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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 והו אל הים ויעמוליאת 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 )וןהעלי(למה הים 

 . ים,מוואלא ודאי היה הדבר במק. הולך
 והרקיע לכסא , הים דומה לרקיע,שנינו

משום ( הים אחז בו ונטל אותו לכן 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 היםולייטוישאו את יונה ו"

 òáùå äðù íéøùòå äðù äàî äøù ééç åéäéå
 íéðù)à âë úéùàøá ( øîàå çúô éñåé éáø) äðåé
åè à ( ãåîòéå íéä ìà åäåìéèéå äðåé úà åàùéå

 àîòè éàî àìëúñàì úéà àëä åôòæî íéä
 äéìò úùéòøà àìå äðåéã äéìò àîé úùéòøà
 äéìò éøùú àìã ïéâá ìéæà äåäã ïåéë àòøà

éëù àîé àúð)äàìò ( äåä ãë äéá ãéçà éàîà
éàãå àìà ìéæà1ïðú íé äåä äéøúàá äìî   íé

òé÷øì àéîã2 àîé êë ïéâáå ãåáëä àñëì òé÷øå 
äéá ãéçà3 äéì ìèðå >÷éøò äåäã ïéâá< éî÷î 
 ÷øò àîé)ð"àîé éî÷îå à1àøù 2úëåã à3 (] éãù

àäúëåãá äéá àãé àîé4[ >ð" àãé éøùú à
àäúëåãá<é úà åàùéå íéä ìà åäåìéèéå äðå  

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 ,אותו
וישאו את " , מיד,ני אל היםו והטילישאונ

 ,כיון שנזרק בים". הו אל היםולייונה ויט
עד כסא המלך פרחה ממנו נשמתו ועלתה 

 àîéá éåëøé éòáèå äéì éìèð ååä ãë àðôéìåà
 äî ìë àîé ùéòøúà äéì ïéô÷æ êéëù àîé äåä
 øîà åäéàã ãò àîé êéëúùà éëä äéì éòáèã

éðåàù5 åàùéå ãéî íéä ìà éðåìéèäå äðåé úà6 
 äéðî äçøô íéá éîøúàã ïåéë íéä ìà åäåìéèéå

äéúîùð7 úðãúàå àëìîã àééñøë ãò à÷ìñå 

                                                           

ומבחינת הדין '  בחינת הדין שבמלל ים מורה ע"ר). יהל אור(ם "כסא הוא שכינה והיא ים בדגש המ 1
  ).א"נ(מ "א. ה בוכ בחינת דין זה בעצמו פגע"הזה היה בורח ע

 מקננא בכרסייא שהיא מאא' וכו,  והיינו בסוד השפעתה לבריאה,' בחינת ים שהיא ביסוד הנוק2
וזהו , י דרחל ומשם אל הבריאה"י דזעיר אל תנה"י שלה משפעת הארתה דרך תנה"והוא שמתנה, בבריאה

ים ). ז"רמ ( כנודעאמאהיא לכסא הכבוד , 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 
כיון שהמלכות יש לה הארה מהבינה שנקראת כסא הכבוד והבינה דינין מתערין מינ הומהגבורות  3

 ).מ"מ(ביה שהים רומז לדין שבה נבנית המלכות ולכך ימא שהיא המלכות אחיד 
,  יונה כשרצה לכבוש את נבואתו מקמי ימא ערק'וכו,  והנה כל נבואה היא מצד אמא המקננת בבריאה4

, ולכך שדי ימא ידא ביה בדוכתהא, דהיינו מלפני אמא המאירה בבריאה, ממה שהוא לפני הים וקודם לו' פי
והיינו ' וכו. גבורות' ם שוים הם שסודם ה"ד וי" יכי, וירצה ששלחה בו ידה החזקה במקומה, הכי גרסינן

 ולכן אתרגיש ימא דווקא, כי בכבישת נבואתו מנע אור אמא מן הבריאה, שדי ימא ידא ביה בדוכתהא
 ).ז"רמ(

 היתה כוונתו שבכח תשובתו בקיבול מיתתו לכפרה תעלה נשמתו עד כסא הכבוד היא אמא שנגדה 5
וזהו שאוני למעלה והטילוני , ן שלה"לתיקון מ'  ליסוד הנוקמארב מאובזה תתוקן נשמתו ותרד בכח , פשע

אז , לשוב שחשב שהגויים קרובים, ל"ולהיות שכוונתו היתה לכבוד ישראל וכמו שאמרו רז. בכח אל הים
כי פרחה , לכן זכה שנעשית מחשבתו, חשש שיזכו הם לאיזה שפע מאמא שבה התשובה ויגרע כח הקדושה

,  אכן בכח תשובתו זכה כי ואהדרת ליה נשמתיה'וכו, ה פגומה בכיבוש הנבואהשהית, מניה נשמתיה
 .)ז"רמ (ושם סוד טל המחיה מתים', בהורדת שפע ממוחא סתימאה ששם שורש אי

 .'מאחר שהם מהגבורות דנוק, ב בענין הקשר שבין אליהו ליונה"ב ס ע"ה ח"דע' עי 6
טעם שהוצרך למות מיתה גמורה להיותו מגבורות ובזה נבין ',  יונה הוא מסוד יצחק מסטרא דנוק7
אותה ['  וכוולכן היה די לו בעקידה', מה שאין כן יצחק שהיה מגבורות הזכר העתידות להנתן לנוק' הנוק
ש בזוהר "ס מ"וז. נתנה אליהו אל יונה בן אמיתי בן הצרפית כשהחיה אותו, הנקראת טפה דיוסף' הבחי
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 ונכנס בפי , וחזרה לו נשמתו.ונדונה לפניו
 התקיים לאחר מכן .הדג ההוא ומת הדג

  . ופרשוה,אותו הדג

 àîåôá ìàòå äéúîùð äéì úøãäàå äéî÷
àðåð àåääã8 àåää íéé÷úà øúáì àðåð úéîå 

 äåî÷åàå àðåð  
  àúôñåú  
היינו  אנו , גוף המשנה".ויהיו חיי שרה"

ה  שמענו קול מתהפך ממעלה למט,קרובים
 קול משבר הרים ומשבר ,מתפשט בעולם
חזקות סערות  רוחות ,סלעים חזקים

 ,היה אומר במסעיו.  אזנינו פתוחות,עולות
 ,נה בחוריהםי ֵש, הדוממים, הישניםעירא

ולא ( המלך שמדבר .עומדים על עמדם
 שלטון של ,שומרי השערים) נמצאו, עברו

לם לא וכ.  רבים עומד על עמדויראים
ודעים שהספר פתוח ובשם לא ימרגישים ו

 ושוכני ,מה עומד ונוטל בחשבון ודּו,נכתב
יות ממונה  לה9ב טובו וקר,ים לחוץִבעפר ַש

.  אינם חושקים בגלגול והפוך,םעליה
 רשעים נמחים ה,נופלים ולא עומדים

ב  מי יבקש אותם ומי יַש,מהמספרו של דּו
 אוי , אוי לחייהם, אוי להם.םבחשבונ

 בשבילם נאמר ,)תםלנפשו(לרגשות שלהם 
  .' וגו"ימחו מספר חיים"

äøù ééç åéäéå10) à âë úéùàøá ( àôåâ
ïéúéðúîã11 àì÷ àðòîù àðéåä ïéáéø÷ ïðà 

 ì÷ àîìòá úèùôúà àúúì àìéòî êôäúî
 ïéìåòìò ïéôé÷ú ïéøðè øáúîå ïéøåè øáúî
 éåðìèîá øîà äåä ïçéúô àððãåà ïé÷ìñ ïéáøáø

çá àúðéù ïéîéîã ïëéîã àúéöå÷ õå÷ ïåäéøå
 àëìî ïåäéîåé÷á ïéîéé÷)ììîîã] (àììîã [

])ð"à [åçëúùà åøáòà àìå(ïéòøú éøèð 12 
 àèéìù]ïéìéçã) [ïéìîù( äéîåé÷á í÷ ïéàéâñ 

 àîùáå çéúô àøôñã éòãé àìå ïùâøî àì åäìë
 éøééãå àðáùåçá ìéèðå íéà÷ äîåãå áåúëà
 àì åäá äàðîúàì áè áéø÷å øáì ïéáééú àøôò

å àìåâìâ ïéáéàú ïåçîúà ïéîéé÷ àìå ïéìôð êåôä
 áéúé ïàîå ïåì òáúé ïàî äîåãã àøôñî ïéáééç

 ïåäéùâøì éåå ïåäééçì éåå ïåì éåå ïåäðáùåçá)ñ" à
ïåäéùôðì ( 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 ïðáø13) áé æ øéù( äëì 
 àöåéä ïðáø åðú íéøôëá äðéìð äãùä àöð éãåã
 äáåç àéäù äìôú úåìôú ùìù ììôúé êøãì
 äùåò àåäù êøãä ìò êøãä úìôúå íåé ìù

                                                                                                                                                                                     

בפיך '  הברא וד"כד, ודא איהו בן אמיתי, יונה מחיליה דאליהו קא אתי תנא ):א"דף קצז ע(בפרשת ויקהל 
 . )ז"רמ] ( הקדמה לב- הגלגולים שער -  אמת
כי חשבה הקליפה לשלוט , וידגו לרוב) טז, מח( הוא יסוד דקליפת נוגה שהוא נגדיי ליוסף שנאמר בו 8

 של יונה כי זכה להחזיר לקדושה והוא סוד תיקונו. מת אותו דג וחזר להתקיים אבל היה לרעתה כי, בו
 ).ז"רמ(אותה קליפת נוגה שהיתה מנגדתו 

 .הרב זילבר@@ 9
.  אולי היתה המשנה ארוכה והעתיקו ממנה גוף ועצמות המשנה בקיצור מופלג וזהו גופא דמתניתין10

 ).א"נ(ח "ז
 ).א"נ('  למש פירו11
 ).א"נ(מ "א.  היינו מטטרון12
וגם נודע שביום הוא תיקון כולל בכל . יות העולמות ולהעלות הבירוריםע להח"ן יורדים לבי"כלי זו'  ג13

כי ', ש כנסת ישראל לדודה לכה דודי נצא השדה וגו"וז. ע אבל בערבית הוא בבריאה לבד"העולמות דבי
וכפרים הם סוד ההיכלות , הוא בלילה, ונלינה בכפרים, השדה הוא מקום הקליפות ושם הוא היציאה ביום

והיא היא המתחננת ומתפללת לדודה שילך עמה בכל , ם בנות העיר הגדולה מלכות דאצילותשה] דבריאה[
וכדי שתוכל לשוב לביתה העליון אחר שתעשה המוטל , ע לשמרה מכל פגעים רעים"אותו הדרך של בי

 וכמו שנרמז בפסוק, וזה בכח הצדיקים, עליה שהוא בירורי נדחיה מידי יום ביומו והיא היא חובה של יום
ולעומת כן היוצא לדרך יתפלל . ל על בתי כנסיות ובתי מדרשות"שדרשו רז, שלאחריו נשכימה לכרמים

 . )ז"רמ(
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 , ויאמר את השלשה האלו.לביתו לשלום
 כל , ששנינו,םיכול לעשותיחד אפילו 

ל אותן ושאלותיו של אדם יכול לכל
  . בשומע תפלה

 àîéìå íåìùì åúéáì øåæçéù äìôúå]éðäì åäì [
)éðä äéì(äùìù 14 åìéôà ]ãçàá) [äæéàá( ìéëé 

 ìéëé íãà ìù åéúåìàù ìë ïðéðúã äéãáòîì
òîåùá åäðéììëîì äìôú   

 כל מעשיו של אדם ,אמר רבי יהודה
 כולם  ועל, הן טוב והן רע,כתובים בספר

 אמר רב ,ששנינו. עתיד לתת את הדין
גלמי ראו " מה שכתוב ,יהודה אמר רב

 ,לםואותם הדברים שעשה הג ,"עיניך
ראו עיניך  כולם ,שאינו משגיח בעולם הבא

 ,"יכתבו כולם ועל ספרך" .נת בהםישעי
 הלכך ,ם דין וחשבון לעולם הבאתן עליהיל

אמר . לתו תמיד ויועיל לוייקדים אדם תפ
רות אלא מי י אין אדם עושה עב,רבי יצחק
 אותו שלא  והיינו,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 ,ו רבי יצחקאמר ל. הפסוק הזה

  גלמי" ,הראשון אמרו

 ïéáéúë ùð øáã éåãáåò ìë äãåäé éáø øîà 
ïåäìë ìòå ùéá ïä áè ïä àøôñá15ãéúò )é( 

àðéã ïúéîì] ãïðéðú[ )ã( äãåäé áø øîà) øîà
áø( áéúëã éàî )æè èì÷ íéìäú ( åàø éîìâ

íìåâä äùòù íéøáãä íúåà êéðéò4 åðéàù 
çéâùî16ðéò åàø íìåë àáä íìåòá  úðééòù êé

 åáúëé íìë êøôñ ìòå íäá)æè èì÷ íéìäú (
 êëìéä àáä íìåòì ïåáùçå ïéã íäéìò ïúéì
 éáø øîà äéì ìéòåéå ãéîú åúìôú íãà íéã÷é
 àåäù éî àìà úåøéáò äùåò íãà ïéà ÷çöé

 åðééäå íãà àìå íìåâ]ä[ ìëúñî àìã àåä
 àøéòá éàäë éåãáåò ìë àìà àùéã÷ àúîùðá

úòãé àìå úçâùî àìã íìåâ éëå åá éáø øîà 
 ÷çöé éáø åì øîà à÷åñô éàä øîàã ãåã éø÷úî

éîìâ åøîà ïåùàøä íãà  
  àë÷/á  
  øäæ  

 בשעה שאדם עולה על מטתו ,בא וראה
 נשמתו יוצאת ממנו ,בכל לילה ולילה

 אם זכאי ,ונדונית לפני בית הדין של המלך
והדין הוא . חוזרת לעולם הזה ,התקייםל

ין דנים את האיש על שהרי א , צבעיםבשני
 שכתוב ,מן לעשותוהרעות שהוא עתיד ומז

 ולא ".באשר הוא שם' כי שמע אלהים וגו"

 éæç àú àúòùá ìë äéñøòá ÷éìñ ùð øáã
 éî÷ úðãúàå äéðî ú÷ôð äéúîùð àéìéìå àéìéì

àëìîã àðéã éá17÷úàì äàëæ éà  àîéé
ïéðååâ ïéøúá àåä àðéãå àîìò éàäì úøãäúà 
 åäéàã ïéùéá ìò ùð øáì äéì ïéðééã àì àäã

ãáòîì ïéîæå ãéúò18 > áéúëã)æé àë úéùàøá (

                                                                                                                                                                                     

 ).ז"רמ ('ומשני אפילו באחד וכו.  אם הוא צריך לאמרן כל אחת ואחת בפני עצמה14
על הטוב אם עשאו בשלימות ועל הרע לפי מדרגת כח היצר הרע שהיה לו כשחטא אם שוגג או '  פי15

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 של ,  דע שהאדם שאינו נזהר ומשתדל להשתלם תמיד הוא גולם ממש בלי צורת פרצוף16

כעין מלכות , והרי הוא בבחינת הקטנות, ג מצוות כנגד איברי הפרצוף וניצוצי נשמתו"אדם נשלם בתרי
 ממש נבנה ונשלם וכן האדם, 'וכוב "בהיותה בסוד נקודה ועומדת באחור ואין לה כח ועינים להשגיח בעוה

 ).ז"רמ (לפי מעשיו
והענין שכל נשמה מסתלקת ',  בא ליתן טעם למה לפי האמת לא מת יונה כדין כובש נבואתו וכו17

והיינו ממש בי , ס הגבורות אשר ביסוד רחל"ה, ואתדנת קמי בי דינא, ן"בסוד מ' בלילה לעלות ליסוד הנוק
ש "וז. ם ראוי הוא ליכנס בתוך היסוד הוא גן עדן אם לאושהן מתעוררות לעיין בדין כל אחד ואחד א, 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 , לו כח לדחות סיגי הליחות ולעשות בירור הנכון

  ).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 דברים18

ש "וז, והשני היא היכולת וההזמנה להוציאו לפועל, ממנו לא יבצר מלעשותו שהרי הוא כבר מעותד לכך
גם שהוא איש רע ' פי, אשון לאוטובא ליה על אינון טבין דהשתאהר,  התרין גוונין שאמר הם.' וכווזמין
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תאמר שדנים אותו על הטובות שעשה 
 אלא להיטיב לו על אותם טובות של ,לחוד

 ודנים אותו על . כמו שנתבאר,עכשיו
 , ובשבילם הוא נצול,יות שעתיד לעשותוזכ

ום  מש,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

דון האדם לפני י 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
éëæ ìò äéì åäééðéâáå ãáòîì ïéîæ åäéàã ïé

áéæúùà19 ïéâá àáééç àúùä åäéàã áâ ìò óà 
á÷ã"ïééøá ìë íò åáéè ãéáò ä20 éåçøà ìëå 

àìëì àáèåàì ãéáò åäéàã21 ùð øáì ïéàã àìå 
 øá ïãúà êë ïéâáå ãáòîì ïéîæ åäéàã ïéùéá ìò

á÷ éî÷ ùð"ä  
 , כיון שהטילו את יונה לים,בא וראה

 הים ,"ים מזעפוד הוויעמ" ,מה כתוב
 שעמד בקיומו ,"ויעמד" מה זה .העליון
 בשעה .גז שוכךו הוא בעמידה כשהר.כראוי

 אותו בית הדין הוא ,לםשהדין שרוי בעו
 ,ברת ומקשה ללדתועכמו אשה שמ
 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

ì åìéèàã ïåéë éæç àú äî àîéá äðåéì äé
 áéúë)åè à äðåé ( äàìò íéä åôòæî íéä ãåîòéå

 úåàé à÷ãë äéîåé÷á íéà÷ã ãåîòéå éàî
 àðéãã àúòùá êéëù àæâåø ãë åäéà äãéîòá
 àúúàë åäéà àðéã éá àåää àîìòá àéøù

àøáòúîã22 êéëù úãéìåà ãëå àãìåàì àéù÷å 
àæâåø23 àì àîìòá àéøù àðéã ãë éîð éëä 

ò çð àìå êéëùàéáééçá àðéã ãéáòúàã ã24 
äéìéã àçééð àåä ïéãë25íéìù àúëåãá í÷éîì 26 
ää äéîåé÷á í÷éîìå" ã)é àé éìùî ( ãåáàáå

àðîé÷åà àäå äðø íéòùø27 äðø íéòùø ãåáàá 
ãë"à) âë çé ìà÷æçé ( òùø úåî õåôçà õåôçä

                                                                                                                                                                                     

 '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, והשני הוא ודנין ליה על זכיין דאיהו זמין למעבד

 מצוה שיעשה דלא עדיפא מאותה שכבר עשה שאמרנו שמשלמים על פניו ואין כוחה יפה הכוונה על איזו
אלא אמר זכיין והיינו איזו טובה שתבוא לישראל על ידו או שיעשה תשובה שלימה , להגין עליו על העתיד

ם החסדי). ז"רמ (או שבהתגלגל ההיא טיקלא יפול לו איזה ניצוץ טוב בגורלו דיפוק מיניה זרעא מעליא
, ג ועבר והוה ועתיד הם תחלת וסוף ואמצע"כי שכר ועונש הם מחו' וכו, ל למתקם"גבורים על הגבורות כנ

דחסדים דנין על העבר ועל העתיד ' ובשכר בסט, באשר הוא שם, דגבורות דנין על אמצע' ובעונש מסט
 ).יהל אור(תחלה וסוף 

אבל המצות שעתיד . שבילם ניצול ש שב,וכ, המצות שעשה אותם האדם כבר בזכותם מטיבים לו 19
 ).מ"מ(לעשות מצילים אותו דווקא אבל לאו לאוטבא ליה 

ת צופה את הטוב המעותד אל הכוללות ושלכן מקיים הרשע "וגם רומז שהשי. אפילו עם הרשעים'  פי20
 . שעתיד להיטיב אל הכולל

  הרשע המוכן להוולדכגון אותו בן,  זו מדה אחרת לאוטובא לכלא אפילו אל העתיד לבא לעולם21
 . )ז"רמ(

 ענין קושי הלידה הוא מחמת אחיזת הנחש בה ומכחו היא מלאה דינים קשים ודמי טומאה שהם 22
 ).ז"רמ (המעכבים הולדת הולד

ואדרבה אז הדם נהפך ,  כי כבר נעשתה מדת הדין ונפרדו הדמים והדינים ואין להם עוד אחיזה באשה23
 .יכות ביהל אוראר' עי, )ז"רמ (לחלב לקיום הולד

 כי הלא אין חפץ הדין העליון שיתקפו ויגדלו השוטרים שהן הקליפות רק כל חפצו שלא יהיה להם 24
והענין שלא יתפשטו הדינין ממדרגות הקדושה אל של אלהים אחרים שאין כוונת , קיום ושיבלע המות

' יסום הגבורות בבחיאלא רצונו יתברך בב, הבורא לצמצומי מדה שפלה ופחותה שהיא הנקראת קליפה
 . )ז"רמ (ולכן גזר שיעשה דין בחטאים, ודוק והבן, שתהיינה מכילן דרחמי

 . )ז"רמ ( היינו ביסום הגבורות25
 ).ז"רמ ( היינו שאין הדין יוצא חוץ למקומו שהוא מקום הקדושה26
  ).ז"רמ (ב"ע בפרשת נח דף סא 27
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וכאן אחר  ,סאתםדם שנשלמה ואלא כאן ק
  ).יש לו נחת( סאתםשנשלמה 

åá÷ éî÷ àçééð úéì àä" àðéã ãéáòúà ãë ä
àééòéùøá528 íéìúùàã íãå÷ ïàë àìà 

ñé÷àè29 àèñé÷ íéìúùàã øúáì ïàë )]ð"à [
àçééð äéì úéà(  

 מה שונה כאן שכתובה ".ויהיו חיי שרה"
מיתתה בתורה מכל נשות העולם שלא 

 , אמר רבי חייא. כך מיתתן בתורהכתובה
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)íùèé äì  ( úîúå
 áéúëå äúøôà êøãá øá÷úå ìçø)à ë øáãîá (

åâå íéøî íù úîúå ' áéúëå)ç äì úéùàøá (
äøåáã úîúå  

  íìòðä ùøãî  
 ראו ,זרקת בי נשמהדם שו ק".ראו עיניך

 .עיניך לעשות בדמותי בני אדם שידמו לי
ימים " , מי הם,"יכתבו כולם ועל ספרך"

 ,"ולא אחד בהם" . 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 (ðéà ïàî íéîé ïå
 àìã íäá ãçà àìå éãéã äøåö éàäë åøöåé

ïåäðî ãç øàúùà  
 ,בא וראה , אמר לו.למה, 30אאמר רבי ב

 לא מתו ,שדמו לו או ברמז שלוכולם 
לקו באותו ענין  וכולם ,במיתת נפשם

 דמותו , אמר רבי יהודה,בא וראה. ממש
פיו היה כזהר הרקיע ושל אדם הראשון וי

 וכאותו ,עיםהעליון שעל גבי שאר הרקי
האור שגנז הקדוש ברוך הוא לצדיקים 

 וכל אותם שהיו רמוזים בו .לעולם הבא
 בו הם לקו ,מדמותו של אדם הראשון

  .ומתו

à äîì àá éáø øîà" åîãã åäìë éæç àú ì
 ïåäùôð úúéîá åúî àì äéìéã àæéîøá åà äéì
 éáø øîà éæç àú ùîî àðééðò àåääá å÷ì åäìëå

ä íãàã äéð÷åéã äãåäé äåä äéúåøéôùå ïåùàø
 éòé÷ø øàù éáâ ìòã äàìò àòé÷øã àøäæë
 àé÷éãöì àåä êéøá àùãå÷ æéðâã àøåäð àåääëå
 äéá àæéîø ååäã ïåðéà ìëå éúàã àîìòì

åúéîå å÷ì äéá ïåùàøä íãàã äéð÷åéãî  

נותן  ,שכך דרכו של הקדוש ברוך הוא
 לזון את העניים , למה,שר לאדםוע

ושה את זה  אינו ע.ולעשות מצוותיו
 ,שרועההוא  ב)ואם נתגלה בו(ומתגאה 

שר שמור לבעליו וע"שכתוב , בוילקה 
 ללמד אותם , למה, נותן לו בנים".לרעתו

 ,ר מצוותיוו ולשמ, הקדוש ברוך הואכידר
עתיו למען כי יד"כמו שאמור באברהם 

ביתו אחריו אשר יצוה את בניו ואת 
 הוא לא .' וגו"לעשות צדקה' ושמרו דרך ה

בהם הוא  ,שה את זה ומתגאה בהםעו
 "לא נין לו ולא נכד בעמו" שכתוב ,לוקה

 כשנותן הקדוש ברוך ו זגמאוד וכן כ.'וגו

 áéäé àåä êéøá àùãå÷ã éåçøà êëã àøúåò
 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
ïòîì åéøçà åúéá úàå åéðá úà äåöé øùà 

åäé êøã åøîùå"åâå ä÷ãö úåùòì ä ' ãéáò àì
 åäá äàâúîå éàä]åäá[ áéúëã é÷ì )èé çé áåéà (

åâå åîòá ãëð àìå åì ïéð àì ' ãë àðååâ éàäë ïëå

                                                                                                                                                                                     

ו אך הזוהר "בישראל לעולם לית נייחא חב וכן סנהדרין לט ומבואר שם ושם כי "מגילה י ע' עי 28
  ).ו"לש(ה "הקדוש מיירי אפילו באו

ול אין שמחה באבוד רשעים אבל לאחר שנשלם סאתם אזי באבוד רשעים כ קודם שנשלם סאתם כבי29
 ).א"ד(ב "ל סא ע"רנה וע

 .@שם תנא 30
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פי טוב עליון של אדם הראשון 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 

òø ãáòîìå éåãå÷ô ïéãë åãáò àì äéúå]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 ,שזרק בו נשמה
ן י עי, ואמר לו, על צורות בני אדםהממונה

 זהו .ר בדמות הזו ששה בני אדםייוצ
 את ויולד בדמותו כצלמו ויקרא"שכתוב 

אמר רבי ]. שש[ כלומר שתא ,"שמו שת
 מאותו עפר ממש שנברא אדם ,יצחק

 את לברוא לקח הקדוש ברוך הוא ,הראשון
   זהו שכתוב. וקרא לו שת שש,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

 éðáãàå àùð"ì àúéù ïéãã àð÷åéãá øöå ïééò 
àùð éðá31 áéúëã àåä àãä )â ä úéùàøá ( ãìåéå

 øîåìë úù åîù úà àø÷éå åîìöë åúåîãá
 ùîî àøôò àåääî ÷çöé éáø øîà àúéù
 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
חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע 

לא נמנו  בכולם  שהרי".שנים שני חיי שרה
לם לא כתוב ו ובכ,ימים ושנים כמו לשרה

 אלא סוד .פרשה אחת לבדה כמו לשרה
תה הדרגה שכל הימים  משום או,הוא

א "שזו היא ה(והשנים של אדם תלויים בה 
  ).האחרונה

 áéúëå ä÷áø ú÷ðéî)íùáé çì  ( úá úîúå
 áéúë àì åäìëá éñåé éáø øîà äãåäé úùà òåù

äøùá áéúëã äîë32 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 åîë33 àâøã àåää ïéâá 
 ïééìú äéá ùð øáã ïéðùå ïéîåé ìëã) àéä àãã

ä"äàøúá à34(  
ויתרון ארץ בכל היא מלך " ,פתח ואמר

 , ודאי"ויתרון ארץ בכל היא" ".לשדה נעבד
שהרי משם יוצאות הרוחות והנשמות 

úô øîàå ç)ç ä úìä÷ ( àéä ìëá õøà ïåøúéå
õøà ïåøúéå ãáòð äãùì êìî35 éàãå àéä ìëá 

ïé÷ôð ïîúî àäã36àúìòåúå ïéúîùðå ïéçåø 37 

                                                           

  ).ו"לש(א סוף תיקון סה "נג ובהגר' א פ"בפדר' עי 31
 ).מ"מ(רת שאר צדקניות נשתנה זכרון מיתתה מהזכ 32
' אחרונות דנוק' וכמו כן ירדו ט, ר נפגמו הנשמות וירדו ניצוצותיהן אל הקליפות" בחטא אדה33

ולכן גלתה שכינה , 'וכו, דהיינו הכתר שלה, ע ונשארה רק נקודה אחת דמלכות האצילות"לעולמות בי
והיום שעשה בו , ך הוא מספר ימיוכפי מספר הניצוצות שיש לכל אחד כ' וכו. לאסוף נדחיה הן הניצוצות

ונמצא שכל יום שנתקנו ניצוצותיו הלא , י"ן ח"ומאלו הניצוצות נעשו המלבושים לנר, מצות הוא נתקן
 ש בכאן שימי האדם ושנותיו תלויים בשכינה"וז, ן להתקן כנודע"השכינה מקבצתם ומעלה אותם במ

 ).ז"רמ(
פ ששאר " ושנהא לרמוז לרחל העליונה ואעשרי בלאה ושרה היא ברחל ולכך אתמנון יומהא 34

, 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(זרע ן שמשם ה"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  היינו35
 ).א"נ(השפעת המזונות ושאר הצרכים ' שמוציאה נשמות הב'  בחינות שיש ליסוד הא' היינו ב36
אור ( והכל אמת היינו יתרון ותוספת טובה לארץ שהיא המלכות ואפשר נמיארץ העולם התחתון 37

 ).יקר
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 מי ,"ה נעבדמלך לשד" .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,השדה
 שכשהוא ,"'כריח שדה אשר ברכו ה"
 נעבד ונתקן בכל מה שצריך לו )נעשה(

  . אז המלך העליון מתחבר עמו,כראוי

á÷ àã êìî ïàî ãáòð äãùì êìî àîìòì"ä38 
ãáòð äãùì39ï÷úúà åäéà ãë 640 úåàé à÷ãë 

êìîå7 àã )àã (äàìò êìî41 äãùì øáçúàã 
ãáòð åäéà ãë42ùà äãù àã äãù ïàî  åëøá ø

åäé" áéúëã ä)åë æë úéùàøá ( øùà äãù çéøë
åäé åëøá" åäéà ãëã ä)áòúàø8 ( ï÷úúàå ãáòð

]á[ êìî ïéãë úåàé à÷ãë äéì êéøèöàã äî ìë
äéîò øáçúà äàìò  

 ,"מלך לשדה נעבד" ,רבי אלעזר אמר
זו  ,"מלך" .סודות עליונים כאן צבעי כמה

השכינה שאין שורה בבית להתקן בה אלא 
 עם אשתו מזדווגנשא אדם ובזמן ש

 והיא מוציאה , פירותלהוליד ולעשות
 ,"לשדה נעבד" לכן ו,נשמות להשרות בה

זו אשה יראת  "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 

רכות  יש שדה שכל הב.שדה ויש שדה
כריח "כמו שנאמר , בושות שורות ווהקד

 ויש שדה שכל חרבן ".'שדה אשר ברכו ה
 , שרויים בומלחמותמאה וכליון והרג וווט

והמלך הזה לפעמים שהוא נעבד לשדה 
  'תחת שלוש רגזה ארץ וגו" שכתוב ,הזו

 éðååâ äîë ãáòð äãùì êìî øîà øæòìà éáø
àã êìî àëä ïéàìò ïéæø43àéøù àìã àúðéëù  

 áéñðúàã àðîæá àìà äá àð÷úúàì àúéáá
 ãáòîìå àãìåàì äéúúðàá âååãæàå ùð øá

ïéáéà44éäéàå 9 ïéúîùð ú÷éôà45 äá äàøùàì 
 øçà øáã àøçàì àìå ãáòð äãùì êë ïéâáå

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) íù æ
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

áàñîå áåøéç ìëã äãù úéàåå ïéìåè÷å äàöéùå 
ïéðîæ êìî éàäå ïééøù äéá ïéáø÷å46 ãáòð åäéàã 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"נאור יקר ו(ת " ת38
ל אלו "רז' תיקון ועבודת המלכות כדכתיב לעבדה ולשמרה ופי' ופי, שדה מלכות כדמפרש לקמיה 39

 ).אור יקר(מצות עשה ולא תעשה 
והשתא קשה כי . דהיינו השפעה והתיקון על ידי עסק התורה והמצוה כנודע בסוד ההתעוררות 40

ת לשדה "כ היינו המלך בעצמו ולמה אמר מלך שהוא הת"ת א"יקונו הוא מאור התעבודת אותו שדה ות
ט "כשהיא מתוקנת ומקובלת ממצות ומע). אור יקר(נעבד אחר שהמלך בעצמו עבוד את השדה 

 )הערת הזוהר(ב ”עז ע ).א"נ(ח "ז. 'ת מתחבר לשדה זו מ"מהתחתונים אז המלך ת
ת אינה "זו של הת' אמנם בחי, ך מולך על כל הקצוותעליונה שהוא נקרא מל' ת בבחי"היינו הת 41

כ מתייחד מלך לשדה "ואח, אחרת שבה שאינה נקראת מלך' מתייחדת עמה אלא אחר שהיא מתוקנת מבחי
והריח התיקון הקודם , וזה שאמר דאתחבר לשדה כד איהו נעבד וכדמסיק', 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' דילה מתתקנין בצדיקייא עבודת אדם להוציא כו
 ).יהל אור(

 ).אור יקר(קן בכל מה דאצטריך ליה עד שיצא מכלל שדה לגנה וכיוצא ואתת 42
 )הערת הזוהר(ב ” עז ע43
אמנם הפנוי הוא חסר , כלומר אין שכינה שורה ולא מתתקנת אלא במעשה השלם שהוא מי שנשוי 44

 ).אור יקר(בית עושים תיקון כלל ' ואין שכינה שורה על החסר הפגום ולכך אין מעשיו בבחי
 שבהיות הזווג לאדם ולאשתו היא שורה עליהם בביתם כיון שהיא באה שם להמשיך על זווגם הענין 45

 ).אור יקר(נשמה אגב אורחה שורה עליהם 
מולכת בעולם ' השכינה משעבדת להשפיעם ולהמשיכם וזה לסבת עון וכיוצא והיינו עבד הקלי 46

עטרת בעלה ובזה הגר היא בבנים ושפחה שהיא אשת זנונים תירש כל השפע המשפעת גבירתה אשת חיל 
 ).אור יקר(שרה עקרה 
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 áéúëã äãù éàäì)àë ì íù ( äæâø ùìù úçú
õøà  

  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,"יכתבו כולם ועל ספרך"

שלא שמרו מה שנתן הקדוש ברוך הוא 
ונדונו באותו (להם ונטרדו מן העולם 

  ). הדין
 , אמר רב יהודה אמר רב,שנינו שם

 ולכל , הלילההאנו ששלש משמרות הומצ
 ,ה באדם"לקב] מיוחד[אחד ואחד יש ענין 

לם וכשיוצאת נשמתו ממנו ונשאר אותו ג
 ונשמתו עולה בכל לילה ,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 (  

áø øîà äãåäé áø øîà íúä ïðú àðçëùà 
 àðééðò úéà ãçå ãç ìëå àéìéì éåä ïøèî úìúã

ùð øáá àåä êéøá àùãå÷ã47ôð ãë é äéúîùð ÷
 øàúùàå äéðî)ã( äéñøò ìò íéàð àîìåâ àåää

 êéøá àùãå÷ éî÷ àéìéì ìëá à÷ìñ äéúîùðå
 éáø øîà àåä]÷çöé[ äîò ïàãç àéä äàëæ éà 

 øáì äì ïééçã àì éàå  
וב  מה שכת,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
 ,"םיהשבעתי אתכם בנות ירושל" ,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

ות א להנ,"תגידו לו שחולת אהבה אני
 ,רב הונא אמר. מהזיו שלו ולהסתופף בצלו

אותה התשוקה  ,"שחולת אהבה אני"
, )הבל(סוף שכספתי בעולם על הכל יוהכ

 áéúëã éàî áø øîà äãåäé áø øîà) ä øéù
ç ( úåðá íëúà éúòáùä]íéìùåøé[ åàöîú íà 

 éðà äáäà úìåçù åì åãéâú äî éãåã úà øîà
 úåðá íëúà éúòáùä äãåäé éáø øîà ñçðô éáø
 úåëåæä úåîùðä íúåàì úøîåà äîùðä íìùåøé

åðá úåàø÷ðä íäå äìòî ìù íéìùåøéì ñðëéì ú
 äîùðä êëéôìå íù ñðëéì úåëåæù ìò íìùåøé
 íà íìùåøé úåðá íëúà éúòáùä íäì úøîåà
 øîà áø àåä êéøá àùãå÷ àã éãåã úà åàöîú
 åì åãéâú äî äìòî ìù äàéøì÷ôñà åéæ äæ
 óôåúñäìå åìù åéæî úåðäéì éðà äáäà úìåçù
 äúåà éðà äáäà úìåçù øîà àðåä áø åìöá

ìåòá éúôñëù óåñëäå ä÷åùúä ìëä ìò í
 äáäà åæ øîà äãåäé éáø äìåç éðà êëéôì

                                                           

שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג : א"ברכות ג ע' עי 47
 שאוג ישאג על נוהו וסימן לדבר משמרה ראשונה לוממרום ישאג וממעון קדשו יתן קו' כארי שנאמר ה

ליקוטי ' ועי. תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלהחמור נוער שניה כלבים צועקים שלישית 
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. משמרות של הלילה וסדרן הם כך' והם כנגד הג' וכו
והנה משמורה שנייה '  וכוכי הוא נגד מדתו, ה" זאת אלא אברהם אבינו עשאינו נוגע לשבר קליפת' 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 ' המשמורה זו היא נחלקת לשנים כי יש מלאכים המשוררים בב

ע עם הצדיקים וכן ביום עד חצות נחשב "ה להשתעשע בג"חר לפי שמשם ואילך בא הקבמשוררת באופן א
משמרה '  וכועדיין מצד הבוקר אבל מחצות היום ואילך כבר נטה היום והוא זמן תפלת המנחה משם ואילך

שלישית אשה מספרת עם בעלה הוא כנגד ערבית כי אותו הזיווג הוא סוד יעקב ולאה כי בתפלת ערבית 
 .כ זיווג יעקב לאה כנודע"גהוא 
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 זו אהבה , רבי יהודה אמר.לפיכך אני חולה
 שכיון שנשלם קצו .שאוהבת הנשמה לגוף

 כמו , אותם הימים שנגזרו עליו,של גוף
ויקם " , מה כתוב,"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 

יצחק אמר רבי רבי ". חברון בארץ כנען
   ברא,יוחנן

 ìù åö÷ íìùðù ïåéëã óåâì äîùðä úáäåàù
 øîà úàã äîë åéìò åøæâðù íéîéä íúåà óåâ

 áéúë äî äøù ééç åéäéå)â âë úéùàøá ( í÷éå
åâå åúî éðô ìòî íäøáà ' øîà äãåäé áø øîà

 áéúëã äæ íãå÷ ÷åñôá áéúë äî áø)á íù (
 úéø÷á äøù úîúå õøàá ïåøáç àéä òáøà

àøá ïðçåé éáø øîà ÷çöé éáø ïòðë  

  áë÷/á  
  øäæ  

ושפחה כי ' תחת עבד כי ימלוך וגו' וגו
כסה אורו  והמלך הזה מ".רתהיתירש גב

 ולכן. ונחשך עד שנטהר ומתחבר למעלה
 משום שנפרד השדה ,השעיר של ראש חדש

 ולא שורות בשדה ,ההוא מן המלך הקדוש
 וכשהוא נעבד .ך הזההזו ברכות מן המל

 .' וגו"כי בשדה מצאה" אז כתוב ,לשדה הזו
  . כמו שנתבאר,"כי בשדה"

åâå 'åâå êåìîé éë ãáò úçú ' ùøéú éë äçôùå
äéøåäð àéñëúà êìî éàäå äúøéáâ48 êùçúàå 

 øéòù êë ïéâáå àìéòì øáçúàå éëãúàã ãò
øã"ç49 àëìîî äãù àåää ùøôúàã ïéâá 

á äãù éàäá ïééøù àìå àùéã÷ êìî éàäî ïàëø
 áéúë ïéãë äãù éàäì ãáòð åäéà ãëå) íéøáã

ë áë (åâå äàöî äãùá éë ' äîë äãùá éë
øîúàã  

 באה חוה לעולם ונדבקה ,בא וראה
 וגרמה מות ,זוהמא והטיל בה ,בנחש הזה

 באה שרה וירדה ועלתה .לעולם ולבעלה
ויעל אברם " כמו שנאמר ,ולא נדבקה בו

 בא נח ". לוממצרים הוא ואשתו וכל אשר
וישת מן היין וישכר " , מה כתוב,לעולם
ומשום שאברהם ושרה לא . ' וגו"ויתגל

