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àåáî  
  

ùãç ùåáìá íìåò øåàì íéúàöåäå íéúøãéä øùà åðéðåîã÷ ìù íéøôñä ìëá , äúéä àì
à éë éúøèîäøåúä éðáì íéìë ùéâäì í ,øôñá ïééòîì êîñéçàå øæòéçàì úåéäì , ì÷äì

äéáå äéðéî øôñä éøáã ìù éãåñéå ÷åîò ãåîéìì òéâäì åéìò . ãåàî éúìãúùä ïë ìò øùà
íéøáãì íéðîàð åéäéù éúåå÷úù úåøå÷î úàáäá ,íàåìîá ììë êøãá . åìò øùàë åìéôà

íéàùåðä øåàéáá éìùî úåðáä éðåéòøá ,úùáë ïåéìâ éìò íéúîùø àìå éðééòî úà é
íéñåôãä ,ììë äîáä åæ ïéà ïëù .ïééòîì ìéòåäì ÷øå êà éúàá ïàë , øùà íéìëä ÷åôéñá

øúåéá äáåèä äøåöá åì åìéòåé. ïàë éúëàìî àåä ïëå ,çîøä åðéáø ìù àìôðä åøôñá"ì .
åëå äçâùäå äðåîà éðéðò úðáäá éãåñé øôñ åäæù éúéàøù øçàîå ,' íéãîåìå åéøáã úà

á÷äî àåä øå÷îäù àéáð éøáãë"øçà ãéâî äæéà åà åäéìàî åà åîöò ä , ùéù éúéàø
åéøáã áåøá äîåàî èòîë ùãéç àì åðéáø éë íéðô øéáñäì éãë åéøáãì úåøå÷î àéáäì ,

àðã úîã÷î ìàøùé úðåîàá íéìáå÷î åéäù íéøáãä úøåö úà ùãéç ÷ø àìà . ìò øùà
ã÷ úåøå÷î úåàøäì äæá éúàá ïëíéðåî ,åðéáøì åîã÷ù ,ïàë åàöîðù íéøáãë åøîàù ,

åéøáã éáåø úà åðéáø áàù äøåàëì íäîå ,íéøáãä úàååùäá äðùé äáø úìòåúå , íùì
ïéååëî à÷ éàîì íéøáãä íöò úðáä . ìëá íéúéàø àìù íéáø úåøå÷î éàøî éúôñåä ïëå

åæ àøåãäî éðôì åéäù íéñåôãä.  
øáã óåñ ,àåä äæ øôñá éúéùòù äî ìëíäù úåîë íéøáãä úà ïéáäì  , úåøå÷î àéáäì

òåøâì åà óéñåäì éìáî íîöò ãòá øáãì íéøáãì úúì íéøáãì íéëîñåî.  
åìà éùòî ìò úåù÷äì ùéå ïëúé äðäå, çîøä éøä"ïéøéîè úåìâì ïàë àá ì , ìà àéöåäì

äðåîàå äô÷ùä ìù íéùåáìá úåãåñ øåàä , úøåúáù åéùøåù äàøî íéúòì ïàë éðàå
çä"ï ,äå äî òåãéë ãåàî øåîç øáã àåä øùà úåãåñ úåìâì äìåãâä ùàä ìà ùâà ãöéë

äåæá êë ìò åøéäæäù" ÷]éò 'ãà"ò ãöø æ"áø áøòäî àåäù ïîéñ ïë äùåòù éî ìëù á .[
äù÷ øúåé ãåòå , ìëá ìàøùé úðåîàá äëøãä øôñ úåéäì úéø÷éòä åúéìëú äæ øôñ éøä

ì äååù äéäéù ïôåàá íùøôìå íøøáì íéðééðòäúåùôðä áåø ,ãçàë øéòöå ï÷æ . ïë íàå
äåæä éøáã úà íéáø úåîå÷îá àéáäì éúæòä äæ ãöéëä"æéøàä éøáãå ÷"øúà ìò ì.  

äæá éúáåùúå ,éúøúá àéä ,ç úåãåñ äìâî éðéà éøä"å , àìù êë ìò ãåàî ãéô÷î éðà
ïë úåùòì ,äîëç úéùàøä ìòáë íìåë íéðåîã÷ä ìë äùòîë éúéùò àìà , ùøåùå ãåñé

åáòääã ,ãåòå ãåòå íééçä ùôð , úåðåùìå øäæäî íéøáãä úàáä íöòá íäéúåãúé åëîúù
æéøàä"àúëîñàå äéàø úøåúá ì , úà åøéúåäå õåçá íéøáãä úà åçúôå åùøéô àì éë íà

íëçéå íëçì ïú úøåúá íéøáãä , äâåää ìù åúàøé úà íé÷æçî íîöò íéøáãäù íâ äî
íéøáãá ,íñøåôîë .úà éúùøéô àìù ïååéëîå åéäéù íéøáãä úà éúðîéæ ÷ø àìà íéøáãä 
íéùéâð ,úåãåñ éåìéâ úøåúá íéøáãä ïéàù éøä . åììä íéøáãäù éàãååá úàæ ãáìîå

 ïá ìù úåéùéà úåøáñ éðéî ìë øùàî ãîåìä ìù åúðáäì øúåé íéìéòåîå øúåé íééúéîà
åðéøåã.  

àì äìéôú úàæá àùàå-äìéìò àøåð ì ,úåòèå ìåùëî ìëî åðìéöéù ,îùéåéøáç éá åç .  
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  הקדמה

  

íäéñçé éøãñå íúå÷ìçî éôë íäé÷ìç úðåëúî ìò íéøáãä úòéãé ïåøúé, 
äðçáäá àìù íúòéãéî, åéúåìéñîá äôåéîå åéúåâåøòá øãåäîä ïâä úéàø ïåøúéë 

åòèî úåøåùáå,áåáøòá çîåöä øòéäå íéð÷ä ùøåç úéàøî . íéáø íé÷ìç øåéö íðîà éë 
ä íúâéøãîå íøù÷ òãåð àì øùà ìëùä ìöà íäî áëøåîä ìëä ïéðáá úéúéîà

äãîç àìá ãáë àùî àìà åðéà úòãì ÷÷åúùîä,úçð ïéàå óéòå äàìðå ìåîòéå åá òâééù . 
åìöà åøåéö òéâéù íäî ãçà ìë äðä éë,åúéìëú ãò àáì ä÷åùúä åá øéòäî çéðé àì , äæå 

åãéá äìòé àì,åðéðò íåìùú åðîî øãòðù ïåéë , øáãäî ìåãâ ÷ìç éøäù  íò åéñçé àåä
åì íéñçéúîä,úåàéöîá åúâéøãîå ,åðîî íìòð äæå . éìáî åúãøåè åú÷åùú úàöîðå 

äçåðî ïéàå åúáéàëî åúãîçå äúòáù.åéðôà ìò øáã òãåéä ïë àì , åàùåð úåéäáù 
àåäù úåîë ìéìòá åéðéòì äìâúî,íù äðôé øùà ìà ìëùäå êìé êåìä , åéúåëàìî éôåéáå 

òùòúùéå âðòúé.   
ë äðäååðøëæù úéúéîàä åúâéøãî àåä åàùåðá ïçáéù íãàì êøèöéù äî ìì. äæå 

íéìëùåîäå íéùçåîä úåàöîðä ììë ïéçáðùë äðä éë, åøåéö øééèöîù äî ìë ììë íäù 
åðìëùá,úçà äâøãîå ãçà ïéî íìåë ïéàù àöîð ,úåôìçúî úåâéøãîå íéðåù íéðéî àìà . 

íäé÷åçå íäéèôùî åôìçúé ïë íðéî óìçúä éôëå. íäéðéá ïéçáäì åðçéøëéù äîî äæå 
íúîàì íúåà âéùð ïòîì åðúìëùäá,å÷åç éôë ãçà ìë . íéðéîäå úåâéøãîä éùàø íðîàå 

ãçà1,àåä íäî äæéàî øéëäì àùåðá ïçáéù éåàøù äî íäå ,÷ìçäå ìëä íäå , ììëä 
èøôäå,ááåñîäå äáñä ,øáçúîäå àùåðä .àùåðá äðåùàø ùåøãðù äî äæå , íà úòãì 

 àåä÷ìç àåä íàå ìë,èøô åà ììë àåä íà ,ááåñî åà äáñ àåä íà , åà àùåð àåä íà 
øáçúî.   

 úîìùäì úåëøèöî åòáè éôë øùà úåðçáä åá ïçáé ïë åúâéøãî éôë äðäå
åðéðò øåéöå åúìëùä,åðîî ÷ìç àåäù ìëä úòãì ù÷áé àåä ÷ìç íà . øå÷çé èøô àåä íà 

åììë ìò.åááåñî ìò øå÷çé äáñ íà .î íà åúáñ úà ááåñ.åàùåð ìò ù÷áé øáçúî íà . 
àåä íéøáçúîä éðéîî ïéî äæéà úòãì ïë åîë øå÷çéå,äåìúî íàå êùîð íà íãå÷ íà , 

éø÷î íàå éîöò íà,ìòåôá íàå çëá íà ,íúìåæ ïéðò øåéö íìùé àì úåðçáä ïìë . ìòå 
ìáâåî åà èìçåî àåä íà úòãì ïéðòä òáè ìò ïðåáúé ìëä,é àåä ìáâåî íàå  ìò øå÷ç

åéìåáâ,åì ïåâä éúìá àùåðì ñçåéé íà áæåë áåùé éúéîà ïéðò ìë íìåà éë , ç÷ìé íà åà 
åìåáâá àìù. ìëù íúåà ìéëäî ãàî íåöò íéèøôä øôñî äðäù ïðåáúúù êéøö íðîàå 

íãàä,íìë úòãì åì øùôà éàå .åéìò ìãúùéù åì éåàøù äî íìåàå ,íéììë úòéãé àåä , 
ììåë åòáèá ììë ìë éëäáøä íéèøô .ãçà ììë âéùéùëå , áø øôñî åéìàî âéùî àöîð 

íéèøôä ïî.òàå "ïééãò íá ïéçáä àìù ô,àåää ììëä éèøô íúåéä øéëä àìå . äðä éë 
åãéì íäî ãçà àåáéùë,åúåà øéëäìî çéðé àì , øùà éììëä ïéðòä åìöà òåãé øáëù ïåéë 

åúìá úåéä íäì øùôà éà,æ åøîà ïëå " ì) åðéæàä éøôñà' ( êéãéá äøåú éøáã åéäé íìåòì
íéèøô àìå íéììë2.   

 - הדרך מאיר -
 ".שמונה" "אחד"י איתא במקום "בכת 1
 לעולם הוי כונס דברי תורה כללים ומוציאם כללים שנאמר יערוף מריהודה או' היה ר: ל"ז 2

 מרם אומשל איך אד] ילקוט דברים תתקמב' יל כניסה ע"צ[כמטר לקחי ואין יערף אלא לשון כנעני 
לחבירו פרוט לי סלע זו אלא ערוף לי סלע זו כך הוי כונס דברי תורה כללים ופורט ומוציאם 

  .כטיפים הללו של טל ולא כטיפי הללו של מטר גדולות אלא כטיפים הללו של טל שהם קטנים
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 íäéúåðéçáå íäéìåáâ ìëá íúåà úòãä àåä íéììëä úòéãéá êøèöéù äî êà
ùîëå"ì.äãìåúä éøãòð äìçúá íéàøðù íéøáã åìéôàå , úéùúå íúåà øåîùúù êéøö 

íäì æá äéäú àìå êáì íäì,ú íå÷î åì ïéàù ììëá ìåãâ åà ïåè÷ øáã êì ïéà éë  äãìå
íéèøôá,íéèøôä úö÷á òøâé àìå óéñåé àìù äîå ,íúìåæá äáø äãìåú ãéìåé äðä . 

íìëì ììë ììëä úåéäáå,íìëì ÷éôñéù äî åá äéäéù êéøö , äæá ÷ã÷ãúù êéøö ïë ìò 
ãàî,ìåãâ ÷åã÷ãá íäéøù÷å íäéñçé ìòå íðéðò ìò ïðåáúúå , íëùîä äôé äôé ïéçáúå 

íúåìùìúùäå,òî ïéðò íéëùîð êéà óåñä ãòå ùàøä ïî ïéð,ìéëùú æàå çéìöú æàå .   
äæ ïè÷ øåáéç íéòð àøå÷ êì éúøáéç äìàä íéøáãä éô ìò äðäå, òéöäì åá éúðåëå 

íéøåá ìò äãåáòäå äðåîàä éììë êéðôì,ïåëð ìà íäéìò ãåîòì ìëåúù ïôåàá , åøééèöéå 
äëåáîäå áåáøòä ïî ìöåî ÷éôñî øåéö êìëùá,íäéôðòå íäéùøù äàøúå  íúåâéøãîá 

êáì ìò åáùéúéù éøùôàä øåøéáá,íéðôáù øçáåîá êìëùá íúåà äð÷úå . äàìäå íùîå 
äéùåøéôå äøåúä é÷ìç ìëá íé÷ìà úòã àöîì êì ì÷é,äéøúñ ìë ìò ãåîòìå ,ä úëøáë  '

êì ïúé øùà êé÷ìà3.úåàð øúåé éì äàøðù øåãéñá íéøáãä øãñì éúìãúùð äðäå , 
ðåâä øúåéä íéúáùçù úåìîáåäìàä íéøáãäî íìù øåéö êì úúì úå, éúøîâ øùà 

êìéëùäì.äæ ìë ìò ÷ã÷ãì äúà êéøö äúò äúà íâ ïë ìò , äøéîù äæ ìë úà øåîùìå 
äìåòî,êì ìéòåéù íå÷î àöîú ãò ,éçøëä ïéðò êîî íìòúé ïô ÷åã÷ã íåù ìò øúååú àìå . 

äùòú øùà äæ ìáà,úåìîä ìë ìò ÷ã÷ãú ,éðòä ïëåú ìò ãåîòì ìãúùúå íéð, ìë øåöòìå 
êìëùá íúúéîà,êì áèéé øùà çåðî êì úàöîå .   

ä êøã øôñä íù éúàø÷ äðäå 'úé åéëøãî ììë àåä äðä éë ' éãé ìò åðì äìâù
åéàéáð,åúøåúá åðòéãåäå ,åéúåéøá ìë ìäðîå åðìäðî íäáå .ãì åúåà éú÷ìçå  'íé÷ìç:àä ', 

åéúåèøôå úåàéöîä úåãåñé ììë ìò åá øáãî.áä ',ùäá úé åúçâ'.âä ',äàåáðá .ãäå ', 
äãåáòá.éçà äúàå ,ä ù÷áî ìë  'êì äæä êøãá,äå  'êîò äéäé, úåàøì íéðéò êì ïúðå 

à åúøåúî úåàìôð òåîùì íéðæàåïåöø éäé ïë ïî.  

 - הדרך מאיר -
יך אשר נתן לך בכל ק אל'הרק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר כברכת " מאמר הכתוב כ3

  .)יז ם טזש(" יך אשר נתן לךק אל'האיש כמתנת ידו כברכת "וכן , )טו רים יבדב(" שעריך
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  חלק א
  פרק א

  ש"בבורא ית

  מציאותו

)à (òãéå ïéîàéù êéøö ìàøùéî ùéà ìë4àÈù ùéù í5ïåùàø éåöî 6á,ïåîã÷ 7éçöðå 8, 
àéöîîå àéöîäù àåäå9úåàéöîá àöîðù äî ìë ,á ÷åìàä àåäå "ä10.  

  שלימותו

 - הדרך מאיר -
 לידע שיש ,יסוד היסודות ועמוד החכמות) א"הא "פהלכות יסודי התורה (משנה תורה ' עי 4

 וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו , והוא ממציא כל נמצא,שם מצוי ראשון
. אלקיך' ש הלכה ו שהדבר הזה נצטוינו במאמר הכתוב אנכי ה"ועיי, כ"ע, אלא מאמיתת המצאו

  .בכד הקמח בתחילתו שמביא שיש חיוב להאמין דווקא' ועי
ג הנה " הנה כל העיקרים הי, אמרה הנשמה:כ רבינו בספר דעת תבונות בריש הספר"מש' ועי

ויש מהם ,  אבל יש מהם שהם מאומתים לי וגם מובנים,הם מאומתים אצלי בלי שום ספק כלל
  .אך לא מבוארים מן ההבנה והידיעה, שהם מאומתים לי באמונה

ואילו , )ף ד"ש אח"פת(הדעת והוא חיבור מערכת המוחין עם מערכת החושים ' ידיעה היא בחי
  ).פתח נקודות יח בית נתיבות(אמונה היא למעלה מהשכל 

" שם"תיבת " יש"יבת שהוא בדרך לשונות הנוהגים להוסיף לת, ל"מ במשנה תורה הנ"כס' עי 5
  .ג שאין לה משמעות של הוראת מקום ולמעשה אין לה בלשונינו משמעות כלל"אע

 .4משנה תורה הובא לעיל הערה ' עי 6
, והיסוד הרביעי הוא"): ראש אמנה"גירסת (ם הקדמת פרק חלק "ל פירוש המשנה לרמב"ז 7

וכל מה שזולתו אינו קדמון כשנעריכהו אליו והראיות על זה , ר הוא הקדמון באמתשהאחד הנזכ
תוספת [' אנו למדין מן מעונה אלהי קדם ומתחת זרועות עולם וגו' הרבה בספרים וזה היסוד הד

ודע כי היסוד הגדול של תורת משה רבינו הוא היות העולם מחודש : ממהדורת מוסד הרב קוק
העדר המחולט וזה שתראה שאני סובב סביב ענין קדמות העולם לפי דעת ובראו אחר ה' יצרו ה

]. הפילוסופים הוא כדי שיהא המופת מוחלט על מציאותו יתעלה כמו שביארתי וביררתי במורה
כל הנמצאים חוץ מן הבורא מצורה הראשונה : ל"וז, )ט"ב ה"פ(יסודי התורה ' משנה תורה הל' ועי

  .ץ הכל מכח אמיתתו נמצאועד יתוש קטן שיהיה בטבור האר
, )א פרק ע"ח(מורה נבוכים ' ועי. ע"צ, ם לזה מהפסוק מעונה אלהי קדם"מקורו של הרמב

אמי אמר ' ה בשם ר"ויפגע במקום ר)  ט'סיפרשה סח : (שמביא את דברי המדרש בבראשית רבה
 מן , מקומוה וקוראין אותו מקום שהוא מקומו של עולם ואין עולמו"מפני מה מכנין שמו של הקב

ר יצחק " א.ה מקומו של עולם ואין עולמו מקומו"הנה מקום אתי הוי הקב) שמות לג(מה דכתיב 
ה מעונו של עולמו ואם עולמו " יודעים אם הקבאנו אין ,מעונה אלהי קדם) דברים לג(כתיב 
ר " א.וה מעונו של עולמו ואין עולמו מעונ"מעון אתה הוי הקב' ה) תהלים צ( מן מה דכתיב ,מעונו

 הסוס טפילה לרוכב ,לגבור שהוא רוכב על הסוס וכליו משופעים אילך ואילך] משל[אבא בר יודן 
 . סוסךלכי תרכב ע) חבקוק ג( שנאמר ,ואין הרוכב טפילה לסוס

 מניה תלייא כל הויין ואיהו וכל הויין דיליה סהדין על מארי ה"וה י:ב"זהר פנחס רנז ע' עי 8
הויין ואיהו בתוך כל הויה ואיהו לאחר כל הויה ודא רזא דסהדין הויין עלמא דאיהו הוה קדם כל 

  .עליה היה הוה ויהיה
 שהוא , והוא וכל ההויות שלו מעידים על אדון העולם, ממנו תלויות כל ההויות,ה"יהו: תרגום

 , וזה סוד שמעידות ההויות עליו, והוא לאחר כל הויה, והוא בתוך כל הויה,דם כל ההויותוהיה ק
 .היה הוה ויהיה

 . 4ם הובא לעיל הערה "רמב' עי 9
 המצוי הזה הוא אלהי העולם אדון כל הארץ ,ל"ז, )ו, א הלכה ה"פ(הלכות יסוד התורה ' עי 10

ר והוא המנהיג הגלגל בכח שאין לו קץ ותכלית בכח שאין לו הפסק שהגלגל סובב תמיד ואי אפש
 ,וידיעת דבר זה מצות עשה. שיסוב בלא מסבב והוא ברוך הוא המסבב אותו בלא יד ובלא גוף

אלהיך וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה אחר חוץ מזה עובר בלא תעשה ' שנאמר אנכי ה
 . שזהו העיקר הגדול שהכל תלוי בו,שנאמר לא יהיה לך אלהים אחרים על פני וכופר בעיקר
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)á (òãéù êéøö ãåò,úé äæä éåöîäù "ììë åúìåæì úâùåî åúåàéöî úúéîà ïéà ù11, 
ììë ïåøñç åá àöîð àìå úåîéìù éðéî ìëá íìù éåöî àåäù åá òãåð äæ ÷øå12.]  íìåàå

úåáàä ïî äìá÷á íåðòãé äìà íéøáã13âéáðä ïîå íéà14 øä ãîòîá ìàøùé ìë íåâéùäå 
éðéñ15äæä íåéë øåã øçà øåã íäéðáì íåãîìå øåøéáá íúúéîà ìò åãîòå 16, íåéö ïëù 

 - הדרך מאיר -
 ,דע כי אמיתת עצם הבורא יתברך איננה מושגת לזולתו: כלל גדול, )א"ב ע(שערי אורה ' עי 11

הלא תראה מלאכי מעלה מה הם . כל שכן עצם אמיתתו, ואין בכל המוני מעלה יודע מקומו
: ל" זב" עחגיגה דף יג' עי. [כ"ע, בכל מקום שהוא) יחזקאל ג יב(י ממקומו " ברוך כבוד י,אומרים

 ]. מכלל דמקומו ליכא דידע ליהממקומו' כתיב ברוך כבוד ה
יש נמצא שלם בלתי גשם ולא כח בגשם הוא האלוה לא ) א פרק לה"ח(מורה נבוכים ' עי 12

בשלילות הוא התאור '  דע כי תאור האלוה ית)פרק נחשם ( וכן עוד .ישיגהו מין ממיני החסרון
אמנם . א בשום עניןאשר לא ישיגהו הדבר מן ההקל ואין בו חסרון בחוק האלוה כלל ול, האמיתי

 . תארו בחיובים יש בו מן השיתוף והחסרון מה שכבר בארנוהו
כי כשנעתיק גם כן , וגם בך יאמינו לעולם) שמות יט ט(אמר שם ' וכו) דברים ד ט(ן "רמב' עי 13

כי לא נעיד שקר לבנינו , הדבר לבנינו ידעו שהיה הדבר אמת בלא ספק כאלו ראוהו כל הדורות
אבל יאמינו ,  דבר הבל ואין בם מועיל והם לא יסתפקו כלל בעדותנו שנעיד להםולא ננחיל אותם

וכל מה שספרנו להם והענין הזה יבוא עוד בפרשת כי יקום בקרבך , בודאי שראינו כולנו בעינינו
' ועי. )שמות יט ט(וכבר הזכרתיו שם בפרשת בחדש השלישי , )להלן יג ב(' נביא או חולם חלום וגו

 אפשר שרמז שענין האמונה בו 'וכו .באמונת חכמים: ל"ז) ז קנין כג"ו מ"פ(על אבות מדרש שמואל 
 רק ,שלא יכניס האדם את עצמו להשיגה בדרך חקירת השכל כי בזה ילאה למצא הפתח' יתב

 , שהיא אמונת אומן מקובלת איש מפי איש עד למשה מסיני,האמנתו תהיה כדרך אמונת החכמים
 . בלבוובזה תהיה האמונה שקועה

ונמשך . זה מתגלה ומתברר לנו בירור גמור, אדרבא,  יחודואבל: ל הדעת תבונות אות לד"ז 14
לתקוע , אלא שחייבים אנחנו להשיב אל לבנו הידיעה הזאת, לנו מזה שלא די שהוא מתברר לנו

ה מפי הגבורה "והוא מה שמצוינו משה רבנו ע. אותה בלבבנו בישוב גמור בלי שום פקפוק כלל
הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת '  היום והשבות אל לבבך כי הוידעת", )לט, רים דדב(

ופי עליון מעיד בעצמו ומודיע כי כל הנלקט מכל מסיבותיו הגדולות אשר הוא מתהפך ". אין עוד
ראו עתה כי אני אני הוא ", )לט, דברים לב(כענין אמרו , הלא הוא גילוי יחודו הגמור הזה, בעולמו

שהיה עתיד ומזומן להיות סובב , ומקרא זה נאמר אחר שכלל כל סיבוב הגלגל, "דיואין אלהים עמ
והנה , וכמו שפשטן של כתובים עצמן מוכיח, שנכלל הכל בדברי השירה ההיא של האזינו, בעולם

ובדברי הנביא ישעיה נתבאר . 'וגו" ראו עתה כי אני אני הוא", חותם החזון שלו חתם בלשון הזה
לפני לא נוצר אל ואחרי לא , למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא", )י יא, ישעיה מג(דיא בה

אני ראשון ואני אחרון ", )ו, ישעיה מד(וכמו שכתוב , "ואין מבלעדי מושיע' אנכי אנכי ה. יהיה
אפס למען ידעו ממזרח שמש וממערבה כי ", )ו ז, ישעיהו מה(וכמו שכתוב , "ומבלעדי אין אלהים

והנה ". עושה כל אלה' אני ה, יוצר אור ובורא חשך עושה שלום ובורא רע. ואין עוד' בלעדי אני ה
ותכלית כל ההצלחה . משמע שרוצה שנדע בידיעה והבנה, כתיב" למען תדעו ותבינו", "למען ידעו"

ודבר זה נזכר פעמים אין מספר בדברי . שהוא מבטיח לישראל הוא התברר יחודו לעיני הכל
ביום ' למלך וגו' והיה ה", )ט, זכריה יד(, "לבדו ביום ההוא' ונשגב ה", )יא,  בישעיהו(ה "הנביאים ע

לעבדו ' כי אז אהפוך אל עמים לקרוא כלם בשם ה", )טו, צפניה ג(, "אחד ושמו אחד' ההוא יהיה ה
' אלהינו ה' שמע ישראל ה", )ד, דברים ו(הלא זה עדותנו בכל יום תמיד , וסוף דבר". שכם אחד

 ".אחד
 חמו ישראל מה דלא חמא יחזקאל וכלהון אתדבקו בחכמתא עילאה :)א" עב פיתרו(זהר ' עי 15

  .יקירא
  .וכולם דבקו בחכמה עליונה המכובד, מה שלא ראה יחזקאל] בהר סיני[ראו ישראל : תרגום

י משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפנ):  הלכה אחיסודי התורה פרק (משנה תורה ' עי
 ' וכושהמאמין על פי האותות יש בלבו דופי שאפשר שיעשה האות בלט וכשוף, האותות שעשה

 במעמד הר סיני שעינינו ראו ולא זר ואזנינו שמעו ולא אחר האש והקולות ,ובמה האמינו בו
, והלפידים והוא נגש אל הערפל והקול מדבר אליו ואנו שומעים משה משה לך אמור להן כך וכך

הקול שהיו שומעים ) חלק ד פרק לא(עבודת הקודש ' ועי. עמכם' מר פנים בפנים דבר הוכן הוא או
,  ולא אמר שומעים, שנאמר וכל העם רואים את הקולות,הנביאים והקול שראו במעמד הר סיני

. וזהו רוח הקדש כי המדבר ברוח הקדש לא ישמע קול אלא הרוח ההוא תבא בקרבו וידבר מאליו
אבל אתם בית יעקב כי מתחלה עמדתם על הר סיני והגעתם : ל"ז)  פרק אחלק ג(שם ' וכן עי

  .למעלת הנבואה וקבלתם האמת מפי הגבורה והאיר עיניכם בתורתו ועבודתו ומצותיו
אלהיך וכי עד ' מהו היום הזה ה, )תנחומא כי תבא א: (כנראה שרבינו מרמז לדברי המדרש 16

ויהי ) דברים א(נה שנת ארבעים היתה שנאמר ה את ישראל והלא אותה ש"עכשיו לא צוה הקב
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ò åðéáø äùî" äøåáâä éôî ä)דברים ד ט( åâå êéðéò åàø øùà íéøáãä úà çëùú ïô '
êéðá éðáìå êéðáì íúòãåäå17. ìë åúîàé íééãåîéìä íéúôåîá äøé÷çä ãöî íâ íðîà 

ðòääìàä íéðé18, ìò åðéðéòá íéàåø åðçðà øùà íäéâéùîå úåàöîðä çëî ïë íúåéä çøëåéå 
äðåëúä äñãðää òáèä úîëç éô,úåéúéîà úåîã÷ä äðç÷ìú íäîù úåîëçä øàùå , 

Äé øùàÈåÆìäìàä íééúéîàä íéðéðòä øåøéá ïäî ã19.äæá äúò êéøàð àì íðîàå , òéöð àìà 
íúîàì úåîã÷ää,åá ìò íéøáãä øãñðå  ìëá íñøåôîäå åðéãéáù úøåñîä éôë íéø

åðúîåà20.[  
  הכרח מציאותו

)â (úé äæä éåöîäù òãéù êéøö ãåò" øùôà éàù çøëåî úåàéöî åúåàéöî äðä ù
ììë åøãòä21. 

 - מאיר הדרך -
ל היום הזה אלא כך אמר משה לישראל בכל יום יהא "בארבעים שנה בעשתי עשר חדש ומה ת

  . קבלתם אותה מהר סיניההתורה חביבה עליכם כאלו היום הז
 רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו :ל הפסוק"וז 17

  . כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניךמלבבך
כי כאשר אמר שנזהר , הזהיר בה מאד, הכתוב הזה לפי דעתי מצות לא תעשה: ן"ש ברמב"ועיי

חזר ואמר רק אני מזהירך מאד להשמר ולשמור , בכל המצות ונשמור החוקים והמשפטים לעשותם
 סיני מכל הדברים אשר ראו שלא תשכח מעמד הר, עצמך מאד מאד לזכור מאין באו אליך המצות

ותודיע כל ,  הקולות והלפידים את כבודו ואת גדלו ודבריו אשר שמעת שם מתוך האשךשם עיני
הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא לבניך ולבני בניך עד עולם ופירש הטעם כי השם 

אם כן , ת עולםעשה המעמד ההוא כדי שתלמדו ליראה אותו כל הימים ואת בניכם תלמדון לדורו
 . אותוכחועשו אתם ככה ואל תש

הנפש , דוסתאי' יהודה לר' שאל ר ):ד"ו ע(זהר חדש ' ועי. שער היחוד לחובות הלבבות' עי 18
הלא ידעת כי האדם ברא אותו , ל"א. ואיזהו מקומה, איזהו נפש היא, אשר באדם הנקראת שכלית

הוא מעצמו מריח הנפש , ומביט בלבו. םוכאשר הוא גדל ורואה עניני העול, המקום יתברך בשמו
וכי , וזרוח המאורות ערב ובקר, וחידוש העולם, וראא מביט ורואה נפלאות הבוכי הואיל וה, הזאת

ואז יש , הוא משתדל בעצמו לחקור ולהשיג השגה קדושה וברה, כל העולם כלו תלוי בכחו יתברך
 .מפני שהוא משכיל לדעת לחקור בחכמה, לו נפש השכלית

והם כל מה , אין במציאה זולתי השם יתברך ומעשיו כלם): חלק א פרק לד( מורה נבוכים 'עי 19
ועל מה . והם המורים על מציאותו, ואין דרך להשיגו אלא ממעשיו, שכללה אותו המציאה בלעדיו

יתחייב אם כן בהכרח לבחון , רוצה לומר מה שיחויב לו או ישולל ממנו יתברך, שצריך שיאמין בו
יועילונו , ות כלם כפי מה שהם עליו עד שנקח מכל מין ומין הקדמות אמתיות צודקותהנמצא

יורה לנו על , וכמה הקדמות ילקחו מטבע המנין ומסגולות צורות התשבורת, בבקשתנו האלהיות
אמנם עניני התכונה הגלגלית . ותורנו הרחקתם על הרבה ענינים', ענינים נרחיקם ממנו ית

 רואה שתספק בהיותם דברים הכרחיים בהשיג ערך העולם להנהגת השם איני, והחכמה הטבעית
ואף על פי שלא ילקחו מהם , ויש ענינים רבים עיוניים, לא כפי הדמיונות, איך היא על האמת

אלא שהם ירגילו השכל ויקנוהו קניין עשות המופת וידיעת האמת , הקדמות לזאת החכמה
מצאים ברוב דעות המעיינים מהסתפקות הענינים ויסירו השבושים הנ, בענינים העצמיים לו

מחובר אל ציור הענינים ההם כפי , ומה שיתחדש בעבור זה מהפסד הדעות, המקריים בעצמיים
ואינם נמלטים מתועלות אחרות , ואם לא יהיו שרש לחכמה האלהית, מה שהם עליו גם כן

מבלתי , השלמות האנושילמי שירצה , אי אפשר אם כן בהכרח, בענינים מקרבים לחכמה ההיא
ואחר כן , ואחר כן בטבעיות, התלמד תחלה במלאכת ההגיון ואחר כן בלימודיות על הסדר

 . באלהיות
לא תחשוב כי כל מה שהצענוהו באלו הפרקים ): חלק א פרק לה(מורה הנבוכים ' עי 20

שמה שהרחקת ההג, והיותו נמנע מן ההמון, ורוחק השגתו, מגדולת הדבר והסתרו, הקודמים
אבל כמו שצריך שיתפשט בהמון ויחנכו הנערים על , אינו כן, והרחקת ההפעליות נכנסת בזה

כן צריך שימסר להם על דרך קבלה שהשם אינו גוף , שהשם יתברך אחד ואין צריך שיעבוד זולתו
 ולא חייו כדמות חיי, ואין מציאותו כמציאותם, ואין דמיון בינו ובין ברואיו כלל בדבר מן הדברים

, ושאין החלוף בינו ובינם ברב ובמעט לבד, ולא חכמתו כדמות חכמת מי שיש לו מהם חכמה, החי
שאין חכמתנו וחכמתו או יכולתנו ויכלתו מתחלפים , ל שצריך ליישב לכל"ר, אבל במין המציאה

 .ברב ובמעט ובחזק ובחלוש ומה שדומה לזה
ואם יעלה על הדעת שהוא אינו  ):ד-יסודי התורה פרק א הלכות בהלכות ( משנה תורה' עי 21

ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים הוא . מצוי אין דבר אחר יכול להמצאות
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  היותו בלתי נתלה באחר

)ã (úé åúåàéöîù òãéù êéøö ãåò ' çøëåî àåä åîöòî àìà ììë åúìåæá éåìú åðéà
úåàéöîä22.  

  פשיטותו

)ä (ëåúé åúåàéöîù òãéù êéøö ï 'ììë éåáéøå äáëøä éìá èåùô úåàéöî, ìëå 
èåùô êøãá åá íéàöîð íìåë úåéîéìùä23ã.ùåøéô , íéáø úåçë åàöîé ùôðá äðä éë 

åîöò éðôá åøãâ íäî ãçà ìëù íéðåù,ãçà çë ïåøëæä ìùî êøã ,øçà çë ïåöøäå , 
øçà çë ïåéîãäå.ðëð äìàî ãçà ïéàå ñììë åøéáç øãâá ,ãçà øãâ ïåøëæä øãâ äðä éë , 

øçà øãâ ïåöøä øãâå,ðëð ïåöøä ïéàå ñïåøëæä øãâá ,ïåöøä øãâá ïåøëæä àìå ,íìë ïëå . 
úé ïåãàä êà"íéðåù úåçë ìòá åððéà ù,òà "íéðåù íä åðáù íéðéðò åá ùé úîàáù ô, éë 

ìåëé àåäå íëç àåäå äöåø àåä éøä,úåîéìù ìëá íìù àåäå 24.öî úúéîà íðîà  åúåàé
 åøãâå åúúéîàá ììåëù ãçà ïéðò àåä]åðéðò úúéîà ùåøéô,úé åá øãâ êééù ïéà éë ', àìà 

 - מאיר הדרך -
שכל הנמצאים צריכין לו והוא ברוך הוא אינו צריך להם , ולא יבטל הוא לבטולם, לבדו יהיה מצוי
הוא , אלהים אמת' מר וההוא שהנביא או. לפיכך אין אמתתו כאמתת אחד מהם, ולא לאחד מהם

כלומר אין שם מצוי , והוא שהתורה אומרת אין עוד מלבדו, לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמתתו
  .אמת מלבדו כמותו

ובא באור הענין ההוא ,  הוא נמצא לא במציאות:ל"ז, )חלק א פרק סג(מורה נבוכים ' ועי
וזה אשר יביא אליו המופת . המחויב המציאות,  כלומר,הנמצא אשר הוא הנמצא, ופרושו כן

 .שיש דבר מחויב המציאות לא נעדר ולא יעדר, בהכרח
  .הערה קודמת' עי 22
ולזה הוא , ידוע כי המציאות הוא מקרה קרה לנמצא: )חלק א פרק נז(מורה הנבוכים ' עי 23

שמציאותו ענין , בהיזהו הדבר המבואר הראוי לכל מה שלמציאותו ס, ענין מוסף על מהות הנמצא
כי זה הוא ענין , והוא השם יתעלה ויתרומם לבדו, אמנם מי שאין סבה למציאותו, ף על מהותונוס

ואינו , תהיה מציאותו עצמו ואמתתו ועצמו מציאותו, אמרנו עליו יתברך שהוא מחויב המציאות
שהוא ראוי המציאה תמיד אין מתחדש עליו , ותהיה מציאותו ענין נוסף עליו, עצם קרה לו שימצא

ויכול לא , ויודע לא במדע, וכן חי לא בחיים, ואם כן הוא נמצא ולא במציאות, קרה קרה לוולא מ
וממה שצריך שיודע , אבל הכל שב לענין אחד אין רבוי בו כמו שיתבאר, וחכם לא בחכמה, ביכלת

כבר התבאר זה בספר הנקרא , כי האחדות והרבוי מקרים קרו לנמצא באשר הוא רב או אחד, עוד
כי אלו , כן אין האחדות עצם הדבר המתאחד, וכמו שהמנין אינו עצם המנויים, הטבעמה שאחר 

אמנם , ישיגו הנמצאות המזומנות לקבל כיוצא באלו המקרים, כולם מקרים מסוג הכמות המתפרק
כמו שהוא מן השקר עליו מקרה , אשר לא תשיגהו הרכבה כלל, המחוייב המציאות הפשוט באמת

  .ר עליו מקרה האחדותכן הוא מן השק, הרבוי
הפשוט בתכלית , כשישתדלו להשיג הנקי מהחומר,  איך יהיה ענין שכלנו)פרק נח( שם' ועי

אשר ענין (אשר אין עילה לו ולא ישיגהו ענין מוסף על עצמו השלם , המחויב המציאות, הפשיטות
  .שאנחנו לא נשיג זולת ישותו לבד) כמו שבארנו,  ממנונותשלמותו שלילת החסרו

ס הפשוט בתכלית " אצילות הנאצלים היה האקודם) שער ה פרק ד(פרדס רמונים ' עיו
ולא היה אלקותו מתגלה אל זולתו להעדר ההוויות אשר על ידם . נעלם תכלית ההעלם, הפשיטות

בכחם נעלמים בו בכחו במציאות דק ונעלם כאשר ראוי ' והיו הספי. קצת גילוי רוממות אחדותו
 .אל אחדותו

 אנת חכים ולאו בחכמה ידיעא אנת הוא מבין ולא מבינה ידיעא לית לך :)א"יט ע(ז "קותי' עי 24
אתר ידיעא אלא לאשתמודעא תוקפך וחילך לבני נשא ולאחזאה לון איך אתנהיג עלמא בדינא 
וברחמי דאינון צדק ומשפט כפום עובדיהון דבני נשא דין איהו גבורה משפט עמודא דאמצעיתא 

אזני צדק תרין סמכי קשוט הין צדק אות ברית כלא לאחזאה איך אתנהיג צדק מלכותא קדישא מ
עלמא אבל לאו דאית לך צדק ידיעא דאיהו דין ולאו משפט ידיעא דאיהו רחמי ולאו מכל אלין 

  .מדות כלל
אין לך מקום ידוע . אתה הוא מבין ולא מבינה ידוע, אתה הוא חכם ולא בחכמה ידוע: תרגום

חוזקך לבני אדם ולהראות להם איך מתנהג העולם בדין וברחמים הרי הם אלא להיות ניכר כחך ו
צדק הוא , משפט הוא עמוד האמצעי, דין הוא גבורה. צדק ומשפט כפי מעשיהם של בני אדם

הכל להראות איך מתנהג , הין צדק אות ברית, שני עמודי האמת, מאזני צדק, המלכות הקדושה
ולא מכל אלה , וכן אין לך משפט ידוע שהוא רחמים,  דיןאבל לא שיש לך צדק ידוע שהוא. העולם

 .המדות כלל
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Çä ãö ìòÆéÆúïåùì ø25 [úåîéìù àåäù äî ìë26.îìùä ìë åá ùéù àöîðå å óñåð øáãë àì úåé
åðéðò úúéîàå åúåäî ìò,äîöòá åðéðò úúéîà ãöî àìà , ìë äúîàá úììåëù 

úåéîéìùä,ïéðòì øùôà éàù åîöò ãöî úåéîéìùä ìë éúìáî àåää .   
åðøåéöå åðúâùäî ãàî ÷åçø äæä êøãä úîàá äðäå, åøàáì êøã åðì ïéàù èòîëå 

åùøôì úåìîå, àøáðä òáèä ìåáâá íéìáâåî íéðéðò àìà ñôåú åððåéîãå åðøåéö ïéà éë 
úé åðîî',ìëùä ìà åøåéö íéàéáîå íéùéâøî åðéùåçù äî äæù 27.éðòä äðä íéàåøááå  íéð

íéãøôðå íéáø,úé åúåàéöî úúéîàù åðîã÷ä øáë íìåà  ' äîî ùé÷äì ïéàå úâùåî äðéà
úé àøåáä ìò íéàåøáá íéàåøù', ìò äæî ïåãì ìëåðù ììë äåù íúåàéöîå íðéðò ïéà éë 

äæ28.îë äìá÷á íéòãåðä íéøáãä ïî ïë íâ äæ ìáà "ù, òáèä éô ìò äøé÷çá íéúîåàîå 

 - הדרך מאיר -
הרי מפורש בתורה ובנביאים ): יב- הלכות חהלכות יסודי התורה פרק א(משנה תורה ' עי 25

אלהיכם הוא אלהים בשמים ממעל ועל הארץ ' שאין הקדוש ברוך הוא גוף וגוייה שנאמר כי ה
ונאמר ואל מי תדמיוני , אמר כי לא ראיתם כל תמונהונ, והגוף לא יהיה בשני מקומות, מתחת
כתובים , ם כן מהו זה שכתוב בתורה ותחת רגליוא. ואילו היה גוף היה דומה לשאר גופים, ואשוה

הכל לפי דעתן של בני אדם הוא , וכיוצא בדברים האלו', אזני ה', עיני ה', יד ה, באצבע אלהים
שנאמר אם שנותי ברק , והכל כנויים הן, שון בני אדםגופות ודברה תורה כלהשאינן מכירין אלא 

ראיה לדבר שנביא אחד אומר שראה , וכי חרב יש לו ובחרב הוא הורג אלא משל והכל משל, חרבי
משה רבינו עצמו ראהו על , ואחד ראהו חמוץ בגדים מבצרה, הקדוש ברוך הוא לבושיה כתלג חיור

לומר שאין לו דמות וצורה אלא הכל במראה , טוףובסיני כשליח צבור ע, הים כגבור עושה מלחמה
וזה שאמר , ואמתת הדבר אין דעתו של אדם מבין ולא יכולה להשיגו ולחקרו, הנבואה ובמחזה

 וכיון שנתברר שאינו גוף וגוייה יתברר ' וכו.הכתוב החקר אלוה תמצא אם עד תכלית שדי תמצא
לא עליה ולא , לא מקום ולא מדה, רודלא חיבור ולא פי, שלא יארע לו אחד ממאורעות הגופות

ואינו מצוי בזמן עד , ולא ישיבה ולא עמידה, ולא פנים ולא אחור, ולא ימין ולא שמאל, ירידה
ואין לו לא , ואינו משתנה שאין לו דבר שיגרום לו שינוי, שיהיה לו ראשית ואחרית ומנין שנים

, לא שינה ולא הקיצה, ת האיש החכםולא סכלות ולא חכמה כחכמ, מות ולא חיים כחיי הגוף החי
וכך אמרו , ולא שתיקה ולא דבור כדבור בני אדם, ולא כעס ולא שחוק ולא שמחה ולא עצבות

כל הדברים , והואיל והדבר כן הוא. חכמים אין למעלה לא ישיבה ולא עמידה ולא עורף ולא עיפוי
כמו שנאמר יושב בשמים , הןהללו וכיוצא בהן שנאמרו בתורה ובדברי נביאים הכל משל ומליצה 

על הכל אמרו חכמים דברה תורה כלשון בני , וכיוצא בהן' כאשר שש ה, כעסוני בהבליהם, ישחק
ואילו היה פעמים , לא שניתי' הרי הוא אומר אני ה, וכן הוא אומר האותי הם מכעיסים, אדם

האפלים השפלים וכל הדברים האלו אינן מצויין אלא לגופים , כועס ופעמים שמח היה משתנה
 .שוכני בתי חומר אשר בעפר יסודם אבל הוא ברוך הוא יתברך ויתרומם על כל זה

, והוא. היסוד הראשון מציאות הבורא ישתבח: ם הקדמת פרק חלק"פירוש המשנה לרמב' עי 26
 .שיש שם מצוי בשלמות אופני המציאות

וכן , ר להשיג צבעיםֵו שכמו שאי אפשר לִע:ם הקדמת פרק חלק"פירוש המשנה לרמב' עי 27
כך אי אפשר לבעל גוף להשיג תענוגים של רוחניות בתחילת המחשבה אלא , חרש להשיג קולות

פרק (כבר ידעת אמרתם , ל"ז, מורה הנבוכים חלק א פרק כו' עי.כ"ע, וכך זה ראוי, בחקירה גדולה
 והוא אמרם דברה ,הכוללות למיני הפירושים כולם התלויים בזה הענין) ו מזה החלק"ג ופרק מ"ל

, הבנתו וציורו בתחלת המחשבה, ענין זה כי כל מה שאפשר לבני אדם כולם. תורה בלשון בני אדם
ולזה יתואר בתארים מורים על הגשמות להורות עליו שהוא . הוא אשר שם ראוי לבורא יתעלה

ו גשם ומה שאינ, כי לא ישיגו ההמון בתחלת המחשבה מציאות כי אם לגשם בלבד, יתעלה נמצא
ייוחס לו יתעלה להורות עליו , וכן כל מה שהוא שלמות אצלנו. או נמצא בגשם אינו נמצא אצלם

וכל מה שישיגו ההמון שהוא . ואין עמו חסרון או העדר כלל, שהוא שלם במיני השלמיות כולם
ולזה לא יתואר באכילה ושתיה ולא בשינה ולא בחולי ולא בחמס . חסרון או העדר לא יתואר בו

ואף על פי שהדבר ההוא , וכל מה שיחשוב ההמון שהוא שלימות יתואר בו. לא במה שידומה לזהו
אבל בערך אליו יתעלה אלו אשר נחשבם כלם שלמיות הם , אמנם הוא שלימות בערך אלינו

אמנם אילו ידמו העדר השלמות ההוא האנושי ממנו יתעלה היה זה אצלם חסרון . תכלית החסרון
 .בחקו
כל הנמצאים חוץ מן הבורא ): י- הלכות טהלכות יסודי התורה פרק ב( תורה משנה' עי 28

ולפי שהוא יודע , מצורה הראשונה עד יתוש קטן שיהיה בטבור הארץ הכל מכח אמתתו נמצאו
הקדוש ברוך הוא . עצמו ומכיר גדולתו ותפארתו ואמתתו הוא יודע הכל ואין דבר נעלם ממנו

שאין אנו , ואינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו כמו שאנו יודעין, מכיר אמתו ויודע אותה כמו שהיא
, ודעתנו אחד אבל הבורא יתברך הוא ודעתו וחייו אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך ייחוד
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åéèôùîå åéúå÷åçá åîöò,àù  ìëî ììåùî ãçà éåöî àöîé àìù íéðô ìë ìò øùôà é
ïåøñçå øãòä ìëî åéìåáâå úå÷åç òáèä,äáëøäå éåáéø ìëî , éø÷î ìëîå êøòå ñçé ìëî 

íéàåøáä,íá ãìéúîä ìëìå úåàöîðä ìëì úéúéîàä äáñä àåä äéäéù , äæ úìåæ éë 
éøùôà éúìá äéä íúãîúäå íéàåø åðàù úåàöîðä úåàéöî.  

  יחודו

)å(îå úé äæä éåöîäù ãåò òãéù êéøöù äî"øúåé àìå ãçà äéäéù çøëåî ù. 
ùåøéô,àöîéù øùôà éàù ååîöòî çøëåî íúåàéöîù íéáø íééåöî , ãáìá ãçà àìà 

äæä íìùäå çøëåîä úåàéöîá àöîéù êéøö29. åàöîé àì íéøçà íéàöîð åàöîéù íàå 
åðåöøá íàéöîé àåäù éðôî àìà, àìå åá íéåìú íìåë íéàöîðå éåöîéíîöòî í30.  

)æ(ùù äìàä úåéùøùä úåòéãéä ììë àöîð :úé åúåàéöî úúéîà íäå ',åúåîéìù , 
åàöîä çøëä,åúìåæá äìúð éúìá åúåéä ,åúåèéùô ,åãåçéå .   

  
  פרק ב

  בריאההבתכלית 

  

  התכלית בבריאה

)à(úé åáåèî áéèäì äéä äàéøáá úéìëúä äðä  'åúìåæì31. àåä éë äàøú äðäå 
úé åãáì"ìùä ùúåðåøñçä ìëî ììåùîä éúéîàä úåîé,ììë åäåîë øçà úåîéìù ïéàå . 

