה בן מאה ,נמךוהשתנה יפיו ורומו ה
 יפיו של אדם הראשון ,ובא וראה. אמות

פי ו שהאמונה העליונה תלויה בי,הוא סוד
 ,"אלהינו עלינו' עם הוויהי נ" לכן ו,ההוא

 וזהו ודאי יפיו ,"'לחזות בנעם ה"וכתוב 
  . והכל הוא סוד עליון,של יעקב

áìã ïåéë äãáà úáú ïéãë á÷òé ïåì ùé
 á÷òéã äéøôåùã ïéâá ïéçéø å÷éìñå äøúàì

äéøôåù7107 àéääá åøãäà êë ïéâáå äåä íãàã 
 éñåé éáø øîà ïéçéø å÷éìñå åäééøúàì àúòù

 á÷òéã äéøôåù)äåä (>åäéàã< íãàã äéøôåù 
>øùôà êéà< íãàã åá÷ò çåôú ïðéðú àäå 

 äåä êëã àîéú éàå äîç ìâìâ ääëî ïåùàøä
éà á÷ò" àúéîã÷á äåä éëä éàãå øæòìà éáø ì

ïåùàøä íãà áç àì ãò7108 ìë ïéìëé ååä àì 
 éðúùà àèçã ïåéë äéøôåùá àìëúñàì ïééøá

äéîåø êàîúðå äéøôåù7109 äàî øá ãéáòúàå 
 åäéà àæø ïåùàøä íãàã äéøôåù éæç àúå ïéîà

äàìò àúåðîéäîã7110 àøôåù àåääá àééìú 
 êë ïéâáå)æé ö íéìäú ( íòð éäéååäé"ðéäìà ä" å

 áéúëå åðéìò)ã æë íù (åäé íòåðá úåæçì" àãå ä
á÷òéã äéøôåù àåä7111 äàìò àæø àìëå éàãå 

åäéà  
בא  ".וירח את ריח בגדיו ויברכהו"

 , וירח את ריח הבגדים לא כתוב,וראה
 עוטה אור" כמו שנאמר ,אלא ריח בגדיו

 , דבר אחר".כשלמה נוטה שמים כיריעה
 ,"ח בגדיו ויברכהווירח את רי" )זה הוא(

 העלו ריחות , אותםיעקב לבששכיון ש

çøéå7112 åäëøáéå åéãâá çéø úà ) æë úéùàøá
åë ( çéø úà çøéå éæç àú]ä[ áéúë àì íéãâá

 øîà úàã äîë åéãâá çéø àìà)éìäúá ã÷ í (
äîìùë øåà äèåò7113 øáã äòéøéë íéîù äèåð 

 øçà]ð"àåä àã à[ åäëøáéå åéãâá çéø úà çøéå 

                                                           

 ).א"ד( אלא שופריה והיינו דאתגלגל ביה כדאיתא בתיקונים צו ה לא קאמר כעין שופרי7107
 ).ג"ב קיא ע"ה ח"דע" (כתנות עור"ו" רכתנות או"ב בעניין "לעיל לו ע' עי 7108
 ).א"ד(ב ” בראשית לג ע7109
ש "ומ. מהימנואת עלאה, א נקראת אמת"וז, א שהמלכות נקראת אמונה"מי מהימנותא עלאה הוא ז 7110

 ).מ"מ(כ ויהי נועם שהיא אימא שנקרא נועם "ש ובג"וז, עיקרו מהמוחין דאימא' פי, תליא בההוא שופרא
 ).מ"מ(א "א ושופרא דיעקב ושופרא דאדם הם מהמוחין דז"מזים לזל אדם ויעקב הם רו"ר 7111
א "ד. ה"אלא לרמוז לההוא דסתים ובגדיו קאי לקב,  כיון שלא היו שלו לא היה לו לקראם בגדיו7112

והראיה שכשלבשן , ג שהיו של עשו היו אצלו בגניבה כי ליעקב היו ראויים כי היה שופריה דאדם"שאע
 ).ז"רמ (שפיר קאמר ביה בגדיו באמתואם כן , יעקב מיד הריחו

ל אור הספירות שהם אור לבושו "ר). מ"מ(הוא או רשמקיף על יעקב כמו בגד וזהו ריח בגדיו ' פי 7113
א קיב "ז עם בהגר"תיקו'  עי).א"נ(מ "א. 'ט וע"בא עמוד ס' לקמן פ' ז וע"ריעמוד נח ' לעיל פ' ה וע"של קב

 והן אותן ,"נשמתין ערטילאין אדם ולאשתו עשה כתנות אורל"זה ש ב שם מתבאר בחינה זו היא כנגד"ע
 .שלא זכו אל הנשמה ואין להם לבושא
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 )שהריח( ועד שלא הריח ,באותה השעה
 שהרי אז ידע ,את ריח לבושו לא ברך אותו

 לא , שאם לא ראוי,שהוא ראוי להתברך
 .היו עולים כל הריחות הקדושים הללו עמו

". וירח את ריח בגדיו ויברכהו"זהו שכתוב 
 שדה אשר ברכו ויאמר ראה ריח בני כריח"
 יש אומרים , הואוםסת דבר "ויאמר" ".'ה

.  ויש אומרים שיצחק היה,שהיתה השכינה
 ,"שדה"איזה  ,"'כריח שדה אשר ברכו ה"

 השדה שהאבות ,זה שדה התפוחים
 סומכים אותו )חומדים(העליונים 

  .ומתקנים אותו

 àéääá ïéçéø å÷éìñ á÷òé ïåì ùéáìàã ïåéëã
 çøà àìã ãòå àúòù]ð"çøàã à[ >ïéçéø <

)àçéø(ïéãë àäã äéëøá àì äéùåáìã ) àì òãé 
úàãéæçàëøáì àåä ( ]àëøáúàì àåä éæçã òãé[ 

éæçúà àì éàã àëøáúàì484 éðä ìë å÷éìñ àì 
 ïéçéø]ïéùéã÷[ çøéå áéúëã àåä àãä äéãäá 

 éðá çéø äàø øîàéå åäëøáéå åéãâá çéø úà
åäé åëøá øùà äãù çéøë"ä7114 ) æë úéùàøá

æë (àåä íéúñ äìî øîàéå7115 éøîàã úéà 
úåä àúðéëù7116äåä ÷çöé éøîàã úéàå  çéøë 

åäé åëøá øùà äãù" äãù àã äãù ïàî ä
íéçåôúã7117 ïéàìò ïäáàã äãù )ãéîçå (

]ïéëîñ[ >åëéîñ <äéì ïéð÷úîå äéì  
ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני "

 , אמר רבי אבא".הארץ ורב דגן ותירוש
פתח רבי אבא ( אבל ,הפסוק הזה בארוהו

' שיר המעלות אל ה" ,בא וראה )ואמר
 כמה שירות ". ויענניבצרתה לי קראתי

ני הקדוש ותשבחות אמר דוד המלך לפ
ן את דרגתו  והכל כדי לתק,ברוך הוא

ויעש דוד " כמו שנאמר ,ולעשות לו שם
 כשראה )לו( והשירה הזו אמר ".שם

רבי אלעזר ). של יעקב(המעשה הזה ליעקב 
 בשעה )שהרי( , יעקב אמר השירה הזו,אמר

תה שאמר לו אביו גשה נא ואמשך בני הא
   שהיה)משום( אז ,זה בני עשו אם לא

éäìàä êì ïúéå" éðîùîå íéîùä ìèî í
 ùåøéúå ïâã áåøå õøàä)íùçë  ( àáà éáø øîà

 ìáà äåî÷åà àø÷ éàä)øîàå àáà éáø çúô (
]éæç àú[) à ë÷ íéìäú (åäé ìà úåìòîä øéù" ä

 ïçáùåúå ïéøéù äîë éððòéå éúàø÷ éì äúøöá
á÷ éî÷ àëìî ãåã øîà"àìëå ä àð÷úàì ïéâá 

 øîà úàã äîë àîù äéì ãáòîìå äéâøã)ù" á
âé ç ( øîà àã àúøéùå íù ãåã ùòéå>ð" àäéì< 

àîç ãë) äéì( á÷òéì àã àãáåò >ð"á÷òéã à< 
 àã àúøéù øîà á÷òé øîà øæòìà éáø)>ð"à <

àäã ( êùîàå àð äùâ éåáà äéì øîàã àúòùá
 àì íà åùò éðá äæ äúàä éðá)ïéãëäåä ( ] ïéâá

åäãä[  
  âî÷/à  

 שפחד שאביו יכיר ,יעקב בצרה גדולה
 ,"ולא הכירו" , מה כתוב,אותו ויודע לפניו

ת וריכי היו ידיו כידי עשו אחיו שע
בצרתה לי ' אל ה" , אז אמר.ויברכהו

הצילה נפשי משפת ' ה". "קראתי ויענני
 זוהי הדרגה שעשו ,"שקר מלשון רמיה

 שפת ,)ומה( , שהיא שפת השקר,שרוי בה

 äéì òãé éåáàã ìéçãã éâñ å÷àòá á÷òé
 áéúë äî äéî÷ òãåîúùàå)âë æë úéùàøá (

 úåøéòù åéçà åùò éãéë åéãé åéä éë åøéëä àìå
åäé ìà øîà ïéãë åäëøáéå" éúàø÷ éì äúøöá ä

éððòéå ) íéìäúà ë÷ -á  (åäé" éùôð äìéöä ä
 åùòã àâøã àåä àã äéîø ïåùìî ø÷ù úôùî

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב ” קב ע7114
ע " מדכתיב ראה משמע שמדבר לאחר והיינו דשכינתא אמרה ליצחק ראה ריח בני כי יש לו ריח ג7115

 ).א"נ(וראוי שתברכהו 
יח שדה וראוי לברכה ואז הסכים עמו וברכיה ה ראה אדני המלך ריח בני כר” שיצחק אמר להקב7116

 ).א"נ(
פירוש שדה של תפוחין דגווני האבות הם חוור וסומק וירוק והתפוח  ).הערת הזוהר(ב ” רמט ע7117
 ).א"נ(ח "ז. כוללם
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 בשעה שהביא אותו הנחש קללות על ,רשק
 ובהתחכמות ובעקמימות הביא ,העולם
  . שהתקלל העולם,קללות

ø÷ù úôù åäéàã äéá àéøù7118 >ð"åäî à< 
 ïéèååì àéåç àåää éúééàã àúòùá ø÷ù úôù
 ïéèååì éúééà åîé÷òáå åîéëçáå àîìò ìò

àîìò àéèìúàã  
 בשעה שאמר יצחק לעשו ,בא וראה

 ,א" בה,"וצא השדה וצודה לי צידה"
 ,ויצא עשו כדי שיתברך מיצחק ,ובארוה

 אמר לּוִא ְש,"'ואברככה לפני ה"שאמר לו 
לפני " כיון שאמר ,יפה ,ואברככה ולא יותר

 באותה השעה הזדעזע כסא כבודו של ,"'ה
א נחש ֵצֵי איך ו, אמרה,הקדוש ברוך הוא

בשעה .  בהםמאותן הקללות וישאר יעקב
 ובא לפני יעקב ,ההיא הזדמן מיכאל

 וראה את גן עדן , וידע יצחק,והשכינה עמו
  .עם יעקב וברכו לפניו

 åùòì ÷çöé øîàã àúòùá éæç àú) úéùàøá
â æë (äá äãéö éì äãåöå äãùä àöå" à

äåî÷åàå7119 ÷çöéî êøáúéã ïéâá åùò ÷ôðå 
åäé éðôì äëëøáàå äéì øîà÷ã" øîà åìàã ä

 éðôì øîàã ïåéë úåàé øéúé àìå äëëøáàå
åäé"ä7120øë òæòãæà àúòù àéääá éñ)ä( àø÷é 

á÷ã"ä7121 ïéèååì ïåðéàî àéåç ÷åôéã äîå äøîà 
 ïîãæà àúòù àéääá åäá á÷òé øàúùéå

ìàëéî7122 àúðéëùå á÷òéã äéî÷ àúàå 
äéãäá7123÷çöé òãéå 7124 äéãäá ïãò ïâì àîçå 
á÷òéã7125 äéî÷ äéëøáå   

 ועל כן , נכנס עמו גיהנם,וכשנכנס עשו
 ,"לה עד מאדוויחרד יצחק חרדה גד"

 פתח .יה בצד ההואשחשב שעשו לא ה
 הזדמן לכן". ואברכהו גם ברוך יהיה" ,ואמר

יעקב בחכמה ובעקמומיות שהביא ברכות 
 , אדם הראשוןדוגמת שהוא כ,על יעקב

 , שהוא שפת שקר, מאותו הנחשלקחוונ
 , וכמה דברי שקר עשה,שכמה שקר אמר

 .כדי להטעות ולהביא קללות על העולם
 כדי , בא יעקב בחכמה והטעה את אביולכן

ל ממנו מה וטילהביא ברכות על העולם ול
  . ומדה כנגד מדה היתה.שמנע מן העולם

íðäéâ äéãäá ìàò åùò ìàò ãëå7126 àã ìòå 
)âì íù(  ãàî ãò äìåãâ äãøç ÷çöé ãøçéå

 øîàå çúô àøèñ àåääá åùò äåä àìã áùçã
)íù ( ïîãæà êë ïéâá äéäé êåøá íâ åäëøáàå

ëøá éúééàã åîé÷òáå àúîëçá á÷òé äéìò ïà
 åìèðúàå ïåùàøä íãàã àðååâë åäéàã á÷òéã
 àø÷ù äîëã ø÷ù úôù åäéàã àéåç àåääî
 äàòèàì ïéâá ãáò àø÷ùã éìî äîëå øîà
 á÷òé àúà êë ïéâá àîìò ìò ïéèååì äàúééàìå
 ìò ïàëøá äàúééàì ïéâá éåáàì éòèàå äîëçá

                                                                                                                                                                                     

והיינו מקום , שפת שקר ודאי שפה אל השקר, הם הקלי נקראות שקר ממדרגה אחרונה שבהם 7118
 ).אור יקר(וים בזוי אתה מאד אחרונה שבכולן כדכתיב הנה קטן נתתיך בג, עשו

 ). אור יקר(כדי שיצוד השכינה לינק ממנה כדרך החצונים  7119
ה אבל "שהוא יותר פנימי מן הוי'  יש חילוק כשאומר מלפניך או לפניך כי בינה נקרא מלפני ה7120

 ).ח שער הזווגים פרק ג"ע(' המלכות נקרא לפני ה
כעין מים אחרונים , היה אפשר חלקו הראוי לו למדרגותיו, םהענין שאם היה אומר ואברכך סת 7121

נתן לו חלק ' אמנם באומרו לפני ה. ושעיר עזאזל וכיוצא עשן המערכה בלילה דעקים אורחיה לצד צפון
לכך נזדעזע , לבד' ן ששם כניסתו עד היכל ב"ופוגם מדרגות מטטרו, והיה מכניס צלם בהיכל, בקדושה ממש

י "ממלכות ע' ואלו עתה יתברכו לפני ה, שהיא מקבלת ממלכות, היכלות שתפגםכסא הכבוד המשתמשת ב
 לפי שצורתו של יעקב חקוקה בכסא לכך נזדעזע שלא ).אור יקר(ודאי ויכנסו וירמסו טמאים ההיכלות 

ו בקללות כי צריכה השכינה להסכים משום ועצת מלאכיו ישלים "יהיה בה צורה שתהיה דוגמתה למטה ח
 ).א"נ( שיתברך יעקב ולא עשו לפיכך אשתדל

  במילואו מיכאל שם כי מיכאלםשבכל מקום שהשכינה ש). אור יקר(שר החסד הברכה מן הימין  7122
והטעם לפי שהוא אל הימין וכוס של . מ שתמצא מיכאל שם גילוי שכינה"ל כ"גימטריא שכינה ולכן ארז

 ).א"נ(ב ת יעק"א בימין ולכך מיכאל ולא רפאל שהוא תרברכה צריך לאתקש
 ).א"נ(שהשכינה שם ). אור יקר(שכל מקום שהוא שם שכינה מתגלת  7123
 ).א"נ) (ח"ז( אליו ע"ע עתה חזר ג" כנגד ויגרש את האדם שנתגרש מג7124
 ).אור יקר(כ הכל ודאי בן אדם הראשון "הוא אילן הצדיקים הנוחלים ג 7125
 ).אור יקר(יה של לילית בנ, קין קינא דמסאבו, גיהנם שהוא אילן הרשעים הנוחלים גיהנם 7126
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 äãîå àîìòî òðîã äî äéðî àìèðìå àîìò
 äåä äãî ìá÷ì  

ויאהב קללה ותבואהו "כתוב ועל כן 
 עליו כתוב ".ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו

ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית "
 ובא יעקב , ונשאר בו לדורי דורות".השדה

ומימיו של אדם . ונטל ממנו הברכות
ל מהנחש ההוא וטיהראשון נועד יעקב ל

 והוא נשאר עם ,את כל הברכות הללו
רוח  ודוד אמר ב.קללות ולא יצא מהם

סיף לך לשון ומה יתן לך ומה י" ,הקודש
 מה אכפת לאותו ,"רמיה חצי גבור שנונים

 כמו ,הנחש הרע שהביא קללות על העולם
 ואין לו ממנו , נחש נושך וממית,שאמרו

מה את אדם ישר ,"לשון רמיה. "הנאה
 אחר כך .ואשתו והביא רע עליו ועל העולם

בא יעקב ונטל משלו את כל אותם 
זה עשו  ,"בור שנוניםיחצי ג" .הברכות

 ליעקב על אותן )שהפחיד(ששמר שנאה 
ם עשו את ווישט" כמו שנאמר ,הברכות

  .' וגו"יעקב על הברכה

 áéúë àã ìòå)æé è÷ íéìäú ( äìì÷ áäàéå
 äéìò åðîî ÷çøúå äëøáá õôç àìå åäàåáúå

 áéúë)ãé â úéùàøá ( äîäáä ìëî äúà øåøà
 éøãì äéá øàúùàå äãùä úéç ìëîå àúàå ïéøã

 ïîãæà íãàã éåîåé ïîå ïàëøá äéðî ìéèðå á÷òé
 ïàëøá éðä ìë àéåéç àåääî àìèðì á÷òé
 ãåãå åäééðî ÷ôð àìå ïéèååìá åäéà øàúùàå

 àùãå÷ çåøá øîà)â ë÷ íéìäú ( äîå êì ïúé äî
 äî íéðåðù øåáâ éöç äéîø ïåùì êì óéñåé
 ïéèååì éúééàã àùéá àéåç àåääì äéì úôëéà

àîìò ìò úéìå úéîîå êùåð ùçð åøîàã äîë 
 íãàì äéì éîøã äéîø ïåùì äéðî äàðä äéì
 øúáì àîìò ìòå äéìò àùéá éúééàå äéúúàìå
 éöç ïàëøá ïåðéà ìë äéìéãî ìéèðå á÷òé àúà

 åááã øèðã åùò àã íéðåðù øåáâ]ð"íéæâàã à[ 
 øîà úàã äîë ïàëøá ïåðéà ìò á÷òéì

)àî æë úéùàøá (÷òé úà åùò íåèùéå ìò á
åâå äëøáä'  

ויתן לך האלהים מטל ", ]בא וראה[
למעלה  הנה ,"השמים ומשמני הארץ

 ,"שוב דגן ותירוור" ,בור אחדימטה בחלו
ולא ראיתי צדיק " אבל ככתוב ,הנה פרשוה

נער " ,בא וראה ".נעזב וזרעו מבקש לחם
הפסוק הזה אמר  , ובארוה,' וגו"הייתי

ורב " אמר לכן ו,'אותו שרו של עולם וכו
  ".דגן ותירש

)éæç àú (éäìàä êì ïúéå" íéîùä ìèî í
 õøàä éðîùîå)íùçë  (àúúîå àìéòìî àä7127 

 ìáà äåî÷åà àä ùåøéúå ïâã áåøå àãç àøåáçá
 áéúëãë)éìäúäë æì í ( ÷éãö éúéàø àìå

áæòð7128 éæç àú íçì ù÷áî åòøæå )íù(  øòð
åâå éúééä ' íìåò ìù åøù àø÷ éàä äåî÷åàå

åøîà7129åëå  'éâáåêë ïà ùåøéúå ïâã áåøå øî7130  
 ,")מיםווישתחו לך לא(יעבדוך עמים "

 ,בזמן ששלמה המלך שלט בירושלים
מביאים איש ' וכל מלכי הארץ וגו"שכתוב 

 íéîò êåãáòé)íéîåàì êì ååçúùéå (
)èë æë úéùàøá(  àëìî äîìù èéìùã àðîæá

 áéúëã íìùåøéá)äã"âë è á -ãë  ( éëìî ìëå

                                                           

ולכך הקדימה המלכות קודם היסוד לגבי . ומלתתא מלכות בחבורא חדא, ת"מלעילא שמים ת 7127
שראשי נמלא טל ' כדכתיב פתחי לי אחותי וכו, ת והטעם שאין טל לשמים אלא להשפיע במלכות"הת

 ).אור יקר(ומשמני הארץ הוא מצד טל השמים ודאי 
,  אליו הדגן והתירוש כדכתיב ולא ראיתי צדיק נעשב וזרעו מבקש לחםהיינו מצד היסוד ומתייחס 7128

' הא: דברים' ת והמלכות בב"שהוסיף בברכתו על ברכת הת, ת למה אמר ורוב דגן ותירוש"וא, היינו דגן
בו פסוק זה ' ח מראש הפסוק נער הייתי גם זקנתי ופי"ת, ותירץ ואמר. בכפל דגן ותירוש' הב, במלת רוב

, והמלכות מזומנת לקבל ממנו, ויצא להורות על רוב הברכות בו' מרו דהיינו כאשר נבאר בפשר העולם א
ורוב מפני , ותירוש שהוא יין סוד ודאי לנגד היסוד, דהיינו דגן לנגד המלכות, כ בגין כך ורוב דגש ותירוש"א

וזרעו ,  נעזב מלמעלהויצא בזהר לא ראיתי צדיק שהוא היסוד' ש בפ"כמ' פי). אור יקר(שלעולם אינו נעזב 
כ בכאן ורוב דגן ותירוש שהיסוד יש בו "ש ג"וז', כשיהיה הזרע ביסוד אינו מצטרך לבקש לחם שהוא הנוק

ש בדברי הרב והתירוש הם הגבורות שהם יין המשמח ובזה לא "ג שהחסדים נקראים חטאים כמ"ח וה"ה
 ).מ"מ(ש והוא משפיעם למלכות שהם דגן ותירו, נעזב מלמעלה שתמיד משפיעים בו חסדים וגבורות

 ).מ"מ(ויצא ' ש בפ"וכיון שאמרו שרו של עולם ודאי שיש בו סוד גודל כמ' פי 7129
 ).א"ד(ן "ל והוא עולמו דמטטרו"א בעולם היצירה ושם סוד אוכוה וה" הוי אל' דגן בגי7130



úéùàøá 

825 

בזמן  ,"מיםו לך לאווישתחו" .' וגו"מנחתו
וישתחוו לו כל " שכתוב ,שיבא מלך המשיח

   ".מלכים
 הכל בזמן שיבא המלך ,רבי יהודה אמר

וישתחוו לו כל מלכים כל "תוב  ככ,המשיח
] כתוב[ ,"הוה גביר לאחיך". "גוים יעבדוהו

 אלא זה סוד , היה או תהיהכתב ולא "הוה"
 שהאותיות הללו הן ,עליון של האמונה

 ,ו באמצע" וא,למעלה'  ה,סודות האמונה
 ,"הוה גביר לאחיך" אמר לכן ו.אחר כך' ה

 בזמן שבא ,עליהם ולרדות אותםלשלוט 
   .דוד המלך

 הכל הוא בזמן שיבא מלך ,רבי יוסי אמר
עברו ישראל על י שהרי משום ש,המשיח

לו מעל וופרקת ע" אז ,דברי התורה
  ". צוארך

åâå õøàä 'åâå åúçðî ùéà íéàéáî 'ùéå êì ååçú
 áéúëã àçéùî àëìî éúééã àðîæá íéîåàì

)àé áò íéìäú ( íéëìî ìë åì ååçúùéå  
] àëìî éúééã àðîæá àìë øîà äãåäé éáø

àçéùî7131íéëìî ìë åì ååçúùéå áéúëãë [ ìë 
 êéçàì øéáâ äåä åäåãáòé íéåâ)èë æë úéùàøá (

 äàìò àæø àã àìà äéäú åà äéä øîà àìå äåä
ååúà ïéìàã àúåðîéäîã àúåðîéäîã éæø ïåðéà ï

ä 'àå àìéòì"ä àúéòöîàá å 'øúáì7132 êë ïéâáå 
 äàãøìå åäééìò äàèìùì êéçàì øéáâ äåä øîà

àëìî ãåã àúàã àðîæá ïåì7133   
 àëìî éúééã àðîæá åäéà àìë øîà éñåé éáø

 ïéâá àäã àçéùî)åøáòã] (åøáòéã[ ìò ìàøùé 
 ïéãë àúééøåà éîâúô)íùî  ( ìòî åìò ú÷øôå

êøàåö  
 כל , רבי יוסי אמר".ויתן לך האלהים"

  הברכות הללו
éäìàä êì ïúéå"í7134éðä ìë øîà éñåé éáø   

  âî÷/á  
 לֹוֶש וִמ,מצד של חלקו של יעקב היו

יצחק  רצההברכות האלו את  ו,לקחהוא 
 עשה הקדוש ברוך הוא לכן ו,ת עשואלברך 

  . משלולקחתוגרם ליעקב 

éìéãîå ååä á÷òéã äé÷ìåçã àøèñî ïàëøá ä
ìèð7135 àëøáì ÷çöé éòá à÷ äåä ïàëøá ïéìàå 

á÷ ãáò êë ïéâáå åùòì äéì" á÷òéì äéì íøâå ä
äéìéãî àìèðì7136  

 בשעה שאותו הנחש הביא ,בא וראה
מה  ,קללות על העולם והאדמה התקללה

ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך " ,כתוב
 שלא ,' וגו"ארורה האדמה בעבורך' וגו

גד זה  כנ, כראוי פירותתהיה עושה

 ìò ïéèååì éúééà ùçð àåääã àúòùá éæç àú
 áéúë äî àòøà àéèìúàå àîìò)æé â úéùàøá (

øîà íãàìå7137êúùà ìå÷ì úòîù éë 7138åâå  '
åâå êøåáòá äîãàä äøåøà ' àãáò àäú àìã

úåàé à÷ãë ïéáéàå ïéøéô7139 àã ìá÷ì ) úéùàøá

                                                                                                                                                                                     

יב כל דמלכי הארץ מביאים איש מנחתו לאו היינו יעבדוך עמים אלא בזמנא דמלכא משיחא דכת 7131
וישתחוו לך לאומים היינו , גוים יעבדוהו והנה בכל הפסוק יעבדוך עמים היינו כלל האומות ההדיוטים

 ).אור יקר(' המלכים שעובדים בהשתחויה לצד ה
ה הוא לשלטאה עלייהו דכתיב והיה "י הו"והנה ע, ת ומלכות"מדות שהם בינה ת' מלת הוה כולל ג 7132

, י המלכות"כ לאובדא לון לבטלם מן העולם ע"ואח, תו בכל משלהלמלך על כל הארץ וכתיב ומלכו' ה
 ).אור יקר(' שמכחה ביטול הקלי, שהיא כלי זיין בכח הבינה

יעבדוך עמים בימי ' ק דפי"וזה לפירוש ת, ושלמה היה לו שלום מכל עבידו, הוא הכניע האומות 7133
לאו בזמנא דמלכא משיח והיינו יהדוה דהיינו בזמנא דמלכא משיחא מורה דהאי נמי ' ולפי ר, שלמה

 ).אור יקר(יוסי אמר כולא איהו ופליג אתרוייהו ' דקאמר ר
 ).מ"מ(בינה  7134
 ). אור יקר(שמעון ' כדמסיק לקמיה ר' מסטר הקדושה דהיינו ויתן לך האלהים וכו 7135
 ).אור יקר( במה שגלה הסוד לרבקה וסייעו בעורמתו 7136
 ).אור יקר (היינו שופריה דיעקב כעין שופריה דאדם 7137
דהיינו עץ הדעת ] ותאכל מן העץ: המשך הפסוק). [אור יקר(היינו ועתה בני שמע בקול ולך קח לי  7138

 ).אור יקר(רע לעזאזל ' והא', טוב חטאת לה' הא, גדיי עזים' ר היינו ב"טו
 ).אור יקר(שלא היו שמנים  7139
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כנגד  ,"בעצבון תאכלנה" ".ומשמני הארץ"
וקוץ ודרדר תצמיח " ".מטל השמים"זה 

בזעת " ".שוב דגן ותירוור"כנגד זה  ,"לך
יעבדוך עמים "כנגד זה  ,"אפיך תאכל לחם

 שהם יעבדו את הארץ ,"וישתחו לך לאמים
ובני נכר " כמו שנאמר ,ויעבדו בשדה

 והכל נטל יעקב זה ".רמיכםואכריכם וכ
  . נטללֹוֶש וִמ,כנגד זה

çë æë (äðìëàú ïåáöòá õøàä éðîùîå7140 
 àã ìá÷ì)å àã ìá÷ìå( øãøãå õå÷å íéîùä ìèî
êì çéîöú485 úòæá ùåøéúå ïâã áåøå àã ìá÷ì 

êôà7141 íéîò êåãáòé àã ìá÷ì íçì ìëàú 
íéîåàì êì ååçúùéå )íùèë  ( ïåãáòé ïåðéàã

àì÷çá ïåçìôéå àòøà7142 øîà úàã äîë 
)ä àñ äéòùé ( àìëå íëéîøåëå íëéøëà øëð éðáå

 ìèð äéìéãîå àã ìá÷ì àã á÷òé ìèð  
ל והקדוש ברוך הוא גרם ליעקב שיטו

 ,את הברכות הללו להדבק במקומו וחלקו
אמר רבי . ידבק במקומו וחלקושועשו 
 והנה ראינו שמשמני הארץ ומטל ,חזקיה

 ,ברכות אחר כךהאותן עשו נטל  ,השמים
הנה משמני הארץ יהיה "כמו שנאמר 

אמר רבי ". מושבך ומטל השמים מעל
 כמה ,זה לא זה כזה ולא זה כ,שמעון

ויתן לך " ביעקב כתוב .נפרדות הדרגות
 ביעקב כתוב ".יהיה"ובזה כתוב  ,"האלהים

בעשו כתוב  ,"מטל השמים ומשמני הארץ"
 שהנה זה אינו ,"משמני הארץ וטל השמים"

 משום ,והדרגות נפרדות כמה וכמה, כזה
ויתן לך האלהים "שבזה של יעקב כתוב בו 

 זה הטל העליון ששופע ,"מטל השמים
 השמים , שנקרא טל השמיםןמעתיק הימי

 , הטל ששופע בדרגת השמים,של מעלה
  .ומשם לשדה התפוחים הקדושים

á÷å" ïàëøá éðä ìåèéã á÷òéì äéì íéøâ ä
äéøúàá à÷áãúàì7143äé÷ìåçå 7144 åùòå 

äéøúàá à÷áãúàì7145äé÷ìåçå 7146 éáø øîà 
 íéîùä ìèå õøàä éðîùîã ïðéîç àäå äé÷æç

øúáì åùò ìèð ïàëøá ïåðéà øîà úàã äîë 
 íéîùä ìèîå êáùåî äéäé õøàä éðîùî äðä

áø øîà ìòîé àã àìå éàäë éàä åàì ïåòîù 
àãë7147 áéúë á÷òéá ïéâøã ïàùøôúà äîë 

)íùçë  (éäìàä êì ïúéå" äéäé áéúë àãáå í
 åùòá õøàä éðîùîå íéîùä ìèî áéúë á÷òéá
 àã åàì àäã íéîùä ìèå õøàä éðîùî áéúë