 זכתה לחיים עליונים לה לכן ,נדבקו בו
הביטו " זהו שכתוב .ולבעלה ולבניה אחריה

 ".קרתםוצבתם ואל מקבת בור נואל צור ח
  שזכתה בהם,"ויהיו חיי שרה"ועל כן 

ו חיי ולא כתוב בכל הנשים ויהי ,בכולם
 ועל כן ,היא נדבקה בחיים , בכולם וכן,חוה

  .שלה היו החיים

 éàäá ú÷áãúà àîìòì äåç úúà éæç àú
 àîìòì àúåî àîøâå àîäåæ äá ìéèàå àéåç
 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

éúë äî àîìòì á)àë è íù ( ïééä ïî úùéå
åâå ìâúéå øëùéå ' àì äøùå íäøáàã ïéâáå

äéá å÷áãúà50 ïéàìò ïééçì äúëæ äøù êë ïéâá 
ää äàøúá àäðáìå äìòáìå äì" ã)à àð äéòùé (

 íúø÷åð øåá úá÷î ìàå íúáöåç øåö ìà åèéáä
 àìå åäìëá åäá äúëæã äøù ééç åéäéå àã ìòå

å äåç ééç åéäéå éùð åäìëá áéúë àéä àìëá ïë
ïééç ååä äìéã àã ìòå ïééçá ú÷áãúà  

 אותם החיים כולם ".ויהיו חיי שרה"
ועשרים " , למעלה"מאה שנה" .למעלה

åéäéå51àìéòì åäìë ïééç ïåðéà äøù ééç 5210 
 òáùå àìéòì äðù íéøùòå àìéòì äðù äàî

                                                           

 ).אור יקר(בסוד מיעוט הירח וחסרון הלבנה  48
. וכאלו אמר בגין דיתפרש, הנקראת שדה מהמלכות' ח בשביל להפריש הקלי"טעם שעיר של ר' פי 49

נ "א. ברכאן מהאי מלך שהיא מלכות' ולא שריין בהאי שדה כאלו אמר ולא ישרון בהאי שדה שהיא הקלי
ש הזהר לעיל אית "למ, ח בשביל שנפרשה מלכות שהיא שדה"ל טעם השעיר של ר"ר, שנפרש בגין דאתפר

ולכך מקריבים השעיר , א"ולא שריין במלכות ברכות מז, א"ממלכא קדישא שהוא ז' שדה ואית שדה וכו
 ).מ"מ(לייחדה עם בעלה ולפי זה אין צורך להגיה 

אם כי העצם שלהם הוא , על דרך מקרהכל התכונות רעות הנמצאות בישראל הם רק , מכיוון שכן 50
 ).ד"ב מא ע"ה ח"דע(טוב גמור 

 @.מ התוספתא מתחיל כאן" בדפ51
   ).א"ד( כל אריכות הכתוב שהזכיר בכל מקום שנה הוא נדרש למעלתה 52
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 כולם , למעלה"ושבע שנים" , למעלה"שנה
  ,אמר רבי שמעון. היו כראוי

òì íéðùáø øîà úåàé à÷ãë ååä åäìë àìéé 
ïåòîù  

  àúôñåú53  
, הזהאשרי מי שמקטין את עצמו בעולם 
 וכך .כמה הוא גדול ועליון בעולם ההוא

הוא  , מי שהוא קטן,פתח ראש הישיבה
 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.קטין אותוה
  . 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 .יתקצר מהחיים של העולם הזה
 ןף ולקצר את הקר"ף האלו צריך לחט,אחד
 ומי . ולא יתעכב באות הזו כלל,שלה

דושים  אלו הח.ייוחשיעשה את זה יתארכו 
וחאי בישיבה של שהגידו לרבי שמעון בר י

  .מעלה

äàëæ54 àîìò éàäá äéîøâ øéòæàã ïàî åäéà 
 çúô éëäå àîìò àåääá äàìòå áø åäéà äîë
 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

åøéòæ äðù äéá åäéàã òáù äéì øéòæà ãç ïéðùã 
 àú íéðù áéúëã äéì éáøå äéì éâñà øéòæ ïáùåç

á÷ éáø àìã éæç" øéòæà àìå øéòæàãì àìà ä
 éàäá äéîøâ øòæàã ïàî åäéà äàëæ éáøãì àìà

ò àîìò àåääì àéåìòá áø åäéà äîë àîìò" ë
 øö÷ã ïàî øö÷úé øö÷ã ïàî ÷ñôúé ÷ñôã ïàî

ø êøàúé"ã ïéìî ÷ñôã ïàî ì ïéìî ìò àúééøåà
 éäåéç ïå÷ñôúé ïéìèá>éàäî <)àåääî( àîìò 

 àìå ïîà øö÷ã ïàî àîìò àåääá àîéé÷ äéðéãå
 ïàî àîìò éàäã ïééçî øö÷úé àçééð åâ êéøàî

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

ùøìá"äìòî ìù äáéùéá é11  

  íìòðä ùøãî  
הקדוש ברוך הוא את האדם והכניס בו 

 אמר רבי .ארבעה דברים הנחלקים בגוף
 , רבי יצחק אמר.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" שכתוב משמע מהפסוק

אלו ארבעה  ,"בקרית ארבע" ,הגוף
ברים ושהיו מח ,"היא חברון" ,היסודות

בעולם הזה  "בארץ כנען" .בגופו בחייו
  .הבוחר אדם בזמן מועט

 äòáøà åá ñéðëäå íãàì àåä êéøá àùãå÷
 äãåäé éáø øîà óåâá íé÷ìçðä íéøáã
 óåâá íé÷ìçðä øîà ÷çöé éáø óåâá íéøáåçîä

 íäù àöåéùë åãåñéì ãçà ìë ùøôúäì íé÷ìåç
 íéøáåçîä øîà äãåäé éáø äæä íìåòä ïî íãàä

 áéúëã àø÷î òîùî åééçá óåâá) âë úéùàøá
á ( åìà òáøà úéø÷á óåâä äæ äøù úîúå

 åôåâá íéøáåçî åéäù ïåøáç àéä úåãåñé òáøàä
 ïîæá íãà øçåáä äæä íìåòá ïòðë õøàá åééçá

èòåî  

                                                                                                                                                                                     

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"ד אוועשרים הם בעשיריות כנג

 ).א"ד(א "א ובדף קסב ע"שלח קסח ע'  תוספתא זו נדפסת במקומה בפ53
י באתי לכלל ישוב י צריך להבין איך יתיישב דרוש זה עם פשט הפסוק שמדבר בשני חיי שרה ואני בענ54

 ).א"נ(ן "מאי. בריש ספר הקטן דברים אחדים
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 ".תהולשרה ולבכד וויבא 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".ונפשו עליו תאבל
ויבא " ,"תהוד לשרה ולבכואברהם לספ

זה  "ד לשרהולספ" ,זו היא הנשמה "אברהם
 בשעה שהנשמה ,אמר רבי יצחק. הגוף

 הגוף שוכב ,וכה ועולה למקום מעלתהז
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
   לקבלראויה

 äúåëáìå äøùì ãåôñì íäøáà àáéå)íù (
 åðééä)áéúëã (]ïðúã[íéîéä úòáù ìë 55 åùôð 

ää åéìò úìáàúîå åôåâì úã÷åô íãà ìù" ã
)àë ãé áåéà ( åéìò åùôðå áàëé åéìò åøùá êà

 äøùì ãåôñì íäøáà àáéå àðååâ éàäë ìáàú
äîùðä àéä åæ íäøáà àáéå äúåëáìå56 ãåôñì 

ø øîà óåâä äæ äøùì äîùðäù äòùá ÷çöé éá
 íåìùá áëåù óåâä äúìòî íå÷îì äìåòå äëåæ

åáëùî ìò çåðéå57ää " ã)äéòùéá æð  ( íåìù àáé
íúåáëùî ìò åçåðé58 êìåä éàî äçëð êìåä 

 íå÷îì äçëð êìåä äîùðä ÷çöé éáø øîà äçëð
 äãåäé éáø øîà òîùî éàî äì æåðâä ïãòä

áéúë äçëð òîùî éàäî59äá " äðéàù äòùáå à
åæìá÷ì äéåàø àéäå äë  

  âë÷/à  
  øäæ  

                                                           

.  בסוד אלהים דקטנות כי זו סיבת המיתהא"דע כי האבילות הוא חזרת הז,  דיני האבילות ומציאתם55
ימים והענין כי האדם יש לו נשמה פנימית ומקיף דוגמת הצלם ' והענין כי כבר ידעת כי האבילות נוהגים ז

ד "מקיפים שהם חב' ד' יפים והממק' הם ג' וכבר ידעת כי הל' המקיפי' מ הם ב"ול' פנימי' בחי' א כי צ"דז
ימים קודם שמת האדם ' ואדם בחיותו יש לו את כלם אמנם ל' מקיפי' ג דדעת הרי הם ז"ב חו"וחו

' פ עד שיפוח היום ונסו הצללים כי הם ב"ש בזהר ע"המקיפים שהם צל על ראשו וז' מסתלקים ממנו בחי
אדם חוזרים בו כולם יחד כדי שיסבלו כלם ואמנם בעת פטירת ' מאמא כולם הם צל א' מאבא וא' א' בחי

ואמנם בעת פטירת האדם הנשמה והרוח הולכים עם המקיפים , ס תוסף רוחם יגועון"כח המיתה וענשה וז
י ואמנם "ן ח"רנם דצלם כנודע כי יש צלם מ"מקיפים שלה שהוא הל' שלהם במקום הראוי להם ונפש עם ז

דצלה והוא הולך עם הגוף אל הקבר ונפשו עליו ' הוא הצצלם של הנפש נחלק לפנימי וחיצון והפנימי 
כ בנקל "ם דצלם אלו נשארים בבית אבל כי אינם יכולים להפרד כ"של הנפש שהם ל' מקיפי' תתאבל אך הז

ימי האבל באה נפש המת בביתו והוא סוד המקיפים של הנפש ' ל כל ז"ממקום שנפרד ונפטר בו וזמשרז
 רוצים להיות בבית שמת המת ונפטר בו גם רוצים להשתתף עם נפש ואמנם הם הולכים ובאים כי הם

מן ' ימי אבילות מסתלק מקיף א' ואמנם בכל יום מז, הפנימית שבו ולכן הולכות אל הקבר וחוזרות לביתו
נשלמו כלם מלהסתלק ומתקשרים עם ' ות ומזלימי אבי' המקיפים ונשאר דבוק עם הנפש וכך עושים עד ז

ואמנם כאשר עדיין היו מקיפים , ימי אבילות בעוד שעדיין נפש המת בבית אבל' יקנו זהנפש בקבר ולכן ת
בבית אבל אז היו הקליפות נאחזות מאוד בנפש המת כי במקיף אין להם אחיזה ובכל יום מסתלק כח 

הכרחי לישאר שם בעוד שהבשר קיים ' ימים ואז אינו נשאר שם רק מה שהוא בחי' הקליפה עד כלות ז
, ג דליכא שבעת ימים בפסוק"אע). טעמי המצות ויחי(ימים '  בזוהר וזהו סבת עונש המת באלו זכדאיתא

וכיון שנזכר בפסוק הספד ובכי הוו להו שבעה , שלשה ימים לבכי ושבעה להספד ל"מובן במה שאמרו רז
 . )ז"רמ (ימים

ותה הנשמה של א, לספוד לשרה זה הגוף. אותה שנדרשה בשם אברהם שהיא נשמת צדיק'  פי56
דהיינו הזכרת שבחיה לעטרה בעטרת , ומפני זה לא הזכיר ולבכותה לרמוז שהעיקר הוא ההספד. הקדושה

שכדי שלא תצטער על ', בהיותה מתוקנת אז היא שעה שהנשמה זוכה וכו ואז, ]במעשים טובים[התהילות 
ות שמזה נמשך הרקבון שלא יהיה קנטור בין הארבע יסוד, גופה הנעזב מודיעים לה שיהא שוכב בשלום

 . )ז"רמ (אבל הוא ישכב בשלום, וההפסד
וטעמו שכך הוא טבעו של הבלא דגרמי הנשאר תמיד ,  שלא יתאוה וישתוקק להתעלות ולצאת משם57

 ).ז"רמ (שם לנוח בארץ
ל שאלה הדברים מבשרים המלאכים אל הצדיקים בשעת פטירתם שמתעצבים על הפסד " שאמרו רז58

 . )ז"רמ (השלום יבא ויכון בגופותיכם' פי, רו יבא שלוםולכן יתבש, חומרם
 ).הערת הזוהר(' א אות ג"ב בד”לעיל פג ע' ו ועי"בוא' לפנינו כ 59
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  מה שונה, את סוד הדברבא וראה
 ובאותם שבע אמר ,שאמר שנהבכולם 

 ,"מאה שנה ועשרים שנה" 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

 .יםמל כל הנסת שנסתם 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,ברכות של כל יום
 שלא נפרדים , סוד היחוד,כתוב שנה

שבע השנים . המחשבה והיובל לעולמים
 . שלמעלהנסתםפרדו ויצאו מכלל הנהללו 

 אבל נפרדים ,אף על גב שהכל יחוד אחדו
בדין ורחמים בכמה צדדים ודרכים מה 

 סוד , כתוב שנהלכן ו,שלא היה כך למעלה
 שבע השנים .היחוד שלא נפרד לעולמים

הללו נפרדים בדין ורחמים בכמה צדדים 
 בשבע לכן ו,ודרכים מה שאין כן למעלה

 .השנים הללו כתוב בהם שנים ולא שנה
 ,"ויהיו חיי שרה" .חייםנקראים וכולם 

  . למעלההתקיימו שנבראו ו,שהיו ממש

 øîàã åäìëá àðù éàî äìîã àæø éæç àú
 äðùäðù60 áéúëã íéðù øîàã òáù ïåðéàáå 

)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
ù íéøùò ïëå àîåé àîéúñ äàìò ìéìëúàã äð

àãåçéã àæø äðù áéúë êë ïéâáå ïéîéúñ ìëã< 
á÷"ä61 ìëã àîéúñ äàìò øúàî ìéìëúàã 

ïéîéúñ62äàîá 63 àîåé ìëã ïàëøá äàîã àæøá 
 àæø äðù áéúë êë ïéâáå äðù íéøùò ïëå

ùøôúà àìã àãåçéã64 ïéîìòì àìáåéå äáùçî 
ïùøôúà ïéìà ïéðù òáù65÷ôðå à àììëî ï

éòìã äàîéúñàì66 àãåçé àìëã áâ ìò óàå 
ïùøôúî ìáà àãç67 ïéøèñ äîëá éîçøå àðéãá 

 áéúë êë ïéâáå àìéòì éëä éåä àìã äî ïéçøåàå
 òáù ïéîìòì ùøôúà àìã àãåçéã àæø äðù

ùøôúà ïéìà íéðùà äîëá éîçøå àðéãá ï
 ïéâáå àìéòì éëä éåä àìã äî ïéçøåàå ïéøèñ

êë12 àìå íéðù åäá áéúë íéðù òáù ïéìàá 
 ùîî ååäã äøù ééç åéäéå íééç ïåø÷à åäìëå äðù

àìéòì åîéé÷úàå åàéøáúàã  
 שהרי , הנה פרשוה,אמר רבי חייא
 הוא היה בן שלשים ,כאשר נעקד יצחק

 àééç éáø øîà)å( ãë àäã äåî÷åà àä
äåä íéðù òáùå ïéúìú øá ÷çöé ã÷òúà68 ïåéëå 

                                                           

ס אשר כל אחד כלולה מעשר סך הכל מאה והוא כנגד הכתר ואבא ואימא הם " הכתר כולל כל הי60
א ונוקבא שהם בחינת "יהם וזס שבו הרי עשרים בין שנ"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 ' ש באדרת האזינו דכחדא נפקי כחדא שריין כו"גמורים ואפילו אימא היא שוה בערך אבא כמ

א ונוקביה "הוא יחיד אמר שנה אבל בזמזכיר בהם שנים בלשון רבים אלא שנה בלשון יחיד וכן בכתר ש
 ).י"שער מאמרי רשב(ש ושבע שנים לפי שמתפרשאן בדינא ורחמי "הזכיר שנים בלשון רבים כמ

 ).מ"מ(מלכות  61
א לכך נקרא ,א סתום בתוך או"ן וא"א נקראים סתימין שהם סתומיםתוך זו"ש הרב שאו"כמ, א"א 62

למעלה ראש מעשר עד עשר הרי מאה וכן כשכלולה דכלולה מ' 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 63
 .)הערת הזוהר(ב ” צא ע64
' יסודות מתנהגין בז' שד, ח עתים"רח וסוד כשבועין בי' ס ד"וז. רך וחזק, כפולות בדגש ורפה' ס ז"וז 65

' עתים של יום ולילה בד' ה וכן שבוע בד"ה או"וכן דתורה אי', כוכבים והוא כח דמעשה בראשית בפסוק א
 ).יהל אור(רוחות ' סטרין בד

 ).מ"מ(' ר שהם חשובות כא"ת אינם בכלל ג"ז' פי 66
 ).א"ד(א ”דמה דף ז עק עיין בגליון בה67
והענין כי עד תשעים שנה היתה בסוד אחור , א שכנגדם מתפשטת קומת רחל"י דז"ה תנוא סוד ה68
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, ה ובסוד כתר שבהונקראת שר

 ).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
ושבע  ואותם שלשים .ד את יצחקומלעק

שנים מיום שנולד יצחק ועד השעה 
 ודאי כחשבון , הם היו חיי שרה,שנעקד

 , בגימטריא שלשים ושבע שנים היו,ו"ויהי
  . משנולד יצחק ועד שנעקד,כמו שנתבאר

äøù úúéî ÷çöé ã÷òúàã69 áéúëã )á íù (
àáéåäúåëáìå äøùì ãåôñì íäøáà   àá ïéàî

 àá äéøåîä øäî]î[ ïåðéàå ÷çöéì äéì ã÷òîì
ïéðù òáùå ïéúìú70 ãò ÷çöé ãéìééúàã àîåéî 

 éàãå äøù ééç ååä ïåðéà ã÷òúàã àúòù
éøèîéâá åéäéå ïáùåçë" ååä ïéðù òáùå ïéúìú à

ã÷òúàã ãò ÷çöé ãéìéúàãî øîúàã äîë  
' ו להמזמור שיר" ,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 ,ברוך הוא בעולםשברא הקדוש 

 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 

יו גועות כדרך שאר  ה,שננטל מהן הארון
 ודאי .הפרות של העולם ולא אמרו שירה

  שהארון

 øîàå çúô éñåé éáø)à çö íéìäú(71 øåîæî 
åäéì åøéù" äòéùåä äùò úåàìôð éë ùãç øéù ä

 àéøáç åäåî÷åà àø÷ éàä åùã÷ òåøæå åðéîé åì
úåøôã72 áéúëã äîë äåøîà )ù"áé å à ( äðøùéå

éù éøîà ååäã äðøùéå éàî êøãá úåøôä àúø
åäéì åøéù øåîæî åøîà äøéù éàîå àúãç" ä

 àìëúñàì úéà àëä äùò úåàìôð éë ùãç øéù
á÷ àøáã äî ìëã" éøîà åäìåë àîìòá ä

 àúúì ïéá àìéòì ïéá äéî÷ àúøéùå ïçáùåú
àå åäééîøâî åäðéàã àîéú éååä13 àúøéù éøîà 

éàãå àåä éëä àã73äàìò àæøã 74 éðä ìáà åäéà 
ëå åäééáâ ìò äåä àðåøà ìé÷úùà àðåøàã ïåé

ìòé äåéåùå åäé åøéøù ïåðéà àìéòì]ð" àì à
åëéëù[ åäééðî ìéèðúàã ïåéë àäã àúøéù 

 àìå àîìòã úåøô øàù çøåàë ïàòâ ååä àðåøà
àðåøà éàãåå àúøéù åøîà  

  íìòðä ùøãî  
 הולכת משוממת ומבקרת בכל ,נשהוע

  .יום את הגוף ואת הקבר
äùðåò75 ìëá úø÷áîå úîîåùî úëìåä  íåé

øá÷ìå óåâì  
 , עצם הקולית הקשה הזה,אמר רבי יוסי

 הולך ,כשהולך בסריחות לכאן ולכאן
 כך .ומבקר את מקומו שנים עשר חדשים

 הולכת ,נשוהנשמה ההיא שראויה לקבל ע
 ופוקדת את מקומה שנים ,בחוץ בעולם

 ãë àúåðéãø÷ã àúéìå÷ éàä éñåé éáø øîà
àúåçéøñá ìéæà76 äì ø÷áîå ìæà ïàëìå ïàëì 

øé øñéøú äøúàì àéää àúîùð êë éç
 àîìòá øáì äìæà àùðò àìá÷ì àéæçúàã

                                                                                                                                                                                     

 . )ז"רמ ( כי אז הוא עלה למעלה מן כתר רחל ונכנס למדרגת הזכר ונשלמו חיי שרה ונפטרה69
ב ובה התחלת הגילוי אבל תשעים הראשונות "ראשונה שמתייחדת עם חו' דרגא בתראה של ה 70

 ).יהל אור (סתומות
 ).א"ד(ב " תרומה קלז ע71
 ).א"ד(א " זוהר תרומה קנח ע,ב" כד עףז ד"ב דע" בפ72
 ).א"ד(' ורזא איהו לעילא אבל כו'  פי73
 ).יהל אור(של נשיאים ושלמה ' ב בקר כו"ל י"ר 74
תו ר מינן אז אוַּבְש', לא מידן לידייניה וכו,  אחר,וכההיא שאמרו גבי אלישע,  כי יש נשמה הנכרתת75

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 שבו "א דהיינו שנשף ממקומו עת עצם הירך שהוא קשה וחזק מאד וכשהוא הולך בסריחו76
כך הענין . ב חדש"מ הולך ומבקר אותו מקום שהיה בו עד י" מאיחותרפ שהולך בס"והיינו אע'  וכומ אזל"מ

 ).א"ד(ב חדש "ז י"בעוה' הנשמה עם הגוף שפוקדת מקומ
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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
 וכאן אתה אומר כאשר ,בשלמות עליונה
 ".ויקם אברהם" שכתוב ,אינו צדיק כל כך

עשית שמי שיושב בכסא יורד לתוך קטן 
ויקם אברהם מעל " ,אלא כך גזרתי. תחתון

 ,ר רבי בו אמר רבי זריקא שאמ,"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

 éøá÷ éúáá éçøé øñéøú äøúàì äì úã÷ôîå
 áéúëã éæç àú äãåäé éáø øîà àîìòáå

)â âë úéùàøá (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<äå  øîà úà àë

 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
 äîùðäùë à÷éøæ éáø øîà åá éáø øîàã åúî

 íãå÷ äðãò íå÷îì úåìòì äéåàø>äðéâî <
)äðéâä(óåâä ìò 77 øçàå íùî úàöåéù ùåã÷ä 

ää äúìòî íå÷îì äìåò êë" ìòî íäøáà í÷éå ã
óåâä åäæ åúî éðô78   

אלו שאר גופות  ,"וידבר אל בני חת"
ם תחתים ונהלמיה )בני( שהם ,הצדיקים

 חתים על שהם .בעולם למען יראת קונם
 אמר רבי . ולמה צריכה אותם.שוכני עפר

 ,שהיה( ועל , הכל כתובים במנין,יהודה
 ומה . הגוף במנין עמהם)א זה היה אותו"ד

  , בדרך פיוס ובדרך כבודאמר להם

 úç éðá ìà øáãéå)íù ( úåôåâ øàù åìà
 íäù íé÷éãöä)éðá (ä íìåòá íéîìäðå íéúçú

íðå÷ úàøé ïòîì79 )å( øôò éðëåù íäù ìò íéúç
 àðééðîá àìë äãåäé éáø øîà åäì äëéøö éàîàå

ïéáéúë80 ìòå )éåäã( ]àåää éåä àã[ àôåâ 
áå ñåéô êøãá åäì øîà äîå ïåäîò àðééðîá êøã

ãåáë  
  âë÷/á  
  øäæ  

 הרי ".מזמור. "שעל גבן עשה אותן לזמר
 "מזמור לדוד" ובכל כתוב . ונתבאר,בארנו

 . וכאן לא אמר דוד כלל,"לדוד מזמור"או 
 לזמר רוח הקודש שעתידה ,אלא מזמור

זמן שיקים הקדוש ברוך הוא את לאותו 

àøîæì ïåì ãéáò åäééáâ ìòã81 àä øåîæî 
 øîúàå àðîé÷åàå åà ãåãì øåîæî áéúë àìëá

 øåîæî àìà ììë ãåã øîà àì àëäå øåîæî ãåãì
äéì àøîæì ïéîæ àùãå÷ çåøã82 íé÷åéã àðîæì 

á÷"àøôòî ìàøùéì ä83åäéì åøéù ïéãëå " øéù ä

                                                                                                                                                                                     

והם מגינים ממש על הנפש החופפת על הגוף , מ" שבשבעת ימי האבילות חוזרים שבעת מקיפי ל77
אלא שרומז שאחרי ההספד , אה שהיה די שיאמר מעל מתושנר, 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"שהמקיפים הן הם הצלם המאיר בפנים והם שני צלמים מאו, פני מתו

 .)ז"רמ (לה קימה ועילוי להתעלות למעלה כאשר הצלם טוב וראוי אז הנשמה יש 78
וידוע . בארץ אדום ולכן נקרא בלשון חת מלשון שברון מתו ו בני חת היו מהשבעה מלכים שמלכו79

שכל הצרות שסובלים הצדיקים בעולם הזה הן לתקן ניצוצות המלכים ולעשות הבירור להעלותם עד 
למען ' תחתים וכוהש "וז, 'כוו, לו ורחימוהמחשבה העליונה היא חכמה הנקראת יראה כנודע מסוד דחי

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.  פירוש רק הצדיקים הם נכתבין במנין80
 ). מ"מ(חיתוך התיבות והיו אומרים המזמור כמו שאומרים אותו בני אדם ב 81
 ).ב' ד סי"אור יקר ש(משום דמזמור הוא כינוי לרוח הקדש  82
 ).מ"מ(בביאת המשיח  83
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 ".שיר חדש' שירו לה" ואז ,ישראל מן העפר
רי שירה כזו לא נאמרה  שה,אז הוא חדש

  .מיום שנברא העולם
אין כל חדש תחת " כתוב ,אמר רבי חייא

  והיא, וכאן שירה זו היא חדש,"השמש
 ומי , שהרי תחת השמש היא,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 ùãç84éàäë àúøéù àäã  àì 
àîìò éøáúàã àîåéî øîúà85à " áéúë àééç ø

)è à úìä÷ (ùîùä úçú ùãç ìë ïéàå86 àëäå 
 àäã ùîùä úçú éäéàå ùãç éäéà àã àúøéù
 ïéãëå àøäéñ àã åäéà éàîå éåäì àùîù úåçú

ùîùä úçú ùãç éåä87àîòè éàî 88 ïéâá 
)à çö íéìäú (äùò úåàìôð éë89 ïåðéà ïàîå 

 áéúëã éàä úåàìôð)íù (òéùåä òåøæå åðéîé åì ä
ïàîì åì äòéùåä åùã÷  

  àúôñåú  
רבי יוסי בן רבי יהודה הלך לראות את 

 יאמר מר אם שמע את , אמר לו.רבי חייא
יתא י איך אמרו בעלי הבר,הפרשה הזו

 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 

 לעולם אין גוף האדם ,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 ,שםהנשמה נכנסת לאחר ששמעתי ש
 ולא לרדת ,הולכת לעלות למקומה למעלה

 נעשית ,דם שתעלה ותכנסו אבל ק.למטה
 ומראה לו ,מהאפוטרופוס הגוף על יד דּו

שראוי הוא לקבל שכר ארבע מאות 
  . עולמות

á éñåé éáø" àééç éáøì éîçéîì ìæà äãåäé ø
à"ô éàä òîù éà øî àîéì ì åøîà êéä àúùø

 øîà àúîùðã àðééðòá äåùøôã àúéðúî éøàî
äé÷ìåç äàëæ>ïå< êëã éúàã àîìòá àé÷éãöã 

 óàã àéîã àáø àòåáîë ïåäáìá àúééøåà àéä
àééî úåàéâñî äéì ïéîéúñîã áâ ìò90 éçúô 

 øáéò ìëì ïéòáðã ïéòåáî  
 êì àîéà àðà úà àîéçø éñåé éáø òîù àú

àä óåâ ïéà íìåòì àúùøô éàäá ñðëð íã
 äàøúù ãò äîåã ãé ìò íé÷éãöä ïåáùçá

âá íéáåøëä äì ïéðúåðù äðîéñ ñ÷ðô äîùðä" ò
 àðòîù àðà éñåé éáø øîà) àãàúîùð( ] àäã

ã øúá[ äøúàì à÷ìñì úìæà àéä ïîú úìééò
 äìòúù íãå÷ ìáà àúúì úçéîì àìå àìéòì
 äîåã ãé ìò óåâä ñåôåøèôà úùòð ñðëúå

 ìá÷ì àåä éåàøù åì äàøîå úåàî òáøà øëù

                                                                                                                                                                                     

 ).יהל אור(' כ עכשיו עד שיכלו כו"ש ותחדש פני אדמה בנשמתין חדתין משא"כמ 84
אור (מפני שמעת שנתמעטה הירח וירדה למטה מעולם לא נתחדשה בסוד שני המאורות הגדולים  85

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  86
שאז תהיה מתחדשת הירח במילואה תחת השמש ממש דהיינו מלכות למעלה מנצח והוד תחת ' פי 87

הפסוק עצמו מתרץ קושיא זו כיון דאין כל ' פי). אור יקר(עד עתה ת מה שלא היה מבריאת עולם ו"הת
וסיהרא היא תחת השמש והיא אומרת שירה חדשה לכך מתרץ בגין דנפלאות עשה , חדש תחת השמש

כי נפלאות עשה ' ושיעור הכתוב מזמור שהוא השכינה אומרת שיר חדש ואם יקשה לך הא אין כל חדש כו
 ).מ"מ(ולכך אומרת דבר חדש 

 ).אור יקר(שיר חדש דהיינו שיר חדושה של לבנה ' ט עתידה מזמור להכריז שירו לה"מ 88
, דהיינו סוד צפונית מערבית מערבית דרומית, בגין דבהו אסתמך בחסד וגבורה שהם ימינו וזרועו 89

 ת אם כן הושיעה לו נמי"ה דהיינו ת"ומשום דימינא וזרוע קדשו משמע דאהדר להוי, והושיעה לו למערב
. וימינו וקדשו נמי אהדר לה' אלא לההוא דרגא וכו' לא תפרש לה, הושיעה לו למאן' אהדר ליה לזה פי

ת אי אפשר משום "דלפרש ימינו וקדשו והושיעה לו בת', וטעם כינוי ימינו משום דבהו אסתמך בימינא וכו
א במלכות שהיא דהושיעה לו ודאי לההוא דרגא דקאמר שירתא דא ואין בזה לספק דלא שייך הכי אל

 ).אור יקר(הגולה 
 ).א"נ(ב "הרש.  פירוש מריבוי המים שבמבוע פוקדים ובוקעים הסתימה ויוצאים המים לחוץ90
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 , הנה רבי אלעזר אמר,אמר רבי חייא
 משום שמכריזים ,דםושהרי דומה יודע ק

ן שבזמ , 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
 äì ïéáäéã àðãòá éã àðòîù êë àðà ìáà
 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

 ç÷ äãùä óñëàã äãùä óñë åäî éðîîàåä  
 àôåñë ïéîìòã äéì ïéáäéã úåàî òáøà
àðñçàì  

כשרב יוסף היה שומע הפרשה הזו 
 , מי שהוא עפר, 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 לעפרופרון וישקאברהם אל ע

סוף הגדול שהם י זהו הכ".את הכסף
ארבע מאות שקל " .סופיםיעולמות וכ

ארבע מאות עולמות והנאות  ,"כסף
 ,רב נחמן אמר ,"חרובר לסוע" .וכסופים

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
הנמצא כל 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

äøáà ìå÷ùéå ïåøôò àåä àã óñëä úà ïåøôòì í
 òáøà ïéôåñëå ïéîìò ïåðéàã àúáø àôåñë
 úåàðäå úåîìåò úåàî òáøà óñë ì÷ù úåàî

ïéôåñëå91 øåáòéù øîà ïîçð áø øçåñì øáåò 
 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
íé÷éãöä éåãé ìò àðîîã à÷úôî íúøåáçá 

 ïåðéà ìë àðøéîâ éëä ÷çöé éáø øîà äîåãã
 ïåîå÷é éåãé ìò ïðîîå äîåãã éåãéá ïéáéúëã
 ïåäì éåå àøôò éøééã àéçàì ïéîæã àðîæì
 åãáàéù à÷úôá éåãé ìò ïéáéúë àìã àéòéùøì

 øîàð àã ìòå ïéîìòì íðäéâá)à áé ìàéðã (
úë àöîðä ìë êîò èìîé àåää úòáåøôñá áå  

  íìòðä ùøãî  
 שהגוף הזה ,' וגו"גר ותושב אנכי עמכם"
 אמר . במנין אחד עמכם בחבור הזהואה@

ויענו בני חת את " , ראה מה כתוב,רבי
 כמו כן בדרך כבוד בדרך ,' וגו"אברהם

áùåúå øâ92åâå íëîò éëðà  ')ã âë úéùàøá (
 àôåâ éàäã]éåä[ àøåáçá ïåëîò ãç àðééðîá 

àã93 áéúë äî äàø éáø øîà )ä íù ( éðá åðòéå
åâå íäøáà úà úç ' êøãá ãåáë êøãá ïë åîë

                                                           

 ).א"ד( ותענוגים בעולם הבא 91
ז עסקתי בתורה ומעשים "כי בעוה, ב תמיד אנכי עמכם" ירצה בין גר בעולם הזה ובין תושב בעוה92

 . )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 והפיזור93
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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

מאת אלהים מלמעלה אתה נשיא בכל יום 
 במבחר ,"במבחר קברינו" .בתוכנו

בחרים ו בחבורת הצדיקים המ,הצדיקים
 ואיש . הכניסהו בחשבון עמנו,מנה אותו

 כי כלנו שמחים ,א ימנע את המניןממנו ל
  .בו ומקדימים לו שלום

ñåéô94ää " ã)å íù (ðòîùåéäìà àéùð éðåãà " í
äúàéäìà àéùð éàî åðëåúá " éáø øîà äúà í

 ìå÷ úá íìåòä ïî ÷éãöä àöéù íãå÷ ñçðô
 ïãò ïâá íé÷éãöä íúåà ìò íåé ìëá úàöåé
 íä ïë ìòå ïàëì àáéù éðåìôì íå÷î åðéëä

éäìà úàî íéøîåà" ìëá àéùð äúà äìòîìî í
 íé÷éãöä øçáîá åðéøá÷ øçáîá åðëåúá íåé

úåà äðî íéøçáåîä íé÷éãöä úøåáçá å
 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"
יקומו מתי  בזמן ש, 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,בעולם בשביל ישראל

שהרי אחר כך יתעוררו מן העפר המתים 
 ,של העולם ויתחדש העולם בקיום שלם

 ,כבתחלה שהמות שולט בעולם(שלא יהיה 
 ,א כרת ומיתה בעולם"נ שהנחשמשום 
 גרם ) הנחש מהעולם שהוא גרםויעבור

 ונטמא העולם ונחשכו ,מות בעולם לכל
  .פניו

 åäáã ïéâá àã àúøéù øîàã àâøã àåääì
àìàîùáå àðéîéá êéîúñà95 åðéîé åì äòéùåä 

øåîæî éàäã àâøã àåääì éàãå96 àðîæá éúîéà 
àîìò éúî ïåîå÷éã97 àäé ïéãë àøôòî ïåøòúéå 

çùã98 éñåé éáø àîìò éàäá ãéáòúà àìã äî 
á÷ ãéáòéã àðîæá øîà"àîìòá ïéî÷åð ä99 

 àäã àúøéù øîàúé ïéãë ìàøùéã åäééðéâá
øúáì100 ùãçúéå àîìò éúî àøôòî ïåøòúé 

 éåäéì àìã íéìù íåé÷á àîìò) àúéîã÷ë
àéåçã ïéâá àîìòá àúåî èéìùã (]ð" úøë à

 àéåç øáòúéå àîìòá äúéîåîàîìò[ ã íéøâ
î àìëì àîìòá àúå]å[ àîìò áàúñà

                                                                                                                                                                                     

ופיוס דברים נכוחים המתיישבים על הלב ומפייסים את הדעת ,  כבוד הוא דברי יקר וחשיבות94
כי בתחילה הפיס דעת הצדיקים , ם הקדים הפיוס אל הכבודודוק כי בדברי אברה, שיתפייס ויסמוך בהם
שלא התעצבו בחברתו ולכן אמר להם שהרבה זכות ותורה שודאי גם להם , וכנזכר' באומרו גר ותושב וגו

מה שקנה ] מאתם[ואחר כך כיבדם באומרו תנו לי כאילו מתנה היא לו . ייטב בשפע אשר יושפע עליו
ושים , נחמד הוא מה שאנו מכוונים בתפילתינו באמרנו בברכת על הצדיקיםואולי ירמוז עוד דבר . 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, יהיו גנוזים ומופקדים בחלק הצדיקים הגדולים

אותם הצדיקים שאינם רוצים ליהנות אלא משלהם נותנים לכל אחד , אותם בשעת המיתהשלא נאבד 
הרי הוא לי במתנה ואין לך כבוד גדול , ש תנו לי"וז וגם בסוד ישמח משה במתנת חלקו, חלקו שהרויח

 . )ז"רמ (יותר מזה
ס "ה הגדלות ה"יאתבנית ששמותיה יחדון על שמות הו] ל" ש–י "ל ומנה"אצ[ומנהו ' ש שמאלו כו"כמ 95

 ).יהל אור) (י"ה יאהדונה" ששמותיה מתייחדין עם שמות הוי-ל "ה לא הבתני כאן ואולי צ"א(
 ).א"ד(א "מזמור דא רוח קודשא ככתוב בתרומה קמ ע' פי). מ"מ(כאלו אמר דאיהי מזמור  96
 ).יהל אור(ל סמזמור זה בתחיית המתים אומרת אותו המלכות "רבי חייא פליג על רבי יוסי וס' פי 97
 ).יהל אור(' שיתמלא פגימתה ויהיה אור הלבנה וכו 98
רבי ' וכו' לפני ה' ישועתו כו' ש הודיע ה"וכמ). אור יקר(דהיינו בזמן הגאולה כך שנים קודם התחיה  99

 ).יהל אור(יוסי חוזר לסברתו שבביאת המשיח הוא שאומרת אותו 
, דקאמר כמה חדושין אחרים יהיו באותו זמןדאם כן מאי שיר חדש , לפרשו אחר התחיה אי אפשר 100

 ).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

חלפו עם " 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  ,"הוא ישופך ראש"
 שכתוב ,שעתיד לבער אותו מן העולם

רוח ואת " וכתוב ,"בלע המות לנצח"
זה  ,"ראש". " אעביר מן הארץהטומאה

 שהרי אז ,ררו המתיםתיד לבא כשיתעולע
 שהוא ,ש בראםשיתקיי ,שהעולם יהיה רא
זה  ,"ואתה תשופנו עקב" .העולם העליון

 , כעת שהוא עקב ואינו בקיום,בעולם הזה
ואותו הנחש נושך את העולם ומחשיך פני 

  .הבריות

 áéúë éæç àú)åè â úéùàøá ( úéùà äáéàå
 áéúëãë äáéàå éàî äùàä ïéáå êðéá)à è áåé

åë (ïéáøà äîë àäã äáà úåéðà íò åôìç101 
àáø àîé åâ ïàèù102 ïðéôñå ïéáøà úéàå 

àã ïî àã ïùøôúî103 ùçð éàäã ïéáøà ïåðéàå 
 ïéáå êðéá äáà úåéðà ïåø÷à åäééååâá èàù

åäé úàøé äùà àã äùàä" ïéìà êòøæ ïéáå ä
åëòò ïéîò øàù" àåä ìàøùé ïéìà äòøæ ïéáå í

 ùàø êôåùé)è â úéùàøáå (á÷ àã"ä104 ïéîæã 
 áéúëã àîìòî äéì àøòáì)ç äë äéòùé ( òìá

 áéúëå çöðì úåîä)á âé äéøëæ ( çåø úàå
õøàä ïî øéáòà äàîåèä105àã ùàø 106 àðîæì 

 àîìò éåäì ïéãë àäã àéúéî ïåøòúéã éúàã
àø"àøá íéé÷úéã ù"äàìò àîìò åäéàã ù107 

á÷ò åðôåùú äúàå108 )åè â úéùàøá ( éàäá àã
éàã àúùä àîìòá÷ò åä109 àîåé÷á åäéà åàìå 