úé åúåîéìùî õåç äîåãéù úåîéìù ìëù àöîðå 'éúéîà úåîéìù åððéà äðä, àø÷é àìà 
åðîî øñç ïéðò ìà êøòá úåîéìù.úé åúåîéìù àìà åðéà èìçäá úåîéìùä êà '.ïë ìòå , 

úé åöôç úåéäá 'åúìåæì áéèäì,åéäá åì ÷éôñé àì áåè úö÷ áéèî åú, áéèî åúåéäá àìà 
åìá÷éù íéàåøáì øùôàù áåèä úéìëú,úé åãáì àåä åúåéäáå  'éúéîàä áåèä, ÷ôúñé àì 

åîöò àåää áåèá åúìåæì äðäî åúåéäá àìà áåèä åöôç,úé åá àåäù  'åîöò ãöî, àåäù 
éúéîàäå íìùä áåèä.øçà ãöî äðäå ,åá àìà àöîéù øùôà éà äæä áåèä ,â ïë ìò  äøæ

 - מאיר הדרך -
ואין הדבר , שאלמלי היה חי בחיים ויודע בדעה חוץ ממנו היו שם אלוהות הרבה הוא וחייו ודעתו

נמצאת אתה אומר הוא היודע והוא הידוע והוא ,  דרך ייחודכן אלא אחד מכל צד ומכל פינה ובכל
ודבר זה אין כח בפה לאומרו ולא באוזן לשמעו ולא בלב האדם להכירו על , הדעה עצמה הכל אחד

שאין הבורא וחייו שנים כמו ', אלא חי ה' ולפיכך אומר חי פרעה וחי נפשך ואין אומר חי ה, בוריו
לפיכך אינו מכיר הברואים ויודעם מחמת הברואים כמו , יםחיי הגופים החיים או כחיי המלאכ

לפיכך מפני שהוא יודע עצמו יודע הכל שהכל נסמך , שאנו יודעין אותם אלא מחמת עצמו ידעם
 .לו בהוייתו

והיסוד השני אחדותו שהוא אחד ואינו כאחד : ם הקדמת פרק חלק"פירוש המשנה לרמב' עי 29
ולא כאחד המורכב שהוא נחלק לאחדים רבים ולא כגוף המין הכללי ולא כאחד המין הפרטי 

אחד באחדות שאין ' הפשוט שהוא אחד במספרו והוא מקבל חילוק לאין תכלית אבל הוא ית
 .אחד וזה מצות עשה' אלהינו יי' כמוהו והיסוד הזה השני אנו למדין ממה שנאמר שמע ישראל יי

 אלוה זה אחד הוא ואינו שנים ולא :)זהלכה יסודי התורה פרק א הלכות (משנה תורה ' עי 30
יתר על שנים אלא אחד שאין כיחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם לא אחד כמין שהוא כולל 
אחדים הרבה ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחלקות ולקצוות אלא יחוד שאין יחוד אחר כמותו 

השוין במציאותן נפרדין זה  מפני שאין הנמנים יותבעולם אילו היו אלוהות הרבה היו גופין וגו
מזה אלא במאורעין שיארעו בגופות והגויות ואילו היה היוצר גוף וגוייה היה לו קץ ותכלית שאי 
אפשר להיות גוף שאין לו קץ וכל שיש לגופו קץ ותכלית יש לכחו קץ וסוף ואלהינו ברוך שמו 

כח גוף והואיל ואינו גוף לא  סובב תמיד אין כחו גלהואיל וכחו אין לו קץ ואינו פוסק שהרי הגל
יארעו לו מאורעות הגופות כדי שיהא נחלק ונפרד מאחר לפיכך אי אפשר שיהיה אלא אחד וידיעת 

 .אחד' אלהינו ה' דבר זה מצות עשה שנאמר ה
 ויש לו חשק להאיר בו ,לעולם בטבע העליון להאיר לתחתון, )פרק ה(ח שער העקודים "ע' עי 31

  .ומטבע החסד והרחמים הוא להיות מטיבים בעולם) פרק ח(ש "ועיי.  לבנים)אב (כמו חשק אמא
כשעלה ברצונו יתברך שמו לברוא את העולם כדי להיטיב : פרק ראשוןח שער הכללים "ע' עי

 .' ויכירו גדולתו ויזכו להיות מרכבה למעלה להדבק בו ית,לברואיו
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 å÷áãúéùì íéàåøáì íå÷î ïúðéù äîá äéäé úàæä úéúéîàä äáèää úåàéöîù åúîëç
úé åá',å÷áãúéù íäì øùôàù øåòéùä åúåàá 32. øùôà éà íîöò ãöî äîù àöîð æàå 

úé åúåîéìùë úåîéìùá åøàåúéù', øåòéùä åúåàá íäì òéâé åá í÷áãúä ãöî äðä 
úé àåää úåîéìùá øàúéì øùôàù',î íúåéä ãöî åá íé÷áãú. äáåèá íéðäð åàöîéå 

äá úåðäéì íäì øùôàù êøòá àéää úéúéîàä.úé åúðåë úåéä àöîðå " àøáù äàéøáá ù
úé åáåèá äðäð äéäéù éî àåøáì 'åá äðäéù øùôàù êøãä åúåàá.  

  ענין השלימות והחסרונות וקנית השלמות

)á(íìù áåèä úåéäìù åúîëç äøæâ íìåàå ,òá åá äðäðä äéäéù éåàø  áåèä ì
àåää33.ùåøéô ,äø÷î êøãá áåèä åì äåìúéù éî àìå åîöòá áåèä äð÷éù éî 34ä.äàøúå , 

 - הדרך מאיר -
ואם נאמר שהוא בעולם , זהע בדברי רבינו האם כוונתו לדבקות בעולם הבא או בעולם ה"צ 32
  :אזי מקורו הוא, הבא

ב שנפשותינו משכילות שם " בעולם הרוחני והוא העוה,ם לפרק חלק"הקדמת הרמב' עי
 לחלקים לקואותו תענוג לא יח, מידיעת הבורא יתברך כמו שמשכילות הגופנים העליונים או יותר

ה כשנפלאו בעיניו "אמר הנביא עאלא כמו ש, ולא יסופר ולא ימצא משל למשול בו אותו התענוג
) ב"ברכות יז ע(ה "וכן אמרו ע, אמר מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, גדולת הטוב ההוא ומעלתו

אלא צדיקים יושבים , ב אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא רחיצה ולא סיכה ולא תשמיש"העוה
השארות , בראשיהםרוצה לומר באמרו ועטרותיהם . ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו שכינה

והיות הוא רוצה לומר המושכל והוא דבר אחד , הנפש בקיום המושכל להם והוא הבורא יתברך
רצונו , ואמרו ונהנים מזיו שכינה. כמו שזכרוהו גדולי הפילוסופים בדרכים יארך ביאורם בכאן

גות כמו שמתענ,  מתענגות במה שמשיגות ויודעות מאמיתת הבורא יתברךהנשמותלומר שאותן 
הנה כי הטובה . חיות הקודש ושאר מדרגות המלאכים במה שהם משיגים ויודעים ממציאותו

ולהיות בכבוד הזה ובמעלה הנזכרת , והתכלית האחרון הוא להגיע אל החברה העליונה הזאת
 . בקיום הבורא יתברך שהוא סיבת קיומהףוקיום הנפש כמו שביארנו עד אין סו

 הודיע כאן בביאור קיום הנפשות של :פש לרבי יוסף עקניןם מאמר על הנ"מאמרי הרמב' עי
'  והוא מה שאמר את ה,צדיקים לעד אין להם כליון רק הם בנועם קיימת ובתענוג גדול ועצום

  .אלקיך והוא היותה דבוקה בבורא ויודעת אותו
,  ועי בירושלמי דסוכה ומחול וחולה עגולה שאין לה ראש וסוף)ג"ב פמ"ח(עבודת הקדוש ' עי

ולזה נקרא העולם הבא אחר תחיית המתים עולם , והוא משל אל התענוג שאין לו סוף ותכלית
ואז ישיגו הצדיקים תכלית ההשגה כי השכינה באמצע והם סביב , שכלו טוב עולם שכלו ארוך

  .ולרמוז אל ההשגה הנפלאה ההיא אמרו וכל אחד ואחד מראה עליו באצבעו, הוהוא המחול והחול
וכן מה שיסדו שהכל ברא , למענהו' כל פעל ה) 'ז ד"משלי ט(ש "מ) אופן רנא(וקות  מגלה עמ'עי

כדי שיתגלה אורו , אלא עומק הכוונה הוא, ו"הנה אין הכוונה שהוא לתועלתו ולטובתו ח, לכבודו
הנה הוא עצמו הנה הוא העונג והנועם , ש"כי הנה גילוי אורו וגילוי כבודו ית, וכבודו להראוים לזה

והוא עצמו עיקר כל הנועם והזיו והעונג דכל ,  והזוהר לכל הראוים להדבק בו ולהתייחד עמווהזיו
אלא צדיקים ' העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה וכו) 'ז א"ש ברכות י"וכמ(ב "חיי עוה

  .יושבין ועטרותיהם בראשיהם
  : אז מקורו, ואם כוונתו לעולם הזה

 היא שצונו לאהבו יתעלה וזה שנתבונן ונשכיל :)מצוה גמצות עשה (ם "ספר המצות להרמב' עי
מצותיו ופעולותיו עד שנשיגהו ונתענג בהשגתו תכלית התענוג וזאת היא האהבה המחוייבת 

אלהיך איני יודע כיצד אוהב את המקום תלמוד לומר והיו ' ולשון ספרי לפי שנאמר ואהבת את ה
ך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם  היום על לבבך שמתווךהדברים האלה אשר אנכי מצ

כבר בארו לך כי בהשתכלות תתאמת לך ההשגה ויגיע התענוג ותבא האהבה בהכרח וכבר אמרו 
   .שמצוה זו כוללת גם כן שנדרש ונקרא האנשים כולם לעבודתו

יש להם תענוג גדול במה ' וכו בעלי התורה :ם הקדמת פרק חלק"פירוש המשנה לרמב' ועי
ן ומשיגין באמיתת הבורא יתברך ובזה הם בתענוג תמידי שאינו נפסק ואין תענוג גופני שהם יודעי

 .אצלם
 כחות אלו שהם טוב ורע מורכב ומשתי ):משנה ה ופרק (ק לספר יצירה "פירוש הרמ' עי 33

, והנה המלאכים הם יצר הטוב כולם ואין להם בחינת הרע כלל. האדם שמשם יצר הרע ויצר הטוב
ואין לנפש הבהמה , והבהמות כולם יצר הרע ולהם אין בחינת הטוב. ם שכר בעמלםולכך אין לה

אמנם . וזהו חמורו של רבי פנחס בן יאיר,  בהמההשכר ועונש זולתי אם היא בסוד הגלגול שאינ
כי טוב מבחין , וזה טעם אל בריאת הרע. ט שהם נשכרים ונענשים"בני אדם יש להם יצר הרע ויצ

וכן . היות באדם טוב ורע והוא עוזב הטוב ורודף אחר הרע הוא בעל עונשאת הרע כי על ידי 
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úé åúåîéìù ìà øùôàù øåòéùá úåîãúä úö÷ àø÷ð äæù'.úé àåä äðä éë " íìù ù
åðéðò úúéîà ãöî àìà äø÷îá àìå åîöòá, åðîî íéììåùîå úåîéìùä åá çøëåî 

çøëäá úåðåøñçä35.éù øùôà éà äæ íìåàå  åì úçøëî åúúéîà äéäéù åúìåæá àöî
úåðåøñçä åðîî úøãòîå úåîéìùä. êà úåîãäìêéøö úö÷îá äæì , àåä äéäé úåçôìù 

åì çéøëî åðéðò úúéîà ïéàù úåîéìùä äðå÷ä, åéäù úåðåøñçä åîöòî øéãòî àåä äéäéå 
åá íééøùôà36.ïåøñç éðéðòå úåîéìù éðéðò åàøáéù øãéñå øæâ ïë ìòå ,äéøá àøáúå  äéäéù 

äåùá íéðéðòä éðùì úåøùôàä äá, úàæä äéøáì åðúåéå íéòöîà äîöòì äð÷ú íãé ìòù 
úåðåøñçä úà äðîî øéãòúå úåéîéìùä úà, äì øùôà äéäù äîá úéîãúðù àø÷é æàå 

äàøåáì,åáåèá úåðäéìå åá ÷áãéì äéåàø äéäúå .  
)â(åáá ÷áãéì äéåàø úåîéìùä äúð÷ù úàæä äéøáä úåéä ãáìî íðîàå úé äàø '

åì äúåîãúä ãöî,åá úëìåäå ú÷áãúî úàöîð äì úåîéìùä äúåð÷ éãé ìò äðä , ãò 
ãçà ïéðò ìëä äéäé åá ú÷áãúî äàöîäå úåîéìùä äúåð÷ óåñù37.äæå , úåéäá éë 

úé åúåàéöî"îë éúéîàä úåîéìùä ù"ù,çéúî åðéà úåîéìù àåäù äî ìë äðä ñ åì àìà 
ùøåùä ìà óðòë,òà éë "òéâî åðéàù ôéùøùä úåîéìùä ìà , åðîî äãìåúå êùîä äðä 

àåä.úé åúåàéöî àåä äðä éúéîàä úåîéìùä éë äàøú äðäå ', íìòä àìà åðéà ïåøñç ìëå 
úé åáåè 'åéðô øúñäå38.úé åéðô úøàäù àöîðå  ' ìëì äáñäå ùøåùä äéäú åúáø÷å

äéäéù úåîéìù,ïåøñç ìëì äáñäå ùøùä åéðô øúñäå ,ää øåòéùë øùà ñ êë øú äéäé
åðîî êùîðä ïåøñçä øåòéù. úåéîéìùä ïéá ìå÷éùá ãîåòä äæä àøáðä ïë ìòå 

úåðåøñçäå,øúñääå äøàää úåãìåú íäù 39,åîöòá íúåà íúåð÷äå úåéîéìùá å÷æçúäá , 
úé åá æçåà àåä äðä 'íäì øå÷îäå ùøùä àåäù, àåä êë úåéîéìùá äáøéù äî éôëå 

åá úå÷áãúääå äæéçàä äáøî, åòéâäáù ãò  ìàú ìà òéâî àåä äðä úåîéìùä úéð÷ úéìë
úé åá úå÷áãúääå äæéçàä úéìëú',úé åá ÷áãúî àöîðå  'åá íìúùîå åáåèá äðäðå, àåäå 

åúåîéìùå åáåè ìòá åîöò.  
  העיקר שבבריות והטפל בהם

)ã(åðøëæù ïåøñçå úåîéìù ìù äìàä íéðåùä íéðéðòä úåàéöîá åéäéùì äðäå , 
åëúá åðøëæù äéøáä àöîúåúåéäì äëéøö àéäù äð.øéô åù, íéðéðòä éðùì úåøùôàá 

úåðåøñçä ïî øãòéå úåîéìùä äð÷éù íäéìò úìåëéáå, åàöîéùå íéòöîàääæä øáãì , 
ùåøéô,úåîéìùä äæ úåð÷ì .äàéøáá åàöîéù êéøö íéðåùå íéáø íéèøôù éàãå äðä , 

 - מאיר הדרך -
, ט ועוזב הרע ורודף אחר הטוב הוא בעל שכר" שיש בו יצר הרע ויצ, רע מבחין את הטוב,הצדיק

ה הרע שהוא משלים הטוב ומעלהו "אם כן זהו טעם שברא הקב. וגדולה מעלתו ממלאכי השרת
ולכך טוב גנוז לצדיקים ששכר מצוה שהוא . ר בעניין זה ממשוכדפירשו בזוה, למעלה מהמלאכים

  ).שער כה פרק ג(פרדס רמונים עוד ' ועי. 'יצר הטוב מצוה שהוא הטוב וכו
ר כדי שיאכל שלו ובמה ''ר ביצה''ה לברוא אדה''רצה הקב): פרשת האזינו(ליקוטי תורה ' עי 34

ע בחנם כאשר ''יתענג ויתהנה האדם בגכי כל דרכיו משפט ואינו רוצה ש, ר''שייגע ויכניע היצה
ה ''דרך צדקה ומתנה אלא רצה הקב' ז משולחן אבי''אוכלת תחלה קודם בואה לעה' הנשמה הית
נמצא להיות כי , בשכר מעשיה ולא בחנם' ט ואז תתענג על ה''ז ותסגל מצות ומעש''שתבא בעה

ר הוצרך להיות ''יחטא ביצהט ואם ''ר ויצ''כל דרכיו משפט הוצרך להיות באדם שני יצרים יצה
 .בשמו דין ורחמים שהוא הנגלה והנסתר כדי להפרע ממנו ברשעתו

 .22לעיל הערה ' עי 35
 .33לעיל הערה ' עי 36
 .43לקמן הערה ' עי 37
 .39הערה ' עי 38
דהיינו הסתר (לעניין מקור דבריו ששלמות האדם תלוי במידת קרבת האלקים אל האדם  39

קרבם ,  רצוני לומר, השלמות והחסרון):חלק ג פרק יח(מורה נבוכים כ "מש' עי) 'והארת פניו ית
  .או רחקם ממנואל האלוה 
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äá ïååëîä úéìëúä çìöéù ãò äìàä íéèøôä ïéá íéáø íéñçéå. íìåàå  øùà äéøáä
äæä ìåãâä ïéðòì äãúòúä,úé åá úå÷éáãì åðééäã  'îë"ù, ìëáù úéø÷éòä àø÷ú àéä 

äàéøáä,ãö äæéàá øæåò àìà äéäé àì úåàéöîá àöîéù äî øàù ìëå , äðéçá äæéàá åà 
àöîéå çìöéùì úéìëúä ìà,åðøëæù úéø÷éòä äéøáì íéìôè åàø÷é ïë ìòå .  

)ä(îä àéä úîàá úéø÷éòä äéøáä êà éùåðàä ïé40, ïéá íéàøáðä øàù ìëå 
åðîî íéìôùä ïéáå åðîî íéäåáâä,åðéðò úîìùäì åøåáòá àìà ïðéà , úåðéçáä ìë éôì 

îëå íäá àöîéì úåéåàøä úåðåùäå úåáøä"ñá íéðôì ãåò ù"ã. úåãîä ìëå äìëùää äðäå 
íãàä íá íìúùäì åàöîðù úåîéìù éðéðò íä úåáåèä,ä úåãîå øîåçä éðéðòå øä úåò í

úåîéìùä åì úåð÷ì íäéðéá íùåî íãàäù åðøëæù ïåøñçä éðéðò41.   
  

  פרק ג
  במין האנושי

  

  בחירת האדם

)à(úé åá ÷áãéì úàøáðä äéøáä äúåà íãàä úåéä åðøëæ øáë ', úìèåîä àéäå 
úåðåøñçäå úåîéìùä ïéá,úåîéìùä úåð÷ì åãéá úìåëéäå . åúøéçáá äæ äéäéù êéøö íìåàå 

åðåöøå,Äà éë éä åìúåîéìùá íéðô ìë ìò øçåá úåéäì åéùòîá çøëåî ä, àø÷ð äéä àì 
åúåîéìù ìòá úîàá,åéìòá åððéà éë ,åúåð÷ì øçàî çøëåäù ïåéë , ìòá àåä åäð÷îäå 

åúåîéìù,úîéé÷úî äðåéìòä äðååëä äúéä àìå .åúøéçáì øáãä çðåéù çøëåä ïë ìò , 
íäî ãçàì úçøëåî àìå ïéããöä éðùì äìå÷ù åúéèð äéäúù, äøéçáä çë åá äéäéå 

äöøéù íäî äæéàá õôçáå úòãá øåçáì,äöøéù íäî äæéà úåð÷ì åãéá ïë íâ úìåëéäå , 
öéá íãàä àøáð ïë ìò"öéå è"äöåø àåäù ãöì åîöò úåèäì åãéá äøéçáäå ø42.  

  הרכבת הגוף והנשמה

)á(éåàøë íìùð äæä øáãä úåéäì íìåàå , íãàä äéäéù äðåéìòä äîëçä äøæâ 
î áëøåîíéëôä éðù,äëæå úéìëù äîùðî åðééäã 43, óåâå éöøàøåëòå 44, íäî ãçà ìëù 

 - הדרך מאיר -
 ראה את מעשה האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו :)פרשה ז פסקה יט(קהלת רבה ' עי 40

ה את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה "בשעה שברא הקב
 .נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי

 . להיות ציין כאן ולא שםואולי צריך' לקמן פרק ג אות ב' עי 41
 .33לעיל הערה ' עי 42
.  צורה הראשונה היא הנפש השכלית:יש באדם שלש צורות נפשיות: )א"ט ע(ח "זו' עי 43

והיא הנפש אשר , תוהמתאות תאו, היא הנפש הבהמית, השלישית. היא הנפש המדברת, השניה
. כנגד המדרגה התחתונה שאמרנו, הנפש הראשונה היא נפש הבהמית, איתימא הכיו. תמעול מעל

כנגד מדרגת , נפש השכלית. שהיא מעלה יתירה על הראשונה, כנגד השמים, נפש המדברת
 .שהיא המעלה העליונה על כל אלה, המלאכים

שמשין ואית מלאכין דאינון משמשין לגופא ומלאכין דמ :)ב" עדף קיח(משפטים זהר ' עי 44
לנשמתא וכגוונא דאית אפרשותא בין גופא לנשמתא הכי אית אפרשותא בין מלאכין דגופא 

כי גבוה מעל גבוה שמר ) קהלת ה ז(למלאכין דנשמתא ואית נשמתא לנשמתא ומלאכין למלאכין 
וגבוהים עליהם ואלין דאינון נשמתא לנשמתא כלהו חד ואף על גב דארח מתלא אינון כגופא אצל 

אף על גב דאיהי לקבל שאר ) נשמתא(ין לאלין בגין דמקבלין אלין מאלין הכי שכינתא נשמתא אל
ה חשיבא כגופא אבל כלא חד הכא גופא ונשמתא " כנשמתא אצל גופא לקבל קבדבריאהנהורין 
. דא חיי ודא מותא. דא חומר ודא שכל. מה דלאו הכי בבר נש דגופיה ונשמתיה בפרודא. כלא חד
  . ד עץ חיים היא למחזיקים בה"ינתיה חיים ההה חיים ושכ"אבל קב

ויש מלאכים המשמשים את הגוף ומלאכים המשמשים את הנשמה וכמו שיש הפרדה : תרגום
בין גוף ונשמה כך יש הפרדה בין המלאכים של הגוף לבין המלאכים של הנשמה ויש נשמה לנשמה 

ואלה שהם נשמה לנשמה כי גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם ) קהלת ה(ומלאכים למלאכים 
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åãöì òáèá äèé.úåéìëùì äîùðäå úåéøîåçì óåâä åðééäã , ïôåàá äîçìî íäéðéá àöîúå 
äîò óåâä äìòúå àéä äìòúú äîùðä øáâú íàùå45, íìúùîä íãàä åúåà äéäéå 

ãúåòîä úåîéìùá.øîåçä åá çöðéù íãàä çéðé íàå ,  åúîùð ìôùúå óåâä ìôùé äðä
åîò,ç åðîî äçãðå úåîéìùì ïåâä éúìá íãàä åúåà äéäéå "å46. ìéôùäì úìåëé äæä íãàìå 

îë åúåîéìù úåð÷ìå åúîùðå åìëù éðôì åøîåç"ù.  
  עולם הזה ועולם הבא

)â(úé åáåè øæâ íðîàå  ' âéùäì íãàì êøèöîä äæä úåìãúùäì ìåáâ äéäéù
úåîéìùä,ìãúùä íéìùäùëå íéçöð çöðì åúàðäá çåðéå åúåîéìù âéùé åúå, å÷çåä ïë ìò 

íéðîæ éðù åì:äãåáòä ïîæ ãçà ,øëùä ìåáé÷ ïîæ ãçàå . äáåøî áåèä úãî íìåàå 
÷÷åçî ïîæ äì ùé äãåáòäù,úé åúîëç äøæâù åîë ',äæì úåàð åúåéä . ïéà øëùä ìåáé÷å 

úéìëú åì,øùà úåîéìùá êìåäå âðòúî àåä íéçöð çöðì àìà åì äð÷ .  
  חלוף מצבי האדם בחלוף זמנו

)ã(åéø÷î øàùå åáöî óìçúéù éåàø êë åéðîæ óìçúä éôë íìåàå . ïîæ ìë éë 
 åì íéëøèöîä íéðéðòä ìë åá àöîéì åìëåéù úçà äðåëúá äéäéù êéøö äðä úåìãúùää

äæä úåìãúùää ïéðò éôì.ùåøéô , ìëùä ïéá åðøëæù äîçìîä åì àöîúù çøëåî äðä éë 
åçäåøî, øåòéùä éôë åìù úà úåùòìå èåìùìî øîåçä úà áëòéù øáã åì äéäé àìå 

åì éåàøä,åìù úà úåùòìå åì éåàøë èåìùìî ìëùä úà áëòéù øáã àìå . äéäé àì ïëå 
éåàøä ïî øúåé ÷æçúäì øîåçì íåøâéù øáã,éåàøä ïî øúåé ÷æçúäì ìëùì íåøâé àì íâå . 

òà éë"è øúåé äæ äàøð äéä ãçà ãöîù ôáå, äöøðä ïéðòäå úéúéîàä äðååëä éôì äðä 
íãàá,áåè åððéà åúåìãúùäá úåîéìùä úéð÷ àåäù .   

øëùä ìåáé÷ ïîæáå,äæì éëôä áöîá äéäéù åì éåàø äðä , äéäéù äî ìë äðä éë 
ïîæ åúåàá èìåù øîåçä, ÷áãúú àìù äîùðä ìò áëòîå êéùçî àìà äéä àì äðä 

úé àøåáá',ù àåä éåàø äðä ïë ìòå äîùðä àìà æà èåìùé àì, êùîð äéäé øîåçäå 

 - מאיר הדרך -
כולם אחד ואף על גב שדרך משל הם כגוף אצל הנשמה אלה לאלה משום שמקבלים אלה מאלה 

אף על גב שהיא כנגד שאר האורות של הבריאה כנשמה אצל הגוף כנגד ) הנשמה(כך השכינה 
הקדוש ברוך הוא היא חשובה כגוף אבל הכל אחד כאן גוף ונשמה הכל אחד מה שאין כך באדם 

גופו ונשמתו בפירוד זה חמר וזה שכל זה חיים וזה מות אבל הקדוש ברוך הוא חיים ושכינתו ש
  .חיים זהו שכתוב עץ חיים היא למחזיקים בה

 החומר מחיצה גדולה ומסך מונע השגת השכל הנפרד ,ל"ז, )חלק ג פרק ט(מורה נבוכים ' ועי
, מר הגלגלים כל שכן זה החומר החשוךחו, ואפילו היה החומר זך ונכבד רצוני לומר, כפי מה שהוא

ומפני זה כל אשר ישתדל דעתנו להשיג האלוה או אחד מן . אשר הוא החומר שלנו, העכור
ואל זה הוא הרמז בכל ספרי הנביאים שיש עלינו .  מבדיל בינו לבינםךהשכלים ימצא מחיצה ומס

בערפל או בעב וכיוצא באלה והוא נסתר ממנו בענן או בחושך או , מסך מבדיל בינינו ובין האלוה
 הלכות יסודי התורה פרק עוד משנה תורה'  ועי.להיותנו מקצרים מהשיגו מפני החומר, הדמיונות

 .ט שהיינו חומר וצורה- הלכות חד
יסוד זה של רבינו הוא עיקר גדול אשר מצינו כמה קדמונים מביאים אותו ומסיקים יסודות  45

מר אי איפשר שישיג שלמותו ולהיות האדם בעל ח): ט"ב פי"ח(עבודת הקדוש ' עי, נוספים על פיו
כי להיותם בעלי חמר חוייב שימצא , מצד ההשכלה בלבד בזולת מעשה כמו שיתבאר זה מהגלגלים

כדי שעל ידי הפעל ההוא ישיגו השלמות שנתיחד בהם כפי , להם פעל מה גשמי שהוא התנועה
  . טבעם
, י כונת האדם"כי עיקר ההשגה זו תלויה ע,  לי אמרגם ):הקדמה לח(שער הגלגולים ' ועי

לפי שעל ידם מתבטל כח אותם הקליפות הנמצאות במאכלות , וזהירותו בכל ברכות הנהנין
הוא מסיר מהם , י הברכות האלו הנאמרות בכוונה"וע, ומתדבקים באדם האוכלם, החומריות
  .ושאזהר בו מאד,  וזךשכליונעשה , ומזכך החומר שלו, הקליפות

עבר אדם עברה , ל"ז ,) חלק ג פרק יד,מאמר חקור דין(ע מפאנו "עשרה מאמרות לרמ' עי 46
 מיד הותר הקשר , וכיון ששנה בה.אחת הותר חצי הקשר מצד החומר שנתקלקל באותו מעשה

 , והעובר ושונה, והמשילוהו בעלי אגדה לכלב רע האסור בזיקים. שנחלש הנפש ונפסד השכל,לווכ
 . שאין לו על בעל הכלב אפילו תרעומות, ודיניה הוי. בעצמומתיר אותו ומשסהו
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éøîâì äéøçà,ììë äãé ìò áëòé àìù ïôåàá 47.äåò úåîìåòä éðù åàøáð ïë ìò íðîàå " æ
äåòå"á.äåò "åìù íééòáèä íé÷åçäå íå÷îä æ, úåìãúùää ïîæ ìë íãàì éåàøù äî íä 

äåòä"åìù íé÷åçäå íå÷îä á,øëùä ìåáé÷ ïîæá åì éåàøù äî íä .  
  נושי נשתנההמין הא

)ä(úòãì ãåò êøèöéù äîîå , åðàù åîë ïåùàøä åðéðò ïéà éùåðàä ïéîä äðäù 
äúò åúåà íéðéçáîå íéàåø,åá äéä ìåãâ éåðéù íìåà éë ,äãà ìù åàèç ïéðò àåäå " ø

äìçúá åéäù äîî íìåòäå íãàä åá äðúùðù. íäéúåãìåúå äæä éåðéùä éèøô íìåàå 
íéáø,ñá íéðôì íá øáãð ãåòå "ã. åéàåùðá äðçáääå éùåðàä ïéîá øåáéãäù àöîðå 

íéìåôë,àèçä íãå÷ åúðéçáá åéàåùðáå åá øáåãé éë , øçà åúðéçáá åéàåùðáå åá øáåãéå 
àèçä,æòá ãåò øàáðù åîëå "ä.  

)å(äãà äðä "äðä ãò åðøëæù áöîä åúåàá ùîî äéä åúøéöé úòá ø, äðäù åðééäã 
 íééëôää íé÷ìçä éðùî áëøåî äéä àåäåðøîàù,óåâäå äîùðä íäù . éðù åéä úåàéöîáå 

òøäå áåèä íéðéðòä,íäî äöøéù äîá ÷áãäì íäéðéá ìå÷éùá ãîåò àåäå . éåàø äéä äðäå 
åôåâ ìò åúîùð øéáâéå áåèá øçáéù åì,åøîåç ìò åìëùå , çðå ãéî íìúùî äéä æàå 

çöðì åúåîéìùá48.  
  פעולות הנשמה בגוף

)æ(òãúù êéøö ,òàù "ðà ïéàù ô úìåæ úøçà äìåòô óåâá äîùðì íéùéâøî å
äìëùääå úåéçä, øçà éåìéò åäìòúå åøîåçå óåâä íöò êëæúù ä÷åçá ùé úîàá äðä 

éåìéò,úåîéìùá äàðäá äîò úååìúäì éåàø äéäéù ãò .äãà äéä äæ øáãì íðîàå " òéâî ø
àèç àì åìà,êåëéæ øçà êåëéæ åôåâ úà úëëæî åúîùð äúéäù ,ä êëãæî äéäù ãò  øåòéù

éçöðä âåðòúá òá÷ðå êøèöîä49.  
  ר"תולדות חטא אדה

)ç(ìåãâ éåðéù íéøáãä åðúùð àèçù ïåéëå .àåäå , äàéøáá åéä äìéçúá äðä éë 
äãà äéäéùì êøèöî äéäù äî øåòéùá åéäù úåðåøñçä"åðøëæù ìå÷éùä áöîá ø, äéäéå 

 - הדרך מאיר -
 .שער הגמול אות קכד' עי 47
 אלא שיהיה בן , מות תמות אין הכוונה שימות ביום אכלו):ב יז(רבינו בחיי בראשית ' עי 48

 .ל לולא שחטא לא ימות לעולם אבל יהיה קיים נצחי כמלאכי השרת"מות כי על דעת רז
כבר השיבונו אליך כי קיום הגוף יהיה בקיום הנפש וקיום הנפש :  קכדשער הגמול אות' עי 49

כאשר נאמין אפילו בפשט הכתובים , והמתקיים יהיה כמקיים בהתיחדו בו, בהתיחדה בדעת עליון
פ שנאמין "ואע,  הראשון שהיה ראוי שיתקיים ויחיה לעד אלו לא חטא בחטא ההואדםעל א

הראות כח הנפש על הגוף האפל ,  ונתחזק אצל הכל באמתוכן נאמין, בחרבן העולם בשנת השמטה
  .כענין קירון פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה, בדבקה בדעת עליון

אמרו עליו , ל על אדם הראשון ועל כל דבק ביוצרו ומתלבש ברוח הקדש" יאמרו רבותינו זוכן
אליעזר ' ואמרו עליו על ר, ידיםעל פנחס בשעה שהיה רוח הקדש שורה עליו היו פניו בוערות כלפ

 אדם מכיר אם ןהגדול כשהיה דורש במעשה בראשית היו קרנותיו יוצאות כקרנותיו של משה ואי
וכן אמרו בספרי פניהם של צדיקים לעתיד לבא דומים לחמה וללבנה ולרקיע , יום אם לילה

ו בחקירה הזאת ואם דעותינו לא ישיג, ולכוכבים ולברקים ולשושנים ולמנורות בית המקדש
אבל נאמין שהוא כן כי הבורא אותה יתברך שמו יודע מסודות הנפש , מאיזה צד תהיה המדה הזו

ועוד אנחנו רואים שחפצי הנפש המזדמנים כרצונה נותנין לגוף הנאה ,  יותר מהתחכמותנומהותהו
כמה לחכמים וכל שכן ח, ומוסיפין בו זהר והדר ושומן ובריאות אפילו בבואם אליו בעמל ויגיעה

  .כענין שכתוב חכמת אדם תאיר פניו
ונחזור בקצרה כי שכר הנפשות ,  ביארנו כונתנו בשכרי המצות ועונשןעכשיוש עוד "ועיי

, ופעמים קורין אותו עליה וישיבה של מעלה, וקיומם בעולם הנשמות נקרא לרבותינו גן עדן
א יום הדין ותחיית המתים שהוא ובסופן יה, ואחרי כן יבאו ימי המשיח והוא מכלל העולם הזה

והוא העולם הבא , ה" הגוף והנפש והוא העיקר הגדול שהוא תקות כל מקוה להקבהכוללהשכר 
ותתעלה , דבקה בגן עדן עולם הנשמותיוהנפש תדבק בדעת עליון כה, שבו ישוב הגוף כמו נפש

  .בהשגה גדולה ממנה ויהיה קיום הכל לעדי עד ולנצח נצחים



  'דרך ה

16 

åéôë òéâéá úåîéìùä úà çéåøäì íå÷î åì.åàèç éãé ìò íðîà ,ôñåð  úåðåøñç åáøúðå å
äìë äàéøááå íãà ìù åîöòá,íãå÷ äéäù äîî ïå÷éúä äù÷úð ãåòå 50.ùåøéô , äðä éë 

úåîéìùä úåð÷å åá òáèåîä ïåøñçä ïî úàöá åì ì÷ð äéä äìçúá, äîëçä äøãéñ êëù 
øùåéäå áåèä úãî éô ìò íéøáãä úà äðåéìòä. ïåøñçìå òøì äáñ íãà äéä àì ïòé éë 

åáù,áèåä êëù àìà öéá åá òéåúø51,áåèä ìà äðôéå òøä ïî åîöò øéñéù äîá äðä , âéùé 
úåîéìù úåð÷å ïåøñçä ïî úàö ãéî52.åàèçá íðîà , øúåé úåîéìùä øúñð åãé ìòù ïåéë 

äéäùî,úåðåøñçä åáøúðå ,åîöòì äòø íøåâä àåä äéäå , åì ì÷ êë ìë ãåò äéäé àì äðä 
ù úåîë úåîéìùä úåð÷ìå ïåøñçä ïî úàöì áåùìåðåøñç úîøâ àåä äéä àìù úòá äéä, 

îëå åø÷éòî øöåð êëù àìà"ù. òéâäì äúò êøèöîä åúåìãúùä çøëäáù ïëù ìëå 
úåîéìùì,ìåôë àåä äðä ,íìåòäå íãàä åáåùéù äìçú êøèöé éë æ  åéäù áöîä ìà

àèçä íãå÷ äðåùàøá,êë øçàå , éåàø äéäù úåîéìùä áöî ìà àåää áöîä ïî åìòúéù 
äìòéù íãàì53.  

  המיתה והתחיה

)è(úé åðéã úãî äøæâ äæ ìë ãáìî íìåàå  ' äúòî íìåòä àìå íãàä àì åìëåé àìù
äì÷ì÷úðù äøåöá íãåò úåîéìùä ìà òéâä, äáøúð äáù åéùëò íäì ùéù äøåöä åðééäã 

ãñôää øáòî øåáò çøëäá íäì êøèöé àìà òøä, ìëì ãñôääå íãàì äúéîä åðééäã 
åîò åì÷ì÷úðù íéåää øàù54,å  äìçú åðîî àöúù øçà àìà óåâä êëæì äîùðä ìëåú àì

ðëúå ùãç ïéðá äðáéå øåæçé æàå ãñôéå óåâä úåîéåñåäëëæúå äîùðä åá . åìë íìåòä ïëå 
úåîéìùì äéåàø úøçà äøåöá äðáéå áåùéå äúò ìù åúøåöî áøçúé55. ìò øæâð ïë ìòå 

äéçéå øåæçéå úåîéù íãàä,íìåòä ìòå íéúîä úéçú ïéðò àåäå ùãåçéå øåæçéå áøçéù , 
æ åøîàù äî ïéðò àåäå" ì  áåøç ãçå àîìò éåä äðù éôìà àúéù)ò æö ïéøãäðñ"à( , óåñìå

á÷ä äðù óìà"åîìåò úà ùãçîå øæåç ä )ò íù"á(56.  

 - הדרך מאיר -
אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם בתורתו '  ויעש ה): יב'סיכ "פ(רבה בראשית ' עי 50
שם מתבאר עומק  ,א"ע יב ז"ותיקו ב"ע לו בראשית זהר' עיו. מ מצאו כתוב כתנות אור"של ר

שקודם החטא הלבוש שלו , לפרש את ההבדל שבין אדם הראשון קודם החטא לאחריו, הדברים
. ביחס לנפשו" עור"נהיה חומר ו) לבושו( לאחר החטא נהיה גופו ואילו, אור ורוחניות' היה בבחי

   .'ן סוף פרק א"ד ומ" ומ'ד פרק נוגה קליפתשער  ח"עעוד בענין  'עיו
אתא נח וחמא דהא גופא אתבני מאתרא דיצר הרע אקריב קרבן כמה : )ב"פט ע(זהר נח ' עי 51

כי יצר לב האדם רע ) וכתיב(' גוה את ריח הניחח ו"וירח יהו) שם ח כא(דאקריב אדם מה כתיב 
  .מנעוריו

 . הקריב קרבן כמו שהקריב אדם,בא נח וראה שהנה הגוף נבנה מהמקום של היצר הרע: תרגום
 ".ריווכי יצר לב האדם רע מנע" וכתוב ,"' וגואת ריח הניחוח' וירח ה"מה כתוב 

עת היה יכול אם אדם הראשון לא היה חוטא בעץ הד: )ד"לו ע(י "שער מאמרי רשב' עי 52
י תפלותיו של יום השבת ההוא את העולמות עליות אחרות יותר גבוהות במאוד מאוד "להעלות ע

 .עליה אחר עליה בכל תפלה ותפלה
 .69לקמן הערה ' עי 53
דרש הנעלם מ (ימותו ויחיו מידתחילה צדיקים שיהיו בדור של תחיית המתים אפילו ה 54

 ).א"תולדות קמ ע
 .56לקמן הערה ' עי 55
תא חזי שמיטה דא לא אתקשר בקיומא שלים בימינא ובשמאלא : )ב"נ ע(זהר בראשית ' עי 56

 אמיומא דאשתכחת כד בעיא לאתקשרא אושיט דרועא שמאלא לקבלה וברא עלמא דין ובגין דהו
שמאלא לית ביה קיומא עד זמנא דאלף שביעאה דבההוא יומא לחוד אתקשר כדין מסטרא ד

בימינא וכדין תהוי בין ימינא ושמאלא בקיומא שלים וישתכחון שמים חדשים וארץ חדשה וכדין 
   .לא תעדי מתמן לעלמין

 כשרוצה ,שנמצאת שמיטה זו לא נקשרת בקיום שלם בימין ובשמאל מיום ,בא וראה: תרגום
 ובגלל שהוא מצד שמאל אין בו קיום , הושיט זרוע שמאל כנגדה וברא את העולם הזה,להתקשר
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)é(äæ ùøù éôì äðäå  ,éúéîàä ìåîâä ïîæ, äìòîì åðøëæù øëùä ìåáé÷ ïîæ åðééäã 
åîå÷îå,äéçúä øçà àåä ,ùãçúéù íìåòá . åôåâ úåéäá åúîùðáå åôåâá åá äðäé íãàäå 

åúîùð éãé ìò êëåæî,àåää áåèá äðäð úåéäì äãé ìò ïëåîå 57. íéùðàä íù åðçáé íìåàå 
äãåáòä íìåòá åçøèù äî øåòéùä éôë íúìòîå íúâéøãî óìçúúå, åìãúùäù äî éôëå 

úåîéìùä ïî âéùäì58.å óåâá øéàúå äîöòá äîùðä øäãæú äæ øåòéù éôë éë åäëëæú, 
äìòîå ø÷é íäéðù åð÷éå,á ïåãàä ìà áø÷úäì íéåàø åéäéå " úåðäéìå åéðô øåàá øåàéìå ä

éúéîàä åáåèá.  
  עולם הנשמות

)àé(îëå íãàä ìò äúéîä äøæâðù úåéäá íðîàå "ù, êéøö äæä áëøåîäù àöîðå 
øáçúäì áåùé øçàå äî ïîæì ãøôéù,ðùì íå÷î äéäéù éåàø äæä ãåøéôä ïîæá íâ äðä  é

íéãøôúîä íé÷ìçä,àåää ãåøéôì äöøðù äîì úåàð . åãåñéì øåæçéù êéøö óåâä äðäå 
åúøåö ãñôúå åúáëøä ãøôúå,áåùé åéìà øôòä ïî äéäå ìéàåäå ,úé øîàù äî àåäå " ù

 íãàì)èé â úéùàøá (áåùú øôò ìàå äúà øôò éë59. äîùðä êà ]äéùòîá äëåæä [ äðä
î óåâá äùòéù ãò úåôöì àìà äì ïéàúåùòéì êéøöù ä, ãñôääå äëúää åðééäã 

êéøöù ïîæä ìë øôòá øàùääå äðåùàøá,ääå éðëéì áåùúùì êë øçà ùãçî úåðáñåá . 
êë ïéáå êë ïéá íå÷î äì äéäéù êéøö íðîàå,úåîùðä íìåò ïëåä äæ êøåöì íìåàå , åáù 
óåâäî ïúàö éøçà úåëåæä úåîùðä äðñðëú,úä ïîæ ìë äçåðî íå÷îá íù äðáùúå  ìâìâ

åéìò ìâìâúäì íéåàøä íéðéðòä óåâä ìò60. àåää ïîæä ìë äðäå ÅúÆùÀáÈðä ïää úåîùðä 

 - מאיר הדרך -
 ואז תהיה בין הימין והשמאל , שבאותו יום לחוד מתקשר אז בימין,עד הזמן של האלף השביעי

 . ואז לא תזוז משם לעולמים, וימצאו שמים חדשים וארץ חדשה,בקיום שלם
דבר מסתפק הוא במשנה , וא סוף מתן שכרן של מצותב שה"העוה: שער הגמול אות קכד' עי 57

זו ולא נתבאר בפירוש אם הוא עולם הנשמות ושכרן המגיע לכל אחת מהן בעצמה אחרי המות 
 בזמן בלבדאו הוא עולם אחר שיתחדש ויהיה השכר בגוף ובנפש או לנפש , מיד כמו שהזכרנו

למה תנא הוא כפר בתחיית המתים  שאמרו בגמרא על המשנה הזו וכל כך וראינו, ההוא המתחדש
וזה מורה כי , ה מדה כנגד מדה"לפי שכל מדותיו של הקב, לפיכך לא יהא לו חלק בתחיית המתים

ה מחיה בתחיית המתים ואינו עולם הנשמות שקראנו "ב הוא עולם השכר לאותן שהקב"העוה
  .אלא עולם התחיה הוא, אותו גן עדן

, זה גן עדן משמש עוד בגמול גשמי ממש לזמן התחיה כי המקום הובאמת: שם אות קכג' ועי
', ה לעשות סעודה לצדיקים בגן עדן וכו" עתיד הקב,)'ב, ג"ר י"במדב(ל "והוא מה שאמרו רבותינו ז

ה לעשות מחול לצדיקים בגן עדן הוא יושב ביניהם וכל "עתיד הקב) 'א א"תענית ל(וכן יאמרו עוד 
, וזה עונג ושכר עתיד בזמן התחיה, מר הנה אלהינו זהאחד ואחד מראה עליו כאילו באצבע שנא

והראות השכינה כאלו מראה באצבע מתוך המחול השגת המעלות ועונג התיחדות מתוך שמחה 
שנתעלית נפשו על גופו עד שבטלו , לומר כי יגיעו אנשי העולם ההוא למעלת משה רבינו, גופית

לו ראיתו ושמיעתו בעין הנפש בלבד לא  והיה מלובש בכל שעה ברוח הקדש כאיותכחותיו הגופ
כאשר יעשו שאר הנביאים בהתבטל הגוף והתפשט הנפש מכחותיו שיאצל , במצועי העין הגופי

  .62ד לקמן הערה "ראב' ועי. עליה רוח הקודש ותראה בראות עצמה כאשר יראה מיכאל או גבריאל
 .ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיק" עתיד הקב,ר יוחנן"אמר רבה א: א" עב עה"ב' עי 58

 הר ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן ונוגה אש להבה לילה כי על כל ןעל כל מכו'  וברא ה,שנאמר
  . מלמד שכל אחד ואחד עושה לו הקדוש ברוך הוא חופה לפי כבודו.כבוד חופה

 הולך האדם אל בית עולמו בית העולם לא נאמר אלא יכ ):פרשה יח פסקה א(ויקרא רבה ' עי
בית עולמו מלמד שכל צדיק וצדיק יש לו עולם בפני עצמו משל למלך שנכנס למדינה ועמו דוכסין 
ואיפרכין ואיסטרטיוטין אף על פי שהכל נכנסין בפילון אחד כל אחד ואחד שרוי לפי כבודו כך 

  .יש לו עולם בפני עצמו מיתה כל צדיק וצדיק םפ שהכל טועמין טע"אע
ה "ב ע"ב(כך אמרו חכמים . ב"כל אדם לפי מעשיו הוא זוכה בעוה): אות קטז( שער הגמול 'ועי

 .'ואמרו עשן בחופה למה וכו, לעולם הבא מלמד שכל צדיק וצדיק נכוה מחופתו של חברו) 'א
עפר , )ית ב זבראש(ם את האדם עפר מן האדמה "ה אלהי" וייצר יהו:ב"זהר פקודי רסח ע' עי 59

 .כי עפר אתה ואל עפר תשוב) שם ג יט(כמה דאת אמר , עפר איהו ויתוב לעפרא, איהו ולא חומר
זה הגן עדן התחתון שהזכרנוהו : ל"ן בשער הגמול אות קכג ז"ש הרמב"כמ, ב חודש"דהיינו י 60

ותקון , וכבר שמו להם מקום עם העליונים, פ שאינן גוף"יש לנשמות בו חלק בשכר ועונג ואע
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äìòîì åðøëæù éúéîàä ìåîâä ïîæá êë øçà ïäì ïúðéù äî ïéòî âåðòúáå äìòîá, íâ éë 
 ïë éøçà ìåîâä íâ ããîé ïäéôìù åùòù íéùòîä éôì ããîéù éàãå úåîùðä íìåòá åúìòî

åðîæá61.îàä úåîéìùä êà  àìà äîùðä àìå óåâä àì åäåâéùé àì åì íéëåæì ãúåòîä éúé
äéçúä øçà úéðù ïøáçúäá62.  

  תועלת לאדם בעולם הנשמות

)áé(åá úáùì úåîùðì íå÷î úåîùðä íìåò úåéä ãáìî íìåàå , ïúåéä ïîæ ìë 
îë óåâì úåôöî"ù,ïîöò úåîùðì åá àöîð ìåãâ úìòåú ãåò äðä , äîì óåâì ïäéøçàå 
ë øçà êøèöéùäéçúä ïîæá ê.äæå , úåîéìùì òéâé àìù íãàä ìò äøéæâä äúéäù øçà éë 

úåîä éøçà àìà,òà " éç åðãåò åéùòî ãöî åì äàøð øáëù ô] åì òéâî äéä àì äæ úìåæ éë
íìåòî,äåòá àìà úåîéìùä úéð÷ ïîæ ïéà éøäù "îëå úåîä íøè æ"ù, [ ïî êùîð ãåò

åòá óåâá äúåéä ïîæ ìë äîùðäù úàæä äøéæâää" ãøôéù øùôà éàù åá ÷åáã òøäù æ
éøîâì åðîî,äîåîòå äëåùç àéä íâ äéäú .òàå " íãàäù íéáåèä íéùòîä éãé ìòù ô

ø÷é úåîéìù äîöòá àéä äðå÷ äùåò, øäåæá øäãæäì ìëåú àìå úåìâäì øáãä ìëåé àì 
úîàá úâùî àéäù àåää ø÷éä éôë øäãæäì äì éåàø äéäù, ùåáë øàùð ìëä àìà 

ãò äúåîöòáúåìâäì ïúðéù ïîæä .ììë äãöî äáëòä ïéà íìåàå ,îë óåâä ãöî íà éë "ù, 
îë ìá÷éù éåàø äéäù êåëéæä ïîæä åúåà ìë ìá÷é àìù äæá ãéñôî åîöò àåäå"ù. íðîà 

äéøäæ èùôì äìåëé äðéàå äîöòá äùåáë àéäù úãñôî àéä íâ. úìòåô äðéàù ãåòå 
óåâä êåëéæ àéäù äì äéåàøä äìåòôä,úéä åìàå  äæá úîìúùî äúéä äúåà úìòåô ä

äîöò äìåòôä úåäî ãöî ìåãâ úåîéìù, íéìùîå áéèî úåéä àéä úåîéìù úìåòô éøäù 

 - מאיר הדרך -
 ויורדת הב חדש גופו קיים ונשמתו עול"עד י) 'ב ב"שבת קנ(לפי שאמרו חכמים , הענין הזה כך הוא

ב חדש "ופירוש הקבלה הזו כי כל י, ב חדש גופו בטל ונשמתו עולה ושוב אינה יורדת"לאחר י
עדיין כח הגוף קיים והנשמה נוטה לדעתה ולמעשיה כאשר היתה באמנה אתו בהצטיירות 

ב "לאחר י, פ שעולה לידיעת עולם הנשמות יורדת היא לענין שהיתה כבר"ואע, ת גשמיותמחשבו
ואין הכוונה במה ,  מדעות גשמיות ולבשה מלאכות ונתעטרה בעטרה של עולם הבאיתחדש נתעל

שאמרו גופו קיים בין שיהא הגוף נשרף לסיד או שיהא מן החנוטין שגופם מתקיים אלא הכוונה 
ב חדש חלק הנשמה בגן עדן להיות בעונג העולם העליון להם כענין נוטה "תן יובאו, למה שכתבנו

אלא , ל שיתעדנו הנשמות בפירות הגן ההוא או שירחצו בנהרות" רבותינו זונתואין כו, לגשמיות
כאשר תאמר על העומד בירושלים שתתלבש , הכוונה מפני שהוא שער השמים לאור באור החיים

נבואה בחפץ עליון בין בחלום בין במראה יותר מן העומדים בארץ נפשו רוח הקודש ומלאכות 
 במקום ההוא מתעלית לדבקות העולם העליון והשגת העונג שטמאה ומן ההשגה ההוות אל הנפ

בצדיקים דסלקי ונחתי למתיבתא ) 'ה ב"מ פ"ב(וזהו מה שמספרים רבותינו באגדה , הרוחני
ונים והירידה היא להשגת מה שיגיעו סגולת העליה היא השגת הנפש ודבקותה בעלי, דרקיעא

 .התחתונים בחייהם כגון הנביאים
 כי הכריתות הנזכרות בנפש בטחון גדול בקיום ,ותדע ותשכיל): ויקרא יח כט(ן "רמב' עי 61

הנפשות אחרי המיתה ובמתן השכר בעולם הנשמות כי באמרו יתברך ונכרתה הנפש ההיא מקרב 
יורה כי הנפש החוטאת היא תכרת ) להלן כב ג(ש ההיא מלפני ונכרתה הנפ) במדבר טו ל(עמה 

בעונה ושאר הנפשות אשר לא חטאו תהיינה קיימות לפניו בזיו העליון ולכך הוא מפרש הנפש 
  .כי העון אשר בה הוא יכריתנה) במדבר טו לא(ההיא עונה בה 

ן עליו חלקו כפי  כשהאדם נפטר לבית עולמו שוקלין בהן ופוסקי):אות קטו(שער הגמול ' ועי
 .הראוי לו בעולם הנשמות

פ שכבר נדונו "ליום הדין כשיחיו המתים כדמוכח קרא ואע: ב" ע ראש השנה טז'תוס' עי 62
אחר מיתתן בגן עדן או בגיהנם מפני הנפש עדיין יהיה דין אחר אם יזכהו לחיי העולם הבא שהוא 

  .כוקיים לעולם ויש שכבר קבלו דינם בגיהנם ומתוך כן שמא יז
עתידין צדיקים שיעמדו ) א"דף קי( כתובות אמרו): ב"ח ה"הלכות תשובה פ(ד "ראב' עי

אל תקברוני בכלים לבנים ולא ) ד"שבת קי(וכן היו מצוין לבניהם ' ו מחטה וכו"בלבושיהן ק
שלא ישובו הצדיקים לעפר אלא עומדין בגוייתם ) ב"סנהדרין צ(בשחורים שמא אזכה וכן אמרו 

 אפשר שהבורא ישים גוייתם חזקות 'ו עומדין ומתרפאין וכמםבמו) א" סנהדרין צשם(וכן אמרו 
 .57לעיל הערה ' ועי. ובריאות כגוית המלאכים וכגוית אליהו זכור לטוב
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åúìåæ63.éôì äì äúåàðä äìåòôä àéä úàæù ãåòå è äøöåð êëìù ä÷åçå äòá, àøáð ìëå 
úé åàøåá åì ÷÷çù äî ìòåôùë íìúùî 'ìòôéù,åäìòôé àìù ïîæ ìë úåîéìùî øñçå 64. 