øôúà ïéâøãå àãë åäéà ïéâá äîëå äîë ïù
éäìàä êì ïúéå äéá áéúë á÷òéã àãáã"í7148 

 äàìò ìè àã íéîùä ìèî]ãéâðã[ ÷éúòî 
ïéîåé7149 ìè àìéòìã íéîùä íéîùä ìè éø÷àã 

 ïéçåôú ì÷çì ïîúîå íéîùã àâøãá ãéâðã

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(' והנקבה עצב וכו, היינו קליפה הזכר נקרא עצבון 7140
זעת נודע מזעתן של חיות נהר דינור דהיינו על ראש . נודע האף חצוני כענין והרבה להשיב אפו 7141

רשעים יחול והוא הזיעה ומותר אש הקודשה וזיעה מורך החצוני מולידה כמה מחבלים לוקטים הברכה וכך 
חבלים קבלתי שהשדים נזונים אל מה שחסר התבואה שאינה מוציאה כראוי וזהו בזעת אפך בחברת המ

אור (ל ארכיכם וכרומיכם "וכאן להיך ובני נכר לילית וסמא, והיינו שאדם זן ועובד לבני לילית, תאכל לחם
 ).יקר

 ).א"ד( לעבוד עבודת השדה בחרישה וזריעה וקצירה וכיוצא בו 7142
 ).אור יקר(מלכות  7143
 ).אור יקר(ת "ת 7144
 ).אור יקר(לילית  7145
 ).אור יקר(מ "ס 7146
ל "ר, כ בעשו נאמר שם יהיה מושבך"ם והוא למעלה משא"מר נתינה מאלקיו כי ביעקב נא"כמש 7147

מושך " מטל"ם "כ ביעקב שמ"במקום מושבך לתתא ועוד בעשו נאמר משמני הארץ והוא שם דבר משא
וברכתו של יעקב היתה שיתן לך מאותו שנותן לשמים . ל ממשמני הארץ"ור, ש המפרשים"אחר עמו כמ

אלא שבירך אותו שישב , כ לארץ"שהרי קודם יורד לשמים ואח, ו כמו ביעקבא לומר בעש"ועוד שא, וארץ
 ).יהל אור(' על מקום משמן ויורד שם מטל כו

 ).מ"מ(בינה  7148
א וזהו טל השמים טל שנממך "טלא דבדולחא ומגעת עד ראש ז' הארת המוחא סתימאה שנק' פי 7149
 ).מ"מ( לחקל תפוחין קדישין שהיא מלכות ש ומתמן"וז, משמני הארץ' וכן אחר שהגיע למלכות נק, לשמים



úéùàøá 

827 

ïéùéã÷7150   
זו ארץ החיים  "ומשמני הארץ"

 ויורש אותה בארץ שלמעלה ,שלמעלה
ץ של כאן  ובעשו באר,ובשמים של מעלה

 יעקב . ובשמים של כאן למטה,למטה
 ,עוד.  ועשו למטה למטה,למעלה למעלה

 ואף על . ועשו למטה,יעקב למעלה ולמטה
לו ווהיה כאשר תריד ופרקת ע"גב שכתוב 
 אבל ,מזה של כאן למטה ,"מעל צוארך

עמו ' כי חלק ה" שכתוב ,למעלה לא כלום
  ".יעקב חבל נחלתו

õøàä éðîùîå) ]ð"à [øà àã õøà àìéòìã õ
íééçä .òéá õøàä éðîùîå áéúë åùòá÷ á

éðîùî ( äì úéøéå àìéòìã íééçä õøà àã õøàä
 àòøàá åùòìå àìéòìã íéîùáå àìéòìã àòøàá
 á÷òé àúúì àëäã íéîùáå àúúì àëäã
 àìéòì á÷òé åú àúúì àúúì åùò àìéòì àìéòì

 áéúëã áâ ìò óàå àúúì åùòå àúúå)íùî  (
øôå ãéøú øùàë äéäå éàäî êøàåö ìòî åìò ú÷

 áéúëã íåìë àì àìéòì ìáà àúúì àëäã
)è áì íéøáã (åäé ÷ìç éë" ìáç á÷òé åîò ä

åúìçð  
 בשעה שהתחילו יעקב ועשו ,בא וראה

 יעקב נטל חלקו ,ל את ברכותיהםוטיל
רבי .  ועשו נטל חלקו שלמטה,שלמעלה

יוסי ברבי שמעון בן לקוניא אמר לרבי 
ך למה לא  כלום שמעת מאבי,אלעזר

 , הברכות שברך יצחק את יעקבהתקיימו
 כולם ואותן הברכות שברך יצחק את עשו

 כל אותם הברכות ,אמר לו. התקיימו
ברכות אחרות שברך כן  ו,מותימתקי

 אבל מיד יעקב .הקדוש ברוך הוא את יעקב
אחר כך ו . ועשו נטל למטה,נטל למעלה

ל ו יטאז יעקב, כשיקום מלך המשיח
 ולא ,ויאבד עשו מן הכל ,למעלה ולמטה

 כמו ,יהיה לו חלק ונחלה וזכרון בעולם
והיה בית יעקב אש ובית יוסף "שנאמר 

 ïåäìã ïàëøá àìèðì åøùã àúòùá éæç àú
ùòå àìéòìã äé÷ìåç ìèð á÷òé åùòå á÷òé ìéèð å

 àéðå÷ì ïá ïåòîù éáøá éñåé éáø àúúì äé÷ìåç
 àì éàîà êéáàî úòîù íåìë øæòìà éáøì øîà
 ïåðéàå á÷òéì ÷çöé äéëøáã ïàëøá åîéé÷úà

à åäìë åîéé÷úà åùòì ÷çöé êéøáã ïàëøá" ì
 ïéðøçà ïàëøáå éîéé÷úî ïàëøá ïåðéà ìë

á÷ äéëøáã" àìéòì ìèð á÷òé ãéî ìáà á÷òéì ä
úì ìéèð åùòå àçéùî àëìî íå÷é ãë øúáì àú

 àìëî åùò ãéáàúéå àúúå àìéòì á÷òé ìåèé
 àîìòá àðøëåãå àðñçàå à÷ìåç äéì àäé àìå

 øîà úàã äîë)çé à äéãáåò ( á÷òé úéá äéäå
åâå ù÷ì åùò úéáå äáäì óñåé úéáå ùà ' ïéâá

                                                                                                                                                                                     

דביעקב כתיב ', וזהו עיקר הפי. דאיהי נטלא ויהבא שיורדין לבעלה, כ בעשו"משא. כ"ל אח"ר 7150
דרגין ' והנה בג. ולכן ואת אחיך תעבוד, ואינון ברזא דעבד ושפחה. ובעשו כתיב להיפך, מלמעלה למטה

. ואת אחיך תעבוד כולם עובדים ללב: כסדר הזה, ומרה, דכב, טחול: הם. חרבך, מטל, משמני: דיליה ברכיה
כמו וירד , שהוא לשון ממשלה, פשוטו של מקרא לא עמדו עליו המפרשים', ואמר והיה כאשר תריד כו

, אבל כאשר תמשול. ל שתעבוד אחיך כעבד בלא ממשלה כלל וכלל ובלא מלך"שא', וירדו בדגת כו, מיעקב
, ולכן במלוך דוד הוסר המלוכה מאדום. 'שלא ימשלו שניהם כא, יךאינך משועבד לו שיהיה מושל על

, וכן הוא בהתגברות הכבד והתאוות. 'ש אם יאמרו לך כו"וכמ', אמלאה כו', ש ולאום מלאום יאמץ כו"וכמ
ד "אבות פ(ז אמרו "וע. לעולם' א להתחברות ממשלות שניהם כא"וא, ויורדת בגלות, אז נכנעה הנשמה

וידוע שעשו שליטתו . שהשעה משחקת לו, שהוא שחוק הכסיל,  והן מרה כבד טחול',הקנאה כו) א"מכ
, חרב: מלמטה למעלה' וכן הן ברכות ג. אבל למעלה לא יגורך רע. דשפחה ועבד ואמה: דרגין' אינה אלא בג

טל משמני הארץ הוא , ו"ס דאצילות ד"ע, אבל יעקב נתברך בעשר. הוא דרגא דחרבו על יריכו בכורסייא
רק , ק כסדר"כ אמר ו"ואח. ר"כי היא בג', דנוק' והן ד, ב"דגן ותירוש חו, ר ומלכות שהיא איומה כנדגלותכת

' יורד כו', הוא כו' הוא שטן כו) א"ב טז ע"ב(דרגין דיצר הרע שאמרו ' ס ג"וז. ת במקומו הראוי"יסוד אחר ת
ויהיבת שיורין לבעלה , בשחוק דטחול, )שם ז י(ה ִׁשית זֹוָנ, )משלי ה ג (ָחָלק ִמֶּׁשֶמן ִחָּכּה', שמשטין בנוק

דירתה , ל"עולמות הנ' והן בג. 'חדה כו' ואחריתה מרה כו, במרה' כ יורד כו"ואח', ומתרגז בכבד ועולה כו
נפתי ', נפת תטופנה כו, כי היא מראה בפניה של מטה יפה מאד, וענין יהיבת שיורין. 'ושלו כו, בעשייה

אבל למעלה מראה לבעלה . ונוטלת ממנו תיאובתא', ויצא כו' ת פ"ש בס"כמ, וניןוהן עשר תיק', משכבי כו
דשכינה מראה למטה , כ בקדושה דהוא להיפך"משא. ומתרגז ועולה ומקטרג, ליכלוך החטא ומיאוסו
ש או הודע אליו "כמ, ומגדת להם כל מום, ותמיד מייסרת אותם שאינם טובים, לישראל תוכחת מוסר

' שחורה מסט, ס שחורה אני ונאוה"וז', ש נאמנים פצעי אוהב ונעתרות כו"וז', ה כוומראה להן פגימת
 ). יהל אור(' ונאוה כו, דתתאה
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 כדי שיאבד ,' וגו"להבה ובית עשו לקש
 , ויעקב יירש שני עולמות,עשו מן הכל

  .העולם הזה והעולם הבא

 ïéîìò ïéøú á÷òé úéøéå àìëî åùò ãéáàúéã
éúàã àîìòå ïéã àîìò  

ועלו מושיעים " , כתובזמן@ אותווב
' ט את הר עשו והיתה להובהר ציון לשפ

 אותה מלכות עשו שנטל בעולם ,"המלוכה
 תהיה לקדוש(הקדוש ברוך הוא לנתן י ,הזה
אינה  היא עכשיו וכי . לבדו)הוא ברוך

 אלא אף על גב ,מלכות מהקדוש ברוך הוא
 ,שהקדוש ברוך הוא שולט למעלה ולמטה

 אחד ואחד הנה נתן לשאר העמים לכל
 ,חלק ונחלה בעולם הזה להשתמש בו

 את המלכות  מכולםלוובזמן ההוא יט
' והיתה לה" שכתוב ,לה תהיה שלוווכ

למלך ' והיה ה" שכתוב , לו לבדו,"המלוכה
אחד ' על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה

  ".ושמו אחד

äáåàåä áéúë àðîæ )àë íù ( íéòéùåî åìòå
äúéäå åùò øä úà èåôùì ïåéö øäáåäéì " ä

 àîìò éàäá ìèðã åùòã åëìî àåää äëåìîä
á÷ äéì áäé" ä>ð"á÷ì äéì àäé à"ä< éåãåçìá 

 åàì àúùä éëå]åëìî éäéà) [åäéà(á÷î " àìà ä
á÷ èéìùã áâ ìò óà" áäé àä àúúå àìéòì ä

 àúðñçàå ÷ìåç ãçå ãç ìëì ïéîò øàùì ïåì
 ìåèé àðîæ àåääáå äéá àùîúùàì àîìò éàäá

 àúåëìî åäìëî äúéäå áéúëã àìë äéìéã àäúå
åäéì" áéúëã éåãåçìá äéì äëåìîä ä) ãé äéøëæ

è (åäé äéäå" àåää íåéá õøàä ìë ìò êìîì ä
åäé äéäé"ãçà åîùå ãçà ä  

 רבי .' וגו"ויהי אך יצא יצא יעקב"
שתי היציאות  "אך יצא יצא" ,שמעון אמר

   אלא,הללו למה

åâå á÷òé àöé àöé êà éäéå ')ì æë úéùàøá( 
 åììä úåàéöé éøú àöé àöé êà øîà ïåòîù éáø

àìà äîì  
  ãî÷/à  

 ,אחת של השכינה ואחת של יעקב
 השכינה נכנסה עמו ,שהנה כשנכנס יעקב

 שיצחק היה אומר ,והתברך לפני השכינה
) לה( והשכינה מודה להם ,את הברכות

 , השכינה יצאה עמו, וכשיצא יעקב,עליהם
שתי  ,"אך יצא יצא יעקב"זהו שכתוב 

 לא ,"ועשו אחיו בא מצידו. "יציאות יחד
 שהוא הצידה ,"מצידו" אלא ,כתוב מן הציד

 רוח הקודש ו, שלא היתה בו ברכה,שלו
אל תלחם את לחם רע " ,ת ואומרתעקצו
  ".עין

 á÷òé ìàò ãë àäã á÷òéã ãçå àúðéëùã ãç
 êøáúà àúðéëù éî÷å äéîò úìàò àúðéëù

éãåà àúðéëùå ïàëøá øîà äåä ÷çöéã )åäì( 
]äéì[ äéîò ú÷ôð àúðéëù á÷òé ÷ôð ãëå åäééìò 

 áéúëã àåä àãä)ì æë úéùàøá ( àöé àöé êà
 ïî åãéöî àá åéçà åùòå ãçë úåàéöé éøú á÷òé
 äéìéã äãéö åäéàã åãéöî àìà áéúë àì ãéöä

çååö ùãå÷ä çåøå äëøá äéá äåä àìãà äøîàå 
)å âë éìùî (ïéò òø íçì úà íçìú ìà7151  

יקום " ,' וגו"הוא מטעמיםויעש גם "
 , בתקיפות הרוח,דבורו היה בעזות ,"אבי

 בא וראה ".יקום אבי" ,דבר שאין בו טעם
 יעקב אמר בבושה של ,מה בין יעקב לעשו

ויבא אל אביו " , מה כתוב, בענוה,אביו
 אלא שלא , מה בין זה לזה".ויאמר אבי

åâå íéîòèî àåä íâ ùòéå ')àì íù ( íå÷é
éáà7152àçåø åôé÷úá úåæòá äåä äéøåáã 7153 

 ïéá äî éæç àú éáà íå÷é àîòè äá úéìã äìî
 äî äåðòá éåáàã åôéñëá øîà á÷òé åùòì á÷òé

 áéúë)çé íù ( ïéá äî éáà øîàéå åéáà ìà àáéå

                                                           

י יצחק לבדו בגשמי למטה ולא עוד אלא שנאחז בחלקו דהיינו "נמצא שנתברך עשו בלא שכינה ע 7151
אור ( נאמר לו מה שנאמר ומשם, ולכך הוא היה דבק בחצוני, מצידו מקום שהוא צד ונאחז שאין בו ברכה

 ).יקר
וגם ) עמוס א(ח מדרש דרצה עשו להרוג את אמו אחר הברכות דכתיב ושחת רחמיו " הנה הביא הז7152

ל שהיה עשו זהיר הרבה "ומקשה דאז' תתו וכויל אקרב מ"ז' להרוג את אביו דכתיב יקרבו ימי אבל אבי ופי
 ).א"נ( שבירך יעקב וכאן אחר שברכו נ דכאן קודם"בכבוד אביו ומשני דמדרשים חלוקים הם ול

שאין , אבי קדמא מורה על החוזק, ת מלת יקום אבי כטעמו בתורה דהיינו יקום שופר מהופך"א 7153
ועוד המלות . וכיוצא, המלות בטעמים המטעמים המלות שיורה שדבר התחנונים כגון אזלא גריש או רביע

רי קראו לבד ועשו התחיל בקימה קודם קריאה בעצמן יורו הענין שהרי יעקב אמר אבי קודם כל דבר ה
 ).אור יקר(' כ כשאמר כשיקום אמר קום נא ואין נא אלא לשון בקשה וכו"כאומר יקום אבי ועוד שני אח



úéùàøá 

829 

 ,בר בלשון תחנוניםי ד,רצה לזעזע אותו
 ועשו אמר ".לה מצידיקום נא שבה ואכ"
  . כמי שלא דבר עמו,"יקום אבי"

ìà éàäì éàä ìéìî äéì àòæòãæàì àòá àìã à
 åùòå éãéöî äìëàå äáù àð íå÷ íéðåðçú ïåùìá

 äéîò ìéìî àìã ïàîë éáà íå÷é øîà  
נכנס עמו  , בשעה שנכנס עשו,בא וראה

 שכתוב ,הזדעזע ופחדויצחק  ,גיהנם
 כיון ".לה עד מאדוויחרד יצחק חרדה גד"

 מה ,די ,"להוויחרד יצחק חרדה גד"שכתוב 
 אלא שלא היתה יראה ,"עד מאד"זה 

ואימה גדולה שנפלה על יצחק מיום 
 בשעה ההיא שנעקד יצחק אפילו ו,שנברא

 לא הזדעזע ,על גבי המזבח וראה סכין עליו
כשעה ההיא שנכנס עשו וראה גיהנם 

בטרם תבא " , אז אמר.שנכנס עמו
 )שראתה( משום ,"ואברכהו גם ברוך יהיה

. שראיתי שכינה שמודה על אותן הברכות
 יצא קול ,"ואברכהו" יצחק אמר ,דבר אחר

 רצה יצחק לקלל את ".גם ברוך יהיה"ואמר 
 , יצחק, אמר לו הקדוש ברוך הוא,יעקב

 שהרי כבר אמרת לו ,אתה מקלל את עצמך
  ".רריך ארור ומברכיך ברוךוא"

 äéîò ìàò åùò ìàòã àúòùá éæç àú
íðäéâ7154 áéúëã ìéçãå ÷çöé òæòãæà )âì íù (

øç ÷çöé ãøçéå áéúëã ïåéë ãàî ãò äìåãâ äã
î éã äìåãâ äãøç ÷çöé ãøçéå åääìåãâ486 ãò 

 äéìò ìôðã àúîéàå åìéçã äåä àìã àìà ãàî
 àéääá åìéôàå éøáúàã àîåéî àúáø ÷çöéã

àîçå àçáãî éáâ ìò ÷çöé ã÷òúàã àúòù487 
 ìàòã àúòù àéääë òæòãæà àì äéìò àðéëñ

äéîò ìàòã íðäéâ àîçå åùò7155488 øîà ïéãë 
 íøèá äéäé êåøá íâ åäëøáàå àáú)íù(  ïéâá

)úàîçã (>úéîçã< ïåðéà ìò éãåàã àúðéëù 
ïàëøá7156 ÷ôð åäëøáàå øîà ÷çöé øçà øáã 

 äéì èìéîì ÷çöé àòá äéäé êåøá íâ øîàå àì÷
á÷ äéì øîà á÷òéì" èééì úðà êîøâ ÷çöé ä

 êéëøáîå øåøà êéøøåà äéì úøîà øáë àäã
êåøá  

 ,ן הברכותהודו על אות כולם ,בא וראה
 חלק גורלו של אפילו ו,עליונים ותחתונים
 והודה , והוא ברך אותו,עשו הודה עליהם

 והעלהו על ראשו ,על אותן הברכות
ויאמר שלחני כי " שכתוב , מנין לנו.למעלה

ויאמר לא אשלחך כי אם  השחר עלה
משום שהחזיק  "ויאמר שלחני" ".ברכתני

 וכי איך יכול אדם שהוא גוף .בו יעקב
 ,בשר להחזיק במלאך שהוא רוח ממשו

עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש "שכתוב 
 מכאן שמלאכים שלוחי ,אלא, "הטול

 , כשיורדים לעולם הזה,הקדוש ברוך הוא

ìò åãåà àìë éæç àú éàìò ïàëøá ïåðéà 
åùòã äéáãò ÷ìåç åäéà åìéôàå éàúúå7157 éãåà 

 ïàëøá ïåðéà ìò éãåàå åäéà äéëøáå åäééìò
àìéòì äéùéø ìò äé÷ìñå7158 áéúëã ïìðî )íù 

æë áì ( àì øîàéå øçùä äìò éë éðçìù øîàéå
 ïéâá éðçìù øîàéå éðúëøá íà éë êçìùà

á÷òé äéá óé÷úàã7159 ùð øá ìéëé êéä éëå 
åâ åäéàã àëàìîá äéá àô÷úúàì àøùáå àô

ùîî çåø åäéàã7160 áéúëã )ã ã÷ íéìäú ( äùåò
 ïàëî àìà èäåì ùà åéúøùî úåçåø åéëàìî

                                                           

תימא דהא קודם כתיב ויאמר לו יצחק מי אתה ואחר שאמר לו אנכי עשו בכורך כתיב ויחרד לזה  7154
לא אמר בשעתא דעאל יעקב וכאן אמר בשעתא '  וכונדקדק שאמר ביעקב כד עאל יעקב שכינתא עאלת

להראות ששכינה הקדימה ליעקב וגיהנם נתאחר ונכנס באותה שעה ולזה ' דעאל עשו ולא אמר כד עאל וכו
 ).אור יקר(לא נחרד מיד יצחק 

ספירות השמים והארץ וזה ' ירצה ליעקב בירך בסוד ז). נוסף באור יקר(דעשו וליה שבעין תרעין  7155
ולכך בטרם תבוא , ברכות' שעריו נועלים ז' בוא מפני שלא נזדמן שם גהנם שאלו נכנס היו זבטרם ת
תרעין ' ש וליה ע"וז, ולא עוד אלא גם שכינה היתה שם אומרת ברוך יהיה וזהו גם ברוך יהיה, ואברכהו

ברכות ' תם זואליו בהפך אין שכינה ויש גהנם החו', בגין דחמא דשכינתא אודי וכו' כדין בטרם תבוא וכו
 ).אור יקר(

 ).אור יקר(כאומרו ועם אנשים זה עשו  7156
 ).א"נ(מ "א. מ" היינו ס7157
 ).אור יקר(דכתיב כי שרית עם אלהים וכדמפרש ואזיל  7158
 ).אור יקר(ולכך אמר שלחני הרף ידך ממני הרי הודה על גבורתו  7159
 ).א"ד(ב " לעיל מ ע7160
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 ומתלבשים בגוף ,גלומים ומתגלמים
 משום שכך ראוי , של העולם הזהכדוגמא

שלא לשנות ממנהג אותו המקום שהולכים 
  .לשם

á÷ã éçéìù éëàìîã" éàäì ïéúçð ïåðéà ãë ä
ïéùáìúîå åîéìâúàå ïéîéìâ àîìò7161àôåâá 7162 

 àìã éæçúà éëäã ïéâá àîìò éàäã àðååâë
äàðùäì7163 ïîú ìéæàã øúà àåääã àâäðîî   

 שכאשר עלה משה למעלה ,הנה נאמרו
ארבעים יום ' ויהי שם עם ה" ,מה כתוב

וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא 
 שלא לשנות , משום המנהג,"שתה

 ואותם .מהמקום ההוא שהלך לשם
והוא " כשירדו למטה כתוב ,המלאכים

 , וכן כאן".מד עליהם תחת העץ ויאכלווע
 לא נאבק עם ,כשירד למטה המלאך הזה

בש בגוף ועקב אלא מתוך שהיה מלי
 נאבק עמו זה ועל , של העולם הזהגמאודכ

  .כל אותו הלילה

 áéúë äî àìéòì ÷éìñ ãë äùîã øîúà àäå
)çë ãì úåîù (åäé íò íù éäéå" íåé íéòáøà ä

 ïéâá äúù àì íéîå ìëà àì íçì äìéì íéòáøàå
 ïîúì ìéæàã øúà àåääî äàðùäì àìã àâäðî

çð ãë ïéëàìî ïåðéàå áéúë àúúì åú) úéùàøá
ç çé ( ïëå åìëàéå õòä úçú íäéìò ãîåò àåäå

 ÷áàúà àì àúúì úçð ãë àëàìî éàä àëä
 àôåâá ùáìúà äåäã åâî àìà á÷òéã äéîò

 àã ìòå àîìò éàäã àðååâë>÷áàúà <)÷áãúà( 
àéìéì àåää ìë äéãäá á÷òé  

 משום שהשלטון של אלו אינו ,בא וראה
ליטה של עשו  השלכן ו,אלא בלילה ודאי

 ועל כן ,אינה אלא בגלות שהיא הלילה
 ,בלילה התחזק עם יעקב ונאבק עמו

 ואז ,קר נחלש כחו ולא יכלווכשבא הב
 משום ששלטונו של יעקב ,התגבר יעקב

משא דומה אלי קרא " כתוב לכןו, ביום
 ,"משעיר שמר מה מלילה שמר מה מליל

 שהוא ,שהרי אז השלטון הוא של עשו
 נחלש כשבא לכן ו,לה הוא בלי,שעיר
  ".ויאמר שלחני כי עלה השחר" ואז ,הבקר

 àìà åäéà åàì éðäã àúåðèìùã ïéâá éæç àú
àéìéìá7164àì åùòã àúåðèìù êë ïéâáå éàãå å 

 àéìéìá àã ìòå äìéì åäéàã àúåìâá àìà åäéà
 á÷òéã äéîò ó÷úúà>÷áàúàå <)÷áãúàå( 

 àìå äéìéç ùìçúà àøôö àúà ãëå äéîò
ìéëé7165 ïéãëå  á÷òéã ïéâá á÷òé ó÷úúà

 áéúë êë ïéâáå àîîéá äéúåðèìù) àë äéòùé
àé ( äî øîåù øéòùî àøå÷ éìà äîåã àùî

 äéúåðèìåù ïéãë àäã ìéìî äî øîåù äìéìî
äéàã åùòã äéãéãå êë ïéâáå åäéà äìéìá øéòù 

 ïéãëå àøôö àúà ãë ùìçúà)æë áì úéùàøá( 
 øçùä äìò éë éðçìù øîàéå  

כי " ".ך כי אם ברכתניויאמר לא אשלח"
  כי אםהיה צריך לכתוב  ,"אם ברכתני

 íà éë éðúëøá íà éë êçìùà àì øîàéå
íà éë éðúëøá  

  ãî÷/á  

                                                                                                                                                                                     

ואחר שקיימו ). ד"א סט ע"כללים ח(א "בסטמציאות זו קיימת גם . )הערת הזוהר(א ” קא ע7161
ימים אינם יכולים ' כשמתעכבים זשימים ' שליחותם חוזרים לרוחניותם כשאינם מתעכבים בזה העולם ז

ג " דף יד ע).א"נ(ח "הר זול והכי איתא במדרש רות מהז"א ועזא"לחזור עוד לכמו שהיו כמו שאירע לעז
 ).ו"לש(

 ).או יקר(לאך סוף סוף ולכך אמר שלחני אמנם כחם כח מ 7162
ששליטת המציאות יהיה שולט ולא יתבטל הנהגת הטבע כיון שהגשמי אינו סובל רוחני יתגלם  7163

באוירו הרוחני וכיון שהרוחני אינו סובל גשמי יתפשט ויזדכך הגשמי ולא ינגדו ההנהגות אלו לאלו כלל 
 ).אור יקר(

 שליטת הדין וכן עשו  ישלוט בעת שליטתו ל מצד עבירות מגבורה והדין והיינו בלילה"האי סמא 7164
דהיינו בגלות שדומה ללילה שהוא שליטת החצונים שליטת עשו בליליא מצד החצונים ששולטים מצד 

י החצונים "דהיינו קצת שליטת הלילה לא כל מציאות הלילה שהרי הקדושה מנהגת בלילה ע, המלכות
א מקום הנבואה דומה בגלות קורא אל הנביא והיינו אומרו אלי קורא משעיר השכינה משא דומה שהו

 ).אור יקר(מלבוש הלילה החצוני דהיינו משעיר 
והרי בזה הורה גבורת יעקב שבעת שליטת המלאך נתאבק עמו ועמד בנסיונו וכשבא שליטת יעקב  7165

 ).אור יקר(לא היה יכול המלאך לעמוד ואמר שלחני שאיני יכול לסובלו 
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 אם , מה זה כי אם ברכתני,תברכני
 ,תודה על אותן הברכות שברך אותי אבא

 , מה כתוב.ולא תהיה מקטרג עלי בגללם
ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם "

 אמר לו בעל ,"ישראל" למה .' וגו"ישראל
 שהרי אתה ,כרחי יש לי לשמש אותך

 ,התעטרת בכחך למעלה בדרגה עליונה
  .ודאי ישראל יהיה שמך

 íà éðúëøá íà éë éàî äéì éòáî éðëøáú
àáà éðëøáã ïàëøá ïåðéà ìò úéãåà7166 àìå 
 áéúë äî åäééðéâá éì àâøè÷î àäú) úéùàøá

çë áì ( êîù ãåò øîàé á÷òé àì øîàéå íà éë
åâå ìàøùé 'à ìàøùé éàîà" ïì úéà ïéçøë ìòá ì

 àìéòì êìéçá úøèòúà úðà àäã êì àùîùì
éàãå êîù äéäé ìàøùé äàìò àâøãá  

עם " מה זה ".כי שרית עם אלהים"
 וכי תעלה על הדעת שעליו היה ,"אלהים
 שרית להתחבר , אלא אמר לו,אומר

 בזווג של , בחיבור עם אלהיםלהזדווגו
 ועל כן לא כתוב על ,לבנההשמש עם ה

  בחיבור,"עם אלהים" אלא , אלהים)את(
 כמו שנאמר ,"ויאמר" ,דבר אחר. וזווג אחד

 ,"אלהיך' ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה"
ויאמר לא יאמר עוד שמך יעקב כי "אף כאן 

 אז התעטר יעקב בדרגתו ,"אם ישראל
ויברך " , מה כתוב.להיות הכלל של האבות

 ,"תו שםוויברך א"  מה זה,"תו שםוא
שהודה לו על כל הברכות שברך אותו 

  .אביו

éäìà íò úéøù éë" í)íù (éäìà íò éàî" í
 äéì øîà àìà øîà äåä äéìòã êúòã à÷ìñ

éäìà íò àâååãæàìå àøáçúàì úéøù" í
 àì àã ìòå àøäéñå àùîùã àâååæá àøåáçá

 ìò áéúë>ð"úà à<éäìà "éäìà íò àìà í" í
ã àãç àâååæå àøåáçá úàã äîë øîàéå øçà øá

 øîà)åë åè úåîù (øîàéå7167 òîùú òåîù íà 
åäé ìå÷ì" øîàé àì øîàéå àëä óåà êéäìà ä

á÷òé êîù ãåò7168 øèòúà ïéãë ìàøùé íà éë 
ïäáàã àììë éåäîì äéâøãá á÷òé7169 áéúë äî 

)èë áì úéùàøá ( êøáéå éàî íù åúåà êøáéå
 äéëøáã ïàëøá åäìë ìò äéì éãåàã íù åúåà

éåáà  
דרכי ' ברצות ה" ,רבי שמעון פתח ואמר

 בא וראה ".ישלים איתואיש גם אויביו 
תקן את שביליו עם לכמה יש לאדם 

הקדוש ברוך הוא כדי לעשות את מצוות 
 שודאי שני מלאכים , שהרי פרשוה,התורה

 , עמולהזדווגשליחים יש לאדם מלמעלה 
 והם מעידים על ,אחד לימין ואחד לשמאל

 øîàå çúô ïåòîù éáø)æ æè éìùî ( úåöøá
åäé" éæç àú åúà íéìùé åéáéåà íâ ùéà éëøã ä

 äéá éåìéáù àð÷úúàì ùð øáì äéì úéà äîë
á÷á" àäã àúééøåàã éãå÷ô ãáòîì ïéâá ä

éàãåã äåî÷åà7170úéà ïçéìù ïéëàìî éøú ) äéì( 
 ùð øáì>îàìéòì <)àìéòìã(7171 àâååãæàì 