ïééøá éôðà êéùçàå àîìòì êéùð àéåç àåääå  
 הימים של אדם נבראו ועמדו ,בא וראה

ימו י כיון שהסת.באותם הדרגות העליונות
ימי " שכתוב , באותן הדרגותהתקייםל

 ïåðéàá åîéé÷å åàéøáúà ùð øáã ïéîåé éæç àú
îééñîã ïåéë ïéàìò ïéâøãå ïåðéàá àîéé÷úàì 

                                                           

 ).מ"מ(הם הנשמות הקדושות ). אור יקר(כחות רוחניים  101
והם כחות אלו , ובה הכחות כעין ספינות בים, והיא ים. ותחת ממשלתה כל הרוחניים, מלכות 102

. והיינו איבה בינך ובין האשה, שהחיצוניות למטה מההיכלות, ות הטומאה כנודעמבדילים בין השכינה לכח
ואומות העולם אפילו חסידיהן למטה . למעלה מההיכלות, וכן ישראל נשמתן אחוזים תחת כסא הכבוד

שריהם , כל שכן שאר האומות. הדקה המתקרבת אל הקדושה' בקלי, בהיכל טמא העליון, מכל ההיכלות
 ).ר יקראו(שהם החוצה 

 ).מ"מ(' יש נשמות שהם מצד הקדושה ויש מצד הקלי' פי 103
 ).אור יקר(ת ובבינה "ה כאומרו ועבד הלוי הוא ומלה זו מתפרשת בת"הוא נקרא הקב 104
, אלא המות השולט בעולם, לא משמע שיעביר חלקו מלמעלה, דאי מקרא דבלע המות, וצריכי קראי 105

ואי . אבה, דהיינו אניות, דהיינו מן הארץ העליונה, מן הארץלכך קאמר וכתיב ואת רוח הטומאה אעביר 
דמשמע דבלענו , לזה הביא קרא דבלע, אלא העברה לבד, קאמר קרא דאעביר לא משמע ביטולו מכל וכל

 ).אור יקר(
שערי ' י שמוציא ניצוצין מנחש בסוד נ"והנשארות הוא שם יל] נ ראש ועקב"זו[ס ישראל ויעקב "וז 106

 .ב"א קב ע"ב וליקוטי הגר"ז פ ע"א בתיקו"בהגר' עי, י"ובענין יל, )יהל אור(' רו דבה נפקין כובינה עלמא דחי
 ).אור יקר(ספירות והיינו עלאה ' על שם שהיא ראש לז 107
מים מלוחים מן , ומשם ולמטה הוא אוחז ויונק מי המרים, התחתונה מן הים שהיא מצולות ים' בחי 108

 ). יקראור(ובכחה מחשיך פני אדם , הים
אלא בשביל היניקה ' ובעולם הזה אינם מתגברים הקלי. 'ומשם ניזונים הקלי, עקבי לאה בראש רחל 109

נ יובן "א. בשביל היניקה שאתה יונק מעקב, לישראל, ש ואתה תשופנו"וז. שהם יונקם מאותם עקבים
ם היו ניזונים ומש, והם נקראים רישא', ספירות דמלכות דאצילות בקלי' ש שבשעת החרבן נפלו ט"במ

' ש בפ"וז, וזו המלכות דמלכות נקראת זנבא, דאצילות יונקים אומות העולם' ומהמלכות דנוק. ישראל
תשופנו , וזהו ואתה תשופנו עקב, 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' פעמים אלהים גימ' שהם ב, ונודע כי בגלות אין לו אלא מוחין דיניקה. ב"יעק
 ).מ"מ( בגדלותו אז נקרא ישראל א"אבל כשז, ש ואתה תשופנו עקב"וז, דקטנות
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 מכאן .' וגו"שנותינו בהם שבעים שנה
ם ורהב" ולכן ,התקייםוהלאה אין דרגה ל

אבל אותם . לא היו והם כ,"עמל ואון
  הימים של הצדיקים

 áéúëã ïéâøã)é ö íéìäú ( íäá åðéúåðù éîé
äðù íéòáù110åâå '111 àâøã úéì äàìäìå ïàëî 

àîéé÷úàì112áäøå êë ïéâáå "í113 ïåàå ìîò 
ååä àìë ïåðéàå114ïåðéà ìáà àéé÷éãöã ïéîåé 115  

  íìòðä ùøãî  
 כיון שהנשמה פוגעת ,בא וראה ,פזי

 לאחר כך פוגעת לאותו המלאך ,בהם ותדון
 הממונה מלאך , ששנינו. עליהםהממונה

 והוא מכריז ,על בתי הקברות ודומה שמו
ביניהם בכל יום על הצדיקים העתידים 

ן ו ומיד פוגעת בו כדי לשכ,כנס ביניהםיל
טחה ובמנוחה ובהנאה הגוף בהשקט ובב

". 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

úòâåô äîùðäù ïåéë éæç àú éæô ïåãúå íäá 
 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

éé éáø øîà äîìå äîåã àø÷ðä êàìîä äæ àñ
 éðëåù ìò äðåîî àåäù ìò ïåøôò åîù äðëúð
 úåøåáçå íé÷éãöä éñ÷ðô ìë åãéá åã÷ôåäå øôò
 íàéöåäì ãéúò àåäå øôòá íéðëåùä íéãéñçä

ïåáùçá  
 לעתיד לבא , אמר רבי אלעזר,ולמדנו

ד הקדוש ברוך הוא להחיות וכשיפק
 , על הקברותהממונה יקרא למלאך ,המתים

 ויתבע ממנו מנין כל המתים ,דומה שמוו
הצדיקים והחסידים ואותם גרי הצדק 

 והוא מוציאם בחשבון ,ושנהרגו על שמו
המוציא " זהו שכתוב .כמו שנטלם בחשבון

 ,ולמדנו". איש לא נעדר' במספר צבאם וגו
 נפשות ,אמר רבי שמואל ברבי יעקב

הרשעים נתונות בידו של מלאך זה ששמו 
 וכיון .גיהנם ולדון שםדומה להכניסם ב

 עד , שוב אינן חוזרות,שנמסרות בידו
 וזה יראת דוד שנתירא .שיכנסו לגיהנם

עזרתה ' לולי ה" שנאמר ,כשעשה אותו עון
 אמר רבי ".לי כמעט שכנה דומה נפשי

 הנשמה פוגעת לו להכניס אותו גוף ,ייסא
 זהו .עם שאר גופות הצדיקים בחשבונם

 àáì ãéúòì øæòìà éáø øîà àðàúå
 íéúîä úåéçäì àåä êåøá ùåã÷ä ãå÷ôéùë
 åîù äîåãå úåøá÷ä ìò äðåîîä êàìîì àø÷é
 íéãéñçäå íé÷éãöä íéúîä ìë ïéðî åðîî òáúéå
 íàéöåî àåäå åîù ìò åâøäðùå ÷ãöä éøâ íúåàå

íìèðù åîë ïåáùçá116ää ïåáùçá " ã) î äéòùé
åë ( àéöåîäåâå íàáö øôñîá ' øãòð àì ùéà

 úåùôð á÷òé éáøá ìàåîù éáø øîà àðàúå
 äîåã åîùù äæ êàìî ìù åãéá úåðåúð íéòùøä
 åãéá úåøñîðù ïåéëå íù ïåãìå íðäéâá íñéðëäì
 úàøé äæå íðäéâì åñðëéù ãò úåøæåç ïðéà áåù

 øîàðù ïåò åúåà äùòùë àøééúðù ãåã) íéìäú
æé ãö (åäé éìåì" éì äúøæò ä äîåã äðëù èòîë

 ñéðëäì åì úòâåô äîùðä àñéé éáø øîà éùôð

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(מדות ממלכות עד חסד ' בז 110
, שמונים שנה שהיא שמינית, בינה, שהיא גבורה דכליל כל גבוראן] ת שמונים שנהוואם בגבור[ 111

 ).אור יקר(ובדוחק עולים שם 
מל ולכך הם למטה ממלכות שהם ע, כי משם ולמעלה חכמה דרגא דלא קיימא לשאלא ולא לאתבא 112

 ).אור יקר(' מקום הקלי, ואון
ס "משאכ בצדיקים שהן למעלה מז' ל המות וקאי על ואם בגבורות והן למטה ממנה שהן עמל וכו"ר 113

 ).יהל אור(
כ צדיקים "כ יורדים לקליפות משא"ואח'  עד מדמטה מחסלה למעל פירוש ששנות הרשעים הם מ114

 ).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 115
 )הערת הזוהר(ב " שמות צז ע116
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אמר רבי . 'גו ו"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

 åúåà]óåâ[ íðåáùçá íé÷éãöä úåôåâ øàù íò 
ää" ïåøôò ìà øáãéå ã]åâå'[ íåçðú éáø øîà 

 äìòîì áéúë äî äàø åì øîåàå íãå÷ êàìîä
)é âë úéùàøá ( úç éðá êåúá áùåé ïåøôòå

 åì øîåàå íéã÷î àåäå øôòá ïåëùì åúçù
à ñéðëäìää íé÷éãöä ïåáùçá óåâä åúå" ã)íù (

 úç éðá éðæàá íäøáà úà éúçä ïåøôò ïòéå
áìë14 éàî øîàì åøéò øòù éàá áìë15 éàá 

ïåðéà øîà ïîçð áø åøéò øòù  
  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
 éîð éëä àîéú éàå íäøáà ééç éðù éîé äìàå ïëå

 áéúëã ìàòîùéá áéúë)æé äë úéùàøá ( éðù
 éø÷ àã ìòå øãäà äáåùúá àìà ìàòîùé ééç

åéäéå éåîåéá117  
 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

אלא להראות שלא היתה כמו שרה בכל 
 ,ואם תאמר הנה מרים. נשות העולם

] זה[ ,"ותמת שם מרים ותקבר שם"שכתוב 
, להראות את סרחונם של ישראלבא כדי 

ישראל אלא עם ים לא הלכו שהרי המ
 אבל לא נאמר במיתתה כמו ,בזכות מרים

  .שנאמר בשרה

 òáøà úéø÷á äøù úîúå)á âë íù ( éáø
 àîìò éùð ìëá ååä àì àã àðååâë øîà àáà
 àäîåé÷å àäðùå àäîåé ïáùåç øîúà àäã
 àìà äéá úøá÷úàã øúà àåääå àîìòá
 éàå àîìò éùð ìëá äøùë äåä àìã äàæçàì

î àä àîéú áéúëã íéø)à ë øáãîá ( íù úîúå
 ìàøùéã àðçøñ äàæçàì ïéâá íù øá÷úå íéøî

àúà à÷118 éìæà àì àééî àäã >åäì <)åäá( 
íéøîã àúåëæá àìà ìàøùéá119 øîúà àì ìáà 
äøùá øîúàã äîë äúúéîá  

אשריך ארץ שמלכך בן " ,רבי יהודה פתח
 הפסוק הזה ".חורים ושריך בעת יאכלו

 , לנו להסתכל בו אבל יש,בארוהו החברים
אשריהם ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן 

 סתומותלהם תורה לדעת כל הדרכים ה
 והרי זה ,ולגלות להם סודות עליונים

 çúô äãåäé éáø)æé é úìä÷ ( õøà êéøùà
àø÷ éàä åìëàé úòá êéøùå ïéøåç ïá êëìîù120 

 äéá àìëúñàì ïì úéà ìáà àééøáç äåî÷åà
 ïåðéà ïéàëæãá÷ã ìàøùé" àúééøåà ïåì áäé ä

 ïéæø ïåì àééìâúàìå ïéîéúñ ïéçøåà ìë òãðîì

                                                           

ג שהם מים חיים וכל נהירו נגד מוח בינה וכל משח רבות נגד מוח "כל חיין נגד מוח דעת שיש בו חו 117
תימה דלא כתיב ויהיו . )מ"מ(ד למלכות "א ממשיך מהמוחין שלו שהם חב"שמן והכוונה שז' חכמה שנק

חיה שיהיה תאחר הלהיות ונמצא שעתיד . א ואהדר לשרההל ביומ"והנכון שצ. שני חיי ישמעאלואלה אלא 
ל "שנה חיים מצד הבינה דומיא דלעת' ז שאחר ע"קיום העולם וחיותו מצד הבינה כעין הצדיקים בעוה

.  שעתיד להיות יש דוגמתו עתה לצדיקיםשיר חדש להורות שמה' יוסי קרא דמזמור שירו לה' ולהכי פתח ר
 ).א"נ(ח "ז

 ).ג"א קלא ע"ה ח"דע (החטא שגרם כמה להראות בתורה מרים מיתת כתיב לכך 118
 אותו שהרי, הרבה לעילויא נשתנה הרי שעתה הגם כי ל"ור. הבאר נסתלק היא נסתלקה וכאשר 119
 כל של התורה זכות להם היה ןוכ, 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 " צה ע120
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 ,זו ארץ החיים ,"אשריך ארץ. "נתבאר
משום שהמלך שלה מזמין לה כל הברכות 

 הסוד של ,שהתברכה מהאבות העליונים
 שהוא עומד להריק עליה ברכות ,ו"וא

 בן היובל שמוציא ,ןהוא בן חורי ו,תמיד
 בן העולם העליון ,את העבדים לחרות

שמוציא תמיד את כל החיים וכל האור וכל 
 הבן )משפיע(מעיד  והכל ,משחההשמן 

בני " כמו שנאמר ,הבכור הזה לארץ הזו
ומה ". אשריך ארץ" לכן ו,"רי ישראלובכ

 כמו ,"אי לך ארץ שמלכך נער"שנאמר 
נה הזו והעולם  שהארץ התחתו,שבארוה

של (העליון לא יונקים אלא מתוך שלטון 
 והכל מאותו המלך , של הערלה)מעלה

אוי לארץ  , כמו שבארוה,שנקרא נער
  .שצריכה לינק כך

 õøà àã õøà êéøùà øîúà àäå ïéàìò
íééçä121äìéã àëìîã ïéâá 122äì ïéîæà 123 ìë 

àåã àæø ïéàìò ïäáàî àëøáúàã ïàëøá"å124 
øéãú ïàëøá äìò à÷øàì àîéé÷ åäéàã125 åäéàå 

ïéøåç ïá126åøéçì ïéãáò ÷éôàã àìáåé ïá 127 
øá]à[äàìò àîìòã 128øéãú ÷éôàã 129 ìë 

ïééç130åøéäð ìëå 131úåáø çùî ìëå 132àìëå  
ãéâðà16àøëåá àøá éàä 133õøà éàäì 134 äîë 

 øîà úàã)áë ã úåîù ( ïéâáå ìàøùé éøåëá éðá
õøà êéøùà êë135øîúàã äîå ) æè é úìä÷( éà 

 õøà éàäã äåî÷åàã äîë øòð êëìîù õøà êì
äàúú136 åâî àìà à÷ðé àì äàúú àîìòå 

ù àúåðèì)àìéòã(137 ]òãøäì[ àåääî àìëå 
 àòøàì éåå äåî÷åàã äîë øòð éø÷àã àëìî

éëä à÷ðéì êéøèöàã  
  )õøà (éàä éæç àú17   הזה)ארץה( ,בא וראה

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(מלכות  121
 ).אור יקר(ת "ת 122
אלא אפילו , ת בעצמו"ואין צריך לומר מה שמתברך מהת,  על ידי היסודת והשפעתם"הזמנתם בת 123

 ).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 124

לדקדק ' ועוד נקט ו', ומשך ו' ו,  כולל גם כן היסוד בעצמותודהיינו שהוא, 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  125
 ).יהל אור(ב "ל צה ע"ע). אור יקר(קצהו השני  126
כ חזר ופירש למה הארץ מאושרת מטעם היות מלכה "ואח, זהו טעם למה נקראת הבינה לשון חירות 127

 ).אור יקר(בן חורין 
 ).אור יקר(ה ודאי "בן י, תרין, עמה דהיינו חורין, קראה עלמא עילאה לכוון שתוף החכמה 128
והבן אין מי שיעכב בידו כניסת , ת בן"להיות הת, והטעם, דהיינו שפע הבינה שלעולם אינו נפסק 129

 ).אור יקר(ולכך שפעו משם תדיר ההוא נהרא דלא פסקין מימוי , אלא לעולם נכנס, הפתח אל אמו
יא משפעת שפע החיות כ נקראת ארץ החיים והחיים תלויים בה ועוד ה"הוא שפע הבינה שהיא ג 130

 ).אור יקר(והמזון לבנים כפי חייתם 
 ).אור יקר(שפע אור הכתר  131
 ).אור יקר(ר "היא שפע החכמה הנקרא שמן ודאי והיינו שפע ג 132
דהיינו ישראל סבא שעלה , וכדכתיב בני בכורי ישראל, שמשם קדש לי כל בכור, דהיינו מחכמה 133

 ).אור יקר(אחיזתו למעלה בסוד בן אפילו בחכמה להודיע " האי ברא בוכרא"ואמר . במחשבה
, בן אוחז בימין חכמה ובשמאל בינה' ועוד בחי, מבריח מן הקצה אל הקצה' והיינו סוד ו, מלכות 134

 ).אור יקר(ומתמצע לינק מן הכתר 
כדכתיב באשרי כי אשרוני , ר על ידי הבינה הנקראת אשר"ומג', כיון שהיא מקבלת על ידו מכל הבחי 135

 ).אור יקר(אשרך ודאי , תבנו
 ).יהל אור(' כ עלי"ג' ח האי ארץ כו"ש למטה ת"ר נער וכן מ"ה טו"דיניק מע, העשיה, ל שלנו"ר 136
ואפילו אותם העשיה , מתוכם מלמעלה' פי, דלאו מהם ממש אלא מגו" מגו"ואמר , הם סוד העשיה 137

והיינו בימי . שהוא סוד היצירה, ולםשהוא שר הע, 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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  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,א אותםעתיד להוצי
  .שוכני העפר

 ïîçð áø øîàã äéñ÷ðô ïáùåç áúëá åìàòã
 øæâúà éëäå]ã[ ïåáùç ìò)éåãé ìò] (åéãé[ äîåãã 

 à÷ôàì ïéîæ à÷úô ïáùåçáå éøá÷ éúáá ïéìàò
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.ה רבהומנוח
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" בו 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
 äåìùã àã÷ôä éñåé éáø øîà åá øùà äøòîäå

áø äçåðîåà êì ïéà éîåéðî øá íåìù éáø øîà 
 ïéàù äøåúá íé÷ñåòä íúåàî ÷éãöå ÷éãö ìë

]åì) [åá(åñëå úåîìåò íéúàî  ìéáùá ïéô
äøåúä138ää " ã)áé ç øéù ( íéøèåðì íéúàîå

 íåé ìëá íîöò íéøñåîù ìò íéúàîå åéøô úà
 à÷åñô éàäë åçöð åîù úùåã÷ ìò åâøäð åìéàë

>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 
 äìòî åéìò íåé ìëá âøäð åìàë áåúëä åéìò

ää" ã)âë ãî íéìäú ( íåéä ìë åðâøåä êéìò éë
 à÷åñô éàäá åùôð øñåîä ìë ïîçð áø øîà

úåîìåò úåàî òáøà ìçåð139 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"א בימיםואברהם זקן ב"
 , על כל פנים כך הוא,אמר רבי אלעזר
 ההוא , שנעשית הנשמה,שהמשנה הזו יפה

והנה אופן אחד בארץ אצל "שכתוב בו 
 כמו שאמור באותה ,"החיות לארבעת פניו

 ,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

שאנו קוראים כאן בשיר השירים לשון 
אלא אמר .  ושם בתורה לשון זכר,נקבה

 כאן בתורה נקרא בלשון זכר ,רבי אלעזר
 מפני שהגוף אצל הנשמה כאשה ,אצל הגוף

áàååâå íéîéá àá ï÷æ íäø ')à ãë úéùàøá (
 àåä êë íéðô ìë ìò øæòìà éáø øîà ïéúéðúî

ãéáòúàã øéôù ïéúéðúî éàäã)å( àåää àúîùð 
 äéá áéúëã)åè à ìà÷æçé ( ãçà ïôåà äðäå

 øåîàãë åéðô úòáøàì úåéçä ìöà õøàá
 àáà éáø äéì øîà àúééî÷ àúéðúî àéääá

äéì øîà ïéúéðúî àéääî øî ïì àîéì éëä 
 àúùøôá éîçøã ïìéëî øùò úìúá ùøôúà

éìéã18 øîàå çúô øîéîì ïì úéà àëä ìáà 
)è å øéù ( àéä úçà éúîú éúðåé àéä úçà

åâå äîàì ' àéä éàî øæòìà éáø øîà]ã[ ïðà
àúá÷åðã àðùéì íéøéùä øéùá àëä ïðéø÷140 

 éáø øîà àìà àøåëãã àðùéì àúééøåàá íúäå

                                                           

  .ב ודברינו שם"לעיל צז ע' עי 138
  ).ו"לש(א "ז רפח ע"ב ואד"ר קכח ע"אד 139
 ).ז"רמ ( בשיר השירים נקראת הנשמה בלשון נקבה140
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äøåúá àëä øæòìà141æ ïåùìá àø÷ð  ìöà øë  ,אצל הזכר
 ìöà äùàë äîùðä ìöà óåâäù éðôî óåâä

øëæä  
  äë÷/à  
  øäæ  

 רק כשנוטל ברכות ,אין לו מעצמו כלום
 , וכל הפעמים שנמנעו ממנו,לעתים ידועים

 והברכות נמנעות ,ונפגמה הלבנה ונחשכת
 . אוי לעולם שצריך לינק בשעה הזו.ממנו
 בכמה דינים נדון העולם הזה טרם ,ועוד

 , בדין ונעשהמתקייםהכל  ש,יונק ממנו
ותמת שרה " ,בא וראה). כך(ונתבאר 

 משום שלא היתה ,סוד הוא ,"בקרית ארבע
 ולא ,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 " , ולא בנחש,"בקרית ארבע"

 שהתחבר דוד המלך , היא חברון,"ארבע
 ועל כן לא היתה מיתתה ביד ,עם האבות

  .אחר אלא בקרית ארבע

íåìë äéîøâî äéì úéì142éèð ãë øá  ïàëøá ì
 íéâôúàå äéðî åòðîúàã ïéðîæ ìëå ïòéãé ïéðîæì
 éåå äéðî åòðîúà ïàëøáå êùçúàå àøäéñ
 ãåòå àúòù àéääá à÷ðéì êéøèöàã àîìòì
 äéðî à÷ðé àì ãò àîìò éàä ïãúà ïéðéã äîëá

 äåî÷åàå ãáòúàå íéé÷úà àðéãá àìëã)éëä (
òáøà úéø÷á äøù úîúå éæç àú ) âë úéùàøá

á (àæø143á åäéà  àãé ìò äúúéî äåä àìã ïéâ
 éðá øàùë äá èìù àìå äàîé÷ò ùçð àåääã
 àîìò éðá åúî äéãé ìòå åäá èéìù åäéàã àîìò

íãà ïåì íéøâã àîåéî144ùî øá "øäàå ä" ï
éøîå"åäé éô ìò åäá áéúëã í" àø÷é ïéâáå ä

åäé éô ìò íéøîá áéúë àì àúðéëùã" ìáà ä
òáøà úéø÷á áéúë äøùá145 òáøà úéø÷ã àæø 

áäàìò àæø146 òáøà úéø÷á àøçà àãé ìò àìå 
 øáçúàã ïåøáç àéä òáøà úéø÷á ùçðá àìå
 àãéá äúúéî äåä àì àã ìòå ïäáàá àëìî ãåã

òáøà úéø÷á àìà àøçà  
 כאשר הימים של אדם ,בא וראה

 האדם מתקיים , בדרגות עליונותהתקיימו
 ïéâøãá åîéé÷úà ùð øáã ïéîåé ãë éæç àú

ïéàìò147ë àîìòá ùð øá íéé÷úà  àìã ïåé

                                                                                                                                                                                     

שכל , )ח שער כו פרק א"ע(וכמו שאמר , ז לקיים המצוות שבהן נתקן הגוף"שייך לעוה ענין התורה 141
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, להתלבש בצלם וחומר רק להמשיך בהם אור לתקנם
 ).ז"רמ ( אל בעלה לקבל ממנו כח להולידשתשוקתה

ובמקום הזה במלאך , ז מקומות רבים ביסוד ובמלכות ברוב הפעמים"מלה זו מצאנוה בזהר ובתיקו 142
שהכוונהש , ואולם בענין המלאך הזה היה עולה על דעתי לומר באומרו דלית ליה מגרמיה כלום. ן"מטטרו

 בידו להשפיע או לתת אל אכפי שגוזרים עליו או נותנים ואין, אין לו כח לפעול אלא כפי המצוה מלמעלה
 ).אור יקר(לו ענין קצוב 

 ).יהל אור(ד "שעלייהו חב' ל כורסיא שהיא עיר לד"ר 143
י "ל דנפקא נשמתייהו ע"י מלאך המות כדאיתא בזוהר י"י לא נפקא נשמתייהו ע"ג דהמתים בא" אע144

 ).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 (145

 ).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"אותיות אדנ' קריה שיש בה ד' פי 146

נקראת המלכות קרית ארבע לפי ' ת הם ארבע וכו"מלכות בהתחברותה עם חג' קרית דנ ד"א. מלכא באבהן
 ).מ"מ(ת והיא קריה שמשלמת לארבע "שהיא חברון שמתחברת עם חג

והנה הצדיק מקיימם במציאותם . אור פנימי בתוכו' וא, אור מקיף על ראשו' א, אורות' יש לאדם ב 147
נה שמשם שואב זוהר וחיות אבל הרשע גורם שאור פנימי שמדבק אור העליון המקיף עם הקדושה העליו

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 ,ה יוצאים ויורדים למט,העליונות

 .קרבים לדרגה הזו שבה שורה המותמתש
 וטסה ,ואז נוטלת רשות להוציא הנשמה

 ,העולם בפעם אחת ונוטלת הנשמה
אותם  אשרי .ומטמא את הגוף ונשאר טמא

הצדיקים שלא נטמאו ולא נשארה בהם 
 באמצע הרקיע נקשר ,בא וראהו. מאהוט

 והוא נחש ,המאיר ומזהירדרך אחד 
 כולם קים שכל הכוכבים הד,הרקיע

  והם,קשורים בו ועומדים בו תלי תלים
 על מעשי בני העולם )בצד(ממונים 

אורות  כמה קבוצות וז אדוגמכ. שבסתר
  יוצאות מזה הנחש העליון הקדמון]'הקלי[

 וכולם ממונים ,לעולם שהתפתה בו אדם
  מעשי@ צדב

íéé÷úà148 ãò àúúì éúçðå é÷ôð ïéàìò ïéâøãá 
 ïéãëå äéá àéøù àúåîã àâøã éàäì åáéø÷ã

åùø ìéèð149 ]÷éôàì) [÷éôàå(àúîùð 150 ñàèå 
àãç àðîæá àîìò151àúîùð ìéèðå 152 áéàñå 

 ïåðéà ïéàëæ àáàñî øàúùàå àôåâì äéì
 åäá øàúùà àìå åáàúñà àìã àé÷éãö

úåòöîàá éæç àúå àúåáàñî153òé÷øã  à
àøéøèñ÷ àçøåà ãç øè÷úà154 àéåç åäéàå 

 äéá ïéøéè÷ åäìë ïé÷é÷ã ïéáëë ìëã àòé÷øã
äéá éîéé÷å155 åøéúñá ïðîî ïåðéàå ïéìú éìú 

)ñ"åøéèñá à ( äîë àã àðååâë àîìò éðá éãáåò
 äàìò àéåç éàäî àîìòì é÷ôð ïéøéäè éìéáç
 ïðîî åäìëå íãà äéá àúôúàã äàîã÷

ñáèåøé19éãáåò   
  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 יויוצא מאותם הט, 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 (óèðî ïãò íåé ìëá156 
úåôèä íúåàî àöåéå ïâä ìò157 ìåãâ øäð 

íéùàø äòáøàì ÷ìçúîä158 äðîùå 
íéòáøàå159 íùîå íåé ìëá óèðî úåôè 

                                                                                                                                                                                     

הוא ' תיכף שאור המקיף נבלע בגוף והפנימי יורד להדבק בימי רע עד ששוקע לתחתית הקלי'  פי148
 .)ז"רמ (דרגא דמותא

 . )ז"רמ (שאינו יכול לעשותו מדעת עצמו, י שעדיין לא הגיעה עתו למות נוטל רשות" אעפ149
ל "א ולא דק כי ארז"עיין ד ).א"ד(א ” עובגליון פינחס רי'  תימה דהא אמרו מלאך המות בשמונה וע150

 פשט ל בדוחק גדול כי"ואני בעניי אומר דבמקום ולא דק היה צ(ב "הרש.  באחתסבזמן המגפה הוא טא
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
תנא מיכאל באחת גבריאל בשתים אליהו בארבע ומלאך המות בשמנה ובשעת : ב"ברכות ד ע' עי 151

שגדול כח הגבורות הסתומות שהן בחסד , ו שהוא בשעת המגפה בר מינןגדול כחו כמ. כ"ע, המגפה באחת
 . )ז"רמ (וגבורה
שזוכים שאין כח למלאך המות רק להוציא הנשמה והיא ] כצדיקים) [כשאר המתים(ל לא " ר152

שלו שנכנסה לעומקי ממשלתו ] כשהיא) [כי היא(נוטלה לעצמו ] ברשע[אבל בכאן , מתדבקת עם השכינה
 .)ז"רמ (נה ואחרונהלדיוטא התחתו

 ).א"ד(' כרה דרביי כוסש א"ה ע" ספר ל153
המאיר ומזהיר ואותו דרך הוא הליכת הנחש העליון וכל ככבים דקים וקטנים '  מקושר דרך א154

א מה שהם עוברים בסתירה "קשורים בו ותולים ממנו וכולם שולטים על בני העולם להשגיח בסתירת ב
 ).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 פירו155
 ).א"נ) (ב"י. והאריך בזה ומסיק שהוא מקום הנקרא אצל התוכנים בקעת החלבים

 ).ז"רמ(עדן נודע שסודו חכמה ' וכו, מאותה בחינה ששולטת באותו יום'  פי156
 ).ז"רמ (אותן הטיפין ועליו נאמר ונהר יוצא מעדן] ניתנין) [תריםנו( שבתוכו מא הוא יסוד א157
 ).ז"רמ (א לחוץ לרחל לתיקונה"ואמר מתחלק שכן הוא נחלק ויוצא מן החזה דז. ד של רחל" הם כחב158
 והוא ,ל שהוא למעלה מהנהגת הזמן" שהוא עידון נשמות הצדיקים לע, עדן הוא סוד המוחין למעלה159

וגם סוד השגת הצדיקם , ש"ת בהנהגת הזמן בסוד הסיוע כמ"וטפים הטיפות גם בז ומשם נ,בחינת נצחיות
 הם ,פעמים ביום' וד,  הנצחיותהוא הכל הוא מזיו הנהגה העליונה ש,ק ונבואה"ז בתורה וענין רוה"בעוה
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משקה הרים " מכאן ,ם אמר רבי תנחו".'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

  . שפע בכל יוםונוטל ממנו

)ð(ää ïâä éðìéà íéòáù" ã)è ã÷ íéìäúæ ( åòáùé
åäé éöò" øîà íåçðú éáø ä]àëäî[) âé íù (

 ïãò åäæ äéìò àéä åæ éà åéúåéìòî íéøä ä÷ùî
 äìòîì øîà äãåäé éáø àåä íå÷î äæéàá ïãòå

úåáøòî160àåä úåáøòá øîà éñåé éáø àåä 161 
 íåìùå äëøá íéáåè íééç éæðâ íù ïðú àäã

âäå íé÷éãö ìù ïúîùðåæåð)àåä íé(ïåéìòä 162 
]àåä[ì ïãò õøàá ïâ åãâðë ïååëî äèî163 ìèåðå 

 ìëá òôù åðîî]íåé[  
 שמונה וארבעים ,אמר רבי אבהו

 וכל אחד נטל ,נביאים עמדו להם לישראל
בחלקו תמצית טפה אחת מאותם טפות 

 ומה . שהם שמונה וארבעים טפות,של עדן
אם כל נביא שנטל טפה אחת מהן היתה 

אדם  , על כל השאררוח הקודשמעלתו ב
היה מקבל משמונה וארבעים לא הראשון ש

 מכאן אתה למד כמה היתה ,כל שכן
 וכי מאין ,רבי בא אמר רב כהנא. חכמתו

  .היה להם לנביאים מאותן הטפות

 åãîò íéàéáð íéòáøàå äðîù åäáà éáø øîà
 äôè úéöîú å÷ìçá ìèð ãçà ìëå ìàøùéì íäì
 äðîù íäù ïãò ìù úåôè íúåàî úçà

éáð ìë íà äîå úåôè íéòáøàå äôè ìèðù à
ïäî úçà) äéäð( ]äúéä [÷ä çåøá åúìòîå ìò ùã

ïåùàøä íãà øàùä ìë164 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

כן נגזר  ועל , 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 ,שאמר רבי יוסי. של עדן
 מכל אותם ארבעת )יתרים (טפות יושבים

שם " הוא שכתוב .הנהרות הראשונים
 , מה זה שם האחד פישון".האחד פישון

 והוא הנופל בארץ ,ון פיש מכולםחדוהמי
 )לישראל( ולפיכך היתה חכמת ,מצרים

ומשנגזרה הגזרה . מצרים יותר מכל העולם
 נטל הקדוש ברוך ,שאבדה חכמת מצרים

  הוא אותם הטפות וזרק אותם

 ïãòî úàöåéä äôèå äôè ìëá ïðú éëä àìà
 ïéúéðúîá øæâúà ïë ìòå åîò àöåé äîëç çåø

î àéî úéàå ïéîéëç ïìãâî àéî úéà ïéùôè ïìãâ
 ïéôèî ååä àéî ïåðéà ïéîéëç ïìãâîã àéî ïåðéàå

 ïéáúé ïéôè äéáã àéî éñåé éáø øîàã ïãòã>ð" à
ïéøéúé< àåä äàîã÷ éøäð òáøà ïåðéà ìëî 

 áéúëã)é á úéùàøá ( íù éàî ïåùéô ãçàä íù
 ìôåðä àåäå ïåùéô íìëî ãçåéîä ïåùéô ãçàä

íéøöî õøàá165 úîëç äúéä êëéôìå )ìàøùéì 
á(íìåòä ìëî øúåé íéøöî166 äøæâ äøæâðùîå 
]äãáàù [)äãáàå áéúëã( ìèð íéøöî úîëç 

ïåì ÷øæå ïéôè íúåà àåä êéøá àùãå÷  
  äë÷/á  

                                                                                                                                                                                     

 ה"אבהן ודוד המלך ע'  שהם נגד ג, בוקר וערב וצהרים וחצות לילה,תפילות' חלקי היום שהם זמן ד' נגד ד
 ).כ ה"ש שביה"פת(

 . )ז"רמ (והכוונה שבחינת עדן הוא למעלה מדעת זעיר, ג אש ומים"ס הדעת שבו מתערבים חו" ה160
והוא הנקרא ,  שבדעת זעירמאוהיינו יסוד א, אור יסוד אבא שבתוך הדעת שהוא האוצר העליון'  פי161

 . )ז"רמ(ושם מושרשים עיקרי השפע , גן עדן העליון
 אי נמי סוד עמיקא דבירא 'וכו כנודע שהוא נעלם "ואמת" המושפע מתיקון  הוא הדעת העליון162

 . )ז"רמ(מא שלשם מתעלים ישראל בתפילתם שהם סוד דעת דאבא גנוז בשל א
 ).ז"רמ ( ממנו יוצאים ארבע הנהרות שבהן אותם הטפות הנזכרות163
 ).א"נ(מ "א. ח" ויש רמז אדם והאותיות בגימטריא מ164
 ).ו"לש(ב "לעיל פא ע 165
 ).ג"ב קכב ע"ה ח"דע(כולם ' הרי היא שורש כל הקלי 166
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  øäæ  
יעים ימס , בא אדם להטהרלכןו, העולם

 והסיוע של רבו מקיף אותו .אותו מלמעלה
  .ונשמר ונקרא קדוש

 äàëãúàì ùð øá éúà êë ïéâáå àîìò
 äéì ïéòééñî äéì àøçñ äéøàîã àòåéñå àìéòìî

ùåã÷ éø÷àå øîúñàå167  
כמה חבילות של  ,בא האדם להטמא

 וכולם ,מזדמנים לו] 'הקלי[אורות 
 שורים בו ומסובבים אותו )סובבים(

 וכולם . ונקרא טמא,ומטמאים אותו
 כמו ,הולכים ומכריזים לפניו טמא טמא

קשורים  וכולם ".וטמא טמא יקרא"שנאמר 
הקדמוני ונסתרים בכמה באותו הנחש 

  .מעשים של העולם

ïéøéäè éìéáç äîë àáàúñàì ùð øá éúà168 
 åäìëå äéì åðîãæà)ïøçñäéì ïééøùå (]  ïééøù

äéá[ àîè éø÷àå äéì ïéáàñîå äéì ïéøçñîå 
 úàã äîë àîè àîè äéî÷ éæøëîå éìæà åäìëå

 øîà)äî âé àø÷éå (àø÷é àîè àîèå169 åäìëå 
äàîã÷ àéåéç àåääá ïéøéè÷ äîëá ïéøéèñå 

àîìò éãáåò  
רבי יצחק ורבי יוסי היו הולכים 

 תמהני על , אמר רבי יצחק.מטבריא ללוד
 שכל מעשי אותו הרשע ,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

 ãåìì àéøáèî éìæà ååä éñåé éáøå ÷çöé éáø
 íòìáã òùø àåää ìò àðäååú ÷çöé éáø øîà
 àøèñî ååä òùø àåääã éåãáåò ìëã

àáàñîã170 éðéæ ìëã àãç àæø àðôéìåà àëäå 
éùçð àåääî ïé÷ôðå ïøè÷úî ïåäìë àîìòã à

 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 àä171  

 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 àìå172 ïéâá àáàúñàì éòáã àìà 
ã àøèñ àåää äéìò àëùîàì àáàñî çåø

>ã<ùð øá øòúàã àðååâë ïðéðú àä173 éîð éëä 
 àøèñá øòúà åäéà éà àìéòìî äéìò êéùîà
 ùã÷úàå àìéòìî äùåã÷ äéìò êéùîà äùåã÷ã

                                                           

ז אותן שהם משורש נשמתם כי כל הנשמחות " הצדיקים שכבר מתו באים לשמור את החיים שבעוה167
ה לאיוב איפה היית "ש הקב"פרצוף אחד וכל הנשמות שבאו לעולם הם נכללים בו לבד וכמ' ר הי"שבאדה

ז הצדיקים שהם קרובים אליהם באים בשורש נשמתם "אים שבעוהכ נתחלקו הנשמות וכל הנמצ"ואח' וגו
אם זה החי הוא אבר מאיברי הנשמה של הצדיק אותו צדיק טורח עליו לשומרו שלא יחטא כדי שיתוקן 

ל כי נשמות הצדיקים הם "ל הבא לטהר מסייעין לו וארז"ויהיה תועלת לצדיק שיתוקן אבר מנשמתו כמשרז
 אור שורש עצם). ק"ב מסכת - ס "ספר לקוטי הש(דיקים הקרובים אליהם מסייעין אותן וכן נשמת הצ

 ,ס׳ סוד עילאה בינה בסוד והוא ,הכלים לתוך לכנוס יכול היה שלא מה םדא של ראשו על הסובב המקיף
יומא  (ש"כמ לו יעיהמס והוא, ממדרגתו למעלה לעלות תריו ומתגדל שהולך ע״יאליו  להגיע יכול םדשהא

ש נתיב הצמצום ד בבית "פת (יצרו על להתגבר תונבי לתכובי שאין מה ,לו מסייעין לטהר הבא) ב"ח ע"ל
 ).נתיבות
כסויים שהם ' עליונות ומלת קומרין פי' כוחות חיצונות שהם מכסה וקליפה לטהירין שהם האורו 168

 .ב"מ עא ע"מ' ועי, )א"א לעיל פג ע"ד(ש סכתה בענן "מכסים האורות בעת תגבורתם כמ
בדד ישב מחוץ למחנה . יקרא). ב"א עט ע"ה ח"א ודע"ע רנא ע"ב(א "נ דסט"כפל לשון כנגד דונקט ב 169
שנמסר ביד מחבלים , וטמא טמא יקרא. למקום החיצונים, ספירות' ל חוץ לי"ר, ד עולה עשרה"בד, מושבו
א רחמנ, כי משם חלקו של עשו, על שם שדים מחלק איש יודע ציד איש שדה, ונקרא איש שדה, בשדה
 ).ספר הליקוטים תזריע יג (לשזבן
 ).אור יקר(וזהו התימא , אפילו צרכיו, הפך כל מעשיו לשם שמים 170
 ).אור יקר(שכיון שמתדבק בהם הם מטמאים אותו  171
 ).אור יקר(שממש לידבק בהם צריך הוא להטמא במעשים מטונפים לבא על אתונו וכיוצא  172
 ).אור יקר( או הטהרה מפני שהוא כלי מוכן לקבל הטומאה אם ירצה 173
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 שהרי . ונטמארוח הטומאהכך מושך עליו 
 , 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 וכדי 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,רוח טומאהעליו 