íðîàåúåîùðä íìåò ìà äúëìå óåâäî äîùðä úàöá , úøäãæîå úèùôúî íù äðä 
äéùòî éô ìò äì éåàøù äî éôë äéøäæá, íù äúåéä ïîæ ìë íù úâùî àéäù äîáå 

óåâá äùìçúðù äîî ú÷æçúî65,äéçúä ïîæá äùòúù éåàøù äîì øúåé úðîãæîå , ãò 
äì äúåàðä äìåòôä åá ìåòôì ìëåú éåàøä ïîæá óåâá áåùúùëù,åðøëæù êåëéæä åðééäã .  

  

  הפרש בין כניסת הנשמה בעובר וכניסתה בתחיה

)âé(òãúù êéøö íìåàå ,äúò íâ éë ,ðëäá ñøáåòä óåâá äîùðä ,òà " àìù ô
äéùòîá úåîéìù ïéãò äúð÷,éîöòä äøäåæå äø÷é ãöî äðä , ìåãâ êåëéæ ïúúù éåàø äéä 

éùåðàä ïéîä øãâî àöåé äéäéù ãò øîåçì.øéæâ íðîà úé åú ' äçë úîìòîå äúåà úùáåë
äøäåæ úèòîîå,äæ ïéðò äðîî êùîé àìù ïôåàá , åúåàá äîöòá äèåì äîù áùú ìáà 

äðåéìòä äðååëä éôì êøèöîä øåòéùä, äöøðä øåòéùäå øãñä åúåàá óåâá úìòåôå 
úé åúîëçî'.úëìåäå äùåòù íéáåèä äéùòî éôë äðäå , øäãæäìå èùôúäì äì äéä 

îë"ù, äéä æàå óåâì êåëéæä äðîî òéâî,äìòîì åðøàéáù äøéæâä éôì íðîàå , äì ïëúé àì 
úåîùðä íìåòá äúåéäá àìà äæ.íìòúú àìå èòîúú àì äéçúä øçà óåâá äáåùá ïëà , 

äçë ìëáå äéøäæ ìëá ñðëú àìà,ìåãâ êåëéæ àåää óåâä úà êëæú ãéî æàå , êøèöé àìå 
íéãìéì äúò êéøöù èòî èòî ìåãéâä åì, àìà  êåëéæ åäëëæú ãéîå åá øéàú åúòùá ãéî

ìåãâ.åìéò ãçé äîùðìå óåâì åéäéù äæ òðîé àì íðîàå ééåìéò øçà íééí66.àåä ïéðòä ìáà , 
 ïåùàø êåëéæ ãéî ìá÷é åôåâå äìòðå ø÷é àåää íãàä äéäé óåâá äîùðä àåáá ãéîù

íéðåùàøä åééç éîé ìë äéäù äî ìëî åá äìòúé, éôë àåää êåëéæä äéäéå  íéùòîä ìë
øáë äùòù íéáåèä,úåîéìùá úåðäéì íéëåæä ïéá úåéäì åì éåàøù äâéøãîá åúåà íéùéå , 

àéää äâéøãîá àåäù éîì éåàøù äî éôë íéåìéò øçà íéåìéò íäéðù åìòúé êë øçàå67.   
  

  פרק ד 

  פרט לפניו בדרךשוהדרכים  ז"במצבו של האדם בעוה

)à(äåòá íãàä ìù åáöîá "ðéðò éðù åðçáé æíé: åé÷ìçá íãàä ìù åîöò úðåëú 
íúáëøäå,åì äåìúîù äî ìëá åá íùåî àåä øùà íå÷îäå .  

  ז"תכונת האדם בעוה

 - הדרך מאיר -
 ).א"לח ע(י "שער מאמרי רשב' ועי) ב"נט ע(כ "מקור לכל העניין בשעה' עי 63
 .'א פרק ב אות א" לעיל ח'עי 64
ישיג לדעת כל התורה ,  ולעתיד לבא כל אחד ואחד מישראל:עיין שער הגלגולים הקדמה יז 65

ע "וכן בג. י הפרוש ההוא נברא ונתהווה כנזכר"אשר ע, כפי אותו הפירוש המכוון עם שרש נשמתו
 .ישיג כל זה, אחר פטירת האדם

הענין כי בעולם . ב"ז ולא בעוה"וחה לא בעוהח אין להם מנ"ת: ס ברכות"ליקוטי הש' עי 66
ה "ח עוסקים בתורה ועולין ממדרגה למדרגה ומישיבה לישיבה כי אפילו מרע"שלאחר המיתה ת

ס יצא אדם "ת אין לו סוף כך תורתו אין לה סוף וז"בכל יום ויום עולה ומשיג יותר כי כמו שהשי
ל "ז יוצא תחלה לפעלו ר"אדם מעוהז כי כשיצא ה"ל לעסוק בתורה במה שפעל בעוה"לפעלו ר

ל שיגמור "כ לעבודתו שהוא עובד שם וטורח עדי ערב ר"ז ואח"לעסוק בתורה במה שפעל בעוה
להם מנוחה ומלאה הארץ דעה כל אחד לפי ' ז הדומה לערב כי לעתיד אחר התחיה יהי"העוה

ח "תורה יש בה רמס כי ה"ע ובסוד עצמו יש בו פרד"והנה יש תורה באצילות וכן בבי. מדריגתו
בו ' כ הוא בכל פרצוף יהי"ת שהם כנגד האיברים והגידים שבאדם וא"ה מצות ל"מצות עשה ושס

 .ג מצות והבן זה"כל התרי
 .68הערה ' עי 67
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)á( úðéçááåîöò íãàä ,áëøåî àåä êéà åðøëæ øáë äðä , éðù åá åáëøúðù ãçà 
íéëôä,óåâäå äîùðä åðééäã .åá ééðåùàø úåéøîåçäù åðéðéòá íéàåø åðçðà äðä íìåàå , 

åéúåãìåúåãàî åá úå÷æç ,ë èòîë åúãéì øçà ãéî äðä éë åéøîç åì, åá ìòåô ìëùä ïéàå 
èòî àìà,åðéðò éôë ãçà ìëá ÷æçå êåìä ìëùä êìé åìãâúä éôëå . øåñé àì íéðô ìë ìòå 

åéðéðò ìà åúåà úåèäîå åá ìåùîî úåéøîåçä, ÷æçúéå äá ãîåìéå äîëçá ìãâé íàù àìà 
äéëøãá,òáè úà ùåáëì õîàúé äðä å,åãéî åéúååàú ïñø çìùé àìå , úëìì íöòúéå 

ìëùä úåëéìäá.íéàåø åðàù äìàä íéðéðòä úåéëåú íìåàå , øîåçä úåàéöîáù àåä äðä 
òáèá êùçäå úåøéëòä àöîð åúåîöòå,ãàî ÷åçø úåàéöî àåäå , ïéðòä àåäù äîì éëôäå 

úé ìàä ìà íéáø÷ì úîàá',åúùåã÷á íé÷áãúîå .òà äîöò äîùðäå "öòáù ô àéä äî
äðåéìòå äëæ, äðéðòî äéåçãå äùåøâ úàöîð åá äëáúñäå éøîåçä óåâá äñðëäá äðä 

åì éëôä ïéðò ìà éòáèä, ïë íà àìà åðîî úàöì ìëåú àì çéøëî çëá åá äùåáëå 
äçéøëîä çëä ïî ÷æç çëá õîàúú.á ïåãàä øæâù úåéäáå " íãàä óåâ ìù åæ äáëøäù ä

 íìåòî ãøôú àì åúîùðå]ùåøéô,éë  úéçú ãò äòù éôì øáã àìà åðéà äúéîä ãåøéô 
íéúîä,óåâì áåùì äëéøö êë øçà êà ,íéçöð çöðì ãçé åîéé÷úé íäéðùå [, çøëåî äðä 

úåéøîåçä êùç çë úà úùìçîå úëìåä äéäúå ÷æçúúå äîùðä ìãúùúù, øàùéù ãò 
êåùç éúìá óåâä,éäù äî úçú ïåéìòä øåàá øåàéìå äîò àåä úåìòúäì ìëåé æàå  äú

äìçúá åîò àéä úìôùðå úëùçúî.äåòá íãàä íìåàå " ÷æç øîåçäù ãçà áöîá àåä æ
îëå åá"ù, éåàøù äîî ãàî ÷åçøå ìåãâ êùçá íãàä àöîð êåùçå øåëò øîåçä úåéäáå 

úé åá ÷áãúî úåéäì äéäéù åì'. ãâð åúîùð úà ÷æçì åúåìãúùä íéùéù êéøö äæá íðîàå 
åøîç çë,åáöî úà áéèéäìå ,åìòäì åì éåàøä øåòéùä ãò éåìéòî åîöò ú68.  

  מה שגורם לאדם עולמו ועסקו

)â(åëåúá àåä øùà íå÷îäå ,êåùçå éøîç àåä íâ ,íééøîç åáù íéàöîðä ìëå , 
éðôåâå éøîç ÷ñò àìà äéäéù øùôà éà åàåìîáå åá íãà ìù ÷ñòäå,ëù ïåéë å íééøîåç íì

íéðôåâå.çéøëî åé÷ìç úáëøäå åîöò íãàä ìù åúðåëúå äæä ÷ñòä åì íé, åì øùôà éà éë 
íééòáèä íéðéðòä ìë øàùå äéúùå äìéëà éìáî, ìëåéùì ïéð÷å ïåä éìáî åì øùôà éàå 

äìà åéëøö âéùäì.å÷ñò ãöî ïéáå åîìåò ãöî ïéá íãàä ìù åôåâ ãöî ïéáù àöîðå , àåä 
åëùçá ò÷åùîå øîåçá òåáè, áöî ìà úåìòúäì åì êøèöé ÷æç úåìãúùäå ìåãâ ìîòå  êæ

äæî,äìàä íééøîåçä íéðéðòá åòáèá çøëåî àåäå .  
  

  הפעולות החומריות נעשות פעולות שלימות

)ã(úé åúîëç úöò ÷îåòî íìåàå  ' íãàä úåéäá óàù ïôåàá íéøáãä øãñì äéä
åðáúëù åîë çøëäá øîåçá òå÷ù, úà âéùä éðôåâä ÷ñòäå åîöò øîåçä êåúî ìëåé 

ìòîä ìàå êåæä ìà úåìòúäå úåîéìùää.åúäáâä äéäú åúìôùä àáøãàå ç69, äð÷é íùîå 

 - הדרך מאיר -
כי '  פי שהוצרך אל עשרה מאמרות הוא כדי ליפרעוהטעם )שער ב פרק ו(פרדס רמונים ' עי 68

כ היה אדם חי "י עשרה מאמרות ירדו הנבראים אל תכלית שאם היו בלתי בעלי תכלית א"ע
לעולם ולא יקבל עונש על עונותיו והיתה צד הטומאה והקליפה מתפשטת בעולם והקלקול אינו 

לכן הוצרך להיות העולם בעל תכלית . ז ואינם רואים בטוב"בעהוכן הצדיקים היו נשקעים . נתקן
' פי. 'שמאבדים את העולם שנברא כו' ופי.  כדי ליפרע מן הרשעים ולתת שכר טוב לצדיקיםוגבול

וכן . שמאבדין העולם ויש להם כח לכלותו מפני היותו בעל תכלית ונברא בעשרה מאמרות
 לא היו הצדיקים מקיימין אותו ולא הרשעים תכליתהצדיקים מקיימין אותו שאם היה בלתי בעל 

 . הוכרח להיותו נברא בעשרה מאמרותלזה. מאבדין אותו
והם המצות , האדם להיותו גשם צריך אל פעל גשמי) טחלק ב פרק י(עבודת הקודש ' עי 69

להיות . ' וכוהמעשיות אשר בם ישיג השלמות והוא הקיום ותשלם בו הכוונה אשר נברא בעבורה
ו שיתבאר זה האדם בעל חמר אי איפשר שישיג שלמותו מצד ההשכלה בלבד בזולת מעשה כמ
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åäåîë ïéàù ãåáëå ø÷é,çøæé äâåðì úåîìöä úàå øåàì êùçä úà êôåä åúåéäá 70. éë äæå 

 - מאיר הדרך -
כדי שעל ידי , כי להיותם בעלי חמר חוייב שימצא להם פעל מה גשמי שהוא התנועה, מהגלגלים

ולזה יתחייב שיהיה הדבר הנותן השלמות . הפעל ההוא ישיגו השלמות שנתיחד בהם כפי טבעם
ה ויאמרו כי זאת ההשכל, לכל בעל חמר ובעל נפש משכלת ענין מורכב מפעל גופי והשכלה נפשיית

אבל , הנפשיית שתתן השלמות הנפשי בהיותה מתחברת אל הפעולות איננה השגת המושכלות
וזה בשיעשה אותה בכוונה ,  הגופיית ההיא לעבוד את השם בעשייתהולההיא שיכוין העושה הפע

ולזה הדעת יתבאר כי סבת . לעשות הטוב והישר בעיני השם לא להנאת עצמו ולא לכוונה אחרת
רותה וקיומה בעונג מתמיד בעולם הנשמות הוא הגוף בפעליו הגופיים שהם שלמות הנפש והשא

ואם הוא הגורם הגדול בהצלחת ,  והשגת השלמותארותהמצות המעשיות שהוא החלק הגדול בהש
ואם הגוף עוזר אל הנפש בקיומה , הנפש כל שכן שיועיל ויגרום לעצמו הקיום במעשיו הטובים

נמצא הקיום נשלם להם ויוצא מבין שניהם לעזר , מו בכוונתהבמעשיו גם הנפש תעזור אליו בקיו
יספיקו למלאת החסרון וההפסד הדבק בו ' ייוהפעולות הרצויות לפני . ולהועיל להתמיד חבורם

וכל זמן , כי מצד מעשיו ועבודתו הוא דבק בבוראו וגם הוא דבק בו ונלוה אליו, מצד הרכבתו
 כמו שאנו רואים כל זמן , הפסד לפרוד הרכבה כללשיתמיד זה הקשר וזה הדבוק אין שם יראת

 וכמו שזה בעצמו הוא .שהנפש נקשרת אל הגוף היא סבת קיומו ולא תבואהו יראת הפסד ופרוד
קיום הגלגל כי מצד פעלו שהיא התנועה דבק בבוראו ונלוה אליו והוא גם כן נלוה אליו וזה סבת 

גם האדם בהיותו דבק ,  אל קיומו עד בא הרצוןלפי שאין הפסק אל זה הפועל גם אין הפסק, קיומו
  .תמיד בעבודתו יתמיד קיומו

ח אברים "ח מצות עשה כנגד רמ" באו המצות המעשיות בכוונה למנין אבריו של אדם רמולזה
 נמצאו כולן .להודיע כי כל מצוה ומצוה נותנת הקיום אל האבר ההוא שהוא כנגדה ומקיימו

 ימותוכמו שהמצות קי,  אל האבר שהוא כנגדה כנשמה אל הגוףכי המצוה, רפואה וחיים אל הגוף
  .ונצחיות הנה הם מקנות השלמות ההוא שבהם אל הגוף המקיימם

 אין חמרו מעכבו בשלמות חכמתו כי השכל אשר אצלתי ):זחלק ג פרק (כ עוד "מש שם' וכן עי
' כולים אתם וכוואתם שכל פשוט י, התחתוניםגובר לדעת הדברים העליונים שהם שרשי , עליו

הנה הוא , ועם שאין זה חסרון בשלמותם לפי שאין להם מבא בחמרים כלל, מיד עמדו ולא יכלו
, כי עם היותו בחומר השיג שרשי הנמצאים וידע מהותם וטבעם, שלמות וחכמה נפלאה באדם

 בזה לדעת עליונה הסכיםו, ומצד השגתו שרשיהם העליונים קרא להם שמות מסכימים אליהם
הנה שזה היה שלמות גדול וחכמה . ה תחלה"א אמרו הוא שמו כלומר שמו שהיה לו אצל הקבוהו

וזה סוד קריאת , נפלאה שהעלה הדברים התחתונים החמריים אל שרשיהם העליונים הרוחניים
 יכולומי שהשלים זולתו זה השלמות כל שכן ש, השמות כלומר שבזה דקדק וזכך חמרם והעלם

  .ל"עכ, חמרו ולזככולהשלים עצמו ולהעלות 
קר י כי ע, והענין הוא: תועלת הנשמה בעולם הזהבבאור): שער לא פרק ה( פרדס רמונים 'ועי

כי קודם רדתה היא חסרה הרבה ואף . הנשמה היא אחר עלותה מעולם המעשה אל עולם השכר
 הנשמה אין לה מציאות קודם ההולדה , והענין הוא.אם היא במקום גבוה ברומו של עולם

 מתלבשת אחר רדתה בגן עדן התחתון בלבוש טהור יאוה. עליונה ואף אחר ההולדה היא כערומהה
וכאשר תתעסק בעולם הזה במעשה . ע וכן כל דרך המדרגות שתתעלה אז תרד ותתלבש"מאויר ג
 והוא לבוש התורה והמצות שבהם נתעסק , אז תזכה אל לבוש יפה הנקרא חלוקא דרבנן,התורה

 כי קודם בואה בעולם הזה . אביהתצבאו'  זוכה לעלות ולראות את פני המלך הז ובלבוש הזה"בעה
 .ז לא תבא אל המלך עד היותה מתלבשת בלבושי התורה והמצות" ובצאתה מעה,היתה ערומה

מציאות הנשמה והנפש והרוח בעת אדיקתם בשרשם קודם אצילותם אינם נגבלות במציאות ' וכו
ד אור מים רקיע שפירשנו בשער "ע. שטותם והשפעתם בנקבהההוויה אלא הווייתם היא מצד התפ

ל שאין לה הוייה כלל אלא כדרך הזרע המתהווה מצד הכח הדק המתפשט מן "ר. ז"האותיות פכ
ל כח הראוי להתהוות ממנו זרע עד השפעתו אל "המוח שאין שם מציאות זרע אלא כדמיון אור ר

 הבשול מתבשל ומתהפך אל הזרע ובהיותו מקום הבשול ובדרך ירידתו מתהווה אל דם ובמקום
וכן דרך הנשמה כי בבינה היא כדמיון אור וכן השפע .  מתהוה ממנו הצורה ההיאהבבטן המלא

הראוי לרוח בתפארת ושפע הראוי לנפש במלכות ועל ידי הייחוד מתהוה השפע ההוא אל צורת 
 .הנשמה ורוח ונפש

ח נשמתא לא "ל ת"וז) ב"ט ע"דף רכ( פקודי תרשפ] 'עי) [שער לא פרק ו(פרדס רמונים ' עי 70
וכן . דלעילא לאתחזאה תמן[סלקא לאתחזאה קמי מלכא קדישא עד דזכאת לאתלבשא בלבושא 

'  קדישין דלעילא כוןכגונא דא מלאכי. ד לא נחתא לתתא עד דאתלבשת בלבושא דהאי עלמא"כג
. נא דההוא אתר דאזיל תמןדהאי עלמא וכלא איהו כגוו] לא נתתין לתתא עד דמתלבשין בלבושא

ע "ח אדם הראשון כד הוה בג"ות. והא אוקימנא דנשמתא לא סלקא אלא בההוא לבושא דנהיר
 טריךע ואצ"כיון דאתתרך מג. הוה מתלבש בלבושא כגוונא דלעילא ואיהו לבושא דנהורא עלאה

. וילבישםאלדים לאדם ולאשתו כתנות עור ' ויעש ה) בראשית ג(לגוונין דהאי עלמא מה כתיב 
בגין דהא גנתא דעדן נהורא . ע"בקדמיתא הוה כתנות אור אור דההוא נהורא עלאה דשימש ביה בג

ה בלבושא "ועל דא אדם קדמאה כד עאל לנו גנתא אלביש ליה קב. עלאה דנהיר משמש ביה
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úé íù"åéúåéøáå íìåòäî ùîúùéù ùéîùúá íãàì íéøãñå úåìåáâ ù,åëáå ååëúéù äðå ï
íäá,ëä äúåàáå íéøãñä íúåàáå úåìåáâä íúåàá íãàä íäî ùîúùäá øùà åå äð

úé àøåáä äåöù',úåîéìù ìòåô åîöò éøîçå éðôåâä ìòåôä åúåà äéäé , íãàá íöòúé åáå 
úåîéìù úåàéöî,ìôùä åáöîî åá äìòúé äáø äìòîå ,åðîî íîåøúéå . äôé÷ùä íìåàå 

 - מאיר הדרך -
כיון . ואי לא אתלבש בקדמיתא בההוא נהורא לא ייעול לתמן.  ואעיל ליה תמןראדההוא נהו

והכא . וכולא כמה דאצטריך. 'אלדים וגו' מתמן אצטריך למלבושא אחרא כדין ויעש הדאתתרך 
והא אוקמוה דעובדין טבין דבר נש . כגוונא דא עשו בגדי שרד לשרת בקודש לעאלא בקודשא

 משכי מנהורא דזיווא עלאה לבושא לאתתקנא ביה לההוא עלמא בדיןאינון עו, דעביד בהאי עלמא
א "ובההיא לבושא דאתלבש אתהני וחמי גו אספקלריאה דנהרא כד. שאלאתחזאה קמי מלכא קדי

ד נשמתא אתלבשת בתרי עלמין למהוי לה שלימו בכלא בהאי "וע. ולבקר בהיכלו' לחזות בנועם ה
בהאי , יודו לשמך' אך צדיקים כו) תהלים קח (בועל דא כתי. עלמא דלתתא ובעלמא דלעילא

  . ל"א עכבההוא עלמ, ישבו ישרים את פניך. עלמא
בא וראה אין נשמה עולה להראות לפני המלך הקדוש עד שזוכה להתלבש בלבוש של : תרגום[

כמו כן  .מעלה להראות שם וכן כמו זה לא יורדת למטה עד שמתלבשת בלבוש של העולם הזה
המלאכים הקדושים שלמעלה שכתוב בהם עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש להט כשעושים 

ן יורדים למטה עד שמתלבשים בלבוש של העולם הזה והכל הוא כמו שליחות בעולם הזה אי
ובא וראה אדם  .שאותו מקום שהולך לשם והרי בארנו שנשמה לא עולה אלא בלבוש שמאיר

הראשון כשהיה בגן עדן היה מתלבש בלבוש כדוגמא שלמעלה והוא לבוש של אור עליון כיון 
אלהים לאדם ולאשתו ' ויעש ה) בראשית ג (שגרש מגן עדן והצטרך לגוני העולם הזה מה כתוב

משום  .כתנות עור וילבשם בראשונה היו כתנות אור אור של אותו אור עליון ששמש בו בגן עדן
שהרי גן עדן אור העליון שמאיר משמש בו ועל כן אדם הראשון כשנכנס לתוך הגן הלביש אותו 

לבש בראשונה באותו אור לא הקדוש ברוך הוא בלבוש של אותו אור והכניסו לשם ואם לא ה
אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור ' יכנס לשם כיון שגרש משם הצטרך ללבוש אחר אז ויעש ה

והרי פרשוה שמעשים  .והכל כמו שצריך וכאן כמו כן עשו בגדי שרד לשרת בקדש להיכנס בקדש
קן בו טובים שאדם עושה בעולם הזה אותם מעשים מושכים אור של הזיו העליון לבוש להתת

לאותו העולם להראות לפני הקדוש ברוך הוא ובאותו לבוש שלובש נהנה ורואה לתוך 
ועל כן הנשמה מתלבשת בשני  .ולבוקר בהיכלו' האספקלריה המאירה כמו שנאמר לחזות בנעם ה

אך ) שם קמ(עולמות להיות לה שלמות בכל בעולם הזה שלמטה ובעולם שלמעלה ועל זה כתוב 
ישבו ישרים את פניך אך צדיקים יודו לשמך בעולם הזה ישבו ישרים את פניך צדיקים יודו לשמך 

  ].באותו עולם
ראשונה במה שאמר . והנה מתוך המאמר הזה מתבאר כל חלקי הדרוש אשר אנו בו ביאור שלם

ז בלבושיה הנכבדות "והנה כיון שהנשמה היא ערומה עד עלותה מן העה' נשמתא לא סלקא וכו
י המצות הנעשות "ש בלבושא דלעילא פירוש הלבוש הנעשה ע"ד וז"בס' כדפי עשיםוהם לבושי המ

  . ז שהוא עולם קיום המצות והמעשה"ז וזה אי אפשר להשיגם עד בואה להתלבש בעה"בעה
 ,הקודם' בפ' י המעשים כדפי"עוד באר כי האדם מתלבש מהאור העליון אשר מושך עליו ע

י תפלתו ומצותיו יתיחדו הספירות " כי ע, לעילפירשנווכד' ש אינון עובדין משכי מנהורא וכו"וז
  .  ומקבלין דין מן דין ומהאור ההוא חלק שמור לו עד עלותו להתלבש בו,וישפיעו אור גדול

עבודתו בעיון ובכונה ובלמוד והשכלת ' ועתה בהקדמה זו יובן ענין בריאת אדם הראשון כי הי
 לא היה צריך אל לבוש עולם המעשה דהיינו ימטעם כ. הנסתרות מסודות המצוות העליונות לבד

ז "בזהר בראשית דכ(ל "וענין זה מוכרח ואליו כוונו רז. הקודם' ע שלמטה כמבואר בפ"לבוש ג
ולשמרה אלו , לעבדה אלו מצות עשה). בראשית ב(לעבדה ולשמרה ) ה"א ופ"א דס"ובתקונא כ

 לא תחרוש בשור ובחמור שנצטוהע נצטרך אדם לחרוש עד "וראוי לחקור וכי בג. מצות לא תעשה
ומזה נקיש אל השאר ). שם ג(ע נאמר לו בזיעת אפך תאכל לחם " והלא אחר גורשו מג,'יחדיו כו

ועוד עני גר . לקט שכחה ופיאה ומעשר עני שאם אין חריש וקציר לקט שכחה ופאה מהיכי תיתא
  . יתום ואלמנה איך שייך התם והאריכות בזה ללא צורך

' לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו פי. ל השכלת רוחניותם" העיונית רמצותל האמנם הכוונה ע
וכן ענין . ו"וזהו בהמשכו אחריהם נותן להם כח להתייחד ח. לא תייחד שתי הקליפות האלה יחד

' כנפים וכו' ציצית ד' שישפיע אור אל המלכות ויקשטה בקשוטים ההם שהם ד' עטיפת ציצית פי
. וזה היה עקר עבודתו ואין לו שם במעשיות חלק כלל.  התורהתמיוכמו שנדרש בזהר שהם פני

וכמו שהנשמה נתלבשה לבוש גופני כן התורה . אבל כאשר גורש מגן עדן ספר רפואותיו גרשו עמו
ויפשוט הבגדים הגופניים גם התורה תפשוט בגדיה ' ובחזירתו אל פנימיותי. נתלבשה לבוש גופני

ת "וענין ל. ע" משניותיה בפנימיותה וזהו עסק הצדיקים בגדרי וסויובנו כלליה ופרטיה ודקדוקיה
ומי יתן ויעמיק . הוא להצילו שלא ימשך אחר הקליפה הסובבת את הגן כמבואר בשער היכלות

 . ב"ז מצות העה"ז כי פעל בעה"המשכיל בדברים האלה וישכיל מעלת העוסק בפנימיות בעה
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íãàä ìù åðéðòá íéòáèåîä úåðåøñçä éììë ìë ìò äðåéìòä äîëçä, éðéðò ìë ìòå 
 íéëøèöîä éúéîàä ø÷éäå äìòîäúé åá ÷áãúî äéäéùì éåàø úåéäì åì 'åáåèá äðäðå, 

 äî ìë åá íöòúé íúåà åøîùá øùà úåìåáâ åì ìéáâäå íéøãñ åì øãéñ äæ ìë ãâðëå
åðøëæù úéúéîàä äìòîä ïî êéøöù, úå÷éáãä ïî ä÷çøä àåäù äî ìë åðéðòî ììåùéå 

ïåéìòä71.ìéòì åðáúëù åîë úåîéù äøåæâ äøéæâä äúéä àì åìàå  )â ÷øôè úåà (, éãé ìò 
äìàä íéùòîä,ùìçúî óåâä êùçå ú÷æçúî äîùðä äúéä , äãé ìò êëãæî äéäù ïôåàá 

øåîâ êåëéæ,úé åá úå÷éáãä ìà íäéðù íéìòúîå '.äøåæâ äøéæâäù éôìå , äùòð øáãä ïéà 
úçà íòôá,çëá êëãæî óåâäå äîöòá äîùðä ú÷æçúî íéðô ìë ìò êà ,òà " åðéàù ô

ìòåôá äùòð, äðå÷å åì éåàøä ïîæá ìòåôì êë øçà àöéù çëá úåîéìù áöî íãàä.  
)ä(äìàä úåìåáâäå íéøãñä êà ,ïéåàìäå ïéùòä úåöîä ììë íä äðä 72, ìë øùà 

íãàá úåð÷ä úéìëú ìà úðååëî íäî úçà, úéúéîàä äìòîä úåâøãîî úçà åá íéöòäå 
åðøëæù, äùò úåöîä ìòåô éãé ìò úåðåøñçäå êùçä éðéðòî ãçà úøñäå àéää, åà 

äùòú àìä ïî äòéðîä.ë úåöîä èøô íìåàå åíì,äåöîå äåöî ìë éèøô ïëå , íä äðä 
îà ìò íéãñåéîéåúåàéöî úú,åéúåðéçá ìëá íãàä ìù åðéðòå 73,îàå é úåîéìùä éðéðò úú

åúîìùäì êéøöù äî åéìåáâå åéàðúá øáã ìë íéëøèöîä. äðåéìòä äîëçä íðîàå 
îàì äæ ìë úòãåéùéë úòãåéå åúë íéàåøáä éðéðò ìåúîàá íúàøáù åîë íäéùåîéùå íì, 

ìëä ìò äôé÷ùä,åúøåúá åðåöù úåöîá êøèöîä ìë äììëå , áåúëù åîëå )ãë å íéøáã (
ä åðåöéå 'åëå íé÷åçä ìë úà úåùòì 'åëå åðì áåèì'74.  

 - הדרך מאיר -
 .'אות ד' לעיל חלק א פרק ב' עי 71
 .וערה ה' עי 72
ח פקודין דאורייתא דאינון "ח שייפין לקבל רמ"אית בבר נש רמ: )ב"קע ע(זהר וישלח ' עי 73

. ח מלאכין דאתלבשת בהון שכינתא ושמא דלהון כשמא דמאריהון"למעבד אתיהבו ולקבל רמ
  דלאו אינון אתיהיבו למעבדה פקודין "ה גידין ולקבלהון שס"ואית בבר נש שס

יש באדם מאתים ארבעים ושמונה איברים כנגד מאתים ארבעים ושמונה מצוות : תרגום
 וכנגד מאתים ארבעים ושמונה מלאכים שהתלבשה בהם שכינה ,התורה שהם נתנו להעשות

 וכנגדם שלש מאות ששים ,ויש באדם שלש מאות ששים וחמשה גידים. והשם שלהם כשם רבונם
  .צוות שלא נתנו להעשותוחמש מ

שהרי ,  לפי שהוא כולל את כלם"כי זה כל האדם"ואמר ): חלק א פרק כג( עבודת הקודש 'ועי
והנה , ה מצות לא תעשה"ה גידים שבו כנגד שס"ושס, ח מצות עשה"ח איברים שבו כנגד רמ"רמ

ומם גם ומצות עשה קי, ולכן קיום מצות לא תעשה הוא בשכל לבד, הוא מורכב מחומר וצורה
,  אינו אדםהםואם היה חסר חלק אחד מ, ואמר כי אלה שני חלקי המצות הם כלל האדם, בחומר

וצריך אם כן שיהיה מוכתר בה , ולכן היתה היראה שהיא כנגד מצות לא תעשה חלק גדול באדם
והכלול , שכן היא קודמת לכל הכתרים וממנה הפתח לשאר המעלות תורה וחכמה, בתחלה

  .שכן הייחוד נשלם בהם והוא תכלית הבריאה, י הוא מיחד את השם הגדולומעוטר בהם הר
והנה בבנין , ה מצות לא תעשה"ח מצות עשה ושס" הנה בתורה רמכי): חלק ב פרק יד( שם' ועי

ובהצטרפות , ו אותיות"שהם רי, ב"ח איברים רוחניים סוד השם הגדול המפורש בן ע"העליון רמ
ה מאורות הנכללים "ה גידין סוד שס"ושס, יברים באדם העליוןח א"ה הרי רמ"ב נתיבות חכמ"ל

ג איברים בעליון וכנגדן "הנה תרי, ולפיכך בא העונש בהם,  מצות לא תעשהכנגדמצד מדת הדין 
ח איברים "ובבנין האדם התחתון העשוי בצלם ודמות לתקן הכבוד רמ, ג מצות אלו נגד אלו"תרי
 .בנין התורה ובנין האדם התחתון כעין בנין האדם העליון, ה גידין נמצאו הבניינים מכוונים"ושס

, אשר בארנו שהיא אחת ושאין זולתה, והתורה האמיתית): חלק ג פרק כז(מורה נבוכים ' עי 74
תקון עניני בני אדם ,  רצוני לומר,אמנם באה לתת לנו שתי השלמויות יחד, והיא תורת משה רבנו

עד שתתכן עמידת אנשי הארץ , דות הטובות המעולותבהסיר העול ובקנות המ, קצתם עם קצתם
 ותקון האמונות ונתינת דעות .להגיע כל אחד מהם אל שלמותו הראשון, והתמדתם על סדר אחד

והגידה אליהו , וכבר כתבה התורה שתי השלמויות. באשר יגיע השלמות האחרון, אמתיות
לעשות את כל החוקים האלה ליראה  'הויצוונו ",  אמר-שתכלית אלו התורות כולם להגיע אליהם 

והקדים הנה השלמות האחרון לפי ". לחיותנו כהיום הזה, יםלטוב לנו כל הימ, ינוק אל'האת 
הנה ידעת . "לטוב לנו כל הימים", והוא אמרו. שהוא התכלית האחרון,  כמו שבארנו-מעלתו 
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  שורש העבודה

)å(ù äðäå ååàøåáì ãéîú äðåô íãàä úåéä àåä äãåáòä ïéðò ìë ùø, òãéù àåäå 
åàøåáá ÷áãúî úåéäì àìà àøáð àì àåäù ïéáéå75, úåéäì àìà íìåòä äæá íùåä àìå 

åøöé úà ùáåë,ìëùä çëá åàøåáì åîöò ãáòùîå ,åúéèðå øîåçä úåàú êôä 76, äéäéå 
äæä úéìëúä úâùäì åéúåìåòô ìë úà âéäðî,åðîî äèé àìå .  

  חלקי העבודה

)æ(íé÷ìç éðùì ÷ìçúî úàæä äâäðää êà :àä ',àåä åá äåöù éðôî äùòéù äîá . 
áäå',åá çøëåî àåäù éðôî äùòéù äîá .ùåøéô êéøöå .àä ',úåöîä äùòî ììë àåä , 
áäå 'åëøåöì íìåòä ïî ùîúùî íãàäù äî ììë.úåöîä äùòî , íãàì åá úéìëú äðä 

àåä øàåáî åäùòéù,åöôç úåùòìå åàøåá úåöî íéé÷ì àåäù ,úé åöôç íéé÷î àåä äðäå  '
 éðùá äæáäæî äæ íéëùîð íéëøã.åðééäå , äùòîä äùòéù åäåöù äîá åöôç íéé÷î àåä éë 

åäùåò àåäå àåää, úåâéøãîî úçàá íìúùî àåä äðä àåää äùòîá äðä éë úéðùäå 
îëå àéää äåöîä úãìåú àéäù úåîéìùä"ù.úé åöôç íéé÷úî äðäå ', äéäéù õôç àåäù 

úé åáåèá úåðäéì òéâîå íìúùî íãàä'.   
 äî ïëàåëøöì íìåòä ïî ùîúùî íãàäù, ìåáâá ìáâåî äéäéù äìçú êéøö äðä 

úé åðåöø',úé ìàä åøñàå åòðîù äîî øáã åá äéäé àìù åðééäã ', éåàøä àìà äéäé àìùå 
áåè øúåéä ãöä ìò åúåéç íåé÷å óåâä úåàéøáì,úåøúåîì åú÷åùúå øîåçä úéèð éôë àìå , 

åëä äéäéååïîåæîå ïëåî óåâä úåéäì åá äðãåáò êøåöì äîùðä åðîî ùîúùúùì úåàøåá , 
åúùìåçå åúðëä øãòäá áåëéò äì àöîú àìù. ìò íìåòä ïî ùîúùî íãàä äéäéùëå 

äæä êøãä,îë úåîéìùä ìòåô åîöòá àåää ùéîùúä àöîé äðä "ù, äìòî åá äð÷éå 
ïìë úåöîä ìë äùòîá äð÷éù åîë úéúéîà, åðôåâ úà øåîùì åðéìò äåöî äæ íâ éë 

äðëäáåðàøåá úà åá ãåáòì ìëåéùì äðåâä ,åëì íìåòäî ùîúùðå å éôë äæ úéìëúìå åæ äð
åðì êøèöîä77è.äæä äùòîá íéìòúî åðçðà åðéöîðå ,äæá äìòúî åîöò íìåòäå , åúåéäá 

åàøåá úà ãåáòéùì íãàì øæåò.  

 - מאיר הדרך -
 לעולם ,'למען ייטב לך'",  אמרו-" למען ייטב לך והארכת ימים"', רוש אמרו יתיל בפ"אמרם ז

 ,הכונה, "לטוב לנו כל הימים", כן אמרו הנה".  ארוךכולו לעולם ש,'והארכת ימים, 'שכולו טוב
, והוא העמידה המתמדת. להגיע אל עולם שכולו טוב וארוך,  רצוני לומר.הענין ההוא בעצמו

אשר לא , זמן הוא זאת העמידה הגשמית הראשונה הנמשכת קצת "לחיותנו כהיום הזה", ואמרו
 .ארנותשלם מסודרת אלא בקיבוץ המדיני כמו שב

 .'א פרק ב אות ד"לעיל ח' עי 75
 .א פרק ג אות ב"לעיל הרכבת הגוף והנפש ח' לגבי שכל וחומר עי 76
 אם אי אפשר לו ללמוד בלא שינת צהרים יישן ובלבד שלא )סימן רלא(ע אורח חיים "שו' עי 77

שינת הסוס שהוא שתין נשמי ואף בזה המעט לא תהא כוונתו יאריך בה שאסור לישן ביום יותר מ
ת וכן בכל מה שיהנה בעולם הזה לא יכוין להנאתו "להנאת גופו אלא להחזיק גופו לעבודת השי

אלא לעבודת הבורא יתברך כדכתיב בכל דרכיך דעהו ואמרו חכמים כל מעשיך יהיו לשם שמים 
ההליכה והישיבה והקימה והתשמיש והשיחה וכל שאפילו דברים של רשות כגון האכילה והשתיה ו

 בוראך או לדבר הגורם עבודתו שאפילו היה צמא ורעב אם אכל תצרכי גופך יהיו כולם לעבוד
ושתה להנאתו אינו משובח אלא יתכוין שיאכל וישתה כפי חיותו לעבוד את בוראו וכן אפילו 

 אם עשה להנאת עצמו להשלים לישב בסוד ישרים ולעמוד במקום צדיקים ולילך בעצת תמימים
צ לומר שבזמן שיכול " וכן בשכיבה א.מיםכ עשה לשם ש"חפצו ותאותו אינו משובח אלא א

לעסוק בתורה ובמצות לא יתגרה בשינה לענג עצמו אלא אפילו בזמן שהוא יגע וצריך לישן כדי 
לגופו מנוחה לנוח מיגיעתו אם עשה להנאת גופו אינו משובח אלא יתכוין לתת שינה לעיניו ו

בעונה האמורה '  אפיבתשמישלצורך הבריאות שלא תטרף דעתו בתורה מחמת מניעת השינה וכן 
ז מגונה ואפילו אם נתכוין כדי שיהיו לו בנים "בתורה אם עשה להשלים תאותו או להנאת גופו ה

תכוין שישמשו אותו וימלאו מקומו אינו משובח אלא יתכוין שיהיו לו בנים לעבודת בוראו או שי
 צריך שתהיה כונתו מהלקיים מצות עונה כאדם הפורע חובו וכן בשיחה אפילו לספר בדברי חכ

כללו של דבר חייב אדם לשום עיניו ולבו על דרכיו . לעבודת הבורא או לדבר המביא לעבודתו
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)ç(åîöòá íãàä øéáâéù êéøöù äîî äðäå ,úé åàøåáì äàøéäå äáäàä àåä '78, 
éäéù åðééäåúé åúåîîåø ìãåâ ìò ïðåáúî ä 'íãàä úåìôù íöåòå,úé åéðôì åîöò òéðëéå ', 

åúåîîåøî ùåáéå,åéðôì íéãáåòä ïî úåéäì äåàúîå ÷ùåç äéäéå , åúìäúá ììäúäì 
åúìåãâá çáúùäìå79, íä äìà éë íéòöîàíéáø÷úîä íé÷æç 80åàøåá ìà íãàä , 

äîùðä éøäæ íéøéäæîå øîåçä êùç úà íéëëæîä,íéìòîå  ãò éåìéòì éåìéòî íãàä úà 
úé åúáø÷ âéùéù'.  

  תלמוד התורה

)è(úé ìàä åðì ïúð ãçà éòöîà íðîàå ', øàù ìëî äìòîì åúâéøãîù íéòöîà 
åéìà íãàä íéáø÷îä,äøåúä ãåîìú àåäå 81.úåðéçá éúùá àåäå :àä ', ïåéâää úðéçáá 

ãåîéìäå.áäå ',äìëùää úðéçáá 82.úé åãñçá äöø äðä éë  'ì øáéçå åîë íéøáã øåáéç åð

 - מאיר הדרך -
ולשקול כל מעשיו במאזני שכלו וכשרואה דבר שיביא לידי עבודת הבורא יתברך יעשהו ואם לאו 

 .טהערה ' עי, עשהו ומי שנוהג כן עובד את בוראו תמידלא י
 ענין המדות הן מוטבעות והנה )חלק א שער ב(שערי קדושה ' עי, היינו מה שלא מוגדר 78

הדומם והצומחת והבהמית , באדם בנפש השפלה הנקראת יסודית הכלולה מארבע בחינות
והנה בנפש הזה תלויות המדות הטובות והרעות והן כסא , כי גם הן מורכבות מטוב ורע. והמדברת

ג מצות התורה כנזכר לעיל בשער "יויסוד ושורש אל הנפש העליונה השכלית אשר בה תלויין תר
ג המצות בקיומן "ואמנם הן הכנות עקריות אל תרי, ג מצות"ולפיכך אין המדות מכלל התרי. ראשון

ג איברי הגוף אלא באמצעות "יען כי אין כח בנפש השכלית לקיים המצות על ידי תרי, או בביטולם
, כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא) ויקרא יז יד(נפש היסודית המחוברת אל הגוף עצמו בסוד 

יסודי הלכות (משנה תורה ' ועי. ולפיכך ענין המדות הרעות קשים מן העברות עצמן מאד מאד
' הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו וליראה אותו שנאמר ואהבת את ה האל ):א"ב ה"התורה פ

 .אלהיך תירא' אלהיך ונאמר את ה
 אל יאמר אדם הריני עושה מצות ): ג–הלכה א הלכות תשובה פרק י ( משנה תורה' עי 79

התורה ועוסק בחכמתה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה או כדי שאזכה לחיי העולם הבא 
רות שהזהירה תורה מהן כדי שאנצל מן הקללות הכתובות בתורה או כדי שלא ואפרוש מן העבי

 הזה שהעובד על דרך זה הוא עובד רךעל הד' אכרת מחיי העולם הבא אין ראוי לעבוד את ה
על דרך זה אלא עמי הארץ ' מיראה ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים ואין עובדים ה

 העובד מאהבה .ד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבהוהנשים והקטנים שמחנכין אותן לעבו
עוסק בתורה ובמצות והולך בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי 
לירש הטובה אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבא בגללה ומעלה זו היא מעלה 

ה אוהבו לפי שלא עבד "קבבינו שקראו הגדולה מאד ואין כל חכם זוכה לה והיא מעלת אברהם א
אלהיך ובזמן ' ה על ידי משה שנאמר ואהבת את ה"אלא מאהבה והיא המעלה שצונו בה הקב

 וכיצד היא האהבה הראויה הוא .אהבה הראויה מיד יעשה כל המצות מאהבה' שיאהוב אדם את ה
ונמצא שוגה בה ' האהבה גדולה יתירה עזה מאוד עד שתהא נפשו קשורה באהבת ' שיאהב את ה

תמיד כאלו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אשה והוא שוגה בה תמיד בין 
בלב אוהביו שוגים בה '  תהיה אהבת הזהבשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה יתר מ

שיר תמיד כמו שצונו בכל לבבך ובכל נפשך והוא ששלמה אמר דרך משל כי חולת אהבה אני וכל 
 .השירים משל הוא לענין זה

 .ל המקרבים"נדצ 80
וגמילות , והראיון, והבכורים, הפאה. אלו דברים שאין להם שעור) אמשנה פרק א (פאה ' עי 81

. אלו דברים שאדם אוכל פרותיהן בעולם הזה והקרן קימת לו לעולם הבא. ותלמוד תורה, חסדים
  : דם לחברו ותלמוד תורה כנגד כלםוהבאת שלום בין א, וגמילות חסדים, כבוד אב ואם

רבי ברכיה ורבי חייא דכפר דחומין חד אמר אפילו כל העולם ) א"א ה"פ(ירושלמי פאה ' ועי
מן ' כל מצותיה של תורה אינן שוות לדבר א' כולו אינו שוה לדבר אחד של תורה וחד אמר אפי

  .התורה
: ב" זהר יתרו צ ע'עי' ועי',  יתלעיל פרק ב אות ד שכל הענין של האדם הוא דביקות בו' ועי

' ה ממש מאן דזכי באורייתא זכא בשמא קדישא ר"אורייתא כלא שמא חד הוי שמא קדישא דקב
שם קדוש ', כל התורה הוא שם א: תרגום. [ה ממש זכי דהא הוא ושמיה חד הוא"יוסי אמר בקב

שהרי הוא , מש זוכהה מ"יוסי אמר בהקב' ר. מי שזוכה בתורה זוכה בשם הקדוש. ה ממש"של הקב
 .]ושמו אחד הוא

'  אמר רבא לעולם ילמד אדם תורה ואחר כך יהגה שנאמר בתורת ה):א"יט ע(בודה זרה ע' עי 82
יעיין בתלמודו לדמות מילתא למילתא להקשות : כ יהגה"ואחה "י ד"רש' ופי. והדר ובתורתו יהגה
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åðì íøñîå åúîëç äøæâù,äøåúä øôñ ììë åðééäå ,íéàéáðä éøôñ åéøçàå , úìåâñáù 
áå äùåã÷á íäá äâäéù éîù äéäé íää íéøáãäèäðåëðä äðååëä ìò äøä, úéùò àéäù 

úé åöôç',ãàî ãò ìåãâ úåîéìùå äðåéìò äìòî íãé ìò åá íöòúé 83. ìãúùéù éî ïëå 
íúðáäá,î úòéãéáå íäéùåøéôî åðì øñîù ä, ìò úåîéìù åúåìãúùä éôë äð÷é 
úåîéìù84. úìëùä ìà òéâé íà ïëù ìë ñíäéæøå íäéøú85, òá÷åé ìéëùéù íäî ïéðò ìëù 

éúîàä úåîéìùäå äìòîáù úåîø øúåéä úåâéøãîä ïî äâéøãî åúîùðá íöòúéå, ìëáå 
úåîéìùå äìòî åîöòá íãàä äðå÷ù äî éã àì íéðéðòä äìà,öîù àìà  äàéøáä úåàé

ëåäøåúä éãé ìò èøôáå íìúùîå äìòúî äèøôáå äììëá äì86.  