                                                           

 אז ברכת אותי ולא נשאר לך עלי שום טענה ותביעה על הברכות ירצה תודה עלי למפרע כאלו 7166
 ).אור יקר(והיינו ולא תהא מקטרגא 

שאם הם דברי המלאך אין ראוי שיעקב יתעלה במדות העליונות על פי מלאך , שאינם דברי המלאך 7167
מ "א.  פירוש השכינה).אור יקר(' חצוני אלא ויאמר היה השכינה כדאשכחן ויאמר אם שמוע תשמע וכו

 ).א"נ(
ל נסבך שם ותובע השליטה חלילה אלא אסתלק מתביעותי שאתה בישראל מקום "בשכינה וסמא 7168

י הזווג שולט על "שאין לי אחיזה ותביעה כלל והיינו כי שרית ונתעלית עם אלהים מקום יניקתו שהרי ע
 ).אור יקר(השרים וממתיק דיניה 

ם כללות האבות בסוד המרכבה אמנם הודאת על פי השכינה שהיא העלה אותו למעלה עליה ע 7169
עם אלהים שכינה למטה ' ואומ' הברכות נפקא לן מאומרו ויברך אותו שם דאודי ליה על אינון ברכאן וכו

 ).אור יקר(ועם אנשים שנקשר למעלה ממנה עם אברהם ויצחק בסוד המרכבה 
 ).הערת הזוהר(ב ”ב קסה ע” שמות קו ע7170
יש להם אחיזה בו מצד עסק מדותיו בנפשו וגופו ולכך יש באדם ממש הם מלאכים ממנו אמנם  7171

לשמאלו והם ממנו פועלים בו ' בגשם שני בחינות בלב ומשם מתגברים שני המלאכים שאחד לימינא וא
י התעוררות מהחומר והצורה שבו בעצמו ולכך יתעורר מצדו הענין ויתגברו הם מצד האדם והתגברות "ע

מלאכים ' אמנם התגברות יצר הרע אינו משעבד יצר הטוב אלא מתגבר עליו ב, יצר הטוב משעבד יצר הרע
ואמר גם אויביו ישלים בלשון רבים מפני , ל מצד החצוני"מצד סמא' והב, מצד מטטרון מצד הקדושה' הא

שכחות יצר הרע רבים כנגד כל מצוה ומצוה יש כח יצר הרע לעצמו לזה אמר אויביו לפי שהוא הכניעם 
 ).יקראור (כולם 
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 הם נמצאים ,א עושההאדם בכל מה שהו
  .  וקוראים להם יצר טוב ויצר רע,שם

  

 ïéãäñ ïåðéàå àìàîùì ãçå àðéîéì ãç äéãäá
 ïåðéà ãéáò åäéàã äî ìëá ùð øáá äéá

 òø øöéå áåè øöé ïåì ïðéø÷å ïîú éçëúùî  
בא האדם להטהר ולהשתדל במצוות 

 כבר ,ג עמוואותו יצר הטוב שהזדו ,התורה
התגבר על אותו יצר הרע והשלים עמו 

 , וכשאדם הולך להטמא,והתהפך לו לעבד
אותו יצר הרע מתחזק ומתגבר על אותו 

 ודאי כשאותו האדם , והרי בארנו,יצר טוב
 בכמה כח התחזק האדם ,בא לטהר

ישלים  אז אויביו ,כשהתגבר אותו יצר טוב
 שאותו יצר הרע נכנע לפני היצר ,איתו
טוב נקלה " , ועל זה אמר שלמה,הטוב

 .יצר הרע זה ,"ועבד לו" מה זה ".ועבד לו
 אז גם ,ואז כשאדם הולך במצוות התורה

ה אל זה יצר הרע ו,ישלים איתואויביו 
  . מצדויםשבא

 éãå÷ôá àìãúùàìå äàëãúàì ùð øá éúà
 åäéà øáë äéá âååãæàã áåè øöé àåää àúééøåàã
 äéãäá íéìúùàå òøä øöé àåää ìò ó÷úúà

äéì êéôäúàå7172 ìéæà ùð øá ãëå àãáòì 
ä øöé àåää àáàúñàì ìò øáâúàå ó÷úúà òø

 øá àåää ãë éàãå àðîé÷åà àäå áåè øöé àåää
 ùð øá ó÷úúà åôé÷ú äîë äàëãúàì éúà ùð
 íéìùé åéáéåà ïéãë áåè øöé àåää àøáâúà ãë
 áåè øöéã äéî÷ àéôëúà òøä øöé àåääã åúà

 äîìù øîà àã ìòå)è áé íù ( ãáòå äì÷ð áåè
ìéæà ãë ïéãëå òøä øöé àã åì ãáòå éàî åì øá 

 íéìùé åéáéåà íâ ïéãë àúééøåà éãå÷ôá ùð
åúà7173 )å( òøä øöé àã]úàãåééåøèñî [  

ה " משום שיעקב בטח בקב,בא וראה
 על כן אויביו ישלים ,וכל דרכיו היו לשמו

זק של ו הכח והח,ל" סמא)זה( וזה ,תויא
 ומשום שהשלים .עשו שהשלים עם יעקב

 אזי ,עם יעקב והודה לו על אותן הברכות
 ,אז הודה לו עשו( .ים עמו עשוהשל

 ,"יש לי רב אחי יהי לך אשר לך"שכתוב 
שהרי הודה לו על אותן הברכות שלו 

 ועד שלא השלים יעקב עם אותו ,)בֶרבֵח
 לא השלים עמו , שנתמנה עליוהממונה

 בכל מקום הכח של מטה תלוי לכן .עשו
  .בכח של מעלה

á÷á äéá çèáà á÷òéã ïéâá éæç àú"ä7174 
éåçøà ìëåäéîùì ååä 7175  íéìùé åéáéåà àã ìò
 àãå åúà>ð" ààã<ìàîñ 7176 àô÷åúå àìéç 

 íéìùàã ïéâáå á÷òéã äéîò íéìùàã åùòã
 ïéãë ïàëøá ïåðéà ìò äéì éãåàå á÷òéã äéîò

 äéîò íéìùà)ã( åùò]ð" åùò äéì éãåà ïéãë à
 áéúëã)è âì úéùàøá ( êì éäé éçà áø éì ùé

ëøá ïåðéà ìò äéì éãåà àäã êì øùà ïà
éìéã4897177àáøçá [ äéîò íéìúùà àìã ãòå 

 àì äéìò ã÷ôúàã àðîî àåää éáâì á÷òé
 àô÷åú øúà ìëá êë ïéâá åùò äéîò íéìùà

àìéòìã àô÷åúá àéìú àúúìã  
ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד "

מי "מה זה  ,"מי אפוא" ".ויאמר מי אפוא
 éî øîàéå ãàî ãò äìåãâ äãøç ÷çöé ãøçéå

 àåôà)âì æë íù(  éî àåôéà éî éàî àåôéà éî

                                                           

 ).הערת הזוהר(ב ” קמה ע7172
 ).אור יקר(כנגד פקודין רבים  7173
' שלא חשש לשנאת עשו כאשר נטיל ברכתו ובכורתו ועוד לא עשה לטעם גשמי אלא לעבודת ה 7174

 ).אור יקר(
 ). אור יקר(שאלו היה בו חונף לא יצליח כלל  7175
שרים ' מע' רו של עשו אפרטית לסמאל ש' כלל החצונים כלם וחילא ותוקפא דעשו דהיינו בחי 7176

דסמאל והיאך סמאל שרו של ' שרים למטה מהכל בנים ללילית נוק' שהרי כל הקליפות כלולות בסמאל וע
 ).אור יקר(עשו אלא ודאי נצוץ סמאל לבד שרו של עשו 

ז "לפ(ח "א ז"ש יש לי רב אחי יש במלות רב אחי חרבי וזהו די לי בחרב"וז ג ברכאן די לי בחרבא" ה7177
שלא נתקיימו הברכות ויהיו לעשו ' ל דיעקב אמר ויהי לי שור וחמור וגו" רב רמז לברכת החרב נדבמלת

אומים הוה לך עמים וישתחוו לך וברכות מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש יעבד' והם היו ח
ל " לי רב רוהשיב עשו יש' חגביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך הוא חד אורריך ארור ומברכיך ברוך הרי 

 ).א"נ) (ב הרי חרב"לאותיות ר' ב וכשתצרף ח"ברכות הנזכרים לעיל יש לי עוד אותיות ר' יותר מח
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 אלא , מי הוא זהכתוב היה צריך ל,"אפוא
 כשברך  שםכינהשעמדה הש "מי אפוא"

 ,"מי אפוא" ועל כן אמר ,יצחק את יעקב
מי הוא שעומד כאן ומודה על אותן 

גם ברוך " ודאי ,הברכות שברכתי אותו
 שהנה הקדוש ברוך הוא הסכים ,"יהיה

 משום ,רבי יהודה אמר. לאותן הברכות
אותה החרדה שהחריד יעקב את יצחק 

נש של יוסף שחרד ו נענש יעקב בע,אביו
  . בשעה שאמרו לו זאת מצאנוחרדה כזו

  

éî àìà äéì éòáî äæ àåä7178 àîéé÷ã àåôéà 
 àã ìòå á÷òéì ÷çöé äéì êéøá ãë ïîú àúðéëù

àëä íéà÷ã àåä ïàî àåôéà éî øîà7179 éãåàå 
 íâ éàãå äéì úéëøáã ïàëøá ïåðéà ìò êåøá

 äéäé)íù( á÷ àäã" ïàëøá ïåðéàá íëúñà ä
àéää ïéâá øîà äãåäé éáø7180 äãøç ]ãéøçàã [

)ãøçã(ùðòúà éåáà ÷çöéì á÷òé 490 á÷òé 
 äãøç ãøçã óñåéã àùðåòá>éàäë <)éàäá( 

 äéì åøîàã àúòùá)íùáì æì  ( åðàöî úàæ  

באיפה נענש  ,"מי אפוא"יצחק אמר 
ם יוסף  וַש," הם רועיםאיפה" שכתוב ,יעקב
 ואף על גב שהקדוש . ונענש יעקב,נאבד

 ,ברוך הוא הסכים על ידו באותן הברכות
 הם איפה" שכתוב ,הוא נענש באיפה

 ומשם נאבד ממנו ונענש כל אותו ,"רועים
  מה זה". גדולהויחרד יצחק חרדה. "נשוהע

 וכתוב שם ,"גדולה"  כתוב כאן,"גדולה"
ו  שנכנס עמ,' וגו"לה הזאתוואת האש הגד"

 כתוב ,"עד מאד"מה זה  ,"עד מאד" .גיהנם
 ,"והנה טוב מאד" וכתוב שם ,"מאד"כאן 

  ".מי אפוא" אז אמר ,זה מלאך המות

äôéàá àåôéà éî øîà ÷çöé7181 ùðòúà 
 áéúëã á÷òé)æè íù ( óñåé ïîúå íéòåø íä äôéà

á÷ã áâ ìò óàå á÷òé ùéðòúàå ãéáàúà" ä
 ùðòúà åäéà ïàëøá ïåðéàá éåãé ìò íëúñà
 ãéáàúà ïîúîå íéòåø íä äôéà áéúëã äôéàá
 ÷çöé ãøçéå àùðåò àåää ìë ùðòúàå äéðî
 äìåãâ àëä áéúë äìåãâ éàî äìåãâ äãøç

 íúä áéúëå)æè çé íéøáã ( äìåãâä ùàä úàå
åâå úàæä ' ãò éàî ãàî ãò íðäéâ äéîò ìàòã

 íúä áéúëå ãàî àëä áéúë ãàî) à úéùàøá
àì (åîä êàìî àã ãàî áåè äðäå øîà ïéãë ú

àåôéà éî7182  
  äî÷/à  
 אמר .' וגו"ע עשו את דברי אביווכשמ"

 אותן דמעות  כמה רעות עשּו,רבי חייא
שבכה והוציא עשו לפני אביו כדי שיתברך 

 אביו י משום שהיה מחשיב דבר,ממנו
  .יותר

åâå åéáà éøáã úà åùò òåîùë ') æë úéùàøá
ãì (éòîã ïåðéà åãáò ïéùéá äîë àééç éáø øîà ï

éåáà éî÷ åùò ÷éôàå äëáãïéâá 491 êøáúéã 
äéðî7183øéúé éåáàã äìî áéùç äåäã ïéâá 7184  

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(מ "א. י גימטריא איפה והיא השכינה כידוע"ל ואדנ"ל דא" נ7178
ואני הייתי מברך והוא היה אומר גם , ואברכהו' כאלו אמר מי היה פה כאשר בא הציד ויבא לי וכו 7179
שמעון החרדה היה מצד עשו ולא ' ולפי דברי ר' יה וזה שאמר דהא קודשא בריך הוא אסתכם וכוברוך יה

 ).אור יקר(יהדוה פליג ' י גהנם ולדעת ר"נענש יעקב על זה שהרי עשו הוא המחריד ע
שגרם שיאמר ' הוא החרדה וגם הוא החריד כדמפרש ואזיל הב' ובשנים חטא ובשנים נענש הא 7180

י אפוא כדמפרש ואזיל ובאמת גדול העונש מאד מן העון שהרי "וא גם הוא יצטער עאביו בצערו מי אפ
 ).אור יקר(כמה שנים היה אבידת  יוסף 

ואין קושיא כי פירושם שוה ונכתב . עיין דרך אמת ).א"ד(ע " אפוא כתיב וביוסף איפה כתיב וצ7181
 ).א"נ(ב "הרש. לשון אפיה' כו ל מי נאפה שם"לרמוז למרז' באות א
 ).אור יקר(המסכמת בברכה  7182
ל בפסוק "כדדרשו רז, שאפילו אותה ברכה גשמית לא היה לו זכות להתברך אלא בזכות הדמעות 7183

 ).אור יקר(ותשקמו בדמעות שליש 
כלומר  ).א"ד(שמח ' ילקוט שמואל סי). אור יקר(כלפי מעלה " קרא"הכי דקדק כלפי מעלה ואמר  7184

זכות גדול ומכאן יובן לד אביו שאין ברכתו קלה בעיניו נחשב לו פ שכונתו להתברך כיון דבכלל כבו"אע
 ).א"נ(ח "ז. קצת שקול אל דעות בדקות ויזהר האדם בכל מעשיו בכוונות טובות
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הכי " )ובארוהו( ,"הכי קרא שמו יעקב"
 ,קרא שמו אותו שקרא לו ,"קרא שמו

 ,ק בשביל קלוןוהוציא השמעת קול של ר
.  אלא קרא שמו,לא כתוב הכי נקרא שמו

 ,"זה" ומה ,"זה" ,"יםיויעקבני זה פעמ"
 ,םיויעקבני פעמיהיה צריך לכתוב  )אלא(

רתי החזיר ובכ ,םיאלא דבר אחד היה פעמי
 .יםי זהו פעמ,לו פעם אחרת ברכתי

 דבר ,"יםיכי עתה שבנו זה פעמ" כדוגמא זו
 ולא , אחד שהנה החזרתי לו,םיאחד פעמי

 ,"שבנו" .נהיה בבושה לפני אותו אדם
.  וכבר החזרנו, אנו בבושה ממנו,שנווב

 ,"ותחשבני לאויב לך"מר איוב  אוזכדוגמא 
אשר " ופרשוה שכתוב ,אויב חזר איוב

 רבונו של , אמר לפניו,' וגו"בשערה ישופני
 וכאן . שמא רוח סערה עברה לפניך,עולם

 והנה עתה חזר הדבר ונטל ,רתי לקחובכ
  .ברכתי

 á÷òé åîù àø÷ éëä)äåî÷åàåéëä  (]äàé[ 
÷éôà äéì àø÷ã àåää åîù àø÷ åîù àø÷7185 

àöéö àì åîù àø÷ð éëä àðì÷ ïéâá à÷åøã 
 íéîòô äæ éðá÷òéå åîù àø÷ àìà áéúë)åì íù (

 äæ åäî äæ]íéîòô àã [)àìà (>éðá÷òéå< íéîòô 
 éðîæ éøú éåä ãç äìî àìà äéì éòáî

éúøåëá7186 äæ éúëøá àøçà àðîæ äéì øãäà 
 àã àðååâë ïéðîæ éøú àåä)íùé âî  ( äúò éë

îæ ïéøú ãç äìî íéîòô äæ åðáù àäã ãç ïéð
 øá àåääã äéî÷ àôåñëá éåäð àìå äéì àðøãäà
 àðøãäà øáëå äéðî àôåñëá ïðà åðùá åðáù ùð

 áåéà øîà àã àðååâë)ãë âé áåéà ( éðáùçúå
áéåà áåéà øãäà êì áéåàì7187 áéúëã äåî÷åàå 

)æé è íù (äøòñá øùà7188åâå éðôåùé  ' øîà
ùáø åéðôì" êéðôì äøáò äøòñ çåø àîù ò

éúøåëá àëäå ìéèðå äìî øãäà äúò äðäå ç÷ì 
éúëøá  

 מה איפה ולך ,'הן גביר שמתיו לך וגו"
אין עומד פה מי  ,"איפהולך " ".אעשה בני

 אז ברך ,"מה אעשה בני" ,שיסכים עליך
 והסתכל בדרגתו ואמר ,אותו בעולם הזה

 שהרי כך ראוי לך ,"ועל חרבך תחיה"
 ועל כן אמר ,תבֹוַרך דמים ולעשות ְקולשפ

ולך " ,רבי אלעזר אמר". אעשה בנימה "
 למה ,כיון שאמר את זה ,"אפוא מה אעשה

 ," מה אעשההפיולך א" , אלא אמר לו,"בני"
 ,שאתה בדין ובחרב ובדם אני רואה אותך

 בני , אלא בני.מהיואת אחיך בדרך של
 ועל , אני גרמתי לך משום שאתה בני,ודאי
 ".דוועל חרבך תחיה ואת אחיך תעב"כן 

 שהרי לא עבד עשו את ,התקייםלא עדיין ו
 ,עכשיו משום שיעקב לא רצה אותו ,יעקב

 ,והוא חזר וקרא לו אדוני כמה פעמים
אותו  משום שהסתכל למרחוק והעלה

  . כמו שאמרנו,לסוף הימים

áâ ïäéåâå êì åéúîù ø ')ãì æë úéùàøá (
ìåäëà àåôìå éðá äùòà äî äëà àåô ]ì à

àîéé÷ [> úéìàîéé÷< )úàìàîéé÷(àëä 7189 ïàî 
ãà éàäá äéëøá ïéãë éðá äùòà äî êìò íëúñ

 øîàå äéâøãá ìëúñàå àîìò)î íù( êáøç ìòå 
 ïéîã àãùåàì êì éæçúà éëä àäã äéçú

øîà àã ìòå ïéáø÷ ãáòîìå  éáø éðá äùòà äî
ìå øîà øæòìàê492àåôà  øîàã ïåéë äùòà äî 

ìå äéì øîà àìà éðá éàîà éàäàåôà äë äî 
å àðéãá úðàã äùòà êì àðéæç àîãáå àáøçá

 àðà éàãå éðá éðá àìà íéìù çøàá êéçàìå
éâá êì àðîéøâïéðá úðàã 7190 êáøç ìò àã ìòå 

 ãåáòú êéçà úàå äéçú)ïééãòå] (ïéãò[ àì 
íéé÷úà7191 ïéâá á÷òéì åùò äéì çìô àì àäã 

 àø÷å øãäà åäéàå àúùä äéì àòá àì á÷òéã
 ÷åçøîì ìëúñàã ïéâá éðîæ äîë éðåãà äéì

                                                           

 ).א"נ(ח "ז.  מלת הכי קא דייק וכן כשתולשין רוק עושין הכי וזה עשה עשו דרך בזיון7185
 ).הערת הזוהר(א "א שמות קיא ע" קס ע7186
 ).א"נ(מ "א. ותיות שמי שהם איוב שנעשה אויבל חשבת א" ר7187
 ).אור יקר(תלוי בחוט השער בין איוב לאויב  7188
 ).אור יקר( דהיינו שכינא –לית קיימא הכא  7189
 ).א"ד(ב "ז ע"לעיל קל' דין כמוהו ועי'  פי7190
מן ל שלא נמשכו זה ז"וי. ויהי כל אדום עבדים לדוד) יד, שמואל ב ח(תימה דהא כתיב , ל" כתב המד7191

דתעבוד משמע , ולי נראה דלא צרכינן להאי שהרי אין זה בכלל הברכה ליעקב. כ"ע, כי בימי שלמה פסק
 ).ז"רמ (והיו מלכים אומניך) כג, ישעיה מט(אבל לעתיד , ברצונך ולא אנוס בכח מלחמה
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éìñåïøîà÷ãë àéîåé óåñì äéì ÷7192  
 .רבי חייא ורבי יוסי היו הולכים בדרך

בעודם הולכים ראו את רבי יוסי הזקן 
 ישבו עד שהגיע .שהיה הולך אחריהם

 עכשיו , אמרו, כיון שהגיע אליהם.אליהם
 אמר רבי . הלכו.קנת לפנינווהדרך מת

   ".'עת לעשות לה" ,חייא

àçøàá éìæà ååä éñåé éáøå àééç éáø ååäã ãò 
 ìéæà äåäã àáñ éñåé éáøì äéì åîç éìæà

 åäééáâì àèîã ãò åáúé åäééøúá] àèîã ïåéë
åäééáâì[ åìæà ïî÷ àð÷úúî àçøà àúùä åøîà 

 àééç éáø øîà)åë÷ èé÷ íéìäú ( úåùòì úò
åäéì" ä  

פיה פתחה " ,פתח רבי יוסי ואמר
פיה " ,"בחכמה ותורת חסד על לשונה

ותורת " ,ראלזו כנסת יש "פתחה בחכמה
 שהם ,אלו הם ישראל "חסד על לשונה

. לשון התורה שמדברים בה ימים ולילות
 ,של בראשית' זו ב "פיה פתחה בחכמה"

זה  "ותורת חסד על לשונה" .ופרשוה
 ובו מדבר , שבו ברא את העולם,אברהם

 . ופתוחה מצד זה,סתומה מצד זה'  ב.תמיד
וראית את " כמו שנאמר ,סתומה מצד זה

 )להדר( פתוחה מצד זה כדי להאיר ".ריואח
 ופתוחה מצד זה כדי .פניה כלפי מעלה

 לכן ו. והיא אכסדרה לקבל,לקבל מלמעלה
 ,עומדת בראש התורה ומתמלאת אחר כך

 שכתוב , בחכמה ודאי,"פיה פתחה בחכמה"
ותורת " כתרגומו ,"בראשית ברא אלהים"

 מדברשהרי אחר כך  ,"חסד על לשונה

 øîàå éñåé éáø çúô)åë àì éìùî ( äéô
 äéô äðåùì ìò ãñç úøåúå äîëçá äçúô

ìàøùé úñðë àã äîëçá äçúô7193 ãñç úøåúå 
ìàøùé ïåðéà ïéìà äðåùì ìò7194 àðùéì ïåðéàã 

àúééøåàã7195 äéô éìéìå éîåé äá éòúùîã 
á àã äîëçá äçúô 'úéùàøáã7196 äåî÷åàå 
äðåùì ìò ãñç úøåúå àøá äéáã íäøáà àã 

àîìò7197øéãú éòúùî äéáå 7198á  ' éàäî íéúñ
 àñéâ éàäî àîéúñ àñéâ éàäî àçéúôå àñéâ

øîà úàã äîë) â âì úåîù( éøåçà úà úéàøå 
 àøäðàì ïéâá àñéâ éàäî àçéúô>ð" à

àøãäàì< éàäî àçéúôå àìéò éáâì àäôðà 
àìéòìî àìá÷ì ïéâá àñéâ7199 äøãñëà éäéàå 

éé÷ êë ïéâáå àìá÷ì àúééøåàã àùéøá àî
 äîëçá äîëçá äçúô äéô øúáì àéìîúàå

                                                                                                                                                                                     

עות וזה ט. עיין דרך אמת ).א"ד) (דאולי רמז לאנטונינוס דאם לא כן תימה כי לעולם לא אתקיים (7192
וכולהו יתקיימין ' גם לקמי' ב כד יקום משיחא יטול יעקב וכו”ל קמג ע"כי לימות סוף יומיא יתקיים כמש

 ).א"נ(ב "הרש. ל בגין דסליק לון לסוף יומיא"א ז”לזמנא דמלכא משיחא גם וישלח קעב ע
 כח המלכות אינה פותחת פיה לדבר רק על ידי החכמה שהוא אבא המיסד אותה ובזה יש לה' פי 7193

  ).מ"מ(לפתוח פיה ולדבר 
כי בסוד הנשמות הם העוסקות בתורה למעלה ולמטה והם עצם הלשון במלכות כדמסיק לקמן כי  7194

 ).אור יקר(ויחי ולכך הם ממש לשון התורה ' בזהר פי' ת כדפי"הנשמות הם מציאות הת
ועצם ' רה ענין אולא אמר דאינון לישנא דעסיק באורייתא אלא לישנא דאורייתא כי הנשמות והתו 7195

כענין שהם ממש התורה שבה והם הלשון שבה וזה יתבאר יותר לקמן ויהיה עתה הכוונה כי התורה ' א
וכנסת ישראל דהיינו תורה שבכתב ותורה שבעל פה יחד עליהם נאמר פסוק זה והיינו סוד אשת חיל 

 ).אור יקר(כנודע ' על ו' עטרת בעלה דהיינו י
סתים מהאי גיסא ופתיחא מהאי גיסא בגין לאנהרא אנפהא לגבי ' ן בוכדמפרש לקמ, מלכות' פי 7196

וכן דרך הזהר לומר הרבה פירושים , דבראשית' א וכאלו אמר דבר אחר דא ב"ן לז"ל שמעלה מ"ר, עילא
 ).מ"מ(' ואין אומר דבר אחר בכל א

וכן , בנהכי תחלת התורה שהיא בריאת העולם הוא על צד החסד כאומרו אמרתי עולם חסד י' פי 7197
אור (כ באברהם דהיינו חסד "כולהו פרשיות דריש אורייתא משתעי באברהם דהיינו חסד ובריאת עולם ג

 ).יקר
כ מאי דמפרש "של בראשית א' כ באברהם הוא דהיינו חסד ואחר שפתיחת פה ב"בריאת עולם ג 7198

ת "א ממש רוחניות התואזיל הוא בריאת עולם וענין אברהם שהוא תורת חסד ועיקר הכוונה כי התורה הי
והמלכות תחלתה היא פתיחת הפה הנזכר לעיל ועסק התורה הוא תורת חסד שעל לשונה בתחלת דבריה 

 ).אור יקר(ת חסד ודאי "מחסד דהיינו מציאות הראשון בת
 ). מ"מ(ד "ן וחד לקבל המ"ד ולכך כפל לשון פתיחא חד על העלאת מ"מ' פי 7199
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  ". ים יהי אור ויהי אורויאמר אלה" ,ואומר
  

éàãå7200 áéúëã )à à úéùàøá ( àøá úéùàøá
éäìà" àäã äðåùì ìò ãñç úøåúå åîåâøúë í

 øîàå éòúùî øúáì)â íù( éäìà øîàéå" éäé í
 øåà éäéå øåà  

של השם ' זו ה "פיה פתחה בחכמה"
 , והיא סתומה וגלויה,הקדוש שהכל בה

 הסוד של מעלה , ומטהכלולה ממעלה
משום שהיא  ,"פיה פתחה בחכמה" .ומטה

ונעלמה " שכתוב ,סתומה שאין נודעת כלל
 ".מעיני כל חי ומעוף השמים נסתרה

וכשמתחילה להתפשט בחכמה שנדבקה 
 , מוציאה קול)והיא( , והיא בתוכה,בה

זו  ,"פיה פתחה בחכמה. "שהיא תורת חסד
לוי בור תיוהד , דיבורא האחרונה שהיא"ה

זה הקול  ,"ותורת חסד על לשונה" .בחכמה
 ,"ותורת חסד" .להנהיגו הדיבור שעומד על

  ,זה יעקב

ä àã äîëçá äçúô äéô 'àùéã÷ àîùã7201 
àéìâå íéúñ éäéàå äá àìëã7202 )àìéìë] (àììë[ 

àúúå àìéòã7203àúúå àìéòã àæø 7204 äéô 
àîéúñ éäéàã ïéâá äîëçá äçúô7205 àìã 

 áéúëã ììë òãééúà)àë çë áåéà( äîìòðå 
 éøàù ãëå äøúñð íéîùä óåòîå éç ìë éðéòî
 äååâá éäéàå äá ÷áãúàã äîëçá àèùôúàì

)éäéàå (àì÷ ú÷éôà7206 äéô ãñç úøåú éäéàã 
ä àã äîëçá äçúô"äàøúá à7207 øåáã åäéàã 

 àã äðåùì ìò ãñç úøåúå äîëçá àéìú äìîå
 ãñç úøåúå äéì àâäðàì øåáã ìò àîéé÷ã ìå÷

á÷òé àã  
  äî÷/á  

ז ו להנהיג הדבר ולאח, על לשונהשהוא
  . ובארוה,בלי קול דיבור  שהרי אין,אותו

 äì àãçàìå äìî àâäðàì äðåùì ìò åäéàã
äåî÷åàå ìå÷ àìá øåáã úéì àäã  

אני חכמה " ,פתח רבי חייא אחריו ואמר
אני " ".שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא

 ,"שכנתי ערמה" ,זו כנסת ישראל ,"חכמה
ודעת מזמות " ,זה יעקב שהוא חכם

מות י שהיתה לו דעת מז,זה יצחק ,"אמצא
 ומשום שחכמה השתתפה .לברך את עשו

 øîàå äéøúáà àééç éáø çúô)áé ç éìùî (
 éðà àöîà úåîæî úòãå äîøò éúðëù äîëç éðà

ìàøùé úñðë àã äîëç7208 àã äîøò éúðëù 
íéëç åäéàã á÷òé7209 àã àöîà úåîæî úòãå 

÷çöé7210 äéì àëøáì úåîæî úòã äéì äåäã 
                                                                                                                                                                                     

ל "ש דכתיב בראשית ברא אלהים ר"ומ, ית שהוא חכמההתורה פתחה תחילה בתיבת בראש' פי 7200
בפסוק פיה פתחה ' ג' וזה פי, ן"בכח ראשית שהוא אבא ברא אלהים שהיא בינה שמים וארץ שהם זו

 ). מ"מ(בחכמה 
 ). מ"מ(ראשונה עיקרה מאבא שהוא חכמה ' ל הבינה שהיא ה"ור' ד' פי 7201
 ).מ"מ(היא נגלית א "כשמתחברת עם אבא היא סתומה וכשמתפשטת בז' פי 7202
ן "ן בתוכה שעולים בה בסוד מ"וכוללת זו, א ואבא בתוכה שנקראים עילא"שכוללת הארת א' פי 7203

 ).מ"מ(שנקרא תתא 
וכאן אמר רזא , ל שתיבת רזא בכל מקום שנזכרת בזוהר מורה על היסוד"נודע מדברי האריז 7204

 שהוא עולה בסוד הדעת בתוך יסוד א"ותתא הוא יסוד דז, דלעילא הוא יסוד דאבא שבתוך יסוד דאימא
 ).מ"מ(א הוא בתוך יסוד דאימא "דאימא שדעת דז