וראשית מעשיו היה נוטל נחש מאותם 
   וקורע, וקושר אותו לפניו,נחשים

 àëùîàì ïéâá íòìáã òùø àåää êë ïéâá
ø äéìò äåä äàìò ùçð àåääî àáàñî çå

 äîò ãéáò äåäå äéðúàá àéìéì ìëá áàúñà
úåùéà éãáåò174 àëùîàìå àáàúñàì ïéâá 

 éåãáåòå éåùøç ãéáò ïéãëå àáàñî çåø äéìò
 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 ,אזה בגן עדן לעתיד לב וזוגנ
 ועל כן אמר ,הנהר שראה יחזקאל בנבואתו

 .' וגו"'כי מלאה הארץ דעה את ה"הכתוב 
  .שאותם מים תמיד מגדלים הידיעה בעולם

 ïãòã àúðâã àøäð àåääá àðâ àåääá
 áéúëã)é á úéùàøá ( úå÷ùäì ïãòî àöåé øäðå

 ãçàäå íéøçà äòáøà ãéìåî äéä äæå ïâä úà
ïåùéô åðîî ãìåðä ãçåéîä åìà åìèðùî äéä 

 íéøöîî äîëçä äãáà ïâäî åàöé àìù úåôèä
öîú ïãòî àöåé äéäù çåøä åúåàîå å)äåöî20( 

 áéúëã åðééäå àéáðå àéáð ìë)ç â íù ( êìäúî
ðâå íåéä çåøì ïâáæå äæå àáì ãéúòì ïãò ïâá äæ 

 øîà ïë ìòå åúàåáðá ìà÷æçé äàøù øäðä àåä
]áåúëä[) è àé äéòùé (ã õøàä äàìî éë úà äò

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  ,ישגא החכמה בעולם
. מהנאותיו וכסופיו על אחת כמה וכמה

כנס י כיון שהנשמה זוכה ל,אמר רבי יצחק
השר ל " 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
 ,העליונה מהגוף החרב שדומה להבל

  ".אדם להבל דמה"שכתוב 

 ïãòá äìòîì íé÷éãö ìù ïúîùð ìë ïðáø åðú
å ïä]äî[ íìåòá äîëçä àâùé ïãòî ãøåéù äîî 

ðäðå åá íéãîåòì úçà ìò åéôåñëå åéúåàðäî ïé
 äëåæ äîùðäù ïåéë ÷çöé éáø øîà äîëå äîë

àëéî äìòî ìù íéìùåøé éøòùá ñðëéì" øùä ì
 éëàìî íåìù äì íéã÷îå äîò êìåä ìåãâä

 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 àéä úãçåéî àéä úçà éúîú äîàì àéä

 äîùðì íà àéäù ãåáëä àñë àéä åæ äîàì
 äì úãìåéå]äøæâðù[äåøùàéå úåðá äåàø äðîî  

)äéù"è å ù(åîùðä øàù åìà  ïúìòîá ïäù ú

                                                           

וממש כמעשה העבירה ההיא היה גורם יחוד אדם בליעל איש און להתייחד ולהקשר באתון עם  174
ל ולא עוד אלא שאתה "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 äìòîì175 éáø øîà 
 úåðá úåàø÷ð åìà ïøîàã äî ìò àðøæç àä éñåé

 èåì úåðá úåàø÷ð úåøçàäå íìùåøé  

שאר הנשמות  ,"ראוה בנות ויאשרוה"
מלכות " .משבחות לה ואומרות שלום בואך

מלכות אלו האבות שהם  ,"ופילגשים
ולם כ.  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]íéùâìôå [

)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 ,הנחש וקורע אותו לארבעה צדדים

 ,גול אחדיועושה ע. רת אחרתוממנו קט
 ,והיה אומר דברים ועושה מעשים אחרים

עד שמשך עליו רוחות טמאות ומודיעות לו 
 ועושה בהם מעשים כפי מה ,ריךמה שצ

 .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
 ïéøèñ òáøàì äéì òæáå àéåç àåääã àùéø ìéèð
 ãç àìåâò ãéáòå àøçà àúøè÷ äéðî ãéáòå
 ãò ïéðøçà ïéãáåò ãéáòå ïéìî øîà äåäå

ïéòéãåàå ïéáàñî ïéçåø äéìò êéùîàã äî äéì 
 éåãáåò åäá ãéáòå êéøèöàã] ïåðéàã äî íåôë

àòé÷øã àéåç àåääã àøèñî éòãé176 ]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 àìå177 íéùçð 
ùå àø÷òå éàãå äîë åäéà àúåáàñîá àùø

 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

 ìéèà äá àîäåæ äá ìéèä äåç ìò ùçð àúàãî

                                                                                                                                                                                     

ספר  (א מלילי שבת ללילי שבת"כ, שאינם עושים זווג. בונות ירושלם, פירוש,  בנות ירושלם175
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: י פקודי"שער מאמרי רשב' ועי, טורין קיימא
ב בקר אשר הים שהיא מלכות עליהם מלמעלה כי היא מעולם "ם והם יב שבטי"בנות ירושלים והם י
 .  הבריאההאצילות והם מעולם

כחות התחתונים שהם השדים המתגלמים באויר מושכים כחות הככבים והככבים בסוד התנין הם  176
פועלים למטה בסוד העבודות הזרות שהם עושים להם וקטורות וענינים להורידו ולהמשיך כוחם למטה 

היינו סוד כל הטלסמאות שהיא חכמה קדומה והככבים יונקים כחם מהנחש העליון ולכך יש בפעולות אלו ו
כמה מינים המין האחד קבוץ השדים והשבעתם ולהם קטורת ידוע מכמה מינים לפי הנרצה המין השני 

 לשליטת להוריד הכחות מן הככבים וזה על ידי עשיית צורות ממינים ידועים בשעות ידועות הברורות
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 ' יפ 177
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 כך זה , אמר.הטיל בה ולא בבעלה .זוהמא
 , אמר. בא רבי יוסי ונשק לרבי יצחק.ודאי

לתי על הדבר הזה ולא כמה פעמים שא
  .זכיתי בו אלא כעת

äìòáá àìå178 éáø àúà éàãå àåä éëä øîà 
 ïéðîæ äîë øîà ÷çöé éáøì äé÷ùðå éñåé

à äá àðéëæ àìå äìî éàä àðìéàù àúùä àì  

 כל המעשים הללו וכל מה ,אמר לו
 . מאיזה מקום למד אותם,שידע בלעם

 , אבל באותם הררי קדם. מאביו,אמר לו
 למד כל הכשפים וכל מיני ,שהיא ארץ קדם

 משום שבאותם ההרים הם ,קסמים
הפיל ה "הקבל ש"א ועזא"המלאכים עז

 והם קשורים ,אותם מן השמים
 כשפים  ומודיעים,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 ì179 ïåðéàá ìáà 

íã÷ éøøä180 ïéùøç ìë óéìåà íã÷ õøà åäéàã 
ïéîñå÷ éðéæ ìëå181 ïåðéà éøåè ïåðéàáã ïéâá 

æò éëàìî" ààæòå"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[

 áéúë àäå äéì øîà)à ãë íù ( êìä àìå
 øáãîä ìà úùéå íéùçð úàø÷ì íòôá íòôë

 åéðô]à"ì[äàúú àøèñ 182 çåøî àéúàã 
 èéìùã àáàñî çåø àåä àìéòìã àáàñî

àøáãîá183ãë  ïéâá àìâò úé ìàøùé éðá åãáò 
àìëáå äàúú åäéàã äéãäá àáàúñàì  

  íìòðä ùøãî  
 זהו שכתוב .אריכות ימיםמתקיימת ו

 נכנס באריכות ,"ואברהם זקן בא בימים"
  .ימים לעולם הבא

ää íéîéä úåëéøà àîéé÷úîå" ã) úéùàøá
à ãë ( úåëéøàá ñðëð íéîéá àá ï÷æ íäøáàå

àáä íìåòì íéîéä  
 , הזקן קם על רגליו ואמררבי אבא

 רבי שמעון ,מנוחה ושלום עצמות יהיו לך
 ששנינו .שנהושהחזרת עטרה לי, בן יוחאי

 שכיון שהנשמה היא ,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  178
לבן הארמי אבי אביו של בלעם והוא עצמו נתגלגל בבלעם וממנו ). אור יקר(שהיה בן בנו של לבן  179

לבן ). ג"ח שער לח פ"ע( הארמי  הזאת היתה חכמתו של לבןלמד בלעם בן בנו מעשה כשפים וחכמה
, 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, והוא נמשך מאלו האורות המובלעים באלו העקבים

י "כל חכמתו היתה ע, כי ענין לבן, ונמצא. ויודע דעת עליון) ז"ד ט"בר כבמד(, 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, שהם דינים גמורים, בעקבים דלאה
ל כי "ובפרט במש, א בנו"וז, בנותיו' אשר לאה ורחל ב, שכנגד לבנון העליון חכמה אבא, וא הקליפהלבן ה

 -שער הפסוקים  (א כנודע"שהוא יסוד דאבא שבדעת עליון דז, לבן הוא בלעם והוא כנגד משה בקדושה
 ).פרשת ויצא

ל בני קדם יען קדמו חכמת כ' הנקר] היינו מלכין קדמאין[אלו המלכים '  הררי קדם אלו הם בחי180
 .ב"זהר הרקיע קלג ע'  עי).ג"י מא ע"שער מאמרי רשב(למלכי ישראל 

 ).הערת הזוהר(שמות קיב  181
י העגל "שנמשכה במדבר ע' וישת אל המדבר פניו רצה לעשות נחשים ולהזיק לישראל בכח הקלי' פי 182

מנחש הקדמוני נמצא שלעלולם כל מה שעשה הוא בכח נחשים דעזא ועזאל אלא ' ושורש אותה הקלי
י "ה היתה הכוונה להמשיך נחש הקדמוני ולבסוף וישת אל המדבר בכח הקלי שנמשכה במדבר עשתחל

 ).מ"מ(ש בכולא עבד חרשוי "העגל וז
 ).אור יקר(' דכתיב נחש שרף ועקרב וצמאון והם כחות הקלי 183
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לזמן אחר (בשלמותה במקום עליון 
 אלא נבראות , לא שבה לגוף,)נכנסים

 ,ממנה נשמות אחרות שיוצאות ממנה
מעון  עד שבא רבי ש,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 יותרוויהיה הגוף מ

 אותה הנשמה בו בכל להיכנסאינו דין 
 ,אמר רבי אחא. התשלומים והעלויים שבה

בו בכל התשלומים (אותה הנשמה 
 ואותו הגוף ממש , ממש) שבהלוייםיוהע

עתיד הקדוש ברוך הוא להעמידן בקיומן 
 אבל שניהם יהיו שלמים ,לעתיד לבא

בתשלום הדעת להשיג מה שלא השיגו 
  .בעולם הזה

 äàîã÷]ã[ïåéë äîùðäù ] øúàá äîåìùúá àéä
äàìò àáú àì àôåâìàìà [)  äàøúá àðîæì
ïéìàò àìàáú àôåâì ( éîùð äðî ïàéøáúà

éäéàå äðî é÷ôðã ïéðøçà ]úøàúùà [
)úøàùð(184áùø àúàã ãò àîåé÷á " ùøãå é

 àåäù óåâäå ìáä àåäù äæä íìåòá íà äîå
 ãéúòì äîùðä äúåà åá úñðëð äçåøñ äôè

äéå íìë åôøöéù àáì íåé÷á øçáåî óåâä äé
 åá äîùðä äúåà ñðëäì ïéã åðéà øúåé íåìùúå
 àçà éáø øîà äáù ïééåìòäå ïéîåìùúä ìëá

 äîùðä äúåà) ïééåìòäå ïéîåìùúä ìëá åá
äáù ( êåøá ùåã÷ä ãéúò ùîî óåâä åúåàå ùîî

 àåä]ïãéîòäì185ïîåé÷á ) [åîåé÷á åãéîòäì( 
 íåìùúá íéîìù åéäé íäéðù ìáà àáì ãéúòì

òãääæä íìåòá åâéùä àìù äî âéùäì ú  
 רבי בו .' וגו"ואברהם זקן בא בימים"

 באותו )באותם הימים( ,אמר רבי יוחנן
 ולא בעולם הזה שהוא ,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 
åé ïðç)íéîéä íúåàá ()å( àåäù íìåòä åúåàá

 á÷òé éáø øîà äìéì àåäù äæä íìåòá àìå íéîé
 úåàðää íúåàá íéîé íäù úåîìåòä íúåàá

ìçåð àåäù ïéôåñëäå  
 באותה ".ברך את אברהם בכל' וה"

 שנתן לו הקדוש ברוך )המעשר(רה רשה
 שבה נברא ,א" שהיא אות ה,הוא משמו

ן " מטטרו,וחנן אמר רבי י,ולמדנו. העולם
 שהוא נער עבד מרבו האדון ,שר הפנים

נה על הנשמה בכל יום ו ממ,המושל עליו
 והוא ,להספיק לה מאותו האור שנצטוה

 ,עתיד לקחת חשבון פתק בבתי הקברות
 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 186 ]ð"øùòîä à[ åì ïúðù 

ä úåà àéäù åîùî àåä êåøá ùåã÷ä" åáù à
ðúå íìåòä àøáðé éáø øîà à]ïðçåé[ øù ïåøèèî 

 åéìò ìùåîä ïåãàä åáøî ãáò øòð àåäù íéðôä
åé ìëá äîùðä ìò äðåîî åúåàî äì ÷éôñäì í

 à÷úô ïáùåç áñéîì ãéúò àåäå äåèöðù øåàä
 äéøàî éî÷ äéì äàæçàìå äîåã ïî éøá÷ éúáá

 ïéîæ àåäå>ãáòîì <)ãáòàì(øéîç 187 àåää 
 ïåì àîéé÷ìå àéôåâì àð÷úì àòøà úåçú àîøâ

àúîùð àìá àôåâã àúåîéìùá21 àùãå÷ã 
àåä êéøá  

  åë÷/á  
  øäæ  

עקר את  כדי שיוכל ל,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" ר184
 ).ו"לש(א "לקמן קכז ע 185
 ).א"נ(ב "הרש. וגדולה כמו ותהי המשרה על שכמו פירוש השררה 186
 ).א"ד(לעשות שאור כענין שאור שבעיסה כדי שיתרבה בגוף ויעלה מקברו '  פי187
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 שכאשר הנחש בא על חוה הטיל בה
 שכאשר , אבל הרי שנינו,זה יפה ,זוהמא

 פסקה מהם ,עמדו ישראל על הר סיני
 פסקה , וכשישראל קבלו תורה.זוהמאה

 העמים עובדי  אבל שאר.זוהמאמהם ה
 לא פסקה מהם ,ם שלא קבלו התורה"עכו

בא  אבל . יפה אמרת,אמר לו. זוהמאה
 , התורה לא נתנה אלא לזכרים,וראה

וזאת התורה אשר שם משה לפני "שכתוב 
 שהרי נשים פטורות ממצוות ".בני ישראל

ן כמו זוהמתחזרו ל שכולם ,ועוד. התורה
לאשה קשה ו ,בראשונה אחר שחטאו

 לכן ו, יותר מהגברזוהמא הלהפריד את
 הזו יותר זוהמאנמצאו נשים בכשפים וב

 שהרי הנשים באות מצד ,מאשר בגברים
 והצד הזה ,השמאל ודבוקות בדין הקשה

 , כמו שנתבאר,נדבק בהם יותר מבגברים
 והכל ,משום שבאות מצד הדין הקשה

  .נדבק והולך אחר מינו

àúà ùçð ìáà øéôù àîäåæ äá ìéèà äåç ìò 
 éðéñã àøåè ìò ìàøùé åîéà÷ ãëã ïðéðú àä
 àúééøåà åìéá÷ã ìàøùé àîäåæ åäééðî ÷ñô

àîäåæ åäééðî ÷ñô188åëòò ïéîò øàù ìáà " í
 åäééðî àîäåæ à÷ñô àì àúééøåà åìéá÷ àìã

à" àì àúééøåà éæç àú ìáà úøîà÷ øéôù ì
éøåëãì àìà úáéäééúà189 áéúëã ) íéøáããî ã (

 ìàøùé éðá éðôì äùî íù øùà äøåúä úàæå
àúééøåà éãå÷ôî ïøéèô éùð àäã190 ãåòå 

àúéîã÷ë ïúîäåæì åäìë åøãäàã191 åèçã øúá 
 øéúé äðî àîäåæ àùøôúàì àéù÷ àúúàå

àøáâî192 àéùøçá ïéùð åçëúùà êë ïéâáå 
 àøèñî àééùð àäã ïéøáåâî øéúé àã àîäåæáå

ïééúà à÷ àìàîùã193 àðéãá å÷áãúàå  àéù÷
 äîë ïéøáåâî øéúé åäì ÷áãúà àã àøèñå
 àìëå àéù÷ àðéãã àøèñî àéúàã ïéâá øîúàã

äéðéæ øúá ìéæàå ÷áãúà  
 , שכך הוא כמו שאמרתיבא 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÷áãúà194åääáå  éäéà éà àðîæ à
éáòúã àøçà àðîæî øéúé àäãéá åçìöà ïéùøç 

 äî ìëá àã ìòå äîò àééøù àáàñî çåø àäã

                                                                                                                                                                                     

ל באומרם ישראל שעמדו על הר סיני פסקא זוהמתן בא לשלול בלי ספק "כלומר עם היות מאמרם ז 188
עמין מפני שאלו קבלו תורה ואלו לא אין כוונת שלילתן ישראל זכרים ולא נקבות אבל ישראל ולא שאר 

 ).אור יקר(קבלוה 
 ).אור יקר(עסק התורה שנשים פטורות  189
ולזה לא נטהרו כל כך כמו האנשים ובהכרח נשארה אפילו בבנות , ממצות עשה שהזמן גרמא 190

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 חטאו191
שלא מיחו באנשים ודוחק הוא דהא לא רצו ליתן נזמיהם ומיחו ונראה דנשי דור המדבר פסקה זוהמתן 

כ מכח זכרים נולדו "י ולא חזרה בהם הזוהמא כלל מצד עצמם אלא הנולדות אח"שים באו לאולפיכך כל הנ
 ).א"נ(בהם זוהמת הזכר 

 ).אור יקר(וכל זה סבה להיות זוהמת הכישוף בנשים יותר מן האנשים  192
כמו דבר אחר טעם שהמכשפות מצוי בנשים לפי שהם מסטרא דשמאלא שהזכרים מהחסדים ' פי 193

 ).מ"מ(מהגבורות ' ורות ויניקת הקליוהנקבות מהגב
שכינתא היא בגלותא לגבי בעלה כנדה דאיהי יפריש בין דם לדם ואתפתח : ב"ז קסז ע"תיקו' עי 194

ת דלא "מקורא דילה לדכאה לה במים דאורייתא מים חיים דלא פסקין ואפריש מינה דם נדה דאיהי לילי
 רשו לסלקא נשמתא לגבי בעלה לההוא אתר אתקריבת בהדה דאיהי חובא דנשמתא דסאיבת לה ולית לה

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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   .כל שכן מי שקרב אליה
אשריהם ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן 

ואל אשה בנדת " ואמר להם ,להם תורה
". 'מאתה לא תקרב לגלות ערותה אני הוט

 בצפצופי העופות  מי שמסתכל,אמר לו
 שהנה מאותו , אמר לו.למה נקרא נחש

 שורה על העוף רוח טומאה ש,הצד באה
  ההוא

äãäá áéø÷ã ïàî ïëù ìë áàúñà úáéø÷ã195   
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

 éàä äéì øîàôåöôöá ìëúñàã ïàîåéôåòã 196 
ì øîà ùçð éø÷à éàîàå àøèñ àåääî àäã 

àôåò àåää ìò àéøù àáàñî çåøã éúà÷  
  íìòðä ùøãî  

  .ישלח אותה למקומה
 , 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
 שהוא עתיד ליפות את הגוף .שאמרנו

ויאמר אברהם "זהו שכתוב . בבתי הקברות
 .ן עבדו של מקום" זה מטטרו,"אל עבדו

 שהוא תחלת בריותיו של ,"זקן ביתו"
 שנתן לו ,"ל בכל אשר לושוהמ" .מקום

  .הקדוש ברוך הוא ממשלה על כל צבאותיו

äøúàì äì øãùé197   
 áéúë äî äòù äúåàá ÷çöé éáø øîà) íù

á (åâå ìùåîä åúéá ï÷æ åãáò ìà íäøáà øîàéå '
 àã àúîëçá éà åãáò ìà åäî ìà åäî ìëúñð

àøåäð éáø øîà åãáò äîá àìà ìëúñð àì 
 íå÷î ìù åãáò åãáò øîàù)á ï÷æåúé ( 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
íå÷î198 ìù åéúåéøá úìçú àåäù åúéá ï÷æ 

 àùãå÷ åì ïúðù åì øùà ìëá ìùåîä íå÷î
åéúåàáö ìë ìò äìùîî àåä êéøá  

וסי  אמר רבי שמעון אמר רבי י,ולמדנו
 כל צבאותיו של אותו עבד ,אמר רב

 , שלמדנו.נוטלים אור ונהנים מזיו הנשמה
 ,אור הנשמה לעולם הבא גדול מאור הכסא

 אלא זה לפי ,טלה הנשמהיוהרי 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 . ל זהרו ע,"עליו"
 כל צבאותיו והמרכבה שלו ,שליחותו

 זהו שהנשמה אומרת .נזונים מאותו הזהר
 , כלומר סיעתך,"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
 מניע כל צבאותיו  הקדוש ברוך הוא,מקום

 אמר רב .של מעלה באות אחת משמו

 øîà éñåé éáø øîà ïåòîù éáø øîà àðàúå
ö ìë áø øåà íéìèåð ãáò åúåà ìù åéúåàá

 íìåòì äîùðä øåà àðàúã äîùðä åéæî ïéðäðå
 äìèð àñëäî àäå àñëä øåàî ìåãâ àáä
 åì éåàøä éôì äæå åì éåàøä éôì äæ àìà äîùðä
 áéúëã ùîî àñëä øåàî ìåãâ øîà ïîçð áø

)æë à ìà÷æçé ( äìòîìî åéìò íãà äàøîë úåîã
òì êìåä àåäùëå åøäæ ìò åéìò éàî úåù

 ïéðåæð åìù äáëøîäå åéúåàáö ìë åúåçéìù
 øäåæä åúåàî)àåä àãäáéúëã ] (ä"ä[ äîùðäù 

 åì úøîåà)áéúëã ( êúòéñ øîåìë êãé àð íéù
 òôùðä øåà åäæ éëéøé úçú]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, אומר הכתוב )אור יקר(שהיא מטמאה את בועלה כנדה ממש  195
 ).ב"ב ג ע"והוא מזהר ח, פ איוב"שעה (אותה טומאת הנדות קופצת על בועלה

שבה שריא רוח , דצפצופי יונה מותרת כדאשכחן בכמה דוכתי בזהר, דווקא צפצוף עורב וכיוצא 196
כאורה ראהו וראוי להמשר ז דמותר אם ל"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 לא197
 )הערת הזוהר(א ” קפא ע198
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 , כלומר,ם"י בגימטריא ר" כך ירכ,הונא
 תחת , סיעתך"שים נא ידך"הנשמה אומרת 

 ,שא המושל על הכלימעלתו של רם ונ
 ,ולאחר שצוה סיעת העליונים תחת ידו

  .אני משביעך שבועה גדולה בו

ë òéðî àåä êéøá úåàá äìòî ìù åéúåàáö ì
êë àðåä áø øîà åîùî úçààåä ëøé " é

ø àéøèîéâá" àð íéù úøîåà äîùðä øîåìë í
 ìùåîä àùðå íø ìù åúìòî úçú êúòéñ êãé
 åãé úçú íéðåéìò úòéñ äåöù øçàìå ìëä ìò

 äìåãâ äòåáù êòéáùî éðà>åá<  
אלהי השמים ואלהי " ,אמר רבי יצחק

 למה ,וא הכלשה' הואיל ואמר בה ,"הארץ
 , אמר רב יהודה".אלהי השמים"נאמר 

 בבת אחת וברגע אחד ,שהוא אדון על הכל
  כאין וכולם ,הוא מניע לכל

 õøàä éäìàå íéîùä éäìà ÷çöé éáø øîà
)â íù (]åäéá øîàå ìéàåä" äîì ìëä àåäù ä

íéîùä éäìà øîàð[ ïåãà àåäù äãåäé áø øîà 
çà òâøáå úçà úáá ìëä ìòãëì òéðî àåä  ì

ïéàë íìëå  
  æë÷/à  
  øäæ  

 רוח טומאה וכל .ומודיע דברים בעולם
 ואין מי ,אות לעולםדבוקים בנחש וַב
 שהרי הוא נמצא עם ,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 "ב  וכתו.' וגו"מעל כל פנים

  .' וגו" אעביר מן הארץהטומאה

 ùçðá àáàñî çåø ìëå àîìòá ïéìî òãåàå
 áéæúùéã ïàî úéìå àîìòì ïééúàå å÷áãúà
 ãò àìë íò çëúùà åäéà àäã àîìòá äéðî

á÷ ïéîæã àðîæ" äîë àîìòî äéì àøáòàì ä
 áéúëã øîúàã)ç äë äéòùé ( úåîä òìá

çöðì199åäé äçîå "éäìà ä" ìë ìòî äòîã í
ôíéð200åâå  ' áéúëå)á âé äéøëæ ( çåø úàå

åâå õøàä ïî øéáòà äàîåèä'  
 אברהם ידע באותה ,רבי יהודה אמר

 משום , ולבו ורצונו היו שם,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 ,שאדם מסתלק מן העולם
 אבל אברהם . ובאותו הזמן מת,אדם

 àéääá òãé íäøáà øîà äãåäé éáø
àúøòî201 ïéâá äåä ïîú äéúåòøå äéáìå àðîéñ 

 äåçå íãàì àîçå ïîúì ìàò àðã úîã÷îã
ååä ïåðéàã òãé äåä àðîå ïîú ïéøéîè202 àìà 

 àçúô ãç äéì çúôúàå ìëúñàå äéð÷åéã àîç
÷åéã àåääå ïîú ïãòã àúðâã äåä íãàã àð

éæç àúå äéáâì íéà÷ ìëúñàã ïàî ìë àð÷åéã22 
 àäã ïéâá äúéîî ïéîìòì áéæúùà àì íãàã
 äéì éîç àîìòî ÷ìúñà ùð øáã àúòùá
 ìëúñà íäøáà ìáà úéî àðîæ àåääáå íãàì

                                                           

בלע המות ) ישעיה כה ח( ויחיו כל המלכים ויתבררו לגמרי בסוד ג"ס' ל אשר יתוקן כל בחי" אבל לע199
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, יתהפך הרע לטוב ואדרבא
 ).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 200
, כתיב, ודמעין דצלותא, על הני דמעין דעקו. דיצר הרע, דביש. דיצר הטוב, לטב. ואית דמעין לביש, לטב

. ם דמעה מעל כל פניםומחה אז אלהי: 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 201
דאלין הציונין שהיו במערה הוו אדם וחוה דנימא שידע על פי הקבלה ִמֹנח ֵשם וֵעֶבר אי אפשר כי  202

 ).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 , למדורו במקום ההוא אברהםחשק
  .ורצונו היו תמיד במערה

äéð÷åéã àîçå äéá203 àøåäð àîçå íéé÷úàå 
àúøòîá øéäðã204÷éìã àâøù ãçå 205 ïéãë 

à àåääá äéøåéã íäøáà áéàú äéáìå øú
àúøòîá øéãú äåä äéúåòøå206  

 כעת אברהם עשה בחכמה ,בא וראה
 לא , שהרי כשבקש,בזמן שבקש קבר לשרה

 ולא אמר ,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

 ".ב בתוך בני חתשוועפרון 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"

שאברהם רצה להקבר ביניהם בין 
 אלא , או שתשוקתו היתה עמהם,הטמאים

  ולמדנו. עשה בחכמה

 àðîæá ãáò àúîëçá íäøáà àúùä éæç àú
 ãë àäã äøùì àøá÷ òáúã àì òáú]òáú[ 

 éòáã øîà àìå àðîæ àåääá àúøòîì
 øîà àìà åäééðî àùøôúàì)ã âë úéùàøá (

 éðôìî éúî äøá÷àå íëîò øá÷ úæåçà éì åðú
 áéúëã äåä ïîú ïîú ïåøôò äåä àìã àîéú éàå

)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
ïðéôìéå ãáò äîëçá àìà  

  íìòðä ùøãî  
 על שתי אותיות , רבי יצחק אומר.נגדו

  .משמו להורות שהוא הכל ואין אחר בלתו
 åîùî úåéúåà íéúù ìò øîåà ÷çöé éáø åãâð

úåøåäìåúìá øçà ïéàå ìëä àåäù   
אלהי השמים ואלהי ' ואשביעך בה"

 ואם הייתי עמהם , אמר רב הונא".הארץ
 לא ,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
ח אשר לא תק" 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

ùàååäéá êòéá" õøàä éäìàå íéîùä éäìà ä
)â ãë úéùàøá ( àðåä áø øîàå éà]àðéåä[îò ë ïå
]ã[ àì àðã àæø åìâ ãë àúéðúî éøàî

àðùøôéà23 éæç àðà àäã éëä ïåäðî ]ïé÷éîò [
)ïåäîò( ìëì ïééæçúà àìå åìâã åäééîåôá ïéàéâñ 

 äì éîåà àã àîéé÷ úòåáù éæç àú ùéðéà
)ì( áéúëã àúîùð)íù ( øùà äùà ç÷ú àì

 ìéàåäù òîùî àëäî ÷çöé éáø øîà éðáì
 éðáì äùà ç÷ú àì äæ úåçéìùá êìåä äúàå

 éðáì óåâ ç÷ú àìù øîåìë)éðééðáì ( óåâá ñðëéì
 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 ,יאמר רבי יוס

 אותו הגוף , אמר רבי יצחק".ליצחק
 åäî éñåé éáø øîà)íù ( éðáì äùà úç÷ìå

øòèöðù óåâä åúåà ÷çöé éáø øîà ÷çöéì207 

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(סוד הנפש שבקבר  203
 ).אור יקר(מצד אדם  204
 ).אור יקר(מצד חוה  205
, שידע ששכינה שם עמהם ואומר שפתח גן עדן במערה אין הכוונה שיהיה גן עדן תחת קרקע העולם 206

ונמצא , ר במערה יזדכך מעט מעט עד יתדבק ברוחניאמנם ירצה שדרך אותו הגשמי אש. ו להאמין זה"ח
 ).אור יקר(דבקות הרוחני בגשמי שם והבא ליכנס נכנס דרך אפיסת הגשם ותחלת הרוחניות 

  ).ו"לש(א "לעיל קכו ע 207
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שנצטער עמי באותו העולם ולא היה לו 
 אותו הגוף . 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 éîò208 åá óåñëå 
 ÷çöéì ç÷ú ùîî óåâä åúåà åðå÷ úàøé éðôî
 úçîùá åîò ÷çöéì íé÷éãöä úçîù éàäá åîò

 åîò ÷çöéì àåä êåøá ùåã÷ä]åéùëòã) [åéùëòå( 
íìåòá ÷åçù úòää " 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 אחתשליחויות ' 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 .ואחד ולהעמידו לקבל נשמתואחד 

הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת "שכתוב 
  . לפני שליחותך,"לפניך" מה זה ".אשה

 êàìî ïéà òîù àú ÷çöé øá äãåäé éáø øîà
à úåçéìù àìà äùåò ãçà 'á àìå'24úåçéìù  

 ãçà êàìî àáà éáø øîà àéðúå úçà úáá
 ìë íéùøäì ãéúò åéðúîá øôåñä úñ÷ øùà

ò ãçàå ãçà êìåä ìåãâä øùä ïë øçàìå åçöî ì
 åúîùð ìá÷ì åãéîòäìå ãçàå ãçà ìë ï÷úì

ää" ã)æ ãë úéùàøá( ëàìî çìùé àåäå êéðôì 
êúåçéìù éðôì êéðôì éàî äùà úç÷ìå  

 אליעזר הלך לראות את )אלעזר(רבי 
 ואותו היום היה ,רבן יוחנן בן זכאי רבו

 הבאר , אמר לו, כשהגיע אליו.ראש חדש
ממלאים אותו ונובע משלו  ו,קהושמנ
  ב אדםי חי, אמר לו. מה רוצה כאן,יותר

 éáø)øæòìààúà  (]øæòéìàìæà [ ïáøì éîçîì 
 äåä àçøé ùéø àîåé àåääå äéáø éàëæ ïá ïðçåé

à äéáâ àèî ãë"ïééøñìã àøéá ì209 äéì ïééìîå 
 äéì øîà àëä àòá éàî øéúé äéãéãî òéáð àåäå

íãà áééç  
  æë÷/á  
  øäæ  
 ,ך ארץ במה שעשה אברהםכאן דרמ

שהרי משום שתשוקתו ורצונו היו במערה 
 לא רצה לבקש ,אף על גב שהיה שם ,ההיא

 ,אותו מיד אותו הרצון שהיה לו במערה
ובקש בתחלה מה שלא צריך לאותם 

כיון שאמרו לו לפני . אחרים ולא לעפרון
שמענו אדני נשיא אלהים אתה " ,עפרון

שב בתוך וון יועפר" ,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"מערת המכפלה אשר לו

 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
 ìéàùå àúøòîá äéì äåäã àúåòø àåää
 ïéðøçà ïåðéàì äéì êéøèöà àìã äî àúéîã÷á
 ïåøôò éî÷ äéì åøîàã ïåéë ïåøôòì àìå

)å âë úéùàøá (à íéäìà àéùð éðãà åðòîù äú
åâå åðëåúá ' áéúë äî)é íù ( êåúá áùé ïåøôòå

úç éðá210 øîàã ïéìîã àúåøéùî áéúë áùé 
øîà ïéãë äåä ïîú íäøáà) ç íù( éðåòîù 

 úøòî úà éì ïúéå øçö ïá ïåøôòá éì åòâôå

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ב נח ע"ה ח"דע(כלומר מכל התורה והמצוה  208
כ מה צריך הוא עוד " א באר של מים שמנוקה מכל טנופת וממלאים אותו מים זכים וגם נובע משלו209

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 ב210
הערלה היא . )ספר הליקוטים עקב יא (מקצת טיפות היוצאים עם מי הרגלים,  ומשם ניזונין בני חת,בני חת

נוגה הנזכר בפרשת ויקהל אשר היא יושבת ונאחזת שם באותה העטרה דיסוד ומכסה ' הנקראת קלי' הקלי
ים האלו הם  כי הסיג'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
ולכן קליפה זו הנקראת נוגה עומדת ונאחזת שם בשרשה שהוא מצינור ההוא ובהיותם שם אין . 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 øéúé211 

 íëëåúá)è íù ( ïéâá àðéòøã åëééðéá àøá÷úàì
åëééðî ùøôúà àìã ïéâá åëá  

 בשעה שנכנס אברהם ,רבי אלעזר אמר
 משום שהיה רץ אחר , איך נכנס,למערה

ואל הבקר רץ " שכתוב ,אותו העגל
 ואותו בן בקר ברח עד אותה ,' וגו"אברהם
.  וראה מה שראה, ונכנס אחריו,המערה

 , משום שהוא התפלל כל יום ויום,עוד
 יוצא עד אותה השדה שהיתה מעלה והיה

 וראה האור שיוצא מתוך ,ריחות עליונים
מו יבר עי ושם ד,המערה והתפלל שם

 ,רצה אותהולכן  .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,ה כעת שהצטרך אות.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 ( õø ø÷áä ìàå
íäøáà212åâå  ' àéää ãò ÷øò ø÷á ïá àåääå

 ïéâá åú àîçã äî àîçå äéøúáà ìàòå àúøòî
àîåéå àîåé ìë éìö åäéàã213 àåää ãò ÷éôð äåäå 

÷çïéàìò ïéçéø ÷éìñ äåäã ì214àøåäð àîçå 215 
ïîú éìöå àúøòî åâî ÷éôðã216 äéîò ìéìî ïîúå 

á÷" àåääá äåä äéúáåàúã äéì àòá êë ïéâáå ä
 äì àòá àì éàîà éëä éà àîéú éàå øéãú øúà

äéìò ïåçâùé àìã ïéâá àúùä ãò217 àìå ìéàåä 
 àä øîà äéì êéøèöàã àúùä äéì êéøèöà

äéì òáúîì àúòù218  
 אם עפרון היה רואה במערה ,אהבא ור

 לא היה מוכר אותה ,מה שראה בה אברהם
 אלא ודאי לא ראה בה ולא ,לעולמים

 , שהרי אין הדבר נגלה אלא לבעליו,כלום
 . לאברהם התגלתה ולא לעפרוןלכןו

  .שלו היתה ,לאברהם התגלתה

 äåäã äî àúøòîá éîç äåä ïåøôò éà éæç àú
îìòì äì ïéáæé àì äá íäøáà éîç éàãå àìà ïé

 àîç àì]äá) [äéì( äìî úéì àäã íåìë àìå 
 íäøáàì êë ïéâáå äéøàîì àìà àééìâúà
 äéìéã àééìâúà íäøáàì ïåøôòì àìå àééìâúà

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( 
äøùò219ìéèð äøùòáå 220 âéäð äøùòã àæøáå 

                                                                                                                                                                                     

 ).א"ד( שלא רציתי בכם 211
 ).אור יקר(מול לא היה שלם להגלות לו סוד המערה הזאת ובעוד שלא נ 212
בא אל פרעה שכתב שלא היה מתפלל שם אלא יצחק אבל אברהם כבר ' ש הזהר בפ"זה הפך ממ 213

 ).מ"מ(קבע מקום לתפלתו ולא רצה לשנותו 
מריחי גן ', כדי שלא להתפלל בתוך העיר ונדבק בשה זו משאר שדות משום דהוה סליק ריחין וכו 214

 ).אור יקר(ן ומהשדה נדבק יותר במערה מפני שראה שהעיקר היה מהמערה עד
אור (אחר שנתקרב יותר ואחר שהתמיד שם תפלתו וכל התבודדותו נתנבא שם ושרתה עליו שכינה  215

 ).יקר
 ).אור יקר(משם ואילך ותמן מליל עמיה  216
 ).אור יקר(ויאמר מה ראה אברהם עתה לקנות לו שדה ומערה אי זו טמטון ראה בו  217
ועוד דהשתא לא ' זוגות וכו' שהוא מוכרח כדי שתקבר שרה עמו בסוד ד, או ישגיחו או לא ישגיחו 218

 ).אור יקר(ישגיחו כל כך שיאמרו סתם קבורה לאשתו הוא מבקש 
 ).א"נ(ד שבשם " היינו יו219
 ).א"נ(ס " היינו י220
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 ובאותיות ,ובסוד של עשרה מנהיג את הכל
 עשרה , ולמדנו.של עשרה עושה את מעשיו

 עשרה מפתחות של בית חולים ,פתקים
 ועשרה פתקים נוטל בגן עדן לתקן ,בידו

  . ארץ על גופות הצדיקים
  

àìëì221 àðàúå éåãáåò ãéáò äøùòã àúååúàáå 
éøö÷ éáã ïçúôî äøùò ïé÷úô äøùò222 éåãéá 
 ïãòã àúðéâá ìéèð äøùò ïé÷úôå àð÷úàì

 àé÷éãöã ïåäéôåâ ìò àòøà  

 היית רואה יותר , אליעזר בני,אמר לו
 , בעשרה נברא.ממלאך קדוש של העולם

 , בעשרה הכסא הקדוש,גיבעשרה מנה
 ,ה מסעותיו הוא בעשר,בעשרה התורה
 ואחד ,בעשרה עליונים ,בעשרה עולמות

  . עליון על הכל ברוך הוא
  

 äéì øîà]øæòéìà) [øæòìà éáø( éøá  úéîç
 äøùòá àîìòã àùéã÷ àëàìîî øéúé úéåä

éøáúà223 âéäðúà äøùòá ]äøùòá[ àééñøë 
 éåðìèî äøùòá àåä àúééøåà äøùòá àùéã÷

 ïéàìò ïéîìò äøùòá)äøùòá(25 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,אמר
  

 àúéðúîã äéøàîã äéúòã äìî êì àîéàå
 áéúë äî éàäá äåä)é ãë úéùàøá ( ãáòä ç÷éå

à éìîâî íéìîâ äøùò éáø äéì øîà êìéå åéðåã
åãéá åéðãà áåè ìëå ìáà àã à÷åñôì àðéëæ224 

)íù (äéøàîã äéîù àåä äéì øîà åäî225 ìéæàã 
 äéì àìòàì äéáâ>àâäðàìå <]àâäðìå[) àðâàìå (