 - מאיר הדרך -
ה ועוד לאחר ששנה הרבה ולתרץ ובראשונה לא יעשה כן שמא יבטל והרב לא ימצא לו כל שע

פרשה כו ( רבה מקור לדבריו בבראשית' ועי. הוא מתיישב בתלמודו ומתרץ לעצמו דבר הקשה
 .ובתורתו יהגה יומם ולילה שהגה דבר מתוך דבר): פסקה א

אמר רבי יוחנן פליגו בה רבן שמעון בן גמליאל ורבנן חד אמר סיני עדיף ): א"יד ע( הוריות 'ועי 
 איזה מהם קודם שלחו להו מןרים עדיף רב יוסף סיני רבה עוקר הרים שלחו לתוחד אמר עוקר ה

 מי ששנה משנה וברייתא :ף עדיסיניה "י ד"רש' ועי. סיני עדיף דאמר מר הכל צריכין למרי חטיא
פ שאין " דחריף ומפולפל בתורה אע: אמר עוקר הריםוחדה "ובד. סדורין לו כנתינתן מהר סיני

 .ן לו כל כךמשנה וברייתא סדורי
 וחייב לשלש את זמן למידתו שליש בתורה :)יאהלכה פרק א ת "תהלכות (משנה תורה ' עי 83

שבכתב ושליש בתורה שבעל פה ושליש יבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו ויוציא דבר מדבר 
וידמה דבר לדבר ויבין במדות שהתורה נדרשת בהן עד שידע היאך הוא עיקר המדות והיאך יוציא 

במה ' וכו.  מפי השמועה וענין זה הוא הנקרא גמראמדור והמותר וכיוצא בהן מדברים שלהאס
דברים אמורים בתחלת תלמודו של אדם אבל כשיגדיל בחכמה ולא יהא צריך לא ללמוד תורה 

 תורה שבכתב ודברי השמועה מזומניםשבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה יקרא בעתים 
 דיני תורה ויפנה כל ימיו לגמרא בלבד לפי רוחב שיש בלבו ויישוב כדי שלא ישכח דבר מדברי

  .הערה הבאה' ועי. דעתו
 מפני מה אמרו לו מפני ענינות של תורה שהן ) ט–פרק טו משנה ה (מסכת סופרים ' ועי

שמעון בן יוחי העוסק במקרא מדה ואינה מדה במשנה מדה שמקבלין עליה ' כותבין בהן דתני ר
 לעולם הוי רץ למשנה יותר מן .ס אין לך מדה גדולה מזו על מנת שקרא ושנה"שכר העוסק בהש

יוסי בר אבין אמר עד שלא שיקע בו רבי משניות אבל שקע בו רבי משניות לעולם הוי ' ס דר"הש
ס כקונדיטון אי " אבל אמרו נמשלה המקרא כמים והמשנה כיין והש.ס יותר מן המשנה"רץ להש

אפשר לעולם בלא יין ואי אפשר לעולם בלא קונדיטון ואיש עשיר אפשר לעולם בלא מים ואי 
 ועוד .ס לעולם"מתכלכל בשלשתן כך אי אפשר לעולם בלא מקרא ובלא משנה ואי אפשר בלא הש

א לעולם בלא "א לעולם בלא מלח וא"ס כבשמים וא"נמשלה התורה כמלח והמשנה כפילפלין והש
מתכלכל בשלשתן כך אי אפשר לעולם בלא מקרא א לעולם בלא בשמים ואיש עשיר "פילפלין וא

 .ס"ואי אפשר לעולם בלא משנה ואי אפשר לעולם בלא הש
 קבעו לשנות אחר פרשת )'נ' ח סי"או(ע "שו' עי. היינו שבתורה שבעל פה צריכים להבין 84

ישמעאל כדי שיזכה כל אדם ללמוד בכל יום מקרא משנה ' איזהו מקומן וברייתא דר' התמיד פ
ק "סימן נ סח "או(א "ש במג"ועיי. ישמעאל הוי במקום גמרא שהמדרש כגמרא' דברייתא דרוגמרא 

ל דוקא בזמניהם שהיו מבינים לשון תרגום אבל עכשיו שאין מבינים צריכים " ללמוד בכל יום נ)ב
א "ס ק"ש ס"שמבין כמ' כ אינו נחשב ללימוד ואף בתפילה מוטב להתפלל בל"ללמוד להבין דאל

 שהוא אינו מבין הקדוש ברוך הוא יודע כוונתו ומבין אבל אם אומר המשנה ואינו ל שאף"מ י"מ
 .'מבין אינו נקרא לימוד לכן צריכים ללמוד הפי

דבר ' וכו אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה )א" עדף כח(סוכה ' עי 85
 .באגדול ודבר קטן דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות דאביי ור

ולא עוד אלא , זוכה לדברים הרבה,  רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה)ו א(אבות ' עי 86
היחוד שהתבאר עניינו בחלק ): ד פרק לו"ח( עבודת הקדוש 'ועי. שכל העולם כלו כדאי הוא לו

ולזה התכלית נברא האדם והושם בזה העולם להשלים סוף ' הוא הדעת את יי, הראשון מזה הספר
א אחרונה שבשם כמו שהתבאר "כי זה העולם עולם המעשה כנגד ה, ה במעשיו הטוביםהמחשב

ובהיותו עובד ועושה כל מעשיו בעצת התורה ורשיונה על הכוונה הראויה שהתבאר עניינה בחלק 
הנה הוא בכחו זה קושר ומייחד סוף המחשבה בראשיתה ולזה נברא ונעשה , השני מזה הספר

גמתו לעוררו בהתעוררות עבודתו עבודת האמת והצדק כפי דרכי בדמות הכבוד העליון ובדו
כי לתכלית זה בא האדם השלם והשם מכריע , התורה אשר הם התקון וההכשר אל זה ההתעוררות

והנה הוא בהיותו משלים זה סבה ראשונה , בין עליונים ותחתונים לשקלם וליחדם בכח מעשיו
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  תולדת המצות והעבירות

)é(åúåøéäáå åúëùç íãàä éáöî ìë úáñ íìåàå ,úé åéðô úøàä àéä äðä  ' åà åéìà
ùîëå åðîî åîìòúä"ì )â á íé÷øô.(á ïåãàäù äî ìë äðä éë " êåæä äáøúî åéðô øéàî ä

åì òéâäù éîá úåîéìùäååúøàä , êåæäå úåîéìùä øåòéù àåä êë äøàää øåòéù éôëå 
äðîî êùîðä,íìòää äæ êôäå .á ïåãàä íðîàå "åéìà áø÷úéù éîì ãéîú øéàî ä, ïéàå 

ììë åãöî áåè úòéðî,åúøàä øñçé åéìà áø÷úé àìù éî àìà , àì ìá÷îä ãöî äòéðîäå 
òéôùîä ãöî87.ðéðòä íúåà äùåòäù äðåéìòä äîëçä äøæâ äðäå äåöù íé, ììë åðééäã 
ë úåöîä ìëåùîë ïì"ì, äî äâéøãî åãé ìò áø÷úî äéäé äùòéù ïäî äùòî ìëá 

úé åéìà äáøå÷ä úåâéøãîî',åéðô úøàä úåâéøãîî äî äâéøãî äæ éãé ìò åì òéâúå , éôë 
åì áø÷úðù äáøå÷ä,úåîéìùä ïî äâéøãî åá íöòúéå , äøàää úâéøãî úãìåú àéäù 

àéää.éáòä äæ êôäå úåø,ç íãàä äùòéù ïäî äùòî ìë "å,úé åðîî åãé ìò ÷çøúé äðä  '
äî äâéøãî,úé åúøàä íìòä úåâéøãîî äâéøãî äæ éãé ìò åéìò óñåúéå  'åéðô øúñäå, 

àåää íìòää úâéøãî úãìåú àéäù ïåøñçä ïî äâéøãî äæ éãé ìò åá íöòúéå.  
)àé(åðîã÷äù äî ìë éôì àöîð ,åëäù åäú úåöîä ìëá úîàá äð äé äéðôä åéìà

úé',åéðô øåàá øåàéìå åì áø÷úäì ,åðîî ÷çøúää ïî èìîäì úåøéáòä ïî äòéðîäå . äæå 
ïäáù éúéîàä úéìëúä88. íãàä éðéðò éèøô éôë ìåãâ ÷îåò íäá ùé èøôá íéðéðòä êà 

ùîëå äàéøáäå"ì,úé ìàä øæòá åîöò éðôá ÷ìçá íäî úö÷á ãåò øáãðå '.   
  

  פרק ה 
  יהם בפרטבחלקי הבריאה ומצב

  חלקי הבריאה

)à(íéðù äàéøáä ììë é÷ìç :íééîùâ ,íééðçåøå .åðéùåçî íéùâøåîä íä íééîùâä , 
íéðåúçúå íéðåéìòì íé÷ìçúîå:íéðåéìòä ,íééîéîùä íééîøâä ììë íä , íéìâìâä åðééäã 

íéðåúçúä íäéáëåëå,ïåúçúä ìâìâä ììçáù äî ììë íä ,øéåàäå íéîäå õøàä åðééäã 89 
áù äî ìëåäííéùâøåîä íéôåâä ïî 90. éúìá íùâî íéììåùî íéàøáð íä íééðçåøä 

 - מאיר הדרך -
ה מתפאר בעבודת עבדיו הם היודעים " שהקבשיתיחד השם הגדול בכבודו וזה הוא ההתפארות

 .שמו העובדים מאהבה
  .39לעיל הערה ' עי 87
תקון הנפש ותקון , והם,  כוונת כלל התורה שני דברים)חלק ג פרק כז(מורה נבוכים ' עי 88
ומפני זה יהיה קצתם . י יכלתםאמנם תקון הנפש הוא שינתנו להמון דעות אמתיות כפ. הגוף

  .בפרוש וקצתם במשל שאין בטבע ההמון לסבול הענין ההוא כפי מה שהוא
, וזה הענין ישלם בשני דברים, אמנם תקון הגוף יהיה בתיקון עניני מחיתם קצתם עם קצתם

האחד מהם להסיר החמס מביניהם והוא שלא יעשה כל איש מבני אדם הישר בעיניו וברצונו 
 מדות אדםוהשני ללמד כל איש מבני , אבל יעשה כל אחד מהם מה שבו תועלת הכל, ווביכולת

 .עד שיסודר ענין המדינה, מועילות בחברה
 .ז תיקון מב"תיקו' עי 89
 הגלגלים הם הנקראים שמים ורקיע וזבול ):יסודי התורה פרק גהלכות (  משנה תורה'עי 90

גלגל הירח והשני שלמעלה ממנו הוא גלגל שבו וערבות והם תשעה גלגלים גלגל הקרוב ממנו הוא 
וזה שתראה כל הכוכבים כאילו הם כולם בגלגל אחד ואף על פי שיש בהן ' וכוהכוכב הנקרא כוכב 

 לפיכך נראים הכוכבים שבגלגל פירזה למעלה מזה מפני שהגלגלים טהורים וזכים כזכוכית וכס
 קלים ולא כבדים ואין להם לא עין אדום כל הגלגלים אינן לא' וכו. השמיני מתחת גלגל הראשון

ולא עין שחור ולא שאר עינות וזה שאנו רואין אותם כעין התכלת למראית העין בלבד הוא לפי 
גובה האויר וכן אין להם לא טעם ולא ריח לפי שאין אלו המאורעין מצויין אלא בגופות שלמטה 

 הקדמונים לשנים עשר חלקים כל גלגל התשיעי שהוא מקיף את הכל חלקוהו החכמים' וכו. מהן
חלק וחלק העלו לו שם על שם צורה זו שתראה בו מן הכוכבים שלמטה ממנו שהם מכוונים 
תחתיו והם המזלות ששמותם טלה שור תאומים סרטן אריה בתולה מאזנים עקרב קשת גדי דלי 

ב אלא בחיבור גלגל התשיעי עצמו אין בו לא חלוקה ולא צורה מכל הצורות האלו ולא כוכ. דגים
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åðéùåçî íéùâøåî,íéðéî éðùì íé÷ìçúîå :úåîùð ãçàä ,íéìãáð éðùäå . ïéî íä úåîùðä 
óåâ êåúá àáì åãúòúä íééðçåø íéàøáð,õéîà øù÷á åá øù÷éìå åëåúá ìáâéì , ìåòôìå 

íéðåù íéðîæá úåðåù úåìåòô åá. íéìãáðä íä  úåôåâì íéãúåòî éúìá íééðçåø íéàøáð ïéî
ììë,íé÷ìç éðùì íé÷ìçðå :àä  'úåçë àø÷ð91,áäå  'íéëàìî. úåáø úåìòîî íä íâå 

íúåâéøãîå íäéúåìòî éôë íúåàéöîá íééòáè íé÷åç íäìå úåðåùå, ìëåð úîàáù ãò 
à âåñ ìù íéáø íéðéî íúåø÷ì', âåñä àåäù éëàìîä.   

ù ãçà ïéî àöîð íìåàåìáð éîùâå éðçåø ïéá éòöîà åîë àåäù íéàø, åðééäå 
å÷åçå ùâøåîä íùâä éìåáâ ìëá ìáâð åðéà íâå åðéùåçî ùâøåî åðéà úîàáù, äæ ãöîå 

éðçåø ÷åã÷ãá àìù åäàø÷ð, âåñä ïî åðéðòá ìãáð ìáà éëàìîäòà " äæéàá åì äîãúéù ô
úåðéçá,àéöî éôë íéãçåéî íéìåáâå íééèøô íé÷åç åì ùéå åúåîàá ú, ïéîä äæ àø÷ðå 
éãéùä92,íéãùä ïéî àåäù .íéøçà íéèøôì ÷ìçúé àåä íâ íìåàå , âåñ éììëä ïéîä áåùéù 

 - מאיר הדרך -
הכוכבים שבגלגל השמיני הוא שיראה בכוכבים גדולים שבו תבנית הצורות האלו או קרוב מהן 

 להן עלוואלו השנים עשר צורות לא היו מכוונות כנגד אותן החלקים אלא בזמן המבול שאז ה
שמות אלו אבל בזמן הזה כבר סבבו מעט לפי שכל הכוכבים שבגלגל שמיני כולם סובבים כמו 

שמש והירח אלא שהן סובבין בכבידות וחלק שיתהלך השמש והירח כנגדו ביום אחד ילך כנגדו ה
כל הכוכבים והגלגלים כולן בעלי נפש ודעה והשכל הם ' וכו. כל כוכב מהן בקירוב משבעים שנה

והם חיים ועומדים ומכירין את מי שאמר והיה העולם כל אחד ואחד לפי גדלו ולפי מעלתו 
ה כך מכירין את עצמן ומכירין את "ים ליוצרם כמו המלאכים וכשם שמכירין הקבמשבחים ומפאר

 .המלאכים שלמעלה מהן ודעת הכוכבים והגלגלים מעוטה מדעת המלאכים וגדולה מדעת בני אדם
ברא האל למטה מגלגל הירח גולם אחד שאינו כגולם הגלגלים וברא ארבע צורות לגולם זה ואינן 

ל צורה וצורה במקצת גולם זה צורה ראשונה צורת האש נתחברה כצורת הגלגלים ונקבע כ
 משניהן היהבמקצת גולם זה ונהיה משניהן גוף האש וצורה שניה צורת הרוח נתחברה במקצתו ונ

גוף הרוח וצורה שלישית צורת המים נתחברה במקצתו ונהיה משניהם גוף המים וצורה רביעית 
גוף הארץ נמצא למטה מן הרקיע ארבעה גופין צורת הארץ נתחברה במקצתו ונהיה משניהם 

מוחלקין זה למעלה מזה וכל אחד ואחד מקיף את שלמטה ממנו מכל רוחותיו כמו גלגל הגוף 
 לגלגל הירח הוא גוף האש למטה ממנו גוף הרוח למטה ממנו גוף המים למטה סמוךהראשון ה

ות האלו אינם בעלי נפש ואינם  ארבעה גופ.ממנו גוף הארץ ואין ביניהם מקום פנוי בלא גוף כלל
יודעים ולא מכירים אלא כגופים מתים ויש לכל אחד ואחד מהם מנהג שאינו יודעו ולא משיגו 

מן הארץ תנינים וכל תהומות אש וברד שלג וקיטור ' ואינו יכול לשנותו וזה שאמר דוד הללו את ה
 ובשאר ברואים שתראו וביאור ענין הדברים הללוהו בני אדם מגבורותיו שתראו באש ובברד

  ]ב פרק ה"עוד במורה נבוכים ח' ועי. [למטה מן הרקיע שגבורתם תמיד ניכרת לקטן ולגדול
 כי הנה הרקיעים שאנחנו רואים .ז"ונבאר עתה ענין העוה: ל"ע ד וז"ח שער דרושי אבי"ע' עי

 קו יושר  ובאותו אמצעי החלל שלהם מתפשט גוף,עגולים שבראש המלכות דעשיה' בעינינו הם י
ג העור הם " וע,ג הגוף הזה הוא עור" וע.ע הארץ" והוא בג,דמלכות דעשייה דרך אמצע חלל

 וסביבותיהם הם , וסביבותיהם הלבושים דמלכות דעשייה עם אורותיהם המקיפים,ל"הקליפה כנ
 כי ,)יחזקאל ה ה ( וזה ענין זאת ירושלים בתוך הגוים שמתיה וסביבותיה ארצות.הרקיעים הנזכר

 רטדף (שרים הנזכר פרשה ויקהל '  וסביבותיה הם הקליפה שהם הע,מלכות דעשיה נקרא ירושלים
 .'עוד שער ציור העולמות ב' ועי ).ב"ע

שם משמע שהוא כלל מערכת העליונים המצויה למעלה מן העולם ', וג' לקמן אותיות ב' עי 91
עולם הכסא דהיינו עולם פרק ו אות יג משמע שמושג זה שייך בפרט ל' ואילו בחלק ד, הזה

 .ע"וצ, הבריאה
נים אחריהם חקת עולם ום אשר הם זיולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעיר" :)יז ז(ויקרא ' עי 92

ל "וז. ושעירים ירקדו שם) ישעיה יג( כמו ,לשדים - ם י לשעיר:י"ל רש"וז". תהיה זאת להם לדרתם
ף האדם ובכל בעלי הנפש והצמחים  כי כאשר הבריאה מתחילה במעשה בראשית בגו, ודע:ן"הרמב

והמתכות מארבע יסודות ונתחברו ארבעתם בכח אלהי להיות מהן גוף גס מורגש לכל חמשת 
 והיה מהם גוף אינו נרגש , כך היתה יצירה משני יסודות מן האש והאויר,ההרגשות לעביו ולגסותו

 והגוף הזה .קותהולא מושג לאחת מן ההרגשות כאשר נפש הבהמה איננה מושגת להרגשות לד
 וכאשר ההרכבה בכל דבר סיבת ההויה וההפסד .הוא רוחני יטוס לדקותו וקלותו באש ובאויר

 כי בהתחברותם יהיה בעל הגוף ,במורכב מארבע יסודות כך היא במורכבים האלו משני היסודות
  .חי ובהתפרדם יהיה כמת
שה כמלאכי השרת ושלשה  של,ששה דברים נאמרו בשדים) חגיגה טז א(ולכך אמרו רבותינו 

 ויודעין , וטסים כמלאכי השרת, יש להם כנפים כמלאכי השרת, שלשה כמלאכי השרת:כבני אדם
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íäéáâì,åéìà íéðéî íäå . éðéî éðùî áëøåî úåéäì åãáì íãàä ïéî ìãáðå ïçáð äðäå 
éøîâì íéìãáð äàéøá,äðåéìòä äîùðä åðééäã ,ìôùä óåâäå , àøáð íåùá àöîð àìù äî 

øçà.   
àëåíãàä ïéðòë íééç éìòáä øàù ïéðò äéäéù áåùçì äòèú àìù øäæúù êéøö ï, 

øáã àìà íééç éìòáä ùôð ïéà éë éîùâ ,úåéîùâáù íé÷ãä ïî93 , ïë íâ àöîð åðéðòîå

 - מאיר הדרך -
 שלשה . אלא אימא שומעין מה שעתיד להיות, יודעין סלקא דעתך.מה שעתיד לבא כמלאכי השרת

ת המיתה פירוד  וסיב, ומתים כבני אדם,כבני אדם אוכלין ושותין כבני אדם פרין ורבין כבני אדם
 כי . כאשר נראה גם בעוף, וסיבת הטיסה בקלות יסודותם. היא הסיבה בכל המורכבים,החבור

 וכל שכן אלו שאין . הוא טס ופורח,מפני שגברו עליו האש והאויר והיסודות האחרים בו מעטים
 מן המים  ללחוך, וענין האכילה. יעופו ולא ייגעו, שטיסתן גדולה,בהם מן היסודות הכבדים כלום

והאש הריחות והליחות כענין האש שתלחוך המים אשר בתעלה והוא ענין ההקטרות שיעשו בעלי 
ה לשדים וסיבתה היובש אשר תיבש האש אשר באויר בגופן וצריך להחזירה כאשר "נגרומנסיא

  .היא האכילה באדם לצורך מה שהוא ניתך ממנו
ן באויר השמים יקבלו העתידות משרי  כי בטיסת,וענין מה שאמרו שומעין מה שעתיד להיות

 ומשם יגידו גם בעלי הכנפים העתידות כאשר הוא , והם נגידי התלי,המזלות השוכנים באויר
  .ה"בע) דברים יח ט(מנוסה בנחשים וכאשר אפרש במקומו 

 רק יודיעו בעתיד ,ואלו ואלו אינם יודעים במה שעתיד להיות לימים רבים ולעתים רחוקות
 ולכך תרגם אונקלוס יזבחו . כי ידעו בנסיונותם שיקבלו מן השדים בנגזר לבא,להיות בקרוב

 יאמר שאין בהם שום צורך כי לא . דבחו לשדין דלית בהון צרוך,)דברים לב יז(לשדים לא אלוה 
ימנעו הנזק העתיד ולא יעשו שום תועלת וגם לא יודיעו ברחוק שישתמר ממנו האדם בדעתו 

 , כי אלהים לשון אילות וכח אל הם,לא אלוה כאילו אמר לא כח וממשלהוהוא לשון הכתוב גם כן 
 . כי לא ירעו וגם היטב אין אותם, ולכך אין צורך בהם.יאמר שאין בשדים אילות ושום כח

 כי גוף האדם  דע:)ע פרק ב"שער קיצור אבי( ח"ע' ועי. לקמן חלק ג פרק א אות א' עי 93
 ועיקרם הם בריאה ,ליחות לבנה אדומה ירוקה שחורה'  ד,ע"חלקים שהם ארמ' החומרי נחלק לד

חלקי נפש הבהמית ובאותה נפש בהמית '  כי הם ד,וכבד ומרה וטחול כנזכר בזוהר ובתקונים
וכן . כ"ע,  דעשיהנפשר ובזה המלבוש דנוגה מתלבש "מתלבש קליפת נוגה בסוד היצר טוב ויצה

 לכן כשאדם חוטא היה .ית שבאדם נפש הבהמ, שהיא חיצוניות,ח"ענפש הבהמית שבב: שם
 , ונחית אש גבוה ושורף אותו העכירות, שהיא גרמה לו לחטוא,ח"מקריב קרבן נפש הבהמית של ב

. חוצבו ומתכפר האדם' ואז שורש נפש הבהמית שבאדם נמשך לה זכות ונקיות כי הכל משורש א
  .33לעיל הערה ' ועי

ר כל יומא ויומא כרוזא קרי אתערו בני קדישא עילאה ועבידו פולחנא "ת: ג"ח י ע"זו' ועי
ר יודא "דמאריכון דאפריש לכון מן שאר עמין ויהב בכון נשמתא קדישא דאתגזרת מכורסי יקריה א

ח דכתיב ויפח באפיו נשמת "אם כן שאר עמין נשמתהון מאן אתר אזדמן ליה רבי אלעזר אמר ת
א היא נשמתא קדישא דאתגזרת מכורסי יקרא דמלכא עילאה מאי כתיב ביה ויהי האדם חיים ד

ר אלעזר זו היא הכח שניתן לבהמות ולחיות ולדגים שנבראת מן האדמה דכתיב "לנפש חיה א
נ ויהב "ה ברא לב"ר יצחק אורייתא אתקבלת על אדם ואמרת קב"תוצא הארץ נפש חיה למינה א
ה חיין לעלמא דאתי והיא אתחזר בחוביה לההוא נפשא חייתא ביה נשמתא קדישא למהוי לי

ר יהודה ממשמע דכתיב ויהי האדם לנפש חיה ויעשהו "דאתגזרת מן ארעא לבעירתא ולחייתא א
לא נאמר אלא ויהי האדם לנפש חיה מלמד שהוא בעצמו גרם לחזור לאותה נפש הגזורה מהאדמה 

ון על כל בריותי נפחתי בך נשמת חיים הנותנת ה אדם אני בראתי אותך עלי"ר יוחנן אמר הקב"א
חיים לבעליה הגזורה מכסאי ואתה חזרת לאותה נפש חיה שבראתי מן האדמה לבהמות חייך 
מכאת ואילך כל העוסק בתורתי וישמור אותה אתן לו אותה הנשמה הגזורה מכסאי שהיא נותנת 

ש חיה שבחרו למען יכלו עמה חיים לבעליה וכל אותם שלא יעסקו בתורתי יהיה חלקם באותה נפ
ח מאי דכתיב מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא "ר יצחק ת"א

למטה לארץ רוח בני האדם העולה היא למעלה דא היא נשמתא קדישא דצדיקייא ורוח הבהמה 
ר חייא "אדא היא נפשא חייתא דאתגזרת מן ארעא לבעירא דתשתצי ותחות לאשתצאה מן עלמא 

  .כ אין להם נשמה לגוים אלא אותה הנפש החיה"א
 שנו רבותינו כל יום ויום הכרוז קורא התעוררו בני הקדוש העליון ועשו את עבודת :תרגום

אמר רבי . רבונכם שהפריד אתכם משאר העמים ונתן בכם נשמה קדושה שנגזרה מכסא כבודו
לו רבי אלעזר אמר בא וראה שכתוב יודא אם כן שאר עמים מאיזה מקום נשמותיהם הזדמן 

ויפח באפיו נשמת חיים זו הנשמה הקדושה שנגזרה מכסא כבוד המלך העליון מה ) בראשית ב ז(
כתוב בו ויהי האדם לנפש חיה אמר רבי אלעזר זוהי הכח שנתן לבהמות ולחיות ולדגים שנבראת 

התורה קובלת על האדם אמר רבי יצחק . תוצא הארץ נפש חיה למינה) שם א(מן האדמה שכתוב 
ואומרת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ונתן בו נשמה קדושה שיהיו לו חיים לעולם הבא והיא 
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éç ìòá åúåéä úðéçáá íãàá.äæ ìë úìåæ íðîà , ïéî àåäù äðåéìò äîùð íãàá ùé 
éøîâì óåâä ïî ìãáð åîöò éðôá äàéøá,çøå ÷åî ãàî ãò åðî, åúøéæâá åá úøù÷ðå äàáù 

úé 'åðîã÷ù íé÷øôá åðøëæù äðååëä ìò.  
  כולם משתלשלים] שמהם[ראשי הנבראים הם כחות 

)á( íììëá íééòáèä íäéèôùîå íäéúå÷åçå åðìöà íä íéòåãé íééîùâä íéàøáðä 
íéîñøåôî,åððåéîãî õåç íä éë áèéä íðéðò øééöì åðì øùôà éà íééðçåøä êà 94,ðå  øáã

ãéáù úøåñîä éôë ÷ø íäéðéðòáå íäáéåð.ãéáù íéìåãâä íéø÷éòä ïî äðäå é äæ ïéðòá åð
àåä,íéìôùä íéàöîðá àöîðù äî ìë ãâðëù , íäîù íéìãáð úåçë äìòîì íéàöîð 

íéàöåéå íéìùìúùî,úé åúîëç äøæâù úåìùìúùä ìù ãçà øãñá  ' íä äìàä íéìôùä
íäéø÷îå,ðì íéùøù íää úåçëä íéàöîðå äìàä íéìôùä íéàöî, íéìôùä íéàöîðäå 

íää úåçëì úåãìåúå íéôðò,úìùìùä úåòáèë äæá äæ íéøù÷ðå 95.åðãéá úøåñî ãåò , 
äìàä íéìôùä íéàöîðáù äø÷î ìëå íöò ìë ìòù, âåñä ïî íéãé÷ô åã÷ôåä éëàìîä 

äìòîì åðøëæù96, äî éôë úåìôùä úåàöîðá àåää äø÷îä åà àåää íöòä íéé÷ì íàùîå 
àåäù,äðåéìòä äøéæâä éôë íéìôùá ùãçúäì éåàøù äî ùãçìå .  

 - מאיר הדרך -
אמר רבי יהודה ממשמע . בחטאיה החזרה לאותה נפש חיה שנגזרה מן הארץ לבהמות ולחיות

 גרם שכתוב ויהי אדם לנפש חיה לא נאמר ויעשהו אלא ויהי האדם לנפש חיה מלמד שהוא בעצמו
אמר רבי יוחנן אמר הקדוש ברוך הוא אדם אני בראתי אותך . לחזר לאותה נפש הגזורה מהאדמה

עליון על כל בריותי ונפחתי בך נשמת חיים הנותנת חיים לבעליה הגזורה מכסאי ואתה חזרת 
לאותה נפש חיה שבראתי מן האדמה לבהמות חייך מכאן ואילך כל העוסק בתורתי וישמר אותה 

ותה הנשמה הגזורה מכסאי שהיא נותנת חיים לבעליה וכל אותם שלא יעסקו בתורתי אתן לו א
קהלת (אמר רבי יצחק בא וראה מה שכתוב . יהיה חלקם באותה נפש חיה שבחרו למען יכלו עמה

מי יודע רוח בני האדם העלה היא למעלה ורוח הבהמה הירדת היא למטה לארץ רוח בני ) ג כא
 הנשמה הקדושה של הצדיקים ורוח הבהמה זוהי נפש חיה שנגזרה מן האדם העלה היא למעלה זו

אמר רבי חייא אם כן אין להם נשמה לגוים אלא . הארץ לבהמה שתכלה ותרד להתכלות מן העולם
  .אותה הנפש החיה

  .נוגה' נוגה פרק ג בענין הקלי' עוד עץ חיים שער קלי' ועי
 .27לעיל הערה ' עי 94
 פשטכל מה שיש בתחתונים דוגמתם בעליונים ומשם מת): מדרשים(ל " שער מאמרי רז'עי 95

  . ח שער עולם העשיה ו"וכן הוא בפע. כ" עבתחתונים
והאי רישא סתימא דכלא רישא אחרא תתאה הוא רישא לאשקאה  :)ב" עויקרא י(זוהר ' יעו

בתלת קשרין ועל דא שלשלת איקרי ' שתקיין מניה ודא הוא ילגנתא והוא מבוע דמיין דכל נטיען א
תאנא בספרא דחנוך בשעתא דאחזיאו ליה חכמתא . כהאי שלשלת דאתקשר דא בדא וכלא חד

דרזין עלאין וחמא אילנא דגנתא דעדן אחזיו ליה חכמתא ברזא עלאה וחמא דכלהו עלמין הוו 
קיימי כלהו ומניה אתבניאו ' ל ימתקשראן דא בדא שאיל לון על מה קיימין אמרו ליה ע

  .כולם בחכמה עשית) תהלים קד כד(דכתיב ) א אתבריאו ואשתכללו"נ(ואשתלשלו 
 והוא ,ראש אחר תחתון הוא ראש להשקות את הגן. הכלסתום מוהראש הזה הוא : תרגום

 כמו , ולכן נקראת שלשלת,בשלשה קשרים'  וזהו י,שקות ממנונין המים שכל הנטיעות ימע
  .ת הזו שנקשרה זה בזה והכל אחדהשלשל

 , וראה את האילן של גן עדן, בשעה שהראו לו חכמת הסודות העליונים,שנינו בספרו של חנוך
 , שאל אותם על מה קיימים. וראה שכל העולמות היו נקשרים זה בזה,הראו לו חכמה בסוד עליון

כולם ) תהלים קד( שכתוב ,)נבראו ונתקנו( ממנה נבנו והשתלשלו ,'אמרו לו כולם עומדים על י
  .בחכמה עשית

גם את זה לעמת זה עשה ) קהלת ז יד(אמר רבי יהודה מאי דכתיב : ב"זהר שמות טו ע' עי
  .ם כגוונא דרקיעא עבד קודשא בריך הוא בארעא וכלהו רמיזא למה דלעילא"האלהי

רקיע  שבגמאודמת זה עשה האלהים כואמר רבי יהודה מה זה שכתוב גם את זה לע: תרגום
 .עשה הקדוש ברוך הוא בארץ והכל רומז למה שלמעלה

ר סימון אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה "א) ו' י סי"פ(בראשית רבה ' עי 96
   .'הידעת חקות שמים אם תשים משטרו בארץ וגו) שם לח(ד "אותו ואומר לו גדל הה

ב מלמטה שאין עליו מלאך מלמעלה אין לך עשב ועש: א"זוהר חדש בראשית יד עגירסתו ב' ועי
  .'וכו שנאמר .שמכה אותו ואומר לו גדל
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)â(íéðåéìòä íää úåçëá àåä éúéîàä åáöîå íìåòä úåàéöî ø÷éò íðîàå , 
íéìôùä íéîùâáù äî àåä íäáù äî úãìåúå.äàéøáä úìçúîù äîá ïéá äæå , ïéáå 

íéðîæä úåôìçúäá ùãçúîù äîá.íää úåçëä ïî àøáðù äî éôë éë åðééäå , éôëå 
åìáâåäù íéìåáâäå åøãñðù øåãéñä,êë øçà ìùìúùðù äî äéä êë , ÷ç éôì 

úé àøåáä åá äöøù úåìùìúùää"ù.íäá ùãçúîå ùãçúðù äî éôëå , äî àåä êë 
íéìôùá ùãçúîå ùãçúðù.úåçëá úåðçáää øàù ìëå øãñäå áöîä úåàéöîä ïëà , íä 

îà éôì íäá êééùù äî éôëéíðéðò úú,ãñäå áöîäå úåàéöîäå  íéø÷îä øàù ìëå ø
úùî íéìôùáìùìîà éôì íäá êééùù äîì ÷úòðå éíðéðò úú.  

  תנועות כלליות בבריאה' ב

)ã(äæ ùøù éôì äðäå , äèîì íôåñå íéðåéìòä úåçëá äìòîì úåéåää ìë úìçú 
íéìôùá.äèîì íôåñå äìòîì íéùãçúîä íéðéðòä ìë úìçú ïëå . ùé ãçà èøô íðîà 

äæä ììëä ïî àöåéù,î àåäå íãàä ìù åúøéçáì òâåðù ä,úé ïåãàä äöøù ïåéë éë " ù
òøä ïîå áåèä ïî äöøéù äîá øåçáì íãàì úìåëéä äéäéù, äæá éåìú éúìá åäùò äðä 

åúìåæá,åöôçá øçáéù äî éôë åéúåéøáìå åîöò íìåòì òéðî úåéäì çë åì ïúð àáøãàå .   
úåéëôä úåéììë úåòåðú éúù íìåòá åàöîðå:àä  'úçøëåî úéòáè,áäå  'úéøéçá. 

àä 'äèîì äìòîìî,áäå  'äìòîì äèîìî. íéìôùä íéòòåðúîù äòåðúä àéä úçøëåîä 
íéðåéìòä úåçëäî,äèîì äìòîìî àéä äðäå . úéøéçáåúøéçáá òéðî íãàäù äî àéä . 

íéîùâä ïî íùâ àìà äéäéù øùôà éà òéðî àåäù äî äðäå, åéùòîå éîùâ íãàä éë 
íééîùâ,öääå øù÷ä éðôî ìáà  íéðåéìòä úåçëä ïéá àöîðä úåôøèíééîùâäå, äðä 

åéìòù ïåéìòä çëä ìà úåìòôúää êùîäá òéâé éîùâä òòåðúäá, úàæä äòåðúä úàöîðå 
åðøëæù úçøëåîä úéòáèä êôä äìòîì äèîìî97. åîöò íãàä íâ éë òãúù êéøö íìåàå 

íééøéçá åéùòî ìë ïéà,åúøéçá ãöî åéäéù íäî ùé ìáà ,åñéù íéøçà ùéå  ãöî íäì áá
åùðòì åà åøëùì äðåéìò äøéæâ98] îëå"ñá åîå÷îá ù"ã[. øçà êùîð àåäù äîá íìåàå 

 - מאיר הדרך -
ה עלמא אתקין כל מלה ומלה כל חד וחד בסטרוי "ח כד ברא קב"ת: א"זהר קדושים פו ע' ועי

עשבא זעירא בארעא דלית ליה חילא עלאה לעילא וכל מה ' ומני עלייהו חילין עלאין ולית לך אפי
וכל מה דכל חד וחד עביד כלא הוא בתקיפו דההוא חילא עלאה ) וסחיתרי נ(דעבדין בכל חד וחד 

  .דממנא עליה לעילא וכלהו נימוסין גזירין מדינא על דינא נטלין ועל דינא קיימין
 ,קן כל דבר ודבר כל אחד ואחד בצדוי ת,בא וראה כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם: תרגום

 וכל מה ,עשב קטן בארץ שאין לו כח עליון למעלה ואין לך אפילו .נה עליהם כחות עליוניםיומ
זק של ו הכל הוא בח, וכל מה שכל אחד ואחד עושה,)שתי נוסחאות(שעושים עם כל אחד ואחד 

 ועל , על דין הם נוסעים, וכל ההנהגות גזורות מן הדין.נה עליו מלמעלהואותו הכח העליון שממ
 .הדין הם עומדים

אבל בדבר '  בכל ענף כו:)'גאות (מסוה משה ', ות פרק אויקהל משה מאמר אדם דאציל' עי 97
י זריחת "י תנועת הרוח או ע"הגשמי מוכרח שהשורש היא למטה והענף מתפשט ומתגדל למעלה ע

י ענפיו "השורש היא למעלה והתגלות היא ע, אבל ברוחניות שרוצין להתגלות, השמש
להראות , למות להטיב להנבראיםי הגלוי החסדים וגבורות ובריאות העו"המשתלשלים למטה ע

כמו . ומסתעפים דרך כמה לבושין ומסכים, גדולתו וממשלתו ורוממתו ומלכותו דרך כמה עולמות
כן נשמת צדיק היא , שהנשמה נאצל מלמעלה ומשתלשל ומתלבש למטה בגוף העב והגס והעכור

נענעו בקצה ואם אדם הצדיק מ. גבוה מעל גבוה שומר עליהם, כמו חבל ארוך הקשור במגדל
. בסוד העלאות מיין נוקבין, י תורה ומעשים טובים מנענע כל החבל עד הקצה עליון"התחתון ע

האבות ) 'ו' ז סי"בראשית רבה פמ(ונתגלה אותה המדה על ידו בסוד , והצדיק נעשה צנור הקודש
 .הן הן המרכבה לקדושה

) ב" עמנחות דף כט(ע "כעין שנאמר בר: א"ע י ברכות' עי, והוא הנקרא כבשי דרחמנא 98
חזר לאחוריו ראה ששוקלין בשרו ] לאחורך[ שכרו אמר לו חזור אניהר] ע"של ר[הראיתני תורתו 

כ "בשעה' ועי. ל שתוק כך עלה במחשבה לפני"ע זו תורה וזו שכרה א"במקולין אמר לפניו רבש
 שאורו (הרשימו' לבחי כינוי הוא" דרחמנא כבשי"ש' א פרק אלם יונת' ועי .נפילת אפים פרק ה

 ).המקיפים כעין הוא
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åèôùî äéäé åéìòù äøéæâä, äî éôë äèîì äìòîìî íúòåðúù íìåòä éðéðò øàùë 
íéðåéìòä úåçëä íåòòåðéù, åîëå äìòîì äèîìî åúòåðú äéäú åúøéçá ãöîù äîáå 

åðøàéáù.  
)ä(á ïåãàä øãéñ äðäå "íãàä ìù åúøéçá íäá ìåôú øùà íéðéðòä ìëù ä, åòéâé 

 äòåðúá òéðäìúéøéçáäíäì ÷÷çù äâéøãîäå øåòéùä åúåàá íää úåçëä úà . éë åðééäå 
íåòéðé íãáì åéùòî àì,åøåáéã åìéôà àìà 99,åúáùçî åìéôàå 100. äòåðúä øåòéù êà 

ìéáâäå äøæâù ìåáâä åúåàá àìà åéäé àì äúâéøãîåúéìòä äîëçä ääðå101.  
)å( äòåðúä øçà íðîàå úéøéçáäúçøëåî äòåðú çøëäá êùîú , ïåéë éë 

íãàä ãöî íéðåéìòä úåçëä åòòåðúäù, íéìôùä úà úéòáèä äòåðúá åòòåðéå åøæçé äðä 
íäî íéìùìúùîä102. äøæâù äî éôë íéáø íééèøô íé÷åç äìàä íéðéðòä ìëá ùé íìåàå 

øáì úåàð åúåéä äúöò ÷îåòá äðåéìòä äîëçäåúàé,ùå é ïéá íéáø íéøåòéùá íéøáãä åøò
úåçëì íãàäî äòåðúä úòâäá,íéìôùì úåçëäî äòåðúä úòâäá ïéá , íéæøä éô ìòå 

úé åúâäðä éìåâìâ ìë íéááåñ äìàä íé÷åîòä 'äéäéùå äéäù äî ìëá.  
  תחלת הטוב והרע בכחות השרשיים

)æ(úé åúîëç äøæâù úåéäá äðäå  'äå áåèä úåàéöî íìåòá äéäéùîë òø"ù, äðä 
íééùøùä äìàä úåçëá äéäéù êéøö äæ ïéðò úìçú,íéìôùá øáãä êùîé íäéøçàå . 

úé åúîëç äøãéñ äðäå ' äðåëúáå øãñá åðøëæù íéàøáðä éùøù íéìãáðä úåçëä úà
ìå÷ì÷å ïå÷éú íäá êééùù äî éôë íäá ìåôéù,áåè àìå áåè áöî íäá àöîéù åðééäå . 

îàåé åéäéù äéäé áöîä áåè úúúé åéðô øåàá øåàéì äðëäá 'íäì øéàéå, øñçúù åëôäå 
íäî íìòúéå úàæä äðëää íäî, êôääå íäá áåèä àåä íéìôùá íðå÷éú úãìåúå 

êôäá103.  
  כחות נבראים סבות פועלים הרע

)ç(òà äðä éë òãúù êéøöå "íäù íå÷î ìëá áåèä éðéðò ìë úáñ úîàáù ô, 
íäéúåãìåúá ïéá úåçëá ïéá ùåøéô, àéä äðä úé åéðô úøàä 'îë"ù, íå÷î ìëá òøä úáñå 

åúøàä íìòä àåäù104.é áåèì íðîà á ïåãàä øàåú" ùîî äáñ íùá äåéììëìåéèøôìå , 

 - הדרך מאיר -
 הה עביד מיני" אפילו הבל דפומא אתר ודוכתא אית ליה וקוב:)ב" עקמשפטים דף (זהר ' עי 99

  . ואפילו קלא לא הוי בריקנייא ואתר ודוכתא אית להו לכלאר נשמה דעביד ואפילו מלה דב
פילו מלה של אדם  וא,ה עושה ממנו מה שעושה" והקב,םאפילו הבל פה יש לו מקו: תרגום

 .כלהם לואפילו קול אינם לריק ומקום יש ל
 .הרהורי עבירה קשין מעבירה) א" עכט( יומא 'עי 100
 מאן דפגם לתתא פגים :)ב"צב ע(ז "תיקו' עילעניין היות להשפעת המעשה גבול לעלייתו  101

 ה למקום שמשם נחצב,ה פוגם למעלהטמי שפוגם למ: תרגום[. הלעילא לאתר דאתגזר נשמתי
 מכסא דשם ]ם[ נשמותלמידי חכמיםלת, ל"ז, ה בההוא זמנא"ג ד"א צב ע"ש בבהגר"וע.] נשמתו

 :)א"קמד ע(וכן הוא עוד שם  .' וכודשם פקודא דעשה'  ולבעלי מצוות רוחין כו,נהורא דאורייתא
 הועונשי'  לאתר דאתגזר נשמתיה כוהוכד בר נש עביד חובין כפום ההוא בר נש הכי סליק חובי

 כפי אותו בן אדם כך עולה העבירה ,וכאשר בן אדם עושה עבירה: תרגום[ה  סגי כפום דרגיאיהו
בהקדמת שער (ח " ובפע.].דרגהה הועונשיהם הם כפי אות' נחצבה נשמתה וכוממנו למקום ש
, הנה גורם להכניס הקליפה בפנים בקדושה, מי שעושה מלאכה בשבת, ל"וז) ב" פח עא"השבת פ

לפי שגורם להכניס הקליפות , לכן ראוי להיות חייב מיתה, שמתו תלויה שםומגיע עד השורש שנ
 .ל"עכ, ו" ח'הולטמא מקדש 

עליית מים "ל "ומכונה בלשון חז(שכל מעשה מצוה שלנו מעוררת למעלה רצון להשפיע ' פי 102
שם ז מביא במקביל לירידת שפע מ"וד, )בשם מדרש, כ בזה רבינו בחיי ויקרא ב יג"מש' עי, "נוקבין

  .ל פרק א"ח שער ט"ע' ועי"). מים דכורין"ל "המכונה בלשון חז(
 .39לעיל הערה ' עי 103
 .39לעיל הערה ' עי 104
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úé åäøàúð àì òøì êà"ùîî äáñ ù,á÷ä ïéà íðîà éë "äòøä ìò åîù ãçéî ä )á"ô ø" â
éñ 'å105(,åì ùøåùì áùçé åéðô øúñäå åøåà íìòä àìà ,úîàá åúáñ åäæ éë , äæå  ãö ìò

áåèä øãòä106.íúåàéöîá åéðéðò éèøôì ìáà ,á ïåãàä äðä "ä,ìåëé ìë àåäù , ïéàå 
ììë ìåáâ åúìåëéì àìå äòéðî åöôçì,ù àøá å ìù äæä úéìëúä åá ïååëî éèøô øå÷îå ùø

 äöøðä áöîì êøèöî åúåéä äðåéìòä äîëçä äøòéùù äî éôë òøä éðéðò éèøô úàöåä
íìåòáå íãàá,ëä øîàù äî àåäå òø àøåáå íåìù äùåò êùç àøåáå øåà øöåé áåú 

)æ äî äéòùé .( ïåøñçä éðéðò íäî åìùìúùé íéðåù úåçë ììë àåä äæä ùøåùä ïéðòå
íäéúåðéçá ìëá íìåë úåòøäå, íäéèøô ìëá óåâì òâåðù äî ïéá ùôðì òâåðù äî ïéá 

íúå÷ìçîì,áä ÷ìçá äæî øáãð ãåòå  'ñá"ã.   
 âäðúî äìàä úåçëä ììë äðäåëá ïéá ìåòôì àìù åà ìåòôìå øçà åé÷ìçá ïéá åì

úé åøåà íìòä 'åéðô øúñäå, äìùîîå äèéìù ïúðú äæ øåòéùá êë íìòää øåòéù éôë éë 
äìàä úåçëä ììë ìà,åìòôéù åðîî íé÷ìç ìà åà . íìùîáå äìàä úåçëä øáâúäá äðäå 

áåèä çë ùçëåé,åðøëæù íéàøáðä éùøù úåçëä áöî ì÷ì÷úéå , åùìçúéå íäéôðòå íä. 
áåèä øáâé äìåòôäå äèéìùä íäî ìèðúå äìàä úåçëä åòðëåéùëå, éùøù åð÷åúéå 

áåèä áöîá åáöéúéå íéàøáðä,íäéôðòå íä å÷æçúéå . áåèä éðéðòî åðøëæù äî ìë íìåàå 
ìå÷ì÷å ïå÷éú éðéðò ìëå øîåçäå ìëùä úîçìîå òøäå, íä íìåë íéðéðòä ìë ùøù 

 òéâäå äìàä úåçëä úåøáâúä íúòðëä åà íéôðòá åà íéùøùá íéàøáðá íúãìåúå íðéðò
íéôðòå íéùøù íéàøáðä ïî íúåãìåúå íðéðò øéñäå íúìåòô ìåèéáå.  

)è(íäî òôùðäå åðøëæù òøä úåçë ïéðòá ùé äáøä úåâéøãî é÷åìéç äðäå , êøãáå 
àîäåæå êùç äàîåè íäî òôùðì àø÷ð ììë,àöåéëå ìåç åà .úé åéðô úøàäî òôùðìå  '

ðäæá àöåéëå äëøáå øåà äøäèå äùåã÷ àø÷. éðéî ïéçáð íéðéðòä éèøô úðçáäá ìáà 
á ïåãàäù äâäðää ìë úááåñ íäéìòù íäéèøôå äìàä íéâåñä"åîìåò úà âäðî ä.  

  מלאכים מוציאי כל דבר לפועל

)é( âåñî íéðåîî íéãé÷ô åàöîð äìà íéðéðòî ïéðò ìëì äðä íðîàå éëàìîä 
àéöåäì äìòîì åðøàéáùúåéîùâä ãò ìòåôì íéøáãä ,áèåîì íàå áåèì íà 107. íä äðäå 

úé åéúøùî 'åøáã éùåò, åéëàìî éãé ìò äùòîì úåàöåé åéúåøéæâ äðééäúù øãéñå äöø ïëù 
å íãé÷ôäù äî éôëîíãéá øñ108.   

 - הדרך מאיר -
ויקרא אלהים " :ה מיחד שמו על הרעה אלא על הטובה" לעולם אין הקב,ר אלעזר" א:ל"ז 105

 ".ולחושך קרא לילה" אלא , כאןכתיב אין "ולחושך קרא אלהים לילה" "לאור יום
, יוצר אור ובורא חושך) שם' ישעי(בון ודרש מאי דכתיב ' ועוד ישב ר: ל"בהיר אות יא ז' עי 106

כמה דאת אמר , חשך שאין בו ממש כתיב ביה בריאה, אלא אור שיש בו ממש כתיב בו יצירה
) ג' בראשית א(ואי בעית אימא אור שיש בו הויה דכתיב . יוצר הרים ובורא רוח) יב, דעמוס (

חשך דלא הוה ביה עשיה אלא , קרי ביה יצירה, י עשיה"ויאמר אלהים יהי אור ואין הויה אלא ע
  .א הבריא פלוני"הבדלה והפרשה בלבד קרי ביה בריאה כמד

. ואז נאמר שהוא דין, יו יפעל הדין מעצמותו מצד הסתר פנ):שער ד פרק ב(פרדס רמונים ' ועי
אין דוחק ) שער ח פרק ג(ש " ועיי.ואז נאמר שהוא רחמים, וכשישפיע יתלבן הכונה אל הרחמים

שהרי מוכרחים אנו לומר קרוב אל ענין זה אל , באמרנו כי סלוק והסתר פניו נקרא שתוף אל הדין
כ "שא, א לומר שאין הדין נפעל על ידו"או, לא היה דין כלל' ס שאם היה מתפשט בכל הספי"הא

אמנם הסתר פניו וסילוק השגחתו מספירותיו . ו וזהו סילוק ההשגחה"נמצא אין העונש על ידו ח
  .הוא שיתופו אל הדין

  .ובדברינו שם' אות ג' פרק ה' לקמן חלק ב' עי 107
ו שלשה  מאן נינה, ארעא למיקם הכאאורח): ב"דף פו ע(בבא מציעא ' עי, דוגמא לדבר 108
 , רפאל שבא לרפא את אברהם, מיכאל שבא לבשר את שרה. מיכאל וגבריאל ורפאל,אנשים

 דאזל מיכאל בהדיה , והא כתיב ויבאו שני המלאכים סדומה בערב.גבריאל אזל למהפכיה לסדום
 . כתיב ויהפכולא דיקא נמי דכתיב ויהפוך את הערים האל ו.לשזביה ללוט
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 חלק ב

  

  'פרק א

  בכלל' בענין השגחתו ית

)à(àåä øàåáîå òåãé ,íéðåéìòä ïéá åàøáðù íìåë íéàøáðä ìëù  íéðåúçúä ïéáå 
 éììëä úéìëúä àåäù äîì úìòåúå êøåö äðåéìòä äîëçä íäá äúàøù éôì åàøáð äðä

äàéøáä ìù, äîëçä äøæâù äî éôë åòáèåäå å÷çåä íééòáèä íäéèôùîå íäéúå÷åç ìëå 
 äðååëä éôì úåàð åúåéä äðåéìòääðååëùàåää àøáðá . åàøáðù åîöò íòèä åúåàî íìåàå 

éé÷úéù ïë íâ éåàøîë äàéøáä ììëì úìòåú íá úåéä ïîæ ìë åî"ù,á ïåãàä ïë ìòå " ä
 àåäù áöîä åúåàá íîéé÷ì íäéìò çéâùäìî ïë íâ òðîé àì äìàä íéàøáðä ìë àøáù

åá íúåà äöåø.  
  על כל מדריגות הבריאה' השגחתו ית

)á(à ÷ìçá åðîã÷ä øáë íìåàå  'ä ÷øô', úåçëä íä íìåë íéàøáðä úìçúù 
íéìãáðä, íäîå íéîùâä íéìùìúùî. äî éôë íä äðä íäéèøô ìëá íéîùâá íéøáãäå 

íúåðéçá éèøôá íää úåçëä ïî íäéìà ÷úòðù, øáã ïéàå  ïåè÷ àìù íééîùâá ìåãâ åà
íäéúåðéçá éôë íéìãáðä úåçëá ùøùå äáñ åì äéäé109,á ïåãàäå " ìò çéâùî àåä äðä ä

íàøáù äî éôë íéðéðòä äìà ìë,ìãáðä úåçëä ìò åðééäã  ìë ìòå äðåùàøá íé
úîàá àåäù äî éôë íúåìùìúùä, ìò ãé÷ôäù íéãé÷ôä ìò ïë íâ çéâùî àåä ïëå 

îë úåàöîðä"íù ù,íúìåòô åìòôéù çëä íäì ãéîúäìå íúãå÷ô úàå íúåà íéé÷ì .  
  השגחה על המין האנושי

)â(íéðéîä øàù ìëî éùåðàä ïéîä äðúùðù úåéäá íðîàå , äøéçáä åì äðúéðù 
îá úìåëéäåïåøñç åà úåîéìù úéð÷ åì àåäù ä, ìòôð àìå òéðîå ìòåô åæ äðéçáá àöîðå 

åéìò äçâùää íâ,íéðéîä øàù ìò äçâùääî äðúùúù çøëåî , çéâùäì êøèöé äðä 
åéììòî éøôëå åéëøãë åì àéöîäì åéùòî éèøô ìò óé÷ùäìå. íìåë åéùòî åçâùåéù àöîðå 

íäéúåãìåúå,ì éåàøä éôë åéìò çâùåéå áåùéå èøôá íää íéùòîä úåãìåú, ãâðë äãîå 
îëå äãî"íéðôì ù.íéìòåô àìå íéìòôð íäéùéàù íéðéîä øàùá êééù ïéàù äîî äæå , 

àåää ïéîä íåìùúì éåàøù äî éôë àìà íðéàå, ùøùåäù äî éôë åùøùá. äéäú äðäù 
àåää ùøåùä íéé÷ì äçâùää,åéäéù ïúåð ùøùä ÷çå òáèù äî éôë åéôðòå , ïéîä ìáà 

àäîë íéòéðîå íéìòåô åéùéàù éùåð"ù, íäì åîøâéù äî éôë èøôá åçâùåéù êéøö äðä 
øúåé àìå úåçô àì íäéùòî110,ñá íéðôì äæä øáãä øåàéá áéçøð ãåòå "ã.   