ומפרש למה הבינה צריכה להארת אבא בשביל שהוא סתום דלא אתיידע כלל ' ד' זה תשלום פי 7205
 ). מ"מ(יורת מהבינה 

 ).מ"מ(א שיצא מן הבינה "ז' פי 7206
ראשון אלא שהחילוק ביניהם בסיפא ה' ש בפי"חמישי ומפרש המלכות עיקרה מאבא כמ' זה פי 7207

א "זה ותורת חסד הוא ז' ולפי פי' ראשון אלין אינון ישראל וכו' דקרא ותורת חסד על לשונה שלפי פי
 ).מ"מ(שהוא מנהיג למלכות הנקראת דיבור 

 ).אור יקר(ונקראת חכמה מצד תקוניה העליונים ממדת החכמה , מדת המלכות 7208
ת שהוא עורמה מצד היותו מאיר מאור החכמה שהרי העורמה " התשכון ודאי בחיק המלך דהיינו 7209

כדכתיב ועתה בני , י הזווג הזה היה ממש ענין יעקב בסוד תקוני השכינה"וע, חכמה ערומה גלויה יותר
 ).אור יקר(' שהיה כענין תיקון עון אדם הראשון ותיקון שכינה דהיינו עלי קללתך וכו', שמע בקולי וכו

 ).אור יקר(בש בגבורה פנימי שמתלבש שם לפעול דינים אותו הדעת המתל 7210
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ודעת מזמות " , שהוא ערמה,עם יעקב
 ושרו עליו , שהתברך יעקב מאביו,"אמצא

 בו ובבניו התקיימוו, הללוכל הברכות 
 התקיימוהן ֵמ. לעולם ולעולמי עולמים

ימו לזמן מלך ילן יתקו וכ,בעולם הזה
 שאז יהיו ישראל גוי אחד בארץ ,יחהמש

   .הוא ברוך ועם אחד לקדוש

 äîëçã ïéâáå åùòì á÷òéã äéãäá óúúùà
àöîà úåîæî úòãå äîøò åäéàã7211 êøáúàã 

 ïàëøá ïåðéà ìë äéìò åøùå éåáàî á÷òé
 ïéîìò éîìòìå íìòì éåðááå äéá åîéé÷úàå
 ïåîéé÷úé åäìëå àîìò éàäá åîéé÷úà ïåðéàî

àçéùî àëìîã àðîæì7212 éåâ ìàøùé ïåäé ïéãëã 
á÷ì ãçà íòå õøàá ãçà" ä  

גוי אחד תם לוועשיתי א"זהו שכתוב 
 שכתוב , וישלטו למעלה ולמטה".בארץ

" וארו עם ענני שמיא כבר אינש אתי"
 זה ].והנה עם ענני השמים כבן אדם בא[

וביומיהון די מלכיא " שכתוב ,מלך המשיח
ובימיהם [' וגו" אנון יקים אלה שמיא מלכו

של אלו המלכים יעמיד אלהי השמים 
רצה שיעברו ברכותיו יעקב ועל כן , ]מלכות
  .מיד ולא נטל אותם ,זמן שיבאלאותו 

 áéúëã àåä àãä)áë æì ìà÷æçé ( éúéùòå
 àúúå àìéòì ïåèìùéå õøàá ãçà éåâì íúåà

 áéúëã)âé æ ìàéðã ( øáë àéîù éððò íò åøàå
 áéúëã àçéùî àëìî àã éúà ùðéà)ãî á íù (

 àéîù äìà íå÷é ïåðéà àééëìî éã ïåäéîåéáå
åâå åëìî 'éã á÷òé àòá àã ìòå éåëøá ïå÷ìúñ

øúìàì ïåì ìèð àìå éúàã àðîæ àåääì  

ואתה אל " ,פתח רבי ייסא אחריו ואמר
ואל תחת ' תירא עבדי יעקב נאם ה

 אבל . הפסוק הזה בארוהו.' וגו"ישראל
בשעה ההיא שיצא יעקב מלפני אביו עם 

 הנה , הסתכל בעצמו ואמר,אותן הברכות
 ,הברכות הללו אני רוצה להעבירן לאחר כך

 יצא קול . והיה ירא ופוחד.רך הימיםולא
' ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה" ,ואמר

 ,ב אותך בעולם הזהו לא אעז,"כי אתך אני
 לאותו הזמן ,כי הנני מושיעך מרחוק

  . את אותן הברכות,שאתה מעביר אותן

 øîàå äéøúáà àñéé éáø çúô) äéîøéé ì (
åäé íàð á÷òé éãáò àøéú ìà äúàå" úçú ìàå ä

ùéåâå ìàø ' àéääá ìáà äåî÷åà àø÷ éàä
 ïàëøá ïåðéàá éåáà éî÷î á÷òé ÷ôðã àúòù
 ïàëøá ïéìà àä øîà äéùôðá ìëúñà

àðéòá7213 äåäå ïéîåé åëéøàì øúáì ïåì à÷ìñì 
 àøéú ìà äúàå øîàå àì÷ ÷ôð éôúñîå ìéçã

åäé íàð á÷òé éãáò" ÷åáùà àì éðà êúà éë ä
àîìò éàäá êì7214 ÷åçøî êòéùåî éððä éë 

ïàëøá ïåðéàì ïåì ÷éìñ úðàã àðîæ àåääì7215   
 שאף על גב ,"ִׁשְבָיםואת זרעך מארץ "

נוטל ברכותיו וישתעבדו עשו  עכשיוש
אז בניך ו , אני אוציא אותם מידיו,בבניך

 àúùäã áâ ìò óàã íéáù õøàî êòøæ úàå
 ïåì ÷éôà àðà êðáá ïåãáòúùéå åùò éåëøá ìéèð
 ïåðéàì á÷òé áùå äéá êéðá ïåãáòùé ïéãëå éåãéî

                                                                                                                                                                                     

היינו , י היחוד הדעת לטובה והנהגה יפה" השיג אותו המלכות שהיה מדברת והיינו שנהפך ע7211
לזמן הגאולה שהכל שליטת השפעת ' ויש בחי, להתקיים בגליות' ויש בגבורה בחי, שהוציא הגבורה ברכות

 ).אור יקר(' האי עלמא וכוש מנהון אתקיימו ב"וז, הגבורה כנודע
כ אינם הגונות "א, שהרי הברכות הם מסוד היחוד העליון וצד הגבורה משפעת מתק דיניה ברכות 7212

 ).אור יקר(אלא לזמן שישראל יתוקנו באחדות 
אמנם הא אנא , בשלמא אם הייתי רוצה ליהנות מברכות לא הייתי מפחד מעשו שאנצחנו בברכות 7213

ובמה , כ במה אנצל עתה מידו" שאז הם צריכות יותר מדאי והגונות לאותו זמן אמפני', בעינא לסלקא וכו
 ).אור יקר(ינצלו בניו בגלותם מידו ולזה היתה התשובה לשלשה ענינים 

עם היות שהברכות יהיו לאותו הזמן דהיינו הנני מושיעך הרי שמורות לך הברכות כמו שאמרת  7214
 ).אור יקר(

ושב דא שכינתא דהיינו ששבה ', ג דהשתא וכו"דאע, ך מארץ שביםז ואת זרע"הסכמתי עמך ועכ 7215
שאנן ואין מחריד מהם לכל שאר ' שקט מהב' מגלותה אל ירושלים ושקט ושאנן משני האומות מהא

 ).אור יקר(האומות 
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 . לאותן הברכות,"ושב יעקב" .ישתעבדו בו
 ).שהיא עם יעקב(זו השכינה  ,"ושב יעקב"
ו  כמ"ושקט ושאנן" , ודאי"ושב יעקב"

 , ומדי, מבבל,יותו מאותן מלכ,שבארוה
 שהם היו שהשתעבדו , ומאדום,ומיון

לעולם ולעולמי  ,"ואין מחריד" .בישראל
  .עולמים

ëù àã á÷òé áùå ïàëøáàúðé7216 >ð" éäéàã à
á÷òéã äéîò< äîë ïðàùå è÷ùå éàãå á÷òé áùå 

 ïåéîå éãîî ìááî ïååëìî ïåðéàî äåî÷åàã
>íåãàîå<àã ååä åäðéàã ù ìàøùéá åäá åãáòú

àéîìò éîìòìå íìòì ãéøçî ïéàå  

 , בעודם הולכים אמר רבי יוסי.הלכו
ודאי כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא 

 והכל כדי , הכל היה בסוד החכמה,בארץ
 ,להראות את החכמה העליונה לבני האדם

כדי שילמדו מהמעשה ההוא את סודות 
 וכל מעשיו דרכי , והכל הם כראוי,החכמה
 משום שדרכי התורה הם דרכי ,התורה

 ואין דבר קטן שאין בו ,הקדוש ברוך הוא
כמה דרכים ושבילים וסודות של חכמה 

  . עליונה
 היה  שהרי רבי יוחנן בן זכאי,בא וראה

אומר שלש מאות הלכות פסוקות בסוד 
ושם אשתו " בפסוק ,החכמה העליונה

לה י ולא ג,"מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב
 כדי ,אותם אלא לרבי אליעזר שהיה עמו

לדעת שכמה סודות עליונים הם בכל 
 ובכל דבר , שהוא בתורה,מעשה ומעשה

 דברי לכן ,ודבר היא חכמה ותורת אמת
שים להראות ממנה התורה הם דברים קדו

גל עיני ואביטה " כמו שנאמר ,נפלאות
  ".נפלאות מתורתך

à éìæà ååäã ãò åìæà" äî ìë éàãå éñåé ø
á÷ ãéáòã" àæøá äåä àìë àòøàá ä

àúîëçã7217 äàìò àúîëç äàæçàì ïéâá àìëå 
àùð éðáì åäì7218àåääî ïåôìéã ïéâá 7219 àãáåò 

 éåãáåòå úåàé à÷ãë ïåðéà àìëå àúîëçã ïéæø
åäìë7220  éçøåàã ïéâá àúééøåàã éçøåà

á÷ã éçøà ïåðéà àúééøåàã" äìî úéìå ä
àøéòæ7221 ïéæøå ïéìéáùå ïéçøåà äîë äá úéìã 

 äàìò àúîëçã  
 éáø àäã éæç àú]éàëæ ïá ïðçåé) [ïåòîù( äåä 

úå÷åñô úåëìä äàî úìú øîà7222 àæøá 
 ÷åñôá äàìò àúîëçã)èì åì úéùàøá ( íùå

áäæ éî úá ãøèî úá ìàáèéäî åúùà éìâ àìå 
 éáøì àìà ïåì>øæòéìà <)øæòìà( äéîò äåäã 

 àãáåò ìëá ïåðéà ïéàìò ïéæø äîëã òãðîì ïéâá
àãáåòå7223 äìî ìëáå àúééøåàá éäéàã 

äìîå7224èåù÷ã àúééøåàå éäéà àúîëç 7225 
 ïéìî àúééøåàã ïéìî ïåðéà êë ïéâá]ïéùéã÷[ 

úåàìôð äðéî äàæçàì ïåðéà7226 øîà úàã äîë 

                                                                                                                                                                                     

בלק בפסוק מי מנה עפר יעקב ' וכן בפ' עקב במי כלומר שתשוב השכינה מן הגלות ודייק מהכא 7216
א ואי ושב יעקב הוא "שהוא ז' נאם ה' ת מדבר ואומר אל תירא וגו"כלומר שכינה שהרי התושב יעקב ודאי 

 ).א"נ(ח "ז. 'ל אלא יעקב היא השכינה כנז"מדת יעקב ושבתי היל
הרי מעשהו בחכמה ולא תאמר שמעשהו אמנם , כולם בחכמה עשית' דכתיב מה רבו מעשיך ה 7217

 ).ור יקרא(בחכמה אמנם החכמה נעלמה סתימה בהם שאינו 
והטעם שאדם משתלם בחכמה , שהרי נעשו בחכמה והחכמה היא נחתמת בהם ומתנהל על ידם 7218

 ).אור יקר(ולזה ילמדו החכמה מתוך ענייני העולם 
 ).אור יקר(והטעם לסוד החכמה ללמוד התורה  7219
והטעם שהם נעשים בתורה והתורה דרכיו של , שהתורה ממש הוא כלי אומנות הנמצאים כולם 7220

וכאשר האדם מתנה גבחסידות , ה שהרי נצטוינו והלכת בדרכיו דהיינו מדותיו שהוא מתנהג בהם"בהק
 ).אור יקר(ועבודה ממש הוא דומה להנהגת הספירות 

 ).אור יקר(בסוד צרופי המלה והמאורות העליונים התלוים בה כאשר יצטרף בשם ההגון  7221
 ).ור יקרא(ירצה הקדמות בסוד החכמה שהם רמיזות בפסוק זה  7222
אפילו שהם ספורי מעשיות סתרי תורה תלויים בענין כמשל הספור ההוא וגם באותיות בעצמן  7223

 ).אור יקר(יצטרפו שמות פועלים פעולות נוראות הם שמות מאורות הכסא וכיוצא 
 ).אור יקר(ואינו ספירות מעשיות  7224
 ).אור יקר(אלא שנתלבשה  7225
אור (אינו נסתר כחמה ולכך התפלל בהשגתם ואמר גל עיני וזה , פלאות' נ, הם למטה שהם מהבינה 7226

 ).יקר
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)çé èé÷ íéìäú (ò ìâ úåàìôð äèéáàå éðé
êúøåúî  

קם י בשעה שהנחש ההוא ע,בא וראה
 שקרב לאשה והטיל ,את אדם ואת אשתו

 אז נטמא ,והתפתה בו אדם ,א זוהמבה
 וגרם , והתקללה בשבילו האדמה,העולם

 ועמד העולם להפרע ,מות לכל העולם
 על )רֶּפוִכ( עד שבא עץ החיים וכפה ,ממנו
לוט  יש והכניע אותו הנחש שלא,אדם

שהרי בזמן . לעולמים על זרעו של יעקב
 היה נכנע אותו ,שהקריבו ישראל שעיר

 ועל כן , כמו שנאמר,הנחש והתהפך לעבד
 אחד ,הקריב יעקב לאביו שני שעירים

 ואחד , שהוא שעיר,להכניע את עשו
בשביל הדרגה שהיתה תלויה בעשו ונדבק 

 עמד העולם עד שתבא לכןו.  ונתבאר,בו
 , אדםדוגמת ובן אדם כ,ה חודוגמתאשה כ

  ויעקמו ויחכימו את

 íãàì àéåç àåää íé÷òã àúòùá éæç àú
áéø÷àã äéúúàìå493àúúàì 7227 äá ìéèàå 

áàúñà ïéãë íãà äéá àúôúàå àîäåæ7228 
 ìëì àúåî íéøâå äéðéâá àòøà àéèìúàå àîìò

àîìò7229àîéé÷å 7230 ãò äéðî àòøôúàì àîìò 
ééçã àðìéà àúàã7231 > éôëåð"øôëå à <)ìéôðå( 

 èåìùé àìã ùçð àåääì äéì àééôëå íãà ìò
 åáéø÷àã àðîæá àäã á÷òéã àòøæ ìò ïéîìòì
 êôäúàå ùçð àåää àéôëúà äåä øéòù ìàøùé

àãáòì7232 á÷òé áéø÷à àã ìòå øîúàã äîë 
 åäéàã åùòì àéôëàì ãç ïéøéòù ïéøú éåáàì
 åùò äéá éìú äåäã àâøã ïéâá ãçå øéòù

äéá ÷áãúàå7233îéé÷ êë ïéâáå øîúàå  àîìò à
 àðååâë ùð øáå äåçã àðååâë àúúà éúéúã ãò

åîéëçéå åîé÷òéå íãàã  
  åî÷/à  

 ,אותו הנחש הרע ואותו שרוכב עליו
  .והכל נתבאר

 äéìò áéëøã àåääå àùéá àéåç àåääì äéì
øîúà àìëå  

דע ציד וויהי עשו איש י" ,פתח ואמר
ויעקב איש תם " והרי נאמר ,"איש שדה

אדם [ם יגבר של, "םאיש ת" ".יושב אוהלים
למה הוא  ,"יושב אוהלים" .כתרגומו] שלם

 øîàå çúô)æë äë úéùàøá (åùò éäéå7234 
øîúà àäå äãù ùéà ãéö òãåé ùéà  ùéà á÷òéå

 åîåâøúë íéìù øáâ íú ùéà íéìäà áùåé íú

                                                           

שדעתה קלה ונוח להתפתות ואטיל בה זוהמא שנתלבשה ביצר הרע ובמחשבה רעה והלכה לפתות  7227
 ).אור יקר(ואז היו שנים נגד אדם הראשון הנחש וחוה להחטיאו , האדם בעלה

תעבו ואתלטיא ממש היינו סוד שליטת שנתפשט שליטת החצוני בכל ההויות הגשמיות ונעכרו ונ 7228
 ). אור יקר(קללות הנמצאות שליטת החצונים 

שיהיה החצוני מעכל ההויה השלימה ואוכל אותה וכיון שכל ההויות היו ממש מקטרגות על האםד  7229
 ).אור יקר(שהוא גרם להם הרעה 

 @ן הנוסחוזה לא תיקו" וקיימא כל עלמא"הקושי היא שהאור יקר כותב @).אור יקר(כל  7230
וכפר על אדם שנתגלגל בו ובמעשהו כפה החצוני כדמפרש , אילנא דחיי, ת"שהוא מרכבה לת, יעקב 7231

ונמאצ לפי זה שכל מעשה רבקה ויעקב לתקיון חטא אדם וחוה אמנם היה ראוי שיהיו איש ואשתו . ואזיל
לי ואחר שמת ירד שמע בקול ולך קח ' אלא כדי שישמע אליה לטובה כדרך ששמע לרעה היתה אמו כאומ

הבא על אמו בחלום ' בסבא עד שעלה אל עולם הזכר ע לאמו כדפי' למטה ואשתו נעשית אמו כדרך שפי
 ).אור יקר(' יצפה לבינה וכו

 ).הערת הזוהר(ב ” קמד ע7232
 ).הערת הזוהר(ב " קמב ע7233
גדיי כעין עשו ויעקב ממש נ, ויהי עשו מצד הגבורה ויהי ודאי איש יודע ציד לצוד בני אדם בפתוייו 7234

, ותם היינו שלים. ת בקדושה"ל נגדיי בחוץ למדת הת"ת כי סמא"ל יעקב איש תם במדת הת"שהוא סמא
מדות כדי לנצח ' והנה יעקב כולל ב. הקצוות' אוחז ב, ת"ובמה נשתלם יושב אהלים שהוא בת. שנשתלם

דהיינו סיועא דאברהם , ף אנכיוהיינו האדום האדום הזה כי עי, הוא בא עליו מצד הגבורה כלולה בו, עשו
שרו של עשו לנצחו , ועם עקש, כדי שלא יוכל לך החצוני, עם חסיד אברהם תתחסד, חסד וגבורה, ויצחק

, אברהם סוד הברכה, ולזה במיתת אברהם ואבלות יצחק נצח הבכורה וכן הברכה, תתפתל מכח הגבורה
ל קודם " יצחק בערמה מעין שנתחכם סמאי"ויעקב מתנהג בהם נוטל ברכה מצד אברהם ע, ויצחק המברך

 ).אור יקר(
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 שאוחז ,יושב אוהלים משום שהוא ,תם
 . את אברהם ואת יצחק,את שני הצדדים

 ,ועל כן יעקב בצדו של יצחק בא אל עשו
עם חסיד תתחסד " שכתוב ,כמו שנאמר

עם  , וכשבא עם ברכות".ועם עקש תתפל
 עם סיוע של ,סיוע שלמעלה הוא בא

 כמו , זה היה בחכמהלכן ו,ברהם ויצחקא
 כשיעקב התעורר אל ,בא וראה. שנתבאר

בל עליו את י וק, דרגתו של עשו,ל"סמא
 נצח ,ויעקב נצח אותו בכמה צדדים ,יעקב

 ולא נצח ,את הנחש בחכמה ועקמומיות
 נצח , ואף על גב שהכל אחד.רק מהשעיר

 ונצח ,ל בנצחון אחר"כמו כן את סמא
ויאבק איש עמו עד "ב  זהו שכתו,אותו
  ".וירא כי לא יכל לו השחר עלות

 áùåé åäéàã ïéâá íú åäéà éàîà íéìäà áùåé
ãéçàã íéìäà7235 íäøáàì ïéøèñ ïéøúì 

÷çöéìå7236ñá á÷òé àã ìòå  àúà ÷çöéã àøè
 áéúëã øîúàã äîë åùòã äéáâì)ù"åë áë á (

 íò àúà ãëå ìôúú ù÷ò íòå ãñçúú ãéñç íò
ïàëøá7237 àòåéñá àúà à÷ àìéòìã àòåéñá 

äåä àúîëçá êë ïéâáå ÷çöéå íäøáàã7238 äîë 
àîñ éáâì øòúà á÷òé ãë éæç àú øîúàã" ì

åùòã àâøã7239á÷òéì äéìò ìéá÷å 7240 á÷òéå 
ïéøèñ äîëá äéì çöð7241  àúîëçá àéåçì çöð

 áâ ìò óàå øéòùá øá çöðúà àìå åîé÷òáå
çöð ãç àìëã7242àîñì ïë åîë " àðåçöðá ì

àøçà7243 áéúëã àåä àãä äéçöðå ) úéùàøá
ë áìã-äë( øçùä úåìò ãò åîò ùéà ÷áàéå 

åì ìåëé àì éë àøéå  
 , כמה היתה זכותו של יעקבבא וראה

 ואותו ,שהוא בא ורצה להעבירו מן העולם
 ,היה הלילה שנבראה בו הלבנההלילה 

 שלא היה מישהו אחר ,ויעקב נשאר לבדו
 , אל יצא אדם יחידי בלילה, ששנינו,עמו

 ,וכל שכן בלילה שנבראו בו המאורות
 "יהי מארת" שכתוב ,שהרי הלבנה חסרה

 משום , ואותו הלילה נשאר לבדו.חסר
 הנחש הרע ,שכאשר הלבנה בחסרונה

éæç àú7244 åäéàã äåä äîë á÷òéã äéúåëæ 
 àéìéì àåääå àîìòî äéì àøáòàì àòáå àúà

øáúàã àéìéì úåä øàúùà á÷òéå àøäéñ äéá é
 øá ÷åôé àì ïðúã àøçà äéîò äåä àìã éåãåçìá

ïëù ìëå àéìéìá éàãéçé ùð7245 àéìéìá 
 àøñç éäéà àøäéñ àäã ïéøåäð äéá åàéøáúàã

 áéúëã)íùãé à  (øàî éäé" àéìéì àåääå øñç ú
àøäéñ ãëã ïéâá éåãåçìá øàúùà7246 àøñç 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב ” קלט ע7235
 ).א"נ(ש שאחר מיתת אברהם מיד לקח הבכורה "ל דז" נ7236
 ).אור יקר(שהרי הברכה לאברהם עם היות שיצחק המברך  7237
 ).אור יקר(וצד החכמה לאברהם  7238
שעד כאן לא נתעורר יעקב , לעולם יעקב מתעורר אלו אם בבכורה אם בברכה אם בעלות השחר 7239

 ).אור יקר(' מפני שלא היה לו עזר ממדת יום כדפי
 ).אור יקר(מכלל שכבוש תחתיו ' שהודה לו בכל וקבלו לגביר ויעקב נצח ליה דכתיב שלחני כדפי 7240
גדיי עזים ' ז עיקר הניצוח הוא בשעיר דהיינו ב"ועכ, אם בברכות, אם בבכורה אם בהתאבק עמו 7241

 ).אור יקר(
ל בעצמו לבדו שלא על "ז נצח ליה לסמא"ובהיותו נוצח עשו נוצח שרו מלמעלה עכ, ל ועשו"סמא 7242

 ).א"נ(ל שהשעיר הוא עשו " ר).אור יקר(ידי הלבשת עשו 
י הלבשה "דהיינו ויאבק איש עמו וזה שלא בטבע בני אדם להתאבק יד ביד עם החצונים אלא ע 7243

, ד ויאבק איש עמו וירא כי לא יכול לו"הה, א גרע אלא ונצחיהז ל"ועכ, והיינו נצוחא אחרא, וענין גשמי
) בהתחכמות(ת מה בא לעשות שהרי אפילו לא נצחו אין הנצחון תלוי בזה אלא "וא. אפילו בעת שליטתו

לזה אמר שלא בא אלא לסכנו סתם כדרך המזיקין וכחו בזה היה ' בגשמיות לא להתאבק כדפי] בהתחכחות[
 ).אור יקר(זמן שליטת החצונים לילי רביעיות מפני שהזמן גרם שהוא 

ולכך ,שנתמעטה הלבנה וירד הלמטה , ת בלחודוי מהמלכות"מדת הת, וההוא ליליא אשתאר יעקב 7244
אור (ת ולשלוט ביעקב הגשמי והיינו פגם במדה העליונה "וחשב מטעם זה להמשיך הדין בת, הדין מתגבר

 ).יקר
 ).הערת הזוהר(ב ” קסט ע7245
 ).הערת הזוהר(ב ” קיד ע7246
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קטרג עליו ל ו" ואז בא סמא,מתגבר ושולט
ויעקב היה חזק . ורצה להאבידו מן העולם

 בצד של יצחק ובצד של ,בכל הצדדים
 בא . שהם היו חזקו של יעקב,אברהם

 ,זק היוםו וראה את אברהם חזק בח,לימין
   .בצד הימין של החסד

àèìùå ó÷úúà àùéá àéåç7247 àúà ïéãëå 
àîñ"å ì àîìòî äéì àãáåàì àòáå äéì âéøè÷

 ÷çöéã àøèñá ïéøèñ ìëá óé÷ú äåä á÷òéå
 ïåðéàã íäøáàã àøèñáå>ååä< á÷òéã åôé÷ú 

àðéîéì àúà7248 åôé÷úá óé÷ú íäøáàì àîç 
 ãñçã àðéîéã àøèñá àîåéã  

 ראה את יצחק חזק בדין ,בא לשמאל
 ראה את יעקב חזק משני , בא לגוף.הקשה

אותו אחד מכאן הצדדים הללו שמקיפים 
ל לו ויגע ווירא כי לא יכ" , אזי.ואחד מכאן

 והוא , שהוא מקום מחוץ לגוף,"בכף ירכו
ותקע כף ירך " , אזי.עמוד אחד של הגוף
כיון שהתעורר . ' וגו"יעקב בהאבקו עמו

 ונחלש , התגבר יעקב,קר ועבר הלילהוהב
 שהגיע ,"שלחני" אז אמר ,ל"כחו של סמא

 , ורצה ללכת,קרוהזמן לומר את שירת הב
 והוסיף לו ,והודה לו על אותן הברכות

  ".תו שםוויברך א" שכתוב ,ברכה אחרת

 àðéãá óé÷ú ÷çöéì àîç àìàîùì àúà
àôåâì àúà àéù÷7249 ïéøúî óé÷ú á÷òéì àîç 

 ïéãë ïàëî ãçå ïàëî ãç äéì ïøçñã ïéìà ïéøèñ
 åëøé óëá òâéå åì ìåëé àì éë àøéå)äë áì íù (

î øáì øúà åäéàãàôåâ7250 àãåîò ãç åäéàå 
 ïéãë àôåâã)íù ( å÷áàäá á÷òé êøé óë ò÷úå

åâå åîò ' ó÷úúà àéìéì øáòå àøôö øòúàã ïåéë
àîñã äéìéç ùìçúàå á÷òé"øîà ïéãë ì  éðçìù

àøôöã àúøéù øîåì àðîæ àèîã7251 éòáå 
 äéì óéñåàå ïàëøá ïåðéà ìò äéì éãåàå ìæéîì

 áéúëã àøçà àúëøá)èë íù (íù åúåà êøáéå  
 , כמה ברכות התברך יעקבבא וראה

 והרויח ,אחת של אביו באותה התעקמות
 , ואחת של השכינה.את כל אותן הברכות

רך אותו הקדוש ברוך הוא כשהיה בא ישב
 ".ויברך אלהים את יעקב" שכתוב ,מלבן

 הממונהואחת שברך אותו המלאך ההוא 
רך אותו י ואחת ברכה אחרת שב.של עשו

ואל שדי " שכתוב ,םאביו כשהלך לפדן אר
  . ' וגו"יברך אתך

  

 éåáàã ãç á÷òé êøáúà ïàëøá äîë éæç àú
åîé÷ò àåääá7252 ãçå ïàëøá ïåðéà ìë çååøå 

àúðéëùã7253á÷ äéì êéøáã " éúà äåä ãë ä
 áéúëã ïáìî)íùè äì 7254 (éäìà êøáéå" úà í

 àðîî àëàìî àåää äéì äéëøáã ãçå á÷òé
åùòã7255 äåáà äéì äéëøáã àøçà äëøá ãçå 

 áéúëã íøà ïãôì ìéæà äåä ãë)â çë íù ( ìàå
åâå êúåà êøáé éãù '  

 äéîøâ á÷òé àîçã àðîæ àåääá éðä ìëáבזמן ההוא שראה יעקב את עצמו בכל 
                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(מ "א.  משמע אלו לא נשאר יעקב לבדו לא היה בא המלאך7247
וכבר היו מתוקנות מצד האבות אברהם , וכן לשמאלא מצד הגבורה, רצה לפגום במדתו מצד החסד 7248
ולא היה יכול לפעול ולהמשיך הדין לינק משם לא מדין ימיני יום ולא מדין שמאלי לילה ולכך ירד , ויצחק

 ).אור יקר(' אחור היוצא אל הגבורות קשר הירך העליון וכו'  שהרי יש שם בחיאל הנצח
 ).א"ד(ב ובפרדס בשער ירך יעקב "בראשית דף נח ע' מענין זה בפ'  עי7249
 .א ודברינו שם"לעיל כא ע'  עי).א"נ(מ "א.  היינו נצח7250
וכתיב ' ת לנצח וכווכתיב אהפוך אל עמים שפה ברורה וכתיב בלע המו, שיר חדש' דכתיב שירו לה 7251

 ).אור יקר(' ושעשע יונק על חור פתן וכו
אור (השמאלית עשו התקיף ' זאת היא חביבה מאד שהוא היה מכח הנצחון החצונים הנגדיים הקלי 7252

 ).יקר
אור (והיינו כד אתא מלבן , אינה מצד הגבורה אלא מצד החסד כשנצח החצוני הימיני מצד לבן 7253

 ).יקר
 ".וירא אלהים אל יעקב עוד בבאו מפדן ארם ויברך אתו: "לשון הפסוק הוא 7254
וכל אלו הם חביבות מפני שהם מהמנגד תיקון חטא אדם הראשון ' כ מחזקת תוקף הקלי"והיינו ג 7255

והם צריכות לעת קץ הזמן כשיתוקן חטא אדם הראשון שיעמוד זכות תקונו לבניו שלא יאבדו בין העמים 
לתקן חטא אדם הראשון מפני שהם מחלישות כח החצונים אמנם ה להקים השכינה ו"כאשר יתעורר הקב

אותה שברכו אביו דרך שלם ומישור בלי השבתת החצונים לא ישתמש בה שליטת החצונים והיינו 
 ).אור יקר(חולשתה שאינה דרך נצוח החצונים 