 àåä éàãå àã øîà äéì)àë âë úåîù ( éîù éë
 ïðú åáø÷á  

 מי שיודע את ,בא וראה ,אמר רבי אבהו
 , ושמו אחד יודע שהוא,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
 êéøá àùãå÷ àåä ãç äéîùå àåäã òãé äééøåá

 áéúëã ãç äéîùå àåä)è ãé äéøëæ (åäé" ãçà ä
)åäìë (]åâå' øîåìë[ íùä ]å[ãçà àåä  

 ,הסתכל בפרשה הזו יש ל,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

 àã àúùøôá àìëúñàì úéà àáà éáø øîà
 íéîä øàá ìà øéòì õåçî íéìîâä êøáéå

)àé ãë úéùàøá ( àã øéòì õåçî àáà éáø øîà
ä àéðúã íéîä øàá ìà éøá÷ éá àåä íéîã÷ð

]éøá÷ éúáá[ àäã äøåúá åðúðå åàùðù íúåà 
 øá÷ì íãà ñðëðùë ïðú)îïàäéì åìàùã ( ]îéà 

äìéçú äéì ìàùã[ áéúëã äøåúì íéúò òá÷ éà 
)å âì äéòùé ( àöéùëå øîåâå êúò úðåîà äéäå

 ïéã åðéà)íîéé÷ì (]îé÷äìí[ éáø øîà äìçúá 
áøò úòì àáà) àé ãë úéùàøá(éùù íåé åäæ 226 

øò àåäùàîéé÷ì ïîæä æàù úáùä á  
                                                                                                                                                                                     

 ).א"נ(מ "א. א"ו ה"א וא"ד ה" היינו יו221
 ).א"נ(ב "הרש. ם פירוש בית של החולי222
אתפלגו עשר ספירן אלין מעשר אתוותין עילאין דשמיה קדישא ולקביל : א" עדף ב זהר חדש' עי 223

 . דנא בעשרה אתברי עלמא ואפיק חיליהון בעשר אמירן
והוא דיוקנא , שהם מצד הטוב, שיש בידו כל פעולת השמות, והוא נקרא טוב" וכל טוב אדוניו בידו" 224

 ).א"ח פ"עמק המלך שי (א"דז
 ).א"נ(מ "א. י גימטריא מטטרון"דל ש" ר225
  ).ו"לש(ב "לקמן קפא סע' עי 226
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  çë÷/à  
  øäæ  

שלא היה לו  ,לעפרון לא היתה מתגלה
 , לא התגלה לעפרון כלוםלכן ו.בה חלק

 ועל כן מכר ,ולא היה רואה אלא חשכה
ומה שלא בקש אברהם בראשונה . אותה

 שהרי אברהם לא אמר ,שימכר לו מכר
ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו " אלא

 , והוא אמר.' וגו"ננה לי בכסף מלא ית,'וגו
השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך "

 משום שהכל היה מאוס על .' וגו"נתתיה
  . שלא ידע מה היא,עפרון

 äéì äåä àìã äéì àéìâúà úåä àì ïåøôòì
 íåìë ïåøôòì éìâúà àì êë ïéâáå äéá à÷ìåç
 äîå äì ïéáæ àã ìòå àëåùç àìà éîç äåä àìå

æéã àúéîã÷á íäøáà òáú àìã äéì ïéá]ïéáæ[ 
 àìà øîà÷ àì íäøáà àäã)ç âë úéùàøá (

åâå åì øùà äìôëîä úøòî úà éì ïúéå ' óñëá
åâå éì äððúé àìî ' êì éúúð äãùä øîà åäéàå

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

.  הוא עתיד להקבר)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
 ון בקרקעלקיחת העשב הטמנטמנתי כמו 

 מכאן ואילך עכשיו ,עד שאתה באת לעולם

 àúøòîá íäøáà ìàò ãë éæç àúå
àøåäð ïîú àîç àúéîã÷á227éîøúàå 26 àøôò 

ïéøá÷ ïéøú äéì éìâúàå äéî÷228 éëäãà 
÷ìúñà229äéð÷åéãá íãà 230 íäøáàì äéì àîçå 

êééçå231 äéáå )äåä ( ïîúã íäøáà òãé)äåä ( àåä
àøá÷úàì ïéîæ232à "éî åèîá íäøáà ìêð233 

à àëä úéà øéè÷ àøèñå÷"á÷ ì" éðøîè ä
àëä234 àðøîèúà àúùä ãò àðîæ àåääîå 

àãìéâë235àèøé÷ã 236 àîìòá úðà úéúàã ãò 

                                                           

ועוד כדי שישגיח שהוא שם מקום קבר וחמא תמן נהורא , כדי להראות הענין מעט מעט שלא יבהל 227
 ).אור יקר(להאיר המערה כדי שישגיח 

 ).אור יקר(נין בגלוי עצמי גולם שני ציונים לאדם וחוה ואתגלי ליה תרין קברין שיתאמת לו הע 228
מערה עלה ועמד אדם מקברו נגדו ושמח שראה לאברהם שבא בה נכנס " בתוך כך שהיה אברהם ע229
 ).א"ד(לכאן 

 ).אור יקר(בסוד נפש ששכונת בדקות במציאות הנמצא ברוחני על הקבר  230
 .)אור יקר(ו "להראות לו חיים ושמחה ולא יעצב בראייתו לומר שהיא בשורת מות ח 231
כ על מקום הקבורה "וכיון שראהו במקום קבורתו בלי ספק מורה ג, אמר הרואה אדם יצפה למיתה 232

כי קוסטרא ' ולהיותו בשמחה מורה על מעלה ולזה שאל אברהם לאדם במטו מינך קוסטרא קטיר הכא וכו
ם קבר היכל ושאלתו אם היכל הנשמות שהוא גן עדן היה קשור עם המקום ההוא כיון שהוא לו שם מקו

והוא היה בקי בחדרי גן עדן והשיבו בודאי יש כאן מקום מנוחה לנפש שהרי לא נקבר שם על ידי בני אדם 
ה טמרני הכא והוא גניז שם וכדין לא נכנס נשמתו אל מקום הראוי כי היה צריך ליטהר על ידי "אלא הקב

 )אור יקר(אבות ' אברהם שנתגלגל בג
ל קבר שלי מוכן בה וקשור אני "ה שאהל קשור יש כאן ר אברהם אמר לאדם בבקשה ממך כמדומ233

 ).א"ד(כ להיות נקבר שם "להיות עמכם ונתאוה מיד ג
 ).א"ד(ה הטמנני כאן והייתי עד עתה טמון כקליחת העשב הטמון בקרקע עד שבאת לכאן " הקב234
 ).אור יקר(קליפת  235
עד יצא מזרעו מי , עולםוהוא סוד הזרקא והכוונה שלא נכנס פנימה לקדושה מפני שקלקל ה 236

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"אלקיכ' ח תיבין עם ה"משית תיבין דיחודא ומרמ

ר איהי קירטא בתפילין חוט דקלע וקטל בה ליצר הרע ובאן את' 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,  דאיהו קשת הברית)משלי י ו (כבוד מלכותו וברכות לראש צדיק
 ....ן"עליית מ' שהוא בחי
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ראה מה . הנה קיום לי ולעולם יש בשבילך
 ,"ויקם השדה והמערה אשר בו" ,כתוב

 מה שלא היתה לה ,קימה ממש היתה לה
 "ויקם השדה" , רבי אבא אמר.עד עתה

 שקם והתעלה לפני ,ודאי קימה ממש
 לא נראה שם עכשיו משום שעד ,אברהם

קם  , מה שהיה טמון,ועכשי ו,כלום
  . ואז קם הכל כמשפטו,והתעלה

éì àîåé÷ àä êìéàå ïàëî àúùä237 àîìòìå 
áéúë äî éîç êðéâá äåä238) ë íù ( äãùä í÷éå

 àìã äî äéì äåä ùîî äîé÷ åá øùà äøòîäå
ùä í÷éå øîà àáà éáø àúùä ãò äéì äåä äã

 íäøáàã äéî÷ ÷ìúñàå í÷ã ùîî äîé÷ éàãå
 àúùäå íåìë ïîú éæçúà àì àúùä ãòã ïéâá

øéîè äåäã äî239 àìë í÷ ïéãëå ÷éìúñàå í÷ 
éåñåîðá  

 בשעה שנכנס אברהם ,אמר רבי שמעון
 קמו אדם ,למערה והכניס לשם את שרה

 ומה , אמרו. ולא קבלו להקבר שם,וחוה
אותו אנו בבושה לפני הקדוש ברוך הוא ב

 וכעת ,העולם משום אותו החטא שגרמנו
מפני המעשים  תתוסף לנו בושה אחרת

ן וכ הריני מ,אמר אברהם. טובים שבכם
לפני הקדוש ברוך הוא עבורך שלא תתביש 

ואחרי כן קבר " , מיד.לפניו לעולמים
  אברהם את

 íäøáà ìàòã àúòùá ïåòîù éáø øîà
 àìå äåçå íãà åî÷ ïîú äøù ìéòàå àúøòîá

éá÷àøá÷úàì åì240 àôåñëá ïðà äîå åøîà ïîú 
á÷ éî÷"àîìò àåääá ä241 àáåç àåää ïéâá 

 éî÷î àøçà àôåñë ïì óñåúé àúùäå àðîéøâã
àä íäøáà øîà åëáã ïéáè ïéãáåò242 ïéîæ àðà 

á÷ éî÷" ãéî ïéîìòì äéî÷ óéñëú àìã êðéâá ä
)èé âë úéùàøá (úà íäøáà øá÷ ïë éøçàå  

  íìòðä ùøãî  
 ששת , ששנינו,משמע מה .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 
ä óìà àåäå àîìò éåä ïéðù éôìà àåäù éùù

 ïîæ áøò úòì åðééäå ìëä íåéñ]ñíåé) [íåéä( ìëä 
 úåáàåùä úàö úòì)àé ãë úéùàøá ( íä åìà

íéîëç éãéîìú243 äøåú ìù äéîéî íéáàåùä 
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

 íúåà ïðúã úòãì ùé ãåò àáà éáø øîàå
 äæä íìåòá íàøåá úà úòãì íé÷ñòúîä

 àáä íìåòì äîåìùúá íúîùðå]åëæ[27 úàöì 
 ùîî äôåâ àåä éî úòãì êìåä äîùðä úòåáùî

                                                                                                                                                                                     

אין קימה זו עתה בשעת קניה אלא מעת שנמול אברהם דכתיב ואל והשתא לפירושו ויקם השדה  237
ונראה מה , ולהכי פליג רבי אבא ואמר שהקימה היה מעת שקנאו אברהם שמשם ואילך קם' הבקר וכו

 ).אור יקר(ואין מלת ויקם על קיומו במעשי אברהם כדפירש רבי אלעזר , שנראה
והמערה מה ' שדה ועכשיו ויקם השדה ופיהשדה היא העולם שהיתה קודם ביאת אברהם חרבה כ 238

 ).מ"מ(ר "שבתוך המערה הוא אדה
האור שהיה במערה היה נעלם מפני עפרון ועתה שקנה אותה אברהם נתגלה אותו האור שהיה ' פי 239

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  240
 ומה אנו בבושת מחמת שעברנו על מצותו יתברך בעץ הדעת טוב ורע ועתה נהיה יותר בבושה 241

 ).א"ד(מ "א. מחמת מעשים טובים שבכם
 ).א"נ(מ פרשה בהר "ז כבר נתכפר בי כנזכר בר"הע'  כלומר החטא שלך בחי242
לעת ערב לעת צאת ) בראשית כד(בת עינא איהי עתו דצדיק ועלה אתמר : ג"ח לד ע"תז' עי 243

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"שמה כ"נו    - - - -     השואבות

 .' מעולימין משואבא כול זהו"נקראו שואבות ור
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 אף על גב שתלמיד חכם ,"על עין המים
והיה " שכתוב , הולך אחר התשלום,הוא

ואמרתי אליה  לשאוב צאתוהעלמה הי
ר לי רמז ואמ ,"השקיני נא מעט מים מכדך

ואמרה אלי גם . "ידיעתו ממה שהשגת
 , כמוני)כמוך(ה עבד אף את ,"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

 ,דברים אלוסימן זה יהי מסור בידי על כל 
 הוא הגוף מאותה ,ואדע שהיא האשה

  . השבועה שהשביעני,הנשמה

 àåä éàîå)âî íù ( íéîä ïéò ìò áöð éëðà äðä
ò óà øçà êìåä àåä íëç ãéîìúù áâ ì

 áéúëã íåìùúä)íù ( úàöåéä äîìòä äéäå
 áåàùì)åâå' ( íéî èòî àð éðé÷ùä äéìà éúøîàå

 äøîàå úâùäù äîî åúòéãé æîø éì øåîà êãëî
 ãáò äúà óà äúù äúà íâ éìà)êåîë ( éðåîë

 éì óìçúð àìå)ìò ( íå÷î ìù åúòéãéá êúòéãé
úàù âéùäì äúà êéøöå àåä êåøá àøáð ä

 éðåîë)ãé íù ( øîåìë áàùà êéìîâì íâå)úòéãé 
 åâéùä àìù éúâùäéúòéãéå êúòã(] äòéãé 

éúòãéå êúòéñ åâéùä àìù éúâùä [ äìòî éë
ùé28 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]åáùäéðòéáùäù äò) [ 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" .אל בתו של ,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

ðì äöåø áéúë éàî óåâä ìò úåñ)íù ( äðäå
 éøáãá ÷ñòúðù ùåã÷ óåâä åäæ úàöåé ä÷áø
 øùà åðå÷ úà úòãìå âéùäì åôåâ úúëå äøåú

 ìàåúáì äãìé)åè ãë úéùàøá ( äãåäé áø øîà
 äëìî ïá ìà ìù åúá)íù ( íìåò ìù äëìî ïá
íäøáà éçà øåçð úùà244) íù( >ìëùä úøáç <

)ìëù äúøáç( àåäå ìëùá ÷áãðù óåâ  çà
 äéìò äîëçä àùî äîëù ìò äãëå äîùðä

 äúàø÷ì ãáòä õøéå)æé íù (åøèèî äæ"øîàéå ï  
  çë÷/á  
  øäæ  

 אחר ,"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 

כן קבר ואחרי " 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 íäøáà245 

äåç29úìàò àì 246 äì ìéòàå íäøáà áéø÷ã ãò 
áâìíãà é247ää äéðéâá äì ìéá÷å " ã) úéùàøá

èé âë ( åúùà äøù úà íäøáà øá÷ ïë éøçàå
 äåç äàâñàì äøù úà àìà áéúë àì äøùì

                                                           

) 'ה א"ל קודש הלולים כמו חלולים ברכות ל"ג דרשו חז"וכה(א " רמז למלת נחור כמו נהיר בה244
 ).א"נ(מ "א. ופירוש לשון זכירה כמו נהירנא וכח השכל וכח הזכרון בהדדי קיימא

 ).א"נ(מ "א.  לא כן שרה שסייעה לכל מצוה ואין ערך לצדקתה, שבושה מאדם שהיא גרמה החטא245
 ).אור יקר(והיא קודמת בבושה , ועוד שהיא גרמה לאדם, כי עיקר הבושה לה משרה 246
ונודע , כי אדם וחוה רמז ומרכבה לחכמה ובינה, כמכניס כלה לחופה לגבי חתן, בידו" ועאיל לה" 247

, החוה בינ. 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,"השמים והארץ בהבראם

 .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"

 אדם וחוה התקיימוועד שבא אברהם לא 
  .במקומם באותו העולם

ïéãëå248ää úåàé à÷ãë åäééúëåãá åáùééúà " ã
)íùã á  ( íàøáäá õøàäå íéîùä úåãìåú äìà

 íãà àã õøàäå íéîùä úåãìåú íäøáàá ïðéðúå
áéúë àì õøàäå íéîùä äìà äåçå249 àìà 

ùð øá úåãìåú àìå õøàäå íéîùä úåãìåú250 
 ïì àðîå íäøáàã äéðéâá åîéé÷úà ïåðéàå

 áéúëã íäøáàã äéðéâá åîéé÷úàã)ë âë íù (
 ãòå íäøáàì åá øùà äøòîäå äãùä í÷éå

íäøáà àúàã251 äåçå íãà åîéé÷úà àì 
àîìò àåääá åäééúëåãá  

 ,רבי אלעזר שאל את רבי שמעון אביו
 שהרי כתוב ,אינה כפולה המערה הזו ,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 ,המכפלה
 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
àúìéôë åäéà åàì àúøòî252áéúë àäã 253 

øúáì äì éø÷ àø÷å äìôëîä úøòî30 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 àúøòî254 éø÷à äãù åàìå 
äìôëî255 íåù ìò àúøòîå äãù éàä àìà 

 àúøòî àìå éàãå äìôëîä äãù ïåø÷à äìôëî
 íéà÷ äãù àåääå éäéà äãùá àúøòî àäã

àøçà äìîá  
כל ארץ ישראל ו ירושלים ,בא וראה

 והיא עומדת למעלה , תחתיונכפלה
éæç àú256íìùåøé 257 å ìàøùéã àòøà ìë

äúåçú ìôëúà258àúúå àìéòì àîéé÷ éäéàå 259 

                                                                                                                                                                                     

בתיקונים ' לא אתרמיזא בקרא משום דאדם אתגלגל באברהם כדאי'  גליון וקבורת אדם תניינו248
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' אדם יש לרמוז ואמת שנשמת אדם נתגלגלה בגקבורת כ "וא
 ).א"נ(ב "הרש. ס ברבי בנאה"ש בש"במערה מימי קדם עד זמן התנאים דציינו מערתיה כמ

 ).אור יקר(דלשתמע דעל שמים וארץ ממש קאמר  249
כשאר בני אדם שהם ולא , שמהרכבתם נמצאו, דהיינו אדם וחוה שהם תולדות השמים והארץ 250

 ).אור יקר(תולדות דבר נש 
 ).א"נ(ח "ז. ע במחיצתם עד שבא אברהם"שלא נכנסו לג'  פי251
בתמיה וכי אינה כפולה והרי קראה מערת המכפלה שהמערה כפולה וקרי לה לבתר מערת שדה  252

 ).מ"מ(ותירץ , המכפלה דמשמע שהשדה הוא כפול ולא המערה
 ).ה"של(ה חד אמר "א ד"חא " במהרשא" עס עירובין דף נג"ובשן ובמזרחי "י ורמב" עיין ברש253
 ).יהל אור(ש ויקם שדה עפרון אשר במכלפה "כמ 254
אין הכוונה שהשדה מכפלה או המערה מכפלה שיהיה מלת מכפלה חוזר לשדה או למערה אלא ' פי 255

יתה באותה אמנם המערה ה, 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

אלא על הרמז שמכפלה היא מלכות , 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 , נו מלכותכמה מיני כפל שיש לירושלים דהיי' פי 256
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 ' טעם למה נק' פי 257

 ).מ"מ(לארץ ישראל וכל השפע בא משם , ע"המכפלה שהיא פתח ג
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 , ירושלים למעלהכדוגמא זו .הולמט
 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"

àã àðååâë260 àúúì íìùåøé àìéòì íìùåøé 
àìéòì àãéçà261 àìéòì íìùåøé àúúì àãéçàå 

ïéøèñ ïéøúá úãéçà262àúúå àìéòì 26331 ïéâáå 
àéä àúìôë êë264äãù éàä àã ìòå 265 àéääî 

àã àðååâë àéøù äéáã åäéà àúìôë áéúë )íù 
æë æë (åäé åëøá øùà äãù çéøë"àìéòì ä  

  íìòðä ùøãî  
ר לי רמז ואמ ,"הגמיאיני מעט מים מכדך

חכמה בידיעת בוראך ממה שעסקת בעולם 
 , כמו שפרשנו, אמר רבי אבא.שיצאת ממנו

ם הנזם על יואש" ,אחר כל זה מה כתוב
 ,אמר רבי אבא". אפה והצמידים על ידיה

 הוא ,ו לכאן ולכאןפזרתאותם העצמות שנ
 כמו ,צומד אותם ושוקלם זה על זה

  ".תיך יחליץוועצמ"שנאמר 

 êãëî íéî èòî àð éðéàéîâä) ãë úéùàøá
æé ( äîî êàøåá úòéãéá àúîëç æîø éì øåîà

 àáà éáø øîà åðîî úàöéù íìåòá ú÷ñòù
 áéúë äî äæ ìë øçà ïðéùøôãë)æî íù ( íéùàå

øîà äéãé ìò íéãéîöäå äôà ìò íæðä àáà éáø 
 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 הארץיחעושה מ
וארץ " זהו שכתוב .והולכים לארץ ישראל

ל " גבריא,אמר רבי יצחק". רפאים תפיל
 , מנין לנו.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 øîà åúîùð åá  éáø

 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
áéúëå äæä  íúä)àéðãàë è ì (ìàéøáâ ùéàäå  

) áéúëã éàî éñåé éáø øîà)èë ãë úéùàøá ולרבקה אח " מהו שכתוב ,אמר רבי יוסי

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(וכל ארץ ישראל נכפלת תחתיה וזה כפל אחד , להיותה היא גבוהה מכל ארץ ישראל 258
שמערת המכפלה מקבלת ' פי). אור יקר(' הרי כפל ב, דהיינו שכינה בתחתונים ושכינה בעליונים 259

 ).מ"מ(שפע מלמעלה ומשפעת אותו לארץ ישראל שהיא תתא 
 בירושלים התחתונה דכל ארעא דישראל איכפל תחותה כמציאות הזה ירושלים  כלומר כענין שפירש260

י הם "שהם בבחינת שאר א', כי בסוד שכינה בעליונים כל בחינותיה המתפש, לעילא וירושלים לתתא
 ).אור יקר(' מתכפלות תחתיה וזה כפל ג

י המתכפלות "א' ואחוזה בבחי, כי ירושלים תחתונה אחוזה בירושלים העליונה שהיא שורשה 261
ואחוזר בשרשיה העליונים שהם שאר , וכן ירושלים העליונה אחוזה בתחתונה, תחתיה שהם חייליה

 ).אור יקר(הספירות 
סטרין למעלה ' אלא להיא בעצמה אחוזה בב' בכפל הד' בלי אחיזת ירושלים התחתונה בה שפי 262

ועל כל , ולתתא סתם להשפיע,  לינקוכיוצא בזה ירושלים התחתונה אחידא לעילא, 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, שהמלכות שהיא ירושלים של מעלה אחידא בתרין סטרין 263
 ).מ"מ(ירושלים של מטה מקבלת השפע ומשפעת אותו לכל העולם 

לפי שהמלכות מקבלת מלמעלה ומשפעת לתחתונים נמצא שהיא אחידא לעילא ואחידא לתתא ' פי 264
 ).מ"מ(לכך נקראת מכפלה 

אמנם השדה נתייחס למכפלה , כלומר שהמערה לא יתייחס למכפלה מפני שאין יחד למערה למלכות 265
שדה , ומרודהיינו שהשדה יתייחס למכפלה כא, והשם הצודק היא מערת שדה המכפלה, שהיא המלכות

 ).אור יקר(ואומרו מערת המכפלה היא להסתיר הסוד ', אשר ברכו ה
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 אין יצר הרע , אמר רבי יצחק".ושמו לבן
 ,לו לא נמצאו 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
 , אם אין יצר הרע נמצא,שאמר רבי שמעון

 כיון ,שמעובא . פריה ורביה אינו מצוי
 , מה כתוב,שהגוף נבנה ועומד בקיומו

 )זה( מה ,' וגו"תםווישלחו את רבקה אח"
 רבי יצחק .ח התנועה זה כ".קתהיואת מנ"

  . זה כח הגוף,אמר

 øöé ïéà ÷çöé éáø øîà ïáì åîùå çà ä÷áøìå
 àöîð àì åìëù éô ìò óà íìåòä ïî ìèá òøä
 ìèåî äéäùë äìçúá éæç àú àöîð åúö÷

 àáä íìåòì èåì àø÷ð äæä íìåòá)ìãáé (
>ìèáé< ìáà íìåòä ïî )àáì ãéúòì (ì åìåë à

 àì ïáì àø÷ðå]ìååðî[ ïàîë àìà äðåùàøáë 
 ïåòîù éáø øîà êéøèöà éàîì ïáì åìååðî éçñã

 êéøèöà äéáøå äéøô ãáòîì] ïåòîù éáø øîàã
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,רבי אבהו
 ,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' éáø øîà 

 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. שדה כפול

שבשם הקדוש שהיא '  ה,מי המכפלה .ודאי
 ובשבילה אמר ,הכל עומד יחדו .מכפלה
דוש  בשם הקאין ש, מכפלה' הסתוםבדרך 

  .לה פרט לזהואות אחרת כפ

 äãù àìå éàãå äìôëîä äãù êë ïéâáå àúúå
ìåôë266 ïàî éàãå äìôëîä äãù äìîã àæø åú 

ä äìôëî 'äìôëî éäéàã àùéã÷ àîùáã267 
ãçë àîéé÷ àìëå268ðéâáå é çøàá øîà÷ ä

íéúñ269 ]ä'[ )ä(äìôëî270 àîùá éåä àìã 
éäéà øá äìôëî àøçà úà àùéã÷271  

 ,לה היתה ודאיואף על גב שמערת המכפ
 אבל על שם אחר ,שהיא מערה בתוך מערה

 . כמו שנאמר,המכפלהשדה נקראת מערת 

 éäéàã éàãå äåä àúìôë àúøòîã áâ ìò óàå
 éø÷à àøçà íåù ìò ìáà àúøòî åâ àúøòî

øîúàã äîë äìôëîä äãù úøòî  òãé íäøáàå
                                                           

ל השדה "ר, מ שהוא שם דבר"ל שדה הכפול ומדקאמר מכפלה ש"אם על הכפל מדבר הכתוב הול' פי 266
 ).מ"מ(שהיא מלכות , מכפלה' מקבל ממדה הנק

מכפלה להסתיר הסוד '  הש ובגינה קאמר באורח סתים"מכפלה וז'  כלומר שרמז המכפלה לשכינה ה267
עלאה מנהגת ' לכל נשמות ישראל וכן ה ק כן אימא תתאה אם"ראשונה היא אימא עלאה לו' כמו שה ).א"נ(

 ).א"נ(ח "ז. תתאה מנהגת העולמות התחתונים וכיוצא' וה' האצי
 ).מ"מ(ראשונה ' אחרונה מקבלת מן ה' שהמלכות שהיא ה' פי 268
 ".יםארח סת"ב והערה שם על "א ע' עי 269
 ).יהל אור(וכן מילוי דילה  270
 ,ו"אותיות יק' א לא אשתכחו אלא ג"ק ובז" ולכן בע, כי מלכות נכללת בבינה,הן' ן אלו א"שני ההי 271

 , והן כלל ופרט,מוציא אל הפועל). 'ה ואמר בה"א ד"צ כא ע"א בספד"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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 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
  .צה בהם בעולם הזה ובעולם הבאור

áì øîà ãëåäìî éñë úç éð272øîàå )  úéùàøá
ç âë( éäéàã íåù ìò äìôëîä úøòî úà éì ïúéå 

 àìà äì éø÷ àì àúééøåàå àúìôë àúøòî
á÷å úåàé à÷ãë äìôëîä äãù úøòî" ãáò ä

àìë273 àìéòìã àðååâë àîìò éàä àçëúùàì 
 àúúå àìéòì äéø÷é éåäîì àãá àã à÷áãúàìå

á÷ã àé÷éãöã ïåäé÷ìåç äàëæ" åäá éòøúà ä
äáéúàã àîìòáå àîìò éà  

ברך את ' ואברהם זקן בא בימים וה"
אשרי " , רבי יהודה פתח".אברהם בכל

 הפסוק הזה ".ן חצריךותבחר ותקרב ישכ
 אבל אשרי האיש שדרכיו כשרות ,נתבאר

בו   והוא התרצה,לפני הקדוש ברוך הוא
  .לקרבו אליו

åäéå íéîéá àá ï÷æ íäøáàå" úà êøá ä
 ìëá íäøáà)ãë úéùàøáà  ( çúô äãåäé éáø

)ä äñ íéìäú ( ïåëùé áø÷úå øçáú éøùà
øîúà àø÷ éàä êéøöç274 øá àåä äàëæ ìáà 

á÷ éî÷ ïøùëúà éåçøåàã ùð" éòøúà åäéàå ä
äéáâì äéì àáø÷ì äéá275   

 , אברהם התקרב אליו,בא וראה
 ולא התקרב ,ותשוקתו היתה כל יום בזה

  אלא,אברהם ביום אחד או בפעם אחת
 עד ,ו בכל ימיו מדרגה לדרגהמעשיו קרבוה

כשהיה זקן ונכנס . שהתעלה בדרגתו
ואברהם " שכתוב ,לדרגות עליונות כראוי

 באותם ימים ,"בא בימים" ואז ,"זקן
 באותם ימים ידועים בסוד ,עליונים
  .האמונה

äéáâì áéø÷úà íäøáà éæç àú276 
 àìå éàäá éåîåé ìë äåä äéìéã äéúáåàéúå

åà ãç àîåéá íäøáà áéø÷úà àìà àãç àðîæá 
àâøãì àâøãî éåîåé ìëá äéì åáéø÷ éåãáåò277 

 ïéâøãá ìàòå áéñ äåä ãë éåâøãá ÷ìúñàã ãò
 àá ïéãëå ï÷æ íäøáàå áéúëã éæç à÷ãë ïéàìò

ïéàìò ïéîåé ïåðéàá íéîéá278 ïàòéãé ïéîåé ïåðéàá 
 àúåðîéäîã àæøá  

 שמשם ,"ברך את אברהם בכל' וה"
ריהם אש. יוצאות כל הברכות וכל טוב

åäéå"ìëá íäøáà úà êøá ä279 ïé÷ôð ïîúîã 
ïàëøá ìë280åáéè ìëå 281 ïåäéøàî ïåðéà ïéàëæ 

                                                                                                                                                                                     

ואברהם כשדבר עם בני חת שאינם יודעים הסוד , שעל המלכות מדבר, ש"מכפלה כמ' פי שהאמת פי 272
ש "ובזה תירץ ר, שעל הכפל נקראים מכפלה שהיא מערה לפני ממערה, אמר מערת המכפלה כדי שיבינו

לרמוז , מכפלהאומרת שדה ה, וכשהתורה מספרת הענין. אמר מערת המכפלה, שכשדבר עם בני חת, קראי
לכך כתיב מערת , והמערה בכלל השדה, יונק מהמלכות שנקראת מכפלה, שהשדה שהוא גדול מהמערה

 ).מ"מ(שדה המכפלה 
מציאויות זו לפני מזו שכינה ' כלומר שעשה מערה לפנים ממערה מפני שהיא רמז לשכינה שהיא ב 273

וקראה מערת , ראשונה' נים מזו האחרונה ולפ' בתחתונים ולפנים מזו שכינה למעלה בספירות או ה
 ).אור יקר(המכפלה על שם הכפל הגשמי להסתיר הסוד 

כלומר פסוק זה נתפרש לעיל בפרשת לך לך בסוד המכניס בנו לברית ועם כל זאת אין להכחיש  274
 )הערת הזוהר(ב "צד ע). ד' ד סי"אור יקר ש(' פשוטו שהוא זכאה בר נש וכו

נים וכשרים ואינו מרוצה לפניו מפני קלקולו הקודם בפגם מולדתו מפני שפעמים שאדם מעשיו הגו 275
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 , האצילות שהוא מדת בא בימים דמסיק
 .אם כבנים

ריב לגביה שרדף אחרי העבודה הכשרה וכל מגמת פניו כל יומוי להיותו נכנס בסוד האצילות אתק 276
 ).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 277
 .א כי ששת ימים"לעיל ל ע' עי 278
אור (שהוא שליח כל האצילות , לכך אברהם גשמי נתברך ביסוד עצמו, מפני שזכה לידבק באצילות 279

 ).יקר
 ).מ"מ(ב "נ מוחי חו"הם החסדים א). אור יקר(שהם שפע כל הספירות  280
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 שהרי בשעה אחת ביום ,בעלי התשובה
  אחד ברגע אחד

 òâøá àãç àîåéá àãç àúòùá àäã äáåùúã
àãç282  

  íìòðä ùøãî  
וישא עיניו "שכתוב  היינו ,"מראש אמנה

  ".וירא
 áéúëã åðééä äðîà ùàøî)é úéùàøáá ç (

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 הרבעכשיוש
לה נקראת י בתח,אמר רבי אבהו. שבעולם

 נקראת עכשיו ,הנשמה אברהם והגוף שרה
   .הנשמה יצחק והגוף רבקה

  

éáø øîà çðéú äîùðä àéä íà äãåäé 
 éáø øîà åäî ÷çöé ìáà ïøîà÷ãë íäøáà

÷çöé éø÷úà åéùëòã åøîà àééøáç àä åäáà283 
 äàéâñ àúååãç íåù ìò]àîìòáã) [àîìò éðáã( 

 íäøáà äîùðä úàø÷ð äìçúá åäáà éáø øîà
 óåâäå ÷çöé äîùðä úàø÷ð åéùëò äøù óåâäå

ä÷áø284   
ים  ארבע, 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
 õøàá óåâì äîùðä úðúîî óåâä íåé÷ íãå÷

 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 ".אמואחרי 
  . בעולםשמחהק והו והוא עת לשח,עמו

 éæç àú åäáà éáø øîà)æñ ãë íù ( úà ç÷éå
 éøçà ÷çöé íçðéå äáäàéå äùàì åì éäúå ä÷áø

 áäåà åîà]ì[ úò àåäå åîò íçðúîå óåâä åúåà
íìåòá äåãçäå ÷åçùì  

 הרי כל הפרשה הזו ,אמר רבי יהודה
 .יכלנו לדעת מהו אבל לא ,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 .ולא נזכרתי
 קם רבי . ואנו מה נאמר, לגלותהיו מוכנים

 מישיבת חברינו בעלי המשנה ,יהודה ואמר
  .גלויה

 ìë àä äãåäé éáø øîà øøáúà àã àúùøô
]ïì) [ïåì( óñåéå åäî òãðîì àðìéëé àì ìáà 

äøåè÷ äîùå äùà ç÷éå íäøáà )íùà äë  (
 ãë éøåúñéì àã àúùøô ìë àúòãã àìå÷ùìå

 àúùøô éàä øîà éîéã áø àúà]àã[ àðòîù 
 äåðîæ àì ïéôé÷ú ïéàìòã åøîà àðøëãà àìå

àîéð éàî ïðàå äàìâì285 øîàå äãåäé éáø í÷ 
]î[çã àúáéúîàéìâ àúéðúî éøàî àðøá286  

                                                                                                                                                                                     

ברכה והיא למלכות ' הא, מהיסוד על ידי החסד' בחי' והם ב, כ מסוד החסד ברכה וטוב כנודע"הוא ג 281
' כות לראש צדיק להשפיע למלכות שהיא בריכה לברכה הנשפעת מהחסד על ידי היסוד הנקוהיינו ובר

ולעולם , ומשם המלכות נקרא טובה, טוב על ידי החסד' והוא מקור לבריכה והטוב מעצם היסוד הנק, ברוך
נ " א,הם הגבורות שהם יין המשמח). אור יקר(י היסוד "טיבו וברכאן מכל הספירות על ידי חסד ומוצאם ע

 ).מ"מ(הוא מוח הדעת 
חלוקי כפרה שהם תשובה דהיינו עזיבת החטא וחרטה ' יומא שעתא זמנא רגעא אפשר לרמוז אל ד 282

כ מכפר והיינו יומא חדא ויש יסורין ממרקין והיינו זמנא חדא "וידוי שעתא חדא ויש תשובה תולה ויוה
 ).אור יקר(ות שהוא זמן היסורין ויש מיתה ממרקת והיינו רגעא חדא רגעא המ

 ).א"נ(מ "א. יצחק' הנשמה אברהם ואחר התחייה נק'  קודם התחייה נק283
כי כבר יטוהרו הסיגים שיצאו , כי לעולם הבא יגדל כח הגבורות,  היינו בסוד ועטרותיהם בראשיהם284

 ).ז"רמ (ג"מס
 ).א"ד(כ אנחנו מה נאמר בה "פ הסוד וא"לגלות ע  החכמים הגדולים לא הבינו פרשה זו285
ש בין "ועל פי דרך זה תבין טעם השידין אשר נבראו ע, ה" סוד חוה ראשונה למה בראה הקב286

מפני שאז ראה המטרוניתא אשר יצתה מקושטת , כי היתה כוונת הבורא יתברך, וסוד הענין הוא. השמשות
שי מפני שבגופם היו מטשט, 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
, אשר היו מטשטשי עלמא, והיה העולם חרב ומתמוטט, ואלו לא היתה חוה ראשונה היה מזריע בארץ
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 .קמו והלכו הוא ורבי ייסא ורבי חייא
 והיה ,מצאו את רבי אלעזר ברבי שמעון

 נכנסו לפניו .תפיליןמגלה את סודות ה
 את , אמר להם.מתעסקמר  במה ,ואמרו

 שהרי אשרי האיש , אמרתיתפיליןטעם ה
. לין ויודע את הטעם שלהןישמניח תפ

 .לנו הדבר יאמר , 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

ç éáøå àñéé éáøå àåä åìæàå åî÷ äåçëùà àéé
 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 [
)çøáäéúåðî( øîà ìàøùé íò äéì äåäã äàéâñ 

 àðååâë àðëùî éá äéì ãáòîì ïåì>àëéúøã <
)àáéëøã( ïåäîò äéøåéã éúééå àìéòìã äàìò 

ää" ã)ç äë úåîù ( 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 לקבלו אפי

 אברהם לא נכנס באותם .בכמה שנים
 כמו ,הימים העליונים עד שהיה זקן

והמלך דוד זקן " 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 ם רשות אין לצדיקים גמורי,ההוא
 , מכולם משום שהם קרובים למלך יותר,בו

והם מושכים עליהם ברצון הלב יותר ובכח 
  .רב להתקרב למלך

á÷ éáâì ïéáéø÷" åìéôà éëä äåä àìã äî ä
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
äáåùúã287á÷á äéá ÷áãúàå ìàò ãéî " éáø ä

 éîéé÷ äáåùúã ïåäéøàîã øúà ïðéðú øîà éñåé
 åùø ïåì úéì íéøåîâ íé÷éãö àîìò àåääá äéá
 øéúé àëìîì ïéáéø÷ ïåðéàã ïéâá äéá àîéé÷ì

åäìëî288éëùî ïåðéàå 289 àáìã àúåòøá åäééìò 
 àéâñ àìéçáå øéúéàëìîì àáø÷úàì  

                                                                                                                                                                                     

ובזה .  טבילהל שנה לישב בימי גיחון כדי לעשות"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
, בעל תשובה הנרצה הנה אינה בצדיק שבאה עבירה לידו ושב ממנה שאם כן כולם בעלי תשובה 287

אלא הכוונה כמנשה מלך יהודה , וב בכל שנה מחטאיוויש, 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

והן אמת כי יחזק עתה הקושיא וכי מי שחטא מעט ושב בתשובה שלמה פחות ממה . אליעזר בצואתו
כי כן יחזק תשובתו עד , והא לא קשיא.  תרבה שכרולפי רבוי חטאיו, 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. שובה הם רשעים גמורים ועשו תשובה מעלתם גדולהתמאריה ד. ז"הרמ

ש שחטא דוד להורות "ומ. ח"ז. ליפות ושב לקדושהוחטא ושב אינו נקרא בעל תשובה שקרב אל הק
ז "ם הפך הרדב"ומזה מוכח כדעת הרמב. תשובה היינו להודיע שמתקבלים אבל מעלת בעלי תשובה יותר

 ).א"נ(ן "מאי. ק כי קצרתי"א ודו"ב ומהרש"סימן תתל
צדיקים , ה"חוזים נביאים מנו, ת"מארי תורה מת, גבורים מגבורה, מדרגות חסידים מחסד' שיש ו 288

 ). אור יקר(מארי תשובה באימא עלאה נמצאים קרבים יותר , מלכים יסוד ומלוכת
הצדיק הגמור לא , כי להיות ההכנעה חשובה לפני הבורא, כאן פירש טעם מספיק לגודל מעלתם 289

, 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 , באותו רצון הלב פועל יותר משאר הצדיקיםו

ה ''ה הנפרד מן ו''ל כונת הצדקה והתפלה והוא לייחד שם י''א: ב"ק י ע"שער רוה' עי' עי). אור יקר(ובכוונה 
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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

ומי שזכאים לדרגה . 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 àåääá290 íé÷éãöì ïåì éáúåî éá åäìëáå 

 áéúë äéì éæç à÷ãë äéâøã íåôì ãçå ãç ìë
)ä äñ íéìäú (øçáú éøùà291 ïåëùé áø÷úå 

á÷ã êéøöç"äéáâì ïåì áéø÷ ä292 ïåðéà ïé÷ìñã 
 ïåäéúðñçàá àãçàúàì àìéòì àúúî ïéúîùð