 - הדרך מאיר -
 .96לעיל הערה ' עי 109
 פנת תורת משה רבנו עליו השלום וכל מי שנמשך אחריה ):חלק ג פרק יז(מורה נבוכים ' עי 110

שהוא בטבעו ובבחירתו וברצונו יעשה כל מה שיוכל ,  רצוני לומר,היא שהאדם בעל יכולת גמורה
ני בעלי חיים שאינם מדברים וכן כל מי, האדם לעשותו מבלתי שיברא לו דבר מתחדש כלל

 באין תחילה שיהיה כל בעל וםשמרצונו הקד, רצוני לומר' וכן רצה האלוה ית, יתנועעו ברצונם
. חיים מתנועע לרצונו ושיהיה האדם בעל יכולת על מה שירצהו או שיבחרהו ממה שיוכל עליו

  .תהילה לאל, וזאת פינה לא נשמע כלל באומתנו ובאנשי תורתנו חולק עליה
לא יתכן עליו הָעֶול בשום צד מן הצדדים ושכל מה ' שהוא ית' משה רבנו'וכן מכלל פנות תורת 

הכל הוא על צד , לאיש אחד או לקהל, שיבוא לבני אדם מן הרעות והמכות או ישיגם מן הטובות
 מיד לא היה זה ציאוואפילו אם נכנס קוץ ביד אדם והו, הראוי במשפט הישר אשר אין עול בו כלל

', והוא אמרו עליו ית, ואילו השיג למעט הנאה היה זה גמול לו וכל זה בדין, ק על צד העונש לור
 ועל זה הדעת נמשכו דברי 'וכו .אלא שאנחנו נסכול אפני הדין ההוא, "'כי כל דרכיו משפט וגו"

, ואמרו, "ולא יסורין בלא עוון, אין מיתה בלא חטא", המון חכמינו שאתה תמצאם אומרים בבאור
ובארו בכל מקום שהמשפט מחויב בהכרח . וזה לשון המשנה, "במדה שאדם מודד בה מודדין לו"
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  פרק ב 

  ז"במקרי המין האנושי בעוה

  ב"ז הזמנה לעוה"עניני העוה

)à(éâéå äëæéùì éùåðàä ïéîä úàéøá úéìëú úåéä åðîã÷ä øáë äðä  áåèì ò
 àåäù éúéîàäääéúå÷áãúé åá  'äåòì"á.àöîðå , äçåðîä àåä äðä åéìåâìâ ìë óåñù 

äåòì"á .äåòá åáöî äæì íã÷éù úåàðå éåàø úåéä äðåéìòä äîëçä äøæâ íðîà"æ, øù÷ð 
íìåòä äæ òáè úå÷åçá ìáâðå, úéìëúä ìà òéâäì äéåàøäå úéúéîàä äðëää äéäú äæù 

äöøðä,ùä éôìå åãéñ äæä ùøíìåòä äæ éðéðò ìë ø, äéäéù äîì äðîæäìå äðëäì úåéäì 
 íìåòá êë øçàéúéìëúääåòä àåäù "á.  

  סוף גלגולי המין האנושי

)á(íéáèå÷ éðù ìò úááåñ àéä äðä úàæä äðëää êà :àä  'éùéà,áäå  'éììë. 
ééùéàä,åéùòîá åúåîéìù úà íãàä úéð÷ ïéðò àåä .éììëäå , éùåðàä ïéîä ïðåëúä àåä 

ìëáäåòì åì"á.àåä ïéðòä äæ ùåøéôå ,öéá àøáð éùåðàä ïéîä úåéäá éë  áåè øöéáå øòø 
äøéçááå,íéòø íäîå íéáåè íäî úåéäì åé÷ìçá úåøùôàä òðîé àì äðä , ìåâìâä óåñå 

à ììë íäî äùòéå íéáåèä åöáå÷éå íéòøä åçãéù äéäéù êéøöãç, ãúåòé àåää ììëìù 
äåòä"åá âùåîä éúéîàä áåèá á111.  

  מקומות' זמנים וב' ילוק הגמול בבח

 - מאיר הדרך -
שיגמול העובד על כל מה שיעשה ממעשי הבור והיושר ואף על פי שלא צווה בו , והוא', בחוקו ית

 על פי שלא הוזהר ממנו על ידי נביא אףעל ידי נביא ושיענוש על כל מעשה רע שיעשהו האיש ו
אין הקדוש ", אמרו. ההזהרה מן העול והחמס, הוא דבר שהשכל מזהיר ממנו רצוני לומראחר ש

 כל האומר קודשא בריך הוא ותרן הוא יתותרן מעוהי", ואמרו, "ברוך הוא מקפח זכות כל בריה
 ועושה למי שאינו מצווה האינו דומה מצוו", ואמרו, "מאריך אפיה וגבי דיליה, אלא, ]חיווהי[

, ועל זה העיקר נמשכו כל דבריהם, "נותנים לו שכרו" שהוא אף על פי שלא צווה ובארו" ועושה
  . 'וכו

כי אם , שיש לאלוה השגחה באיש מאישי בעלי החיים, אני לא מצאתי כלל בדברי ספר נביא
ושהוא קטן ופחות , וכבר תמהו הנביאים גם כן על היות ההשחגה בבני אדם, בבני אדם לבד

מה אנוש כי ", "'מה אדם ותדעהו וגו", מרכל שכן בזולתו מבעלי החיים א, משישגיח הבורא עליו
וכבר באו פסוקים מפורשים בהיות ההשגחה בבני אדם כולם ובהפקד כל מעשיהם ". 'תזכרנו וגו

אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם ", ואמר, "המבין אל כל מעשיהם, היוצר יחד לבם", אמר
וכבר זכרה התורה ".  וכל צעדיו יראהישכי עיניו על דרכי א", מרועוד א, "לתת לאיש כדרכיו

מי אשר ", ואמר, "וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם", אמר, ההשגחה בבני אדם והפקד מעשיהם
" ונתתי את פני בנפש ההיא", ואמר, "והאבדתי את הנפש ההיא", ואמר, "חטא לי אמחנו מספרי

 על שההשגחה האישית נמצאת מורהיצחק ויעקב ראיה ג, וכל מה שבא מעניני אברהם. וזה הרבה
והותר , וגם מצווה בה,  היתה שחיטתם מותרת'וכואמנם שאר אישי בעלי החיים. בבני אדם

והראיה על היות שאר בעלי החיים בלתי מושגח . להשתמש בהם בתועלותינו ככל אשר נרצה
  ' וכורק במין ההשגחה, בהם

הכפירים ", ואמרו, "'נותן לבהמה לחמה וגו", תו אמרו ולא תחשוב שזה הדעת יסתור או
יושב ", גם כן' חכמים'ומאמר ה, "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון", ואמרו, "'שואגים לטרף וגו

 דבר סותר םואין בה, והרבה כמו אלה המאמרים שתמצאם". וזן מקרני ראמים ועד ביצי כינים
בהכינו לכל מין ' וכאילו הוא מספר פעולותיו ית, אישיתלא , כי אלה כולם השגחה מינית, דעתי זה

השאלה , גם לפי זה הדעת,  ולא תתחיב לי' וכו.וזה מבואר נגלה. מזונו ההכרחי וחומר עמידתו
למה השגיח בבני אדם ולא השגיח בהשגחה ההיא לשאר בעלי החיים כי השואל צריך , לומר

ה לשאר מיני בעלי חיים כי מענה זאת למה נתן שכל לאדם ולא נתן ז, שישאל עצמו ויאמר
 .כן רצה האלוה, השאלה האחרונה

 הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים ואין אמר רב כלו כל הקיצין ):ב"צז ע(סנהדרין ' עי 111
 רבי אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה , כתנאי.טובים ושמואל אמר דיו לאבל שיעמוד באבלו

 אם אין עושין תשובה אין נגאלין אלא הקדוש ,ליה רבי יהושע אמר .נגאלין ואם לאו אין נגאלין
 .  ומחזירן למוטבובהברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין תש
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)â( íúåéäì éùåðàä ïéîä é÷ìçá åðøëæù úåøùôàä çéøëîù äøéçáä ÷ç íìåàå 
íéòø åà íéáåè,íéòø íúö÷å íéáåè íúö÷ úåéäì ïëå , ïë íâ äæ úåøùôà çéøëî åîöò àåä 

ïéîä éùéàî ùéà ìë éùòîá,íéòø íìåë åà íéáåè íìåë åéäéù øùôà íìåàù , øùôàå 
åéäéùíéòø íúö÷å íéáåè íúö÷ ,åðøëæù íéîìùä õåáé÷ áëòîù äîî äæå , àöîé øáë éë 

íéòø íéðéðòå íéáåè íéðéðò åîöò ãçà ùéàá, íà åìéôà øàùä ìò àìå íúö÷ ìò çéâùäìå 
áåøä åéäé íäéìò çâùåéù íúåà,÷ãöä èôùîî åðéà äðä , ìëù úðúåð ïéãä úøåù éë 

íéðè÷ ïä íéìåãâ ïä åìîâåé íéùòîä, èòî ïä äáøä ïä112, äðåéìòä äîëçä äøæâ ïë ìò 
úåîå÷î éðùáå íéðîæ éðùá ùðåòì ïéá øëùì ïéá ìåîâä ÷ìçì. íéùòîä ììë äðäù åðééäå 

èåòéîìå áåøì ÷ìçúé, ïãåééåàøä ïîæå íå÷îá åãáì áåøä  åì, ïîæå íå÷îá åãáì èåòéîäå 
åì éåàøä113.äåòá äéäé éø÷éòå éúéîàä ìåîâä íìåàå "îëå á"ù, Ää øëùä äéäéåÈùÅà íãàä ø

 äëåæäéçöðúé åá úå÷áãúäì  'çöðì.ùðåòäå ,ãáåàå éúéîàä áåèäî äçãð åúåéä 114. íðîà 
äùòîä áåø éô ìò àìà äéäé àì äæ ïéðòì ïéãä115. òùøì øùà íéáåè íéùòîì êà 

èåòéîä ãö ìò ÷éãöì øùà íéòøä íéùòîìå,äåòä àöîé "åáù åéúåøöå åéúåçìöäá æ, ìá÷é 
îâ òùøäåéúåçìöäá åì øùà úåëæä èåòéî ìå,åáù ïéøåñéá åéúåðåò ùðåò ÷éãöäå 116, 

äåòì ïéðòä øàùéå ìëá èôùîä íìùåéù ïôåàá"á,àåää íìùä áöîì éåàøù åîë . åðééäã 
íäéðéá íéòø úáåøòú éìá íãáì íé÷éãöä åøàùéù, äàðäì íîöòá íéáåëéò éìá íäå 

íäì úãúåòîä,àùéù éìá åãáàéå åçãé íéòùøäå ììë äðòè íäì ø.  
   נפשייםעונשיםהגהינם ושאר 

)ã(úé åãñç ãåò øæâ íðîàå  'íãàä éðáì äìöää úåáøäì, óåøéö ïéî ãåò àöîéù 
óåøéöä åá ïëúéù éîì øçà,ìåãâ úøåáâú òøä åá øáâù éîì åðééäã , äéäéù êë ìë àì êà 

éøîâì åãéáàäì åèôùî,íäá íåùø øúåéäù íéùðåò ììë àåäå ,á ïéãä àåä íðéäâ117. 
åéàèç éôë àèåçä ùéðòäì àåä åá äðåëäå, åéìò áåç ãåò äéäé àì åùðòä éøçàù ïôåàá 

äùòù òøä äùòîä ìò,íéáåèä åéùòî øàù éôë éúéîàä ìåîâä ìá÷ì ïë éøçà ìëåéå . 
øéáë àì øòæî åéäé ùîî íéãáåàä äæ éãé ìòù àöîðå118, íúåà àìà åéäé àì äðä éë 

 - הדרך מאיר -
 אין הקדוש ברוך הוא ,אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן): ב"דף לח ע(בבא קמא ' עי 112

 . אפילו שכר שיחה נאה,מקפח שכר כל בריה
 .116 לקמן הערה 'עי 113
 .61לעיל הערה ' עי 114
. והכל לפי רב המעשה. ובטוב העולם נדון, והרשות נתונה,  הכל צפוי):ו"ג מט"פ(אבות ' עי 115
  . זכיות זכאי ואם רוב עונות חייבלפי רוב מעשיו של אדם הוא נדון אם רוב: י"וברש

כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכיות ועונות ) אהלכה תשובה פרק ג הלכות (משנה תורה ' ועי
מי שזכיותיו יתירות על עונותיו צדיק ומי שעונותיו יתירות על זכיותיו רשע מחצה למחצה בינוני 

הרי זו צדקת ואם היו עונותיהם מרובין וכן המדינה אם היו זכיות כל יושביה מרובות על עונותיהן 
 . כל העולם כולוןהרי זו רשעה וכ

 , אמר רבי יהושע בן לוי.ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו): א"דף כב ע(עירובין ' עי 116
 כביכול כאדם שנושא משוי על פניו ומבקש להשליכו :אילמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו

 . אבל יאחר לצדיקים גמורים,לא לשונאיו הוא דלא יאחר אמר רבי אי, לא יאחר לשנאו.ממנו
 היום לעשותם ולא , מאי דכתיב אשר אנכי מצוך היום לעשותם,יוהיינו דאמר רבי יהושע בן לו

   . למחר לקבל שכרם, היום לעשותם,למחר לעשותם
ת  רובי זכיות ומעוטי עבירות נפרעים ממנו מיעוט עבירות קלו):א"א ה"פ(ירושלמי פאה ' עי

 אבל רובי עבירות ומעוטי זכיות .שעשה בעולם הזה בשביל ליתן לו שכרו משלם לעתיד לבא
 .ז בשביל לפרע ממנו משלם לעולם הבא" שכר מצות קלות שעשה בעוהונותנין ל

 שנאמר והיה מדי חדש . משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חדש:)ימשנה פרק ב (עדיות ' עי 117
 .)ישעיה סו( חדשוב

שנאמר ועמך כלם צדיקים , כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא): א"י מ"פ(רין סנהד' עי 118
 האומר אין ,ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר
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 êë ìë øåòéù òøä íäá øáâù úåéäì íéðô íåùá íå÷î íäì àöîéù øùôà éàù ìåãâ
 äàðäáå éúéîàä ìåîâá íéøàùðúéçöðä119.   

íé÷ìç äùìùì ÷ìçúî ïéãä àöîð äðäå, äéçúä øçàù íìåòì àåä åø÷éò éë 
îë"ù,ïëì íãå÷ ìîâéì íéåàøä íéùòîä êà ,äåòá åìîâåéù íäî ùé äðä " íäî ùéå æ

úåîùðä íìåòá åìîâåéù. ïéãä éèôùî ïëà  éúéîàä èôåùì íà éë òãåð åððéà åéèøôá äæä
åãáì120,íäéèøôå íäéúåðéçá ìëá íäéúåãìåúå íéùòîä úåàéöî úúéîà òãåéä àåä éë , 

ãçà êøãáå ãçà ïîæá ìîâéù éåàø íäî äî òãåéå,øçà êøãáå øçà ïîæá äîå . äîå 
 àéä äî ìàå úãñåéî àéä äî ìò úàæä äâäðää éëøã ììë ÷ø àåä åðçðà åðòãéùúááåñ. 

 çöðì òá÷éì íéåàø åéäéù íéîìù õåáé÷ õá÷ì àåä ïéðòä ìë úéìëúù åðøàéáù äî àåäå
úé åúå÷áãúäá', íìåë äìàä íéîãå÷ä íéðéðòä åëøöåä éåàøë íìúùé äæ ïéðòù éãëå 

îëå éúéìëúä äæä ïéðòä ïéîæäìå ïéëäì"ù.  
  סגולת היסורין

)ä(äàøú ïéðòá ãåò ÷éîòúùë äðäå ,ðò úåéä ãáìîù  èôùîä éô ìò êùîð äæ ïé
îë ïéãäå"ù,àøáðä úåàéöîä éô ìò ãåò ãñåéî àåä äðä .äæå , åðøàéá øáë äðä éë 

äìòîå úåîéìù úåàéöî åùôðå åôåâá íãàá íä íéîéöòî íéáåèä íéùòîäù, íëôäå 
ïåøñçå úåøéëò úåàéöî åá íéîéöòî íéòøä íéùòîä, íäù äî éôë ÷ã÷åãî øåòéùá ìëäå 

íéùòîä,çô àì øúåé àìå úå121. øäåæä ïî ìåãâ øåòéù åîöòá äáøäù ÷éãöä ùéàä äðäå 
äìòîäå,äùòù íéòø íéùòî èåòéî éðôî øçà ãöî êà , úö÷ úáåøòú åá àöîð äðä 

úåøéëòå êùç.úé åá úå÷éáãì ïåâäå ïëåî åððéà äæä úáåøòúä åá ùéù ïîæ ìë ', øæâ ïë ìò 
éøåñéä ììë àåäå óåøéö åì àöîéù ïåéìòä ãñçäï122úé íùù " åúåàî øéñäì íúìåâñá ù

 - מאיר הדרך -
אף הקורא בספרים : רבי עקיבא אומר. ואפיקורוס, תחיית המתים מן התורה ואין תורה מן השמים

' ה ואומר כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני הוהלוחש על המכ, החיצונים
שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להן .  אף ההוגה את השם באותיותיו,אבא שאול אומר. רפאך

מנשה יש לו חלק : רבי יהודה אומר. ומנשה, אחאב,  ירבעם,שלשה מלכים. חלק לעולם הבא
למלכותו : אמרו לו.  וישיבהו ירושלים למלכותושנאמר ויתפלל אליו וישמע תחנתו, לעולם הבא

 .וגחזי, ואחיתופל, ודואג,  בלעם,ארבעה הדיוטות. ולא לחיי העולם הבא השיבו, השיבו
 פושעי ישראל בגופן ופושעי אומות העולם בגופן יורדין לגיהנם ונידונין ):א"ה יז ע"ר(' עי 119

 ורוח מפזרתן תחת כפות רפתן נש לאחר שנים עשר חדש גופן כלה ונשמת.בה שנים עשר חדש
 אבל המינין והמסורות . שנאמר ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם,רגלי צדיקים

והאפיקורסים שכפרו בתורה ושכפרו בתחיית המתים ושפירשו מדרכי צבור ושנתנו חיתיתם בארץ 
 בה לדורי נידוניןגיהנם ו יורדין ל,חיים ושחטאו והחטיאו את הרבים כגון ירבעם בן נבט וחביריו

גיהנם כלה והן אינן כלין שנאמר '  שנאמר ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי וגו.דורות
 .וצורם לבלות שאול

ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות ): הלכה בהלכות תשובה פרק ג ( משנה תורה' עי 120
 . והוא היודע היאך עורכין הזכיות כנגד העונות

 אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר ):ב"לח ע(ק "ב' עי 121
 אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה אל , דאילו בכירה דקאמרה מואב,כל בריה אפילו שכר שיחה נאה

 עביד בהו צעירה דקאמרה בן אנגריאתצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה מלחמה הוא דלא הא 
 וקרבת מול בני עמון אל תצורם ואל תתגר בם כלל דאפילו ,א למשהל הקדוש ברוך הו" א.עמי

 .אנגריא לא תעביד בהו
 ,אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו): א"ה ע(ברכות ' עי 122

 תלמוד לומר אם , יכול אפילו לא קבלם מאהבה.חפץ דכאו החלי'  שנאמר וה.מדכאו ביסורין
 . יראה זרע יאריך ימים, ואם קבלם מה שכרו.ה אשם לדעת אף יסורין לדעתתשים אשם נפשו מ

והיינו דרבי שמעון בן ' וכו. בידו יצלח'  שנאמר וחפץ ה. אלא שתלמודו מתקיים בידו,ולא עוד
 , נאמר ברית במלח. נאמר ברית במלח ונאמר ברית ביסורין, דאמר רבי שמעון בן לקיש,לקיש

 מה ברית האמור . דכתיב אלה דברי הברית, ונאמר ברית ביסורין.דכתיב ולא תשבית מלח ברית
 . יסורין ממרקין כל עונותיו של אדם, ביסוריןהאמור אף ברית , מלח ממתקת את הבשר,במלח
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àåää úåøéëòä íãàä123,éåàøä ïîæá äáåèì ïëåî øéäáå êæ øàùéå . øåòéù éôë íðîàå 
åéùòîá íãàä ìá÷ù úåøéëòä,åôåøéöì åëøèöéù ïéøåñéä åéäé êë . äéäé àìù øùôàå 

åðîî úåøéëòä øéñäì íééðôåâä ïéøåñéä çëá,íééùôð ïéøåñé åì åëøèöéå ,ôúî ììëäå  èø
Åùì øùôà éà äáøä íéèøôìÆëíìë ìò óé÷äì íãàä ì.  

  ז"זכות הרשעים כלה בעוה

)å( ìë úåøéëò íäéùòî òåø íöåòá íá íöòúðù íúåà íä íéøåîâä íéòùøä ïëà 
áø êë ìë êùçå ìåãâ êë,úîàá íùôðå íôåâá åúçùðù ãò , íåùá íéåàø éúìá åáùå 

 íéðô÷áãéìúé åá '.úö÷ íãéá åàöîéù øùôà äðäå íéáåè íéùòî , íéùòî íä ìáà 
úé å÷ãö éðæàîá íúåìòáù 'ììë éúéîàä áåèä ãöì íäéìòá úà íéòéøëî íðéà, ãöî àì 
íúåëéà ãöî àìå íúåîë,à éøä éë é íéáùçð åéä àì øáë äæì íúåà íéòéøëî åéä åì

íéøåîâ íéòùø,áåèì ïëåî áöî ìà íéòéâîù ãò íéëìåäå íéôøèöîù íúåàî àìà . ïëà 
àìù éãëä÷åì ïéãä úãî äéäú ,ìåîâ éìá äìà íéùòî åøàùéù , íøëù íäì ïúðéù ÷çåä 

äåòá"îë æ"ù .úéúéîà äìòî íåù íäá íéöòäì òéâî åðéàå äìë àåää úåëæä àöîðå.  
  ב יש בו מדריגות"בקיבוץ בני העוה

)æ(ïéðòä äæá ùé ãàî éø÷éò øçà èøô ãåò íðîàå , íéîéìùä õåáé÷á äðä éë àåäå 
äéù åðøëæùòì äé" äâùä åâéùéå úçà äìòîáå úçà äâéøãîá íìåë åéäéù äðååëä ïéà ì

úçà124.ïåøçàä äö÷ä òéâäì ìåëé ïëéä ãò äðåéìòä äîëçä äøòéù äðäù àåä øáãä êà , 
úé åá úå÷áãúäáù úåçô øúåéä øåòéùä ùåøéô 'åúåîéìùá äàðääå, äøãéñ äæ ãâðëå 

åää ïè÷ä øåòéùä ìà úåçôì òéâé åéùòîù éî ìëùà, äæä õåáé÷á úåðîéì ìëåé øáë 
åðøëæù,åá âðòúäì úåéçöðì íéøàùðä ïî äéäéå 125.òéâé àì äæì åìéôàù éî êà , äæ äðä 

ãáåàå éøîâì äçãð äéäé.øúåé äëæéù éî ìë íðîàå , ìåãâ øúåé åîöò õåáé÷á äéäé äðä 
ïåéìò øúåéå126.   

÷îåòî äéäå úé åúöò 'åáåè ìòá åîöò íãàä äéäéù127ïéá éøîâì èøôá ïéá ììëá , 
áåèì äëæé àìù éã àìù ùåøéô,åìîòá åâéùäù øçà àìà , ïúåéù ÷ìçä èøô åìéôà àìà 

÷åã÷ãá åéùòî éôë àìà äéäé àì åì128. äî úìåæ äâéøãîá íãàä äéäé àìù àöîðå 
øçáù,äá åîöò úà åîöò àåä íùå ,íéðåúçúå íéðåéìò àåää õåáé÷á åàöîé øáëå , 

íéðè÷å íéìåãâ,é àì ìáà  úøçà äáñ äúåðè÷ìå äìãâì äúåìôùå íãàä úìòî äáåâì äéä
åîöò àåä àìà,ììë øçà ìò úîåòøú åì äéäé àìù ïôåàá .  

  ב"הדין למדריגת האדם בקיבוץ בני העוה

 - הדרך מאיר -
 ממי שרובו זכיות על מיעוט עבירות שעשה כשנפרעין): אות קטז(ן " להרמבשער הגמול 'עי 123

. נין לו חלקו בעולם הבא כמו שראוי לזכיות שעשההרי הוא כאלו לא עשאן ונות, בעולם הזה
והיו בידו עבירות אלא , ומי שבידו מאות מצות כמותן, כ מי שבידו מצוות ואין בידו עבירה"ואעפ

לפיכך , וזה צדיק שאינו גמור, זה צדיק גמור,  חלקם בעולם הבא שוהןאי, ז"שנפרעו ממנו בעוה
אלא , לא שיגיע למעלת הצדיקים שלא חטאו, ב" העוהבכדי שיהא ראוי לחיי, ז"נפרעין ממנו בעוה

חלקו בטוב מרובה משל חברו כפי מה שראוי לכל אחד לפי אמונתו ולפי , כל שנקי וזכאי מחברו
 . כל חוכי לוריאש' כי אלהי משפט ה, מעשיו
 .58לעיל הערה ' עי 124
 .119לעיל הערה ' ועי" עפר תחת רגלי הצדיקים"ל בעניין "ם זלכאורה זהו סוד מאמר 125
כל ישראל יש להם ' כ על דברי המשנה בסנהדרין ריש פרק י"ל מש"בזה בשער מאמרי רז' עי 126

 .חלק לעולם הבא
 .ובדברינו שם, לעיל חלק א פרק ב אות ב' עי 127
  .121הערה ' עי 128
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)ç(íúåà èåôùì íéùòîä ïéãá äìåãâ äðçáä ãåò àöîú äæä ùøùä éô ìò äðäå , 
éîéìùä õåáé÷á íãàì éåìéò úúì íúåãìåú òéâúù éåàøùåðøëæù í, éåìéòä øåòéùå 

åðúéù, íãàì úúì åòéâé àì øùéäå ÷ã÷åãîä ïåéìòä èôùîä éôëù íéùòî åàöîé øáë éë 
äåòá åìîâåé àìà àåää ïîæì éåìéò"æ,÷á íééçöðä éìôùî íãàä åúåà øàùé æàå è éð

àåää õåáé÷ä.äìòîì åðøëæù íúåàì úö÷ äîåã äæ äðäå ,äåòá íøëù íéìá÷îù " æ
äåòì íéãáàðå"á,ìåãâ ìãáä íäî íéìãáð êà , íéòùøä íäù åðøëæù íúåà éë àåäå 

íéøåîâä,äåòáù øëùá íéáåèä íäéùòî çë ìë äìë äðä " úåéçöðä ìà íéòéâî íðéàå æ
ììë.Åàå úåéçöðä ìà íúåà íéòéâî íäéùòî øáë äðä åì, óåøéö íäì êøèöéù åìéôàå 

éùôðãàî áø , úåøàùäá ÷ìç íäì ùé íéðô ìë ìò äðä äéçöð, ìå÷ì÷ éðôîù àìà 
åðøîàù ïè÷ä ÷ìçä åúåà íù íäì úúì àìà úåòéâî íäéúåöî ïéà íäéùòî. íéáøå 

äåòá íúåà íéìá÷î íäéúåéëæî"æ,äåòá åìîâåéù íäéìò ïúåð ïéãä äéä åìàù " àìå á
äåòá"æ,íéîéìùä õåáé÷á úåäåáâä ïî äâéøãîá íää íéùðàä íéàöîð åéä øáë .  

)è(øëæù äî ìëá íìåàå äåòá íé÷éãöä éøåñé ïéðò øàáúð äðä äðä ãò åð" úåìùå æ
íéòùøä,òìù éúéîàä ìåîâì äðëä ìù äî ãöî íééùôðä íéùðåòä ïëå "ì. úáåè êà 

äåòá íé÷éãöä"øçà êøã ìò úëùîð æ,ñá íéðôì äøàáðå "ã, éôë àåä åðøàéáù äæ ìëå 
äðëäì åðøëæù éììëä éðùä áèå÷ä, áèå÷ä éôë äéðéðò ìáà éùéàä, äðåù êìäî íéëìåä 

äæ ìëî,ñá åîöò éðôá ÷øôá äúò åäøàáðå "ã.   
  

  פרק ג 
  תבהשגחה האישי

  ז"הפקודות הנתנות לבני האדם בעוה

)à(åðîã÷ä øáë äðä , íìåòá åàøáðù äîá éåìú íãàì äøñîðù äãåáòä ïéðòù 
òø éðéðòå áåè éðéðò,áåèä úà åì øåçáì íäéðéá íãàä íùåäå .ä éðéðò éèøô íìåàå  áåè

íä íéáø,òøä éðéðò éèøô ïëå .áåèä ììëî äáåè äãî ìë àìä éë , äòø äãî ìë äæ êôäå 
ìùî êøã,à äåàâä  'òøä éðéðòî,áåèä éðéðòî äåðòäå .áåèä éðéðòî úåðîçøä , äëôäå 
úåéøæëàä.áåèä éðéðòî å÷ìçá äçîùäå úå÷ôúñää ,òøä éðéðòî äëôäå . øàù ìë ïëå 

úåãîä éèøô.   
äøòéù äðäåéåàøù ïéîä äæî íéðéðòä éèøô ìë äðåéìòä äîëçä é ìåôéìå àöîéì í

úåéùåðàä ÷çá íúåøùôà,åîå÷îá åðøëæù éø÷éòä úéìëúä éôì . ìëá íúåà àéöîäå 
íäì äåìúîä ìëå íäéááåñîå íäéúåáñ íäéúåðéçá,îë íãàá íúåøùôà ÷÷çå "ù. 

íéðéðòä äìà ìë åàöîéùì íðîàå,àä éðáá íéðåù íéáöî åëøöåä íã, ïåéñð åéäé íìåëù 
äìàä òøä úåðéçá éèøô ìëì íå÷î åðúéù äîá íäì, íãâðë ÷æçúäì íãàì íå÷îå 

 ñåôúìåúåáåèá129.ìùî êøã ,íééðòå íéøéùò åéä àì íà , íãàä äéäéùì íå÷î äéä àì 
éøæëà àìå íçøî,åøùòá øéùòä äñåðé äðä äúò êà ,åì êéøöä éðòä ìò øæëàúé íà , åà 

 - הדרך מאיר -
יש רעה חולה ראיתי ) קהלת ה(ד "א אם כסף תלוה את עמי הה" ד)ג' א סי"פל(ר " שמ'עי 129

תחת השמש עושר שמור לבעליו לרעתו ואבד העושר ההוא בענין רע אשרי אדם שהוא עומד 
תהא ידו פתוחה לעניים ומנסה ה מנסה אותה העשיר מנסהו אם "בנסיונו שאין בריה שאין הקב

ועניים מרודים תביא בית ואם עמד ) ישעיה נח( ואינו כועס שנאמר וריןהעני אם יכול לקבל יס
ה "ז והקרן קיימת לו לעולם הבא והקב"העשיר בנסיונו ועושה צדקות הרי הוא אוכל ממונו בעוה

ואם עמד ' עה ימלטהו האשרי משכיל אל דל ביום ר) תהלים מא(מצילו מדינה של גיהנם שנאמר 
כי אתה עם עני תושיע ממי ) שם יח(ל שנאמר " הוא נוטל כפלים לעיהעני בנסיונו ואינו מבעט הר

את כל אשר ' ויוסף ה) איוב מב(ה כפלים שנאמר "ז ושלם לו הקב"אתה למד מאיוב שנתייסר בעוה
 .לאיוב למשנה



  'דרך ה

40 

åéìò íçøé íà.å éðòä äñåðé ïë,åé÷ìàì äãåéå åãéáù èòåîá ÷ôúñé íà ,êôäì åà . ãåò 
åáì åá íåøé íà úåàøì ïåéñð øéùòì øùåòä äéäé, íìåòä éìáä øçà åá êùîé íà åà 

åàøåá úãåáò úà áåæòéå.àåîå òðëðå åéðò äéäé åøùò ìë íò íàå ñ øçåáå íìåòä éìáäá 
äãåáòå äøåúá,äæá àöåéë ìë ïëå 130.   

ç íðîàåééùåðàä ïéî éùéà ïéá äìàä ïåéñðä éðéî úà äðåéìòä äîëçä ä÷ì, åîë 
úåàðå éåàø åúåéä äúöò ÷îåòá äøæâù. ãçåéî ÷ìç íãàä éðáî ùéàå ùéà ìëì àöîðå 

øöéä úîçìîáå ïåéñéðá,äåòá åàùîå åúãå÷ô àåäå "æ.àåäù äî éôë åá ãåîòì êéøöå , 
úé åðéã úãîá åéùòî åðãåéå 'éð øùà àùîä éôë úéìëúá åéúåðéçá ìëá úîàá åì ïú

÷åã÷ãä.êìîä éãáòë äæ äðäå ,åúòîùîì íéãîåò íìåëù , íìúùúù êéøö íìåë ïéáå 
åúåëìî úãåáò.î àåä äðäå  ÷ìçäî ÷ìç íäî ãçà ìëì, ìë åîìúùé íìåë ïéáù ãò 

åì íéëøèöîä íé÷ìçä. øñîð øùà àåää ÷ìçä úîìùä åéìò ìèåî íäî ãçà ìë äðäå 
åì,òô éôëå êìîä åäìîâé ïë åúãå÷ôá åúìå. ãàî íéáâùð åéëøãå äæä ÷åìéçä úãî êà 

åðúâùäî,íäéìò ãåîòì åðì øùôà éàå ,ìëù ìëî äáâùðä äðåéìòä äîëçä íà éë , àéä 
íìù øúåéä ïôåàá íúøãéñ àéäå íúøòéù.  

)á(ïéðòì ïéðòî úåìùìúùäá íé÷úòðå íéëùîð íìåë íìåòä éðéðò úåéäá äðäå , 
á íúåàéöîîùîëå íéîùâá íúåàéöî ãò íéìãáð"à ÷ìçá ì 'ä ÷øô', íéðéðòä ìë äðä 

îë íãàä ìù åðåéñð éèøô äìàä"ù, êééùä úåàéöîä éôì íéìãáðá íúðéçá ùøù ìéçúî 
ùîë ìå÷ì÷å ïå÷éúî íäá"ì, ãò èùôúäìå àöîäì íéøæâðå ïéðåãéð íù íðéðò éôëå 

éåàøä íéùéàá úåéîùâäéíäì í,÷åìéçä ïéã ììëáù ãò  úåàéöîä éèøô ìë åñðëé äæä 
íäéúåâéøãîì.äðåéìòä äîëçä óé÷ùä íìåë ìòå , øúåéä úà øåæâú ïúåàéöî úúéîà éôëå 

ïåâäå úåàð,åðîã÷äù íéø÷éòä éôë øåøá äæå .  
  ז וצרותיו כולם נסיונות"הצלחות העוה

)â(äæä ùøùä éôì àöîð ,äåòä úåçìöäù " íãàä íá äñåðéùì åéäé åéúåøöå æ
ìçî ÷ìçáàåää ùéàì úåàð åúåéä äðåéìòä äîëçä äøòéùù ïåéñðä é÷.  

  ז לעזר או לעיכוב להשגת השלימות"מקרי העוה

)ã(ìåîâäå èôùîä éëøã éô ìò íäì úàöîð úøçà äáñ ãåò íðîàå .àåäå , äðä éë 
ïåéìòä èôåùä øæâ,Åä äéäé åîöò íãàä äùòî úãìåúîù ÈòÉåøæúé åðîî  ' úâùä åì ì÷äì

åúåîéìù,ìéöäå íéìåùëîä ïî å,øåîùé åéãéñç éìâø øîàðù ïéðòë  )à ìàåîù 'è á(131. 
ùé úåâéøãî úåâéøãî äæá íâù éàãå íìåàå, åéùòî éôë ïúú ïéãä úøåùù ãçà àöîé éë 

úé àøåáä åäøæòéù äùò øáëù 'èòî øæò, ì÷éå ìåãâ øúåé øæò åäøæòéù äéäé åðéãù øçàå 
áø úåì÷ úåîéìùä úâùä åéìò,ø äéäéù øçàå ìåãâ øúåé øæò øæòäì éåà.êôäá ïëå , øáë 

 - הדרך מאיר -
ד יש רעה חולה ראיתי תחת " הה. אם כסף תלוה את עמי):ג' א סי"פרשה ל( שמות רבה 'עי 130

 אשרי אדם שהוא .)קהלת ה( ואבד העושר ההוא בענין רע ,השמש עושר שמור לבעליו לרעתו
 , העשיר מנסהו אם תהא ידו פתוחה לעניים:ה מנסה אותה" שאין בריה שאין הקב,עומד בנסיונו

 ואם .)ישעיה נח( בית  שנאמר ועניים מרודים תביא. ואינו כועסוריןומנסה העני אם יכול לקבל יס
 ,ז והקרן קיימת לו לעולם הבא" הרי הוא אוכל ממונו בעוה,עמד העשיר בנסיונו ועושה צדקות

 .'אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ה) תהלים מא(ה מצילו מדינה של גיהנם שנאמר "והקב
 עם עני תושיע  שנאמר כי אתה.ל" הוא נוטל כפלים לעי הר,ואם עמד העני בנסיונו ואינו מבעט

את כל '  שנאמר ויוסף ה.ה כפלים"ז ושלם לו הקב" שנתייסר בעוה, מאיוב, ממי אתה למד.)שם יח(
 .)איוב מב(אשר לאיוב למשנה 

 כיון שיצאו רוב שנותיו של , ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן):ב"לח ע( יומא 'עי 131
 דבי רבי שילא אמרי כיון שבאה לידו .רושמ שנאמר רגלי חסידיו י, שוב אינו חוטא,אדם ולא חטא

 .רו ישמיודבר עבירה פעם ראשונה ושניה ואינו חוטא שוב אינו חוטא שנאמר רגלי חסיד
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íéîùä ïî åäåøæòé àìù éåàø äéäé ïéãä éôëù éî àöîé, úâùä åéìò åù÷é àì êà 
úåîéìùä, ãò áø ìîòå ìåãâ ÷æåç åì êøèöéå íéáåëéòä åì åáøéù àöé åèôùîù øçàå 

åðâéùéù,ïå÷éúä éëøã ìë åéðôá åîúñéù øåîâä òùøä àåäù øçàå ,åúòøá äçãéå 132. ùéå 
ãàî íéáø íéèøô éèøô äìàä íéøáãä ìëá. åéìò åøæâåéå íãàä äëæé øùôàù àöîð äðäå 

äåòá úåçìöä" àìå ù÷åáîä úåîéìùä úà åâéùä åì ì÷ð äéäé ïòîì åúãåáòá åòééñì æ
íéáåëéò åì åàöîé, äîåçë åãîòéù úåøöå íéãñôä åéùòî éôë åéìò øæâð äéäéù øùôàå 

åéðôì, ïéáå åðéá å÷éñôéå  úà òå÷áì çøåè øúåéå ìîò øúåé åì êøèöéù ãò úåîéìùä
àéää äöéçîä,íéðô ìë ìò åúåîéìù úà âéùî úåéäì åéúåãøè ìë íò õîàúäìå . äæ êôäå 

òùøì,åá äçãéù ïåãáàä çúô åéðôì çåúôì úåçìöä åéìò åøæâåéù øùôà . åøæâéù øùôàå 
úåùòì åúòãá äéäù òùøä ïî åúåà òåðîì úåøö åéìò,é äæå äðîä òãéùë äø÷éâ133 ïåéìòä 

äî íòèî äùòéù òùøä åúåàì éåàø ïéàù,ììôúî ãåã äéäù äî àåäå ,ä ïúú ìà  ' ééåàî
÷ôú ìà åîîæ òùø )è î÷ íéìäú.(úé àåä äðä íðîàå " äìàä íéðéðòä ìë äùåò ù

äàìôðä åúîëçá,îë åéúåéøá ììë úáåèì éåàøù äî éôë ìëä "ù.   
íäéáöî ìëá úåéøáä úà ïã àåäåúîàá íäù äî éôë .ùåøéô , äîåã åðéà äðä éë 

åúãåáòî ìùøúîå çåéøä áöîá àåäù éî, àìå åöçìá ãøèðå ÷çåãä áöîá àåäù éîå 
å÷ç úà íéìùé,úîàá àåäù äî éôë ãçà ìë ïãåé àìà äåù äéäé àì íðéã äðäå , ââåù íà 

åðà íà ãéæî íàåñåðåöøá ìòåô íàå ,úé àåäå " íéøáãä ìë úúéîà òãåé ù íéùòîä
íúîàì íúåà ïãå úåáùçîäå134.  

  להערה -יסורין 

)ä(ïéøåñéä ïéðòá ãçà óðò ãåò àöé äæä ùøùä ïî íìåàå , äéäéù øùôà ãåò éë 
åéùòîá ìå÷ùå éðåðéá åà íéàèç åãéáå ÷éãö íãà, åäåøøåòéù åéìò äøéæâä äéäúå 

äáåùúì.éé æà äðäå ñåéùòîá ùôùôéå åáì ìà íéùéù éãë íéîùä ïî åäåø. ïéà íðîàå 
äìòîì åðøëæù äøôëä éøåñé ïéîî äìàä ïéøåñéä,äåòá úåðåòä ÷øîì íúéìëúù "æ, ìáà 

äáåùúì áìä øéòäì íä äøòä éøåñé äìà ïéøåñé135. àìà íéùðåòä åàøáð àì íìåà éë 

 - הדרך מאיר -
 ואפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים :)גפרק תשובה פרק ו  כותהל( משנה תורה 'עי 132

ם אלו שעשה ברצונו  שיהא הפרעון מזה החוטא על חטאי,רבים עד שיתן הדין לפני דיין האמת
' וכו, ומדעתו שמונעין ממנו התשובה ואין מניחין לו רשות לשוב מרשעו כדי שימות ויאבד בחטאו

  .ש כל העניין"עיי, כ"ע
, וכל המחטיא את הרבים. אין חטא בא על ידו,  כל המזכה את הרבים):ח"ה הי"פ(אבות ' ועי

יתברך '  יגמלהו ה,וכל מי שיישר בני אדם: ם"רמב' ש בפי" ועיי.אין מספיקין בידו לעשות תשובה
 .יתברך כשימנעהו מן התשובה' וכל מי שיטעה בני אדם יענשהו ה, כשימנעהו מן החטא

  .י איתא הְמַנֵהג"בכת 133
 אדם שעונותיו מרובין על זכיותיו מיד הוא מת ):ב"ג ה"תשובה פהלכות  (משנה תורה' עי 134

תיה מרובין מיד היא אובדת שנאמר זעקת סדום ברשעו שנאמר על רוב עונך וכן מדינה שעונו
וכן כל העולם כולו אם היו עונותיהם מרובין מזכיותיהן מיד הן נשחתין ' ועמורה כי רבה וגו

 ושקול זה אינו לפי מנין הזכיות והעונות אלא לפי גודלם יש אדםכי רבה רעת ה' שנאמר וירא ה
 טוב ויש עון שהוא כנגד כמה זכיות שנאמר זכות שהיא כנגד כמה עונות שנאמר יען נמצא בו דבר

וחוטא אחד יאבד טובה הרבה ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות והוא היודע היאך עורכין 
 .הזכיות כנגד העונות

 יפשפש , אם רואה אדם שיסורין באין עליו,אמר רבא ואיתימא רב חסדא: א" ברכות ה ע'עי 135
 , יתלה בבטול תורה, פשפש ולא מצא.'ונשובה עד ה שנאמר נחפשה דרכינו ונחקורה .במעשיו

 בידוע שיסורין של , מצאולא ואם תלה .שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו
  .יוכיח'  שנאמר כי את אשר יאהב ה.אהבה הם

ה מביא צרה לאדם עד שהוא גולה לאזנו ומתרה " אין הקב):אות בראה פרק ב (תנחומא ' ועי
 עליו רעות ויגל אזנם למוסר ממי את למד יאור בו אם חזר בו הרי יפה אם לאו מבבו כדי שיחז

מפרעה מלך מצרים כשהיה מבקש להביא עליו מכה היה שולח ומתרה בו ביד משה עבדו שנאמר 
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äáåùúä øãòäá,úé åéðôì äöøðä ìáà  'íãàä àèçé àìù àåä,àèçé íàå ,áåùé , àì íàå 
áù,ãáàé àìù éãë ,öé ïéùðåòá óøè,äøòäì ïéøåñé äìçú åàåáé ïë ìòå , øøåòúé àì íàå 

íäá íãàä,÷åøéîä éøåñéá øñéúé æà .àåäéìà øîà äæ ïéðò ìòå , øîàéå øñåîì íðæà ìâéå 
ïåàî ïåáåùé éë )é åì áåéà.(  

  מילוי הסאה

)å(òãúù êéøöå , êìåäå òéùøî äéäéù åäåçéðé éúî ãò òéùøîì ïúéð ìåáâù 
òøä åúøéçááä,äîãàä éðô ìòî ãîùéå ììë åì åðéúîé àì äðä ìåáâä åúåàì òéâéùëå , 

æç åàø÷ù äî àåäå" ì)ò åè ïéëøò"à (äàñä éåìéî, øöé Éå÷ Àô ÄN úàìîá áåúëä øîàù äîå 
åì )áë ë áåéà(,äìòîì åðøëæù íòèä ïî êìéå çéìöéù øùôà àåää ïîæä ãò äðäå , àåäù 

ïåãáàä çúô åì çåúôì.áúëù äî àåäå æ å"åì ïéçúåô àîèéì àáä ì )ò çì àîåé"á.( êà 
ìåáâä åúåàì òéâéùë,ãáàéå ïåãáàì òéâä øáë ,ä óà äøçé æà äðäå  'åá, åéìò ìåôúå 

äá ãîùåéù äàåù136.  
  מקרים לאדם מצד יחסיו

)æ( ìë ìò úçâùî íéèøôäî èøô ìëá äðåéìòä äçâùää äðäù úòãì êéøö ãåò 
éøçåàîä ïîå íéîãå÷ä ïî åá øù÷ðäí, ììëä ìë ìò èøô ìë úçâùäá úçâùî øáã óåñå 

ëååì,ììëä ìù åðéðáì ÷ìç ìë íò íé÷ìçä ìë íéñçéúîù äî ìë ãöî . ó÷ùåéù äîîå 
íéùéàäî ùéà ìù åðéãá,åì åîã÷ù äîá åáöîå åúâéøãî àåä , äîáå úåáàä åðééäã 

åì åøçàúéù,íéðáä åðééäã ,åîòù äîå ,á åà øéòä éðá åà øåãä éðá åðééäã äøáçä éð. 
äìàä úåô÷ùää ìë øçàå,äìòîì åðøëæù ïåéñðáå äãåáòá ÷ìçä åéìò øæâåé , åì ïúåéå 

úé åéðôì ãåáòì àùîä'.] äåòä ìù ïéãä ïéðòá ÷ø åäæù äàåø êðä íìåàå"æ, äî àåäå 
äãåáòá ÷ìçä åéìò øæâåéù éúøîàù,äåòá àöîé áöî äæéàá åðééäã "æ, áöîä åúåà éôëù 

éìòù àùîä äéäé êëå.äåòì êà "åéùòî éôì àìà ïåãéð íãà ïéà á,åá äéäù áöîä éôë , 
î àåäå" àì ïá àéáðä ùúåîéáàä ïåòá  )ë çé ìà÷æçé(137. [äæå, íãà äëæé íà äðä éë 

øùåòå äìåãâ åì ÷ñôúù,íéøéùò åãìåé åéðá äðä , íéøéùò åéäé ïéðò íäéìò ùãçúé àì íàå 
êôäì ïëå äìåãâ éìòáå.åòä òéâä àìù àöîð  éðá íúåéä ãöî àìà íéðáä íúåàì àåää øù

úåáàä íúåà,àåä êë ïéðòä úúéîà íìåàå , åðîù íéøáã äùîçá åéðáì äëåæ íãàäù 
æ"ì138,äá ÷æçåî øáë åéáà úåéä ãöî äáåèá íãà ãìåéù øùôà øáëå , ïë íâ øùôàå 

êôéäì åà íéðîæä ïî ïîæá äáåè åì òéâú åéáà úåëæ ãöîù,Äúù øùôà øçà ãöîå  ÷ñô
åðîî úàöì ãéúòù òøæ ìò åì äáåè åà äìöä, ÷ñôúù øùôà åúøáç åà åîå÷î ãöî ïëå 

äåòä úåáåèî äòø åà äáåè åéìò"åéúåòøå æ.  
  יסורים לצדיקים לטובת דורם או לטובת כל העולם

)ç(ùîð øçà ïéðò ãåò ùé äæ ìë ãáìî íðîàå  åðøëæù äâäðää é÷ìç éðùî ê
éùéàäúéììëäå ú.àåäå ,÷ùä äðä éë  àöîéù éåàø äéäù äî ìë ìò äðåéìòä äîëçä äôé

äìòîì åðøëæù íéîìùä õåáé÷ åðîî äùòéù ïéîä ïå÷éúì, íäì úåàð ïéðò äéäù äúàøå 

 - מאיר הדרך -
הנני נוגף את כל גבולך בצפרדעים מתרה בו ) שם ז(הנני מביא מחר ארבה בגבולך וכן ) שמות י(

ה יכלו " בני אדם ומלעוול להקבמעול) איוב לו(ה ויאמר כי ישובון מאון למוסר למוסרה של תור
  .ימיהם בטוב בטוב הם משלימין שנותיהם

 .132לעיל הערה ' עי 136
 אמר רב אמי אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עון אין מיתה בלא ):א"נה ע(שבת ' עי 137

 .תיב הנפש החוטאת היא תמות בן לא ישא בעון האב ואב לא ישא בעון הבןחטא דכ
, ובחכמה, ובעשר, ובכח, האב זוכה לבן בנוי,  הוא היה אומר:)טמשנה פרק ב (עדיות ' עי 138

אף על פי , )ישעיה מא(רות מראש ורא הדו שנאמר ק.ובמספר הדורות לפניו והוא הקץ, ובשנים
 .ודור רביעי ישובו הנה) שם(ונאמר , )בראשית טו(מאות שנה שנאמר ועבדום וענו אתם ארבע 
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íäì áéèäìå íúö÷ì ìéòåäì íúö÷ çëá äéäéù ãàî.ùåøéô , éî ÷øù øáãä èìçåé àìù 
äåòä éðá õåáé÷á íéðîðä ïî äéäé úåîéìùä ìà åîöò åìù çëá òéâéù"á,à  éî íâ àì

Ääáù åéùòî åäåòéâé øáëùåðîî éàëæ øçàá åúåìú,úåîéìùá úåðäéì ìëåé ,ðëé äðä ñ 
àåää ììëá,åøéáçá äìúðä úâéøãî àéäù äðåúçú äâéøãîá äéäéù àìà 139. àöîðå 

åá úåðäéì éåàø äéäé àìù éî àìà éøîâì úåîéìùä ïî äçãé àìù, àìå åîöò ãöî àì 
åúìåæá åúåìúä ãöî. ìò úàöîðå äáåøî äìöää äæ éãé,íéðäðä øúåé åáøéå . íìåàå 

íéùàøä åéäé íäå àåää õåáé÷á íéìåãâ øúåéä åéäé åìàù éàãå íéøçàì íéðäîå íéðäðä, 
íäì íéëéøöå íäì íéãáòåùî åéäé íá úåìúì íéëéøöäå. ìåãâä ïå÷éúì íå÷î äéäéù éãëå 

äæä,äæ íò äæ íéùéàä úà äìçúî øù÷ ,ò ìàøùé ìë ïéðò àåäå æ åøëæù äæì äæ íéáø"ì 
)ò æë ïéøãäðñ"á(, ùéà íéãøôð àìå íúö÷á íúö÷ íéøù÷úî íéàöîð äæ éãé ìò äðä éë 

îöòìå.äáåøî ãéîú äáåè äãî äðäå  )åè íéìäú ùøãî(,àèçá äæ ìò äæ íéñôúð íàå , 
úåëæá äæ ìò äæ åìéòåéù ïëù ìë. ùéàì ïéøåñéå úåøö åòéâéù øãñð äæ ùøù éô ìò íðîàå 

éãö÷,åøåã úøôëì äæ äéäéå 140. åðîãæéù ïéøåñéä äáäàá ìá÷ì àåä íé÷éãöä áåéçî äðäå 
åøåã úìòåúì åì,åîöò ãöî åì íéåàø åéäù ïéøåñéä äáäàá ìá÷î äéäù åîë 141. äùòîáå 

åéìò øôëîù åøåãì áéèî äæä, õåáé÷á íéùàøä ïî äùòðù ìåãâ éåìéò äìòúî åîöò àåäå 
äåòä éðá"îëå á"ù142.   