úéùàøá 

842 

 באיזו ברכה מהם , אמר,הברכות הללו
 כעת אשתמש בחלשה , אמר.אשתמש כעת

 זו האחרונה שברך אותו , ומי היא,שבהן
 אינה , אמר, ואף על גב שהיא חזקה.אביו

אמר . אשונהחזקה בשלטון העולם הזה כר
 , את זו ואשתמש בהעכשיול ו אט,יעקב

ואעביר את כל אותן האחרות לזמן 
 בזמן ,מתי.  אחרישאצטרך לי ולבני

שיתכנסו כל העמים להאביד את בני מן 
' כל גוים סבבוני בשם ה" שכתוב ,העולם

סבוני '  סבוני גם סבבוני וגו,כי אמילם
   .' וגו"ריםוכדב

 ùîúùà åäééðîã àúëøá ïàîá øîà ïàëøá
 àúùä ùîúùà åäééðî àùìçá øîà àúùä
 ìò óàå äåáà äéëøáã àúééøúá àã éäéà ïàîå
 àôé÷ú éäéà åàì øîà àôé÷ú éäéàã áâ
 á÷òé øîà äàîã÷ë àîìò éàäã àúåðèìùá

äá ùîúùàå àã àúùä ìåèà7256 ìë ÷ìñàå 
 éàðáìå éì êéøèöàã àðîæì ïéðøçà ïåðéà éàøúá

 éðá àãáåàì àéîîò ìë ïåùðëúéã àðîæá éúîéà
 áéúëã àîìòî)é çé÷ íéìäú ( éðåááñ íéåâ ìë

åäé íùá"åâå éðåááñ íâ éðåáñ íìéîà éë ä '
åâå íéøåáãë éðåáñ '  

 , כלפי שלשה שנשארו,הנה כאן שלשה
 ,אותן הברכות הראשונות של אביו ,אחת

רך אותו הקדוש יאותן ברכות שב ,שתים
רך יאותן הברכות שב , שלש,ואברוך ה

 אז אצטרך ,אמר יעקב. אותו המלאך ההוא
 אל המלכים וכל העמים של כל ,םאות

 וכעת כלפי עשו ,אז ואעביר אותן ל,העולם
למלך שהיו לו כמה ] משל[ ,לי בזהַדי 

 כמה בעלי לוחמי קרבות ,לגיונות חזקים
מנים כלפי מלכים ו שמז,להלחם בקרבות

  חזקים

 àúìú àëä àäàúìú éáâì7257 åøàúùàã 
 ïåðéà ïéøú äåáàã éàîã÷ ïàëøá ïåðéà ãç

á÷ äéëøáã ïàëøá" ïàëøá ïåðéà úìú ä
 íúäì á÷òé øîà àëàìî àåää äéëøáã

 éáâì åëéøèöà]ïéëìî[ >å< àîìò ìëã ïéîò ìë
 éì éã åùòã éáâì àúùäå íúäì ïåì ÷éìñàå
 äîë ïéôé÷ú ïéðåéâì äîë äéì ååäã àëìîì éàäá

 éçéâî éøàî ïéðéîæã ïéáø÷ àçâàì àáø÷
>éáâì <)éðáì(ïéôé÷ú ïéëìî   

  åî÷/á  
 שמע על בינתיים .להלחם בהם קרבות

 בני השערים , אמר,ששודדשודד אחד 
 מכל הלגיונות , אמרו לו.הללו ילכו לשם

 כלפי , אמר.שלך אינך שולח לשם אלא אלו
 שהרי כל לגיונותי ,י באלואותו השודד ַד

תם לאותם המלכים ובעלי הקרב אעביר או
  . יהיו, ביום הקרב כשיצטרכו לי,החזקים

  

àçâà494 íéèñì ìò òîù éëäãà àáø÷ åäá 
éòøú éðá éðä øîà àçô÷ ãç7258 ïîú ïåëäé 

 øãùî úðà úéì êìéã ïéðåéâì ìëî äéì åøîà
 éã íéèñì àåää éáâì øîà ïéìà àìà íúä

÷ìñà àáø÷ éøàîå éúåðåéâì ìë àäã ïéìàá495 
ú ïéëìî ïåðéà éáâì àáø÷ã àîåéá ïéôé÷

 ååäéì éì åëéøèöàã  
י לי  ַד,יעקב אמר כלפי עשוכמו כן כאן 

יהיו  אבל לזמן ההוא ש,כעת בברכות הללו
 כלפי כל המלכים והשליטים נצרכים לבני

 כשיגיע אותו , אעלה אותם,של כל העולם
 , יתעוררו אותן הברכות מכל הצדדים,הזמן

 àúùä éì éã åùò éáâì øîà á÷òé éëä óåà
 éðáì åëéøèöàã àðîæ àåääì ìáà ïàëøá ïéìàá
 ãë ïåì ÷ìñà àîìò ìëã ïéèéìùå ïéëìî ìë éáâì
 ìëî ïàëøá ïåðéà ïåøòúé àðîæ àåää éèîé

ïéøèñ7259 úåàé à÷ãë äéîåé÷ ìò àîìò íéé÷úéå 

                                                                                                                                                                                     

 ).הערת הזוהר(ב ”ב קעב ע” קסו ע7256
 הימין מהחסד והמלאך ברכו מצד האמצע ה מצד"הם שמאל דברכיה אבוה מצד הגבורה וברכיה קב 7257

 ).אור יקר(' כי אמילם מימין ושמאל ואמצע וכו' והיינו בשם ה' באומרו כי אם ישראל וכו
חזקה יורת ', הב. כל גוים סבבוני' הא: מלחמות' ולפי הנראה שיתעוררו ג, היא ברכת שומר השער 7258

אמנם כדבורים שהיא חזקה מן הראשונה , חתוהיינ וסבוני פעם א, חזקה אמצעית' הג. סבוני גם סבבוני
והרביעית חלושה היא הנכתשת עתה בגלות . קליפי אגוז' הם ג' קלי' והיינו שהם תגבורת ג, הימינית

 ).אור יקר(ישראל קמעא קמעא 
, ה יעורר מדנים בין משפחות האדמה להתכחת שאלו עם אלו"סוד ענין המלחמות ההם היא שהקב 7259

שהרי עד כאן לילית הרשעה אם .  העמים אלא אותם שיזכו ליכנס אל הקודשלהצטרף שלא ישארו מן
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ום  ומהי. העולם על קיומו כראוייתקייםו
ההוא והלאה תקום המלכות הזו על כל 

 שכתוב , כמו שבארוה,שאר מלכות אחרת
ף כל אלין מלכותא והיא תקום יתדק ותס"

יות ותכתת ותכלה כל אלו המלכ[ ".לעלמיא
והיינו ההיא אבנא  ].והיא תקום לעולם

האבן [ דאתגזרת מן טורא די לא בידין
 כמו ,]םלא בידישההיא שנגזרת מן ההר 

 מי האבן ".עה אבן ישראלום רמש"שנאמר 
והאבן " כמו שנאמר , זו כנסת ישראל,הזו

רבי חייא . ' וגו"הזאת אשר שמתי מצבה
אלו  "שאר ישוב שאר יעקב" , מכאן,אמר

והיה " וכתוב ,הברכות האחרות שנשארו
 ".שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים

והיה שארית " כתוב ,אלו ברכות אחרות(
 וכתוב ,ולא רק בעשו , כולם בגוים")יעקב

  ".'כטל מאת ה' והיה שארית וגו"

é àåääîå ìë ìò àã àúåëìî íå÷é äàìäìå àîå
 áéúëã äåî÷åàã äîë àøçà åëìî øàù) ìàéðã

ãî á ( àéäå àúååëìî ïéìà ìë óñúå ÷éãú
 åðééäå àéîìòì íå÷éú]ä[ ïî úøæâúàã àðáà àéä

 øîà úàã äîë ïéãéá àì éã àøåè) èî úéùàøá
ãë ( àã àã ïáà ïàî ìàøùé ïáà äòåø íùî

 øîà úàã äîë ìàøùé úñðë)ë íùáë ç (
åâå äáöî éúîù øùà úàæä ïáàäå ' àééç éáø

 àëäî øîà)àë é äéòùé ( øàù áåùé øàù
á÷òé7260 åøàúùàã ïéðøçà ïàëøá ïéìà 

]áéúëå) [áéúëã()  ä äëéîå ( á÷òé úéøàù äéäå
 íéåâá]íéáø íéîò áø÷á[) ïéðøçà ïàëøá ïéìà( 

 åùòá àìå åäìë íéåâá á÷òé úéøàù äéäå áéúë
 äéãåçìá>äå áéúëååâå úéøàù äé'< úàî ìèë 

åäé"ä  
בן יכבד אב ועבד " ,פתח רבי ייסא ואמר

 שלא היה אדם , זה עשו"בן" ,"ניוואד
בד יבעולם שיכבד את אביו כמו שעשו כ

בד אותו י ואותו הכבוד שכ,את אביו
זה  "ועבד אדניו. "השליט אותו בעולם הזה

 שהרי אדם , ובארוה,אליעזר עבד אברהם
שר וכמה מתנות ו עשהיה בא לחרן בכמה

 שלא אמר ,ואוצרות וגמלים טעונים
לבתואל ולבן שהוא אוהבו של אברהם או 

 אלא ,איש אחר שבא עם פיוס של אברהם
ויאמר " ,ו מה כתוביטרם ידבר את דבר
 "ניואד" ואחר כך ,"עבד אברהם אנכי

 אותו , כדי שיכבד את אברהם,"ניואד"
הכבוד ואותו החסד האריך לו לכמה 

  . פעמים

 øîàå àñéé éáø çúô)å à éëàìî ( ãáëé ïá
 ùð øá äåä àìã åùò àã ïá åéðåãà ãáòå áà

 äîë éåáàì øé÷åéã àîìòá]øé÷åàã) [øé÷éã( 
 äéì èéìùà äéì øé÷åàã åøé÷é àåääå éåáàì åùò
 ãáò øæòéìà àã åéðåãà ãáòå àîìò éàäá

íäøáà7261 éúà äåäã ùð øá àäã äåî÷åàå 
ïðúî äîëå àøúåò äîëá ïøçì ïéìîâå ïéæáæáðå 

 éåîéçø åäéàã ïáìå ìàåúáì øîà àìã ïðéòè
 àñåéôá éúàã àøçà ùð øá åà íäøáàã
 áéúë äî éåìî ììîé àì ãò àìà íäøáàã

)ãì ãë úéùàøá ( éëðà íäøáà ãáò øîàéå
 íäøáàì äéì øé÷åéã ïéâá éðãà éðãà øúáìå

å àåää]åáéè àåääå àø÷é[ êéøåà >äéì< äîëì 
 ïéðîæ  

 ,בד את אביויהכבוד ההוא שכ ,כך עשו
ט והאריך לו כל הפעמים הללו שישל

 ואותן הדמעות הורידו את ,בעולם הזה
 עד שישובו ישראל ,ישראל לשעבודו

 שכתוב ,הוא בבכיה ובדמעות ברוך לקדוש
ועלו מושיעים " ואז כתוב ,' וגו"בבכי יבאו"

' ט את הר עשו והיתה להובהר ציון לשפ
  ".המלוכה

é àåää åùò êë éåáàì äéì øé÷åàã àø÷
 àîìòá èåìùéã ïéðîæ éðä ìë äéì êéøåà>àã< 

 àãåáòùá ìàøùéì ïåì åãéøåà ïéòîã ïåðéàå
á÷ì ìàøùé ïåáåúéã ãò äéìéã" äéëáá ä

 áéúëã ïéòîãáå)ç àì äéîøé (åâå åàáé éëáá '
 áéúë ïéãëå)àë à äéãáåò ( øäá íéòéùåî åìòå

åäéì äúéäå åùò øä úà èåôùì ïåéö"îä ääëåì  

                                                                                                                                                                                     

ה מצרף האומות שלא ישארו מהם אלא אותם "והקב, שבעים אומות נותנת נפשות טמאות בקרב העמים
 ).אור יקר. (שהם קרובים קצת אל הקודש להיותם לבוש אל הקדושים

או אפכא שאר הברכות , שוב שבות יעקבירצה שאר האומות ישוב להתעורר קרבין שאר ברכות י 7260
אור (' ישוב שבות שאר יעקב שהוא מה שישארו בסוף דהיינו שארית יעקב בגוים דכתיב והיה שארית וכו

 ).יקר
 ).הערת הזוהר(א ” פז ע7261
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  ä êåøá 'ïîàå ïîà íìåòì  ".לעולם אמן ואמן' ברוך ה"
 

 

 

íåéñ
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ò á"à :ובנא מקדשא . בשש קצוותיו,ת" בהתלבשה בת, מקדש עליון,בנא מקדשא לעילא היא בינה 
'  וכל זה על ידי שתיקת ר. בהדמותה לבינה להקרא אלהים כגוונא דילה, מלכות, מקדש תחתון,לתתא
 ובפרט אם הוא אדם רשום ונשמתו מן , כאשר יוצאין מפי האדם האומרםדברי תורה' וכו .אלעזר
 ויעשו שלום , ויתקנו האצילות העליון, כפי חשיבות נשמתו, הנה דבריו יעשו רושם למעלה,לותהאצי

 אם , וכפי הדברים הנאמרים יתקנו למעלה.ת ובפמליא של מטה והיא מלכו,בפמליא של מעלה שהיא בינה
 העליונים ת כי אם דבריו בסודו,י לקמן"ש רשב" כמ,)א כפי שורש לימוד"נ(רצות  ואם א,םשמים חדשי

ש " כי לפי שדבר בהן ר, הנה יתקן באצילות במדה אשר דבר בה להכין אותה ולסעדה,ובאצילות הקדוש
  ).י"שער מאמרי רשב ( בינה ומלכות, נבראו ונתקנו שתי העולמות,תבבינה ובמלכו

א נקרא מלכות בשם אלקים אלא עד שנטלא מאימא עילאה והטעם כי הנה כוונתו לומר כי ל: שם
היכלין ' מלבושים והיכלות שהם ב' שמות אלו הם ב' י וכבר ביארנו כי ב"אהיה אדנ' כימי וגי' אלקים גי

ה כלולה "י כי להיות בת הבינה לעולם הוי"י שמא קדישא והנה אדנ"י וֵא"דשמא קדישא והם היכלין ד
ב שמות אלו "י כי אלקים הוא מלבוש וכימי ל"ה אדנ"נקרא אלקים המורה על כימי אהיבבינה ולכן בינה 

אמנם המלכות הוא בלחודיה ולכן לא סלקת לשמא דאלקים עד דנטלא באמא ואז להורות ששניהם 
ש אלה אדרבה דאז נהירא אמא "גם היא אלקים והנה חבר היה נעשה בימי החרבן כמ' מתחברים יחד נק

  ).ו"רח(לנהרא 
' שמחת לב בלשון יון וכן בהגהותיו לזהר פי' והאמת פי' ל במעריך הפיץ והדיח כל הפי"הרמד: א"טו ע

ניצוץ חזק ורמז אל  ).ל שכאן מקומו"א אלו ונ"בדפוסים שלנו נשמט הציון לדברי נ. א"נ(ן "נר השמחה מאי
א לעין הראות "שאא לעין השכלי לראות ולהשיג בדברים הנעלמים העליונים כמו "אפיסת ההשגה שא

ל בפסחים חיטי "שמזהיר בחוזק הזהירות ובהירות והוא מלשון רז' לראות בניצוץ מראה הלטוש
ויש גורסים בוצינא דקדרינותא והוא מלשון . י חטים הגדלים בהרים קשים וחזקים"דקרדוניתא ופירש

ויש . ישת חשך סתרוש "קדרות ושחרות לרמז אל רוב העלמותיו כי כן יתיחס כל דבר נעלם אל חשך כמ
והוא אבן הבדיל משקל הבנאים שבו שוקלים ואומדים ומשערים כדי שיעלה ' גורסים בוצינא דקדרונית

מלת קדרוניתא הוא מלשון משנה מקדרין בהרים כלומר אומדין השיפוע הגבוה ובלשון ' הבנין ישר ופי
הוא כמשקל אל הבנין עולה ' ו יתר ולפי שאותו ניצוץ הנזכר אשר הוא ראשית גילוי רוממות"ערבי תקדי

  ). א"ד(ויורד לכן קראו בוצינא דקדרוניתא והבורר יברר 
ם של חנם "ם נוספת כמ"טי שמלת תהום נגזר ממלת תהו והמ"וכתב הריקאנ. מכסה על התהו: א"טז ע

ח ופקודי "ריקם והוא רמז לשכינה ושם היו הקליפות מקיפות עד שנתברר המוח מהקליפי עיין ויקהל ר
א "ז ע"ח והכל היה גנוז בארץ עד שנתברר כל אחד להוייתו עיין פנחס רכ"ב ותיקונים סוף תקון י"ג ע"רל

  ).א"ד(
כי . ל אלקים"א ואתפשט מא"ולחסד דז. א המתלבש באבא והוא אל גדול"ב הוא כתף ימין דא"נ: ב"יז ע

אבל . יתא הוי מים במיםובקדמ. ה"בנוקבא ימ. וכשנתהפכו כחומר חותם נעשין. ם"ג באמא נקרא הי"ה
כי האמא אוזיף לה . אז גם בנוקבא נקרא אלקים. כ כשנוקבא מתפרשת ובא לפניו ונותן לה בסוד זיווג"אח

ומשם מתפרש . אלוקים' י גימטרי"ה אדנ"וצירוף אהי. לה' י להתקשט"ה לשם אדנ"ויורד שם אהי. מנהא
פ ונמתק הכל בשמא "נו הנסירה שאז באו פבדהיי. ואמר דלא עביד תולדין עד אתפריש. השם לכמה עלמין

ו שבירך יצחק ליעקב ואמר "א דרך הוא"ש דהאיר מים עילאין דאמא לנוקבא דז"כמ. דחד דאגליף בגלופא
ג והם חמש מאה שנין דאילנא דחיי מפני "ש חמש רקיעים הם ה"וז. ו בנייה"ה וא"ש ה"וז. הוה גביר לאחיך

  ).נ"ש(שכלולין בחשבון גדול 
דע כאשר הם . בשר דמשה" בשגם הוא בשר" דא בשר דאתמר ביה -" ויסגור בשר תחתנה ":א"כח ע

פ מתרבה האור בהם גם באחוריים שלהם ונעשו כמו פנים ואין יכולת לחיצונים ליאחז בהם כי האור "פב
 בשר' וזהו ויסגור בשר תחתנה שבמקום הדין נכנס החסד הנק. גדול ומסמא את עיניהם ואינם רואין אותם

ה לא נזכר עד שם סמך שהוא סומך ועוזר לו שננסרה ובאה בפנים של "בסוד לב בשר שהוא חסד ומש
  ).נ"ש) (ה"ז(ש לקמן "א כמ"הז

ב "צ ד ע"א על ספד"בבהגר' עי" (כד סליק ברעותא"כ " משאראשונה למציאות היהסיבה ה: א"כט ע
הרי לא היו תחתונים , על רצון" יהעל"איך שייך לשון של , ז"אמנם קשה ע ).ס"ה שזה עליה במו"בהגה

ובכל עליון , הרצוןגופא וכתר הוא , כתר שנזדווג מיניה וביהל שתחילת הכל היה מ"אלא צ. שיעלה מהם
דהיינו , ן מסופו לראשו" מווהי, פועל הלאכח ה העת לצאת מהכאשר הגיעולכן , כלול שורש התחתון

' ועי). א"א יב ע"כללים ח (תפשטות הראשוןהת דההוא המלכוהרי , מהמלכות שבשורש העליון של התחתון
עוד ' ועי. שזהו הזיווג שלפני בריאת האדם', ח נקודות פרק ו"ע' ועי). ב"ב יג ע"כללים ח(ח בסוף נקודות "ע

  .ב"לך לך פו ע, א"שם רנא ע, א"וישלח קעב ע, א"נח עד ע
כמו ' לפי שיש גם מג. אותיות' ת מבשהן מיוסדו' פי' תרין וכו' כב אלפא ביתות כנודע וכו' פי: ב"לג ע

ב אלפא ביתות אותיותיהן ראשונות עולות במדרגה "כל הכ. 'דא סליק ודא נחית וכו' ע וכו"ס בט"אח
ולכן קורא לשם זה דסליק ולא נחית לפי שרובו מתחלף . 'ם וכו"ל ב"שניות יורדות ויש שכלם עולות כמו א

ל והוא פסוק ישעיה "ך א"ך ב"וסימן לדבר א. 'דא וכו'  ופיב”תרומה קלב ע' פ' ועי. באלפא ביתות העולות
ונקט האי קרא . י יורדות"ג עולות ולכ"ך מהאב"ל ב"ב והיא דא"ה להראותך אלפא ביתא אחת מכלל הכ"מ

' נמצא כתוב בס' ובפי(ותו שבאמצעיתא דקרא כדמסיים ואזיל . כ בשאר"שיש ברוב תיבותיה רוחניות משא
ואית ). א"ד) (אלעזר אלא רבי אליעזר' ש דף קעה ונראה דלא גרסינן הכא ר"ר עהיד באתוון דרבי אליעז
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' א אלפא ביתות לא תמצא שם הויה באותיות המתחלפות שהוא גי"אליעזר בכל כ' דגרסי אתיין גליפן דר
ב "ו וזה לא ימצא בא"ח י"ו וכן ה"ט הוא כ"י ד"מערכות ג' ו וכן ד"ח י"ט ה"י ד"ג. ך"ך ב"ו כי אם בזו א"כ

  ).א"נ(ב "י' אחר
ויתן אותם אלקים ברקיע השמים וכד כלהון קיימין ביה כדין חדוותא דא עם דא כדין סיהרא : א"לד ע

' ל ואמנם המל"ג משער רחל ולאה וז"ה פ"ש הרב בע"ביאור הדברים עמ. 'מקמי שמשא כו' אזעירת נהור
חתון שבהם הוא וילון ואמרו וילון רקיעים אשר הת' ל על ענין הז"ש רז"ס מ"אינה משמשת כלל וז' דאי

אינו משמש כלום אלא יוצא ערבית ונכנס שחרית והענין כי הרקיע הוא אשר נקרא סתם דרך רקיע אשר 
זעירא בסוד ' בו קבועים חמה ולבנה ככבים ומזלות כי יסוד דתבונה שהוא נקרא רקיע בכל מקום והוא ו

 האורות כולם יצאו משם כנודע כי חמה ולבנה שהם נוטה שמים כיריעה ובו קבועים חמה ולבנה לפי שכל
ן קבועים ברקיע יסוד "נלמוד מן האמור כי חמה ולבנה שהם זו' ן הם קבועים בו ומשם הם יונקים כו"זו

דתבונה וזהו מאי דאמר ויתן אותם אלקים ברקיע השמים שהוא יסוד דתבונה וכד כלהון קיימין ביה שהוא 
כדין סיהרא אזעיר נהור מקמי שמשא רוצה לומר '  חדוותא דא עם דא ואחמה ולבנה ככבים ומזלות כדין

וכל מה ' ה לכי ומעטי את עצמך ואזעירא נהורא מקמי שמשא וא"מכח שקיטרגה הלבנה אמר לה הקב
' והג' א הוא נוטל החס"הוא מן הגבורות וז' א הוא מן החסדים וכו"הוא דידוע דעיקר בניין ז' דנטיל כו

ד "וזהו דאמר וכל מה דנטיל רוצה לומר מן הגבורות הוא בגין לאנהרא לה בנוקבא הה' וקבנ' ומאיר את הג
ב משער מיעוט הירח "ביאור הדברים מה שכתב הרב בפ' והיה אור הלבנה כו' יצחק א' להאיר על הארץ ור

 עליונה היותר' פ בבחי"ן פב"כ מזדווגים זו"ן באותו השבת ועי"ר היה מעורר מ"ל ואלולי לא חטא אדה"וז
עילאה ' פ אשר אין הגדלת גדולה כמוה ותהיה היא מקבלת מאי"פב' שמכולם שישתמשו שניהם בכתר א

א ומקבל הארת ממצח הרצון ששם נתון יסוד דעתיק "דא' א עד דיקנ"עולה ז' וידוע כי ביום שבת קו' כו
'  דעתיק יומין שהם זעלאהיומין קדמאין דרישא ' ל ז"האזינו וז' י סוף פ"ועוד כתב הרב בשער מאמרי רשב

' יומין ולכן ממנו נתפשטו ז' והנה החסד נקרא יומם יומא דכליל כל ז' כו' החס' תחתונות שבו על בחי
' ק שמקב"והנה ביום ש' כו' יומין כדוגמת החסד הנז' וגם היסוד דעתיק יומין גם הוא כלול הז' אורות כו

ולא ' ן שוין בקומת"ר ובשבת הראשון היו זו"טא אדהיומין ואם לא ח' שהוא כלול הז' מיסוד דעתי' האר
וזהו מאי . 'או מחסד דעתי' יומין מיסוד דעתי' א ומקבלת הארת מהז"י ז"מקבלת הארות ע' היתה הנוק

ל שיהיו שוים בקומתם "א ורוצ"כאור החמה שהוא ז' יצחק כתיב והיה אור הלבנה שהוא הנוק' דאמר ר
א יהיה "י אחר ואור החמה שהוא ז"ר כמו אור החמה שאינו מקבל עי אח"ע' ולא תהיה צריכה לקבל האר

ל בשבעת יומין "שבעתיים כאור שבעת הימים ומפרש מאן שבעת הימים אלין שבעת יומין דבראשית דרוצ
כן יהיה לעתיד ' יומין דעתי' הארה מז' א מק"ן שוים בקומתן והיה ז"ר היו זו"דבראשית דאם לא חטא אדה

ביאור הדברים מה שכתב הרב שם בשער . 'ודה אמר אלין אינון שבעת ימי המלואים כויה' ור: א"לבא בב
אחרת והוא בין בחול בין ' י שלמה נתוסף עוד בה בחי"כ כאשר נבנה בית ראשון ע"ל ואח"מיעוט הירח וז

לא היתה ' מלכים משתמשים בכתר א' שהוא היות ב' ז' אמנם הבחי' ו' פ בחי"בשבת לעולם היתה עמו פב
י "ת נה"א היה שם קצוות חג"כי הז' כך לעולם עד לעתיד לבא ואמנם עוד נתוסף בה עתה בבית ראשון כו

אך ' א עד הוד שבו ואמנם כו"ת והוצרכה הבינה להתפשט בז"י נעשו חג"ד ונה"ת ונעשו חב"כ עלו חג"ואח
נלמד מן . 'א כו"ך זס שנתפשט בהם הבינה בתו"א והם ז"נתפשט בינה עד הוד השני דז' אחר הבנין בית א

וגם נתפשט בינה ' ו' פ בחי"ן בין בחול בין בשבת לעולם היתה עמו פב"האמור כי בבנין בית ראשון היו זו
כאור החמה ' וזהו דאמר קרא והיה אור הלבנה שהוא מלכות נוק. א"ס שבתוך ז"א והם ז"עד הוד השני דז

א יהיה "ואור החמה שהוא ז'  בכתר אמלכים משתמשין' היות ב' ז' א שוים בקומתם בבחי"שהוא ז
ה שנתפשט בינה "ימי המלואים שהוא בנין ב' יהודה אלין אינון ז' שבעתים כאור שבעת הימים ומפרש ר

ימים ומפרש מלת מלואים מלואים ודאי בגין דההוא זמנא אתבסם עלמא ' ס כנגד ז"א והם ז"עד הוד דז
מלכים משתמשין בכתר ' לא אתפגים סיהרא אלא בואתהדר באשלמותא שחוזר כל עולם ועולם למקומו ו

 )ה"א(אחד ושמו אחד ' ההוא יהיה הואימתי יהא דא בזמנא דכתיב בלע המות לנצח וכדין כתיב ביום ' א
  .)נ"ש(

ה "ה בע"ביאור הדברים מש. כמה דאוקימנא' ה עלמא כו"שמעון הא תנינן דכד ברא קב' אמר ר: א"לח ע
ה "אותיות הוי' ע והם ד"יסודות ארמ' ש מאציל ויש נאצל והנאצל יש בו דע הנה י"א משער דרושי אבי"בפ

י "פנימי הרוחניות הנקרא נרנח' שיש באדם א' בחי' ע שהם הם ד"א והם אבי"ם והם הם טנת"ב ת"והם חו
' כלולה מד' הבית שבתוכה יושב האדם וגופו ומלבושיו וכל בחי' ג הגוף ד"הם לבושים שע' ג' הגו' הו' ב

' בחי' שהם הלבוש כו' ג' הוא הגוף בחי' ב' ן בחי"של הרוחניות הנה נשמה לנשמה ונר' א' אלו הם בחי' בחי
' ובחי' כללות כולם והיא ממוצעת בין בחי' א' הפרטיות יש בחי' בחי' אמנם בכל אלו הד' הם הבית כו' הד
באמצע אשר ' חניות יש בחיהכוללת הרו' ז יש בכאן כי בין הבורא יתברך אל הנברא שהוא בחי"וכן עד' כו

ל דאבות הן "אלקיכם אני אמרתי אלקים אתם ויעל אלקים מעל אברהם וארז' עליה נאמר בנים אתם לה
הן המרכבה והכוונה כי יש ניצוץ קטן מאד שהוא אלהות נמשך ממדרגה האחרונה שבבורא וזה הניצוץ 

ה ובניצוץ זה הנקרא יחידה יש בה נברא שהוא נשמה דקה במאד מאד הנקרא יחיד' מתלבשת בכח ניצוץ א
' כוללת שתיהן והוא בחי' א' הגוף יש בחי' הרוחניות לבחי' י ובין בחי"הרוחניות שהם נרנח' בחי' שרשי ד

' הנפש שבנפש וכו' בחי' הרביעית דם הנפש כי יש בה ניצוץ האחרון של הנפש שהוא הרביעית שבנפש פי
הגוף באופן כי ' בחי' הרביעית דם העליון כלול כל שרשי דוזה הניצוץ מתלבש ברביעית דם הנזכר ובזה 

ועתה נחזור לדבר בעולמות העליונים ' האמצעי בין הרוחניות אל הגוף והיא מורכבת משניהם וכו' הוא בחי
כ נמצא שהחכמה נקרא ראשית "ם וע"ה חבת"אותיות הוי' יסודות שהם ד' כי הנה הנאצל אינה אלא רק מד

וביאור הדבר כי הנה בהכרח היא ' העליונה שאינה בכלל בעולם ההוא וכו' חיכי לעולם הכתר הוא ב
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שתהיה מדרגה האמצעי בין המאציל אל הנאצל כי יש הרחק ביניהם כרחוק השמים מן הארץ ואיך יאיר זה 
קרובה אל ' קצוות אם לא היה דבר ממוצע ביניהם ומחברם ויהיה בחי' ז שהם ב"בזה ואיך יברא זא

כ אינו נרמז בשם "זו היא כתר הנקרא תוהו כי אין בו שום יסוד כי ע'  אל הנאצל הנה בחיהמאציל וקרוב
' יסודות בכח ולא בפועל כי הכתר הוא בחי' האמצעי שיש בו שרש של כל ד' ה כלל אמנם הוא בחי"הוי

 'א' ס אשר הוא האציל בחי"מכל האפשר בא' היותר אחרו' ממוצע ממאציל ונאצל והטעם הוא כי הבחי
א להיות לנאצלים יותר דקות ממנו כי הוא תהו אשר "ס בהעלם ודקות גדול שא"שיש בה שורש כל הי

היותר תחתונה ' היא בחי' מדרגות הא' זו ב' למעלה ממנו אין עוד זולת האפס המוחלט ונמצא כי יש בבחי
לל רק לשכך את כ' פ שאינו כך כי אין שם דמות וספי"ואע' שבמל' ס וכאלו נאמר בדרך משל המל"של הא

ס יש בה כללות כל שלמעלה ממנו ומקבלת מכולם "האוזן נדבר כך והנה בזו המדרגה התחתונה של הא
השנית שהיא מדרגה העליונה ' מקבלת מכולם ומדרגה זו התחתונה היא האצילה את בחי' כנודע שהמל