ïéìà êéøöç ïåëùé åäì ïð÷úúàã ïéâøãå ïéøúà 
øáì293 øîà úàã äîë ïåðéà ïàîå )æ â äéøëæ (

 àåä éàäå äìàä íéãîåòä ïéá íéëìäî êì éúúðå
àëæã ïàîå ïéàìò ïéùéã÷ ïéá àâøã àã àâøãì ï

 ïéëàìî ïåðéàë àîìò éøàîã ïçéìù ïåðéà
 ïéâá ïåäéøàîã àúåòøá øéãú àúåçéìù ïéãáòå

 ïéìàã)]ð"à [åùã÷úà294 ( àìå äùåã÷á øéãú
ñà åáàú  

 הוא , מי שנטמא בעולם הזהדוגמא זוכ
 וכשיוצאת ממנו ,רוח טומאהמושך עליו 

 ומדורו בין אותם , מטמאים אותו,נשמתו
 . ואלו הם המזיקים של העולם,הטמאים

 שממשיך אדם את עצמו בעולם @המב
 , כך הוא מדורו ונמשך באותו העולם,הזה

טמאות אותו ואותן רוחות הטמאות מ
  .ו לגיהנםומכניסות אות

 åäéà àîìò éàäá áàúñàã ïàî àã àðååâë
 äéðî äéúîùð ÷ôð ãëå áàñî çåø äéìò êéùî
 ïéìàå ïéáàñî ïåðéà ïéá äéøåãîå äéì ïéáàñî

 àîìòã ïé÷éæî ïåðéàá ùð øá êùîúàã äî
 êùîúàå äéøåãî àåä éëä àîìò éàäá äéîøâ

àîìò àåääá295 äéì ïéáàñî éáàñî éçåø ïåðéàå 
åàòéâì äéì ïéìíðä  

 מי שמתקדש ושומר את ,בא וראה
 מדורו ,עצמו בעולם הזה שלא יטמא

 éàäá äéîøâ øéèðå ùã÷úàã ïàî éæç àú
 ïéá àîìò àåääá äéøåãî áàúñà àìã àîìò

                                                                                                                                                                                     

חילו ורחימו ורחימו ה ושכינתיה בד''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
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  290
 ).א"הגהות הגר(ב "פרשת לך לך צד ע' ב עי"נ 291
ובמלת תבחר ותקרב לא נתבאר מקום לנשמות , ה בחר אותו"לנוכח שהקב' מלת תבחר ותקרב הת 292

 ).אור יקר (אלא רק סתם גזרה כוללת לכל הנמשות הזוכות לעלות
' להיות שמקום המלאכים הם ז, ועניינו כי בסוד מעמד הנשמות אין מקום למלאכים, כגון חצר לבית 293

. הוא המלאך מטטרון, וראש הממונה על כל צבא מרום. שהם מדור למיני המלאכים, היכלות הידועים
מקום המלאכים הוא והנה כל . 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, ולפיכך הצדיקים שאינם זוכים ליכנס לבית ונשארים בחצר, לבריאה

יצירה שהוא עולם המלאכים עולם ה' 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 החצונים  294
שהם סביב רשעים יתהלכון ולכך מאן דאסתאב אין לו רוח שהוא מעולם המלאכים אלא נפש שהוא 

ה ממדרגות המלאיכם ומאן מעולם העשיה ונפשו נכרתת מהקדושה ונטרדת לבין החצונים שהם למט
דנטיר גרמיה ולא אסתאב יש בו רוח ונתן לו חלק בעולם המלאכים אמנם ליכנס לתוך הבית שהוא עולם 
הנשמות צריך שיהיה לו נשמה והיינו בסוד עסק התור הוהמצוה נוסף על שמירת עצמו מטומאה ומכל דבר 

 ).אור יקר(רע 
 )הערת הזוהר(א " נט ע295
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  ïéùéã÷ ïåðéà  בעולם ההוא בין אותם קדושים
  íìòðä ùøãî  

  à÷åñô  .בפסוק הזה
 העליון דוגמת כ,בא וראה ,אמר לו

 ואחר ,תיו הקדושותנעשה המקדש במרכבו
כך השרה הקדוש ברוך הוא את דיורו 

 התעוררו כדוגמא זו כענין הזה ו.עמהם
 ,תפיליןהחברים בעלי המשנה בטעם ה

 של המרכבות דוגמאשיהיה אותו האיש 
 , 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
 àëéúø ïéàìò éëéúøã àîâåã àøáâ àåää éåäîì

 éúéîì äàìò àëéúø äàúú]äéìéã àúåëìî [
)àúåëìî äéìéã (äéåìò äéøåéã éøùéå  

 ,םדוגמתליונים ו יש בו סודות ע,ושנינו
העליונים דוגמת  ,ויש בו שלש מרכבות

 סודות של שלש אותיות של ,הקדושים
 , שלשה עולמות,השמות הקדושים

 ארבע פרשיות ,מרכבות שלש אותיות
ן של " ועל כן סוד השי, על ארבעיןשולט

 .ן של ארבעה כתרים" ושי,שלשה כתרים
 , עליותפילין ,שלשה מלכים שולטים בגוף

 של תפילין אלו .וך הוא למעלההקדוש בר
.  של זרוע ארבע פרשיותתפילין ה.ראש

 , של המרכבה התחתונהדוגמא ,הלב רוכב
  .והתחתון רוכב

 úéàå ïåäéîâåãå ïéàìò ïéæø äéá úéà ïðéðúå
 ïéæø ïéùéã÷ ïéàìò úîâåã ïéëéúø úìú äéá
 úìú ïéîìò éùéã÷ ïäîùã àúååúà úìúã

 úåéùøô òáøà àúååúà àúìú ïéëéúø ìò èéìù
 àæø êë ìòå òáøà]éùã"ï[éùå ïéøúë úìúã " ï

ïéøúë òáøàã296 àôåâá ïéèéìù ïéëìî àúìú 
 ïéìôú ïéìà àìéòì àåä êéøá àùãå÷ éåìò ïéìôú
 áéëø àáì ïééùøô òáøà àòåøãã ïéìôú àùéøã

áéëø äàúúå äàúú àëéúøã àîâåã  

 , זה הרכב של הזרוע למטה,עוד שנינו
 ונמסרו ,מטה שהוא לדוגמא ,והלב רוכב

 כך הלב רוכב .לות השמיםי חינהיגבידו לה
ומעליו .  ונמסרו בידו כל איברי הגוף,למטה

 .של הראשעל המח הוא ארבע פרשיות 
 המלך ,אבל הקדוש ברוך הוא שליט עליון

 וסוד החכמה הזו הוא )ורוח( .מהכל
ועשה כרוב אחד " שכתוב ,המקדשדוגמת כ

ם  ועליה".מקצה מזה וכרוב אחד מקצה
  .דיור המלך בארבע אותיות שתי מרכבות

 àáìå àúúì àòåøãã àáéëø àã ïðéðú ãåò
 äéãéá ïåøñîúàå àúúì åäéàã àîâåã áéëø

òàìðäà32297 àåä àáì êë àéîù éìéç ìë ïåì 
 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
ïéëéúø ïéøú ïååúà òáøàá àëìîã äéøåéã  

 הלב מכאן והמח , הלב והמחוזוכדגומא 
 ועליהם מדורו של הקדוש ברוך הוא ,מכאן

 ,אלעזר אמר רבי . פרשיות)ארבע(בארבע 
 האותיות ,מכאן והלאה סודות הכתרים

 הלכה ,והפרשיות בגופם וברצועותיהם
 , והרמז שלהם התגלה,למשה מסיני

והטעם של הכל בשלש עשרה מדות 

 àçåîå àáì àðååâ éàäëå] àçåîå ïàëî àáì
ïàëî[ àåä êéøá àùãå÷ã äéøåãî åäééìòå 

 òáøàá]òáøà[ ïàëî øæòìà éáø øîà ïééùøô 
å åäééôåâá ïééùøôå àúååúà éøúëã éæø äàìäì

 ïåäìã àæéîøå éðéñî äùîì äëìä ïåäéúåòöøå
 ïìéëî øùò úìúá àìëã àîòèå éìâúà)]ð"à [

                                                           

 שין דתלת רישין ושין ,ל ראש השינין שבתפילין שבענין: כ תפילין ד"שעה' ועי. ב"ז י ע"תיקו' עי 296
 ,] שם דרוש ב–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 297
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  )éîçøã  ).הרחמים(
 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

ãåäé éáø øîà àìà àðéúà àì àìîìà ä
 àîìòì ê÷ìåç äàëæ äéì åøîà ééã àã àæø ìéãá

àðéúà äéì åøîà êì ñéðà àì æø ìëã éúàã  

  ì÷/à  
  øäæ  

 ואלו ,עליונים ועושים תמיד שליחות
את חצר " כמו שנאמר ,עומדים בחצר

ויש אחרים שהם בפנים יותר ". המשכן
 כמו שנאמר ,שאינם בחצר אלא בבית

נשבעה " , אמר דוד".יתךנשבעה בטוב ב"
 ,"ן חצריךוישכ" כיון שאמר ,"בטוב ביתך
היה צריך  ,"נשבעה בטוב ביתך"למה כתוב 

 .ןוישבע בטוב ביתך כמו שכתוב ישכלומר 
 אין ישיבה בעזרה אלא ,אלא הרי שנינו

ויש מקום לחסידים . למלכי דוד לבדם
 ככתוב , ומי הם,עליונים שנכנסים לפנים

ן קדמה לפני אהל נים לפני המשכווהח"
 וכמה .' וגו"מועד מזרחה משה ואהרן ובניו

מדורים על מדורים ואורות על אורות 
 מתבייש וכל אחד ,נפרדים בעולם ההוא

 כמו שהמעשים נפרדים .רוימאור חב
 כך גם מקומות ואורות ,בעולם הזה

  .נפרדים בעולם ההוא

 éîéé÷ ïéìàå øéãú àúåçéìù ïéãáòå ïéàìò
îà úàã äîë øöçá ø)è æë úåîù ( øöç úà
ïéðøçà úéàå ïëùîä298 åàìã øéúé åâì ïåðéàã 

 øîà úàã äîë àúéáá àìà øöçá ïåðéà
)ä äñ íéìäú ( ãåã øîà êúéá áåèá äòáùð

êéøöç ïåëùé øîàã ïåéë êúéá áåèá äòáùð299 
 áåèá òáùé êúéá áåèá äòáùð áéúë éàîà
 àä àìà ïåëùé áéúëã äîë äéì éòáéî êúéá

ùé úéì ïðéðú ãåã úéá éëìîì àìà äøæòá äáé
åäééãåçìá300ïéðåéìò éãéñçì øúà úéàå 301 

 áéúëãë ïåðéà ïàîå åâì éìééòã)çì â øáãîá (
 ãòåî ìäà éðôì äîã÷ ïëùîä éðôì íéðåçäå

åâå åéðáå ïøäàå äùî äçøæî'302ïéøåãî äîëå 303 
 àåääá ïùøôúî ïéøåäð ìò ïéøåäðå ïéøåãî ìò

éøáçã àøåäðî óéñëà ãç ìëå àîìò äîë ä
àîìò éàäá ïùøôúà ïéãáåòã304 éîð éëä 

àîìò àåääá ïùøôúî ïéøåäðå ïéúëåã305  

                                                           

אותם שהם בעולם הנשמות ואמר תדיר מפני שאינם עושים שליחות דהיינו יוצאים ובאים אלא  298
אור ( והם נשמות שאי אפשר לעולם להסתפק על ידם ואין עושין שליחות אלא רוחות תדיר שם בקבע

 ).יקר
א "ת שהוא בית למוחי או"ביתיך הוא הת. שהם יסוד ומלכות, חציריך הם ציון וירושלים 299

 ). ב"מ לעיל צד ע"מ(היא הבינה שהיא היכל לאבא , היכלך. שמתלבשים בו
ז כל ישראל בני "ועכ. שהם זוכים מצד נשמה, מו ומשפחתוכמדבר על עצ, ולזה אמר דוד נשבעה 300

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, והיינו טוב ביתך, מהיסוד לשכינה

ש אחרים שהם זוכים לנשמה דאצילות שהם חסידי עליונין בסוד אמנם י. 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(מזרח והוא אור עליון ' הנק
המלכות דעיילי ' בא שהיא בריאה ולכך אמר נשבעה בטוב ביתך לפי שהוא בחיבית חדש בית עילאה רבר

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 ' מלכות דאצילות הנק

 ).מ"מ(
היכל . ע דיצירה"בית הוא ג. ע למטה בעשיה"מדריגות דחשיב בית וחצר והיכל חצר הוא ג' ג הנה 301
מ "א. ל"י זצ"וכן קבלה מהאר' ק שהוא ראש היצירה והוא עצמו סוף הברי"שהוא היכל קה' ע דברי"הוא ג

 ).א"נ(
 ).א"ד(ב ” ויקהל רט ע302
 ).אור יקר(לו מהמדרגות הנזכרות יש היכלות וחופות אלו למעלה מא' בכל א 303
הענין שיש לענייני המצות סגולות לפתוח מקורות אורות מלמעלה ויש משקל לשקול המעשה ולפי  304

ענין המעשה כן יפתח האור מלמעלה ויעשה מאותו אור חופה לצדיק הגורם ממין המקור וממין סגולת 
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 בעולם אפילו הרי נאמר ש,ובא וראה
 כשאדם ישן על מטתו והנשמות ,הזה

 ,צריכות לשוטט בעולם ויצאו מתוך הגוף
אין כל נשמה ונשמה עולה ומשוטטת 

 אלא ,לראות בכבוד סבר פני עתיק הימים
 כך ,וכפי המעשיםכמו שנמשך תמיד 

הוא ישן והנשמה  ,אם נטמא. נשמתו עולה
 וכל אותן רוחות טמאות לוקחות ,יוצאת
 ונדבקת בהן באותן הדרגות ,אותה

 והם ,התחתונות שמשוטטות בעולם
 .מודיעות לה דברים שקרובים לבא לעולם

ולפעמים שמודיעים לה דברים כוזבים 
ואם זוכה .  והרי פרשוה,וצוחקים עליה

 הולכת ,שהוא ישן ונשמתו עולה כ,אדם
 ,ושטה ובוקעת בין הרוחות הטמאות

 זה . פנו מקום פנו,מכריזים ואומריםוכולם 
 והיא עולה בין אותם ,אינו מצדנו

.  ומודיעים לה דבר אחד אמת,הקדושים
 בעלי דינין כל אותם מחנות של ,וכשיורדת

 ,רוצים להתקרב אליה לדעת אותו הדבר
ר  והדב. אחרים לה דבריםוהם 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 øáñ33ïéîåé 306 äîë àìà 
êéùîúàã307ãáåò íåôëå øéãú åéëä é äéúîùð 

 à÷ìñ)å( à÷ôð àúîùðå íéàð åäéà áàúñà éà
 ú÷áãúàå äì ïéè÷ð ïéáàñî ïéçåø ïåðéà ìëå
 ïåðéàå àîìòá ïééèùã ïéàúú ïéâøã ïåðéàá åäá

àîìòá éúéîì ïéáéø÷ ïåðéàã ïéìî äì ïéòéãåî308 
ïáéãë ïéìî äì ïéòãåîã ïéðîæìå309 äá ïëééçå 

 íéàð åäéà ãë ùð øá éëæ éàå äåî÷åà àäå
îùðå ïéìà ïéá àò÷áå àéèùå àìæà à÷ìñ äéú

 øúà ïåðô ïéøîàå ïéæéøëî åäìëå ïéáàñî ïéçåø
 ïåðéà ïéá à÷ìñ éäéàå àðøèñî àã åàì ïåðô

èåù÷ã àãç äìî äì éòãåîå ïéùéã÷310 ãëå 
ïé÷éøè ïéìéáç ïåðéà ìë àúçð311 ïàòá 

 àáø÷úàì>àéää òãðîì äãäá <)àéääá( äìî 
å ïéðøçà ïéìî äì ïéòãåî ïåðéàå äìî àéää

ïåðéà ïéá ïéùéã÷ ïåðéà åâ àìèðã  
  íìòðä ùøãî  

 ,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 ,מעשיהםאת 

 à÷åñô éàäã àæø òãðîì øîã äéî÷
)à äë úéùàøá( ùà ç÷éå íäøáà óñåéå äîùå ä

 åìâã äîë à÷åñô éàäã àùåøéô øîà äøåè÷
 àåääá éúéé àúîùð ãëã ïéúéðúî éøàî àðøáç

 àééìéî àä äìéã àùéã÷ àôåâ]ååä[ àéáééç ìò 
 àø÷é àåéæî åäì ïúéå ïéãáåò ïåøùëéå ïåîå÷éã

                                                                                                                                                                                     

צדיק וצדיק חופה המצוה ולזה כמו שחלוקות המעשים בעולם הזה רבים ועל הרוב לא ישתוו כן לכל 
 ).אור יקר(ומדור לעצמו בנוי מאורות הנפתחים על ידי מעשיו הטובים 

מ בעת "א היא כפי המדור שלו כפי מעשיו ואף דהרבה כתות יש בישיבה אחת מ" הארה הבאה לכ305
 ).א"נ(ח "ז. חלוקת ההארה לזה נותנים הרבה ולזה נותנים מעט

ירים מהם אל הצדיקים למטה דהיינו הפנים המאירים הם פני הימים הנזכרים דהיינו הפנים המא 306
במלכות וסבר הוא מלשון הסברת פנים והיינו הפנים השוחקות המתגלות מלמעלה מאור השכינה כללות 

פניו ' הצדיקים והיינו הסברת פנים שקונם מסביר להם ואפשר דהיינו יאר ה) 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 307

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 "הוא צדיק ועכ

 ).אור יקר(חצונים יודעים אלא מה שעתיד בקרוב מפני שהקדושים מכריזים להם מפני שאין ה 308
 ).אור יקר(לשחק בו  309
 ).אור יקר(ואפילו לזמן רחוק כענין ואביו שמר את הדבר  310
חיילות חבילות ). ב"ג נב ע"ז ח"רמ] (א"שבת קי ע [מלשון טרקיה חויא) אור יקר(משחיתים נושכין  311

לעיל ' ב וכן חבילי טהירין פי”ך ע"ז דף ז"בע נושכים אותו כענין חויא דרבנן טרקיהבעלי דינין המענישים ו
 ).א"ד(
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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 

הרשעים שלא זכו לשוב  כך ,"רתיווחברב
 ,בעולם הזה ולהקטיר מעשים טובים

 מה  וראה.באלעולם לא יקטירו בעולם ה
 ושרוצה ,"ויסף אברהם ויקח אשה" ,כתוב

לעשות להם נשמה לגופם ולקרבם 
ואת הנפש אשר " כמו שנאמר ,בתשובה

  ".עשו בחרן

 àúîéìù àúåëæ ïåëæéå ïåáåúéå ïåòãðéã äéìéã
 äîìù àîç ãëå àã)äåä] (äåú[ øîàå éâñ 

) ç úìä÷é ( 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
åáøáçøåéú312 áåùì åëæ àìù íéòùøä êë 

 àì íìåòì íéáåè íéùòî øéè÷äìå äæä íìåòá
 áéúë äî äàø àáä íìåòá åøéè÷é)úéùàøá äë 

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 ,אמר רבי אלעזר

 הרבה ".ותלד לו את זמרן ואת יקשן"
 ,מעשים רעים עד שנגרשים מן העולם

 ועליהם ,"וישלחם מעל יצחק בנו"שכתוב 
 "בים מישני אדמת עפר יקיצוור"נאמר 

והמשכלים יזהרו " ועל האחרים נאמר .'וגו
  .' וגו"כזהר הרקיע

 áéúë äî éæç àú øæòìà éáø øîà)á äë íù (
 íéòø íéùòî äáøä ïù÷é úàå ïøîæ úà åì ãìúå

 áéúëã íìåòä ïî íéùøâðù ãò)å íù ( íçìùéå
 øîàð íäéìòå åðá ÷çöé ìòî)á áé ìàéðã (

úîãà éðùéî íéáøååâå åöé÷é øôò  ' 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 ,"איום באר לחי ריצחק ע

 לדעת ולהשיג מה שלא ,שהוא חי העולמים
כי מלאה " זהו שכתוב .השיג בעולם הזה

  ".'רץ דעה את ההא

 àúùøô ìò òîùî éàä äãåäé éáø øîà
 ïîæ åúåàã òîùîå]íù ãáà) [äîùð íù àø÷ð( 

ää ïøîà÷ãë ÷çöé úàø÷ð åîå÷îáå íäøáà" ã
)àé äë úéùàøá (úåî éøçà éäéå êøáéå íäøáà 

éäìà" éçì øàá íò ÷çöé áùéå åðá ÷çöé úà í
øå éç àåäù éçä úòéãé íò éà]íéîìåòä [
)íéîìåòì( íìåòá âéùä àìù äî âéùäìå úòãì 

ää äæä" ã)è àé äéòùé ( äòã õøàä äàìî éë
åäé úà"ä  

  ì÷/á  
  øäæ  

 וזה .האחרים הוא כתבואה בתוך התבן
מד זוכה יותר בעוד שהוא עוש הוא )מי(

 דוגמא לזה. והנשמה עומדת בעולם הזה
 ,כשיוצאות הנשמות מהגוף מהעולם הזה

 וכמה שומרי הפתח ומחנות ,רוצות לעלות
 כולם , אם הם מצדם, נמצאיםאורות

 ומוסרים ,אוחזים בהם באותן הנפשות

 àðáéú åâ àøåáòë éäéà ïéðøçà]éàäå[) åïàî (
øéúé éëæã åäéà313 íéà÷ åäéàã ãåòá > àúîùðå

àîéé÷< ïé÷ôð ãë àã àðååâë àîìò éàäá 
 äîëå à÷ìñì ïàòá àîìò éàäî àôåâî ïéúîùð

 éîéé÷ ïéøéäè éìéáç ïéòøú)å( åäééøèñî ïåðéà éà
 àãéá ïåì éøñîå ïàùôð ïåðéàá åäá ïéãçà åäìë

                                                                                                                                                                                     

ל ונמר מנומר " כוש בן חם הושחר מקללת נח כי היה כולו הפך לבן כמו כפות ידיו ורגליו וכמארז312
ר מתחלת ברייתו והכתוב השוה את שניהם שלא יהפכו ללבן לעולם ועד וטועים האומרים שהכושי שחו

 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

זוכה כלומר אין מי ש). אור יקר(ומי ומי הזוכים אליה שהוא בר בלא תבן , דהיינו מדרגת הנבואה 313
 ).א"נ(ח "ז. יותר מדבר אחד של אמת
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ואחר . אותם ביד דומה להכניסם לגיהנם
 והם נוטלים ,כך עולות ואוחזים בהם

 אלו הם שעברו על ,ם ומכריזים בה,אותם
 . וכן משוטטות בכל העולם.מצוות רבונם

 וכן עד .ואחר כך מחזירים אותם לגיהנם
 אחר שנים עשר .שנים עשר חדשים

ים באותו מקום שראוי קטחדשים הם ש
 ,מעלה אותם הנשמות שזכו עולות ל,להם

  .ם וזוכות במקומ,כמו שנתבאר

îåãã"ï÷ìñ øúáìå íðäéâá ïåì àìòàì ä314 
]ïãçàå) [ïãçàúàå( éæøëîå åäì éìèð ïåðéàå åäá 

 ïëå ïåäéøàîã éãå÷ô ìò åøáòã ïåðéà ïéìà åäá
 ïëå íðäéâì åäì éøãäî øúáìå àîìò ìëá ïééèù
 éëëúùî éçøé øñéøú øúáì éçøé øñéøú ãò
 åëæã ïéúîùð ïåðéà ïåì éæçúàã øúà àåääá

åäééúëåãá ïàëæå øîúàã äîë àìéòì é÷ìñ  

 להם  אשרי הצדיקים שנגנזו,בא וראה
 ואין מקום פנימי ,כמה טובות לעולם ההוא

בכל אותם כאותם שיודעים את סוד רבונם 
 על אלו כתוב .ויודעים לדבק בה בכל יום

עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה "
חכה " כמו שנאמר ,"למחכה לו"מה זה ". לו

 ואלו הם שדוחקים ".את איוב בדברים
ם  ומחכי@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
 ואלו נכנסים בכל השערים ,קדושים

 אשרי . ואין מי שימחה בידם,שלמעלה
  .חלקם בעולם הזה ובעולם הבא

 åäì æéðâúàã àéé÷éãö ïåðéà ïéàëæ éæç àú
ìå àîìò àåääì ïéáè äîë ìëá äàîéðô øúà úé

ïåäéøàîã àæø éòãéã ïåðéàë ïåðéà315 éòãéå 
 áéúë ïéìà ìò àîåé ìëá åäá à÷áãúàì) äéòùé

â ãñ (éäìà äúàø àì ïéò" äùòé êúìåæ í
 øîà úàã äîë åì äëçîì éàî åì äëçîì) áåéà

ã áì ( ïåðéà ïéìàå íéøáãá áåéà úà äëç
ïé÷çãã316 ïé÷ééãå àúîëçã äìîì ]ìéä[ ïàëçîå 

]ìéä[ äìîã àøéøá òãðîì >åàòãåîúùà <
)àòãåîúùàìå( ïåäéøàîã ïåðéà ïéìà ïåäéøàîì 

 ïéá ïéìàòã ïåðéà ïéìà àîåé ìëá ïåäá çáúùî
 àìéòìã éòøú ìë ïéìàò ïéìàå ïéùéã÷ ïéàìò
 àîìòá ïåäé÷ìåç äàëæ ïåäãéá éçîéã ïàî úéìå

ïéã317éúàã àîìòáå 318  
 אברהם נכנס לדעת ולהדבק ,בא וראה

 לאחר שהקדים את מעשיו ,ראויברבונו כ
 , וזכה לאותם הימים העליונים,שבראשונה

 à÷áãúàìå òãðîì ìàò íäøáà éæç àú
 éåãáåò íéã÷àã øúáì úåàé à÷ãë äéøàîá
 êøáúàå ïéàìò ïéîåé ïåðéàá äëæå àúéîã÷á

                                                                                                                                                                                     

שיכנס למדור אחד ושם יענש על עבירות ידועות ובמדור אחר על ' היינו בין עונש לעונש וכו 314
 ).אור יקר(עבירות אחרות 

כי על דרך זה שואבים מלמעלה נשמה דאצילות , בתנאי שיהיה כל מגמת מעשיהם על דרך הסוד 315
אור הספירות למטה ולזה מנוחתם מהאור העליון מקום שאין משיג אלא ומושכים בכל יום בטוב כוונתם 

נעלם וכמו שהם מחכים מלה דחכמתא וסודות החכמה העליונה כן חלקם מלמעלה מהחכמה שהיא סוד גן 
ולכך , עדן עילאה שעליה נאמר עין לא ראתה אלהים שהיא בינה בלבד משגת שם ונשמות האצילות מבינה

לא ישיג המדרגה הזאת אלא , ואף אם יתעסק בפשוטי הדברים בחכמה הזאת. ינהעידונם בתוך עידון הב
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"הרשבונמצאים בספרי 

והארכתי בזה להוציא מלב הטועים ', 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, מה הזאת מה שלא קבלבחכ
הן הן , ולחדש מתוכם הקדמה מורכבת על ראשי פרקים הידועים, אמנם לפלפל בראשי פרקים, קבל

 ).אור יקר(הדברים החשובים לפני הבורא 
ים לדעת ברירה דמלה ובזה ו ומחכאן ומקהר דייקין להם בדקדוקו פירוש סודות התורה ומאמרי הז316

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 ופוב וזה ישיג בלימוד ספר הז"מובטח לו שהוא בן עוה

 ).א"נ(ב "הרש. בשיעורא דסורטא יוצר כלא ופירושו עמוק וארוך
 ).אור יקר(שיודעים לרצות קונם בתפילתם ויודעים חומר החטא ונשמרים ממנו  317
 ).אור יקר(לגודל שכרם מהאצילות ולא מבריאה יצירה ועשיה לבד  318
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והתברך מהמקום שכל הברכות יוצאות 
 ".ברך את אברהם בכל' וה" שכתוב ,משם

 המקום של הנהר שאין ,"בכל"מה זה 
 ,אמר רבי חייא. פוסקים מימיו לעולמים

 שאברהם לא רצה להתערב עם בא וראה
מים עובדי נשות העולם ולהדבק בשאר הע

 משום שנשות שאר ,כוכבים ומזלותעבודת 
כוכבים ומזלות הם עבודת העמים עובדי 
 ולאותם שנדבקים בעליהםמטמאות את 

 , משום שכשאברהם ידע את החכמה.בהם
 ומאיזה מקום יוצאות ,רשוקר והשיידע הע

 ועל כן ,ומשוטטות רוחות טמאות בעולם
השביע את עבדו שלא יקח אשה לבנו 

  .מיםמשאר הע

 áéúëã ïîúî é÷ôð ïàëøá ìëã øúàî) úéùàøá
à ãë (åäéå"éàî ìëá íäøáà úà êøá ä319 ìëá 

 éáø øîà ïéîìòì éåîéî é÷ñô àìã àøäðã øúà
 àòá àì íäøáàã éæç àú àééç éùðá àáøòúàì

åëòò ïéîò øàùá à÷áãúàìå àîìò" ïéâá í
åëò ïéîò øàùã àééùðã" ïåðéà í)î( ïéáàñ

 ãëã ïéâá ïåäá ïé÷áãúîã ïåðéàìå åäééøáåâì
 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" ,פתח ואמררבי יצחק 
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
שהוא  אחר כך קם וידע .' וגו"חיים

 ואז נדבק וידע את ,מעליונים ותחתונים
 כל אדם ו זכדוגמא. החכמה העליונה

 ,מעליונים ותחתוניםשבעולם הוא כלול 
וכל אותם שיודעים להתקדש בעולם הזה 

  מושכים עליו רוח, כשמולידים בן,כראוי
מהמקום שכל הקדושים יוצאים קדושה 

 משום .ה" ואלו נקראים בנים לקב,ממנו
 כך גם , כראויבקדושה שהגוף נעשה

 ,נותנים לו רוח ממקום עליון קדוש כראוי
  .והרי זה נתבאר

 øîàå çúô ÷çöé éáø)æ áé úìä÷ ( áåùéå
 ìà áåùú çåøäå äéäùë õøàä ìà øôòä

éäìàä"éæç àú äðúð øùà í320á÷ àøá ãë " ä
 äéôåâ äðáå àùã÷îã øúàî äéøôò ìèð íãàì

àîìòã ïéøèñ òáøàî321àìéç äéì åáäé åäìëã  
äéìò ÷øúà øúáì322ééçã àçåø 323 úàã äîë 

 øîà)æ á úéùàøá (åâå íééç úîùð åéôàá çôéå '
 ïéãëå àúúå àìéòî åäéàã òãéå í÷ øúáì
 ùð øá ìë àã àðååâë äàìò äîëç òãéå ÷áãúà

àìéòî ìéìë åäéà àîìòã324àúúå 325 ïåðéà ìëå 
 ãë úåàé à÷ãë àîìò éàäá àùã÷úàì ïéòãéã

çåø äéìò ïéëùî øá åãéìåà ìëã øúàî àùéã÷ 
ã÷åéùïá÷ì ïéðá ïåø÷à ïéìàå äéðî ïé÷ôð " ïéâá ä

 éîð éëä úåàé à÷ãë äùåã÷á ãéáòúà àôåâã
 éæç à÷ãë àùéã÷ äàìò øúàî àçåø äéì ïéáäé

øîúà àäå  
 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

 ïáùåç áäéîì ùð øá ïéîæã àúòùá éæç àú
 àîåé àîåé àåää àîìòî ÷åôé àì ãò éåãáåò
 àðáùåç éáäé àúîùðå àôåâã åäéà ïáùåçã

å äéðéî àùøôúà àúîùð øúáì áú àôåâ
 àäå ïîúî áéñðúàã äéøúàì áú àìëå àòøàì

                                                                                                                                                                                     

ק העליון שממנו יוצאים "ל שהוא הו"ל במדת כ"אברהם בכל ר ל דאתי לאשמועינן דכיון דברך את" נ319
 מ"א. ח"ועיין ז. ישראל לעובדי כוכבים לפיכך לא צוה לקחת אשה מהםנשמות קדושים וידע ההפרש בין 

 ).א"נ(
  .ב"וארא כג ע' ב ופ"ויגש רה ע'  ועי).א"ד(ב ” בראשית לד ע320
 ).מ"מ(ם "הם חגת' פי 321
 ).א"ד( שפך עליו 322
 ).מ"מ(נשמה מבינה '  פי323
 ).מ"מ(נשמתו מבינה  324
 ). מ"מ(ו בהגהותיו פרשת וארא "ש הרח"גופו מהמלכות כמ 325
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 ,שהקדוש ברוך הוא עתיד להחיות מתים
ואותו גוף ממש ואותה . הכל גנוז לפניו

נשמה ממש עתיד הקדוש ברוך הוא להשיב 
 .דם ולחדש את פני העולםולעולם כמו מק
 ".יקומוןיחיו מתיך נבלתי "זהו שכתוב 

ואותה הנשמה ממש גנוזה לפני הקדוש 
 כמו , ושבה למקומה כפי דרכה,ברוך הוא
והרוח תשוב אל האלהים אשר "שנאמר 

   ".נתנה

á÷ã àðîæ ãò äåî÷åà" àééúî àééçàì ïéîæ ä
 àúîùð àéääå ùîî àôåâ àåääå äéî÷ æéðâ àìë

á÷ ïéîæ ùîî" ïéîã÷ìîë àîìòì àáúàì ä
 áéúëã àåä àãä àîìò éôðà àúãçìå) äéòùé

èé åë ( àúîùð àéääå ïåîå÷é éúìáð êéúî åéçé
÷ éî÷ àæéðâ ùîîá" 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÷øàì326àåääáå åäééìò 327 àìè 

 áéúëã àåä àãä àøôòî àìë ïåîå÷é) åë äéòùé
èé ( úåøåà úåøåà ìè éàî êìè úåøåà ìè éë

àìéòìã ïéøåäð ïåðéàî ùîî328 ïéîæ ïåäáã 
âá àîìòì ïééç à÷øàìàðìéàã ïé  

  àì÷/à  
 יםפסקנ חיים שלא יריקהחיים 

פסקים משום נ עכשיו שהרי .לעולמים
 .שהנחש הרע הזה שולט והלבנה מתכסה

 והחיים לא , כביכול פוסקים מימיולכןו
ובאותו זמן אותו . שולטים בעולם כראוי

 יסתלק מן , שהוא הנחש הרע,יצר הרע
 , והקדוש ברוך הוא יעביר אותו,העולם
 אעביר מן רוח הטומאהואת "נאמר כמו ש
 , ואחר שהוא יעבר מן העולם".הארץ

 , והנהר ששופע ויוצא,הלבנה לא תתכסה
והיה אור " ואז כתוב .יניוילא יפסקו מע

ééçã329 àäã ïéîìòì ïé÷ñô àìã ïééç ÷éøé 
ïé÷ñô àúùä330éåç àäã ïéâá  àèìù àùéá à

éñëúàåààøäéñ 331 ïé÷ñô ìåëéáë êë ïéâáå 
 úåàé à÷ãë àîìòá ïéèìù àì ïééçå éåîéî
 àéåç åäéàã òøä øöé àåää àðîæ àåääáå

àùéá332á÷ äéì øáòéå àîìòî ÷ìúñé " äîë ä
 øîúàã)á âé äéøëæ ( øéáòà äàîåèä çåø úàå

 àøäéñ àîìòî øáòúé åäéàã øúáìå õøàä ïî
âðã àøäðå àéñëúà àì ïå÷ñôé àì ÷éôðå ãé

éåòåáî333 áéúë ïéãëå )åë ì äéòùé ( øåà äéäå

                                                           

ש "וז, א"א שנמשכים עד רישא דז"נימין דשערי דא' ונגיד דרך ד, א"היא הארת מוחא סתימאה דא 326
 ).מ"מ(א ושרשו ממוחא סתימאה "לארקא טלא מרישיה שהוא רישא דז

 ).א"ד( נשא קכח 327
א "ש אורות ממש מאינון נהורין דלעילא שהם א"א וז"ל שהוא ממוחא סתימאה ונמשך לרישא דז"כנ 328

דאתמלי מניה תדיר ) א"רישא דא' פי(נטיף טלא מרישא חוורא ) א"ז(ל בהאי גולגלתא "ר וז"ש באד"א כמ"זו
ומהאי טלא זמינין מתייא לאחייא והוא טלא דאתכליל בתרי גווני מסטרא דרישא חוורא חוורא בגוויה 

א ממוחא "ישא דאהרי מבוא רשהטל של תחיית המתים שרשו מר', דכליל כולהו חוורי וכולהו חוורי וכו
ן "ו דאלפי"ו ויה"ד הם יה"ד וחב"לפי ששרש המוחין הם חב, ש הרב"סתימאה שנקרא טלא דבדולחא כמ

א שהם חוור עם גווני "א ומתערבין גווני א"א על רישא דז"ל ומשם נמשכת הארה דרך הנימין דא"ט' גימ
ה לאחייא "ש כאן דזמין קב" וזא"א וז"זעיר שהם סומק ולכך כתיב כי טל אורות לשון רבים לרמוז על א

 ).מ"מ(א "הוא ז' מיתייא פי
 ).אור יקר(שישוב החיים הפנימים מלמעלה וישפיעם לחתחתונים , ת"ת 329
 ).אור יקר(מפני פשע הפגם  330
ולכך חיי אצילות בריאה יצירה ועשיה נפסקין ויצדק המיתה , מלך בלא מטרוניתא לאו מלכא איהו 331

יינו פסיקת החיים והיינו סוד מלך ממית ומחיה בחכמה או פוסק החיים אפילו במקום שלא להזכיר דה
 ).אור יקר(ממית או אינו פוסק מחיה 

 ).אור יקר(ואין פשע ועון וחטאת שהוא הפגם הפוסק החיים  332
ש והיה מה "א וז"או' ן בחי"ל דלעתיד לבוא זו"י זצ"ש רבינו האר"אפשר לרמוז מ). אור יקר(מחכמה  333

 לעתיד לבוא יהיה שבעתים ואור הלבנה כמהו כמפורש בתיקונים וזה רמז וכדין כתיב שהוא עתה והיה
 ).א"נ(י "והמ
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היה הלבנה כאור החמה ואור החמה י
  .' וגו"שבעתים כאור שבעת הימים

äðáìä334äîçä øåàë 335 äéäé äîçä øåàå 
íéîéä úòáù øåàë íéúòáù336åâå '  

 אם תאמר שכל ,אמר רבי חזקיה
הגופות של העולם יקומו ויתעוררו מן 

אותם הגופות שנטעו בנשמה אחת  ,העפר
 אותם , אמר רבי יוסי.מה יהיה מהם

 הרי הם כלא , שלא זכו ולא הצליחוהגופות
 כך גם , כמו שהיו עץ יבש בעולם ההוא,היו

 והגוף האחרון שננטע והצליח .באותו הזמן
ועליו כתוב .  יקום,ונטל שרשיו כראוי

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 פירות עשה

והיה כערער בערבה ולא " כתוב ,)הצליח
זו  ,"כי יבוא טוב" .' וגו"יראה כי יבוא טוב

ויאיר אותו האור שעתיד . 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 ,ות המתיםלהחי
 ואז יתגבר הטוב .' וגו"שמי שמש צדקה

 ,ר מן העולםו ואותו שנקרא רע יעב,בעולם
 ואז אותם הגופים הראשונים .כמו שאמרנו
  .יהיו כלא היו

 àîìòã ïéôåâ ìëã àîéú éà äé÷æç éáø øîà
 åòéèðúàã ïéôåâ ïåðéà àøôòî ïåøòúéå ïåîå÷é

àúîùðá337î àäú äî àãç  éñåé éáø øîà åäééð
åçìöà àìå åëæ àìã ïéôåâ ïåðéà338 ïåðéà éøä 

 ùáé õò ååäã äîë ååä àìë>àéääá <)éàäá( 
 äàøúá àôåâå àðîæ àåääá éîð éëä àîìò

çìöàå òèðúàã339 >ìèðå <)òèðå(éåùøù 340 
 íå÷é úåàé à÷ãë]å[ áéúë äéìò)ç æé äéîøé (

åâå íéî ìò ìåúù õòë äéäå 'åâå ïðòø åäìò äéäå' 
 ìòå úåàé à÷ãë çìöàå ïéùøù òèðå ïéáéà ãáòã

 àìã äàîã÷ àôåâ àåää> òèð àìå ïéáéà ãáò
ïéùøù<) çìöà àìå äëæ ( áéúë)å íù ( äéäå

äáøòá øòøòë341åâå áåè àáé éë äàøé àìå  ' éë
áåè àáé342 àåää øéäðúéå íéúîä úééçú àã 