æî íìåàååðøëæù åúåàî åúìòîá äåáâ øúåé øçà ïéî ãåò àöîé åîöò âåñä ä.äæå , 
 íéáåø÷å ãàî ìåãâ ùðåòì íéåàø åéäù åøåã éðá ìò ÷éãöä ä÷ìéù àåä åðøëæù äî éë

ïåãáàì åà äéìëì,äåòá íìéöîå íäéìò øôëî åéøåñéá àåäå "æ,äåòì íâ íäì ìéòåîå "á. 
åéä íéãéñçì íéðúéðù ïéøåñé ãåò ùé íðîàíîöòá øáë íéîìùåîä íéìåãâ øú, øåæòì íäå 

óåñä ìà åòéâéù äâäðää éìåâìâ ììëì êéøöù äîì,úåîéìùä àåäù 143.ïéðòä ùåøéôå , éë 

 - הדרך מאיר -
אשר אתה הולך שמה וכי כל בני ): ב"פנחס רכ ע(יתכן שכוונתו של רבינו לדברי הזוהר  139

עלמא אזלי לשאול אין אבל סלקין מיד דכתיב מוריד שאול ויעל בר אינון חייבין דלא הרהרו 
קים גמורים נחתין תמן אמאי נחתין בגין דנטלין תשובה לעלמין דנחתין ולא סלקין ואפילו צדי

ומאן אינון אינון דהרהרו ) ותמן עבדין לון להרהר בתשובה(כמה חייבין מתמן וסלקין לון לעילא 
בתשובה בהאי עלמא ולא יכילו ואסתלקו מן עלמא וצדיקייא נחתין בגיניהון דחייבין גו שאול 

  .ונטלין לון וסלקין לון מן תמן
 שכתוב , אבל עולים מיד, כן. וכי כל בני העולם הולכים לשאול,"לך שמהואתה האשר : "תרגום

 . שיורדים ולא עולים, פרט לאותם רשעים שלא הרהרו תשובה לעולמים"מוריד שאול ויעל"
 משום שלוקחים כמה רשעים משם ומעלים , למה יורדים,ואפילו צדיקים גמורים יורדים לשם

תשובה בעולם הזה ב אותם שהרהרו , ומי הם.)להרהר בתשובהושם גורמים להם  (,אותם למעלה
 וצדיקים יורדים בגלל הרשעים לתוך השאול ולוקחים אותם ומעלים , והסתלקו מהעולם,ולא יכלו

  .אותם משם
 כולהו שני יסורי דרבי אלעזר לא שכיב איניש בלא זמניה ):א"דף פה ע(בבא מציעא ' עי 140

 .יך עלמא למיטראכולהו שני יסורי דרבי לא איצטר
 ',וכו קבל עליה תליסר שני שית בצמירתא ושבע בצפרנא , אמר רבי חביבין יסורין:ש"עיי 141

 . שראה שהועילו יסורין של רבי אלעזר שלא שלטה בו רימה- יסורין חביבין ,י"רש' פי
 דא עתיד רעיא מהימנא למהוי בגלותא בתראה וביה יתקיים ובגין): א"סב ע(ז " תיקו'ועי 142

הוא מחולל מפשעינו אתעביד חול בגינייהו מדוכא בעונותינו במכתשין דיסורין דעניותא בכמה ו
  . לנופאובחבורתו נר) ג"ישעיה נ(ד "והה' על הרעה וגו' דוחקין דסביל עלייהו ובגיניה וינחם ה

ומשום זה עתיד הרועה הנאמן להיות בגלות האחרונה ובו יתקיים והוא מחולל : תרגום
ה חל בגללם מדכא בעונותינו במכות של יסורים של עניות בכמה דחקים שסובל מפשעינו נעש

 .וזהו שכתוב ובחבורתו נרפא לנו' ה על הרעה וגו"עליהם ובגללו וינחם יהו
 והעונות , עשרה הרוגי מלוכה שהיו בזמן החרבןודסה ז): פרק אשער הכללים (עץ חיים ' עי 143

וסרים  לכן מסרו גופם למלכות והיו מ,שמם ומתמוטט והיה העולם 'כוגרמו שאז גברה הקליפה ו
 בונה עולמות ודסה  וז'קיבא וכועבי אצל ר'  כך עלה במחשבה לפני הנזודסה וז' וכו למלכות פשםנ

 .ש כל העניין והבן"כ עיי"ע, ומחריבן
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åéìåâìâå íìåòä úâäðäì øãñåäù ïåùàøä øãñä ãöî äðä, ìåáñéù íãàì êéøö äéä øáë 
úåîéìùä ìà åîò íìåòä ìëå àåä òéâéùì øòö úö÷, ãìéúî äéäù äî àåäå  êùîðå

úé åøåà íìòäî 'åéðô øúñäå,ùîë íãà ìù åáöî éðéðò úåãåñéî ãçàì íùåäù "ì. ìëå 
ç ìò íéàèç ãöî íìåòá íéìå÷ì÷ä åáøù éøçà ïëùèåá åùòðù íéîåöòå íéìåãâ íéà, 

áåèä íìòðå øúñää øúåé äáøúð äðä,òøå ìôù áöîá åéúåéøáå íìåòä àöîðå , ìò êéøöå 
ù íéìåâìâ éãé ìòù íéðô ìëïå÷éú ìà íéøáãä åòéâé íìåòá äàìôðä åúîëç ìâìâú. 

 ïéãä úãî àöîúù ãò íúòùø éãë íéùðåò íãàä éðá åìá÷éù àåä íéìåâìâ ìù íø÷éòîå
úñéåôî.á ïåãàä øãéñ íìåàå "Åìùäù äîëå íéøçà ãòá ï÷úì åìëåé íéáåùçå íéî"ù, 

íìåòä ììëá äòâô úçú ïéãä úãî íäá òâôúå.íîöòá íäù ïåéë íðîàå Åìù  íéåàøå íéî
áåèì,íéøçàä øåáòá ÷ø ïéøñéúî íäù , äáåøîáë íäá èòåîá ïéãä úãî ñéôúúù éàãå 

íîöò íéàèåçá.ãåò àìå ,÷æçúî íçëå óñåð íúåëæ äæ éãé ìòù àìà , íéìåëéù ïëù ìëå 
íéøçàä åúåéò øùà úà ï÷úì.íøåã éðááù äîì åð÷úéù éã àì éë åðééäå , ïéðòì íâ àìà 

÷ì÷úðù äî ìëäúò ãòå íéàèç åá åéäð æàî íìåòä ì144, êë øçà åéäé äìàù éàãåáå 
úé åéìà íéáåø÷ øúåéäå íéùàøä éùàø íéîéìùä õåáé÷á'.   

)è(èôùîä ãö ìò äúò ãò åðøëæù äæ ìë äðäå ,úåàéöîä ãö ìò ãåò øàáúî , 
ùîëå åéøãñ úúéîà éôë"ì.òúîå àîäåæä úéáøúî íéàèçá äðä éë ö íãàä éðáá úî

íìåòáå,úé åøåàì úîøåâå  'íìòä ìò íìòä íìòúéå øúñéù, úàæä àîäåæä ÷øîúä éôëå 
äðîî úåéøáä øäèäå,úé åøåà øæåç ïë  'éåìéâ ìò éåìéâ äìâúîå. íä ïéøåñéä íðîàå 

ììëá ïéá èøôá ïéá àîäåæä úà íé÷øîîä, ú÷øîúî äìàä íéáåùçä éøåñé éãé ìòå 
ë äàéøáä ììëî äì úëìåäååäì, íìåòä áø÷úîå úåîéìùä ìà äâéøãî øçà äâéøãî.  

  מקרים לאדם מצד גלגול נשמתו

)é(äåòä éðéðòá äâäðäì àöîð øçà ùøåù ãåò "æ.àåäå , äøãéñ äðåéìòä äîëçäù 
îë äìöää ãåò úåáøäì"ù,äåòì àáú úçà äîùðù "íéðåù íéôåâá úåðåù íéîòô æ, ìòå 

úøçà íòôá äì÷ì÷ øùà úà úçà íòôá ï÷úì ìëåú äðä äæ éãé,  àìù äî íéìùäì åà
äîéìùä145. äî ìë éôë äéìò äéäé ïéãä äðä àáì ãéúòìù ïéãì íéìåâìâä ìë óåñá íìåàå 

íá äúéäù íéáöîä ïîå äìâìâúðù íéìåâìâä ïî äéìò øáòù. íéðéðò åòéâéù øùôà äðäå 
íãå÷ ìåâìâá äúùòù äî ãöî äì íøâåéù äî éôë úìâìåâî åúîùðù íãàì, íãàì ïúðéå 

î íìåòá àåäääæ éôë áö,ùîëå åéìò ìèåé øùà àùîä äéäé åì ïúðéù áöîä éôëå "ì. 
úé åðéã øáëå"åéúåðéçá ìëá àåäù äî éôì íãà ìë ìò ÷ã÷åãî ù, éèøô ìëá ùåøéô 

äåòì íãà ìò íìåòì ñîòé àìù ïôåàá åáöî" åì ïéàù äîùà éúéîàä áåèä àåäù á
úîàá,äåòá äãå÷ôäå àùîä ïî åì òéâé ìáà "ôúù äî éôë æäðåéìòä äîëçä åì âì, éôëå 

åéùòî åðåãé äæ. ïåãéð íãàä äéäé êéà ìåâìâä ìù äæ ïéðòá åàöîé úåáø úåðéçá éèøô äðäå 
åìåâìâá àåäù äî éôì,øçà ìåâìâá íã÷ù äî éôìå , éúéîàä èôùîä éô ìò ìëä äéäéùì 

 - הדרך מאיר -
 , גדולה תשובה, היה רבי מאיר אומר, תניא, אהבם נדבהמשובתם): ב"פו ע(יומא ' עי 144

 שנאמר ארפא משובתם אהבם נדבה כי שב .ד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולושבשביל יחי
 . מהם לא נאמר אלא ממנו,אפי ממנו

ויובן ,  נבאר טעם ההפרש הנזכר שיש בין הצדיק לרשע):הקדמה ד(שער הגלגולים ' עי 145
וסק כי הנה הצדיק הע. 'משום דעסק בתורה וכו, לא מידן לדייניה, ל על אלישע אחר"ש ז"במ

והנה מוכרח הוא שיתמרקו עונותיו . אין דנים אותו בגיהנם, ובפרט אם יהיה מן הקדמונים, בתורה
כי על כל עון ועון אשר יש לו שלא נתכפרו , ולכן אין לו תקנה אחרת אלא בגלגול, ע"כדי שיכנס בג

עון מהם צריך גלגול אחר לכל , וגם לא נכנס בגיהנם לקבל ענשו עליהם, י יסורין בחייו"לו ע
, שנכנס לגיהנם, כ ברשע"משא. לכפר ולתקן עונותיו, ולכן הוא מתגלגל גלגולים רבים, לתקנו

 . ואין לו צורך לחזור בגלגולים,  יחדעונותיוומתמרקים שם כל 
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øùéäå.øîàð äæ ìë ìòå ,åëå èôùî åéëøã ìë éë åìòô íéîú øåöä  ')ã áì íéøáã( , ïéàå
úé åéúåáùçî ìåìëì ìëåúù äòéãé íéàåøáá"åúöò ÷îåòå ù, ìëë åðòãé äæä ììëä ÷ø 

íéììëä øàù,äåòá íãàä éðá ìù íäéø÷î úåøå÷îî ãçàù " íúåà éô ìò ìåâìâä àåä æ
úé åéðôì å÷çåäù íéøùéä íéèôùîäå íé÷åçä 'åìë ïéðòä äæ úîìùäì.  

  ים מסבות שונותכשמהמקרים אינם נ

)àé(àöîð äåòá íãàä éðá éø÷îì úåôìçúîå úåðåù úåáñ åðøàéáù äî ìë éôì å" æ
áèåîì íàå áåèì íà.äìàä úåáñä ìëî êùîé äø÷éù äø÷î ìëù ïéðòä ïéà íðîàå , ìáà 

íìåòá íãàä éðáì íéø÷î åëùîé úåáñä äìà ìëîù àåä ïéðòä, íéëùîð íéø÷î åàöîéå 
úøçà äáñî íéøçàå úçà äáñî.ðåéìòä äîëçä íðîàå  ìë ìò ãéîú úô÷ùîå úòãåéä ä

äàéøáä ììë ïå÷éúì úåàð àåäù äî,ãçéá íéøáãä ìë äúöò ÷îåòá úì÷åù àéä äðä , 
åéèøô ìëá íìåòä úà úâäðî äæ éô ìòå, åãéìåéù äìàä úåáñä ìëì øùôà éà íìåà éë 

äåùá ãéîú íäéúåãìåú,äúøáç úà ùéçëúù úçàì øùôà úåáø íéîòô éë . äðä éë 
øùôà ìùî êøãøùåò ãçà íãàì òéâé úåáàä úåëæ éôìù ,éðåò åéùòî éôìå , ÷åìéçä éôìå 

éðåò åà øùåò éììëä.íîöò íéùòîä éôì åìéôàå , ïéãä äéäé ãçà äùòî ùéà äùòé øáë 
úçà äáåè åì àáúù åá,àéää äáåèä åì øñçúù åá ïéãä äéäé øçà äùòîå . íìåàå 

éä ãöä ìò ìëä úà úòøëîå úì÷åù äðåéìòä äîëçäáåè øúå, ùéàå ùéà ìëì úðîæîå 
øçà ïéîî íéðéðòå ãçà ïéîî íéðéðò, íéðéðòå úåáñä úçà øçà íéëùîð íéðéðò ùåøéô 

úøçà äáñ øçà íéëùîð. úåáñä ïî úçà éôë äéäé àìù íãàì äø÷î äø÷é àì íðîà 
åðøëæù,íìåë íòãéù íãàì øùôà éà íéèøôäå , éììë åðòãéùë äáøä åðòãé øáëå 

éîì íéðéðòäîëå íäéð"ù.  
  מקרים אמצעיים ותכליתיים

)áé(òãúù êéøö íìåàå ,íéðéî éðù íäá ùé íãàä éðáì íéøå÷ä íéø÷îäù : ãçàä 
íééúéìëú íéø÷î,íééòöîà éðùäå .íééúéìëú ùåøéô , íãàä ìò íéøæâð åéäéù íéø÷î 

äìòîì åðøëæù úåáñäî úçà ãöî åì íéåàø íúåéäì.íééòöîàå , éãë åì åø÷éù íéø÷î 
òùåì éåàøù øçà äø÷î åì òéâé íãé ì,ïéðòë àåäå ,ä êãåà  ' éá úôðà éë)à áé äéòùé (

æ åùøéôù"äéúçú àîéñ àöîå äìôðå åúøô ìâø äøáùðù ì146, éåàøù äø÷îî èìîéù åà 
åì òéâé àìù,êìéì äöåø äéäù äðéôñá êìä àìå áëòúðù ïåâë ,íéá äðéôñä äòáèå 147. 

êøåöì åéäéù øùôà äìà íééòöîà íâååì åø÷éù íãàä ìù åîöò , êøåöì åéäéù øùôàå 
åúìåæ,åúìåæì äòø åà äáåè äæ éãé ìò àáúùì . øòùúù åîë äðåéìòä äîëçä íðîàå 

íãàì åòéâéù éåàøù íéðéðòä,åì åòéâé íãé ìòù íééòöîàä ïë íâ øòùú , ìëä àöîéù ãò 
úîàá áåè øúåéä àåäù äîì ÷åã÷ãä úéìëúá øæâð.   

 - הדרך מאיר -
יהושע ורבי עקיבא שהלכו לחולות ' אליעזר ור'  מעשה בר):ד' ה סי"פ(פ ויקרא רבה "והוא ע 146

 והוה יהיב . והוה תמן חד בר נש והוה שמיה אבא יודן.לחכמיםאנטוכיא לעסק מגבת צדקה 
 . הלך לו אצל אשתו. ונתכרכמו פניו, ירד מנכסיו וראה רבותינו שם, פעם אחד.פרנסה בעין טובה

'  שהית, אשתו. אמר לה רבותי כאן ואיני יודע מה לעשות, מפני מה פניך חולניות,אמרה לו אשתו
 , הלך. ותנה להן, לך מכור חציה.ר לנו אלא שדה פלוני בלבד לא נשתיי, אמרה לו,צדקת ממנו
 לאחר ימים הלך לחרוש בחצי . המקום ימלא חסרונך, נתפללו עליו ואמרו. ונתנה להן,ומכר חציה

 והאיר , ירד להעלותה. נפתחה הארץ לפניו ונפלה פרתו שם ונשברה רגלה, עם כשהוא חורש.שדהו
 .טובתי נשברה רגל פרתי ל, אמר. ומצא שם סימא,ה עינו"הקב

 במה ,כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני'  מאי דכתיב אודך ה,דרש רב יוסף): א"לא ע(נדה ' עי 147
 לימים . התחיל מחרף ומגדף, לאחד מהןוץ ישב לו ק. בשני בני אדם שיצאו לסחורה,הכתוב מדבר

 והיינו . ותנחמני לכך נאמר ישוב אפך. התחיל מודה ומשבח,שמע שטבעה ספינתו של חבירו בים
 אפילו בעל ,לבדו וברוך שם כבודו לעולם) גדולות(דאמר רבי אלעזר מאי דכתיב עושה נפלאות 

 .סויהנס אינו מכיר בנ
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  פרק ד 

  ל ואומות העולםבענין ישרא

)à(úé åúâäðäáù íé÷åîòä íéðéðòä ïî ',íìåòä úåîåàå ìàøùé ïéðò àåä , ãöîù 
úîàá íéåù íúåéä äàøð éùåðàä òáè,ìåãâ éåðéù íéðåù íä äøåúä éðéðò ãöîå , íéìãáðå 

éøîâì íéôìçúî íéðéîë.÷éôñî øåàéá äæ ïéðòá øàáð äúò äðäå , åáù äî ùøôðå 
áù äîå äæì äæ íéîãúîäæî äæ íéôìçúî å.  

  מצב הראוי לאדם ותולדותיו וההוה להם

)á(äúò íãàä àåäù äîî ãàî ïåéìò áöîá äéä åàèç íãå÷ ïåùàøä íãà , øáëå 
 äæ ïéðò åðøàéá]à ÷ìçá 'â ÷øô'[. äâéøãî äúéä àåää áöîä éôì úåéùåðàä úâéøãîå 

ãàî úãáëð, äîø äìòîì äéåàø úéçöðåîë "ù.éä àèåç äéä àì åìàå  äìòúîå íìúùî ä
éåìéò ìò éåìéò ãåò. øòåùî øôñî úåãìåú ãéìåäì åì äéä áåèä áöîä åúåàá äðäå 

úé åúîëçî 'úé åáåèá íéðäðä úåîéìùì éåàøù äî úúéîà éô ìò', åîò íéðäð íìåë åéäå 
àåää áåèá148.ãéìåéù éåàø äéäù äìàä úåãìåúä íðîàå ,úé åéðôìî åøòåùå åøæâð  '

î úåâøãäá íéøòåùîúåãçåé.ùåøéô , íéôðòå íéùøù íéìôèðå íééùàø íäá äéäéù 
ãçåéî øãñá äæ øçà äæ íéëùîð,íäéôðòá úåðìéàë , íéôðòä øôñîå úåðìéàä øôñîå 

÷åã÷ãä úéìëúá øòåùî ìëä149. êùçä ïî ììëðå åúâéøãîî ãàî ãøé åàèçá äðäå 
ùîëå ìåãâ øåòéù úåøéëòäå"ì,ãîòå åúâéøãîî ãøé éùåðàä ïéîä ììëå  äìôù äâøãîá 

 äîøä äìòîì äéåàø éúìá ãàîúéçöðääðåùàøá äì ãúòúäù , ïëåîå ïîåæî øàùð àìå 
áø úåúéçô äðîî äúåçô äâéøãîì àìà. íìåë íìåòá úåãìåú ãéìåä úàæ äðéçááå 

 - הדרך מאיר -
 אנו , בואו ונחזיק טובה לאבותינו שאלמלא הן לא חטאו,ל''אמר ר): א"ה ע(עבודה זרה ' עי 148

אתם ובני עליון כלכם חבלתם אני אמרתי אלהים ) תהילים פב ו( שנאמר .לא באנו לעולם
) בראשית ט ז(למימרא דאי לא חטאו לא הוו מולדו והכתיב ' מעשיכם אכן כאדם תמותון וגו

לך אמור להם שובו לכם לאהליכם לשמחת ) דברים ה ל(ואתם פרו ורבו עד סיני בסיני נמי כתיב 
ל '' על הר סיני והאמר רלאותן העומדים' למען ייטב להם ולבניהם וגו) דברים ה כט( והכתיב .עונה

וכי ספר היה לו לאדם הראשון מלמד שהראה ' זה ספר תולדות אדם וגו) בראשית ה א(מאי דכתיב 
ה לאדם הראשון דור דור ודורשיו דור דור וחכמיו דור דור ופרנסיו כיון שהגיע לדורו של ''לו הקב

ר יוסי ''וא] 'וגו[ו רעיך אל ולי מה יקר) תהילים קלט יז(ע שמח בתורתו ונתעצב במיתתו אמר ''ר
כי לא לעולם אריב ולא לנצח ) [ישעיה נז טז(אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף שנאמר 

כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי לא תימא אנו לא באנו לעולם אלא כמי שלא ] אקצוף
ת נחלות על תנאי באנו לעולם למימרא דאי לא חטאו לא הוו מייתי והכתיב פרשת יבמות ופרש

ויהי ערב ) בראשית א לא(ומי כתיבי קראי על תנאי אין דהכי אמר רבי שמעון בן לקיש מאי דכתיב 
ה עם מעשה בראשית ואמר אם מקבלין ישראל את ''ויהי בקר יום הששי מלמד שהתנה הקב

 זה מי יתן והיה לבבם) דברים ה כט(התורה מוטב ואם לאו אחזיר אתכם לתוהו ובוהו מיתיבי 
א שכבר נגזרה גזרה הא לא קיבלו ישראל את התורה אלא כדי ''להם לבטל מהם מלאך המות א

למען ייטב להם ולבניהם עד עולם הוא ) דברים ה כט(שלא תהא אומה ולשון שולטת בהן שנאמר 
דאמר כי האי תנא דתניא רבי יוסי אומר לא קיבלו ישראל את התורה אלא כדי שלא יהא מלאך 

אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם חבלתם ) תהילים פב ו(בהן שנאמר המות שולט 
מעשיכם אכן כאדם תמותון ורבי יוסי נמי הכתיב למען ייטב להם ולבניהם עד עולם טובה הוא 

 .אמר לך כיון דליכא מיתה אין לך טובה גדולה מזו) רבי יוסי(דהויא הא מיתה איכא 
מה שהיה כבר נקרא ) קהלת ז(ד "קראתי בשם בצלאל ההראה ): ג' מ סי"פ(שמות רבה ' עי 149

 מהו ונודע אשר הוא .ה מי שהתקנתיו מראש שיעשה המשכן כבר קראתי לו שם"שמו אמר הקב
 יש שהוא .ה כל צדיק וצדיק שעתיד לעמוד ממנו" הראה לו הקב,ר מוטל גולם" עד שאדה,אדם

 , ויש בחוטמו, ויש בעיניו,וי במצחו ויש שהוא תל, תלוי בשערוהוא ויש ש,תלוי בראשו של אדם
 בשעה שהיה איוב מבקש להתווכח , ותדע לך.)זה מקום הנזם( ויש במלתין , ויש באזנו,ויש בפיו
 אתה ,ה משיבו" הקב,מי יתן ידעתי ואמצאהו אערכה לפניו משפט) איוב כג( ואמר ,ה"עם הקב

 שמעון בן לקיש אמר לו ר" מהו איפה אארץאיפה היית ביסדי ) שם לח(מבקש להתוכח עמי 
ה איוב אמור לי האיפה שלך באיזה מקום היתה תלויה בראשו או במצחו או באיזה אבר "הקב
  . הוי איפה הייתי, אם יודע אתה באיזה מקום היתה איפתך אתה מתוכח עמי,שלו
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åðøëæù úàæä äìôùä äâøãîá.ôòà íðîàå " ïéîä úâéøãî ììëá àöîäî ìãç àì ë
éìò äðéçá éúéîàä åùøù ãöî éùåðàäåìå÷ì÷ ïîæá æà äæä ïéîä äéäù äðéçáä ïî äðå, 

äãà äçãð àìå"äðåéìòä äâéøãîä ìà áåùì ìëåé àìù éøîâì ø, ìòåôá àöîð ìáà 
Ék äðéçááå äìôùä äâéøãîáeéðçäðåéìòä äâéøãîä ìà ú.á ïåãàä ïúð äðäå " éðôì ä

ïî úåìòúäì åìãúùéå å÷æçúéù äøéçáä úà ïîæä åúåàá åàöîðù íää úåãìåúä 
äìôùä äâéøãîä,äðåéìòä äâéøãîá íîöò íéùìå , äøòéùù åîë øáãì ïîæ íäì çéðäå 

äæä úåìãúùäì úåàð åúåéä äðåéìòä äîëçä150, äéäðùì åðì äúò úçðîù äî êøã ìòå 
äåòä éðá õåáé÷á äâéøãîäå úåîéìùä íéâéùî"ùîë á"ì, úåìãúùä àåäù äî ìë äðä éë 

ìåáâ åì äéäéù êéøö.  
  לבני האדם מאחר החטא עד הפלגה וענין הפלגהההשתדלות שניתן 

)â( ÷ìçúé úåìãúùää äæù éåàø úåéä äðåéìòä äîëçä äúàø äðäå  éùøùì
éôðòå,úåãìåúáù íéùøùì úåìãúùää ïîæ äìçúá äéäéù ùåøéô , íéôðòì êë øçàå 

íäáù.ë éùåðàä ïéîä éë åðééäå å ïî ï÷åúéå éåàøë åðéðò òá÷éù ïééãò êéøö äéä åì
ìå÷ì÷äåá åéäðù íé, íäéùøù äðåùàøá åòá÷åéù éåàø äéä äðä äâøãää øãñ éôìå 

úð÷åúî äâéøãîá ãåîòì íãàä úåãìåú ìù íäéùàøå,íäéôðòå íä äá åãîòéå , éë 
ùøùä øçà ãéîú åëùîé íéôðòä.äæä éùøùä úåìãúùäì ïîæä ìéáâä äðäå , äëæéù éîù 

]éäå çúôð äæ øòù äéäù íéðîæä íúåàá íéàöîðä ììëîïéðòä äæì òéâäì íãéá ä [ ïéëéå
éåàøë åîöò úà, íãà àåäù éîì äéåàøä äîøä äìòîì ïëåî ø÷éå áåè ãçà ùøùì òá÷é 

ì÷ìå÷îä áöîá íãà àìå áåèä áöîá, åì íéåàøä åéúåãìåú àéöåäì åì ïúåéù âéùé ïëå 
åúðéçáá íìåë.ùåøéô ,åúåéùøùá àåä âéùä øáëù áöîäå äâéøãîä äúåàá . ïîæä äéäå 

ääãàî äæ"äâìôä ïîæ ãò ø151. úîàä íéùøåã íé÷éãö åìãç àì ïîæä åúåà ìë äðäå 
êåðç ïåâë íéáøì,çìùåúî ,íù ,øáòå 152,íîöò úà åð÷úéù íúåà íéøéäæîå . ïåéëå 

úåéøáä ìù íúàñ àìîúðù,úé åèôùî úãîá èôù äâìôä ïîæá  ' ïîæ øîâéù éåàø úåéä
 úåìãúùääéùøùä,òá÷éù íéøáãä ìù íö÷ äéäéå  íéùøùä úðéçáá òá÷éì éåàøù äî 

àåää õ÷ä úò ãò äéäðå ìâìâúð øáëù äî éôì.úé çéâùä æàå " äàøå íãàä éðá ìë ìò ù
íäéùòî éôë íää íéùðàä íá åòá÷éù éåàø äéäù úåâéøãîä ìë, íúðéçáá íá íòá÷å 

îë úééùøùä"ù.íä åçðåäù äî éôë äðäå , éôë úåãìåúä íéàéöåî åéäéù íäéìò øæâð ïë 
îàåää ùøùì éåàø äéäù øòåù øáëù ä, ãçà ìë íìåòá íéòåá÷ íéðéî íìåë åàöîðå 

åòáèå å÷åçá,úåéøááù íéðéîä øàù ìëë , íúðéçáå í÷çá íäéúåãìåú àéöåäì íäì ïúéðå 

 - הדרך מאיר -
שכל , להודיע כמה ארך אפים לפניו,  עשרה דורות מאדם ועד נח):ב"ה מ"פ(אבות ' עי 150

, עשרה דורות מנח ועד אברהם. היו מכעיסין ובאין עד שהביא עליהם את מי המבולהדורות 
שכר ) עליו(עד שבא אברהם וקבל , שכל הדורות היו מכעיסין ובאין, להודיע כמה ארך אפים לפניו

 .כלם
ה משפיע שפע נשמותיו "כי קודם דור המבול ודור הפלגה היה הקב: כ"הקדמה לשעה' עי 151

ת לכלותם כדי "כ שבחר השי" עד שדור המבול קלקלו כ,א נשמות קדושותהקדושות ששים רבו
כ שפע הנשמות הקדושות על " וכן בדור הפלגה היו ג.כ"לצרוף אותם בנח ובבניו כמו שנבאר אח

 שנאמר כי .ה לשבעים שרים ובירר לישראל לו"דרך הכולל עד שפגמו בעון המגדל וחלקם הקב
 .עמו' חלק ד
 כחוכיון שארכו הימים נשת' וכו :)הלכה בפרק א (עבודת כוכבים ות הלכ  משנה תורה'עי 152

השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם ולא הכירוהו ונמצאו כל עם הארץ הנשים והקטנים 
אינם יודעים אלא הצורה של עץ ושל אבן וההיכל של אבנים שנתחנכו מקטנותם להשתחוות לה 

ם כגון כהניהם וכיוצא בהן מדמין שאין שם אלוה אלא ולעבדה ולהשבע בשמה והחכמים שהיו בה
 אבל צור העולמים לא היה שום אדם , שנעשו הצורות האלו בגללם ולדמותןגלגליםהכוכבים וה

שהיה מכירו ולא יודעו אלא יחידים בעולם כגון חנוך ומתושלח נח שם ועבר ועל דרך זה היה 
 .' וכוהעולם הולך ומתגלגל
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íéðéîä øàù ìëë. úâéøãîá øàùéì íéåàø ïåéìòä èôùîä éôì íìåë åàöîð íðîàå 
äãà äì åòéâäù äìôùä úéùåðàä"éúåãìåúå øàèçä éðôî å,ììë äæî íéäåáâ àìå . 

åéùòîá øçáð åãáì íäøáàå, úåàéöî éôë ø÷éå äìåòî ïìéà úåéäì òá÷ðå äìòúðå 
äðåéìòä åúâéøãîá úéùåðàä,å÷ç éôë åéôðò àéöåäì åì ïúéðå .   
òì íìåòä ÷ìçúð æàå 'úåîåà,äòåãé äâéøãîá íäî ãçà ìë , äðéçáá íìåë ìáà 

åúåìôùá úåéùåðàä, ìàøùéå åéåìéòá úåéùåðàä úðéçáá153.   
íéùøùä øòù íúñð äæä ïéðòä øçà äðäå, ìë íéôðòá äâäðääå ìåâìâä ìéçúäå 

åðéðò éôì ãçà.òàù àöîðå "äåù íéîãå÷ä ïéðòå äúò åðéðéðò äàøð äøåàëìù ô, úîàá 
êë åððéà,úåéùåðàä éùøù ïîæä äéä äâìôä ãò àìà ,åæ äðéçáá íéøáãä åìâìâúðå , 

 õ÷ òéâäùëåäæ ïîæ,èôùîä éôë øáãä òá÷ð , åðãåòù íéôðòä ïîæ àåäù øçà ïîæ ìéçúäå 
äúò åá.  

  עשיית אברהם אב לגרים

)ã(úé åãñçå åáåè áåøîå ', íúøéçááù úåîåàä øàù éôðòì åìéôà íå÷î ïúðå øæâ 
ò åðéáà íäøáà ìù åéôðòá åììëåéå íùøùî íîöò åø÷òé íäéùòîå"åöøé íà ä, äî àåäå 

úé åäùòù"ì ùíéøâì áà íäøáà,åì øîàå , äîãàä úåçôùî ìë êá åëøáðå ) áé úéùàøá
â(154 .äæá åìãúùé àì íà íìåàå,éòáèä íðéðò éôë íééùøùä íäéúåðìéà úçú åøàùé .  

  תכלית דין האומות עד מתן תורה

)ä( íäéôðòå íééùøù úåðìéàì ÷ìçúî íãàä úåãìåú ììëù åîëù òãúù êéøöå 
îë íäîò"ù,éàå ïìéà ìë ïë íééùàøä íéôðòä åá åðçáé åîöò éðôá ïì, íéëùîð íäîù 

íéèøôä øàù ìë íéèøôúîå.ò åðéáà íäøáà ìù åðìéà éôðò íðîàå "íéììåëä ä, íä äðä 
àåáø íéùù ãò,úéìàøùéä äîåàä íäî úéùòðå íéøöîî åàöéù íúåà íäù 155, íäìå 

ìàøùé õøà ä÷ìçð,éììåëä úåãìåúì íéèøô íéáùçð íäéøçà íéàáä ìëå äìàä í. äðäå 
äøåúä äðúéð äìàì,å÷øô ìò äæ ïìéà ãîòù àø÷ð æàå .á÷ä äùò ìåãâ ãñç íìåàå " íò ä

äøåúä ïúî ïîæ ãò ãåò íðéã äìúù úåîåàä ìë,äåìá÷éù íìåë ìò äøåúä øéæçäå 156, íàå 
äìôùä íúâéøãîî åìòúéù íäì øùôà äéä ïééãò äúåà íéìá÷î åéä, æà åöø àìù ïåéëå 

øîâì íðéã øîâðé,äçéúô åì ïéàù íåúéñ íäéðôá øòùä íúñðå . ùéà ìëì øàùð äæ êàå 

 - הדרך מאיר -
ה לשבעים מלאכים הסובבים "בק קרא ה,רשמעון אומ'  ר):פרק כד(זר פרקי דרבי אליע' עי 153

 ' וכו באו ונרד ונבלל את שבעים גוים ואת שבעים לשונות,ה" ואמר להם הב,את כסא מלכותו
ה על אברהם "בק ונפל גורלו של ה. בני אדםדובהנחל עליון גוים בהפרי' והפילו גורלות ביניהם שנ

 ,ה חבל וגורל שנפל עלי שרתה נפשי בו"הב'  אמ.יעקב חבל נחלתועמו ' כי חלק ה' ועל זרעו שנ
ה ושבעים המלאכים הסובבים את כסא כבודו ובלבל לשונם "חבלים נפלו לי בנעימים וירד הב' שנ

גוי וכתבו ולשונו ומינה מלאך על כל אומה ואומה וישראל ' וא' כל אלשבעים גוים ולשבעים לשון 
 .נפלו בחלקו וחבלו

אלעזר מאי דכתיב ונברכו בך כל משפחות האדמה אמר ליה ' ואמר ר: א"ות סג עיבמ' עי 154
 .עמוניתהקדוש ברוך הוא לאברהם שתי ברכות טובות יש לי להבריך בך רות המואביה ונעמה ה

ה משפיע " קודם דור המבול ודור הפלגה היה הקב):דרושי ברכת השחר(שער הכוונות ' עי 155
ת "כ שבחר השי"וא נשמות קדושות עד שדור המבול קלקלו כשפע נשמותיו הקדושות ששים רב

 שמותכ שפע הנ"כ וכן בדור הפלגה היו ג"לכלותם כדי לצרוף אותם בנח ובבניו כמו שנבאר אח
ה לשבעים שרים ובירר לישראל לו "הקדושות על דרך הכולל עד שפגמו בעון המגדל וחלקם הקב

  .יו ששים רבוא נשמות קדושותעמו וכשישראל נכנסו לארץ וה' שנאמר כי חלק ד
רבוא נשמות בו והיו מתבררים במצרים ' לזעיר יש שרשים של ס): פסחים(ס "ליקוטי הש' ועי
 .157לקמן הערה ' ועי, רבוא ענפים אשר הם יוצאים מן התפארת' והם ס
ה את התורה " מלמד שהחזיר הקב, מסיני בא,'ה ויאמר :) ד'סיוזאת הברכה (תנחומא ' עי 156

 .על כל האומות ולא קבלוה עד שבא אצל ישראל וקבלוה
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ðëéå åîöòá øééâúéù íäéèøôá íéôðòä ïî ùéàåñ íäøáà ìù åðìéà úçú åúøéçáá 
åðéáà.  

  החלק הניתן לאומות העולם

)å(äìàä úåîåàä úà ãéáàäì äøéæâä äúéä àì íìåàå , äøéæâä äúéä ìáà 
åðøëæù äìôùä äâéøãîá åøàùéù, à àöîé àìù éåàø äéäù úåéùåðà ïéî àåäåé àì åì

äãà àèç"ø,àöîéù åì íøâ åàèçá àåäå 157.éçá íäá ùéù ïåéë íðîàå äðúåéùåðà ,òà " ô
äìôù àéäù,á÷ä äöø "éúéîàä úåéùåðàì éåàøù äî ïéòî íäì äéäéù ä, äéäéù åðééäå 

ìàøùé éðá úåîùð ïéòë äîùð íäì,òà "úåîùð úâéøãî äúâéøãî ïéàù ôìàøùé , àìà 
äáøä íäî äìôù158,úåöî íäì äéäéå , äî éôë ïë íâ úééùôðå úééôåâ äçìöä íäá åð÷é 

íúðéçáì éåàøù,çð éðá úåöî íäå 159. íúåéäì íéøáãä ìë åðîæð äàéøáä úìçúî äðäå 
êë, íøîàîëå éàðúä ìò íéùðåòäå íé÷æéää øàù ìë åàøáðù åîëå íãà àèçéù äéäé íà 

æ"ì.  
  ב"ולם לעוההמוכן לאומות הע

)æ(äåòì íìåàå "ìàøùé úìåæ úåîåà ïàöîú àì á, ïúðé íìåòä úåîåà éãéñç ùôðìå 
íîöò ìàøùé ìò úçôñðå úôñåð äðéçáá úåàéöî,íãàì ìôèðä ùåáìë íäì íéìôèðå , 

áåèä ïî òéâéù äî íäì òéâé åæ äðéçááå,ììë äæî øúåé åâéùéù í÷çá ïéàå .  
  אומות העולם שרי' ע

)ç(òùá äðäå êë íìåòä ÷ìçðù ä,á÷ä íù "ò ä ' âåñî íéãé÷ôéëàìîä íä åéäéù 
äìàä úåîåàä ìò íéðåîîä,íäéðéðò ìò íéçéâùîå íäéìò íéôé÷ùîå 160.úé àåäå " àì ù

úéììë äçâùäá àìà íäéìò çéâùé,úéèøô äçâùäá íäéìò çéâùé àåä øùäå 161, çëá 

 - הדרך מאיר -
' ר היו נכללים בו בעת שנברא כל אלו בחי"והנה אדה): א"ג ע(ספר הגלגולים פרק א ' עי 157

ז קרויין "ה אדם אתם אתם קרויין אדם ואין עע"וזש, הנזכר מן הנפש דאצילות עד יחידה דאצילות
ז גם המה אנשים כמו ישראל בקומה "אדם פירש הענין אם היה הדבר כפשוטו קשה שהרי כל עע

ל על פסוק איפה היית "כ במה שארז"ל אדם אתם או אנשים אתם אך הענין יובן ג"זקופה עוד הל
והענין הוא כי כל הנשמות . ר היכן היתה"ה לאיוב איפה שלך באדה"ביסדי ארץ שאמר הקב

ר בעת שנברא ויש נפש שתלו בראשו של אדם ויש " כולם היו כלולים באדהוהרוחות והנפשות
ר היו בו כל הנשמות שהם מצד הטוב "בעיניו יש בנקביו וכן בכל אבריו כן בתחילת בריאת אדה

אז נתערבו טוב ורע ומהחלק הרע ההוא , כלולות בו ותלויות בו ואחר שחטא ועירב הטוב ברע
ל "ר, ולכן אמר אדם אתם. אדם הוא הטוב שהם נשמות ישראלז באופן שעיקר ה"כ עע"יצאו אח

וגם לכן נקראו , ואתם ניצוצות ואברים שלו, ר"כללות נשמותיכם אינם זולתי אדם שהוא אדה
ז אינם קרוים אדם פירוש לא "אמנם עע' בארץ וגו' ה ומי כעמך ישראל גוי א"כמש' ישראל גוי א

עירב הטוב ,  והנה כשאכל מעץ הדעת טוב ורע.יצאו אלא מהחלק הרע שנתערב באדם הראשון
ל אדם בליעל וכן הטוב של חיה "ר ברע של קליפות הזכר של סמא"ברע ונתערב הטוב של אדה

 .נתערב ברע של לילית שהוא זוהמת הנחש שבא על חוה
 נפש ,ם"הנפשין הם פירי הנוקבא יש לעכו: )בפרק ' שער הקלי(ח "ע' ועי. 93לעיל הערה ' עי 158
 כי הנפשות של האומות הבאים ,גם בלא דעת נפש לא טוב) משלי יט ב(ה " וזש,דקליפה 'מהנוק

 . כ" לכן אין בהם רוחין ונשמתין ג,מהקליפות הנקרא רע ולא טוב הם נעשין בלא דעת
ז "טווה אדם הראשון על ע על ששה דברים נצ:)אהלכה פרק ט (מלכים '  משנה תורה הל'עי 159

פ שכולן הן קבלה "ועל ברכת השם ועל שפיכות דמים ועל גילוי עריות ועל הגזל ועל הדינים אע
בידינו ממשה רבינו והדעת נוטה להן מכלל דברי תורה יראה שעל אלו נצטוה הוסיף לנח אבר מן 

 .החי שנאמר אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו נמצאו שבע מצות
 .153רה לעיל הע' עי 160
 יש לזרע ישראל ) חלק ב פרק י,מאמר הנפש(ע מפאנו "הרמ' וכן עי, 110לעיל הערה ' עי 161

וללת ומלת אך מיעוטא הוא כי יש ויש לאחרים השגחה כ. השגחה אישית כקטן כגדול אין נגרע
 דרך פרט לתועלת ושגחיםמליאה וגדושה רק המיוחדים שבהם מלכיהם ושריהם אשר המה מ
וכן , 153לעיל הערה ' ועי. הכלל מקבוץ העמים המונהגים בהם הכל כפי צורך ההנהגה הישרה

 .180לקמן הערה 
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á ïåãàä åì øñîù"äæ ìò ä.øîàð äæ øáã ìòå ,úòãé íëúà ÷ø  äîãàä úåçôùî ìëî é
)á â ñåîò .(ç øãòú äæ éðôî àì íðîàå"úé åúòéãé å 'íäéèøôá, åéðôì éåìâå éåôö ìëä éë 

úé 'íìåòî,íäéèøôì òéôùîå çéâùî åðéàù àåä ïéðòä ìáà , äîá åäðéáú äæ øáãå 
ñá íéðôì ãåò øàáðù"ã.  

  תולדת מעשה אומות העולם

)è(á ïåãàä äìú ìàøùé ìù íäéùòîá íìåàå "îë äééåìéòå äàéøáä ìë ïå÷éú ä å
øáë åðáúëù, íìòúäìå øúñéì åà òéôùäìå øéàäì íìòôì åúâäðä úà ìåëéáë ãáòùå 

ç"íäéùòî éô ìò å162. åéåìéâáå äàéøáä úåàéöîá åòøâé àìå åôéñåé àì úåîåàä äùòî êà 

 - הדרך מאיר -
ס אומר בזמן שישראל "ע בשם ריב" ר:)'בלא כח גו וילכו) איכה א ו(בפסוק (איכה רבתי ' עי 162

 ובזמן שאין ,א באלקים נעשה חיל" כד,עושין רצונו של מקום מוסיפין כח בגבורה של מעלה
   .' דכתיב צור ילדך תשי גו, של מעלהלם כביכול מתישין כח גדווישראל עושין רצונו של מק

ויבא , ה"ם להתיצב על יהו"ויהי היום ויבאו בני האלהי, רבי אלעזר פתח: ב"זהר בא לב ע' עי
כגוונא דא , דקודשא בריך הוא קאים למידן עלמא, דא ראש השנה, ויהי היום, גם השטן בתוכם

אלין , ם"ויבאו בני האלהי, ההוא יומא יום טוב דראש השנה הוה, )ב ד יא"מ( ויהי היום ויבא שמה
כמה דאת אמר וכל , ה"להתיצב על יהו, לאשגחא בעובדין דבני נשא, רברבין ממנן שליחן בעלמא

בהאי קרא , ה"אבל להתיצב על יהו). א כב יט"מ( צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו
בגין דהני שליחן דאינון ממנן לאשגחא על , אשכחנא רחימותא דקודשא בריך הוא עלייהו דישראל

וביומא דקאי דינא למיקם למידן , ונטלין אינון עובדין כלהו, אזלין ושאטין, ני נשאעובדין דב
מכל עמין דעלמא לא קיימין , ותא חזי. אתעבידו קטיגורין למיקם עלייהו דבני נשא, עלמא

וכד לא אשתכחו , בגין דאלין בנין לקודשא בריך הוא, לאשגחא בעובדיהון בר בישראל בלחודייהו
, ל אינון ממנן שליחן כד בעאן לקיימא על אינון עובדין דישראל"כביכו, כדקא יאותעובדין דישראל 

ל מתישין חילא דקודשא "כביכו, דהא כד ישראל עבדין עובדין דלא כשרן. ה ודאי קיימין"על יהו
ועל דא כתיב תנו עז , יהבין תוקפא וחילא לקודשא בריך הוא, וכד עבדין עובדין דכשרן, בריך הוא

בההוא יומא כלהו רברבן ממנן אתכנשו , ועל דא, במה בעובדין דכשרן, )תהלים סח לה( ם"לאלהי
   .ל"עכ, דהא כיון דעל ישראל אתכנשו עליה אתכנשו, ה ודאי"על יהו, ה"על יהו

 זה "ויהי היום" ".ויבוא גם השטן בתוכם' ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על ה: "תרגום[
 אותו יום "ויהי היום ויבא שמה" ה זעין כ.וא עומד לדון את העולם שהקדוש ברוך ה,ראש השנה

 שלוחים בעולם ,גדוליםהנים וממה אלו "ויבאו בני האלהים. "היה יום טוב של ראש השנה
מד עליו מימינו ווכל צבא השמים ע" כמו שנאמר "'להתיצב על ה" ,מעשי בני האדםעל להשגיח 
אהבת הקדוש ברוך הוא על את  בפסוק זה מצאנו ,"'על הלהתיצב " אבל .)א כב מלכים ("ומשמאלו

 הולכים ומשוטטים ,נים להשגיח על מעשי בני האדםו משום שהשלוחים הללו שממ,ישראל
קטגורים לנעשים הם  ,העולםאת ד לדון ו וביום שבא הדין לעמ,ולוקחים את כל אותם המעשים

 אלאמעשיהם על  המדים להשגח עוין מכל העמים שבעולם א, ובא ראה.אדםהד על בני ולעמ
נמצאים  המעשים של ישראל יןוכשא,  משום שאלה בנים של הקדוש ברוך הוא,ישראל לבדםב

ודאי ב ,מעשים של ישראלהד על אותם ונים כשרוצים לעמוממהשלוחים ה כביכול אותם ,כראוי
כחו של את שים י כביכול מתהגונים ינם שהרי כשישראל עושים מעשים שא,הם עומדים' על הש

 נאמר ועל זה . ברוך הוא,קף לקדושוים נותנים כח ותהגונ וכשעושים מעשים ,הקדוש ברוך הוא
יום כל השרים הגדולים ה ועל זה באותו .יםהגונ במעשים , במה.)תהלים סח(" תנו עז לאלהים"

  ].הם התכנסועליו הוא ש ,כיון שהתכנסו על ישראלמ כן ש,ודאי'  על ה"'על ה"נים התכנסו והממ
אמר רבי אלעזר מהו ובצל ידי כסיתיך אמר ליה בשעתא דאתמסר ): א"ה ע(הקדמת הזהר ' ועי

אורייתא למשה אתו כמה רבוא דמלאכי עלאין לאוקדא ליה בשלהובא דפומהון עד דחפא עליה 
ה איהו חפי על ההיא מלה וכסי על "ה והשתא דהאי מלה סלקא ואתעטרא וקיימא קמי קב"קב

ה ולא יקנאון לגביה עד דאתעביד מההיא מלה שמים "תמודע לגבייהו אלא קבההוא בר נש דלא יש
ובצל ידי כסיתיך לנטוע שמים וליסוד ארץ מכאן דכל מלה דסתים ) שם(ד "חדשים וארץ חדשה הה

ד ובצל ידי כסיתיך ואמאי אתחפי ואתכסי מעינא בגין "מעינא סלקא לתועלתא עלאה הה
סוד ארץ כמה דאתמר ולאמר לציון עמי אתה ולאמר ד לנטוע שמים ולי"לתועלתא עלאה הה

מי אתה למהוי עמי אתה אלא ִע לאינון תרעין ומלין דמצויינין אלין על אלין עמי אתה אל תקרי
ה "בדבר יהו) תהלים לג ו(שותפא עמי מה אנא במלולא דילי עבדית שמים וארץ כמה דאת אמר 

  .יתאשמים נעשו אוף הכי את זכאין אינון דמשתדלי באורי
 , בשעה שנמסרה התורה למשה, אמר לו".ובצל ידי כסיתיך" מה זה ,אמר רבי אלעזר: תרגום

 עד שכסה עליו הקדוש ברוך ,ף אותו בשלהבת פיהםובאו כמה רבואות של מלאכים עליונים לשר
 הוא מכסה על אותו ,ר הזה עולה ומתעטר ועומד לפני הקדוש ברוך הואובי וכעת שהד.הוא
 עד , ולא יקנאו לו,כר אליהם אלא הקדוש ברוך הואּו על אותו האדם שלא י ומכסה,רוביהד
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úé"åøúñä åà ù163,ãñôä åà úìòåú íîöòì åëéùîé ìáà ,ùôðá íàå óåâá íà , åôéñåéå  çë
ÀáÇùåäåùéìçé åà íäìù ø.  