ר קטן מכל המאציל מכל מה שבכל הנאצלים ויש בה שרש כל הנאצלים והיא משפעת לכולם באופן שהיות
' נאצלים וב' ס ובחי"א' ויש בה בחי' האציל היותר מובחר שבכל הנאצלים ואין ביניהם מדרגה אחרת כו

שבעולם האצילות המתלבשת בראש הבריאה והוא ' שבמ' א ושניהם נקרא כתר והמ"אלו הם עתיק וא' בחי
ן כי הכתר הוא ראשון והוא אחרון וזהו ענין אני ראשון ואני אחרו' א דבריאה כו"כתר הנקרא עתיק וא

שרש ' ובבחי' של המאציל אשר בו הוא אחרון נקרא אני שהוא מל' מל' בבחי' והוא אין והוא אני כי
כללו של דבר הוא שיש דבר ' הנאצלים אשר בו שהוא הכתר הוא ראשון ונקרא אין שהוא אותיות אני וכו

ס יש בה כללות כל שלמעלה ממנו ומשפיע "אממוצע בין הנאצל לנאצלים והוא מדרגה התחתונה של ה
ר שמעון הא תנינן "לכל מה שלמטה ממנו ויש כללות כל מה שלמטה מהם וכן הוא מעולם לעולם וזהו דא

ה את העולם ואיך יכול לברוא מאחר שיש הפרש גדול בין המאציל "ל כשברא קב"ה עלמא ר"דכד ברא קב
ל שיש "הוא אותו הצינור דק גו תקירין ברזין עילאין רא גליף בגליפו דרזא דמהימנותא ש"לנאצלים לז

א בעולם "ס נעשה עתיק וא"בצינור הזה כח המאציל וכח הנאצלים וגליף לעילא שהוא כמו מלכות דא
' וכלא ברזא חדא וא' א בעולם הברי"האצילות וגליף לתתא שהוא מלכות דעולם האצילות נעשה עתיק וא

ל יתבאר לך כל שמות והכנויים שהם "ג משער חיצוניות ופנימיות וז"ה בפי"עמש' ועביד עלמא תתאה וכו
רק שכפי הבחינה ' ואל תפלה אם הם שמות מורכבות מאותיות רבות או מועטים כי הכל א' כנפים ומלבו

ההוא אז האותיות יתגלה שם בכנוי ההוא ושמור כלל זה בידך שבו תבין ' ס של הבחי"המתגלת יותר אז מי
כ יש "אורות מקיפים ואח' ב' בחי' י וכנגד ה"ס דאצילות יש פנימיות נרנח"נויים והנה ביכל השמות וכל הכ

' יש בכל ס' כלים מקיפים הרי כמה בחי' אחרים והם גוף חצון וכנגדם ו' פנימי וג' כלים וכולם גוף א' בחי' ג
כי הנה חצוניות ס בריאה אז יתוספו להם מלבושים "ס דאצילות ואמנם בהתלבשת בי"כל זה בי' וכו' וס

דאצילות כשמתלבש במלכות דבריאה יהיו שם בסוד נשמה ויתוסף שם עליה כמה לבושים והם ' מלכ' ספי
ס דבריאה תוך ,כ בהתלבשות י"ואח' כלם פנימיות וחצנויות וכו' בחי' רוח דנפש של אורות ועצמות ועוד ו

לאין קץ ודבר זה מבואר ' הם כמה בחיז לבושין נוספים וכן בהתלבש יצירה בעשיה ו"ס דיצירה והוא עד"י
שכל פרצוף של עולם עליון מאיר בפרצוף שכנגדו בעולם שלמטה ממנו וכן הוא מעולם ' מ בדברי ה"בכ

לעולם וזהו שאמר ועביד עלמא תתאה כגוונא דעלמא עילאה מאחר שהם מאירים זה בזה ודא קאים לקבל 
ל "ר' כ כו"ובג' ם כדי למהוי כלא חד ביחודא חדא ואא וכן כול"א מאיר לז"למלכות ז' ל מלכות מאי"זה ר
כתר שיש ' הכתר והוא בחי' עד שנמצא שיהיה בתוכם ספי' ה שם הרי תראה כי עצמו מספר כל הבחי"מש

ת וכנויין אלף "בזו הארץ התחתון והכל זה לבוש לזה וזה לבוש לזה ואל תתמה אם תראה שמות והויו
מהם יורה על ' ולפות ויש מיעוט אותיות ויש מרובה אותיות וכל אמח' בהם נקו' אלפי רבבות שבכל ספי

' אותיות הנק' א לשם פחות מב"ס רק לפעמים לפרקים נכללים ביחד וא"ס שבאותו הבחינה ולא יגרע מי"י
הרי . 'אלפין כו' לק' והם נכללים בו אפי' המתגלים באותה ספי' ל וכיוצא ולרמוז בו עיקר הבחי"ה או א"י

כ "י אותיות והאותיות הם אורה לאורות אשר בתוכם וזהו דאמר ובג"איך כל הנבראים הם עהראת לדעת 
ז מדבר בענין "י אתוון ואורות הנכנסים בתוכם ברא עלמין וכ"ה גליף גליפו דאתוון עילא ותתא וע"קב

א שיש באדם אדם פנימי הו' בחי' בריאת העולמות ועכשיו בא לומר שבענין זה הוא בריאת האדם הם ד
אלקות נמשך ממדרגה האחרות שבבורא וזה ' וכי ניצוץ קטן מאד שהוא בחי' י כו"הרוחניות הנקרא נרנח

נברא שהוא נשמה דקה במאוד מאד הנקרא יחידה ובניצוץ זה הנקרא ' הניצוץ מתלבשת בכח ניצוץ א
' בחי'  שיש שם דה עלמא"ח כגוונא דעבד קב"וזהו דאמר ת' ח כו"הרוחניות נרנ' בחי' יחידה יש בה שרשי ד

אלו וזהו דפתח ' נ ברא ליה לאדם קדמאה שיש בו כל הבחי"וניצוץ דק הוא המחבר המאציל בנאצלים ה
י שהם פנימיות וברא ליה "ה אעטר ליה בעטרין עלאין שהם נרנח"ואמר והמה כאדם עברו ברית דהא קב

י הוא " העולם למטה ונרנחמזה' כ הוא נמצא דגוף האדם הו"שהוא בריאת הגוף בשית סטרין דעלמא וא
ז הוא כדי למהוי שלים בכלא שהוא מעילא ותתא וכלא זעאן ודחלן מקמיה ויהיב טעמא "למעלה למעלה וכ

 והכונה לומר דבבריאה יש שינוי מכל הנבראים שנבראו בעולם עלאהדהא כד אתברי אדם אתברי בדיוקנא 
א הוא כלול מכל מה שלמטה ממנו " וכן אל כל שהוא למעלה הוא כלול מכל מה שלמטה הימנו"והוא דקי

א "וא' א אינו כלול מעתי"וכן בכתר שבכל פרצוף ופרצוף אבל מה שלמטה אינו כלול ממה שלמעלה כמו הז
כולו ' י מאצי"ז יכול לזכות ויהבין ליה הנרנח"א משפעין בו אבל האדם שהוא למטה ועכ"וא' אלא שעתי

ר בעת שנברא וזהו דיהיב "י דאצילות וכן היה אדה"נחנמצא דאדם הוא למטה מכולם והוא כלול מנר
 שהיה כלול מכל עלאהטעמא למה כלא זעאן ודחלן מקמי ומפרש דהא כד אתברי אדם אתברי בדיוקנא 

י יכול לקדש ומשפיע קדושה וטהרה בכל העולמות "ט דע"י דאצילות אפילו שהוא למטה מכולם וה"הנרנח
י להשפיע קדושה "ל מה שלמעלה מכל העולמות העליונות יכול עדכיון שהוא למטה מכולם והוא כלול מכ

משום דהוא כלול מכל ' והוו מסתכלן בההוא דיוקנא וזעאן ודחלן מקמי' וטהרה בכל העולמות וזהו דא
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ה בגנתא דעדן לאתעדנא תמן בעדונין עלאין והוו מלאכין עלאין "י דאצילות ולבתר אעיל ליה קב"נרנח
כ המלאכים שהם מחיצוניות והם " לאדם שהוא מפנימיות והוא מאצילות משאסחרין ליה ומשמשין קמיה

ה "ח בשעתא דאעיל ליה קב"ה הוו משמשין קמיה ורזין דמריהון הוו אודועין ליה ואמר עוד ת"מיצירה משו
: דמריהון' בגנתא דעדן הוה חמי ואסתכא מתמן כל רזין עלאין וכל חכמתא בגין למנדע ולאסתכלא ביקר

ל כי כל "ע וז"ב מדרושי אבי"ה בפ"ולבאר זאת נקדים מש. ' היכלין מדורין אינון לעילא כושבעה' וא
ע "עולמות אבי' ה שהם ד"אותיות הוי' יסודות שהם ד' הכוללת כל הד' א' הנאצלים והנבראים כולם בחי

'  רק דס והנה כל מה שנברא בעולמות כולם אינם"עליונה חמישית אמצעי בינם לבין א' ויש עליהם בחי
הבית ונזכיר ' המלבושים ובחי' אברי הגוף ובחי' הרוחניות הנקרא נשמה ובחי' ה והם בחי"שהם הוי' בחי

בעולם האצילות ובהם יובנו כל השאר כי פנימיות כל האצילות הוא רוחניות הנקרא נשמה והיא מתלבשת 
' ין האלה הם בתוך בחיוהנה הלבוש' ס הנקרא ראש וזרועות כו"תוך אברי הגוף הנקרא כלים שהם הי

הבתים והם נקראים עולם ' העולם בעצמו כי כל זה בחי' היכלות דאצילות שהם בחי' הבתים שהם ז
ס "הי' הם בחי' בחי' האצילות אשר בתוכו יושב האדם העליון שהוא כללות עולם האצילות ואלו הד

' ס הנשמה דאצי"כתר שורש ליאור ונשמה שב' כנזכר נמצא בחי' בחי' ויש בהם ד' המתחילין מחכמה הנז
ס דאצילות המתחיל מחכמה כנזכר "ס הגופות שי"הגוף שבכתר הוא שורש לי' המתחיל מחכמה כנזכר ובחי

הרי כל שבכתר שורש ' המתחיל מחכמה כנזכר ובחי' ס דאצי"ס דלבושי בי"הלבושין שבכתר שורש לי' ובחי
ד הנזכר כי דרך המסך "וע'  נברא עולם הבריכ"ס האצילות המתחיל מחכמה כנזכר ואח"ס היכלות שבי"לי

' האיר למטה ונחתם שם חותם כל מה שהיה בעולם האצילות ונקרא עולם ברי' שהוא קרקע היכל דאצי
' צריך שיהיה בה כל הבחי' יען הוא אור של תולדה ואינו אור עצמו עליון ואמנם כיון שהוא חותם דאצי

כמוהו ' כתר בראש הברי' החתי' הנז' בחי' כלולה מן ד' הה' הכתר שהוא בחי' אשר באצילות והוא כי בחי
' ומלבוש כתר דאצי' נחתם גוף כתר דברי' ומגוף כתר דאצי' ומאור הכתר דאצילות נחתם אור הכתר דברי

ס דאצילות והמשיכו "ז עשו י"וכן עד' כו' נחתם היכל כתר דברי' ומהיכל כתר דאצי' נחתם לבוש כתר דברי
גוף מגוף לבוש מלבוש היכל ' נשמה מנש' בברי' החתימו חותם דאצי' אשר בכתר הנז' נזאורם דרך מלכות ה

וכן עדז ' נשמה מנשמה כו' פרצופי דברים המשיכו והחתימו חתימותם ביצי' והה' ביצירה כו”מהיכל ועדז ע
ללות ז כל העולמות יחד כ"וכן עד' בפרצוף יצירה החתים החותם בחינותיהם דעשיה נשמות מנשמות כו”ע
וכל דרוש זה רמזו בדברים אלו שבעה היכלין מדורין אינון לעילא שהוא בעולם האצילות דאינון רזא ' כו' א

 מכחם נעשה שבעה היכלין אינון לתתא כגוונא דלעילא ומפרש ואינון שית כגוונא שית עלאהדמהימנותא 
וגניז איהו לעילא וכל אלין אינון והוא טמיר ' ק שהוא כלול מג" וחד טמיר וגניז שהוא היכל קעלאהכגוונא 
ה ומפרש בגין דכל הני היכלין אית בהו כגוונא דלעילא ואית "אותיות הוי'  שהם נאחזים בדעלאהברזא 

הוא ' גוף ועולם היצי' הוא בחי' נשמה ועולם הברי' הוא בחי' ל שהרי עולם האצי"בהו כגוונא דלתתא ר
הם בכל עולם ועולם והם נאחזים זה בזה ומאירים זה ' בחי' ז מצינו שכל ד"לבוש ועולם העשיה הבית ועכ

וזהו דאמר דכל הני היכלין בין של עולם האצילות בין של כל עולם ועולם אית בהו כגוונא דלעילא . בזה
ואית בהו כגוונא דלתתא למהוי כלול בכל עולם ועולם בדיוקנא דרזא דלעילא ובדיוקנא דרזא דלתתא 

ה לנשמתהון דצדיקים "וריה דאדם ולבתר דאתתרכא מגנתא דעדן אתקן לון קבובכל אלו העולמות הוה די
 וכל חד וחד אתתקן כגוונא דלעילא כמה דאוקימנא עלאהולאשתעשעא בהו כדקא חזי מזיוא דיקרא 

  .)נ"ש ()אשמורת הבקר(דנשמות הצדיקים הוא כלול כל העולמות ומשפיע לכלם 
ה דאמא כפורת הוא יסוד דאמא ארון "כרובים הם נו' א ב"ון לא"ס בין זו"ב פרוכת היא המ"נ: א"מה ע

י יסוד דאבא מקבלת מסתימא דכל סתימין "הוא מלכות דאמא ובו הלוחות כללות התורה יסוד דאבא וע
א והם "ן רישא דא"ן והנו"ד רישא דאי"רישא דלא אתיידע ויו' ן כולל א"דהרי אבא מקבל מרישא דאין ואי

' דצנ' ש דצלותא אתער להאי צנא"א אמר ר" דרישא דלא אתיידע אתער ובמב ובזה סוף המאמר"כעין כח
כ לאתחברא שביעאה "ש אח"בגווי הוא האי רישא דלא וכולה הני הם בבריאה דוגמא דאצילות וז

ל ואז מעורר "א כנ"ן או"נ דאצילות לעלות מ"בשביעאה כי כשנעשה יחוד בהיכלן דבריאה אז מעוררין זו
  ).נ"ש(י "נז. כ נקרא שביעאה"ק דבאצילות ששם ג"הק

' ש הרב בפ"ביאור הדברים עמ. 'וכו' בסגיאו עלא' ויעש אלקים את הרקיע דעביד ביה עבידת: א"מו ע
ם והנה הכתוב אומר "חבת' ע הם נק"אבי' עו' כי ד' כו' לברי' ע בענין המסך שיש בין אציל"ב מדרושי אבי"י

' דאצי' אז עשתה הבי' יצאו והנה אחר שנאצל עולם האציכוללת כולם וממנו ' כולם בחכמה עשית כי האצי
כשיורד ממנה להלביש ' שיש כח באותו לבוש של הברי' והנה ודאי הו' ובין הברי' בין האצי' להבדי' מסך א

ע "את כל העולמות אשר תחתיו שהם בי' כ יש בו כח להתפשט יותר ולהלבי"ן עד מתחת רגליהם הנה ג"לזו
במקום ' זה כתב הרב כי להיותם הקלי' וקודם לפ' בו מעקה גבוה עשרה טפחים כואלא שצריך לעשות ' כו

 מכסה עליהם עלאה' לכן הבינה אימ' לינק מאור הפנימי של מל' הזה אנו יראים שלא יתאחזו הקלי
א בסוד מוחין והלבוש היותר חיצון "דז' הם נכנסים ומתלבשים גו ריש' י של אי"כי הנה' במלבושים כו

מלבושים וזה ' ן ומכסה עליהם בבחינ"א אמנם נשאר מבחוץ של זו"דז' אינו נכנס גו ריש' איי ד"שבנה
ן מאור הפנימי שלהם באופן כי "לינק מזו' י מלבוש זה אין יכולת בקלי"וע' ל של אי"הוא סוד חשמ' הלבו

 שהוא זה המסך ש ויעש אלקים את הרקיע"לינק וזהו מ' מונעת את הקלי' והברירו' רוב עביות או רוב הזכו
ומרוב עביות מונעת את החיצונים לינק ' י דאי"לבוש היותר חיצון שבנה' והו' ובין הברי' המבדיל בין אצי

' ויהי רקיע לא כתי' ומפרש מהיכן משמע ליה וא' עי' דאי'  שהועלאהבסגיאו ' ועביד ביה עבידת' וזהו דא
' י בב"ואמר עוד אר: י שיש בו רוב עביות"שבנה' אלא ויעש דאסגא ליה ברבו סגיא שהוא זה חיצוניו

ואמרנו הטעם שהיה בו ' ש הטעם למה נברא גיהנם בב"ביאור הדברים מ. 'אתברי גיהנם לחייבי עלמא כו
ה בו "הבדלה בין מים עלאין למים תתאין וזה הוי כמו מלאכת הנסירה שננסרים הדינים לצד אחד משו



úéùàøá 

849 

ייבי עלמא ויהיב טעמא למה נברא בו גיהנם משום דביה נברא גיהנם וזהו דאמר בשני אתברי גיהנם לח
ובו ביום אתברי גיהנם ' ז ננסרו הדינים לצד א"בין מים עלאין לתתאין ועי' שבו היה הבדל' אתברי מחלוק

ה "ל רצה הקב"ש רז"ל טעם למה לא אשתלים ביה עבידתא כמ"נ' לא אשתלים ביה עבידתא כו' בב' וא
ה אין "שאין יכול להתקיים שתף עמו מדת רחמים נמצא דדבר שנברא במדד ראה "לברוא את העולם במדה

גבורה ובו היה הבדלה ובו נברא גיהנם נמצא שבו היה הדינים ' יכול להתקיים הנה ביום שמצד עצמו הו
ה אינו יכול "ה וזה לא אפשר דדבר שנברא במד"היה הדבר נברא במד' ואם היה משתלים ביה עבידת

כ לא כתיב ביה כי טוב דדבר שאינו שלם אינו נאמר בו כי "אשתלים ביה עבידתא ובגה לא "להתקיים ומשו
דין ורחמים וכיון שיש שתוף מדין ורחמים אשתלים ' ת שהוא משות"שהוא מדת הת' טוב עד דאתא יום ג

ה בו "שביום זה יש שתוף רחמים ומשו' זמני חד על אשלמות עבידתא דיום ב' כ כי טוב ב"ביה עבידתא ובג
' אתתקן יום ב' וחד לגרמיה ומפרש עוד ביום ג' ונאמר כי טוב חד על יום ב' דיום ב' אשתלים עבידת

כ "משתככין שביבין דגיהנם בג' ואתפרש מניה מחלוקת וביה אשתלימו רחמי על חייבי גיהנם ביומא ג
החסד ' או' הו' ום ראשודי' ז הו"הוא משותף מדין ורחמים ולפי' כיון דיום ג' בי' ואשתלי' יום ב' אתכליל בי

ש "דר' ח דהוה יתיב קמי"ז ר"ושיתף מדין ורחמים וע' הוא הגבורה ותגבורת הדינים עד שבא יום ג' ויום ב
ותגבורת הדינים ואתפרש מיא ' הגבו' הו' וחשך ביום ב' הראשו' שהוא החס' שאל ממנו האי אור ביום א

' היה השתו' כ נמצא דמיום א" כליל לשמאלא ואדהא ימינא' אמאי לא אשתלים ביום א' מחלוק' והוה בי
כדי לשתף כדי שיוכל לקיים ועיקר ' תגבורת הדינים עד שבא יום ג' כ מאי זה דהוה ביום ב"רחמים בדין וא

א יש "כי בז' ל נתבאר אצל"מציצית וז' הכונות דרוש ג' ש בס"ביאור הדברים ומה היתה תשובתו נקדים מ
דמצד אימא ' י דאבא והמוחי"נה' דמצד אבא הם מלובשים בתו' והמוחי' מצד אי' מוחין מצד אבא ומוחי

אבל דע כאשר אלו ' וכו' עצמם דאי' תוך המוחי' י דא"כ נתלבשו נה"ואח' י דאי"נה' הם מלובשים בתו
' המוחי' אינם כסדר הזה אמנם הם מתהפכים באופן אחר והוא כי ב' או דאי' י דא"תוך נה' המוחים מתלבש

' והיא מוח חכ' דא' בנצ' דאב' זה חכ' באופ' י דא"א כולם מתלבשים תוך נה"חסדים דאו'  ובא"דאו' דחכ
' א וחסד דאי"והוא מוח חסדים שבז' דא' ביסו' דאב' א וחס"מוח בינה שבז' בהוד דאב' דאי' א וחכ"שבז

' י דא"הכאשר מתלבשים בנ' נקבו' להיות' של אי' וח' א ונמצא החכ"שבז' והוא מוח הגבו' ביסוד דא
' דהיינו בי' דבי' מאי' אבל ב' כולם חכמות וחסדים וכולם רחמי' דאב' וגם נמצא כי המוחי' וגבו' נקראים בי

' א וגבורו"א בינה דאימא בהוד דאימא והוא מוח בינה דז"בז' והוא חכ' והוא מוח חכמה דאי' דאי' בנצ' דא
וגבורה דא להיותם ' א ונמצא כי הבי"ח גבורה דזוהוא מו' דאימא ביסוד דאי' א וגבורו"דז' ביסוד חסדי' דא

מוחים דאימא כולם בינות וגבורות וכולם דינים ' חכמה וח' י דאימא לבחי"בנה' דכורים נמשכים להתלב
' חכ' לשת' כי צרי' בבי' וחכ' והנה סבת התלבשות אלו המוחין מעורבין שלא כסדרן והוא בסוד הבן בחכ

תקיעה שהם ' והוא בגי' דאימא הוא גבורות דא' חס' ומו' וכו' ך כפו"מנצפועוד שם . 'למזגם יחד וכו' בבי
חסדים ובזה ' ך שהם אותיות כפולות ונכללים החמשה בחמשה אחרים שהם יותר בחי"פעמים מנצפ' סוד ב

נלמד מן האמור כי ' והם ביד ימין ובקו הימין כו' דאב' ך לפי שהם מגבו"תבין כי גם ביד הימין יש בה מנצפ
' הוא מצד ימין ושל אי' ך של אב"מנצפ' ואם ב' בבי' וח' הבן בחס' ה התלבשות המוחים מעורבים בסוהי

' קו שמאל וגבו' וחשך ביום ב' חס' קו ימי' שהו' ח האי אור ביום א"הם מצד שמאל וזה היתה שאלתו של ר
' ל לשמאל כמו שאמריכלי' כיון דימי' הוה ביה אמאי לא אשתלים ביום א' ומכח זה אתפרשו מיא ומחלוק

' כל המוחי' כשתדייק בערוב המוחים תמצ' והו' ש על דהוה מחלוק"לו ר' ז השי"וע' וחכם בבי' הבן בחכ
כלם מצד ' דאי' והג' וגבו' וב' וח' א וחכ"דז' כלם מצד ימי' דא' והג' ובינה וגבו' וחס' שהם חכמ' דמצד א

היו מצד ' דא' שורש הדינים וכיון דכל המוחי'  היתמינה והיא' דינים מתערי' א וכבר ידעת דאי"שמאל דז
' עד דאת' דא' וגבו' שבו היו כל המוחי' דהוה מחלוקת ביום ב' מצד שמאל דין גרמ' דאי' ימין וכל המוחי

ובעי למיעל בינייהו ולאכרעא ולאסגאה בהו שלם כיון שהוא ' ג דאי"וגם מחו' ג דא"שהוא כלול מח' יום ג
  ).נ"ש) (בקראשמורת ה(כלול מכולם 

ל "י ז"ל ותלמידי האר"שמות הנ' שהוא מילוי מילואי דד' ק פי"ה צינורי הרמ"ומתפלגין לע: ב"נא ע
נמצא נהורין . מדות' והרי אמרינן לעיל כי הרי הזיווג מז. 'א כלול מג"וכ. כי יש נהורין וחשוכא ומיא. פירשו

שורשין ' תסיר מהם ג. ד"ב זווגים הם פ" הרי מוכן מים בחשוכי. ב"הוא מ' פעמים ז' בג' פ ז"בחשוכי הוא ג
י "ג ויורדין למלכות אדנ"ו שבמוח הוא ס"יה' ולפי ששירי הטיפה מג. ה"נשאר ע. שבנהורין מים וחשוכי

לכן אמרו בגמרא . והיסוד דכורא נקרא רצון שבזה מרצה לנוקבא. ה"ע' ב אותיות גימטרי"במילוי הוא י
ונותן חציה שהיא . א"ן לז"א וק"ך לא"ע נהורין אר"ן העליון שהוא שונמשך הטיפה מהרצו. לרצות לאשתו

כי עיקר פירוש צינור הוא כמו צינור עובר . ר לקבל בה הרצון"ן נהפך בה לצנו"ה בזיווגא למלכות ומהרצו"ע
והנה כתיב הקול קול יעקב כי קול של ישראל ). שם(בו מים כן כאן עוברים בהמה שפע לכל העולמות 

ן וקרא כל חד לחברי "ואז התהומה קורין לעלות מ). לנהורין(ט מעורר קול יעקב עליון "פלה ומהעולין בת
ואמר לקול צינוריך : ש ונותנים רשות זה לזה"ברשות כמ' אבע מימך לרבות השפע כל חד לחברי ליעול בי

דלא נתפרש ומעוררים התרין ריעים . י"ריעים שומע כי הישראל נעשים ריעים להש' ד כי קול ב"של המ
: וכהנים בחשאי במחשבה משורש השפע ממוח. במקדש הלוים בשיר בקול' ומשם עיקר השפע וכן הי

מ "ומ. ה"ח ובעטרה בחינת נוקבא שס"ה גידים כי ביסוד זכר הוא יסוד הזכר רמ"ואמר תחות אילין שס
  ).נ"ש(ה גידים ובהם נתרקם השפע כמו הולד בבטן אשה "ח וכנגדם בנוקבא שס"עיקרן רמ

ה עבד תרוכין לאדם אי לא "א לא ידענא מאן עבד תרוכין למאן אי קב"ויגרש את האדם אר: א"נג ע
' לרקיע א' ר סלק השכי"ל כי אדה"ש רז"ל במ"מיעוט הירח וז' ב מש"ה בפי"ש הרב בע"ביאור הדברים עמ

 משה והורידה עד שבא' רקיעים עד שבא אברהם והורידה לרקיע א' עד שהעלוה לז' ודור אנוש לרקיע ב
והנה ' י חטאו של אדם גרם לסלק את השכינה ולגרשה לרקיע א"כ נמצא דע"ואח' רקיעים כו' למטה מז
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ר שסלק "י חטאו של אדה"ה ע"ענינים ויגרש לאת דהוא הקב' הכתוב אמר ויגרש את האדם ויש לפרשו בב
כתוב כפשטו ויגרש את ל ה"י חטאו וי"האדם ע' ה מהרקיע א"ומפרש מי גרש להקב' השכינה לרקיע א

ה עבד תרוכין לאדם או לא להפך "האדם שהוא לאדם וזהו שאמר לא ידעינן מאן עבד תרוכין למאן אי קב
האדם ודייק דכך צריך להיות מדכתיב את דאי לאדם היה ' השכ' ש מאן גרש את שהו"אבל מלה אתהפיך כמ

ד כתיב "א השכינה ומסיים עוד ואמר ובגלשכינה האדם ודאי גרש את שהי' שהי' ל ויגרש לאדם את דייק"צ
ע לעבוד "אלקים מג' דרצה לישב המקראות דתחילה אמר הכתוב וישלחהו ה' ע והו"אלקים מג' וישלחהו ה

פ "כ ויגרש את האדם מאחר שכבר הוזכר שליחות אבל ע"אח' הרי נזכר השליחות ומאי א' את האדמה כו
ע ואמאי נענש בזה מאחר שכל "אלקים מג' ישלחהו הש ו"הוזכר השליחות כמ' האמור ניחא והוא דתחי

ל שגרש "מדותיו הם מדה כנגד מדה וזהו שאמר אמאי וישלחהו ומשיב בגין דגרש האדם את כדקאמרן ר
  ).נ"ש) (ה"א(לאת שהיא השכינה 

אשר זמם וכי מלכא חשיב ' הוקשה לו בכתוב תלת חד עשה ה. 'אפשר דשמעת מאבוך וכו: ב"סא ע
' כדפי' ל השלים כמו והיה כי יבצע ה"בצע אמרתו מה פתרונו אם בצע ר' ב. בנוי כדלקמןקודם לאבאשא ל

ל אמרתו בחירק ולא בסגול ואם נאמר בצע מלשון מדלה "ל אמירתו ודבורו היל"ואמרתו ר' המפרשי
אשר צוה ' ג. א לפרשו כמו מה בצע"תבצעני שהוא לשון בציעה וחתיכה אינו צודק גבי אמרתו וכן נמי א

' בבלא' הערוך אדרת שנער פורפיר' ל קרע את לבושו וכן פי"ימי קדם מאי קאמר דבצע פורפירא דיליה רמ
' דהיינו המלכות והקריעה דשייך בה היינו ירידת בחינה מבחינותיה אשר למעלה במקומה קרי קריעה שקוד

וך הגלות ובתוך כאחד אבל עתה אחר החרבן הוצרך לרדת ניצוץ ממנה בת' החרבן היו כל נצוצי השכינ
פקיד לה מאינון יומאי קדמאי פקיד שתהיה נזונת ונשפעת מימי ' הקליפות נמצאת כביכול קרועה לשני

ד והיא "באדרא דף קל' ג תיקוני דיקנא דאריך כנז"נ ימי קדם הם י"א. קדם וקצות שקדמו לכל המציאות
  ).נ"ש(נזונית מהם 

' בגדי זהב כנז' בגדי לבן בד'  והיו מתלבשים ד'הוה לביש ההוא פורפירא היה מתייחד עם המ: שם
אינו מהזוהר ' עד וגו' בהיכל קדשו האי אמרתו וכו' י וה"אותיות אדנ' אותיות ההויה בד' בתקונים דהיינו ד

כי אם מספר הבהיר כך שמעתי גם בפקודין איתא כי האי גוונא על פסוק נפלה עטרת ראשנו ונראה לומר 
קרינן בה אתבזע ' דקאמר בזע פורפרוי באיזו בחינ'  לפרש מציאות הקריעה הנזשהכניסוהו כאן בין הדבקים

אמיר הוא ענף גבוה שבכל האילן והוא משל אל ' החרבן יתבא בראש אמיר פי' קוד' פ בקדמיתא פי"וה
ש והא אתערו עטרה לרישא "בסוד אשת חיל עטרת בעלה וז' ת שעולה בסוד הדעת ושם היתה המלכו"הת

  ).נ"ש(ת "א אתערו חבריא בדרוש זה שהיא עטרת לרישא דתוה' ג כלומ"ה
ג וחסר בספרים "ג וה"ה' ל האי קרא דכתיב ותשחת וגו"לכל חד עשרה א' כי לימים עוד שבעה וגו: שם

למבול ישב אשתאר ' ובגין דנח הוה סתים מעינא אסתמר ולא יכיל לשלטאה עלוי אי הכי במאי נוקים ה
קים בלחודוי הוה כד הות דינא לא אתייהיב רשו לכל אינון דעמיה ח בגין דאל"שיזבותא בעלמא ות
ד ויבא נח ובניו גוברין לחוד ואשתו ונשי בניו לחוד ורזא אוליפנא "ולאתחבר הה' לאשתכחא דכר ונוק