 æéðâ äåäã àé÷éãöì åäì àøäðàì ïéîæã àøåäð
øáúàã àîåéî äéî÷àîìò é343 áéúëã 

)ã à úéùàøá (éäìà àøéå" áåè éë øåàä úà í
á÷ ïéîæ ïéãëå" áéúëå àééúî àééçàì ä) â éëàìî

á (åâå ä÷ãö ùîù éîù éàøé íëì äçøæå ' ïéãëå
 øáòúé òø éø÷úàã àåääå àîìòá áåè øáâúé
 ååäì éàîã÷ ïéôåâ ïåðéà ïéãëå ïøîàãë àîìòî

 àìë]ååä[344  

                                                                                                                                                                                     

 ).אור יקר(מלכות  334
, ת ואור החמה הוא החיים הנמשכים לו מבינה"ואור הלבנה הוא החיים הנמשכים לה מהת. ת"ת 335

  ). יקראור(ולזה לא אמר והיה הלבנה כחמה אלא אור דהיינו המשכת החיים ממקורם 
 ).אור יקר(כחיים הנמשכים מהחכמה אל הבינה שהחכמה מקור לכל  336
 ).אור יקר(לכמה גופים ' שנתגלגל נשמתם בכמה גופין מה נשמה יהיה להם שהרי נשמה א 337
פנים שלא קיימו מצות שיהיה שכרם שמור להם אלא היו מאותם דכתיב בהו ומשלם ' מב' בא 338

 ).אור יקר(ת פריה ורביה שאם יש להם בנים הוא נצול בזכות בניו כ מצו"ולא קיימו ג' לשונאיו וגו
 ).אור יקר(על הצלחת מעשיו  339
 ).אור יקר(נטע שרשוהי על נטיעת בנים  340
 ).אור יקר(בחורבה נדון  341
ת שמדליק ומאיר "שהוא אור הבא אל היסוד מבינה דרך הת', והיינו אור הגנוז וכו, טוב הוא היסוד 342
 מאיר מלשון בהטיבו את הנרות והיינו אומרו גנוז לצדיקים דהיינו יסוד לעתיד לבא דהיינו טוב' ונק, היסוד
 ).אור יקר(בינה 

ז תמצית הארתו אינו מתבטל לעולם מכל "כלומר עיקר אור הגנוז נסתר עד תחיית המתים אבל עכ 343
 ).א"א ד ע"ה ח"דע(וכל ומתחלף בהארתו לפעמים יגדל ולפעמים מתמעט 

הנה כיון שהגוף הזה , אם לא זכה לתקן אותה כלה ומת, אשר לא השיג אלא נפש', פעם א הנה אם ב344
אלא אותו החלק ', אין לו לגוף הא, לכן בעת תחית המתים, הנפש' לא השלים לתקן את כל בחי' 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' ז בחיוא

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
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 ברוך הוא  עתיד הקדוש,אמר רבי יצחק
 , על אותם הגופים רוחות אחרותשפוךל

 ואם ,יקומו בעולם כראוי ,ואם זוכים בהם
 שכתוב ,יהיו אפר תחת רגלי הצדיקים ,לא

 והכל ,' וגו"ורבים מישני אדמת עפר יקיצו"
  והם, לפני הקדוש ברוך הואונועדיוקם 
המוציא במספר " כמו שנאמר ,במניןכולם 
  .' וגו"צבאם

 ÷çöé éáø øîàá÷ ïéîæ"åäééìò à÷øàì ä345 
 ïåäá ïàëæ éàå ïéðøçà ïéçåø ïéôåâ ïåðéà ìò
 àîè÷ ïåäé åàì éàå úåàé à÷ãë àîìòá ïåîå÷é

 áéúëã àé÷éãöã ïåäéìâø úåçú)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 (á àéöåîä íàáö øôñî

åâå'  
 כל אותם המתים , הרי נאמר,בא וראה

 משום ,שבארץ ישראל יקומו בראשונה
שהקדוש ברוך הוא יתעורר עליהם ויקים 

 אלו הם ,"יחיו מתיך" עליהם כתוב .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
אחר כך יתגלגלו תחת העפר עד שיגיעו ו

 ולא , ושם יקבלו נשמה,לארץ ישראל
ו בעולם שיתקיימ כדי ,ברשות אחרת

  .כראוי

 àòøàáã ïéúî ïåðéà ìë øîúà àä éæç àú
åîå÷é ìàøùéãá÷ã ïéâá àúéîã÷á ï" øòúé ä

 áéúë åäééìò ïåì íé÷åéå åäééìò)èé åë äéòùé (
 éúìáð ìàøùéã àòøàá éã ïåðéà ïéìà êéúî åéçé
 àìã ïéðøçà ïàòøà åâáã ïåðéà ïéìà ïåîå÷é
 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 úåçú346 ïîúå 
 ïåîéé÷úéã ïéâá àøçà åùøá àìå àúîùð ïåìá÷é

éæç à÷ãë àîìòá  
 רבי אלעזר ורבי ייסא היו ,לילה אחד

 , אמר רבי אלעזר.יושבים ועוסקים בתורה
 הוא עתיד  בשעה שהקדוש ברוך,בא וראה

 כל אותם הנשמות ,להחיות את המתים
צורות  עומדות כולם ,שיתעוררו לפניו

 ממש שהיו צורה באותה , לפניוצורות
יוריד אותם ויקרא ה "הקב ו,בעולם הזה

לכלם בשם " כמו שנאמר ,להם בשמות
 ויקומו , וכל נשמה תכנס למקומה".יקרא

 ואז יהיה העולם ,בקיום בעולם כראוי
וחרפת עמו "תו הזמן כתוב  ועל או.שלם
 זה ,"וחרפת עמו יסיר" מה זה .' וגו"יסיר

יצר הרע שמחשיך את פני הבריות ושולט 

 ãç àéìéì éáúé ååä àñéé éáøå øæòìà éáø
 éæç àú øæòìà éáø øîà àúééøåàá é÷ñòå

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
 àîìòá àîåé÷á ïåîå÷éå äúëåãì ìåòéú àúîùð
 àåää ìòå íéìù àîìò àäé ïéãëå éæç à÷ãë

 áéúë àðîæ)ç äë íù (åâå øéñé åîò úôøçå ' éàî
øéñé åîò úôøçå éôðà êéùçàã òøä øöé àã 

                                                                                                                                                                                     

, כי אין לך אדם מישראל שאינו מלא מצות כרמון, והדבר הזה מתמיה, גופין דלא אצלחו להוו כלא הוו
הרוח ' הוא לבחי, כי הנה עיקר התענוג העתיד לבא, אבל רמז אל האמור, ולמה יתבטל לגמרי בזמן התחיה

נמצא ', חא דשבק באנתתיה וכוההוא רו, רק נצוץ פרטיי, שאין בו אפילו נפש שלימה' והגוף הא, והנשמה
 ).' דג"השע (ובערך זה הוי כלא הוי, כי אין לו תענוג

שהרשעים בתחיית המתים נותן ' זו בפסוק ויוסף אברהם ויקח אשה וכו' ש במדרש הנעלם בפ"כמ 345
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'  זכאן בהו יקומון בעלמא כדקא יאות פיואי' וכו
ט יהון "ואם לאו שלא עשו מ, זכו ועשו מעשים טובים באותה שעה יזכו באותם הנשמות ויתקיימו בהם

יינו שאינו ל כלא הוו דה"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

ט יזכו באותם הנשמות ויתקיימו בועלם על "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" וז346
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  åäá èéìùå ïééøá   . בהם
 כל זמן שאדם , הרי ראינו,אמר רבי יוסי
 יצאה .ו טמאנאינהוא  ,עומד ברוח הזו

 ודאי , אמר לו.הוא טמא ,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 ,בודת כוכבים ומזלותע
 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
àåää àäã øîúà éëäå àçåø ìéèð ãë òøä øöé 

 øàùå áàñî àôåâ øàúùàå äéì áéàñ ùð øáã
åëòò ïéîò" ïéáàñî ïåðéà ïåäééçá ïåðéà ãë í

 ïéúîùð ïåì úéà àáàñî àøèñî àäã]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
 שהרי בראשונה נטמא אביו בשעה ,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. טומאהרוחעליו 

כי לא תשתחוה לאל אחר " שכתוב ,התורה
 משום שהוא מקנא על ,"קנא שמו' כי ה

  .ברית הקדש הזו

åëòò ïéîò øàùã àúúàá ÷áãúàã ïàî" í
 ìá÷é äéì ãéìéúàã àøá àåääå åäéà áàúñà

 àä àîéú éàå àáàñî çåø äéìòî éåáàã àøèñ
åø äéìò ìá÷é éàîà àéúà à÷ ìàøùéî ç

 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 øáòã347 áéúëã )ãé ãì úåîù ( éë
åäé éë øçà ìàì äåçúùú àì"åîù àð÷ ä348 

âá úéøá éàä ìò éð÷ã ïé>àùéã÷<  
 שהרי נאמר ,בא וראה ,אמר רבי אלעזר

 רצה ,שכיון שידע אברהם אבינו חכמה
 ,להפרד מכל שאר העמים ולא להדבק בהם

אלהי השמים ' ואשביעך בה" כתוב לכןו
ואלהי הארץ אשר לא תקח אשה לבני 

 . ודאי"מבנות הכנעני" .' וגו"מבנות הכנעני
ובעל בת אל "נאמר  כמו ש, סוד הוא)מה(

  ".נכר

 ïåéëã øîúà àäã éæç àú øæòìà éáø øîà
 àùøôúàì àòá àúîëç åðéáà íäøáà òãéã
 êë ïéâáå åäá à÷áãúàì àìå ïéîò øàù ìëî

 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 (

øëð ìà úá ìòáå349  
] 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÷ééã350 íúä áéúëå éëðà øùà àëä áéúë 

)é äî äéòùéá ( ïéâá àã ìëå õøà éúéùò éëðà

                                                           

 ).אור יקר(ז "עבירה אחרת נוסף על טומאתו מצדה שכרע על הנכרית והיינו כורע לע 347
 .א"לעיל נה ע'  בענין קנאה עי348
 ).אור יקר(אשת זנונים לילית  349
יות שהמלכות נקראת אנכי והיא מתלבשת בתוך רוחנ' פי). אור יקר(השכינה שושנה בין החוחים  350

שמתלבשת ' ש הרב ומלכותו בכל משלה בקלי"כדי להכניעה בסוד ומלכותו בכל משלה כמ' שיש בתוך הקלי
וכיון שהם , אשר אנכי המלכות יושב בקרבו להכניעם' בתוכם להכניעם וזהו מבנות הכנעני שהיא הקלי

א בקליפות לשבר ל היא השכינה דאתלבש"ר). מ"מ(לכן לא תקח אשה לבני מהם , טמאים והשכינה מכניעם
 ).א"נ(תוקפיהן 
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åäá àáàúñàì àìã  
 מי שמכניס את הברית ,בא וראה

הקדושה הזו באשה ההיא של שאר העמים 
 גורם לטמא ,עובדי עבודת כוכבים ומזלות

תחת שלוש " ועל זה כתוב ,מקום אחר
 ואף על גב שהשביע אותו .' וגו"רגזה ארץ

 עד , לא בטח בו אברהם,בברית הזו
לתו לפני הקדוש ברוך הוא שהתפלל תפ

 הוא ישלח ,'אלהי השמים וגו' ה" ,ואמר
 ודאי זה מלאך הברית כדי שישמר ".מלאכו

  . בין אותם העמיםיטמאהברית 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 (à äæâø ùìù úçúåâå õø ' 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 ' àã éàãå åëàìî çìùé àåä
úéøáä êàìî351 àìå úéøá éàä øéèðúéã ïéâá 

éáàúñïéîò ïåðéà ïéá   
 ,מהל ".רק את בני לא תשב שמה"

לא היה כולם  במשום שאברהם ידע שהנה
מי שהכיר את הקדוש ברוך הוא רק הוא 

 ולא רצה שיהיה מדורו של יצחק ,לבדו
 ויצחק , אלא שיהיה מדורו עמו,ביניהם

ילמד ממנו תמיד את דרך הקדוש ברוך הוא 
 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 äéøåãî352 éåçøà øéãú äéðî óéìåé ÷çöéå 
á÷ã" àì àã ìòå àìàîùìå àðéîéì éèñé àìå ä

ïîú ÷çöéã äéøåãî éåäìã íäøáà àòá  
ו של אברהם  ודאי שזכות,אמר רבי ייסא

 , שהיום ההוא יצא,היתה לפני העבד ההוא
 שכתוב ,ובאותו היום הגיע לעין המים

  . והנה פרשוה".ואבא היום אל העין"

 òøòà íäøáàã äéúåëæ éàãå àñéé éáø øîà
 äéî÷>àãáò àåääã< àåääå ÷ôð àîåé àåääã 

 áéúëã àéîã àðéòì àèî àîåé)áî íù ( àáàå
äåî÷åà àäå ïéòä ìà íåéä353  

 גל עיני ואביטה ,רבי אלעזר פתח ואמר
 כמה טפשים האנשים ".נפלאות מתורתך

 , בתורהעסוקשלא יודעים ולא מסתכלים ל
רות וכל ימשום שהתורה כל החיים וכל הח
החרות ( .הטוב בעולם הזה ובעולם הבא

הבא העולם ההיא של העולם הזה ושל 
א החרות ההיא של העולם הבא "נ היא

 øîàå çúô øæòìà éáø)çé èé÷ íéìäú ( ìâ
 éðá ïåðéà äîë êúøåúî úåàìôð äèéáàå éðéò
 àìãúùàì ïéìëúñî àìå ïéòãé àìã ïéùôè àùð

àúééøåàá354ïééç ìë àúééøåàã ïéâá 355 ìëå 
åøéç356áåè ìëå 357ïéã àîìòá 358 àîìòáå 

éúàã359  àîìòã åøéç àåää) éúàã àîìòãå ïéã

                                                           

מילה ופריעה יסוד ומלכות והוא נקרא מלאך הברית מלאך ודאי מההוא ברית שהוא יסוד והא תהיה  351
בעזרת השמירה שלא יטמא בבנות הנחש שהוא הכנעני שהוא חומה סביב לאות הברית וכמו שיש בנות 

 ).אור יקר(ילית ציון ובנות ירושלים כן יש בנות כנעני בנות הערלים כחות ל
ג שנה קרוב לרוב שנותיו ולא ילמוד מלבן ועוד שיצחק "לצדיקים ובן ס'  אבל יעקב הלך כי היה ג352

 ).א"נ(מ "א. היה אז חשוב כמת ואין ליעקב עוד ללמוד ממנו כמו יצחק מאברהם
צת י קשר זה שיש באדם כי קושר כל העולמות לכן כאשר ירצה יהיה כח בידו לעשות קפי"והנה ע 353

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 354
 ). מ"ומ, אור יקר(מצד החכמה דכתיב והחכמה תחיה בעליה  355
 ).מ"מ(ששם מקום החירות , )מ"ומ, אור יקר(מצד הבינה  356
 ).מ"מ(ששם החסדים שנקראים טוב בסוד את האור כי טוב , )מ"ומ, אור יקר(מצד הדעת  357
 ).אור יקר(ק עם המלכות המנהיגים עולם הזה "מצד ו 358
 ).אור יקר(מצד הדעת המשפיע בבינה מחכמה  359
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 החיים הם בעולם ).ההיא החיים בעולם הז
 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
  .  של העולםעליו כל העמים לשלוט יכולים

åäéà360 (> åäéà éúàãïéã àîìòá ïééç< ïééç 
 éàäá ïéîìù ïéîåéì ïåëæéã ïéã àîìòá ïåðéà

 øîà úàã äîë àîìò)åë âë úåîù ( øôñî úà
 ïéâá éúàã àîìòá ïéëéøà ïéîåéìå àìîà êéîé

ïéîéìù ïééç ïåðéàã361 àìá ééç åãéçã ïééç ïåðéà 
åáéöò362ïééç ïåðéàã ïééç 363ïéã àîìòá åøéç 364 

øåàá ìãúùàã ïàî ìëã àìëã åøéç àì àúéé
 àîìòã ïéîò ìë éåìò äàèìùì ïéìëé  

 גזרה היא . אותם בני השמד,ואם תאמר
 וכך , כמו רבי עקיבא וחבריו,מלמעלה

  .עלתה במחשבה

 àéä äøæâ ãîù éðá ïåðéà àîéú éàå
àìéòìî365 ÷éìñ êëå éåøáçå àáé÷ò éáø ïåâë 

äáùçîá366  
 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,"חרות על הלחת" ,בה
ואלמלא הם לא חטאו ועזבו את עץ 

 לא היו גורמים מות לעולם ,החיים
אני " , והקדוש ברוך הוא אמר.כבתחלה

 ".אתם ובני עליון כלכםאמרתי אלהים 
 "אכן כאדם תמותון" ,חבלתם את עצמכם

  אין יכול, בתורהעוסק כל מי ש, ועל כן.'וגו
עליו הנחש הרע ההוא שהחשיך את לשלוט 
  . העולם

 éåìò äàèìùì ìéëé àìã úåîä êàìîã åøéç
 àðìéàá ÷áãúà äåä íãà éàã éàãå àåä éëäå

ëìå äéì àúåî íéøâ àì àúééøåà åäéàã ééçã ì
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
 ïéîã÷ìîë àîìòì àúåî åîøâ àì ééçã àðìéà

á÷å" øîà ä)å áô íéìäú ( íéäìà éúøîà éðà
 ïëà ïåëéîøâ ïåúìáç íëìë ïåéìò éðáå íúà

åâå ïåúåîú íãàë 'ìòå ìãúùàã ïàî ìë àã 
 àéåç àåää éåìò äàèìùì ìéëé àì àúééøåàá

 àîìò êéùçàã àùéá  
 , למה משה מת, אם כך,אמר רבי ייסא

ולמה ( .לא ימות , כיון שלא חטא,שאם כך
éëä éà àñéé éáø øîà367îà äùî  úéî éà

 úåîé àì áç àìã ïåéë éëä éàã)úåîé éàîàå (

                                                                                                                                                                                     

כ מאי דקאמר "קשיא ליה כי מאחר שהחירו מצד הבינה הוא דבר בלתי מושג בעולם התחתון וא 360
ין מהיכא ולזה פירש ואמר ההוא חירו שהוא מצד הבינה בעלמא דין ובעלמא דאתי איהו חיין בעלמא ד

א לעלמא דאתי והטעם "ק היונקים מהבינה וליומין ארוכין מצד א"שעניינו שיזכו ליומין מצד ו, בעלמא דין
תם ולא כי בעולם הזה אין אריך אנפין המתגלה בבינה מתפשט עד למטה ולכך הם בעולם הזה יומין ס

א מתגלה בבינה שהיא עלמא דאתי זוכין אל יומין אריכין וכל זה הוצרך משום "אריכין אבל עולם הבא שא
 ).אור יקר(דאשכחן כמה שנדבקו בתורה ולא האריכו ימים הרבה לזה חלק עולם זה לעולם הבא 

שהם ' שאין בהם חסרון כחיי הגוף שהם מצד החסרון שהעולם השפל כולו חסר מצד הקלי' פי 361
 ).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 חסרון  362
 ).אור יקר(ולא עצבות 

כי החיים בדברים הגשמים הם חיים שאינם חיים וחיים שקריים וכוזבים , הם החיים האמיתיים' פי 363
 ). יקראור(

 ).אור יקר (מעבירין ממנו על מלכות ועל דרך ארץ,  כל המקבל עליו על תורה):ה"ג מ"אבות פ(כענין  364
מה שאין כן בני עלמא שהם עומדים למקרה לשטף , והעוסק בתורה אינו נספה בלא משפט עליון 365

 ).אור יקר(מים רבים 
דונים כל דברים הנסתרים ואין מי ס שבחכמה ששם נ"ד העליון הנקרא מחשבה והם סוד י"ל בב" ר366

 .א בפתיחה"ה ח"ו דע"ולש, כ נפילת אפים ה"שעה' עי, )א"נ(ח "ז. שיודע הטעם
שאין לך מי שנדבק באילא דחיי כמשה שעל ידו נתנה תורה וקושיא זו היה עולה אפילו אם ישראל  367

נטלה מהם השתא קשה לא היו ראויים למעלה זו כל שכן שכל ישראל ראויים למעלה זו ומפני שחטאו 
כפלים דאי הכי כיון דלא חב לא ימות אף אם היה דבקותו שוה לדבקות ישראל ומטעם זה לא הקשה 
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לא אמרנו ש אבל , ודאי מת, אמר לו).ימות
 , אלא לא מת על ידו ולא נטמא בו,שלט בו
  ולא מת

à"úéî éàãå ì34368  ïðéøîà÷ äéá àèìù àì ìáà
úéî àìå äéá áàúñà àìå éåãé ìò úéî àì àìà  

  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 , בתורהוסקעכל מי ש
בעולם הזה משעבוד של שאר העמים 

 חרות בעולם .עובדי עבודת כוכבים ומזלות
 משום שלא יתבעו ממנו דין בעולם ,הבא

  .ההוא כלל

 ééçì ìéæàå àúðéëùá ÷áãúà àìà éàãå
áéúëã àðîé÷åàã äîë éø÷à éç éàäå àîìò369 

)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 äéðî370ììë àîìò àåääá   

 כמה סודות עליונים יש בא וראה
 ".יקרה היא מפנינים" כתוב לכן ,בתורה

 , ועל כן.זים טמונים יש בהוכמה גנ
ח של החכמה וידע כמה כשהסתכל דוד ברו

גל "פתח ואמר , נפלאות יוצאים מן התורה
   ".עיני ואביטה נפלאות מתורתך

ויהי הוא טרם כלה לדבר " ,בא וראה
 היה צריך ,"צאתוי" ".צאתווהנה רבקה י

 שהקדוש ".צאתוי" מה זה ,כתוב באהל
ברוך הוא הוציא אותה מכל אותם בני 

 והיא יוצאת מהכלל ,רשעים שכולם העיר
   .להםש

 סוד הוא ,א" כתוב בה"ותרד העינה"
 כתוב לכן ו,שפגשה שם את באר מרים

  . ועלו לה המים,א" בה"העינה"

 ïéîéúñ ïéàìò ïéæø äîë àúééøåàá éæç àú
 áéúë êë ïéâá äá úéà)åè â éìùî ( àéä äø÷é

 ãë àã ìòå äá úéà ïéøéîè ïéæéðâ äîë íéðéðôî
àéìô äîë òãéå àúîëçã àçåøá ãåã ìëúñà ï

 øîàå çúô àúééøåàî ïé÷ôð)çé èé÷ íéìäú ( ìâ
 êúøåúî úåàìôð äèéáàå éðéò  

 ä÷áø äðäå øáãì äìë íøè àåä éäéå éæç àú
 úàöåé)åè ãë úéùàøá ( éòáî äàá úàöåé

äéì371á÷ã úàöåé éàî " ïåðéà ìëî äì ÷éôà ä
 àììëî úàöåé àéäå ïéáééç åäìëã àúî éðá

 ïåäìã  
äðéòä ãøúå372äá áéúë " àæø à åäéà

 áéúë êë ïéâáå íéøîã àøéá ïîú úòøòàã
äá äðéòä"àéî äì å÷éìñå à  

 ככתוב ,"צאתווהנה רבקה י" ,דבר אחר
 למה יוצאות ולא ".מים לשאוב תוצאוי"

 אלא משום כל היום .הולכות ולא באות
 לשאוב  ובאותה שעה יוצאות,טמונותהיו 

 áéúëã äîë úàöåé ä÷áø äðäå øçà øáã
)âé íù ( àìå úåàöåé éàîà íéî áåàùì úåàöåé

 ìë ååä ïéøéîèã ïéâá àìà úåàá àìå úåëìåä
 àðîéñå àéî àáàùì ïé÷ôð àúòù àéääáå àîåé

                                                                                                                                                                                     

אור (כדי להקשות שתי קושיות ' מיהושע שמת עם היות שלא חטא כדכתיב ושמע יהושע את העם וכו
 ).יקר

ז הוא אמת שלא מת "כלומר במשה עם היות שאין דברינו על המיתה ממש אלא על השליטה עכ 368
אמנם משום דקשיא לן מיהושע או משאר צדיקים שנדבקו בתורה אנן לא אמרינן שאינם מתים אלא 

 ).אור יקר(וזה שאמר אבל אל שלטא ביה מיתא ' שאותה המיתה אינה על ידי הקלי
 ).א"ד(א " בראשית ו ע369
ון אלא שאין אור של גיהנם דלא תבעין מיניה חושבנא לא קאמר שאין לך מי שאינו נותן דין וחשב 370

 ).אור יקר(שולט בהם קאמר בענין אחר וכיוצא 
 ).מ"מ(ש ורחל באה "כ באה מלכות כמ"שלגבי אליעזר היא באה אצלו וא' פי 371
' השתא דאמרן דיוצאת היינו שהיא יוצאת בצדקותה מכלל בנות עירה ניחא אומרו ותרד העינה בה 372

ל שעלו המים לקראתה שכן מדת "ארה של מרים והיינו דפירשו רזלרמוז אל המלכות דהיינו שנזדמנה לו ב
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 ' לו לומר ותרד בארה שהבאר של מרים באר נקראת ולא עינה בה
ולא בארה ' וסיים ובגין כך כתיב העינה בה' ו כפל לשונו דפתח העינה כתיב בהשהיה באר נעשה עין והיינ

 ).אור יקר(משום וסליקו 
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 כשהגיע ,בא וראה.  וסימן לקח בידו.מים
 היה ,א את רבקה לעת ערבהעבד לחרן ומצ

 באותה שעה שהגיע ,זמן תפלת המנחה
 באותה שעה ,יצחק להתפלל תפלת מנחה

 ובשעה ההיא שהגיע ,הגיע העבד אל רבקה
 הגיעה רבקה ,יצחק לתפלת מנחה כבתחלה

 , שהכל ימצא במקומו שצריך כראוי,אליו
 ועל כן בא העבד .והכל הגיע בסוד החכמה

 מעיין גנים"ב  סוד הכתו,לבאר המיםההוא 
 ".באר מים חיים ונוזלים מן לבנון

  . והכל הוא סוד,ובארנוהו

èé÷ð373éæç àú äéãéá 374àãáò àèî ãë  ïøçì 
 àúåìö ïãéò äåä áøò úòì ä÷áøì äì çëùàå
 äàìöì ÷çöé àèîã àúòù àéääá äçðîã
 äáâì àãáò àèî àúòù àéääá äçðîã àúåìö
 àúåìöì ÷çöé àèîã àúòù àéääáå ä÷áøã
 äéáâì ä÷áø úàèî ïéîã÷ìîë äçðîã
 à÷ãë êéøèöàã äéøúàá àìë àçëúùàì

úåàé375 àúà àã ìòå àúîëçã àæøá àèî àìëå 
ò àåääíéîä øàáì àãá376 áéúëã àæø ) ã øéù

åè (íéðâ ïéòî377 ïåðáì ïî íéìæåðå íééç íéî øàá 
åäéà àæø àìëå àðîé÷åàå  

רבי שמעון בא לטבריה והיה עמו רבי 
 , נלך, אמר רבי שמעון לרבי אבא.אבא

שהרי אנו ראינו שאיש אחד יגיע כעת 
 והם דברי ,אלינו ודברים חדשים בפיו

ה ידעתי שבכל  הנ, 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 .וראה איש שהיה רץ והולך
 אמר לו , כשהגיע אליהם.שמעון ורבי אבא

 , אני יהודי, אמר לו. מי אתה,רבי שמעון
 של ביתותי ל ואני הלכ,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 ,אמר לו

ויסב " ככתוב ,תלובתפלתו בינו לבין הכ
 , ומי שמתפלל.' וגו"חזקיהו פניו אל הקיר

 ובארו ,וך לור ארבע אמות סמואסור לעב
 . פרט לפניו,לכל עברלארבע האמות הללו 

 ,'ואמרו שלא יתפלל אדם מאחורי רבו וכו
  .ונמנו בכל הדברים הללו

 éáø äéîò äåäå àéøáèì éúà äåä ïåòîù éáø
 ïðà àäã ìéæð àáà éáøì ïåòîù éáø øîà àáà
 ïéìîå ïáâì àúùä éèîé ãç ùð øáã ïðéîç

éøåàã ïéìî ïåðéàå äéîåôá ïéúãç éáø øîà àúé
á÷ ìéæà øîã øúà ìëáã àðòãé àä àáà" ä

 àòùòúùàì ïéôãâá ïéñè ïéëàìî äéì øãùî
>äéá <)äéì( éåðéò ïåòîù éáø ÷éìñ éìæà ååäã ãò 

 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 
éúà÷éàçåé øáã äéøèéèà àðìéæà àðàå àð378 

 äéáâ éðåøãùå ïòéãé ïéìîá àééøáç ïåðîúàã
 éàçåé øá úðà äéì øîà éøá àîéà äéì øîà

 éàçåé øá àðà äéì øîà  
 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 '
éìöã ïàîå äéì êéîñ úåîà òáøà øáòîì øéñà 

                                                                                                                                                                                     

כלומר להיות הענין כך שבאותה שעה יוצאות מחדרם בהקדם לזה לקח סימן על הדבר והיה הנערה  373
אל העיר כוונת ה הזמינני שעה זו וקפצה לי הארץ והגיעני לעת כזו "שאמר בינו לבין עצמו כיון שהקב

ש לקמן כיון שראה אליעזר שהגיע אצל רבקה "מ' פי). אור יקר(ה להראות לי הנה ההגונה והראויה "הקב
 ).מ"מ(ה יצליח דרכו "בעת מנחה ודאי הקב

נמי ' תדע שהגיעו למחוז חפצו בשעה כזו סימן כדמפרש ואזיל שהכל היה בכוונה מכוונת ולהאי פי 374
 ).אור יקר(' מתיישב העינה בה

ח "ז. נקשרת עמו' ויצחק גבורה ולעת ערב שמדת של יצחק מתגברת אז המ'  שרבקה רומזת למ375
 ).א"נ(

דהיינו ' משום דבאר היינו מדת המלכות מצד יצחק גבורה ונעשת עינה ברבוי המים דסליקו וכו 376
 ).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 וע377
 ).א"הגר

פירוש  ).א"ד(לא יחפור ' חנות ואהל בבא בתרא פ' י כי כן טיטרא פי"תו של הרשבנ אל בית שכו378
 ).א"נ(ח "ז. לבית מדרשו
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 øá øèñ ìëì úåîà òáøà éðäì äåî÷åàå
äéî÷ì379 äéáø éøåçà ùð øá éìöé àìã äåî÷åàå 

åëå 'éìéî éðä ìëá ïåðîúàå  
ושועתי ' שמעה תפלתי ה" ,פתח ואמר

מה ל ".האזינה אל דמעתי אל תחרש
 במקום אחד כתוב , ולא שמע"שמעה"
ר  ובמקום אח,' 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
ותה בראש של צדיק חי  ושם א,מהם עטרה

 ,"ברכות לראש צדיק" שכתוב ,העולמים
שמעה תפלתי ". "'שמעה תפלתי ה"ועל כן 

 ,"ושועתי האזינה" .זו תפלה שבלחש ,"'ה
 כמו ,זו תפלה שאדם מרים קולו בצרתו

 ומה ".ותעל שועתם אל האלהים"שנאמר 
 אלא שבתפלתו מרים קולו ,"שועתם"זה 

ושוע אל "ר  כמו שנאמ,וזוקף עיניו למעלה
   והתפלה הזו".ההר

 øîàå çúô)âé èì íéìäú ( éúìôú äòîù
åäé" éàî ùøçú ìà éúòîã ìà äðéæàä éúòåùå ä

 áéúë ãç øúàá òîù àìå äòîù àîòè) ì íù
àé (åäé òîù"åâå éððçå ä ' äòîù àøçà øúàáå

 ïéðîæìå àøåëãì òîù ïéðîæì øúà ìëá àìà
àá÷åðì äòîù380 øîà úàã äîë äòîù ) æé íù

à (åäé äòîù"÷ãö ä381åâå  ' øîà úàã äîë òîù
)àé ì íù (åäé òîù"ä382 éððçå )ç à éìùî ( òîù

éðá383) è æë íéøáã ( äòîù àëäå òîùå úëñä
åäé éúìôú"ä384 ïéâá >éàäã<äéàã é àâøã 

]ã[ïðéðú àäå àîìòã ïéúåìö ìë ìá÷î385 
äøèò åäééðî àãáòã386 ÷éãöã àùéøá äì éåùå 

íéîìåò éç387 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

 øîà úàã äîë)âë á úåîù ( ìà íúòåù ìòúå
éäìàä" íéøà äéúåìöáã àìà íúòåù åäî í

àìéòì éåðéò óé÷æå äéì÷388 øîà úàã äîë 
)ä áë äéòùé (ää ìà òåùåàã àúåìöå ø  

  áì÷/á  

                                                                                                                                                                                     

אמנם דחיקה לי מלתא . ולפניו אין מספר, צדדיו ימין ושמאל ואחור' אמות לכל צד מג' שתופס ד 379
אור (' מתירין בתלמודא דידין וכו' ועוד דאפילו לעמוד ממש חוץ לד' אי תופס לפניו יותר מדטובא דאמ

 ).יקר
נ בינו לבין הקיר כי הקיר היא "בזה מתרץ קושיא קמייתא דההוא יודאי אמאי לא יפסיק ב' פי 380

אל עולים שהתפלות של ישר' 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 381
 ).אור יקר(ת כמשמעו "ת 382
 ).אור יקר(ת שהוא בן והיינו הסכת ושמע ישראל "ת 383
 ).אור יקר(' המלכות עצמה נקראת תפלה ולגבי המלכות אומר שמעה אתה תפילתי הנקראת ה 384
ז הא תנינן שהתפלות אינם בה אלא נוטלת אותם "ם שהוא במלכות עככלומר עם היות שאנו אומרי 385

ת דרך היסוד והיינו "ועושה מהם עטרה בסוד ההתעוררות העולה ממטה למעלה מהנקבה אל הזכר עד הת
 ).אור יקר(' ת ראש ליסוד ודאי וכו"אומרו עטרה בראש צדיק כי הת

 ).יהל אור(והוא ראש צדיק , ס עטרת היסוד שם התפלה"וז 386
, א עד היסוד בו"א ויורדת הטיפה מהמוחין דז"ן מזדווג עם ז"י התפלות שעלו בה בסוד מ"ע' פי 387

ש ושוי ליה ברישא דצדיק חי העולמים דכתיב ברכות "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" צ388
 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 ,] ברוך כבודה"הו[' באות וגו-צ' קדוש קדוש קדוש ה
 .כ"ע, מרים לפני קדוש קדוש קדוששעיניכם נשואות לעיני ועיני נשואות לעיניכם בשעה שאתם או



 øäæäøù ééç úùøô 

63 

 אותם )ודוחקת(משברת שערים ודופקת 
אל דמעתי אל " .להכניס את תפלתו

זאת נכנסת לפני המלך ואין שער  ,"תחרש
 ולעולם לא חזרו דמעות ,שעומד לפניה

 , 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 ,"בתוש"

  .העולם

 ÷éôãå ïéòøú øáúî>ð"÷éçãå à< àìòàì ïåì 
 éî÷ ìéòà àã ùøçú ìà éúòîã ìà äéúåìö
 àì íìåòìå äéî÷ íéà÷ã àòøú úéìå àëìî

áéúë àä åú àéð÷éøá ïéòîã åøãäà35389 àëä 
ïéâøã úìú390äòîã äòåù äìôú 391 ïéìà ìá÷ì 

ïéðøçà úìú) âé èì íéìäú(øâ éë 392éëðà  êîò 
áùåú øúáì393éúåáà ìëë øúáì 394 àø÷ò 

 àîìòã  
 משום ,מדו תפלה של אדם מע,בא וראה

שב ואחת ואחת מי ,ששתי תפלות הן
תפלה  , והן אחת כנגד שתי דרגות,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
 לה ומקשט אותה להכניסהשמתקן את הכ

 כך גם מקשטים אותה בסוד ,לחופה
 יוצר משרתים ואשר ,המרכבה ומחנותיה

ועל . 'משרתיו והאופנים וחיות הקדש וכו
 כיון שנכנסת למלך ,שבוזה תפלה מי

 אז אנו .העליון והוא בא לקבל אותה
 שהרי אז ,עומדים לפני המלך העליון

א  ללכן 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

 , ארבע אמות לתפלתולוקח ,העליון

 éøúã ïéâá ãîåòî ùð øáã àúåìö éæç àú
úåìöé ãç ïåðéàå ãîåòî ãçå áùåéî ãç åäðéð 

ïéâøã ïéøú ìéá÷ì395 ìù äìôúå ãé ìù äìôú 
 äìôú àëä óåà ãç àìëå äìéìå íåé éáâì ùàø

ãé ìù äìôú éáâì áùåéî äì ïé÷úàì )äîë( 
]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 àúåìö396 àëìî éáâì úìàòã ïåéë 

äàìò397äì àìá÷ì éúà åäéàå 398 ïðà ïéãë 
àìò àëìî éî÷ ïéîéé÷ä399 ïéãë àäã )àâøã (

 ïéá ÷éñôé àì êë ïéâáå àá÷åðá øáçúà àøåëã
 äìôúì äìåàâ)]ð"à [äìåàâå400 ïéøú äìôúå 

ñåé ÷ãöå ÷éãöã àæø ïåðéà ïéâøã"çøå ó"ì ( ïéâáå

                                                           

 ).א"ד(מ ריש פנחס " בלק קלה ובר389
 ששם נייחא , יסוד, תושב. אבותי, תושב,ש גר" וז,ג"ת כליל ח" ת,ה"מלכות עטרת יסוד כולל נו 390
  ).יהל אור('  אוה למושב וכו,דביתא
שב ביסוד דהיינו תו,  מקום הגרים במלכות,כי גר ווהיינ, ת"דמעה בת, שועה ביסוד, תתפלה במלכו 391

 ). אור יקר(ת ששלשה אבות קשורים בו יחד "ככל אבותי הת, גר ותושב יחד
 ).א"נ( מלכות 392
 ).א"נ(ת " ת393
 ).א"נ(מ "א.  גבורה וחסד394
 ).ז"רמ ('ע והם עלמין דנוק" עד תפילת שמונה עשרה הוא בבי395
 ).אור יקר(' הפסיקם וכות ואינון חד שצריך לייחדם ושלא ל"תפלה מעומד ת, תפילה מיושב מלכות 396
א ומשם מאיר אל המלכות "וד דזהארת יסוד אבא יורדת ביס) ש כט"ח ק"פע(הכוונות ' ל הרב בס"ז 397

 כי הוא , כי מלכא עילאה הוא יסוד דאבא,פק לקבלהנש בזהר ומלכא עילאה " וז,בבריאה להעלותה אשהי
לכבוד מלכא עילאה דנפיק ' ,אל עליון וכו ולכך צריך לקום מעומד כשאומר תהלות ל,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"דאבא שבתוכו ומעלה אותה מהבריאה ויש בו ביסוד דז

 ).מ"מ(הארת יסוד דאבא 
 ).מ"מ(ת יסוד דאבא שבתוכו מעלה אותה א בכח האר"יסוד דז 398
 דהא כדין אתחבר דכורא ,'ש הרב שצריך לקום לכבודו באומרו תהלות וכו" כמ,הוא יסוד דאבא' פי 399

 שהגאולה ביסוד , גאולה לתפלהןש ובגין דלא יפסוק בי" וז,א מתחבר עם המלכות"שיסוד דז'  פי,'בנוק
 ).מ"מ(ותפלה במלכות 

 .)הזוהרהערת (א " שמות קנז ע400
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של עומק  )עוריבש(עור יוהקימוה שבש
 צריך , וכל מה שבא בצד הזכר.יוצר כל

 ).ויזדקף(בקיומו ומזדקף  לעמוד לאדם
 , כורע בברוך,כשהוא כורע כדוגמא זו

 כדי להראות את , זוקף בשם,וכשהוא זוקף
  .שבח הזכר על הנקבה

 òáøà ìèð äàìò àëìî éî÷ íéà÷ ùð øáã
äéúåìöì úåîà401 äåî÷åàå )ã( àøåòéùá

àìë øöåéã àèøåñã402 àøèñá éúàã äî ìëå 
á àøåëãã äéîåé÷á í÷éîì ùéðéàì äéì éò

 ó÷ãæàå>ð"ó÷ãæéå à< òøë åäéà ãë àã àðååâë 
 ïéâá íùá óé÷æ óé÷æ åäéà ãëå êåøáá òøë

àá÷åð ìò àøåëãã àçáù äàæçàì  
 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,הכמורא השכינ
 בשעת התפלה לא ישים אותו המורא לכן