  ההשגחה עליהם

)é(òà íðîàå "á÷ä ïéàù ô"íäéèøôá úåîåàä ìò çéâùî ä, çéâùéù øùôà øáë 
ìàøùéî íéáø åà ãéçé êøåöì íäá, åðøàéáù íééòöîàä íéø÷îä úðéçáá äæ íðîà 

íãå÷ä ÷øôá.   
  

  פרק ה 

 - מאיר הדרך -
ע שמים וובצל ידי כסיתיך לנט" זהו שכתוב .ר ההוא שמים חדשים וארץ חדשהובישנעשה מהד

ובצל ידי " זהו שכתוב . מן העין עולה לתועלת עליונהסתוםר שובי מכאן שכל ד".ד ארץווליס
ד וע שמים וליסולנט" זהו שכתוב . בשביל תועלת עליונה, העיןמןונעלם  ולמה מתכסה ".כסיתיך

ינים אלו וי לאותם השערים והדברים המצ,"ולאמר" ,"ולאמר לציון עמי אתה. " כמו שאמרנו"ארץ
בור שלי י מה אני בד.תף עמיו להיות ש,מי אתה אלא ִע אתהמיאל תקרי ַע, "עמי אתה" .על אלו

 עוסקים אשרי אותם ש.אתהגם  כך ,"שמים נעשו'  הבדבר" כמו שנאמר ,עשיתי שמים וארץ
 .בתורה
ם אל אבימלך בחלום "ויבא אלהי) בראשית כ ג(רבי אחא פתח ): א"ויקרא ח ע(זהר ' עי 163

ם בחלום גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת האי "ויאמר אליו האלהי) שם ו(הלילה וכתיב 
אלא דא הוא רזא (ם ולישראל לא "ויבא אלהים אל אבימלך מאי שנא באומות העולם "ויבא אלהי

רם ונשא שוכן עד ) ישעיה נז טו(ם אחרים ואית לך למנדע דשמא דקודשא בריך הוא "דאלהי
וקדוש שמו והיא בלחודוי מלכא על כל מה דאשתכח בין לעילא בין לתתא והיכלא קדישא דיליה 

ין רברבין ואתמנו על שבעין באמצעיתא אתתקן וסחרניה אית שבעין כתרין ומנהון אתמשכו שבע
עמין דעלמא למהוי כל חד וחד שליט על עמיה ועל ארעיה וקודשא בריך הוא יהב לישראל רזא 

כי שמך נקרא על ) דניאל ט יט(דשמיה בלחודיהון והוא שליט על ישראל וירושלם הדא הוא דכתיב 
וראו כל עמי ) ים כח ידבר(עירך ועל עמך ולית לעמא אחרא חולקא ביה בקודשא בריך הוא דכתיב 

וכתיב ' ו וגו"כי כל העמים ילכו איש בשם אלהי) מיכה ד ה(ה נקרא עליך וכתיב "הארץ כי שם יהו
ם דהכא ההוא חילא רברבא דממנא "אלא הכי תנינן כל אלהי) 'ה עמו וגו"כי חלק יהו) דברים לב ט(

וא חילא דאתפקד עליה ואי ם אל בלעם לילה הה"ויבא אלהי) במדבר כב כ(עלייהו הוה כגוונא דא 
ם בחלום הכי הוא ודאי גם אנכי ידעתי גם אמאי הכא אלא לרבות קא "תימא ויאמר אליו האלהי

אתא דאף על גב דלעילא מנאי ידיע גם אנכי ידעתי ואחשוך גם אנכי גם לרבות אותך מחטו לי 
נא בחוביהון ף כתיב מאי קאמר בגין דחטאה לאו בחילא קיימא אלא הכי אוליפ"מחטו חסר אל

דעמא דלתתא אתפגים לעילא בחובי עמא דלתתא אתעבר רברבא דלהון דלעילא משולטניה הדא 
הוא דכתיב ואחשוך גם אנכי אותך דאף על גב דלעילא מנאי תליא מלתא גם אנכי לרבות לגרמיה 
מחטו לי בגין דלא ישתכחו גבאי כהאי מחט דנעיץ בבשרא דלא תגרום לי את בחובך לאעברא לי 

ואקץ בם כהני קוצין ) ויקרא כ כג(שולטני ויקוצון בי דלא תקוץ לי במחטך כמה דאת אמר מ
  .דנעיצין בבשרא

 וכתוב ויאמר אליו ,ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה) בראשית כ(רבי אחא פתח : תרגום
נה  מה שו, ויבא אלהים אל אבימלך הזה.ם גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאתוהאלהים בחל

 ויש לך לדעת ,אלא זהו סוד של אלהים אחרים (. ולישראל לא, ויבא אלהים,באומות העולם
 והוא לבדו מלך על כל מה ,כן עד וקדוש שמוורם ונשא ש) ישעיה נז(שהשם של הקדוש ברוך הוא 

 , וסביבו יש שבעים כתרים, וההיכל הקדוש שלו באמצע נתקן, בין למעלה בין למטה,שנמצא
 להיות כל אחד ואחד שולט על עמו , על שבעים עמי העולםונפקדו שריםשבעים ומהם נמשכו 

 והוא שולט על ישראל , להם בלבד, והקדוש ברוך הוא נתן לישראל סוד של שמו,ועל ארצו
 ואין לעם אחר חלק בו בקדוש ,כי שמך נקרא על עירך ועל עמך) 'דניאל ט( זהו שכתוב ,וירושלים
כי כל העמים ילכו ) 'מיכה ד( וכתוב ,נקרא עליך' עמי הארץ כי שם יי שכתוב וראו כל ,ברוך הוא

 , כל אלהים של כאן,אלא כך שנינו) .'עמו וגו' כי חלק יי) ב"דברים ל( וכתוב ,'איש בשם אלהיו וגו
פקד נ אותו כח ש, ויבא אלהים אל בלעם לילהכדוגמא זה ,נה עליהםואותו כח גדול שממהיה 
 אלא שבא , גם אנכי ידעתי למה כאן גם, כך זה ודאי,ליו האלהים בחלםואם תאמר ויאמר א. עליו

 . גם לרבות אותך,ך גם אנכיו ואחש, גם אנכי ידעתי, שאף על גב שלמעלה ממני ידוע,לרבות
אלא כך למדנו בחטאי ,  משום שחטא אינו עומד בכח, מה אמר,ביף כת" מחטו חסר אל"מחטו לי"

 , שלהם שלמעלה משלטונושר ה)מעבירים (ם שלמטה מעבר בחטאי הע,העם שלמטה נפגם למעלה
 לרבות "גם אנכי" , שאף על גב שלמעלה ממני תלוי הדבר,ך גם אנכי אותךוזהו שכתוב ואחש

ם לי אתה ו שלא תגר, כדי שלא ימצאו אצלי כמו המחט הזו הנעוצה בבשר"מחטו לי" .לעצמו
ואקץ ) ויקרא כ( כמו שנאמר , במחטך שלא תקץ אותי,בחטאך להעביר אותי משלטוני ויקוצו בי

  . כמו הקוצים הללו שנעוצים בבשר,בם
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  באופן ההשגחה

)à(äçâùäää éèôùî åðøàéá äðä ãò äðä ,øáãð äúò äçâùää ïôåàáù äîá , 
àä íéø÷éò éðùì ÷ìçúé äæ ïéðòå 'úé åúô÷ùäá 'áäå 'åúòôùäá.  

  ענין השגחתו יתברך

)á(úé åúô÷ùäá  'úé àåäù åðòãé øáë"ìë òãåé ù,ììë äòéãé ïåøñç åìöà ïéàå , 
øáòá àìå äåäá àìå ãéúòá àì, àìå íìåòî åéðôì àåä éåôö øáë äéäéå äéäù äî ìë éë 

áã åðîî íìòðø,úé åìöà òãåðå åéðôì àåä éåìâ äåää ìëå  ' åðîî øúñð àìå åéúåðéçá ìëá
ììë164. úåøéæâ íäéìò øæåâå íúåà ïã àåäù äî íéøáãä ìò óé÷ùî àåäù àø÷ð íðîà 

Åä äöøéù ïîæä ìåáâá úåìáâåîÈçÀãÈùíäá í,æòá íéðôì äæî øáãð ãåòå "ä.  
  ענין השפעתו

)â(úé åðåöø àéöåéù äî àéä åúòôùä êà  ' àåäù äâøãääå øãñä åúåàá ìòåôì
õôç.äæä øãñá õôçù éðôî úåìùìúùäå äâøãä øãñá åéúåéøá øãéñù úåéäá äðäå , 

íéàøáðä úåàéöî úðéçáá äæ úåìùìúùäá äöøù åîë äðä, úðéçáá åá äöåø ïë 
íäéðéðò ìëá íäéúåìåòôå íúãîúä,íäéúåðéçá ìëá íîéé÷î äæ øãñáå , íäá òéôùîå 

éðòá äöøù äîìíäéñçéå íð.úé àåä äðäå "êàìîì òéôùé ù, åéúçúù êàìîì êàìîäå 
äâéøãîá,äâéøãî øçà äâéøãî ïëå 165,úåéîùâá ìòôé ïåøçàä êàìîäù ãò 166, íéé÷ì 

 - הדרך מאיר -
 כל הנמצאים חוץ מן הבורא מצורה :)טהלכה יסודי התורה פרק ב הלכות ( משנה תורה 'עי 164

הראשונה עד יתוש קטן שיהיה בטבור הארץ הכל מכח אמתתו נמצאו ולפי שהוא יודע עצמו 
 .יודע הכל ואין דבר נעלם ממנוומכיר גדולתו ותפארתו ואמתתו הוא 

 שינוי שמות המלאכים על שם :)זהלכה יסודי התורה פרק ב  כותהל(  משנה תורה'עי 165
מעלתם הוא ולפיכך נקראים חיות הקדש והם למעלה מן הכל ואופנים ואראלים וחשמלים 
ושרפים ומלאכים ואלהים ובני אלהים וכרובים ואישים כל אלו עשרה השמות שנקראו בהן 

 מעלת האל ברוך הוא לאהמלאכים על שם עשר מעלות שלהן הן ומעלה שאין למעלה ממנה א
היא מעלת הצורה שנקראת חיות לפיכך נאמר בנבואה שהן תחת כסא הכבוד ומעלה עשירית היא 
מעלת הצורה שנקראת אישים והם המלאכים המדברים עם הנביאים ונראים להם במראה הנבואה 

 .לתם קרובה למעלת דעת בני אדםלפיכך נקראו אישים שמע
הכי עלת העלות עביד עשר ספירות וקרא לכתר מקור וביה לית סוף : ב"זהר בא מב ע' עי 166

לנביעו דנהוריה ובגין דא קרא לגרמיה אין סוף ולית ליה דמות וצורה ותמן לית מאנא למתפס ליה 
כוסה ממך אל תחקור למנדע ביה ידיעא כלל ובגין דא אמרו ביה במופלא ממך אל תדרוש ובמ

ואתמליא מניה וקרא ליה מעין נובע חכמה וקרא גרמיה בה חכם ' לבתר עבד מאנא זעירא ודא י
ה ולבתר עבד מאנא רברבא וקרא ליה ים וקרא ליה בינה והוא קרא "ולההוא מאנא קרא ליה חכמ

א בגין לגרמיה מבין בה חכם מעצמו ומבין מעצמו כי חכמה איהי לא אתקריאת חכמה מגרמה אל
) א בגין"נ(ההוא חכם דאמלי לה מנביעו דיליה ואיהי לא אתקריאת בינה מגרמה אלא על שם 
) שם יד יא(ההוא מבין דאמלי לה מניה דאי הוה מסתלק מנה אשתארת יבשה הדא הוא דכתיב 

והכהו לשבעה נחלים ועבד ליה לשבעה ) ישעיה יא טו(אזלו מים מני ים ונהר יחרב ויבש לבתר 
ת וקרא גרמיה גדול "ד מלכו"ד יסו"ח הו"ת נצ"ה תפאר"ה גבור"קירין וקרא לון גדולמאנין י

ד קרא "ח נצחים ובהו"ת מארי נצחן קרבין בנצ"ה מפואר בתפאר"ד גבור בגבור"ה וחסי"בגדול
ובמלכות  ד כלא סמיך ביה כל מאנין וכל עלמין"ד קרא שמיה צדיק ויסו"שמיה הוד יוצרנו וביסו

ק ולו "ל בשמים דאיהו צדי"ד כי כ"ח וההו"ת והנצ"ה והתפאר"ה והגבור"ו הגדולקרא שמיה מלך ול
ת כלא ברשותיה למחסר במאנין ולאוספא בהון נביעו ולמחסר כפום "הממלכה דאיהו מלכו

  .ביה ולית עליה אלהא דיוסיף ביה או יגרע ביה) א בהון"ס(רעותיה 
שית דרגין לכרסייא הא עשר וכלא לבתר עבד משמשין לאלין מאנין כרסייא בארבע סמכין ו

איהו כרסייא כגון כוס דברכה דתקינו ביה עשרה דברים בגין תורה דאתייהיבת בעשרה דברן בגין 
עלמא דאיהו מעשה בראשית דאתברי בעשרה מאמרות ותקין לכרסייא כתות לשמשא ליה דאינון 

ם ולאלין עביד "ישים א"מלאכים אראלים שרפים חיות אופנים חשמלים אלים אלהים בני אלהי
  .ל וכל כתות דיליה דאינון כעננים למרכב בהון לנחתא בארעא ואינון כסוסין לון"שמשין סמא

כך עלת העלות עשה עשר ספירות וקרא לכתר מקור ובו אין סוף לנביעת אורו ולכן : תרגום
ל ולכן ס אותו לדעת בו ידיעה כלוקרא לעצמו אין סוף ואין לו דמות וצורה ושם אין כלי לתפ

והתמלא ' אחר כך עשה כלי קטן וזה י .רוסה ממך אל תחקוש ובמכופלא ממך אל תדרואמרו בו במ
ה ואחר כך "ממנו וקרא לו מעיין נובע חכמה וקרא את עצמו בו חכם ולאותו הכלי קרא לו חכמ
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úé åðåöø úøéæâ äàöéù äî éôë åúåà ùãçì åà øáã'. äâéøãî ìëá äåä ìë íåé÷ íðîàå 
àåäù,úé åðîî àìà åðéà ',úé àåä éë "ðä åçëá íéé÷î ù ãçà ìë íúåìùìúùäå íéàøá

åðéðò éôë.äìòîì åðøëæù íäéñçéå íéàöîðä øãñ éôë úåéîùâì úåìåòôä úàöåä ìáà , äæ 
åðøëæù äâøãäá äùòð.  

  פעולת פקידי הטבע במשמרותם

)ã(á ïåãàä íù äðäå "åúøîùî ìò ãåîòì ãé÷ô ìë òáèá ä167, äøåáâá íéé÷ìå 
åãéá øñîðù äî,åúåàá àìà åúøîùîî äçãé àìå á ïåãàä øãéñù øãñä "ä.ìùî êøã , 

åéúåðìéà ÷éæçäì õîàúéå ìãúùé úåðìéàä øù,úé åéðôìî äøéæâä úåéäá íìåàå  ' øù ÷éæçé
åéìò øæâåéù äî éôë çåøä úà çåøä,äæ éôë úåðìéàä øù äçãéå , åéúåðìéàî äæ éôë åø÷òéå 

çåøä çëá.äìàä íéøáãá ùéå  áø úåéèøôå äáø äâøãä, íéëàìîä ùé éë  òáèä éãé÷ô
 é÷ìç ìë íé÷éæçîä éîùâäéîùâäéííééòáèä íäéúå÷åçá , ìåîâä úåøéæâ éøù íäéìòå 

úåøéæâä éôì íéðéðòä ááñì òáèä éëàìî íéòéðîä, úåàìôð éôë íéèøôì íéèøô äîëå 
úé åúâäðä éøúñ'.  

)ä(úé àåä íìåàå "ìëä ìò óé÷ùî ù,íéðåúçúå íéðåéìò ,íäéôðòå íéùøù , ïéåëîå 
ìà ãéîúéììëä úåîéìùä ,äàéøáä ìë ááñî äæìå . äî éôë äéèøôá ïéðòä ÷ìçðå 

íúðëäá àöîðù,áø÷éì äìàå úåçãéì äìà ,çåðì äìàå óøöéì äìà , äî éôë ãçà ìë 
úåîéìùä ìò äàéøáä ììë íé÷äì åì òéâéù éåàøù.  
  ענין הנסים

)å(úé àåä äðäå "äöøéù úò ìëá úéùàøá éøãñ äðùî åðåöøá ù,éñéð äùåòå  í
íéðåù íéøáãá åöôçë úåàìôðå,äàéøáä úìòåúì úåàð åúåéä øåæâéù åîë , éôìå ïéðòä éôì 

ïîæä,æ åøîàù äæ àåä äîå "ì,á÷ä äðúä íéàðú "úéùàøá äùòî ìë íò ä )á"ô ø"éñ ä '
ä168(á÷ä äðùé àìù àì "äúòî øáã ä,øåîâ éåðéù äöøéù úò ìëá àåä äðùî éàãå éë . 

 - מאיר הדרך -
 חכם מעצמו ומבין מעצמו .עשה כלי גדול וקרא לו ים וקרא לו בינה והוא קרא את עצמו מבין בה

נו והיא לא נקראת יכי חכמה לא נקראת חכמה מעצמה אלא משום אותו חכם שמלא אותה ממעי
אותו מבין שמלא אותה ממנו שאם היה מסתלק ממנה היא ) בגלל(בינה מעצמה אלא על שם 

 ועשה "והכהו לשבעה נחלים"אחר כך  .תשאר יבשה זהו שכתוב אזלו מים מני ים ונהר יחרב ויבש
לה גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות וקרא את עצמו וכבדים וקרא להם גדאותו לשבעה כלים נ

אר בתפארת בעל נצחון קרבות בנצח נצחים ובהוד קרא את ולה וחסיד גבור בגבורה מפוגדול בגד
ובמלכות  שמו הוד יוצרנו וביסוד קרא שמו צדיק וביסוד הכל סמוך בו כל הכלים וכל העולמות

ק ולו "ד כי כל בשמים שהוא צדי"ח וההו"ת והנצ"ה והתפאר"גבורה וה"קרא שמו מלך ולו הגדל
) בהם(הכל ברשותו לחסר בכלים ולהוסיף בהם נביעה ולחסר כפי רצונו  .ת"הממלכה שהיא מלכו

  .ואין עליו אלוה שיוסיף בו או יגרע בובו 
אחר כך עשה משמשים לכלים הללו כסא בארבעה עמודים ושש דרגות לכסא הרי עשר והכל 

א בכסא כמו כוס של ברכה שתקנו בו עשרה דברים משום התורה שנתנה בעשר דברות ומשום הו
תות לשמש אותו של יקן לכסא כיות .העולם שהוא מעשה בראשית שנברא בעשרה מאמרות

ם ולאלה "ם אישי"אותם מלאכים אראלים שרפים חיות אופנים חשמלים אלים אלהים בני אלהי
ב בהם לרדת לארץ והם כמו ותות שלו שהם כמו עננים לרכיל וכל הכ"הוא עשה שמשים סמא

 .סוסים להם
 .96לעיל הערה ' עי 167
 תנאין התנה הקדוש ברוך הוא עם הים שיהא ,יוחנן'  אמר ר:) ה'סיה "פ(בראשית רבה ' עי 168

 אמר רבי .ם לאיתנו לתנאו שהתנה עמווישב הי) שמות יד(נקרע לפני ישראל הדא הוא דכתיב 
 אלא עם כל מה שנברא בששת ימי , לא עם הים בלבד התנה הקדוש ברוך הוא,ירמיה בן אלעזר

 ידי נטו שמים וכל צבאם צויתי מידי נטו שמים וכל צבאם צויתי אני) ישעיה מה(ד " הה.בראשית
 ,רץ שישתקו לפני משה צויתי את השמים ואת הא,צויתי את הים שיהיה נקרע לפני ישראל

) יהושע ו(צויתי את השמש ואת הירח שיעמדו לפני יהושע שנאמר ' .שנאמר האזינו השמים וגו
והעורבים מביאים ) מלכים א יז( צויתי את העורבים שיכלכלו את אליהו שנאמר .שמש בגבעון דום

א יזיקו את דניאל צויתי את האור שלא תזיק לחנניה מישאל ועזריה צויתי את האריות של' לו וגו
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àåä ïéðòä ìáà,éøáä úòáù  úúéîàå íðéðò íéàøáðä éùøù ìëì òéãåäå äàøä äà
åàøáð äîì úéìëúäå íúåàéöî,íäéìåâìâá áåáñì åéä íéãéúò äî ìàå , óåñ äéäé äîå 

íðéðò,éúéîàä áåèä úéìëúì êìåä äéä ìëäù åòãéå åâéùäå .åá åçîùå øáãá åöøúðå , 
æ åøîàù äî àåäå"îá ì"à,åàøáð ïúòãì úéùàøá éùòî ìë  )ø"ò àé ä"à.( íðîàå 

á÷ä íòéãåäùë"íìåâìâ ìë úúéîàå í÷åçå íðéðò úúéîà ä, äéäù äîîù ïë åîë íàøä 
 íúåàá íäî íé÷éãöì åà ìàøùéì íéñðä íúåà íäá åùòéù äéä íúåîéìùì êøèöî

íéðîæä169.íéðåéìòä íéùøùá øîàð äæä øáãä íðîàå , åìùìúùð äæ ìë éô ìò êë øçàå 
úåìùìúùäá,éîùâá íéøáãä åòá÷ðå íäì éåàøë úå, íé÷éæçîä íéãé÷ôä íäéìò åãîòåäå 

éòáèä í÷åçá íúåà.á÷ä äöåøù úòáå "ä, íãé÷ôúî åãîòéå äìàä íéãé÷ôä ìò øåæâé 
äøéæâä íäéìò äéäúù äî éôë éòáèä íëìäîî åðúùéå, íäì äøéæâä úòâäù øùôà øáëå 

íéðåù íéëøãá äéäú,íäéìò êìî úåöîë ìùî êøã òéâúù ùåøéô ,úøòâë åà  ìùåî 
íòæù,øîàðù ïéðòë ,åëå áøçéå óåñ íéá øòâéå  ')è å÷ íéìäú( , íéëøãä ïî äæá àöåéëå

åðîæá ïéðòä éôì ìëä.   
  

  פרק ו 
  בסדר ההשגחה

  ענין הבתי דינין של מעלה

)à(á ïåãàä øãéñ "ë åîìåò úâäðäù äåäì, éðá ìù íéùòîä èôùîìù äî ïéá 
äøéçáä,øáå íìåòá ùãçúäì éåàøù äîì ïéáå åéúåé,õøàä úåëìî ïéòë øãñá äùòé . ïëå 

æ åøîà"ì,àòøàã àúåëìî ïéòë àòé÷øã àúåëìî  )ò çð úåëøá"à170(, ïéðéã éúáá åðééäå 

 - מאיר הדרך -
 צויתי את הדג ,'נפתחו השמים וגו) יחזקאל א(צויתי את השמים שיפתחו לקול יחזקאל שנאמר 

 . את יונהאלדג ויק' ויאמר ה) יונה ב(' שיקיא את יונה שנא
פי ,  עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הן:)ו"ה מ"פאבות (ם "רמב' עי 169

א אף "הקשת והמן והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות ויהארץ ופי הבאר ופי האתון ו
 אף צבת -המזיקין וקבורתו של משה ואילו של אברהם אבינו ויש אומרים אף צבת בצבת עשויה 

שהם לא יאמינו בחידוש הרצון בכל '  כבר זכרנו לך בפרק החבדהקמייתא מאן ע. בצבת עשויה
 בהם כל מה שיעשה הן יהיה הדבר שיעשה אבל בתחילת עשיית הדברים שם בטבע שיעשה, עת

או יהיה חדוש לעתים רחוקים והוא המופת הכל בשוה על כל אמרו . והוא הדבר הטבעי. תמידי
וכן , ולאתון שידבר, ולבאר שיוציא המים, שביום השישי שם בטבע הארץ שתשתקע קרח ועדתו

והוא אמרו ואתנה , יך הואוכתב הוא התורה הכתובה לפניו יתברך כמו שאמר ולא נודע א. השאר
והמכתב הוא הכתיבה שעל הלוחות כמו שאמר והמכתב מכתב אלהים הוא , לך את לוחות האבן

 הדברים ההם מששת ימי טבעיואולי תאמר אחרי שכל הנפלאות כולם הושמו ב. חרות על הלוחות
רים רק דע שלא ייחדם לומר שאין שום מופת שהושם בטבע הדב, בראשית למה ייחד אלו העשרה

אלו אבל אמר שאלו נעשו בין השמשות לבד ושאר הנפלאות והמופתים הושמו בטבעי הדברים 
 טבעואמרו על דרך משל שיום שני בהחלק המים הושם ב, אשר נעשו בו בעת העשותם תחילה

ויום רביעי כשנברא השמש הושם בטבעו , שיחלק ים סוף למשה והירדן ליהושע וכן לאלישע
וכן שאר הנפלאות מלבד אלו העשרה שהושמו בטבעי , י בדבר יהושע אליושיעמוד בזמן פלונ

 .הדברים ההם בין השמשות
זהר שמות ו ' אמנם עי. בברכות איירי בעניין היות המלך בא בשקט ולא ברעש' והנה הגמ 170

ומאמר , בגזרת עירין פתגמא) דניאל ד יד(כתיב ,  דרב ייבא סבא הכי אמרבספרא: א מפרט יותר"ע
ב "כלהו קיימי בחד היכלא דתמן ע, כל דינין דהאי עלמא וכל גזרין וכל שאלתין, ין שאלתאקדיש

 מהפכיןבגין דכד דיינין דינא , וההוא היכלא אקרי היכל זכותא, סנהדרין מעיינין בדינין דעלמא
דתמן איהו אתר דאקרי , מה דלאו הכי בדרגא דההוא סטרא אחרא, בזכותא דבר נש בקדמיתא

, לא איהו אלא למהפכא בחובה דבר נש,  דכל עובדוי דההוא אתר דנחש אשת זנוניםבגין, חובה
  . כ"ע, ולמלשן עבדא למאריה

בגזרת [בגזרת עירין פתגמא ומאמר קדישין  בספרו של רב ייבא סבא כך אמר כתוב: תרגום[
ים  שאלה כל דיני העולם הזה וכל הגזרות וכל הבקשות כולם עומד]מלאכים דבר ומאמר קדושים

ינים בדיני העולם ואותו היכל נקרא היכל הזכות יבהיכל אחד ששם שבעים ושנים סנהדרין מע
מה שאין כן בדרגת אותו הצד האחר ששם  משום שכשדנים דין מהפכים בזכות האדם בראשונה
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íäéúå÷åçå íäéëøã ìë íò úåàøãäðñå.äæå , íéàöîð ìù íéðåù íéðéã éúá øãéñ äðä éë 
úåòåãé úåâéøãîá íééðçåø,íéðéðòä ìë åëøòé íäéðôìù íéòåãé íéøãñáå èôùéì íéåàøä , 

íéøáãä ìë åîå÷é íúøéæâáå,ìàéðã øîàù åîëå ,åëå àîâúô ïéøéò úøæâá ' )ãé ã ìàéðã(171.  
  ד שלמעלה"הדין בב

)á(úé àåä äðäå "äìàä úåàøãäðñä ìëá òéôåî ù,íá òéôùîå , ìò íãéîòîå 
úîàá ïéðòä ïëåú,åúîàì èôùîä àöéù .á÷äù úåàøãäðñä ïî ùéå "ùàøì íù ä, 

ðù ïéðòëåøîà,ä úà éúéàø  'åìàîùîå åðéîéî åéìò ãîåò íéîùä àáö ìëå åàñë ìò áùåé 
)à íéëìî'èé áë (,æ åùøéôå "ì,äáåçì íéìéàîùî åìàå úåëæì íéðéîééî åìà 172, øîàå 

ìàéðã,åëå áéúé ïéîåé ÷éúòå åéîø ïååñøë éã ãò ',åçéúô ïéøôñå áéúé àðéã  )è æ ìàéðã173.( 
àåä êë øáãä ø÷éò íðîàå,ðä  ìë ìù åðéãá àöîð ÷åã÷ãä ïî äîë äìòîì åðøàéá øáë ä

ùéàå ùéà, úåéäì úåðåù úåáñ éôì úåáø úåðòè åàöîé íéùðàä ïî ùéà ììëá äðä éë 
èôùîä éëøãî íéáø íéëøãì àåää ùéàä ïåãéð.åðîî äùòîå äùòî ìëá ïë íâ èøôáå , 

íéáø ïéããö äîëì äáåçì äðéçáå úåëæì äðéçá åá åàöîé äðä, éë  íìåòä éðéðò ìë
íéðåù íéëøãá íéëùîðå úîàá úåáø úåáëøäá íéáëøåî. úåéúéîàä úåðéçáä ìë íìåàå 

íúîàì äìàä íéðåéìòä ïéðéã éúáá íéìâúî äìàä, åúåàá àöîðä àáöä ïî ãçà ìëå 
åðéðò éôì åì äìâúî ïéã úéáä úåðéçáä ïî úçà,íìåë úåðéçáä úåìâúî íìåë ïéáù ãò , 

øáã ãçëð àì. æàå íää úåéúéîàä úåðéçáä ìë éôì ïéðòä ì÷ùé, éôë äøéæâä àöúå 
úåàðä.àåää ïéã úéáá ùàø àåäù éî åäùòé äæä øîâä íìåàå , íéðéã éúáäî àåä íàå 

á ïåãàäù"ùàøì íù áùåéå äöåø ä,òà äðä "åéðôì éåôö ìëäù ô, íéúøùîä ìëì çéðé 
îàá ïéðòä úåðéçáî íäì äìâúîä éôë åðòèéù åéðôìù àáöäú, éåàøä éôë øáãä øåîâéå 

îëå"ù.  
  ד שלמעלה"ענין העדים בב

)â(á÷ä ïéàù äæ ùøù éôì àöîð " úðéçáá àìà åúòéãé úðéçáá íìåòä úà ïã ä
ïéðòì øãéñå äöøù íéøãñä, íéðéðòäî ïéðò èôùéì àáé àìù àåä äæá ãåò øãéñù äîîå 

äæ ïéðòì ãé÷ôäù íéãé÷ôî åéðôì àáåéù ãò äìàî ïéã úéá íåùá, ãé÷ôä äðäù åðééäå 
úé åöôçá ' âåñä ïî íéãé÷ôéëàìîäíìåòá íéåää íéðéðòä ìë ìò åçéâùéù , åàåáé äìàå 

 - מאיר הדרך -
ך והוא מקום שנקרא חובה משום שכל מעשי אותו המקום של נחש אשת זנונים אינו אלא להפ

  .]הלשין עבד לאדונושל האדם ול בחטאו
 .ד פרק ו אות טו"לקמן ח' ועי
בגזרת עירין פתגמא ומאמר קדישין שאלתא עד דברת די ינדעון : "ל הפסוק בשלימות"ז 171

  ".חייא די שליט עליא במלכות אנושא ולמן די יצבא יתננה ושפל אנשים יקים עליה
עלי חיים יודעים כך כל ב, ומשפט במאמר קדושים, הדבר נעשה בגזירת מלאכים: תרגום

  .ליתן למי שרוצה למנות הקטנים ביותר עליו, שהאדון כל שולט על מלכות בני אדם
 אין הקדוש ברוך הוא עושה דבר אלא אם כן נמלך ,אמר רבי יוחנן): ב" עדף לח(נהדרין  ס'ועי

 . שנאמר בגזירת עירין פתגמא ובמאמר קדישין שאילתא.בפמליא של מעלה
 ,ה בדין" אדם שחטא אחת מכל העבירות ועומד לפני הקב): יד'סי א"פל(רבה שמות ' עי 172

יושב ' ראיתי את ה) ה ב יח"ד( שנאמר ,המלאכים עומדין אלו מלמדים זכות ואלו מלמדים חובה
  . על ימינו ושמאלוםעל כסאו וכל צבא השמים עומדי

 יחידי שנאמר וכל ה אינו דן"ר יהודה בן פזי אף הקב" א)פרק א הלכה א(ירושלמי סנהדרין ' ועי
 . עליו מימינו ומשמאלו אילו מטין לכף זכות ואילו מטין לכף חובה' עומדי' צבא השמי

חזה הוית עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתב לבושה כתלג חור ושער ראשה כעמר : ל"ז 173
  .נקא כרסיה שביבין די נור גלגלוהי נור דלק

לבושו כשלג לבן ושער ראשו כצמר , ם ישבהייתי רואה עד שהכסא עלה ועתיק הימי: תרגום
 .נקי כסאו ניצוצין של אש גלגוליו אש בוער
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íäì äìâðå åâéùäù íéøáãä ìò åãéòéå äìòîìù ïéã úéáì,èôùîá íéðéðòä åàåáé æàå 174. 
úé åúòéãé øçà íéëùîð äìàä íéðéðòä ïéàù íéîòô éúøëæ øáëå', ãçà íåù åéä àì éë 

ðéðòäîåì íéëéøö äìàä íé,íìåòî åéðôì éåôö ìëäù , åúîëçá øãéñå øæâ ïëù àìà 
äàìôðä,úîàá íìåòä âäðúî íéøãñä äìà éô ìòå , àåä íéðéðòäå íéëøãä äìà ìòå 

íäéúåöéìîá íéáåúëä åæîøéù,ä ãøéå øîàðù ïéðòë  'åëå úåàøì ')ä àé úéùàøá( , åàáéå
åëå áöéúäì íé÷ìàä éðá ')å à áåéà( ,ðéòä é ' õøàä ìëá úåèèåùî äîä)é ã äéøëæ( , äìà

ä çìù øùà 'õøàá êìäúäì )é à äéøëæ(, äìàë íéøçàå, äâäðää éëøã ìò øîàð ìëä 
úàæä,øãéñù íéøãñä éôë 175, íìåòä éðéðò ìò çéâùäì íéã÷ôåîä íéëàìîä íúåàå 

ä éðéò åàø÷é íäéìò ãéòäìå'176.úé åúåìâäáå "ðò èåôùì íéðéã éúáäî ãçà ìò ù ïé
íéðéðòäî,ìãâîä éðåá ïéðò ïåâë ,ä ãøéå øîàð åðîæá  'åëå úåàøì',äæá àöåéë ìë ïëå . 

 àìà õøàä úåëìîá äùòðù äî íò íéðéðòä äìàá ïåéîãä ïéàù ïðåáúúù êéøö íìåàå
íéøãñá,éúéîà ïåéîãä ïéà íéøáãä úåùòä ïôåàá êà , äî éôë íéùòð íéîùâá éë 

íäéðéðò ìëáå íúâùäá íäá êééùù,íäéðéðòáå íúâùäá íäá êééùù äî éôë íééðçåøáå .  
  ענין הקטיגור

)ã(á ïåãàä íù äðäå "øåâéè÷ä úà ä,åá øîàðù ïèùä àåäå , ïèùä íâ àáéå 
íëåúá )å à áåéà ,à á177(,ïéãä éúáá ïéã òåáúì åúãå÷ôå , íéðééãä åøøåòúé òáåú àåäùëå 

åèåôùéå,úé åáåè úãîîå  'åôúé àìùñâøè÷éù ãò ïéãá âøè÷îä .òàå " àèåçä éàèçù ô
åéðôì íéåìâ,íéøãñ øãéñå íé÷åç ÷÷ç äæì íâ íìåàå , êéà âøè÷îä ìù åâåøè÷ì ùåøéô 

äéäé éúîå äéäé,æ åáúëù äî ïéðòëå "ì,äðëñä úòùá âøè÷î ïèùä  )ô úáù éîìùåøé" á
ä"å(,î ïëå "æ ù"ì,íãà ìù åéúåðåò íéøéëæî äùìù  )ò äð úåëøá"à178(, íéáø íéèøôå 

äæá àöåéë.  
  חוקות הדין שלמעלה

 - הדרך מאיר -
  . אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו:)לג כג(איוב ' עי 174
וכל ארחוי , בשעתא דבר נש אזיל בארחי דאורייתא,  אמר רבי אבא):ב"וישלח קעד ע(זהר ' ועי

פתח ואמר אם יש עליו מלאך , ורין קיימין עליה לאדכרא ליה לטבכמה סניג, מתתקנן כדקא יאות
איוב לג (ויחוננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר , להגיד לאדם ישרו, אחד מני אלף, מליץ

דאיהו צריך למלאכא דיימא , ה"וכי לא אתגלי כלא קמי קב,  קראי אית לאסתכלא בהוני ה.)כג
ולא ,  דכד אית ליה לבר נש סניגורין לאדכרא זכו דידיה קמיה,אלא ודאי אצטריך, קמיה טב או ביש

  .ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר, כדין ויחננו, קטיגורין) לבר נש(אית ליה 
 כמה ,קנות כראויו בשעה שאדם הולך בדרכי התורה וכל דרכיו מת,אמר רבי אבא: תרגום

ליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד אם יש ע" ,פתח ואמר. סנגורים עומדים עליו להזכירו לטוב
 וכי לא , בפסוקים הללו יש להתבונן".פרוננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כולאדם ישרו ויח

 , אלא ודאי שצריך.גלוי הכל לפני הקדוש ברוך הוא שהוא צריך מלאך שיאמר לפניו טוב או רע
ויחננו ויאמר " אז , קטגורים)לאדם(שכאשר יש לאדם סנגורים להזכיר זכות שלו לפניו ואין לו 

 ".פרופדעהו מרדת שחת מצאתי כ
 .א פרק מד"מורה נבוכים ח' עי 175
דתליין בעיינין וכמה מלאכין ) ואלין(דתליין מרישא ואית ) אלין (אית: ב"ז קנג ע"תיקו' עי 176

תקריאו ממנן עלייהו ואית פקודין דתליין מן אודנין וכמה מלאכין דא' ומשריין עלאין דאינון עיני ה
  .ממנן עלייהו' אזני ה

וכמה מלאכים ומחנות , שתלויים בעיניים) ואלה(ויש , שתלויים מהראש) אלה(יש : תרגום
 .ממונים עליהם' עליונים שהם עיני ה

שדורשים את זה על הדין של ראש ) ב"לב ע(זהר בא ' אמנם עי. כפי הפשט באיוב שם 177
 .השנה

ל אדם ואלו הן קיר נטוי ועיון תפלה ומוסר דין על שלשה דברים מזכירים עונותיו ש: ל"ז 178
 .חבירו לשמים
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)ä( íéøãåñî íéëøãå íé÷åç íäéèøôáå íììëá äìàä íéèôùîä éðéðò ìëì íìåàå 
úé åúîëç äøæâù åîë',åéúåðéçáìå èôùîä éðîæì ,æ åøîàù äî ïåâë " íé÷øô äòáøàá ì

ïåãéð íìåòä )ø"ò æè ä"à(,óà ïåøç ùåôéìã éî÷î äìçú íðëð êìî åøîàù äîå  )íù(, ïëå 
äîàðãúî éðéã éøú äàåáú åøîàù  )íù(, øæâ øçàìå ïéã øæâ íãå÷ ïéáù íéùøôääå 
ïéã179,åìàá àöåéë íéøçà íéèøô äîëå .   

  
  פרק ז 

  בענין השפעת הכוכבים
  שימוש הכוכבים לצורך העצמים השפלים

)à(à ÷ìçá åðøàéá øáë äðä  'íéìãáðä úåçëá àåä íùøù íéîùâä éðéðò ìëù. 
òä íéùøúùî íù íðîàåùøúùäì íéëéøöù íéëøãä ìëá äìàä íéðéð, íéëéøö êë øçàå 

åá àöîéì íéëéøöù äøåöá úåéîùâä ìà êùîéìå ÷úòéì. íéìâìâä åðëåä äæ êøåöì äðäå 
íäéáëåëå, åðîæðå åùøúùðù íéðéðòä íúåà ìë íé÷úòðå íéëùîð íäéáåáéñáå íäáù 

äèîì äô úåéîùâä ìà úåéðçåøá äìòîì,àøä äøåöá äô íéãîåòå äéå180. ïéðî íðîàå 
ìçî ìëå íäéúåâéøãîå íéáëåëä÷ êéøö åúåéä äðåéìòä äîëçä äúàøù äî éôë åéä íäéúå

åðøëæù äæä ÷úòää ìà úåàðå. íéîùâä íéîöòä ìà íåé÷ä çë íéáëåëä ïî òôùð äðäå 
íäéúçúù,äèîì åúðéçá ìà íéùøùá äìòîì åúðéçáî íðéðò ÷úòð íäéãé ìòù 181.  

  השפעת הכוכבים למקרים

)á(úé àøåáä ÷÷ç øçà ïéðò ãåò íìåàå  'äìàä íéáëåëá.àåäå , éðéðò ìë íâù 
äìòîì åðëåäù éøçà íäéâéùîå íéîùâä éø÷î, äøåöä äúåàá äèîì íäéãé ìò åëùîé 

íäì úåø÷ì íéëéøöù.ìùî êøã ,òøæä äîëçä øùåòä íééçä 182íéðéðòä äìà ìë àöåéëå , 
íéôðòá äèîì íé÷úòðå íéùøùá äìòîì íéðëåîíéáëåëä éãé ìò äéåàøä äøåöá , äæå 

íéòåãé íéáåáéñå íäì å÷çåäù íéãçåéî íéöåáé÷áå úåòåãé úå÷ìçîá. ìë íäéðéá åâìôúðå 

 - הדרך מאיר -
ויחיד , א שציבור יכולים לקרוע דין בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין"ב ויח ע"ה יז ע"ר' עי 179

  .ש כל העניין"עיי, אינו יכול לקרוע דינו כי אם קודם גזר דין
'  יקח שוחד וכתוב אחד אומר ישא הכתוב אחד אומר כי לא ישא פנים ולא: ב" נדה ע ע'ועי

 . לאחר גזר דין,כאן,  קודם גזר דין,כאן, פניו אליך
 כי הבורא יתעלה ,ודע והבן בענין הכשפים: ן דברים יח י"רמב' ועי, 153לעיל הערה ' עי 180

 נתן כח הארץ וכל אשר ,ר למטה מהם עשה העליונים מנהיגי התחתונים אש,כשברא הכל מאין
 ועשה עוד על הכוכבים והמזלות מנהיגים מלאכים ושרים ,לפניה בכוכבים ובמזלות לפי הנהגתם

 .ג"זהר חדש צב ע' ועי. שהם נפש להם
 .96לעיל הערה ' עי 181
ת "ד כפר"שעל זה נתיסדו הבג[ת יסודן "ד כפר"שבע כפולות בג): ב"ד מ"פ(ספר יצירה ' עי 182

חכמה עושר זרע חיים ממשלה )] א"א פו ע"ביאורים ח(' להנהיג את העולם על ידיהם באלו הז
תמורת , תמורת חכמה אולת, ת בדבור ובתמורה"ד כפר"שבע כפולות בג): ג"ד מ"פ. (שלום וחן
, תמורת שלום מלחמה, ה עבדותתמורת ממשל, תמורת חיים מות, תמורת זרע שממה, עושר עוני

בחכמה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר ' המליך אות ב) 'בבא א): (ח"ד מ"פ(שם . תמורת חן כיעור
' המליך אות ג): 'בבא ב) (ט"ד מ"פ. (בהם לבנה בעולם יום ראשון בשנה ועין ימין בנפש זכר ונקבה

ם שני בשנה ואוזן ימין בנפש זכר בעושר וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם מאדים בעולם יו
בזרע וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם חמה בעולם ' המליך אות ד) 'בבא ג) (י"ד מ"פ. (ונקבה

בחיים וקשר לו ' המליך אות כ) 'בבא ד) (א"ד מי"פ. (יום שלישי בשנה ונחיר ימין בנפש זכר ונקבה
) ב"ד מי"פ. (ה ועין שמאל בנפש זכר ונקבהכתר וצרפן זה בזה וצר בהם נוגה בעולם יום רביעי בשנ

בממשלה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם כוכב בעולם יום חמישי ' המליך אות פ) 'בבא ה(
בשלום וקשר לו כתר ' המליך אות ר) 'בבא ו) (ג"ד מי"פ. (בשנה ואוזן שמאל בנפש זכר ונקבה

) ד"ד מי"פ. ( שמאל בנפש זכר ונקבהוצרפן זה בזה וצר בהם שבתאי בעולם יום ששי בשנה ונחיר
בחן וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם צדק בעולם יום שבת בשנה ופה ' המליך אות ת) 'בבא ז(

 .בנפש זכר ונקבה
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íäéðéîì íéîùâä úà íéøå÷ä íéø÷îä, íäéøãñ éôë íúèéìù úçú íìåë íéîùâä åøù÷ðå 
äëøòîä ïî òôùåéù äî éôë íäá ùãçúäì,ùéàå ùéà ìë äá øù÷úéù øåùé÷ä éôì .  

  שעבוד התחתונים להשפעת הכוכבים וביטול זה לישראל

)â( êùîéù äî éôë íäá ùãçúäì ïë íâ íãà éðá ìë øãñä äæì åãáòúùð äðäå 
äëøòîä ïî íäì.íäî ïåéìòå ÷æç çëî íéáëåëä úãìåú ìèåáúù øùôà øáë íðîà , ìòå 

ìàøùéì ìæî ïéà åøîà äæ ãåñé )ò åð÷ úáù"à( ,úé åúøéæâ çë éë 'åúòôùäå çëä ìò øáåâ 
äëøòîä úòôùäá òáèåîä, úòôùä éôì àìå äðåéìòä äòôùää éôì äãìåúä äéäúå 

äëøòîä183.   

 - הדרך מאיר -
יהא בינוני ,  מאן דאתיליד בפלוגתא דשעתא קדמאה דיומא תניינא):ג"לב ע(ח "זו' עי 183

ויומין דכל חד מתפלגין . יהא עני, זנבא דשורהאי איהו ב, מאן דאתיליד בסופא דשעתא. בעותרא
ואיהי מרכבה בריש , נשמתא איהו מכרסייא יקירא. כגוונא דנשמתא ורוחא ונפשא, לתלת סטרין

ונפשא שותפי . ואיהי מרכבה במציעות כל כוכב ומזל, רוחא איהי מן מלאכייא. כל כוכב ומזל
ובסופא דכל , מרכבה בסופא דכל שעתאואיהי , וכל אילין דתאוה דעלמא שפלה, דבעיראן ועופין

  .כוכב ומזל
נ דאינון בעניותא "דכל יומי דב. ואינון מעט ורעים, נ קצירין"יומוי דב, ומסטרא דנפשא דבעירא

  .דלאו אינון חיים, וכל שכן אי אינון יומין בלא תורה ומצוה, לאו אינון חיים, בצערא ובדוחקא
ה אוסיף ביה רוחא "קב, בכל מזל ומזל,  שורג דאיהו בזנב טלה או"אע, אם חזר בתיובתא

ה יהיב "קב, זכה יתיר למיהדר בתיובתא במחשבתיה. למהוי בינוני, וסליק מזנבא, יתירא דמלאכין
  .וסליק למהוי רישא בריש כל כוכב ומזל, ליה נשמתא מכורסייא

 מרישא ה נחית ליה"קב, וקלקל עובדוי, ג דאתיליד בריש שעתא"ואע. ד אין מזל לישראל"ובג
והאי איהו תלוי . נחית ליה לסופא דכל מזל ומזל, ואי מקלקל יתיר בעובדוי. למהוי בנוני, לגופא
מזלא איהו , זלאאבל בזמנא דנשמתיה שליט ורכיב על מ. ומזל רכיב עליה ושליט עליה, במזל

עלה איתמר ביה הגר אשר בקרבך י, ואם מזלא דאיהו טפלה לרוכב שליט עליה. טפילא לרוכב עליו
עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראש ואתה תהיה 

  .והיו חייך תלוים לך מנגד, ואיתמר על נשמתיה ורוחיה. לזנב
לראש ולא ' ונתנך ה, ואתקיים ביה קרא דכתיב, יחזרון ליה רוחיה ונשמתיה, ואם חזר בתיובתא

. במצות זכי לרוחא. אלקיך'  כי תשמע אל מצות הלזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה
  .באורייתא זכי לנשמתא

 בסוף שנולד ומי, בעושר בינוני יהיה, השני יום של ראשונה שעה בחצי שנולד מי: תרגום
  .עני יהיה, שור בזנב זהו, השעה

 של בראש רוכבת והיא, והנפש והרוח הנשמה, אופנים לשלשה מתחלקים, אחד שכל והימים
 עם משותפת ונפשו, ומזל כוכב כל באמצע רוכבת והיא, המלאכים מן הוא הרוח, ומזל בכוכ כל

, ומזל כוכב כל של בסופם רוכבת והיא, השפל עולם של החושקות אלו כל, והעופות הבהמות
 שהם האדם של הימים כל כי, ורעים ומעטים קצרים הם אדם של ימיו, הבהמית הנפש ומצד

  .חיים שאינם, ומצות תורה בלא ימים הם אם כן וכל, חיים אינם, ובדוחק בצער בעניות
 רוח בו מוסיף ה"הקב, ומזל מזל שבכל שור או טלה בזנב שהוא פי על אף, בתשובה חזר ואם
 לו נותן, במחשבות בתשובה לחזור יותר זכה] אם[, בינוני להיות מזנב ועולה, המלאכים מן יתירה
  .ומזל כוכב כל בראש ראש להיות ועולה, מהכסא נשמה
 מוריד ה"הקב, מעשיו את וקלקל, השעה בתחילת שנולד פי על אל, לישראל מזל אין זה עבורוב
 וזה, ומזל מזל כל לסוף אותו מוריד, יותר מעשיו את מקלקל ואם, בינוני להיות לגוף מראש אותו
 המזל אז ,המזל על ורוכבת שולטת שנשמתו בזמן אבל, עליו ושולט עליו רוכב והמזל, במזל תלוי
  .עליו לרוכבת טפל הוא

 מעלה מעלה עליך יעלה בקרבך אשר הגר בו נאמר, עליו השולט לרוכב טפל שהוא המזל ואם
 על ונאמר, לזנב תהיה ואתה לראש יהיה הוא, תלונו לא ואתה ילוך הוא, מטה מטה תרד ואתה

 בו ויתקיים, ונשמתו רוחו לו יחזרו, בתשובה חזר ואם, מנגד לך תלואים חייך והיו ורוחו נשמתו
 אל תשמע כי, למטה תהיה ולא למעלה רק והיית, לזנב ולא לראש ה"יהו ונתנך שכתוב המקרא

  .לנשמה זוכה בתורה, לרוח זוכה במצות, ך"אלהי ה"יהו מצות
 של קליפה ירוק קו שהוא, תהו סוד ממנו שנמשכת מדידה, אחרא הסטרא של ירוקות עינים

 בהו, הראשונה קליפה ירוק צבע תהו, אחרא הסטרא של בעינים ותהנרא הם קליפות שלש, האגוז
 האגוז של השלישית קליפה הוא חשך, שבעינים הלבן גוון והיא, האגוז של השניה קליפה לבן צבע
 חלל והיא, תהום שחורה מרה. חשוך אדום והיא, האש של אדום שנצטבע כעשן, אדומה והיא

 .הרע היצר של הלבוש הוא וזה, האגוז
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  י הכוכבים"ידיעת העתידות ע

)ã( äøæâù äî éôë íéìáâåî íä íâ íéáëåëä ìù úàæä äòôùää éèôùî íðîàå 
úåàð åúåéä äðåéìòä äîëçä,íéèáîä éøãñ éôì íéòãåð äéëøãî úö÷å , äî àåäå 

ùîùíéîùä éøáåä íéâé184.äæá úéìâúî äéøãñ úúéîà ìë àì ïëà , åâéùé àì ïë ìò 
úåîéìùá àìå íéãéúòä íéðéðòäî úö÷ àìà íéáëåëá íéæåçä, ìåèéá ùé øáëù ïëù ìëå 

îë íúåãìåúì"ù,æ åøîà äæ ìòå " ì)á" ø äùøô äôéñ 'á (øùà ìë àìå øùàî185.  
  