למבול ישב כלומר מאחר שלא יכול השטן לנח ' פ אי הכי במאי נוקים ה"כ ההגהה וה"ה סתים וגליא ע"קב
' ופעל מדת הדין שאם ישב בלחודוי ומ' למבול ישב דהיינו ישב בלחודוי מדת הרחמי' ה' כ במאי נוק"א

והשיב ' פרסה כיון שאין באותו דין שום רחמי' אפי' מדת הדין היתה פועלת הדינין לא היה ראוי שתשא
אשתאר שזבותא בעלמא כלומר הצלה פורתא אשתאר בעלמא שבערך כל העולם לא היה נחשב זה ' ואמ

  ).נ"ש(למבול ישב בלחודוי ' הצלה ובטל הוא במיעוטו ושפיר קרינא ביה הלהקרא 
אוף הכי נמי לתתא בחדותא היינו בין הקליפות שכמו שיש חידו למעלה ' קץ כל בשר וכו: ב"סב ע

לפי שכל ' כדקאמרן כמו כן יש חדוה בין החיצוני' בכחות קדושים בסוד כוונת האדם כהנים לוים וגו
המאוכלים היה עולה אליהם ורעותא לאסתפקא כלומר ולכן צריך שיהיה כוונת ' אברירוחניות העולה מה

ס דגרסי וחדוותא ורעותא בואו והיינו נמי מאי "וי' והרצאת הקרבן לאסתפקא לעילא ותתא כמו שפי
דפרישנא ואמא עלייהו דישראל כי באותם הווידוי שהיו מתודים על הקרבן הוא שחוזרים בתשובה להיותה 

  ).נ"ש(ב "צו דף ל'  לאימא עילאה לכך היתה עומדת עלייהו דישראל ומכפר להם והכי איתא בפרומזת
בתענית ' עליהם ומלת טריקין לשון הכאה כענין הנז' חבורות אגודות המכים ומענשים מתאספי: שם

ש "עז "ע' שהמלאך הכהו במצחו וכן הוא לשון נשיכה כענין חויא דרבנן טרקיה במס' שפי' טרק באסקטול
ן "מאי. אך הערוך הביאו בערך טרק' ה מחיין באסקוטלא וכו"א ובנסחתנו דף נ"בד' עי). א"ד(והכל ענין אחד 

  ).א"נ(
ל ביאר "ו ז"מהרח). א"ד(א אחד נשתהא בצער גיהנום שעה ומחצה ”ב ועיין שלח קסז ע”י ע: שם

. ב"י.  מיניה והאריך בזההקשה שנקרא שעתא ופלגא אך שאר דיני גיהנום לא בטילי' שניצול ממדור ז
ו "ז הקשה על מהרח"אמנם הרמ. ע למה מרווחים שעתא ופלגא"ח שכתב צ"ה בז"ק קושית מז"ובהכי ל

  ).א"נ(ן "מאי. והרואה יראה שיש להשיב על קושיותיו. ש"ושייר דרך לעצמו והאריך מאד ע
 בצלותין לעילא דכד אמר רבי שמעון ארימת ידאי: ו"להלן הרבה פירושים מגיליונות הלש: א"סה ע
 לעילא לעילא קיימא על ההוא רעותא ,)]ב"א כו ע"כללים ח(א "גלגלתא דא[ס " הוא הקו דא- עלאהרעותא 

 הוא רישא -   ולא אתפס כלל לעלמין רישא דסתים יתיר לעילא,ק"א שבא"רדל'  הוא בחי- דלא אתידע
ק הכלולה "ס שבא"ישא תליתאה מ שהוציא את הר-  וההוא רישא אפיק מאי דאפיק,ק"תניינא אין שבא

ס אשר "ב דהמ" הוא הע-  עלאה ולא ידיע ונהיר מאי דנהיר כלא בסתימו רעו דמחשבה ,ב"שמות עסמ' מד
חד ,  מהרישא תניינא שהוא אוירא דלא אתפיס– למרדף אבתריה ולאתנהרא מניה ,הוא למעלה מהאזניים

א " הוא קד- מטי ולא מטי עד ההוא פריסאהעלאפריסו אתפריס ומגו ההוא פריסא ברדיפו דההיא מחשבה 
 נהיר מאי ,י הקרום אתפיס מעתה להקרא בשם"ב הכללי שבקרקפתא כי ע"והוא אשר נתפס בשם הע
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 נהיר בנהירו , רישא תליתאה– עלאהאיהו מחשבה ) א ההוא"ס( וכדין , שדרך הקרום נהיר האוירא– דנהיר
 כדין בטש האי ,כי מקבלת אור האוירא רק דרך הקרום – סתים דלא ידיע וההוא מחשבה לא ידע) בסתימו(

 שהוא עומד תמיד להפסיק בין –  בנהירו דפרסא דקיימא,ס"ב דהמ" הע– נהירו דמחשבה דלא אתיידע
 ולא ,ס" מהקו דא–  דנהיר ממה דלא ידיע,א"ס עם הנהירו דקד"ב דהמ"ס והבטישא הוא מהע"האוירא להמ

 שאותו האוירא עצמו לא אתגליא כלל שהרי נקרא אוירא דלא – ולא אתגליא, ק"א שבא" מרדל–אתיידע 
 בטש בנהירו דפריסא ונהרין ,ס"ב דהמ" הוא הע– דא נהירו דמחשבה דלא אתיידע) א האי"נ( וכדין ,אתפיס
ג הכללי והוא "א יצאו משניהם אור אחד שהוא הס"ס עם הנהירו דקד"ב דהמ" שמבטישת הע– כחדא

ס דעולם העקודים כי הכתר " הוא הט– ואתעבידו תשע היכלין ,האזניים' חיס ומקומה הוא בב"הבינה דהמ
מאן ) איהו(והיכלין לאו אינון נהורין ולאו אינון רוחין ולאו אינון נשמתין ולא אית , נשאר למעלה כנודע

 כי הכתר אשר –דקיימא בהו רעותא דכל תשע נהורין דקיימי כלהו במחשבה דאיהו חד מנייהו בחושבנא 
כלהו למרדף בתרייהו , כ מכלל העקודים כי בעקודים נחשב השורש עם הענפים לחד" למעלה נחשב גנשאר

א "נ (עלאהבשעתא דקיימי במחשבה ולא מתדבקן ולא אתיידעו ואלין לא קיימי לא ברעותא ולא במחשבה 
 עלאהה תפסין בה ולא תפסין באלין קיימי כל רזי דמהימנותא וכל אינון נהורין מרזא דמחשב) עלאין

ף "ק ויוצאים מהאח"ס דא"ס דעולם העקודים שהם נמשכו מהמ"ל על כל הט" ר–) א ולתתא"דלתתא ד(
ס ומתפשטים לתתא שהוא עד הטבור ומשום שהם "שבו וזהו שאמר ולתתא כי הם נמשכים ויוצאים מהמ

  .ס"ק וגם הם עומדים כולם למעלה מהפרסא ולכן נקראו כולם א"ס דא"מהמ
שתלים בשש מאות שנה היינו התכללות היסוד בשש קצוות כלולות מעשר ועשר כיון דא: ב"סה ע

מעשר עד היות כללותם עולה שש מאות כי השש קצוות נקראים שנים ועד היסוד הזה אינו נכלל מכלם 
ולא ייעול לתיבותא שהיא מלכות שצריך היסוד ליכלל בכל כללות האברים העליונים כדמיון השפע שהוא 

ש בסמוך לקבל שית סטרין דעלמא שבכל שנה ושנה היה משלים עצמו בבחינה אחת "וז. נכלל מכלם
י טעות דמאן דכר "ל שמלת אנכ"אלא אני אנכי מלה חדא והוא במלכות ונ' ונח בן שש מאות וגו). ח"זה(

ר צמח ומלשון הזוהר משמע שבא לפרש שאני "מוהר: (ואזיל תרווייהו אני והנני' ל הנני וכדמפר"שמיה וצ
כי ' אלקיך ואמ' אנכי ה' ה על פ"בביאור הרב זלה' אנכי ועי' א מלכות והיא גוף אל הנשמה הנקראהו

בסוד אני אנכי וההכרח כי לא ' אנכי והנפש לבוש אל הנשמ' בתוכה נקרא אז המלכו' כשפנימיות המלכו
  ).נ"ש) (ל שתי בחינות אני אנכי"קאמר פסוק ואני אלא אני ר

' ומשום דפי, ר ויקדשו משום דבעי למימר חדוש יותר מקום יותר גבוהכלומר מה שלא אמ: א"סו ע
והשתא בלשון טומאה לא ', ויקדש בלשון קדושה אהדר לשם הנזכר בפסוק אשר רבו בני ישראל את ה

כלומר שאין להזכיר , ולא נזכר שם המתקדש כאומר אתפגים מאן דלא אצטריך, לזה אמר ויקדש, שייך הכי
לזה אמר ויקדש לא , ד ויקדש לשון קדושה ממש"ת מי הכניסך בזה נימא כדס"וא. 'וכומפני הכבוד כביכול 

ש לאו לשבחא איהו הכא "וז, אי אפשר לפרשו לשון קדושה משום דקרא לאו לשבחא אתמר, לשבחא
במקומו בפסוק וענין אתפגימת סיהרא דקאמר פירשנו לעיל היות השכינה משפעת בחצונים הדין וזה מפני 

והטעם כמה דאינון ' וזה שאמר הנני מביא שהיא השכינה מביא את המבול שהוא דין והקלי' כותביעתם ו
הדבר ' אלא מלה אסתכלת כלו). אור יקר(אסתאבו ביה ופגמו למעלה וגרמו שאני הנני מביא את המבול 

  ).נ"ש(עולה אל מקום יותר עליון דהיינו השכינה 
והכוונה כענין בקרובי , יחא לשון ויקדש לשון יחידה נ"ד לשון קדושה ואהדר לקב"בשלמא כדס: שם

כמו לא יהיה , אלא השתא דפרשת לשון טומאה. ה בדיניו"אקדש והיינו במיתת אהרן ומשה נקדש הקב
דהיינו ישראל , ויקדשו לשון רבים הוה ליה למימר, אם כן מאי ויקדש לשון יחיד, קדש מבני ישראל

לפירושך קשה דלמה ליה למנקט במקום טומאה ' אפי' כלו. ליהויקדשו מבעי ). אור יקר(דאסתאבו בהו 
רבים להורות על הייחוד ועל הקדושה ' לשון יחיד המורה ייחוד דבשלמא במקום קדש נקט לשון יחיד במקו

  ).נ"ש(ל "אבל הכא אם איתא דלשון טומאה הוא ויקדשו מב
כד חטי בר נש ' ג ואפי"יהנם העל חוביהון לבתר ינפלון בג' לאתייאה מחבלא עלייהו כמה וכו: שם

ג "בר נש חפי ליה ומחיל ליה ושביק ליה ואי לא גלי ליה לעיני כלא ה' ה רחמן ואי תב לגבי"באתכסייא קב
ואפשר לישבו לא מיבעיא כד חטי ' אבל לגירסא זו נופל מלת אפי' ולגירסת הספרים אתי שפיר מלת אפי

אם יחטא ' לכבוד הבריות כמו כבוד שמים אלא פיה רחמן איהו כיון דלא חש "בר נש באתגלייא דקב
  ).נ"ש(' ה רחמן וכו"ז קוב"באתכסייא דחש לכבוד הבריות ולא לכבוד שמים עכ

כל ' כבר ידעת כי בריא' ב לאתמחי לאינון חייביא וכו"הפוכא דאתוון כ' הכא אתרמיז וכו: ב"סז ע
ב "כי האב בעת שמוליד את בנו מחקיק כב אותיות "ב אותיות וכן בריאת האדם נברא בכ"היה בכ' העולמו

ב אותיות מתהוה הולד ומתגדל וכן מציאות "י כח אלו הכ"כ בעת הולדתו וע"אותיות שבו שחקק בו אביו ג
ב אותיות וכך "י צרוף כ"רב הושעיא ברא גברא וכיוצא היה ע' בגמ' הבריאה שהיו בוראים הקדמונים הנז

 בו והיו מניחים אותו עפר על הארץ בשוה והיו מחקקים היו עושים היו לוקחים עפר חדש שלא עובד
באותו עפר שם הדבר שהם רוצים לבראת ובכל אות ואות היו מצרפים בו כל האלפא ביתות כיצד אדם היו 

עם כל האלפא ביתות וכן אות המם עם כל האלפא ביתות עם ' עם כל האלפא ביתות וכן אות ד' מצרפים א
ה נברא אותו הדבר ואם היו רוצים למחות אותו ולבטל בניינו היו מהפכים תנאים אחרים שהיו עושים והי

] ו" לש–ל עם אותיות של שם אותו דבר שבראו "צ[האלפא ביתות למפרע עם אותיות אות דבר שבראו 
] ו" לש–ב "סנהדרין סה ע' זירא עי' ל לפני ר"צ[חנינא הפך האותיות ' והיה נמחה מאליו ולזה כשבא לפני ר

ולכן כדי למחות אנשי דור המבול מן ] ו"ל בשם הלש" הערה הנ–ש "ע[הו שאמר לו תוב לעפרך וז' כנז
הם מורות ' העולם הוצרך להפך האותיות והאלפא ביתות ולעסוק בהם למפרע כי כל הצרופים שהם למפר
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תמחי ב אלפא ביתות מהופכות לא"ברזא דאתוון קדישין עילאין שהם כ' ש הכא אתרמיז וכו"דין וחרבן וז
  ).נ"ש) (ח"זה(לאינון חייביא 

כיון ' עד בגין דחייבי עלמא גרמו דלא קיימא האי מזבח בדוכתי' פתח ואמר ויבן נח מזבח כו: א"ע ע
ש העלאת כל הבירורים "דאקרי מזבח ע' האי מזבח הוא מדת מל' פי. כ"ע' דאתא נח כתיב ביה ויבן כו

את פתח האהל וזה שער השמים כידוע וביאור הדבר היינו דוקא כי היא נקר' י המל"ח נצוצין שעולין ע"דרפ
' הם מתהווים מאין ליש והם בתכלי' ע ממדת מל"דידוע דבי' מה שמבאר בסמוך עולת חדא כתיב פי

שיורדת ומתרחקת למטה ' ה מפני הצמצומים והירידות של מדת מל"ס ב"הפירוד והריחוק מאור המאציל א
היינו העלאת והתנשאות החיות של ' כאשר יקריבו קרבן הבהמה להמטה בשביל התהוות הנבראים כידוע ו

זו מן תכלית השפלות לתכלית העלוי הוא דהיינו במה ' והרי עלי' הבהמה עד שתעלה להיות לריח ניחח לה
'  תחלה שנקעלאהא להיות עילוי כזה לנברא אם לא שיבא במזבח "וא' ריח כו' בבחי' אצי' שתהיה בבחי
ת הפתח שבו יכנסו אל האהל והרי הוא ממוצע בין העומד חוצה לאנשים העומדים ד דוגמ"פתח האהל ע

אהל וחדר הפנימה וכדומה אם לא שיבא ' הנק' א לשום נברא להכנס ולהכלל באור האצי"כ א"פנימה כמ
אל הפתח של האהל תחלה הממוצע והוא המזבח המחבר ומקשר את הנברא שיוכל להתעלות ולהכלל 

ממש וזהו ' אצי' בבחי' בח שמכלה ושורף הבהמה מגשמיותה עד שריחה יעלה להוהוא אש המז' באצי
ח ניצוצין "כל הבירורים דרפ' כח להעלות לפני ה' נפלה מדה זו ולא היה בחי' י העוונו"דחייבי עלמא ע

' שנק' ש כללות מדת המל"בשלימותא והיינו עולת חדא ע' ובנח כתיב ויבן שבנה בנין המל' שנפלו כו
' נוק' דכר ולא סלק' כו' עולה הוא אש' כתי: ל"ל וד"כללית שתעלה ותקשר למעלה את כל נפרד כנ עלאהה

' לא בעיא לאתפרש' אתקריב נוק' דכר לאתרי' אתקרי' ג דעול"אשה אלא אע' אמאי כתי' זכר תמי' דכתי
' ע דהנקבה נקהקרבן אשה לשון נקבה דידו' נק' דלמ' א' בא לתרץ קושי' ש שפי"ע' כו' מיניה דבה אתקרי

' אלא שאשה בקמץ ואש' א כו"אש ה' הוא מהגבורות דדכורא איש ונוק' ש האש דעיקר בנין המל"אשה ע
ל והלא עולת הקרבן עצמו זכר הוא דווקא לפי "עצמה כנ' ש אש של הקרבן שהוא אש המל"דקרבן בסגול ע
וסיף וכדומה ואיך יקרא ש וירח ואמר לא א"דדכורא שהוא ממשיך שפע החסדים דזכר כמ' ששרשו באצי

לעלות למעלה שפע החסדים דזכר דוקא ' ג דלאתריה אתקריב פי"ומתרץ אע' כו' בשם אשה דגבורות המל
ל שאינה אלא מן הגבורות כי כל "ז דרך הפתח צריך הוא לעבור והוא המזבח כנ"עכ' ש כי זכר חסדו וכו"וכמ
דוקא ' כ יקרא אשה ואגב מתרץ למה הקדי" ועא בלתי הגבורות ורשפי אש ההסתלקות דוקא כידוע"א' עליי

ה "היינו לפי שנח באתר דדכורא עביד ליה קב' כו' לשום אישים דנוק' ג דאש"עולה שהוא זכר אע
צדיק תמים ' יסוד אבא דוקא שנק' נח שהוא איש צדיק תמים היינו בחי'  בתיבה ופיעלאהלאתחברא ולא

פנימיות בינה ' התעלם בתוכה כי התיבה עצמה הוא בחיונכנס לתיבה ביסוד אימא ל' ם דבינה כו"ם י"ת
עלמא דאתכסיא עד שגם כל ההרים והמדות הגבוהים ' והמים הגבוהים הן מבחי' שמקפת מכל צד וכו

ודוגמת מדריגתה הקריב קרבן עולה זכר ' חסדים דאימא המכוסים וכו' נתעלמו בהם ונכסו לפי שהם בחי
אשה ' המל' ז הוא מפרש עיקר הטעם שנק"ל ואחר כ"וד' סוד אבא כוגלוי י' דווקא כדי לעורר למעלה בחי

עד דאחיד בה שמאלא לסלקא לה לעילא וזה עולה הוא אישה ' לפי שנתחבר שמאלא בנוקבא כו' אש ה
שמאל המשפיע נמשך מלמעלה למטה אל המקבל כדי לעורר בו חשק ותשוקה ' פי' קשירו דדכר ונוקבא כו

וידוע הטעם דשמאל דוקא הוא המעורר את ' ש שמאלו תחת לראשי כו"כמלהתעלות ולהתדבק במשפיע ו
' הישינ' כ יש בכחו לעורר את האהב"גבורות רשפי אש ע' המקבל ולא הימין לפי שהשמאל הוא מבחי

מ תינוק שאינו רואה את אביו ואמו כלל יוכל לשכח עליהם ולא "וביאור הדבר יובן עד' להקיצה משנתה כו
כלל כל זמן שאינו רואה אותם אך כשנתגלו אביו ואמו ' שיזכרו לו שמם לא יחשוק אליהפ "יזכרם כלל ואע

הרי לא באה בלב התינוק ' ורואה אותם יתעורר מיד בלבבו האהבה ויצעק אבא אבא אימא אימא כו
' א מסיבת הגלוי כשנגלה אהבת האב והאם אליו הקיצו ועוררו את האהבה שהיתה בבחי"ההתעוררות כ

ואז ' ע ליתן טרף לביתה כו"יורדת להסתתר בבי' מ למעלה יובן שהמל"כ עד"כמ' ם עד הנה כושינה והעל
צריך שיומשך ' וכדי לעורר תשוקתה לבעלה כו' האצי' שינה כי נתרחקה מבחי' האהבה שלה נעלמה בבחי

זהו קרירות ו' גלוי האהבה דוקא לא אהבה נעלמת בבחי' דדכורא בבחי' גבורות העליונות דאצי' מבחי
כ כשתהיה "מ אהבה ברשפי אש שמעוררת לב זולתה אליו משא"עד' קטירו דרחימו דאחיד בה שמאלא כו

' ולהיות כן כדי לעורר את הישן ונרדם צריך תגבורת רשפי אש האהב' דמים כו' חסדי' אהבתו אליו בבחי
' פי' את אשה אש הולכך נקר' כדי שתתעורר בעליות לסלקא לעילא כו' כ שמאלא דוקא אחיד בנוק"דוקא ע
כ "הוא מן הגבורות ע' ולהיות כי גם כל עיקר בנין המל' ש שמאלו כו"נמשך מן המשפיע כמ' אש לה

ל ודוגמת ענין זה "וד' מיני גבורות כו' בב' כ כתיב עולה הוא קשירו דדכר ונוק"ובג' נתחברו בה תרין אישי
' עד שגם המתים יקומו ויהיה עליי' ון כוי הטל העלי"ע' ל דכתיב הקיצו ורננו שוכני עפר כו"יהיה לע

י שגדול כחו לעורר את הנרדם וישן "גבורות דע' לתכלית השפל והוא לפי שיהיה גלוי הטל העליון מבחי
וזהו כלל גדול בכל ' כ לאל חי מפני עוצם תגבורת הגלוי אלקו"בתכלית כמו שוכני עפר שיקיצו וירננו ג
ז יהיה עילוי גדול גם לאשר נתרחק וירד מאד מאד "בוה מאד עימקום שכאשר יהיה הארה וגלוי ממקום ג

ד דוגמא התבוננות מהשגה נפלאת באלקות וכדומה יעורר האהבה בהתפעלות חדשה כאילו היה "ע' וכו
עליונות דדכורא למטה ' שממשיך תמיד שפע אש הגבורו' נרדם והקיץ וזהו ומקיים אמונתו לישני עפר פי

את ריח ' וירח ה: ל"ל וד"כ כנ"עד שיקיצו משינה וירננו ג' ום וישנים לעפר כובנבראים שנפלו בעמקי התה
ע והעיקר ממים "העשן הגשמי ידוע סבת עלייתה מן העץ הוא לפי שהעץ מורכב מארמ' פי. 'הניחוח כו

י האש שנאחז בעץ יוצא ממנו הלחלוחית דמים ונשרף העץ ונכלה וגם יסוד העפר נכלה "ורוח ועפר וע
וגם יסוד הרוח נשרף והנה ' ט שהרי האפר הוא אשר נשאר מן העפר היסודי שלא שרפו האש כוונשרף מע

אלה מים ורוח ועפר אך מן המים יש בו יותר שהרי כל שהעץ יבש יותר לא ' העשן היוצא הוא כלול מג
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ו א כאשר יאחז האש בעץ אז יכלל ב"כ כידוע ולית תננא בלא אשא שלא יצא העשן כ"יהיה ממנו עשן כ
ח "הרפ' ע הם מבחי"מ זה יובן למעלה בהיות ידוע דבי"ועד' אלה מים ועפר ורוח ויכלה אותם כו' את ג

ח "ש בע"ע כמ"ע הוא ארמ"מים ועפר ורוח כידוע דכללות אבי' בחי' והם בדרך כלל מג' ניצוצין שנפלו כו
וא כמשל שריפת וכליון ל אז ה"ל כנ"י המ"העלאת ובירור הטוב מן הרע ע' וכאשר הבירורים עולים בבחי
' ז ענין עליית והתכללו"ועד' כו' שזוהי עלייתן במקור היסודות הרוחניי' המים והרוח ועפר שבעץ כו

הר סיני והוא עשן ' הנק' ע שנתהוו ממדת מל"ע מים רוח ועפר שנאחזים בהר סיני דהיינו בי"הבירורים דבי
ל "י המזבח כנ"כאשר המה עולים למעלה ע). עשן עולם שנה נפש' הנק(ע "כולו מהעלאות ובירורי דבי

שנתעורר ממילא התשוקה של המקבל כאשר הגלות נגלית ' ל בענין שמאלו תחת לראשי כו"וכמשל הנ
י גלוי אשא של המשפיע "בתשוקתם הוא ע' כ תננא הוא עליית המל"כמ' רשפי אש המשפיע כו' אהב

באש של ' א דאצי"דז' ל והיינו מפני שירד עליו הוי"מגבורות עליונות דדכורא וזהו כשהן מחוברין כחדא כנ
מ נר קטן "והבנת ענין יובן עד. ל"וד' וכענין הסנה שראה משה כו' ל לכך הר סיני עשן כו"מעלה דדכורא כנ

הגדולה שתכלל ותבטל האור הקטן בשלהבת המדורה ויומשך הנר אליה ויוכלל במדורה ' מפני האבוק
 אחר מקורו ולא להתמשך למטה כמו שלהבת שעולה היא כלפי מעלה והטעם הוא לפי שטבע האש למשוך

להכלל באש היסודי הרוחני אך הפתילה מושכתו כלפי מטה ואין כח בפתילה או בעץ להמשיכו למטה אלא 
כשיש דבר ממשות ויש שיתאחז בו האש ויהפכנו להכלל בדקות האש וזהו שאמר בסמוך אשא נפיק מלגו 

עד ' אחר עליי' מקור הגבורות דהיינו ענין העליוי וההסתלקות כלפי מעלה בעליייוצא הוא מ' ואיהו דק פי
אך סיבת ירידתו להתאחז למטה הוא דוקא במלה אחרא לבד דלאו איהו דק הכי דהיינו במלה ' אין קץ כו

ד כתיב ישימו קטורה באפיך "ל וסימנך חוטמא דנפיק תננא מגו אשא וע"וד' דרגיש וכדין תננא סלקא כו
שהן אשא ותננא כו אנו רואים בגבורות החוטם ' ונוק' ל באש דדכור"וסימנך להבין דוגמת ענין הנ' פי. 'כו

מ באדם התחתון אנו "עד' ש עלה עשן באפו כו"דוגמתם ממש לפי שבחוטמא הוא מקור כל הגבורות כמ
לל ויבער כאש רואים כאשר יקצוף ויכעוס על דבר שכנגד רצונו ידחוק אותו הדבר במוחו ולא יסבלנו כ

כ עלה עשן "חמתו ויצא כמו עשן רוחני מן נחירי החוטם הרי הגבורות דמות ורצון קדם לכנס בחוטם ואח
תננא מקור הגבורות ' ל וזהו דנפיק בי"ז כדוגמת העשן היוצא מן העץ אחרי התאחז בו האש כנ"באפו וה

' הוא מגבורות העליונו' ון שעיקר כוויובן הנמשל מזה למעלה באדם העלי: ל"וד' אשא כו' מגו' דשמאלא כו
א כידוע ונמצא יש מקור "בחוטמא דכתיב עלה עשן באפו באפו דז' שמתפשטי' ב שבמוחא דילי"שבחו

ל והנה לבטל הדינים "וד' ל וזהו וסימנך חוטמא כו"הנ' א עצמו למציאות אשא דדכורא ונוק"אמיתי דז
ש ישימו קטורה "י הריח דוקא כמ"וקא והיינו על אין מיתוק הדין אלא בשרשו ד"והגבורות דחוטמא הנ

ושב ' עולה מהם הריח הטוב והריחו ה' הבשמים דקטורת מעלים עשן באש המזבח והי' כמו שהי' באפך כו
וכדי להבין דבר זה יש להקדים עיקר ענין הריח מהו בהיות ידוע דיש כמה מיני עונג שמתענגים ' מאפו כו

כמו שיתענג האדם מן תפארת הציור הנאה ' ר התענוגים שבמוח כובו בני אדם וכולם נמשכים מן מקו
בבגד וכדומה או שיתענג מן הקול הערב שהוא שומע או שיתענג מן הריח הערב שבתפוח המחומץ שיש בו 
קיוהא דווקא בהיותו חזק בוקע ועולה הריח ממנו לנחירי החוטם ועושה התחזקות גדול במוח ויערב מאד 

ד "וההתחזקות דווקא דהיינו שיתוסף חיזוק וכח גדול בנפש מן אותו הריח כמו עהגבורות ' לנפש בבחי
והוא מפני שהריח שרשו ' דוגמא משאיבת הטאבאק בחוטם יתחזק המוח וירגיש גם בנפש עצמה חיזוק כו

הגבורות כטבע האש להסתלק למעלה למעלה ולהיותו חזק יעלה מלמטה למעלה מעלה יחזק ויתן ' מבחי
והנה מה שתקבל הנפש . ל"וד' פש וזהו שאמר על הריח שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף כותוספת כח בנ

עונג נפלא מן הריח הוא מפני תענוג המקורי שבנפש שתתענג ממנו והוא דרך ירידה והמשכה כמו שתרד 
 הנפש להתענג מציור הנאה או מקול ערב אך שינוי הכלי יש כאן שלעונג הנמשך בציור העינים הם הכלים

ובקול ערב ' כ כו"שבהם יתלבש העונג להיות כי אנו רואים שבלתי הסתכלות העינים היטב לא יתענג כ
ולעונג הריח החוטם הוא הכלי שבו יתלבש העונג בין בירידתו בין בעלייתו אחרי ' האזנים הם הכלים כו

וכן ' יצטער ממנו כונחירין ימין ושמאל כדי למאוס בריח הרע ו' ג שהם ב"והחוטם כלול מחו(' שהריח כו
' ג ימין ושמאל ודרך כלל ראיה שמיעה ריחא דבור הן כללות הכלים שמקבלי"העינים והאזנים כלולים מחו

ריח שנערב ' ועל דרך זה יובן למעלה בריח הקטרת שירח ה) ל"וד' שבעצמות הנפש כו' ממקור התענוגי
א ומחומץ אך העריבות ימצא דוקא ר שהוא כמשל דבר קיוה"ד טו"שמתבררים עה' מהם היינו הבירורי

ויעלה למעלה ' א כו"חומא דז' ממנו ואל מדבר מתוק כידוע וזהו ישימו קטורה באפך שעולה הריח בבחי
עד דאת ' א ויעשה שם חיזוק גדול ועריבות נפלא כו"במקור התענוגים שבמוחין דז' למעלה לגו לגו פי

שנמתקו כל הגבורות הראשונות שהיו באפו '  פי'ואתעביד רעותא חדא כו' כו' אחיד כולא ותב לאתרי
כי אין ' ל ונח רוגזו כו"גבורות דעונג כנ' י הריח והיינו בבחי"באשא ותננא ועלו למקור הגבורות האמיתי ע

כ בכחו להמתקי "י ע"י גבורות דע'ל ולפי שהריח שרשו למעלה בבח"מיתקו הדין אלא בשרשו דוקא כנ
ל " במקור התענוגים וזהו שאמר דחוטמא אתכניש בההוא ריחא ודהגבורות דחוטמא ולהבים אל שרשם

מוחין ' לפי שבתחלה יתחזק השכל והמוח והוא בחי' כ רעותא כו"והקדים לומר דאתקריב למחשבה ואח
ל "א וזהו לגו לגו וד"י וא"יחידה והוא ע' מקור העונג שבבחי' כ תתחזק ויהיה עריבות גם לבחי"א ואח"דאו

בא לסדר כאן סדרי המתקות הגבורה בפרטות ושכללותם היא המתקה אחת לבד ואמר ' פי. 'דהא תננא וכו
כ תרוויהו עיילי "ל ואח"ונמתקים באשא דדכורא כנ' ע שמתבררים ונכללי"התננא שהוא גבורות קשות דבי

ל וחוטמא אריח וכניש עד למקור התענוגים "י הריח דקטורת כנ"לגו לגו דהיינו שמתבשמים בחוטמא ע
מ השבת הנפש מן הריח הטוב כשיערב לנפש והוא כמאן דארח "תם הוא רק נייחא חדא הוא עדוכללו