 אלא את מורא הקדוש ,)לתפלה(לפניו 
  .ברוך הוא לבדו ולא מורא אחר

 éøåçà ùð øá éìöé àì äåî÷åà àäã éæç àúå
 áéúëã äîë øîúàå äéáø)âé å íéøáã ( úà

åäé" ìçãîì éòáã àììëàì úà àøéú êéäìà ä
çãå àúðéëùã àøåîë äéáøî äéáø ãéîìúã åìé

àúåìöã àúòùá êë ïéâá åäéà403ì  àåää éåùé à
 äéî÷ì àøåî)àúåìöì (á÷ã àøåî àìà" ä

àøçà àøåî àìå éåãåçìá  
את תפלת מנחה יצחק תיקן  ,ובא וראה

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.ק בהשנדב

, 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

. צללי ערב והתעורר הדין הקשה בעולם

àúåìö éæç àúå404 ÷çöé äéì ïé÷úà äçðîã 
÷úàã äîë éàãå ìá÷ì àøôöã àúåìö íäøáà ïé

 äéá ÷áãúàã àâøã àåää)ïëå( ]êë[ ÷çöé 
 àâøã àåää ìá÷ì äçðîã àúåìö ïé÷úà

äéá ÷áãúàã405 éèð éëî äçðîã àúåìö àã ìòå 
 àì ãò àäã áøòî øèñì éåâøãá àúçðì àùîù
 ãò àøôöî íåé éø÷à áøòî ãöì àùîù äèð

 áéúëã àðîæ àåää)â áð íéìäú ( ìë ìà ãñç
éàå íåéä àú äëùç ãò àîéú òîù áéúëã 

)ã å äéîøé ( éììö åèðé éë íåéä äðô éë åðì àð éåà
áøò406 àøôöã àúåìö ìá÷ì íåéä äðô éë 

 åäéà àùîù ïéãë àäã íåéä ìë ìà ãñç áéúëã
 øèñì àúçðå àùîù äèðã ïåéë çøæî øèñì

                                                                                                                                                                                     

והיינו בסוד האצילות שהוא סרטיא '  כבר ביארנוהו בשיעור סרטיא ופלטיא של מלך עליון ית401
 ).א"ד(ב " קומה הנזכר לעיל דף כד ע שיעורופלטיא שלו והוא מענין

 אותיות עא וארב"הוא א' פרצופים קוץ הי' ה' ה שרמוז בהם"אותיות הוי' אמות הם נגד ד' שד' פי 402
 ).מ"מ( שהם שיעור קומה 'כו ון"א וזו"הם או
והתפלה עלמא דדכורא ואינה נזכרת ' דילה את כו' הוא בסט] ל מורא רבו"ה דצאחסר בהעתק ונר[ 403

  ).יהל אור(אז באתר דדכורא סוד יום ולילה יום אחד 
ה ביום ובלילה " וכ,ג"כליל מחו'  כל א,נ" זו,דעתים הן האבות ודו'  שהם ד,תפילות ושירות בחצות' ג 404

נייחין ברישא וקשין [' אלא שהן מלמטה למעלה בסוד התפלה ודינין דדכורא וכו, דם חצות ואחריוקו
ומתחברין ערב ובקר דינא בדינא ורחמי ברחמי , ] המסדר-קשין ברישא ונייחין בסופא [' כו' ודנוק] בסופא

ש "וז' מעשה כוובבקר נכללת היא בו אילת השחר ואז מחדש ' בערב נכלל הוא בה והוא חיבור דינא כו
  ).יהל אור(' ויוצאים ממנה מאורי אור ובערב שנכללין יוצאין כו' עושה שלום ובורא כו'  אור כוריוצ

ש שעות ולמעלה זמן מנחה דהיינו מחצות היום ואילך וזה נקרא צללי ערב כדמפרש ש משמע מ405
 ).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 406
ש לקמן ונטו צללי ערב דאינון דינא קשיא "ב דקטנות וז"משני אלהים שהם חואינם יונקים רק ' הקלי

ב ואין שם ש הר,ב ולא הזכיר הדעת לפי שהדעת אינו נגלה בקטנות כמ"אלהים נגד חו' וטעם שרמז רק ב
 ).מ"מ(ב "רק חו
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 ונטו ,ופנה היום שהיא הדרגה של חסד
 ,צללי ערב שהם הדרגה של הדין הקשה

על  ו.ואז נחרב בית המקדש ונשרף ההיכל
לת יכן שנינו שיהיה אדם זהיר בתפ

 שהוא הזמן ששרוי הדין הקשה ,המנחה
 שהרי ,קן תפלת ערביתי יעקב ת.בעולם
 ,קן אותה וזן אותה בכל מה שצריךיהוא ת

 א נזונית" וה,א"קן את היו ת"ודאי שוא
 לכןו.  שאין לה אור משל עצמה כלל,ו"מוא
 שהרי נכללת ,לת ערבית רשותיתפ

 וכעת . שתהיה מאירהלת היום כדייבתפ
 שהרי לא , ובארנו אותה.לא זה הזמן

 והיא שולטת ,התגלה אור היום שיאיר לה
 כשהקדוש ,בחשכה עד זמן חצות הלילה

ברוך הוא משתעשע עם הצדיקים בגן 
 )וללמד( ואז הזמן שהאדם ישתעשע ,העדן

  . כמו שנתבאר,בתורה

 øáëå äçðîã àúåìö ïîæ åäéà ïéãë àä áøòî
ðéã øòúàå áøò éììö åúàå íåéä äðô àéù÷ à

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
 ïé÷úà á÷òé àîìòá àééøù àéù÷ àðéãã àðîæ
 ìëá äì ïæå äì ïé÷úà åäéà àäã úéáøòã àúåìö

 éàãå êéøèöàã äîàå"äì ïé÷úà å"äå à" à
àå ïî úðæúà" ììë äîøâî àøåäð äì úéìã å

 úìéìëúà àäã úåùø úéáøò úìôú êë ïéâáå
 åàì àúùäå àøäðúàì ïéâá àîåéã àúåìöá
 àéìâúà àì àäã äì àðîé÷åàå åäéà àðîæ
 àëåùçá àèìù éäéàå äì øéäðéã àîîéã àøåäð

àéìéì úåâìôã àðîæ ãò407á÷ òùòúùàã " íò ä
ðâá àé÷éãöéãëå ïãòã àú àðîæ åäéà ï

 ùð øá àòùòúùàì>éòìîìå< äîë àúééøåàá 
øîúàã  

 דוד בא ואמר שלשת זמני ,בא וראה
ערב ובקר "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 , אחר כך כשנחלק הלילה".ואהמה"
  ,קם לשירות ותשבחות כראוי

 ïéðîæ úìú ïéìà øîàå àúà ãåã éæç àú
 áéúëã éúåìöã)çé äð íéìäú ( ø÷áå áøò

ì åäéàå àúìú àä íéøäöåéìö à408 éøú àìà 
 áéúëã åäééðî)íù ( øéúé àìå äîäàå äçéùà

 äçðîã àúåìöì àãå àøôöã àúåìöì àã]å ïéâá
 àúòù åäéàã àøôöá à÷ééã äîäàå äçéùà êë

äéì éâñ ãñçã> ãñçá< àåäã äçðîáå äçéùàá 
 êë ïéâáå äééîä éòá àéù÷ àðéãã àúòù

äîäàå[ í÷ äåä àéìéì âéìôúà ãë øúáìå 
ïçáùåúå ïéøéùáà÷ãë   

  âì÷/à  
 והרי ,"ובלילה שירה עמי"שכתוב 

  .נתבאר
 áéúëã úåàé)è áî íéìäú ( äøéù äìéìáå

øîúà àäå éîò  
 הלך אותו האיש .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

 ùð øá àåää ìæà åìæàå ïåòîù éáø í÷
ìæà ååäã ãò äéøáè ãò äéãäáé ïåòîù éáø øîà 

 éùðàã ïðáø íåð÷ú ïéãéîú ãâðë úåìôú éæç àú
 áéúëã éøú ïçëùàã ïéâá äìåãâä úñðë

)ã çë øáãîá ( ø÷áá äùòú ãçà ùáëä úà

                                                                                                                                                                                     

ש ואיהי "ש הרב ובחצות מזדווגים יעקב ולאה וז,שלמה אינו נשלם פרצופה אלא עד חצות כמ' פי 407
 אה עם צדיקייא בגנת,לא נשלם פרצופה עד זמנא דפלגות לילא דאשתעשע קב ל שעדיין"שלטא בחשוכא ר

ן וסוד השעשוע הוא הזווג "בה בסוד מה הוא יעקב וגנתא דעדן היא לאה והנשמות עולין "הקב' דעדן פי
 ).מ"מ(' וכו

  ).יהל אור(ע "ל שנים אשיחה ואהמה אבל תפלה של ערבית היא נכללת משניהן ואינה דבר בפ"ר 408
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  .  שהם זמני התפלה,של היום
 הרי בתחלה האבות ,אמר אותו האיש

 ומה שתקנו ,תקנו את התפלות הללו
קן י ומה שת.קריאברהם ויצחק הוא הע

 למה היא ,בח של האבותויעקב שהוא המש
  .קר כמו אלויא ערשות ול

 ïåðéàå íéáøòä ïéá äùòú éðùä ùáëä úàå
 ïéáø÷úî]éðäá) [éðäì( > éðäáéøú< àîåéã éðîæ 

àúåìöì ïéðîæ ïåðéàã409   
àøáâ àåää øîà410 úåáà àúéîã÷á àä 

 ÷çöéå íäøáà åðé÷úàã äîå éúåìö éðäì íåð÷ú
 àçáù åäéàã á÷òé ïé÷úàã äîå àø÷ò àåä

éðäë àø÷ò àìå úåùø åäéà éàîà ïäáàã  
בא  אבל , הרי נתבאר,אמר רבי שמעון

התפלות  שני הזמנים הללו של שתי ,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
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 

øîúà àä ïåòîù éáø øîà411 éæç àú ìáà 
ðäéøú é412 àìà ïåðéà åàì éúåìö éøúã éðîæ 

äéáãòá á÷òéì àøáçì413 àã åøáçúàã ïåéë 
 úáéäéúàã ïåéëã øéúé ïéëéøö àì ïðà àãá
 àì àôåâá úøáçúàå ïéòåøã ïéøú ïéá àúúà
 ïéøú àøòúàì ïðéòá ïðà àã ìòå øéúé êéøèöà

äéàã ïåéë åäééðéá úáéäéúàã ïéâá ïéòåøãé 
 åäééìî àúúàå àôåâ åäééðéá àìã åùéçìá

 ïðéðú íåøîá ùîùî á÷òé êë ïéâáå àøëãàì
íåøîá éàî414 øîà úàã äîë )è áö íéìäú (

                                                                                                                                                                                     

לכך תפלת ערבי תרשות ואתי האי כהאי שלא תקנו אלא שתים ותפלת ערבית ליעקב רשות שאין  409
 .)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 410
 ).אור יקר(ח להרחיב לו הענין "אבל ת, דבריו

 .)הערת הזוהר(ב " רכט ע411
צ לנו ויעקב כבר תקינא ולכן אברהם ויצחק היו מתייראים "ל כי ביעקב היא דבוקה תמיד וא"עמש 412

ואחות אינה נפרדת אבל יעקב אמר הבה את '  אחותי בדרגא דלמעלה אמור לחכמה כועל נשותיהן ואמרו
ולכן כתיב , 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(ב שם המיוחד מטתו כשרה ביעק

ת "דהיינו יום ת, וכן מנחה יעקב בתפלה, דהיינו תפלה, אם כן תפלת שחרית יחוד יעקב במלכות 413
וחציון כלול בזרוע , מדות חציו כלול בזרוע ימין חסד' ת בין ב"אלא שנתקשר הת, ותפלה מלכות עצמה

 ).אור יקר(שמאל גבורה 
 היא לאה בסוד קשר של תפילין נה העליו.בות דבקות עמו מאחוריו יש לו שתי נקעיר אנפין ז414

 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,בשחרית מזדווג יעקב עם רחל אפין באפין

 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, ולמטההחזה

ועומדים יעקב ולאה פנים בפנים ומזדווגים . א מראשו ועד רגליו"מתפשטין יעקב ולאה כשיעור כל קומת ז
נקרא הזווג לכן .  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
סוד ויהי בבקר  וזהו . ומזדווגין יחד שניהם עד אור הבוקר,שלאחר חצות לילה הנעשה על ידי אבא ואימא

הרי נתבאר כאן פרטי כל הזווגים ו. 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 . סוד אבא ואימא שהם ,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
דכיון דאיתיהיבת אתתא בין תרין דרועין והענין מדבר על לאה שניתנת בשחר ובמנחה בין תרין דרועין 

ו בלחישו פירוש כי הזווג אשר לה אז עם יעקב הוא בלחישו ערבית אז הוו מילייה' ך לבתר בתפל"ואח
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   .מידותסוד ליודעי 
באו רבי אבא והיהודי ההוא ונשקו את 

 עד היום הזה לא , אמר רבי אבא.ידו
 אשרי חלקי .עכשיו רק ,מדתי בדבר הזהע

  .ע אותוושזכיתי לשמ

íåøî äúàå415åäé íìåòì " àæø åäéà àìëå ä
ïéãî éòãéì416   

 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 . יצחק האהלה שרה אמואהיויב"

 היה ,"האהלה" . הפסוק הזה קשה,רבי יוסי
 מה זה , לאהל שרה אמוכתובצריך ל

 משום , 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 

 .ותו הנר כבה א, 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

 éãòà àì àúðéëù ú÷éìã äåä àâøùå äðéî
 éîåé ïåðéà ìë øéäð äåäå úáù áøòì úáù áøòî
 ïåéë àâøù àéää äúáë úúéîã øúá àúáùã
 ú÷éìãà àâøùå àúðéëù úøãäà ä÷áø úúàã

 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
  . 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 ( ".אחרי אמו
 ועל כן לא ,שאמו נראתה והזדמנה בבית

  ".אחרי אמו" אלא ,כתוב אחרי מיתת אמו

 äîë øîà äãåäé éáø]ã[éã äéð÷åéã äåä ÷çö
]ë[ øîà ÷çöéì éîçã ïàî ìëå íäøáàã äéð÷åéã

 ÷çöé úà ãéìåä íäøáà éàãåå íäøáà àã) íù
èé äë(  àð÷åéã úåä ùîî äð÷åéã ä÷áø éîð éëä

 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 
îú éæçúà àìå àúéá ïî ãò úúéîã àîåéî ï

æçúà ä÷áø úìàòã ïåéë ä÷áø úúàãé úà
åâå äìäàä ÷çöé äàéáéå áéúëã äøùã àð÷åéã '

 äì éîç äåä àìå ïîú úàéæçúà åîà äøù ãéî
àã ìòå ïîú ìéòà ãë éåãåçìá ÷çöé øá) íù (

 åîà éøçà ÷çöé íçðéå>ð" åîà éøçà éàî à
éøçà< úàéæçúà åîàã >àðîãæàå <)ðîãæàåú( 

òå àúéáá àìà åîà úúéî éøçà áéúë àì àã ì
åîà éøçà  

 מה שונה שכתוב ,רבי שמעון אמר
ויקח את רבקה ותהי לו לאשה "ביצחק 
 לא ,"ותהי לו לאשה" כיון שאמר ,"ויאהבה

 שהרי כל , אהב אותה@רי הואידענו שה
 מה ,בני העולם אוהבים את נשותיהם

אלא ". ויאהבה"שונה ביצחק שכתוב בו 
ל האהבה של הזכר ודאי התעוררות ש

ø äéá áéúëã àðù éàî øîà ïåòîù éá
 ÷çöéá)æñ ãë íù ( åì éäúå ä÷áø úà ç÷éå

äùàì åì éäúå øîàã ïåéë äáäàéå äùàì àì 
äã àðòãéà36 éîçø àîìò éðá ìë àäã äì íéçø 

 äáäàéå äéá áéúëã ÷çöéá àðù éàî åäééùðì
 éáâì àøåëãã åîéçøã àúåøòúà éàãå àìà

                                                                                                                                                                                     

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"יעקב מזדווג עם לאה בחצות כמ'  פי).י"רשב

 ).מ"מ(
 .)יהל אור('  מרום אבן מאסו וכואתה והיא' שנק' ל נוק"ר 415
 .ד שזה אלו שלומדים קבלה"י טז ע"מאמרי רשבשער ' עי 416
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שמאלו " שכתוב ,לאשה אינה אלא בשמאל
 ,חדכאולילה הם  וחושך ".תחת לראשי

והשמאל מעורר תמיד אהבה לנקבה ואוחז 
 )היה( אף על גב שאברהם , ועל כן.בה

 ,"ויאהבה" לא כתוב בו ,אוהב את שרה
ויאהב יעקב את " ואם תאמר .אלא ביצחק

  .הצד של יצחק שהיה בו עשה לו ,"רחל

 àìà åäéà åàì àúúà)ì( áéúëã àìàîù) øéù
å á (éùàøì úçú åìàîù417 ãçë äìéìå êùçå 

 àá÷åð éáâì øéãú åîéçø øòúà àìàîùå ïåðéà
òà àã ìòå äá ãéçàå" íäøáàã â>ð"äåä à< 

 àìà äáäàéå äéá áéúë àì äøùì äì íéçø
 àøèñ ìçø úà á÷òé áäàéå àîéú éàå ÷çöéá

äéì ãéáò÷ äéá äåäã ÷çöéã  
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 אחר כך בא יעקב וש".וימינו תחבקני

 כולם , והוליד שנים עשר שבטים,מטתו
 כל האבות הלכו בסוד ,ובא וראה. כראוי
  ,אחד

ãë íäøáà éæç àú418 äøùì àîç >ð" à
ä÷áøìäåä <áçî  ÷çöé ìáà øéúé àìå äì ÷

ùéø úåçú äéòåøã éåùå äá ãéçà äìòá åäéàãà 
 éð÷áçú åðéîéå éùàøì úçú åìàîù áéúëã
 øñéøú ãéìåàå àñøò ùîùå á÷òé àúà øúáì

ïäáà éæç àúå úåàé à÷ãë àìë ïéèáù419 åäìë 
àãç àæøá  

  âì÷/á  
שמשו בארבע נשים כל אחד וכולם 

שרה והגר ושתי  , אברהם בארבע.מהם
ולבני הפילגשים אשר " שכתוב ,ילגשיםפ

.  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

 åäééðî ãç ìë ïéùð òáøàá åùîù åäìëå åìæà
äå äøù òáøàá íäøáà áéúëã íéùâìô éøúå øâ

)å äë úéùàøá ( íäøáàì øùà íéùâìôä éðáìå
 òáøàã àæøá ÷çöé òáøà àä éøú íéùâìô

ä÷áøã åøéèñã420 áéúëã )æñ ãë úéùàøá ( ç÷éå
 úìú äáäàéå éøú äùàì åì éäúå ãç ä÷áø úà
 ååä àã ìá÷ì òáøà àä åîà éøçà ÷çöé íçðéå

ã á÷òéì ' øîà àééç éáø àãç àæøá àìëå ïéùð
à àæøá àãç àúúàá ãç ìë åùîù ÷çöéå íäøá

àùãå÷ã421äøùá íäøáà 422 ä÷áøá ÷çöé 

                                                                                                                                                                                     

והוא , שמאל שהוא גבורות ממותקים' כל התעוררות אהבה של הזכר כלפי האשה היא רק בבחי 417
 ).ד"א ק ע"וכללים ח, ב"א פ ע"ה ח"דע(ן "מ' בחי

 ).א"נ(ב "הרש. סיהרא קדישא' ומזים למא כי שרה ורבקה שניהם ר” גרסינן ועיין לקמן קלו ע418
' ש וג"היכלין של ברכות ק' י והוא ג"ב אתוון של מלוי אדנ"יסודין קדישין והוא י' נכלל בד' שכל א 419

ע ויוצר אור בשל יצחק "היכלין תתאין נכללין בראשונה כי הם לעולם נכללין בעליונה ואין בהם ברכה בפ
גא רק נכלל בדכורא בתפלה שהוא יום ד"אהבה ואמת אבל היכל קכ "שביום הוולדו נתוספו המאורות ואח

 .)יהל אור(כ בערבית והוא השכיבנו "דיליה משא
והשתים לא נמתקו .  השלשה מהם נמתקות שם עם החסדים,א"בורות היורדות ביסוד דזהחמש ג 420

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' שהם ההבנים ' דבארנו בענין הכבר  ).י"שער מאמרי רשב (יצחק

ן שהם "שמות ב' י כל הד'ולכן נכללו בה בח, ז"באד' גבורות כנז' ה' רבקה היא בחיואמנם . 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' ן רביעי הרי ד"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 ' צד הרחמים והשתא ניחא ולכן לא היו ליצחק דיעקב להחסד 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 421

ורצה שכל , ורבי שמעון פליג, בלהה המלכות למטה לזה מצד החסד והוציא זלפה אל האמצע כמדתה
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 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

 ïéøúá á÷òéì ïéùð òáøà éåä åäééååøú ìá÷ìå
 åäééøúàì ïéìî å÷éìñ øîà ïåòîù éáø ïé÷ìåç
 àæøá àìëå ãáòúà àùéã÷ àæøá àìë àäã

àãç  
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

 ושלח אברהם ולקח ,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

בימי שרה  אלא ,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÷

èå íäøáàã äéðî øâä àùøôúàã éìåìâ øúá úò
 ïéâáå ïøùëã ïéãáåòá àøù÷úà øúáì äåáàã

îù éðúùà êëà ïøùëã ïéãáåòá äøåè÷ éø÷àå 
 åúðàì äéì äáñðå íäøáà øãùå> éåðùã ïàëî

äîù éðúùà àã ìòå ïéáåç øôëî àîù< óñåéå 
 åäéà äøù ìòã àîéú éà óñåéå éàî íäøáà

 åàì óéñåàã>éëä< âååãæà äøùã àäîåéá àìà 
ç àðîæ äãäá é÷ñò ìò äì êéøú øúáìå àã

 àøçà àðîæ ïéîã÷ìîë óñåéå øúáìå ìàòîùéã
 éðùã íåôëå àúéîã÷á äì áéñðã äî ìò

äîù éðù éîð éëä àäãáåò  
אה יויב" , שאמר רבי אלעזר,בא וראה

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 .  אלא רבקה,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 "ב  זהו שכתו.ולא אברהם
את כל ] "לשון[מדויק  ".כל אשר לו ליצחק

 זו אותה הדמות של שרה באותו ,"אשר לו
  .המשכן

øæòìà éáø øîàã éæç àú423 ÷çöé äàéáéå 
 åîà äøù äìäàä)íùæñ ãë (  àð÷åéã àéìâúàã

 åîà àéìâúàã éøçà íçðúà ÷çöéå äøùã
òà íäøáàå àîåé ìë éîç äåä àäð÷åéãå" â

>áéñðéàã <)ðãáéñ( àìå àúéá àåääá ìàò àì 
 àì äçôùã ïéâá ïîú àúúà éàäì äì ìéòà
 àúúà éæçúà àì äøùã ìäàáå äúøéáâ ùøéú

òà íäøáàå ä÷áø àìà àøçà" 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
íäøáà åì øùà ìë úà ÷çöéì åì øùà ìë úà 

àðëùî àåääá äøùã àð÷åéã àåää àã à÷ééã  
ויתן אברהם את כל אשר לו " ,דבר אחר

 סוד האמונה העליונה שידבק ,"ליצחק
 כאן ,בא וראה .יצחק בדרגת חלקו כראוי

 åì øùà ìë úà íäøáà ïúéå øçà øáã
 ÷çöé à÷áãúàì äàìò àúåðîéäîã àæø ÷çöéì

äé÷ìåçã àâøãáúåàé à÷ãë 424 àëä éæç àú 

                                                                                                                                                                                     

לפי דברי , כולא ברזא קדישא' ש וכולא ברזא חדא וכו"וז, האבות שמשו בכל היחוד ונעזרו האבות זה מזה
 .)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 422
 .)מ"מ(ל פלגשים ממש ואינם בני קטורה "ס

לזה , אלא בתר דמיתת שרה הוסיף ולקח זו, נימא ויוסף על שרה ולא בחיי שרה, דקשיא ליההענין  423
שפחה תירש , דמכלל דבריו למדנו שמעולם לא נכנסה זו בגבול שרה כדי שלא יפגום', ח וכו"אמר ת
ויוסף אהדר על הליקוחין כ מהאי טעמא נמי לא אתיא האי בלשון תוספת על שרה אלא מלת "א, גבירתה

 ).אור יקר(שהיא היא כתוספת מעצמה אל עצמה 
והענין ,  סוד האצילותהיינו כל, בינה" אשר", מהיסוד ולמעלה" כל", מדת המלכות" את"דהיינו  424

ונעשה אברהם טפל לו כדי שישלוט , להיותו עיקר המציאות בסוד האצילות בחיי אברהם שנאחז יצחק
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 ודאי אש . אש עם מים)מים עם אש(נכללו 
ויתן אברהם את כל " משמע . מיםלוקח

 . זה המים שנכללים באש,"קאשר לו ליצח
 ,יַת ַמ.ובראשונה נכללו יחד אש ומים

 אז ,בשעה שעקד את יצחק לעשות בו דין
 , וכאן נכללו מים באש,נכללה האש במים

  .שהכל יהיה בסוד האמונה העליונה

àéîá àùà ìéìëúà37425 àéî ìéèð àùà éàãå 
 àã ÷çöéì åì øùà ìë úà íäøáà ïúéå òîùî

àúéîã÷áå àùàá ìéìëúàã àéî >ìéìëúà< 
àéîá àùà àãçë äéì ã÷òã àúòùá éúîéà 

 àùà ìéìëúà ïéãë àðéã äéá ãáòîì ÷çöéì
àéîá426àùàá àéî åìéìëúà àúùäå 427 éåäîì 

äàìò àúåðîéäîã àæø àìë  
לבני הפילגשים אשר לאברהם נתן ו"

 אלו ,"מתנות" מה זה ".תאברהם מתנו
 הדרגות התחתונות שהם שמות של צדדי

 כדי להשלים את רוח הטומאהצדדי 
 והתעלה יצחק על הכל באמונה ,הדרגות

אלו היו  "בני הפילגשים. "העליונה כראוי
 . ופילגש כעת, פילגש בראשונה.בני קטורה

וישלחם " . ממש פילגשים,רבי חייא אמר
 .אצל יצחק לשלוט שלא ,"מעל יצחק בנו

 וקיים בעוד שאברהם היה חי ,"בעודנו חי"
  . שלא יתגרו בו אחר כך,בעולם

 íäøáà ïúð íäøáàì øùà íéùâìôä éðáìå
 úåðúî)íùå  ( ïéâøã éøèñ ïéìà úåðúî éàî

 ïéâá àáàñî çåø éøèñã ïäîù ïåðéàã ïéàúú
 ìò ÷çöé ÷ìúñàå ïéâøã àîìùàì àìë

 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 יון שיתגבר עלהעל
משום ששם  ,"קדמה אל ארץ קדם" .לפניו

 ,בא וראה. הם צדדי הכשפים הטמאים
ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני "כתוב 

 בני )הם( אלו הם שהיו מבני ,"קדם
 והרי בארנו שהרי .פילגשים של אברהם

באותם הררי קדם הם מלמדים כשפים 
או לבן  ומאותה ארץ קדם יצ,לבני אדם

 ïéâáå]ï÷úúéã) [ï÷úúàã( àðéã øèñá ÷çöé 
 åäìëå åäìë ìò àô÷úúàì äàìò àéù÷

íã÷ õøà ìà äîã÷ äéî÷ ïééôëúà )íù ( ïéâá
éáàñî éùøç éøèñ ïåðéà ïîúã428 áéúë éæç àú 

)î"é ä à (äîìù úîëç áøúå429 éðá ìë úîëçî 
äã ïåðéà ïéìà íã÷ éðáî åå>ïåðéà< íéùâìô éðá 

 íã÷ éøøä ïåðéàá àäã àðîé÷åà àäå íäøáàã

                                                                                                                                                                                     

יצחק קץ חי ). יקר ראו( "אשר" "כל"" את"מלות אלו יתירי ' ולזה ניחא לי לומר שכל ג, כדקא יאותבמדתו 
 ).א"ד(בתקונים 

ויתן אברהם מדתו , כלל בתוכה החסד כענין שיצחק עיקר הבית ואברהם נכלל בו בהנהגתוגבורה  425
ובקדמיתא בשעת העקידה בבחרותו של יצחק נכללה גבורה , שנכללה בתוך הגבורה, את כל אשר לו ליצחק
כ הגבורה בתוך החסד מפני היות אצילות הגבורה "תחלה חסד בתוך הגבורה ואח בתוך החסד וכן הסדר

  ).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  יאג מ"ה

 ).א"נ(ח "ז.  כי כן היה יצחק עקוד לפניו ונמצא האש כפוף ונכלל תחת ידי המים426
' א ג,יורדים ליסוד דזל שתחלה "י החסדים וז"הליקוטים בדרוש מיתוק הגגבורות ע' כתב הרב בס 427

' י הג"ת ע"גבורות של חג' ירידה גא ונמתקים בדרך "גבורות ליסוד דז' כ יורדים ה"ואחחסדים פחות שליש 
ש "וז. ל"ה עכ"גבורות דנו' א בדרך עליה נמתקים ב"כ כשעולים החסדים בתוך היסו דדז"חסדים ואח

ל שיורדים הגבורות שהם אשא בתוך החסדים שנקראים מייא כדי "ר" כחדא אשא במיאובקדמיתא "
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, החסדים בתוך הגבורות
 ).מ"מ" (והשתא אתכלילו מיא באשא"וזהו , האור החסד בכלי הגבור נכנס

ס חכמת בני קדם ובלעם "וז' ושם היה שורש לכל הקלי, ארץ בני קדם' מלכים דמיתו נק' דע כי ז 428
מהררי ' מלכים ללמוד כשפים מהם אמר מן ארם ינחני בלק וגו' מהז' 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 429

והעמיק בהם הרבה והכניס את , וכל זה משום שסמך עצמו על חכמתו הגדולה, פעולותיהםושימושיהם ו
  ).ב"ב קמו ע"ה ח"דע(ולכן נכשל , עצמו בניסיון זה יותר מדאי
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 והרי ,מכשפים וכולם , בנוובעור ובלעם
  .בארוהו

 õøà àéääîå àùð éðáì ïéùøç ïéôìåàã ïåðéà
åðá íòìáå øåòáå ïáì å÷ôð íã÷é éùøç åäìëå 

äåî÷åà àäå  
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
 וכל אותן שאר הדרגות .ממעלה ומטה

התחתונות מתגברות והולכות ושולטות על 
אין .  משום שהם גרמו בחטאיהם,ישראל

 שכתוב ,הפסוק הזהשל שבים דבריו ימתי
מי " כיון שאמר ".סה יעקבימשמי נתן ל"

חטאנו " מה זה ,"נתן למשסה יעקב וישראל
 ואם אמר . חטאו לולכתוב היה צריך ,"לו
צריך לכתוב  ,"ולא אבו" מהו ,"חטאנו לו"

 אלא בשעה שנחרב המקדש .ולא אבינו
 רצתה השכינה ,ונשרף ההיכל והעם הגלה

 .להעקר ממקומה וללכת עמהם בגלות
אות את ביתי אמרה אלך בראשונה לר

ד את מקומות הכהנים ו ואפק,והיכלי
  . והלוים שהיו עובדים בביתי

ìàøùéååäé àìä íéææåáì "åâå ä'430 éæç àú 
 ïééøù àì ïàëøá àùã÷î éá áøçúàã àðîæî

àîìòá431îúà ìåëéáë åòðîúàå àìéòî åòð432 
àúúå433ïéàúú ïéâøã øàù ïåðéà ìëå 434 

éìæàå éô÷úúî435 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
 øîà éàå äéì éòáî åì åàèç åì åðàèç åäî

 àìå éàî åì åðàèç äéì éòáî åðéáà àìå åáà
àùã÷î áøçúàã àúòùá àìà436 ã÷åúàå 

àìëéä437 àúðéëù àéòá éìâúà àîòå 
 àúåìâá ïåäîò êäéîìå äúëåãî àø÷òúàì

éîçîì àúéîã÷á êäéà äøîà438 éàúéá 
éúëåã ìò ãå÷ôàå éàìëéäå439éðäëã 440éàåéìå 441 

 éàúéáá ïéçìô ååäã  
 באותה שעה הסתכלה ,אמר רבי אלעזר

כנסת ישראל למעלה וראתה את בעלה 
øæòìà éáø øîà442 úìëúñà àúòù àéääá 

àìéòì ìàøùé úñðë443úàîçå  ÷ìúñà äìòáã 

                                                           

אמר כמה הגיע רעה בעת , לפי שאמר שליטת יצחק על האומות ומעשה אברהם בזה לצורך גבוה 430
 ).אור יקר(שנהפך הענין ששלטו האומות לפני הקדושה 

 ).אור יקר(בעולם הגשמי  431
 ).אור יקר(הספירות  432
 ).אור יקר(בריאה ויצירה  433
 ).אור יקר(החיצונים הטמאים  434
וישראל הולכים ודלים תחת , הצלם השולט ובולע את ישראל בתוכו ומתחזק בכל יום יותרדהיינו  435

 ).אור יקר(ממשלתו וישראל במעשיהם גורמין והחסידות והטובה בכל יום ויום מתמעט והולך 
 .)אור יקר(שהרסו החומות  436
, והיינו חרבן הפך החסד שבה הבנין כאומרו אמרתי עולם חסד יבנה, ששרפו ההיכל בעצמו באש 437

וכיון ' ג' הפך מדתישראל והוא קלי, כ קאמר ועמא אתגלי"אח, והיכלא אתוקד היפך אש הגבורה הקדושה
 ).אור יקר(ההפכיית למלכות ' לאתערקא קודם שתבוא הדשולטות בעיא שכינתא ' קלי' שראתה ג

כ לפקח על צורכי החיים מטעם שלא תשתלם מדת הדין "ואח, הספיד ולקונן על החרבן וההרוגיםל 438
 ).אור יקר(ומתוך דינם ירחם על אלו כדכתיב כי נחמתי על הרעה אשר עשיתי אתכם , עד שתראה באלו

 .)יקר ראו(ת "בנקודה אמצעית מצד הת 439
 .)אור יקר(מצד החסד  440
 ).אור יקר(אלו ותפרד לעצמה בגלות ' ותפטר מג ,ד הגבורהמצ 441
א עד "ודברי ר, סיקו רבי אלעזר בסיוע ותוסת ביאורעדין לא השלים רבי חזקיה דבריו אלא שהפ 442

 ).אור יקר(חזקיה ' שאר סיום דברי רקול ברמה נשמע וה
 .)אור יקר(ת מקום מבוע יחודה לראות אם יושפע לה ענין שפע קיום העולמות "אל הת 443
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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 
 ,כיון שנכנסה לגלות.  ובארוה,' וגו"בניה

 וראתה שדוחקים אותם ,הסתכלה על העם
תם בגלות בין רגלי שאר ורומסים או

 "סה יעקבימי נתן למש" אז אמרה .העמים
 ,"זו חטאנו לו' הלא ה" והם אומרים ,'וגו

ולא אבו בדרכיו הלוך ולא "והיא אומרת 
  ".שמעו בתורתו

äðéî444 àìéòì àìéòì àúúì úúçð445 úìàò 
àúéáá446 òîúùàå éúëåã ïåðéà ìëá úìëúñàå 

 àãä àúúì àì÷ òîúùàå àìéòì àìéòì àì÷
 áéúëã àåä)é àì äéîøéã ( éäð òîùð äîøá ìå÷

åâå äéðá ìò äëáî ìçø íéøåøîú éëá ' äåî÷åàå
 úàîçå àîòá úìëúñà àúåìâá úìàòã ïåéë
 øàùã åäééìâø ïéá àúåìâá ïåì éñîøå ïåì é÷çãã

 úøîà ïéãë ïéîò)ãë áî äéòùé ( ïúð éî
åâå á÷òé äñéùîì 'åäé àìä ïéøîà ïåðàå" åæ ä
 àéäå åì åðàèç>úøîà <)úéøîà(áà àìå  å

åúøåúá åòîù àìå êåìä åéëøãá  
ד וובשעה שעתיד הקדוש ברוך הוא לפק

 כנסת ישראל תשוב מן הגלות ,את עמו
 )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
. י נשרף באש והיכל, ביתי חרב,מקום אלך

עד שהקדוש ברוך הוא יבנה את בית 
המקדש בראשונה ויתקין את ההיכל ויבנה 

 ואחר כך יקים אותה מן , ירושליםעיראת 
  .' וגו"'בונה ירושלים ה" זהו שכתוב .העפר

á÷ ïéîæã àúòùáå" úñðë äéîò ìò ã÷ôîì ä
 àúéîã÷á àúåìâ ïî áåúéú ìàøùé)à"á÷ ì"ä (

àúéáì êäú447îä úéáã ïéâá  éðáúé ùã÷
 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 øúáìå448 

)á æî÷ íéìäú (åäé íìùåøé äðåá" ä]åâå'[  

 ואחר כך ,אשונה בר"בונה ירושלים"
התנערי " ויאמר לה ".נדחי ישראל יכנס"

 ויכנס את .' וגו"מעפר קומי שבי ירושלם
בונה ירושלים " זהו שכתוב .גליות ישראל

נדחי ישראל "  ואחר כך,בראשונה "'ה
הרופא לשבורי לב ומחבש " ואז ,"יכנס

ואת " וכתוב .ית המתיםי זו תח,"לעצבותם
שר בחקי רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את א

  .' וגו"תלכו

 ìàøùé éçãð øúáìå àúéîã÷á íìùåøé äðåá
 äì àîééå ñðëé)á áð äéòùé ( øôòî éøòðúä

åâå íìùåøé éáù éîå÷ ']ðëúéå ìàøùéã ïåäúåìâ ù
ä íìùåøé äðåá áéúëã àåä àãä ' àúéîã÷á

ñðëé ìàøùé éçãð øúáìå[ ïéãëå ) æî÷ íéìäúâ( 
éçú àã íúåáöòì ùáçîå áì éøåáùì àôåøä úé

 áéúëå íéúîä)æë åì ìà÷æçé ( ïúà éçåø úàå
å åëìú é÷çá øùà úà éúéùòå íëáø÷áâå'  

  ä êåøá 'ïîàå ïîà íìåòì  לעולם אמן ואמן' ברוך ה
 

                                                                                                                                                                                     

ת לבינה ומבינה "דהיינו מן הת, ת אסתלק לעילא לעילא"דהיינו סוד מבוע מקור הברכות דרך הת 444
  ).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' י כנזכר בפלאלף כתר וזהו או

איזהו עבודה שעל ידה יהיה לה שום יחוד להתעורר מצדה למעלה ' לראות םא נשאר מקום בחיאל  445
 ).אור יקר(

 ומיד נשאה קולה בבכי והבכיה היתה בתחתונים מקום ואין מקום כללואסתכלת בכל אינון דותכין  446
 ראו (שכינה בתחתונים למטה ובעליונים מקום שכינה בעליונים למעלה והיינו קלא לעילא קלא לתתא

 . )יקר
ה קומי מעפרא והיא אומרת בית איחרב "ה אתבני בקדמיתא לפי שאומר לה קב"נותן טעם למה ב 447

 ).מ"מ(ה יבנה בית המקדש תחלה "לכך הקב' וכו
 ).א"ד(א במדרש הנעלם " קלט ע448
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 .ו" נוסף בדפ–  ביה1
 .ו" נוסף בדפ יראה2
 )ו"דפ(בדוכתיה  3

 ).ז"רמ(כגולם  4

5 "ãë"à  òùø úåî õåôçà õåôçäåá÷ éî÷ àçééð úéì àä"àééòéùøá àðéã ãéáòúà ãë ä" נמחק 

 åá÷ éî÷ àçééð úéì àä"àééòéùøá àðéã ãéáòúà ãë ä ãë"à õåôçà õåôçä"ובמקומו איתא , ביהל אור
òùø úåî") יהל אור.( 

 ).נוסף באור יקר(בתיקונא עלאה  6

 ).אור יקר(מאן מלך  7

 ).ו"דפ(אתעבד  8
 ).אור יקר(וכדין איהי  9

 ).זהר הרקיע( כולהון חיין לעילא 10
 .ו" מוסגר בדפ– י בישיבה של מעלה" אלו הם חדושים שהגידו לרשב11
 כתיב שנה רזא דיחודא דלא אתפרש לעלמין שבע שנים אלין אתפרשן בדינא ורחמי בכמה סטרין 12

  .א" נמחק בהגהות הגר– כי לעילא ובגין כךואורחין מה דלא הוי ה
  .ו"מוסגר בדפ 13
 .וכן הוא לשון הפסוק, )ו"דפ(לכל  14
 ).ו"דפ(לכל  15
 .ו" דפ- אעיד  16
 ).מ" ובמו"וסף בדפנ(נער  17
 ).ו"דפ(דיליה  18
 )ו"דפ(בסתירו  19
 ).ו"דפ(ימצו  20
 .ו" נוסף בדפ– )בזמנא (21
 ).ו"דפ(בדיוקנא  22
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 .נמחק באור יקר 33

 .)אור יקר( מית מאי לא מית לא 34
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 ).ו"דפ(דהוא  36
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