י "הטעם הוא שע' ש שמנייחא דרוחא נעשה נהירו דבוצינין ונהירו דאנפין כו"ל ומ"וד' וכניש כולא כו
ו המתקת הגבורות דוקא חוזר האור לירד ולהתמשך והוא יתרון האור אשר מתוך החשך דוקא וזהו נהיר



úéùàøá 

854 

י קבלת עונג מלמטה דוקא כדוגמת הריח דקרבנות וכדומה "א שהוא בא ע"הארת פנים דא' דאנפין בחי
מ בפה האדם "פומא למעלה יובן עד' פי. 'ל ישקני מנשיקות פיהו כו"ח נצוצין כידוע וד"להם בבירורי רפ

 אבר יש בו חיות למטה שאנו רואים הבדל והפרש גדול בין כלי הפה לשאר כלים ואברי האדם כי הנה כל
מן הנפש כמו היד שיש בה המזג של חיות הנפש בדם הוא הנפש שביד בבשר וגידים ועצמות והנה ודאי 
שחיות הנפש הרוחניות שביד גדול כחה הרבה מאותה קצת החיות שממוזגת ממנה בדם שביד בבשר 

חיות עצמו כמו שהיא כלי להעלים ולהסתיר אור ה' והוא מפני שהגשמיות של היד הוא בחי' וגידים כו
שהרי גופו של היד מצומצם ומגושם בערכו לקבל כל החיות כמו שהוא רק אפס קצהו יקבלו והעיקר יהיה 

כ בכלי הפה נהפוך הוא שכל "ז כל כלי ואבר מסתיר ומעלים אמיתת האור משא"ועד' בו בהעלם והסתר כו
 כלל שהרי אנו רואים כשימשוך עיקר החיות והאור מתגלה בפה לכמות שהוא ממש ואין הפה מסתירו

האדם הבל מן הלב לפה יפתח כלי הפה בפתיחת השפתים לכאן ולכאן ויצא ההבל של הלב כמות שהוא 
ש האהבה והתשוקה הנפלאה שבקרב ולב איש עמוק עמוק גם מה שאין הפה יכול לדבר ולא השכל "ומכ

ו רואים באהבת האב אל בנו יחידו כמו שאנ' יתגלה בפה בנשיקה כד אתחבר פומא לנשקא כו' לחשוב כו
שחביב לו כנפשו ישקנו בפה ואז כל תוך נקודת האהבה שבלבבו ברשפי אש יוצאת ומתגלה בנשיקה זו 

שיש לה כלים ואברים הרבה אך ' וספי' ז יובן למעלה כלל גדול בכל ספי"ועד' בלתי הסתר וצמצום כלל כו
העליונות כמו פומא ' פה בספי' אור הדבר להבין בחיובי. ל"וד' הפרש גדול בינם ובין כלי הפה שבה כו

כמו שהיא בעצמותה בלתי תסתר ותתעלם בכלי ' פתיחת השפע וגלויי' דאימא ודאבא וכדומה היינו בחי
מצומצם ונעלם מאד ' שאור חסד דאצי' שלמעלה היינו חסד דרועא ימינא כו' ל במשל היד כו"תחלה כנ

א מכלי חסד "ל ולא יבא השפע לנבראים כ" יד האדם התחתון כנמ"יד העליון כמו עד' בכלי החסד הנק
 היינו גלוי החסדים עלאהכלי הפה באימא ' כ בחי"משא' פ ידי יסדה ארץ כו"עליון המצומצם מאד כידוע ע

דבינה כמו שהן ממש בבלתי התלבשות כלל במסך הכלי מפני שהשפתים נפתחים לכאן ולכאן ונעשה פתח 
הותם ממש אך לפי אופן הגלוי כן יהיה אופן פתיחת השפתים אם בקמיצה קצת וחלל ליציאת החסדים במ

ל "כלי הפה דווקא שפנימית האהבה כמות שהיא מתגלה בה כנ' ל וזהו ישקני מנשיקות פיהו בבחי"וד' כו
ל והנה מה " דיפוק רעותא מפומא שלא יצא דוגמת זה בשאר אברים וכלים מטעם הנעלאהוהיינו תאובתא 

ל "בא לרמז עוד יתרון מעלה בנשיקה שבפה מלבד מעלת הפה עצמו הנ' תחבר פומא לנשקא כושאמר כד א
וגם ' ל ויתחבר בפומא דוקא כו"והוא אשר בנשיקה יהא גלוי רשפי אש האהבה שמקרב ולב איש עמוק כנ

 פ הידוע"ז יובן ע"כ' מה שאמר כד נפיק רעותא מפומא ולא מחוטמא לפי שבפומא נפיק אשא ברעותא כו
א בנשיקה שבפה נפיק "העצמות והפנימיות באדם בקרבי מעיו שלא יוכל לגלות גם בשכל ורצון כ' דיש בחי

תגבורת התשוקה הפנימית שבקרבים יוצא ובא באותו הרצון והאהבה הנגלית בפה ויש ' אשא ברעותא פי
העצמיות ' מבחיואינה ' א אהבה קרה כמים פי"אהבה ורעותא הנגלית בפה בלתי רשפי אש שבתוך מעיו כ

ל בענין הריח שימתיק הגבורות מלמטה למעלה בחוטמא דארח "והנה אמר כאן בהיפוך ממאמר הנ' כ כו"כ
אלא יפוק אשא דרעותא מפומא מלמעלה למטה ולא מחוטמא מלמטה למעלה לפי שאשא ' וכניש כו

והיינו ' ריח כוהעצמיות והפנימיות יותר משיערב לנפש ה'  היא מבחיעלאהתאובתא ' דרעותא שבנשיק
א שמחמת הבירורים דריח הקרבנות "דא' הפני' ל והטעם מובן שהאר"דמסיים באתדבקותא דנייחא וד

מים ' כ אשא דרעותא מצד עצמיות השעשועים דאב לבנו כו"משא'  כועלאהע הה"מצומצם הוא לפ' וכדומ
ש "וכמ'  הפסק לעולם כוה מלמעלה למטה ואין לה"ס ב"עצמיות דאא' כי היא בבחי' רבים לא יכבוהו כו

' כו' ל באשא דרעותא דנפיק מפומ"סמיכת ענין היין למאמר הנ. 'כ כי טובים דודיך מיין כו"ל ובג"א וד"במ
בשכל וחכמה שיגלה ' הוא לפי שהיין משמח ומוציא את ההסתרה וההעלמה שבקרב ולב איש לידי גלוי אפי

שבתוך תוך קרביו יגלה והיינו יין ' בנקודת אהבה הפנימיו "ש וק"כל מצפוני סודותיו כי נכנס יין יצא סוד וכ
ל באשא דרעותא "יועביד רעותא דהיינו שמוציאו מן העלמו וגורם סיבת הנשיקה הנ' דמחדי ונהיר אנפין כו

לפי טבעו להוציא ' כי הנה אנו רואים כשישתה האדם יין במדה וקצבה הראוי' ולא מיין דמשכר כו' כו
מצא ממנו מקור החסדים בנהירו דאנפין ולהיות מרבה להטיב גם לשונאיו וכדומה שבו לבד יהיה נ' ההעל

אך כשישתה הרבה יין יותר מכפי המדה הראויה אליו יתתהפך הטבע בו מחסדים לגבורות שיהיה בנקל 
לבא לידי כעס ורוגז על דבר קל שיעשו נגד רצונו ולא יוכל לסבול שונאיו ויהיה בחשוכא דאנפין ולהטאן 

ג וכשניתן "כי יש ביין חו' זעירא בשמחת פורים כו' לר' הכעס והאכזריות כמו רבה דשחטי' ין בבחיעיינ
ז יובן "והנה עד' על החסדי' במדה החסדים מתגברים וכשהוא יותר מן המדה הגבורות קשות מתגברי

משמח והוא יין ה' אם הבנים שמחה כו' ש המשמח אלקים כו"מוחין דאימא כמ' למעלה דיין הוא בחי
בא ליתן טעם ' ל שהוא מקור החסדים למעלה וזהו כי טובים דודיך מיין פי"ומוציא כל העלם העצמיות כנ

ל הטובים מן היין הטוב המשמח ומוציא ההעלם ההוא חסדים דאבא "ל שהוא דודיך הנ"לסיבת נשיקה הנ
בא לפרש ' פי'  דא טב כוד דחמר"ד בג"ל וע"ל וד"שהוא הפכו ממש כנ' ולאו מיין דמשכר גבורות דאימא כו

ל שהיין כלול "י הנ"הטעם שהוקבע ניסוך היין שיעור רביעית ההין דוקא ולא פחות ולא יותר ואמר שעפ
ג מזבח "לכך הקובע בתורה שיעור לניסך היין ע' ג וכשיותן במדה מרובה יתרבו הגבורות וישברו כו"מחו

ל "ע שזהו ענין העשן הנ"ורות קשות דנגה דבימלאה גבורות ונאחזים בה גם גב' עילאה לפי שידוע דהמל
שנשפעת מאם ' הוא ענין השמחה שבבינה שבמל' דאצי'  מלעלאה במזבח עלאהוכשמנסכים יין דאימא 

א אבל צריך להיות בה שיעור קצוב ומדוד בכדי שלא יהיה היין רק מקור "ש במ"הבנים שמחה דלעילא וכמ
ומבואר ' ממנו אחיזת החיצונים שבגבורות הקשות כו' יהחסדים הטובים ואם יהיה ברבוי יהיו מסתעפ

ולכך גם שכר הקריבו ' פתח האהל כו' הנק' למעלה דהקרבן מעורר למעלה דוקא ורק דרך הילוכו הוא במל
א אמנם הקרבת היין הוא היפך זה אלא "ש במ"כמ' ש הסך נסך שכר לה"בשביל התעוררות שכר למעלה כמ

ל ולכך נקבע ליין דוקא שיעור וטעם שיעור "וד' יו בהעלם תחלה כולעורר למעלה החסדים הטובים שה
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ל ומטעם זה שתה רביעית יין אל "וד' רביעית ידוע דעד שיעור זה עדיין אין מקום ליניקת הדין בבינה כו
ן "ד נלקח מן המ"ל וביאור ענין תרין שרגין שמסיים מובן בהיות המ"יורה שיכול לדון את הזכאי לחייב וד

  ).נ"ש) (ר"ביאורי הזוהר לאדמו(ל "א וד"ש במ"כמ
כלומר משמע שלא היו שם באותו מעמד הר סיני ' ומשמע כלהו דיפקון מאינון דקיימי תמן וכו: א"צא ע

אלא אותם שיצאו מאותם שהיו עומדים שם דהיינו בניהם אשר יקומו אחריהם לבד משמע כן מדכתיב 
כ קשה איך אמרת דכלהו בני נשא דזמינין למהוי "אב ואעמנו היום כלומר עמנו הם יושבים בהעלם במוח ה

ש הבאים "בעלמא דהא קרא כתיב עמנו היום דהיינו הבנים שבמוח האב שהם עמו דוקא ולא בני בניהם וכ
אחריהם ולא כתיב עמנו עומד היום דאי הוה אמר הכי לא הוה משמע אלא אותם שעומדים ממש שם 

כ איך אמרת דכלהו בני נשא דזמינין למיתי לעלמא "דים עמהם ואדהיינו בניהם אשר כבר נולדו והם עומ
  ).נ"ש(' עד הדור האחרון קיימו תמן וכו

ח נמי הוא כמו אמר מר שהביאו לעיל מימרא זו דף פח "האי ת' ח עד לא אתגזר אברהם וכו"ת: א"צא ע
ר יהודה "א: ח" ז.דוק ותשכח אומרו כמא דאמרן כמא דאתמר' וחזר והביאו כאן להקשות ואי תימא וכו

ס דלא "י' ה מזווג זווגין וכו"קב). אמר בת פלוני לפלוני ה"ר יצחק קב"ה גורס א"ר צמח הרב זלה"מוהר(
בת פלוני לפלוני והיא היא קושיא דמאי כרוזא ' מאי קא מיירי כלומר מאי חידושא איכא באמיר: גרסי ליה

עלייהו הוי צריך ' ין מחבר לון כדבקדמיתא ומכרזה דידע אינון רוחין ונשמת"עד קב' אבא וכו' הכא ותירץ ר
 ).נ"ש(ח "ז. וידיעתו שזה זווגו של זה מקדמת דנא קודם צאתם' הכרוז להודיע כחו ית
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 .ו" נוסף דפ)כקדמיתא (176
  .א"דבר אחר נמחק בהגהות הגר 177
 .ו" נוסף בדפ)כהני (178
 .ו"דפ" ביה כטלית" 179
 ).אור יקר(כרי  180
 .ו"דהאי דפ 181
  .א"מכאן עד סוף הקטע נמחק בהגהות הגר 182
 .א"נמחק בהגהות הגר 183
 .)דנהיר(נוסף ) ו”דפ(ב 184
 .,)א טרטשי"נ(נוסף ) ו”דפ(ב 185
 ".זהירין"איתא ) ו”דפ(ב 186
 ).ר"מאמ(אתתקנו  187
 .מהם: לשון הפסוק 188
 .,)א תליתאה"ס(נוסף ) ו”דפ(ב 189
 ).יהל אור(האי  190
 .אור שזה קודם לשורה הבאה@יש משמעות ביהל  191
 .ו" דפ–עמין  192
 ).ו"דפ(בנהירו  193
 ).נוסף באור יקר(למניינא  194
 .ברא שיתאיתא ) ו”דפ(ב 195
 .'וד' א מחליף מדורא ג"הגהות הגר 196
 ).א"הגהות הגר(דשביבין  197
מדורא עלאה קריב למלכו "הוא " מדורא חמישאה"ואילו " מהדורא שתיתאה"ל שזהו הקרוי כאן "צ 198
  ).א"הגהות הגר(הקרוי כאן שתיתאה " שמיא

  ".לימא"ובמקומו איתא , א"נמחק בהגהות הגר" למלכו שמיא" 199
 ).א"סף בהגהות הגרנו(בהאי  200
 .א"נמחק בהגהות הגר 201
 ).א"הגהות הגר(ואליף לון ' ל שמיה וכו"אהניא 202
203 @ 
 ).ו"דפ ()א דחסידי"נ( 204
א מוסיף שורה " כנראה שהגר–במכתבו ' חסר שורה א(די במדורא נמחק ' ל ותי"כצ' תתאה וכו 205

א חד רוחא ומיכאל שמיה תתאי היכלא שתיתאה היכלא דא עלאה על כולהו הכא קיימ) שחסרה בזוהר
  ##).*א"הגהות הגר(

 ).מ"ו ומ"נוסף בדפ(' ז' היכל ו 206
 ).ו"דפ(בתרעין  207
 ).יהל אור(נהורא  208
 ).א"הגהות הגר(מנצצין  209
  ).ה ביהל אור"א וכ"הגהות הגר(תרשישים דעינייהו כעינא דחיוותא  210
 ).יהל אור(חיותא  211
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 ).ו"דפ ()א רמיא"נ (212
 ).יהל אור(משתמע  213
 ).יהל אור(סתכו א 214
 ).יהל אור(כחוורתא  215
  ).יהל אור(ואלין  216
  ).יהל אור(דרמיא  217
 ).יהל אור(ותלת  218
 ).יהל אור(סגר  219
 ).ו”דפ( מוסגר ב–  וקיימא לאתאחדא220
 ".בדא"ובמקומו איתא , נמחק ביהל אור" עם דא" 221
 ).יהל אור(נציצא  222
 ).יהל אור(ולבתר  223
 .ודחקיןנוסף ) ו”דפ(ב 224
 ).יהל אור" (כלילן"ובמקומו איתא , נמחק ביהל אור" כלהו) רבןרב"( 225
 )יהל אור(רבוא  226
 ).יהל אור(שליחן דעלמא  227
 ).יהל אור(וכד  228
 ).יהל אור(אחידין  229
 ).יהל אור(זכוון  230
 ).יהל אור(נפקו  231
 .נמחק ביהל אור 232
 ).יהל אור(לגו  233
 .,)כן כל(נוסף ) ו”דפ(ב 234
 ).יהל אור(בהו ההוא  235
 ".חיותא קדישא מלהטא"ובמקומו איתא , נמחק ביהל אור" חיוותא קדישא מתלהטא" 236
 ).יהל אור(אנשא  237
 )יהל אור(רבבן  238
 ).יהל אור(נהרא  239
 ).יהל אור(רבבן  240
 ).יהל אור(מעבירין  241
 ).יהל אור(והאי  242
 ).יהל אור(חיותא  243
  ".בהאי' וחר"ובמקומו איתא , נמחק ביהל אור" האי) רוחא באתר(בהדי " 244
 ).יהל אור(באפין  245
 ).יהל אור(חיותא  246
 ).יהל אור(מניה  247
 ".חד אופן אקרי דאינון"נמחק ביהל אור ובמקומו גורס " חד אקרי אופן דאיהו" 248
 .ע מקורו, וצדחיווןבדפוס וינלא איתא  249
 ".דא נטילהכא כד נטלי חיותא "ובמקומו איתא , נמחק ביהל אור" מהכא כד נטלא חיותא דא נטלא" 250
 ).יהל אור(חיותא בחיותא  251
 ).יהל אור(ושאיט  252
 ).יהל אור(ואתהדרן  253
 ).ו"דפ(והאי  254
 ).יהל אור(בקיומא  255
 ).יהל אור(דרחימותא  256
 ).יהל אור(מתפרשין  257
 ).אור יקר(דייקא  258
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 ).ו"דפ ()א ואיהו טאס עלמא"ס (259
 ).ו"נוסף בדפ ( יסוד260
 ).ו"נוסף בדפ ()נ"זכי ב (261
 ).ו"דפ ()י בהולק (262
 ).ו"דפ(לעלמא  263
 ).ו"דפ ()א אשרה"נ (264
 ).ו”נוסף בדפ(מלין  265
 .הערות' ועי, )ו"דפ ()א בזוטא"נ( 266
 ).ו"דפ(נקבי  267
 .ו"נוסף בדפ" או "268
 .ו" נוסף בדפ)א נחתי ונקטין"ס (269
 .ו" נוסף בדפ)א בתהומיא"נ (270
 ).ו"דפ(והי  271
 ).ו"דפ(ותא  272
 ).ו"דפ(אנפין  273
 .א שזה גרסת יודעי בינה"נ' ועי, )תענשו עלייהואא בגין דלא "נ(ף ו נוס”בדפ 274
 ).ו"דפ( לההוא 275
 ).ו”נוסף בדפ ( לאמר דא אתתא זה דא צדיק276
 ).ו"נוסף בדפ ( ויקרא את שמו נח וכתיב277
 ).ו”נוסף בדפ) (חדא (278
 ).ו”נוסף בדפ(דאיהו  279
 ).ו”דפ(ודא  280
 ).ו"דפ(דא קרי  281
 ).ו"דפ(לאמר  282
 ).ו"סף בדפנו( דהיא 283
 ).יהל אור(זמנין  284
 ).ו"דפ(ואי אפשר  285
 ).ו"דפ(אלין  286
 ).ו"דפ(ו "י 287
 .ש בזוהר הרקיע"עיי, )זוהר הרקיע(ופלגא  288
 ".אבן אופן"ו ובמוקמו איתא ”נמחק בדפ" ארץ חשך" 289
 ).ו"דפ( )א אנהירו"נ (290
 ).ו"דפ (סטוריק 291
 ).ו"דפ ()בלחודוי( 292
 ).אא ההו"ס(מ ויהל אור נוסף "במ 293
 ).מ"ו ומ"נוסף בדפ) (א האי"נ( 294
  ).יהל אור(ועאל  295
 ).יהל אור(דמיניה  296
 ).ו"דפ ()י יוסי מחוזא'בר (297
 ).ו"דפ ()א עם"נ( 298
 ).ו"דפ ( הוא299
 ).ו ואור יקר"נוסף בדפ ()א איהו"נ (300
 ).ו"נוסף בדפ (' וגו301
 ).ולא כן בזוהר הרקיע, יהל אור(ל להיפך "צ 302
 ).ו"דפ ( אשתדל303
 ).ו"דפ (להו ע304
 ).ו"נוסף בדפ) (ימי עולם משה עמו (305
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 ).אור יקר(פסירין  306
 . נוסף ביהל אור–מעבר  307
 ).ו”דפ(  עאל308
 ).ו”נוסף בדפ ( ולא309
 ).ו”דפ(דאורייתא  310
 ).ו”נוסף בדפ(ואמר  311
 .'וידבר'נוסח הפסוק  312
 .ו" נוסף בדפ)א טמירא"נ (313
 ).ו"דפ (נייהובי 314
 ).נוסף באור יקר(ואשלים  315
 .סתרי תורה באור יקר 316
 ).ו ואור יקר"דפ(דהוא  317
 .ו" דפ–לעלמין  318
 .ו" דפ–נתקיף  319
 .ו"ין דפ עבד320
 .ו" דפ–ולאתקפא  321
 .ו" דפ– )ביה (322
 .ו" דפ–] די אלהא[ 323
 .ו" דפ–  די לה324
 .ל שזה טעות"ונ, ובמקומו איתא עם אלין אלין, אלין עם אלין נמקח בדרך אמת 325
  ).יהל אור(דעאלין  326
 .מחק ביהל אורנ 327
 ).יהל אור(בחושבן  328
 .ו" דפ–) כדאיא "ס( 329
 @).מ"דפ(לאתדבקא  330
  ".בכלהו דאזהר ליה"א ובמקומו כתוב "נמחק בהגהות הגר דאבטח ליה בכלהו הבטחות 331
  ).יהל אור(אעדי  332
 ).הערת הזוהר(מכאן עד ויעבור הוא גליון  333
 ).ו"נוסף בדפ ()אב ורם (334
 ).ו"דפ ()דההוא (335
 ).ו"דפ(י שבט 336
 ).ו"דפ(אמתיק  337
 ).ו"דפ(פתחין  338
 .@ק"ה נמחק בדפ"ו 339
  .@ק" מוסגר בדפ-  ונפשא אשתארת תמן בגופא340
 ).ו"דפ(בטורא  341
 @).מ"דפ(עאלת  342
 ).ו"דפ ()ונפשא( 343
 ).אור יקר(לאורכא  344
 .מ"כל פיסקא זו נמחק בדפ 345
 .ו" נוסף בדפ)מן כלא (346
לפרעה רשימו למאן "ובמקומו איתא , א"ק בהגהות הגרנמח "במצרים רשימו למאן דאנא זמין" 347

 ".דאינון זמין
 ).אור יקר(תיובתא  348
 ).ו"דפ(אברהם  349
 .ו" דפ– )והא (350
 ).אור יקר(ורוחין  351



úéùàøá 

863 

                                                                                                                                                                                     

 ).מ"דפ(ומגיד  352
 ).מ"דפ(ומגיד  353
 .ו" דפ– )א לאשתלא איבא"נ (354
  ).דרך אמת(ב "דף פו ע" ומלכי צדק"מקומו קודם  355
 ).ו"דפ( ההוא 356
 .ו" נוסף בדפ– לסבר אנפין דיומין 357
 .ו" דפ– )א יתבא"ס (358
 .ו" נוסף בדפ-  דדא359
 ).נוסף באור יקר(תרעי  360
 .ו" נוסף בדפ–  באורייתא361
 ).ו"דפ(דתלת  362
 .ו והוא לשון הפסוק" דפ– )י צבאות"אלה (363
 ).מ"דפ(אמרו  364
  ##*לתקן התרגום @.אמנם בשמואל איתא וישכחו, אין כזה פסוק 365

   שופטים פרק ב ספר) 2(
ויעזבו את ידוד אלהי אבותם המוציא אותם מארץ מצרים וילכו אחרי אלהים אחרים מאלהי ) יב(

 :העמים אשר סביבותיהם וישתחוו להם ויכעסו את ידוד
 ).אור יקר(להון  366
 ).אור יקר(היכי אמר  367
 .ו" נוסף בדפ– )מלאכי חבלה (368
 .ו" דפ–אנן  369
 .ו"נמחק בדפ 370
 @.ק"מוסגר בדפ 371
 לבדוק@ 372
 ).ו"דפ(מאיזה  373
 ).ו"דפ(שחיה  374
 ).ח"נוסף בתז (משכיל על דבר ימצא טוב היינו יזהרו כזהר הרקיע כזהר) משלי טז(א " והמשכילים כד375
 ).ח"תז(בסליקו  376
 ).ח"תז( נציץ אדליקואנהיר ור י זה377
 ).ח"נוסף בתז(זהירין  378
 ).ח"תז(זהרא דטמיר  379
 ).ח"תז(נציצו דרגין  380
 ".סיפתא בעיקורא"ובמקומו איתא , ח"נמחק בתז" ר ספרא דא"זה" 381
 .ו" דפ– )א לגבי זהר"ס (382
 ).מ"מ(וגו  383
  ".כאשר כלה מיד' וילך ה"ובמקומו איתא , א"נמחק בהגהות הגר" ם מעל אברהם"ויעל אלהי" 384
 .ו" דפ– )א יכיל"ס (385
 .ו" דפ– )א סגירו או נדה"נ (386
 ).ו"דפ(אסתלקין  387
 .ו" דפ-  )ביה (388
 )א"נוסף בהגהות הגר(מליל  389
 .ו"מוסגר בדפ 390
 .ו" דפ–  ירידה לביש ארדה נא391
  ).א"הגהות הגר(צלילן וקלילן  392
 ).ו"דפ(קלין  393
 ).ו"נוסף בדפ ( חרצין394
 .ו" נוסף בדפ– )א פסקא"ס (395



úéùàøá 

864 

                                                                                                                                                                                     

 .ו" דפ– )א חנניאל"ס (396
 ).ו"דפ(חלק ראשון  397
 ).ו"דפ(אסיק  398
 .ו" דפ–) א ממנו"ס( 399
 . לרב זילבר הרב שולץ לא ידעלשאול##* 400
 ).אור יקר(קטורא  401
 ).אור יקר(ורוח  402
  .ו" נוסף בדפ-   בההוא403
 .ו" נוסף בדפ– )א מההוא זמנא"ס (404
 .ו" נוסף בדפ– )א לאובלא"ס (405
 ).ו"דפ(היא  406
 ).ו"דפ(באברהם נאמר  407
  .א" נמחק בהגהות הגר–  אך לא בת אמי408
ובשמו תשבע אתר שביעאה ' ים להם דא דרגא עלאה וכובדיניא וסימנך ואת דוד מלכם אשר אק 409

  ).א"הגהות הגר(' דדרגין ואותו תעבוד בגין כך אתדביק וכו
 ).ו"דפ(חייס  410
 .מ"וכן הוא במ, ו" נוסף בדפ–) א דנשמתין דצדיקיא צרירן"ס (411
 ).ו"דפ(הנקדם  412
 .ו" מוסגר בדפ–  דאשתכח כלא כחדא413
 .ו" דפ– )ונשתרש (414
  .א" נמחק בהגהות הגר– ה בנים" הנה נחלת יהו415
 ).אור יקר(דלען במילי דאורייתא ). ו"דפ(דבמלי  416
 .ו" דפ– )א בסירי"נ (417
 .ו" דפ–) נהוראא "נ( 418
 ).נוסף באור יקר(דאיהו כנסת ישראל ' והאי איהו עת לעשות לה 419
 ".שתין נפש כדין שלימו"ובמקומו איתא , מ"נמחק במ" כדין שלימו שתין נפש" 420
 ).א"נוסף בהגהות הגר( הארץ ותרץ 421
 ).אור יקר(ובה  422
 .ו" דפ–) לא( 423
 ).אור יקר(דינא דצדק  424
 @.ק" מוסגר בדפ–  יעקבה בי425
 ).ג באור יקר"י(דשרה  426
 ).אור יקר(ויזדמנון  427
 ".אתדן"ובמקומו איתא , נמחק באור יקר" עם דא" 428
 ).אור יקר(אלעזר  429
 .ו" דפ– )'חק לא הוה בעלמא אלא אתפקיד וכוא ואת אמרת בין השמשות ותו והא יצ"נ (430
 ).מ"מ(ותו יצחק לא הוה בעלמא  431
 .ו" נוסף בדפ–  ביה432
 .ו" נוסף בדפ יראה433
 )ו"דפ(בדוכתיה  434
 ).ז"רמ(כגולם  435
נמחק ביהל " ה כד אתעביד דינא ברשיעייא"הא לית נייחא קמי קבו החפוץ אחפוץ מות רשע א"כד" 436

 החפוץ אחפוץ מות א" כדה כד אתעביד דינא ברשיעייא" נייחא קמי קבהא ליתו"ובמקומו איתא , אור
 ).יהל אור" (רשע

 ).נוסף באור יקר(בתיקונא עלאה  437
 ).אור יקר(מאן מלך  438
 ).ו"דפ(אתעבד  439
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 ).אור יקר(וכדין איהי  440
 ).זהר הרקיע( כולהון חיין לעילא 441
 .ו"בדפ מוסגר – י בישיבה של מעלה" אלו הם חדושים שהגידו לרשב442
 כתיב שנה רזא דיחודא דלא אתפרש לעלמין שבע שנים אלין אתפרשן בדינא ורחמי בכמה סטרין 443

  .א" נמחק בהגהות הגר– ואורחין מה דלא הוי הכי לעילא ובגין כך
  .ו"מוסגר בדפ 444
 .וכן הוא לשון הפסוק, )ו"דפ(לכל  445
 ).ו"דפ(לכל  446
 .ו" דפ- אעיד  447
 ).מ"ו ובמ"נוסף בדפ(נער  448
 ).ו"דפ(יליה ד 449
 )ו"דפ(בסתירו  450
 ).ו"דפ(ימצו  451
 .ו" נוסף בדפ– )בזמנא (452
 ).ו"דפ(בדיוקנא  453
 ).מ"דפ(אתפרשנא  454
 .מ" נמחק בדפ–' ולא ב 455
 מ גור סאת המוסגר"דפ 456
 ).אור יקר(ואתרמיז  457
 ).ו"דפ(שזכו  458
 .ו" דפ-  לי459
 ).אור יקר(וחוה  460
  .א"גהות הגר נמחק בה–  מערת המכפלה וקרא קרי לה לבתר461
 .ו" נוסף בדפ– )ירושלים לתתא אחידת בתרין סטרין לעילא ותתא (462
 ).ו"דפ(לאעלאה  463
 .נמחק באור יקר 464
 ).אור יקר(לא מית מאי לא מית  465
 .מ" נמחק במ–  תו הא כתיב466
 ).ו"דפ(דהוא  467
  ).מ"ומ, ו"דפ ( מיא באשא468

 
469  êá)ôã"å.( 
470  ïéçéø éðéî)ôã"îøå å"æ.( 
471 ôãá ÷çîð"å. 
472  éçå)úîà êøã(?*##. 
473  ìëå)ôã"å.( 
474  ïì)ôã"å.( 
475  éðäîì)ôã"å.( 
476) ñ"ïéú÷ò à( -ôã "å. 
477  àæøá)ôã"å.( 
478ä÷áø çëðì àìå  –øâä úåäâäá ÷çîð "à.  
479  úà–ôãá óñåð "å. 
480 øâä úåäâäá ÷çîð"à. 
481  äàðùã àåä)ø÷é øåà?.( 
482÷ìúñàã  –ôã "å. 
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483  íäøáà)î"î.( 
484 ôãá ÷çîð"å. 
485 ìëàå ú)øâä úåäâäá óñåð"à.( 
486 ôãá øâñåî"å. 
487 )ñ"àúðéëù à (–ôã "å. 
488  ïéòøú ïéòáù äéìå åùòã)ø÷é øåàá óñåð.( 
489  äéìéã)ôã"å( 
490  øòúà)ø÷é øåà.( 
491 ôãá ÷çîð"å. 
492  äëìå)ôã"å.( 
493  àéåç àåää)ø÷é øåàá óñåð.( 
494  àçâàì)ôã"å.( 
495  ÷ìúñà)ôã"å.( 