  פרק ח 
  בהבחנות פרטיות בהשגחה

)à( ïçáéù äîî úé åúçâùäá ãàî', äéëøãå äçâùää éøãñ ìë ãåñé úåéä àåä 
ïéãä å÷å èôùîä øùåé.øîàðù ïéðòëå , êúåëìî èáù øåùéî èáù )æ äî íéìäú( , áåúëå

õøà ãéîòé èôùîá êìî )ã èë éìùî.(á÷ä ìù åöôç ïéàù úîàá åðòãé íðîàå " àìà ä
áéèäì186,åðá úà áäåàä áàë åéàåøá úà áäåà àåä äðäå , àìà  äîöò äáäàä íòèîù

åúéøçàá åáéèäì åðá úà áàä øñééù éåàø,øîàðù ïéðòëå , åðá úà ùéà øñéé øùàë éë 
ä ' êøñéî êé÷ìà)ä ç íéøáã .(òáåð àåä äáäàä øå÷îî åîöò ïéãäå èôùîäù àöîðå, 

á÷ä ìù åøñåî ïéàå"í÷ðúîå áéåà úëî ä,îëå åðá úáåèá äöåøä áà øñåî àìà "ù. 
ùî íìåàåååð äæ ùøíéðéðò éðù íéãì:ãçàä , äù÷ àìå ÷úåîî äéäé åîöò øñåîäù 

éøæëàå,íéîçøá ïéãä úà âåæîú äîöò äáäàä éë 187.éðùäå , äëéøö äòùäùë íéîòôìù 

 - הדרך מאיר -
 שמים החזים בכוכבים בריוה נלאית ברב עצתיך יעמדו נא ויושיעך :)מז יג(ישעיה ' עי 184

  .מודעים לחדשים מאשר יבאו עליך
 כמו צופי שמים דמסכן למזלת שמיא דימהו לברה יונתן תרגם : שמיםהובריה "י ד"רש' פי

ת המזלות וכה וכן חברו מנחם עמהם מבררי הליכ) איוב לג(ולברור מללו ) שיר השירים ו(כחמה 
פתרונו יען אשר לא יוכלון הקוסמים לעמוד על דעת רגעי היום ולילה עד ברור להם השמים 

חשכם להם מקסום לימד כי ביום מחשך יחתמו הכוכבים ) מיכה ג( אמר בנבואה הלטוהר וגם מיכ
 .ולא יוכלו לקסום

באסטרולוגין ] ראשת פוטיפ[ר יהושע בן לוי רואה היתה " א)פרשה פה פסקה ב(ר "ב' עי 185
) שם מז(ד " הה, ולא היתה יודעת אם ממנה אם מבתה,שלה שהיא עתידה להעמיד ממנו בן

  .איבו אמר מאשר ולא כל אשר'  ר.מודיעים לחדשים מאשר יבואו עליך
 והלא המעוננים והקוסמים אומרים מה :)גהלכה יסודי התורה פרק י  כותהל(  משנה תורה'עי

 אלא שהמעוננים והקוסמים וכיוצא בהן מקצת , בין הנביא ובינםשעתיד להיות ומה הפרש יש
 כענין שנאמר יעמדו נא ויושיעוך הוברי שמים החוזים ,דבריהם מתקיימין ומקצתן אין מתקיימין

 ואפשר שלא יתקיים מדבריהם . מאשר ולא כל אשר,ךבכוכבים מודיעים לחדשים מאשר יבאו עלי
 אבל הנביא כל דבריו .פר אותות בדים וקוסמים יהולל כענין שנאמר מ, אלא יטעו בכל,כלום

ארצה וכן הוא אומר הנביא אשר אתו חלום יספר חלום ואשר ' קיימין שנאמר כי לא יפול מדבר ה
 .דברי אתו ידבר דברי אמת מה

 .ובדברינו שם', ב אות א"א פ"לעיל ח' עי 186
, ובכל אתר דאיהו מחי, פוןל איהו האי נהורא דבסטרא דצ"גבריא: א"זהר פקודי רנד ע' עי 187

בסטרא , ועל דא מחייא ואסוותא ביה, כליל בתרווייהו, ל בתרין סטרין"בגין דגבריא, שרי ביה חסד
ואלין יסורין , ה אלהיך מיסרך"כי כאשר ייסר איש את בנו יהו) דברים ח ה(דא קיימא רזא דכתיב 

  . דכלילן בסטרא דא ובסטרא דא, ימותאדרח
 ובכל מקום שהוא מכה שרוי בו חסד משום , האור הזה שבצד צפוןל הוא"גבריא: תרגום

) דברים ח( ולכן מכה ובו רפואות בצד הזה עומד סוד שכתוב ,ל בשני צדדים כלול בשניהם"שגבריא
 ואלו הם יסורים של אהבה שכלולים בצד זה ובצד ,אלהיך מיסרך' כי כאשר ייסר איש את בנו ה

  .זה
ומבין , נכללים זה בזה) מלאך הדין(וגבריאל ) מלאך החסד(שמיכאל , )ג"ב כו ע"ח(יהל אור ' עי

 מא ח"וז' ועוד עי. מצד החסד" אהבה"מצד הדין ו" יסורים", שניהם נשפעים יסורים של אהבה
דהיינו , מצד הדין" אלקיך"עניינו מצד החסד ו" ה"הוי"ששם " ה אלקיך"הוי"בעניין מהות שם , ד"ע

 .חיבור של דין ורחמים יחד
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êëì,á ïåãàä øåáòé "íéîçøá âäðéå éøîâì ïéãä úøåù ìò ä,øîàðù ïéðòëå , úà éúåðçå 
 íçøà øùà úà éúîçøå ïåçà øùà)èé âì úåîù(188 .éäá äðäåá÷ä äöøù úå" úøéçáá ä

åäùòîë ùéàì íìùì ìåîâä èôùî øùåéáå åéùòîá íãàä, úà àåä ãáòùî ìåëéáë äðä 
íãàä äùòîì åúâäðä189åéùòî éôë àìà åì òøé àìå åì áéèéé àìù . äðä úîàá êà 

á ïåãàä"÷ç íåùì ãáòåùî åðéà ä,åúìåæì êéøö åðéàå ,øáã íåùî ìòôúî àìå , ïë ìòå 
øî ùîúùäì äöøéùëåúåîîå,ììë áåëéò åà çøëä éìá åðåöø éôë âäðéå ìòôé äðä . íìåàå 

èôùîä úâäðäì,åðøëæù ãåáòùä éôë âäðé . ìò äøáòä úåàð úåéä åúîëç øåæâúùë êà 
ïéãä úøåù,åúèéìù ãåçéå åúåîîåøî ùîúùé äðä 190,òùô ìò øåáòéå , ìå÷ì÷ ìë ï÷úéå 
åçë íöåòá.äçâùä éðéî éðù ïàë åàöîð :ùä úçâùä ùðåòå øë,ãåçéäå äèéìùä úçâùäå . 

úé åãåáë çéâùî íéëøãä éðùáå 'åéàåøá ìò ãéîú, èôùîä úçâùäá çéâùî àåä äðä éë 
äùòîä ìë úà ãéîú èåôùì, úà åúìëéå åçëá íéé÷ì äèéìùä úçâùäá çéâùîå 

äàéøáä,íãàä éðá éììòî òåøá áøçú àìå .  
  ז"במצב הטוב והרע של עוה

)á(ò òãúù êéøöù äîîå ãå,íéðéî éðùì ÷ìçú åúòôùä íâ äðä éë : àåä ãçàä 
óåâìù äîì,ùôðìù äîì éðùäå .äðéðò åðøàéá øáë óåâìù äîì , úçìöäìù äîì åðééäã 

äåòá åúåìùå íãàä"æ.äîùðìù äîì , åéìà íãàä úáø÷áå äòéãéå äìëùäáù äîá àåä 
úé', åúìòîå åø÷éå úéùôðä.äåòä ìù áåèä áöîä äðä éë " àåä úîàá æ íãàä éðá åéäéù

íàøåá úãåáòá íé÷ñåòå äîëçì íé÷áã191,øåøáå éåìâ úîàä äéäéå , óãøð òùøä äéäéå 
êìùåî úéîøúäå òðëðå,úé åéìà éúìá íìåòá äãåáò àöîú àìå ', úåáåèä úåãîä ìëå 

äðñàîúå úåòøä úåãîä äð÷çøúå äðøáâúå äðàöîú.è÷ùääå äåìùä äáøú äæ ãâðëå , 
àëîå íéøåñé åàöîé àìåíé÷æðå íéáå,á ïåãàä äéäéå "åãåáë äøùî ä192 åîìåòá éåìéâá 

åéùòî ìò çîùå,ìòå íéçîù åéùòîå éåéðôì íéæ193.   

 - הדרך מאיר -
 אמר לפניו רבונו של עולם מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו :א" עברכות ז' עי 188

וחנתי את אשר אחון אף על פי ואחת לא נתנו לו שנאמר ' וכויש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו 
   . אף על פי שאינו הגון, ורחמתי את אשר ארחם,שאינו הגון

ותנת לו דרך צדקה שנאמר וחנותי את אשר אחון לשאינו ראוי נ): שצט(ספר הפליאה ' ועי
  .כ יחריב העולם"דאל' וכו, ורחמתי את אשר ארחם

ה הוא פעולת הרחמים " דע כי פעולת השם העליון שהוא אהי):א"ק ע(שערי אורה ' ועי
והוא השם המטיב והנותן מתנת חינם ומרחם שלא מצד הדין אלא מצד הרחמים , הגמורים
ה לפניך וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם " בשם יהוקראתיו. כמו שאמר, הגמורים

 .ק"ולא ו) פרדס שער כג פרק כב' עי(ר "והיינו ג). יט, שמות לג(
 .162לעיל הערה ' עי 189
 .98לעיל הערה ' עי 190
 .א פרק ג אות ב"לעיל ח' יע 191
 .שכינה' שכבוד הוא בחי) מו א(ן בראשית "רמב' עי 192
השם המיוחד המפורסם על ידי הכבוד הנה הכבוד מקבל ): שמות כ א(רבינו בחיי ' עי 193

במעשיו ולכך יש להם כח ' לעולם ישמח ה' יהי כבוד ה) תהלים קד(תוספת רוח הקודש וזהו 
) דברים לב( כח בגבורה של מעלה כפי מעשיהם שכן כתוב יפיםלישראל להיות מחלישין או מוס

  .צור ילדך
) ישעיה מב(ה חפץ בטוב כענין שכתוב " מפני שכבר נתברר אצלנו שהקב):בראשית ו ו(עוד ' ועי

מפני זה . 'כי לא אל חפץ רשע אתה וגו) תהלים ה(ולא חפץ ברע כענין שכתוב , חפץ למען צדקו' ה
) שם קד(כענין שכתוב , ה חפץ יאמר בו שישמח"כי כשנעשה מה שהקבכשהכתוב רצה להודיענו 

א לנו לעמוד על רצונו "כי א, וכשנעשה מה שלא חפץ יאמר בו ויתעצב אל לבו, במעשיו' ישמח ה
כ "וע,  אם ישמיענו כן במדות הללו שהן מדות בני האדםבלתילעשות מצותו ולהזהר מעברות 

חשבתו יזכיר בו הכתוב לבו כי הלב באדם כלי המחשבה כשהוא יתברך מחשב בו בעצמו ממקום מ
  .וכן תראה כי הרוצה להתבודד ולמשיך שפע. הבאה אליו מן המוח
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äæ ìëì êôääå,äåàúä éøçà íéôåèù íãàä éðá úåéäá , äîëçá íéñàåîå 
äðîî íé÷åçøå,íåìë åà èòî íà éë äãåáòì íéðåô àìå .øáåâ òùøäå äöøà úîàäå , 

 úåòèäå úéîøúä çéìöîåäáø,íìåòá úåéøëð úåãåáòå ,úåøãòð úåáåèä úåãîäå , úåãîäå 
ãàî úåàöîð úåòø.øñç è÷ùää äæ ãâðëå ,äåìù ïéàå ,íéáø íé÷æðäå ïéøåñéäå , ïåãàäå 

á"åîìåòî åãåáë øéúñî ä,òáèì çìåùîå äø÷îì áæòð åìàë êìåä íìåòäå ,á÷ä ïéàå " ä
åéùòî ìò çîù,åéðôì íéçîù íãàä éðá ïéàå ,î àìå  úçîù àéä äî íéòãåéå íéøéë

íàøåá éðôì úåéøáä.íéìôùð íéáåèäå íéøáåâ íéòøä äæë ïîæáå . òôùåé äðäù àöîðå 
úé åðîî 'åðøëæù áöîä é÷ìçá óåâì íéëééùä íéðéðòä ìëáù äîì, íéðéðòä ìëáù äîìå 

ùôðì íéëééùä åáù.  
  פנים פנים והשפעת הסתר השפעת הארת

)â(à ÷ìçá øàáúð øáë äðäå  'ôã ÷ø',äåòá íãàä ìù åáöî íìåàù " áöî àåä æ
åá éùøù êùçäå úåéøîåçäù,åá úôúúùîå úáëøð äøàääå ,ìëùäå úòãä äðîîù . 

íãàä ìù åúãìåú úéùàøá äðäå,èòåî åúòãå áø åúåìëñ ,øòðä ìãâúä éôëå , äáøé êë 
åúòã.úé åúòôùä àéä äìàä úåéàéöîä ìëì äáñä íðîàå ', ìò òôùåéù äî éôë éë 

äèøôáå ììëá ïéðòå úåàéöî åá àöîé ïë íãà,úé åéðô úøàä ïéðò àåä ìëä ùøùå  '
à ÷ìçá äìòîì åðøàéáù íøúñäå 'ã ÷øô', íå÷î ìëá òøäå áåèä úåàéöî ùøù àåäù 

íäù.íøúñä åà íéðôä úøàä éô ìò úëùîð äòôùää äðäå , äîëçä øåæâúù äî éôë 
äðåéìòä.å úåëæä éåáéøä ãìåé äøàää úòôùäîå ø÷éä, ïåøñçä ãìåé øúñää úòôùäîå 

úåìôùäå úåéáòä. íéðéðòäî íéáëøåî íäì äéåàøä äâäðääå íéàöîðä úåàéöîù úåéäáå 
äáø äáëøä äìàä, ïåøñç éðéðò åéäé åá àöîäì éåàøù äîáå åîöò ãçà àöîðá éë 

úçà äðéçáá,ðéðòå úåìôù éðéðò úåëæ éðéðòå úåéáò éðéðò úøçà äðéçáá éåáéø éðéðòå  é
ø÷é, äðéðòá äéäéù êéøö íá àöîä éåàøù äî éôì íäì òôùåúù äòôùää ïë ìò 

íéòôùåîá ãìåéù éåàøù äî éôë øúñää ïîå äøàää ïî úåáëøä,äá ùøúùéù äî éôëå , 
øãñåéù øãñä éôëå.äòôùäá íéðéðòä åùøùåéù äâøãääå , ìëá äãìåúä àöú ïë 
äéúåìåáâå äéúåðéçá,àéöîä ìëì ìåãâ ììë äæå åéíäù íå÷î ìëá íéø÷îäå úå.   

  הדרגה רביעית במצבי העולם

)ã (íìåòä éáöî ììë ìà èéáðùë,Ää æàî ÈaÀø åãòéù äîå åá åø÷ù íéø÷îä éôë åà
íéàéáðä íäéìò,úéòéáø äâøãä øáãá àöîð , úòî ãçà íãàë åìë éùåðàä ïéîä áåùçðå 

éåàøë å÷øô ìò åãîò ãò åãìåä.äå úåìëñäù ãçà áöî àöîð äðäå  úøåáâú åá øáâ êùç
ìåãâ,úé àøåáá úéúéîàä äòéãéä åðîî äøãòðù  'ìåãâ øãòä åúåîéìùáå, äî àåäå 

æçä åàø÷ù"åäú íéôìà éðù ì )ò æö ïéøãäðñ"à.(åðøëæù äæî áåè áöî àåä éðùä áöîä , 
äæ åððîæ áöîë àåäå,åðì ùé äðäù ,ú ìàì äìä,úé åúåàéöî úòéãé  'åúåîéìùå,ä úøåúå  '

åðúà,ìå íéãáåò åðçðà åéðô.àéáð ïéàå úåà ïéà íðîà , àéäù úéúéîàä äìëùää äøñçå 
äåø"÷,éùåðàä å÷ñò éãé ìò åìëùá ìéëùî íãàäù äî íðîà éë , ìéëùîù äî éáâì 

òôùð ìëù çåøá,äîùðä ìà óåâä êøòë àìà åðéà .éùéìù áöî ,äæî áåè , ïîæ áöîë àåä 
ùã÷îä úéá,àåáðå íéúôåîå úåúåà åéä øáëù íãàä ïéîá ä, äæä òôùä àöîð àì êà 
ëá èùôúîåíéãéçéá àìà åì,éùå÷á íäì íâå ,áåëéòå äòéðî øáãì àöîð øáë éë . áöî 

éòéáø,íìëî áåè ,àáì ãéúòì íéàéáðä åéìò åãòéù äî àåäå , ììë úåìëñä àöîé àìù 

 - מאיר הדרך -
עתיד הקדוש ברוך הוא לשמוח באותו זמן ,  רב יהודה אמר רבאמר: א"זהר תולדות קלה ע' עי

) שם קד לא(הדא הוא דכתיב , והכל ישמחו באותה שמחה, להשרות שכינתו עמהם, עם הצדיקים
 .ה במעשיו"ישמח יהו
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äåøå"ììë éùå÷ àìá éùåðàä ïéîä ìë ìò êåôù äéäé ÷194.ðéðá øîâðù àø÷é æà äðäå  ìù å
éùåðàä ïéîä,éåìéò äàìäå íùî éë éâðòúé íéçöð çöð ãòå åì åéäé í195.  

  תגבולי ההשפעה הנפשיי

)ä(å úðéçáá äòôùää úéùôðäåðøëæù , íå÷îäå ïîæä úðéçáá íéìåáâ ãåò åàöîð 
íéàðúä øàùå.á ïåãàä øãéñå ÷÷ç äðä éë "íéúòä ïî íéúòá äìâúîå àöîð úåéäì ä, 

 äî úìåæ íéòåãé íéëøãáíéøçà íéúòá äìâúéù, íå÷îá äìâúéù äî úìåæ íå÷îá ïëå 
øçà.úåáø úåðéçáá äæ ìëå ,÷åã÷ãä úéìëúá íéøòåùî íéèøôå , ìù ïðå÷éúì éåàøä éôë 

úåéøáä. òôù íãàä éðá åòôùåé íäáù íéùåã÷ä úåîå÷îäå íéîéä úùåã÷ úéìúð äæáå 
ìåãâ øúåé,òåùîä äâøãää éôë äìòîå úåëæ äøàä øúåé åìá÷éå úø.   
 

  חלק ג 
  פרק א 

  בענין הנפש ופעולותיה
  ענין הנפש המדברת

)à(à ÷ìçá øàáúð øáë äðä  'â ÷øô 'íãàä ïéðò, àöîð àìù äî åá àöîðù 
øçà àøáð íåùá,äæî äæ íéìãáðå íé÷åçø úåéàéöî éðù åá åáëøðù äáëøää åðééäã , 

äîùðäå óåâä.òáä ìëì ùéù åîë ùôð úåéàéöî íãàá ùé äðä éë äæå íééç éì, úùîùî 
åòáèá ä÷å÷çä äìëùäå äùâøäì196, úåàéöî àåä íééç éìòáä ìëá úàæä ùôðä ïéðòå 

ãàî ÷ã ãçà,åèì÷ä éøçà òøæä êåúá àáå êùîð , úà äðåáå êìåäå èùôúî åîöò àåäå 
àåää ïéîì éåàøù äî éôë óåâä.åìãâúäá åîò èùôúî ïëå ,ùâøää éåìú åáå , ïëå 

àåää ïéîì äéåàøä äìëùää.íúìëùäá ìåãâ ùøôä ùé íîöò íééç éìòáá äðä éë , 
ìåãâ ìãáä íìåë úìëùäî úìãáð íãàä éðá úìëùäå. úàæä ùôðá äùòð äæ ìë íìåàå 

ç éôëåéòáèä ä÷,àåäù äî éôì ïéîå ïéî ìëá äì íéùîùîä íéìëä úðëä éôëå . äðäå 
úåçëå úåðéçá åðçáé íãàä ùôðá,ïåöøäå ìëùä ïåøëæäå ïåéîãä ïåâë ,ë  ùôðá úåçë íìå

íéãçåéî íéëøãá íéìòåôå íéòåãé íéìåáâá íéìáâåî.  
  ענין הנפש הנבדלת

)á(äæ ìë ãáìî íðîà , úåàéöî íãàá ãåò àöîð éùôðãàî ïåéìòå ìãáð , ïéàå 
íéðåéìòä íéùøùá åøù÷ì àìà íãàá åúàéáá úéìëúä, åéùòî úåéäì íá øù÷éì åì ùéù 

â çëá íéðåéìòä úåçëá íúãìåú íéãéìåîìåã197. ìà òôùðä òôùä êùîð äæä úåàéöîáå 
íéðåéìòä úåøå÷îä ïî íãàä,åðøëæù ùôðá åðîîå ,óåâá äðîîå . úâäðî äðåéìòä ùôðäå 

íãàä éðîæî ïîæ ìëá úåëøèöîä úåìåòôä äá úìòåôå äðåúçúä úà,çéä éôì ñ àåäù 

 - הדרך מאיר -
 והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנתיכם זקניכם :)ג א(יואל ' עי 194

  .חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו
ד אשפוך את " הה, בההוא זמנא יתער רוח יתירה תוספת על ישראל:ב"זהר פנחס רמב ע' עי

נ " מאומין דעלמא ונוח מאויביהם כגוונא דשבת דאתוסף בברוחי על כל בשר ויהוי נייחא לישראל
 חאנפש יתירה בשבת ואית לון בה נייחא אי בנפש יתירה אית לון נייחא דאיהי נוקבא כל שכן ברו

  .דאיהו דכורא
אשפוך את רוחי על כל " זהו שכתוב , תוספת על ישראל,באותו זמן תתעורר רוח יתרה: תרגום

 כדוגמת השבת שנוספת באדם ,"ונוח מאויביהם" , מאומות העולם ויהיה מנוחה לישראל,"בשר
 כל שכן ברוח , אם בנפש יתרה יש להם נחת שהיא נקבה, ויש להם בה נחת,נפש יתרה בשבת

 .שהוא זכר
 .אלפי שנין דהיינו האלפים השמיני תשיעי ועשירי' ברית מנוחה בענין ג' הק' עי 195
 .93לעיל הערה ' עי 196
 .97לעיל הערה ' עי 197
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çéúîñ,íéðåéìòä íò øù÷úî àåäù øù÷äå .äðåúçúá úøù÷úî úàæä ùôðä äðäå , 
åíãáù ÷ã øúåéä ÷ìçá äðåúçúä198,äæ íò äæ íéøù÷úî úåîùðä éúùå óåâä åàöîðå 199.  

  פעולת הנפש הנבדלת בגוף והתפעלה ממנו

)â(äðåúçúä ùôðä éãé ìò óåâá úàæ ùôð úøù÷ðù äæä øù÷ä éðôî äðäå , 
íééèøô úåìåáâá úìáâåî úàöîð, íéàöîðä íò ÷ñòäå úåôúúùää äðîî òðîðå 

ë íéìãáðå íééðçåøäóåâä íò úøù÷úî äúåéä ïîæ ì,íãàä ééç éîé ìë åðééäã , úìòôúîå 
úé àøåáä øåàá íãé ìò øù÷úäì óåâä éùòîî',äàîåèä úåçëá ÷áãéìå åðîî úåèðì åà . 

Ää éåìú äæáåkÉåÅðÈðåðîî ä÷çøúä åà ãúåòîä úåîéìùì ä, úà úâäðîå íãàá úìòåô àéäå 
ùää éøåéö äá ú÷÷åçå äúëéøãîå äðåúçúä ùôðääúðëä éôì äìë, äá úãìåîå 

åì äèú øùà ãöä éôë ïåöøäå úåáùçîä.  
  חלקים שנבחנים בכלל הנפש ומקריהם

)ã(òà íðîàå "úçà ùôð ììë êøã ìò äåðàø÷ù ô, íé÷ìç úìòá àéä úîàá äðä 
úåðåù úåâéøãîå íéáø200, úåòáèë åæá åæ úåøù÷úîù íä úåáø úåùôðù øîåì ìëåð øáëå 

úìùìùä,ëîù åîëå åáð íìäì éåàøù åîë àéää úìùìùä úéð, úåâéøãîä äìà ìëî ïë 
åðøëæù äðåéìòä ùôðä ììë äðáð úåéùôðä,äæá äæ úåøåù÷ íìëå 201, ùôðá äðåøçàäå 

äðåúçúä,îëå íãá äðåúçúäå "ù. ïî ïîæá äìàä íé÷ìçä ïî úö÷ å÷ìúñéù øùôà øáëå 
êë øçà åáåùéå íéðîæä,øçà íäì åëìéå úåâéøãî íäéìò åôñåúé åà êë 202, íùåø äàøé àìå 

 - הדרך מאיר -
 הוא שכתוב כי נפש הבשר ,עוד צריך שנבאר בפסוקי הדם): ויקרא יז יא(רבינו בחיי ' עי 198

נפש בדם  כי ה, ושני פסוקים אלה יורו.כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא) פסוק יד( וכתיב ,בדם היא
 כל אחד , שהמים ביין והיין במים, כענין היין המזוג במים, ששניהם מעורבים ביחד,והדם בנפש

 בא לבאר שהדם ,דם כל בשר לא תאכלו כי נפש כל בשר דמו היא) שם(כ פירש ואמר " ואח.בחברו
ן  כעני, ולא ימצא דם בלא נפש ולא נפש בלא דם, שהיו לבשר אחד לא יתפרדו,הוא הנפש עצמו

 ודם זה שהוא הנפש הוא הנקרא דם . שלא ימצא זה בלא זה,החומר והצורה בכל בעלי הגוף
 אבל . וזהו רביעית אחרון, והוא הדם שנעשה בו חלל, שהוא שותת ואינו יכול לצאת בקלוח,שותת

 כי לא ימות בו אדם , אבל אינו נפש עצמו, שהוא דם קלוח נקרא דם הנפש,כל הדם הראשון
 .רביעית אחרון אלא ב,ובהמה
 .43לעיל הערה ' עי 199
  .43לעיל הערה ' עי 200
 .97לעיל הערה ' עי 201
ליד יהבין ליה נפשא מסטרא דבעירא תא חזי בר נש כד אתי: ב"זהר משפטים צד ע' עי 202

מסטרא דדכיו מסטרא דאלין דאתקרון אופני הקודש זכה יתיר יהבין ליה רוחא מסטרא דחיות 
הקודש זכה יתיר יהבין ליה נשמתא מסטרא דכרסייא ותלת אלין אינון אמה עבד ושפחה דברתא 

יאת איהי בת מלך זכה דמלכא זכה יתיר יהבין ליה נפשא בארח אצילות מסטרא דבת יחידה ואתקר
יתיר יהבין ליה רוחא דאצילות מסטרא דעמודא דאמצעיתא ואקרי בן לקודשא בריך הוא הדא הוא 

ם זכה יתיר יהבין ליה נשמתא מסטרא דאבא ואמא "ה אלהיכ"בנים אתם ליהו) דברים יד א(דכתיב 
ה דעלייהו אתמר "ויפח באפיו נשמת חיים מאי חיים אלא אינון י) בראשית ב ז(הדא הוא דכתיב 

ה בשלימו דאתוון "ה זכה יתיר יהבין ליה יהו"כל הנשמה תהלל יה ואשתלים ביה יהו) תהלים קנ ו(
א דאיהו אדם בארח אצילות דעילא ואתקרי בדיוקנא דמאריה ועליה אתמר "ו ה"א וא"ד ה"יו
 ושרפים והאי איהו שולטנותיה בכל רקיעין ובכל אופנים' ורדו בדגת הים וגו) בראשית א כח(

וחיוון ובכל חיילין ותוקפין דלעילא ותתא ובגין דא כד בר נש זכי בנפש מסטרא דבת יחידה אתמר 
  .כ"ע, ביה לא תצא כצאת העבדים

ר מצד אלה שנקראים ובא וראה כשנולד איש נותנים לו נפש מצד הבהמה מצד של טה: תרגום
כה יותר נותנים לו נשמה מצד של דש זודש זכה יותר נותנים לו רוח מצד של חיות הקואופני הק

 זכה יותר נותנים לו נפש בדרך ]אם [.הכסא ושלשת אלו הם אמה עבד ושפחה של בת המלך
אצילות מצד של בת יחידה ונקראת בת מלך זכה יותר נותנים לו רוח של אצילות מצד העמוד 

 נותנים לו אלהיכם זכה יותר' האמצעי ונקרא בן לקדוש ברוך הוא זהו שכתוב בנים אתם לה
ה שעליהם " חיים אלא אותם ימהונשמה מצד של אבא ואמא זהו שכתוב ויפח באפיו נשמת חיים 

ד "ה בשלמות האותיות יו"זכה יותר נותנים לו יהו .ה"נאמר כל הנשמה תהלל יה ונשלמה בה יהו
ים  אצילות למעלה ונקרא בדמות רבונו ועליו נאמר ורדו בדגת הדרךא שהוא אדם ב"ו ה"א וא"ה
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ììë óåâá äæ ìëî,ùâøåî øáã óåâá äìàä úåùôðä úìåòô ïéà øáë éë 203, íéôéñåî íðéàå 
ùâøäá àìå úåéçá àì íéòøåâ åà, åñçéå åúîàá íãàä ìù åðéðò àåäù äîá íúìåòô àìà 

íá øù÷éì éåàø àåäù äî éôë íéðåéìòä íéùøùä íò. äîùðä ïéðò àåä äæ ììëî äðäå 
àáù äøéúéúáù éàöåîá äì úëìåäå ùãå÷ úáùá ä )ò æè äöéá"à(, àìå äúàéá ïéàå 

óåâì íéùâøð äúàéöé.äì ÷ìçúî äîùðä é÷ìç ììë äðäå  ' äéç äîùð çåø ùôð íéàø÷ðå
äãéçé204.  

  ענין מזליה חזי

)ä(äðéðò éôë äì íéåàø íéãçåéî íéø÷î úàæä äðåéìòä äîùðì ùé íðîàå ,òàå " ô
åâá äéøåùé÷á úøù÷ð àéäùîë ó"ù,éðçåøä íò ïéðò úö÷ äì øàùð é äøù÷ ïéàù äî í

äðîî òðåî óåâá.åúáùçîå íãàä ìëùá øëéðå ùâøåî øáã äæî ãìåðå êùîð ïéà íðîà , 
èåòéîä ãö ìò íéîòôì àìà,æ åøîàù äî àåäå "ì,éæç äéìæî éæç àì åäéàã áâ ìò óà 205 

)ò â äìéâî"à(, ä àìå äðåéìòä úàæä ùôðì ïéðòä òéâä øáëù äáùçîä ìà äðîî òéâ
íìù øåéö ìëùäå,øúåé àìå úåøøåòúä úö÷ àìà .  

  ענין החלום

)å(íé÷ìç éðùì ïîæä ÷ìçì äðåéìòä äîëçä äúàø íìåàå :úåéøáä ìòåôì ãçàä , 
íúçåðîì ãçàäå.äìéìäå íåéä åðééäå .äùòîä ïîæ àåä íåéä éë ,äçåðîä ïîæ äìéìäå ,Nå  í

àäúù éãë åðùééù íééç éìòáä òáèáíìîòî äçåðî íäéúåçåøìå íäì , ïîæä åúåàáå 
 íúãåáòì íéø÷áì íéùãç åáåùéå íééùôðäå íééôåâä åé÷ìç ìëá çë íúåàéöî óéìçé

äðåùàøáë206.ïùé íãàä úåéäá äðäå ,úåè÷ù åéúåùâøäå úåçð åéúåçë , ïë íâ åúìëùäå 
úè÷åùå äçð,ìòôé åãáì ïåéîãä ÷øå ,éù äî éôë íéðéðò øééöéå äîãéå êìéå  åì ïîãæ

äöé÷éä úòá åá øééèöðù äî úéøàùî207, ìà íéìåòä íéðùòäå íéãàä ïî åéìà òéâéù äîå 
çåîä,íéìëàîä ïî íàå úåéòáèä úåçéìä ïî íà , éðá ìëì øùà úåîåìçä ïéðò äæå 
íãàä208.úé àøåáä ÷÷ç íðîàå  ' ïîæä åúåàá úö÷ ÷úðú åðøëæù äðåéìòä ùôðäù ãåò

íééðôåâä äéøåùé÷î,îî íé÷ìçå äð,çåøä ãò åðééäã ,óåâä ïî íé÷úðúîå íéìòúî åéäé , 
àä ÷ìçä ÷øå 'äðåúçúä ùôðä íò øàùð äéäé ùôðä àåäù209. íé÷úåðîä íé÷ìçä äðäå 

 - מאיר הדרך -
לות והכחות שלמעלה יוזהו שלטונו בכל הרקיעים ובכל האופנים והשרפים והחיות ובכל החי' וגו

  .ולמטה ולכן כשאדם זוכה בנפש מצד של בת יחידה נאמר בו לא תצא כצאת העבדים
  .א"כמה "פאבות מה שביאר את המשנה ב' כ דרושי פסח דרוש ב"שעה' ועי
 ).ב"נט ע(כ "שעה' עי 203
 .ת נגבהיר או' עי 204
מה שהאדם מחמיר על עצמו לרצונו לתוספת קדושה ): פרק ו(ע מפאנו "לרמיונת אלם ' עי 205

 ,יתקן כאשר תשאלהו נפשו די מחסורה אשר יחסר לה' כל א' וכולתקון החטא הקדום בכל כחו 
 הואיל והטה עצמו לצד הקדושה בדרך שרוצה לילך בה מוליכין ,דאיהו לא חזי אבל מזליה חזי

 פנימה הנה הוא תלוי ועומד עד שיושלם תקיף שעדיין לא היתה לו שעת הכושר להיואותו והמ
ג דאינהו " ואע. מינן הוו ואידחו,התקון לנשמותיהן של ישראל כלן כי הנלוים עלינו בכל דור ודור

 .לא הוו בסיני מזלייהו הוה בהדן
 ,'עת השינה אל המלן בכל לילה ב"שנשמת הצדיקים מעלין מ): פרק ג(ח שער נסירה "ע' עי 206

 . חדשים לבקרים)איכה ג כג (והיא מחדשת אותן בסוד
 אין מראין לו לאדם , אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן):ב"דף נה ע(ברכות ' עי 207

 לבו מה שהוא הרהורי: י"רש' ופי.  שנאמר אנת מלכא רעיונך על משכבך סלקו.אלא מהרהורי לבו
 .מהרהר ביום

הנבואה נקייה לא יתערב בה שום שקר כחטה המנופה : סדר זרעיםם ל"מבהקדמת הר' עי 208
כשם , אמרו, והחלומות ודומיהם מן ההשערות מעורבים בשקר כתבן שיש בו גרגרי חטה, מן התבן

 .שאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים
ה בעת השינה נשאר בגוף נפש  כי הנ,ובזה תבין ענין החלום: ל"ע י ז"ח קיצור אבי"ע' עי 209

 ה וכיון שהופשט. ואינו יוצא ממנו רק נפש המדברת הנקרא שכלית,המורכבת והצומחת והבהמית
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íäì çðåäù äîá åèèåùé,òáèä éãé÷ô íéãé÷ô íò íééðçåøä íò ïéðòå ÷ñò íäì äéäéå , åà 
íéãùä íò åà äìáçä éëàìîî íéëàìî íò,ì íäì ïîãæéù äî éôë úåáñäî äáñ éô. 

äðåúçúä ùôðä ãò úåìùìúùäá äâéùäù äî ïéðòä êéùîú íéîòôìå, äæî øøåòúéå 
åéëøã éôë íéøåéö øééöéå ïåéîãä, éôë áæåë åà éúéîà äéäé äâéùäù ïéðòäù øùôà øáëå 

åäúâéùä åãé ìòù éòöîàä.åéëøãá øééèöéå ïåéîãä ãò êùîé åîöò ïéðòä äæå , íéîòôì 
òúáå ìåãâ ìåáìááíéãàä ïî íéëùîðä íéãñôðä íéøåéöä ïî áø úáåø, øúåéá íéîòôìå 

øåøéá,åéìò àáì ãéúòù äîî äæä éòöîà éãé ìò ïæà éåìéâå äòãåä íãàì òéâú øáëå , 
úé åúøéæâá äæ äø÷éå',äéäéù ïéî äæéàî íéúøùîä ïî ãçà éãé ìò äîùðì øáãä òãåéù , 

ùôðä ãò øáãä êùîéå,à íåúéñá ïåéîãá øééèöéå  äîëçä øåæâúù äî éôë øåøéáá å
äðåéìòä.øîàð äæ øáã ìòå ,åëå äìéì ïåéæç íåìçá  'íéùðà ïæà äìâé æà )åè âì áåéà-æè210 .(

 äî éôì äîùðä åäøéòúù äî ãöî åà åîöò ãöî ïåéîãä éøåéö úåîåìçä ììë àöîð
âéùúù. úåçëä ïî ãçà àìà äìà ìëá ìòåôä ïéà íìåàå íééðçåøääîùðì òéãåîù , 

äååðáúëù åîë ïåéîãä ãò úëùîî äîùð. øáãä äéäé ùã÷ä éúøùîî àåää çëä íàå 
úîà,áæåë øáãä äéäé êôää úåçëî íàå ,åøîàù äî àåäå , éãé ìò ïàë êàìî éãé ìò ïàë 

ãù )ò äð úåëøá"á211(,ëáå ååîöò ïåéîãä ìù íéãñôðä íéøåéöä ìù úáåøòú ùé íì. àåäå 
åøîàù äî,íéøáã àìá íåìçì øùôà éà íéìèá  )ò íù"à(, íéøçà úåîåìç ãåò êà 

ôá äðéðò øàáðå äàåáðä úåîåìç íäå íéàöîð"ñá ò"ã.   
  

  פרק ב 
  בענין הפעולה בשמות ובכישוף

  שלא כסדר זה' השתלשלות והב כסדר' א: פעולות לכחות' ב

)à( íéìãáð úåçë ììë àéä íéàøáðä ìë úìçúù åîã÷ù íé÷ìçá åðøàéá øáë 
çîá äî øãñá íéøãåñîúåòåãé úå÷ì,íäéðéîì íééîùâä äâøãäá íéìùìúùî íäîå . ãåò 

 íäîù òøä úåçë ïéðò åðøàéáúåìùìúùîíééîùâá íìåë úåòøä . ø÷éòù åðøàéá ãåò 
íéìãáðä íéùøùáù äî àåä àøáðä úåàéöîä úúéîà, ãáì êùîä àåä íéîùâáù äîå 

íù ãñéúðå ùøúùðù äîî.ôúäì éåàø äéäù äî èùôúðå øãñð íù íìåàå  éôì èù
úåàöîðä úåàéöî úúéîà,íéùøùá úåéäì éåàøù äî íðéðòå ,íéôðòá úåéäì éåàøù äîå . 

 - מאיר הדרך -
 ובאה וחוקקת החזיון ההוא בכח המדמה הנקרא ,מן החומר משגת לדעת ולראות חזיונים עליונים

לפי שהוא כלי  ו. והמדמה מראה לאדם מה שראה השכל, ואין בה דיבור,תנשמת הנפש השכלי
ברכות נה  ( ולכן אין חלום בלא דברים בטלים,ל אין בו כח לקבל הדברים באמיתתן"השכל הנ

 . וגם כי הוא דמיון מה שראה השכל ולא הדבר עצמו שראה,)א"ע
, כד בני נשא שכבי בערסייהו ניימין,  בחלום חזיון לילהכתיב) א"וישב קפג ע(זהר ' עי 210

ה אודע לה "וכדין קב, אז יגלה אזן אנשים, בתנומות עלי משכבד "הה, ונשמתא נפקת מנייהו
או אינון מלין כפום , אינון מלין דזמינין למיתי על עלמא, בההוא דרגא דקיימא על חלמא, לנשמתא

בגין דהא לא מודעין ליה לבר נש , בגין דבר נש נטיל ארחא דתוכחי דעלמא,  דליביהיןאינון הרהור
ונשמתא , אלא מלאכא אודע לנשמתא, כדקאמרן) א דרוחא"נ(גופא בעוד דאיהו קאים בתוקפא ד

. כל חד וחד כפום ארחיה, כד נשמתין נפקין מגופין וסלקין, וההוא חלמא איהו מלעילא, לבר נש
  .כלהו ברזא דחכמתא,  ברזא דחלמאדרגיןוכמה דרגין על 

והנשמה יוצאת  כשבני אדם שוכבים במטתם ישנים ,"בחלום חזיון לילה" ,מה כתוב: תרגום
 , ואז הקדוש ברוך הוא מודיע לנשמה".זן אנשיםובתנומות עלי משכב אז יגלה א" זהו שכתוב ,מהם

 או אותם דברים כפי , אותם הדברים שעתידים לבא על העולם,באותה הדרגה שעומדת על החלום
ים משום שהנה לא מודיע.  משום שאדם נוטל דרך של תוכחות העולם,אותם ההרהורים של לבו

 , אלא מלאך מודיע לנשמה, כמו שאמרנו)א של הרוח"נ(לאדם בעוד שהוא עומד בכח הגוף 
 כשהנשמות יוצאות מן הגופים ועולות כל אחת , ואותו החלום הוא מלמעלה,והנשמה לאדם
 . כולן בסוד החכמה, וכמה דרגות על דרגות בסוד החלום.ואחת כפי דרכה

 כאן על ידי , לא קשיא, וכתיב וחלמות השוא ידברו, כתיב בחלום אדבר בו, רבא רמי:ל"ז 211
 .מלאך כאן על ידי שד
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úåìùìúùäá íéøáãä úà äëéùîä äðåéìòä äîëçäå, äøåöî íðéðò ä÷éúòäå äëéùîäù 
úàæä úéîùâä äøåöá åìáâðå åøù÷úðù ãò äøåöì, úìùìù ãîåò íìåë íéîùâä ìòå 

çëä ãò äåáâ ìòî äåáâ íäìù íéùøùäíéðåùàøä úå, íéé÷úîå åãîòîá ãîåò ãçà ìëå 
úé àøåáä åì òéáèäù åîë åéìåáâå åúâéøãîá', íéòéôùî íìåë íéùøùäå íäî àöåé åðéàå 

ììë éòáèä íìåáâî íåàéöåéù éìáî úåìùìúùää éôë íäéôðòì.  
)á( úåàéöî íéîùâá íéìòåôä úåçëì ãåò äéäéù äðåéìòä äîëçä äøæâ íðîàå 

ä øãñë àìù äìåòôúåìùìúùä, úåñçéúî úåìåòô úåéîùâá íîöò íä åìòôéù åðééäã 
úåéîùâä ÷çì àìå í÷çì,éãéîúä íòáèî íééîùâä íá åðúùé úåìåòô íäå 212. ïúð äðäå 

äæä êøãä ìò úåàöîðä ïî ùîúùéù úìåëé íãàì, íäî ùîúùäì úìåëé åì ïúðù åîë 
éòáèá ùîúùää åì ïúðù åîöò ïéðòä åúåàáå éòáèä êøãä ìò.éô ùåø, ïéàù åîë éë 

åðåöøá èìçåî éòáèá ùîúùää, íéòåãé íéëøãá àìà åá ùîúùäì ìëåé àì íìåà éë 
íéãçåéî íéìåáâáå,åá àöåéëå ïéëñá àìà êåúçì ìëåé àì äðä éë , àìà úåìòì ìëåé àìå 

íìåñ éãé ìò,äæá àöåéë ìëå íéëøä íéøáãä àìà ÷åçãì ìëåé àìå , éðçåøä ùåîéùä ïë 
à åì ïúéð àì äðåéìòä äîëçä äúàøù äî éôë íéãçåéî íéëøãáå íéòåãé íéìåáâá àì

úåàð åúåéä.  
  שהאדם יכול להתפתח במקצת מהגופניות

)â(å îãåò äæä ïéðòä ììë,íéëôä éðù ìù äáëøä íãàä úåéä åðøàéá øáë äðä éë , 
äîùðå óåâ, åúîëç äéìò øæâù äî éôë äøù÷ðù íé÷åçá äøù÷ðå äîùðä åá äìáâð äðäå 

éú',øîåçä éèôùîå óåâä úå÷åçá éðôåâä åáöîá ìáâåî íãàä àöîðå , äøåù÷ åúîùðå 
íäî àöú àì äìà úåúåáòá.á ïåãàä äöø íìåàå " çúôúäì ìëåéù íãàì êøã äéäéù ä

åéúåàìùìùå äæä úåéðôåâä éøåùé÷î úö÷îá,úåéðôåâä èôùîë àìù íéðéðò åì åòéâéå , 
úåéðçåøä èôùîë àìà,òéâú äæ éãé ìòå  äéäù äî íäéðéðòå íééðçåøá äâùäå äìëùä åì 

åéìåáâå éîùâä åáöî éôì åðîî øãòð.öîä úãîòä øúåé åãéá äìòú ïëå éàå ìò íìåë úåé
íéôðòáå íéùøùá äèîìå äìòîì íäá úåàðä áåèä áöîä.  

)ã( øîåçä òáè éìåáâî íéìåáâì ìåèéá àöîéù äðåéìòä äîëçä äðéëä äðäå 
äåòäå"÷éçøîå íéìéãáîä æíäéðéðòå íééðçåøä íéàöîðä ïî íãàä úà íé,eéå Çz íãàä ø

éîùâä åáöîî äìåòî áöî ìò áöéúéå íäéøåùé÷î, íò ïéðòå øù÷ åì ïúåéù ãò íééðçåøä 
äåòá åðãåò"êåùçä åôåâá æ.åìèåáéù ÷çåä òáèä úåìåáâ ìë àì íìåàå ,íäî úö÷ àìà , 

åëì úåàð åúåéä äðåéìòä äîëçä äúàøù íúåàåììëä äðîëå äâäðää ìù úé"à ÷ìçá ù', 
÷åã÷ãä úéìëúá íéòåãé íéëøãå íéøòåùî íéàðúá äìà íâå.  

  האמצעים שבהם יתפתח האדם מגופניות

)ä(úé åúîëç äðé÷úä íìåàå  'íéòöîà íà äæä úéìëúä âéùäì ìëåé íäáù íãàì 
íá ìãúùéå äöøé,åðîî äìàä òáèä éìåáâ ìåèéá åðééäã , åðøëæù áöîá åîöò áéöäå  ìëå

äúò åäùøôàù äîá éåìú íðéðò.  
  בהם והפעולה' ענין שמותיו ית

)å(òã , àìà åðéà íäéèøôáå íììëá íìåë úåéàéöîä ìë íåé÷ù øàáúð äðä éë 
á ïåãàä"ä.àöîðå ,íäéøãñå úåàöîðä ìëù , íéàøáðá ïéá íéðåéìòä úåçëáù äî ïéá 
íééðçåøäíééîùâá ïéá ,úé àåäù äîá àìà íéîéé÷úî íðéà " ùåá úåìúì íäì àöîð. 

íðéðò íåé÷ì íäì éåàøù äî éôë íá òéôùîå åéàöîð ìë ìà äìâúîå àöîð àåä äðäå, 
Èéåðéùå íéìá÷îä éåáéø éôë úåðåùå úåáø úåòôùää åàöîðåíé, éåìú íää úåòôùäáå 

 - הדרך מאיר -
 .168לעיל הערה ' עי 212
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àéöîä ìë úåàéöîåíäéðéðò ìëå íúå÷ìçîì úåé.íää úåòôùää åëùîéùëå , ìë åãìåé 
 úåãìåðä úåãìåúäøãéñù äî éôë úåàöîðä úåìùìúùä ìëá íäî, íéëàìîä åìá÷éå 

úé åøåàî 'íäî íéðåúçúì íéðåéìòä åòéôùéå åìá÷éù äî íäéìò äìâúîä, íéðåúçúäå 
ë úåìùìúùää óåñ ãò íéðåúçúìååì.úé äöø íðîàå "íùá àø÷ð úåéäì ù, åìëåéù éãë 

åúåà àåø÷ìå åéìà øøåòúäì åéàåøá,åéìà áø÷úäìå åøéëæäì . íùä åãåáëì ãçéé äðäå 
ãçåéîä,åëå íìåòì éîù äæ åéìò øîàå  ')åè â úåîù .( ãåáëä íù ìò åá àø÷ðù íùä àåäå

íùá àø÷éì äöøù äî éôë åîöòá.åéúåòôùä éèøô ìë éôë íðîàå , úåîùá àø÷ðå äöø 
íéðåù213.   

åîù úà åéàåøá øéëæäáù ÷÷çå øæâ äðäå,äòôùäå äøàä åðîî íäì êùîé . ïéðòëå 
ðùøîà,êéúëøáå êéìà àáà éîù úà øéëæà øùà íå÷îä ìëá  )àë ë úåîù.( éôë íìåàå 

åá åäåàø÷éå åäåøéëæéù íùä,àéää äøëæää éãé ìò úëùîðä äòôùää äéäú êë , ùåøéô 
úé åì ñçéúé äãåñ ìòù äòôùää äúåà ïéîî äéäú êùîúù äòôùää éë 'àåää íùä214. 

ä äãìåúä çøëäá ãìåú äòôùää êùîäá íðîàåäì ú÷÷åçî, ìëá ïéðòä èùôúéå 
îëå óåñä ãòå ùàøä ïî úåìùìúùää"ù. ïéðòä úà äðåéìòä äîëçä äìéáâä äðäå 

íéãçåéî íéàðúáå íéòåãé úåìåáâá, äòôùää êùîú íäá úîìùð äøëæää äéäúùëù 
äæ úìåæ àìå äãìåúä ãìåúå àéää.   

øæâù úåòôùää ììëá äðäå,úé åðîî åëùîéù ',åòôùä åëùîéù øãéñ  íòéâäáù ú
îë òáèä úåìåáâî úåìåáâ íçëá åìèåáé íìá÷éù éîì"ù, íò àåää ùéàä øù÷úéå 

 íéàöîðäíééðçåøä, íéøçà íéðéðòå úéùåðàä äìëùääî äìòîì äìëùäå äòéãé åì òéâúå 
äæ ùøù éôðò,îëå äàåáðäå ùãå÷ä çåøä úåâéøãî ïéðò àåäå "ñá ãåò íéðôì ù"ã. äðäå 

 äìàä úåòôùää úëùîäù øæâåðøëæù éòöîàä éãé ìò äéäú ïë íâ,úé åéúåîù åðééäã  '
åì íéñçéúîä,áìä úáùçîá íäá ïéåëá äìà úåòôùä íù ìò ,äôá íúåà øéëæäá åà , 

äæì øáåçéù êéøöù äî íéàðúä íò íéøáãá íúåà óøö åà,îëå "ñá ãåò ù"ã.   

 - הדרך מאיר -
 שמי ,ה למשה" אמר ליה הקב, אמר רבי אבא בר ממל):פרשה ג פסקה ו(רבה  שמות 'עי 213

 .' בה, באלהים, בצבאות,רא באל שדי פעמים שאני נק: לפי מעשי אני נקרא,אתה מבקש לידע
 וכשאני , וכשאני עושה מלחמה ברשעים אני נקרא צבאות,כשאני דן את הבריות אני נקרא אלהים

 .' וכשאני מרחם על עולמי אני נקרא ה,תולה על חטאיו של אדם אני נקרא אל שדי
 מניה דינא ם כמה דאתמר רחמי ונפיק"ה דאקרי אלהי"תליתאה יהו: ב"ג יא ע"זהר ח' עי 214

ם "ל גדול והא אתמר ודא גדולה חמישאה אלהי"ודא הוא ההוא נהר דנגיד ונפיק מעדן רביעאה א
ה רחמי שלימו דכלא עקרא דכלא קשרא די מהימנותא אחיד "ובכל אתר הוא גבורה שתיתאה יהו

ה קריב בכלא אחיד בכל "לכל סטרין ודא תפארת ישראל שביעאה ותמינאה צבאות ועל דא יהו
ה צבאות דהא "ם דהא קריבין אינון תפארת לגבי גבורה לזמנין יהו"ה אלהי"ין לזמנין יהוסטר

קריבין אינון תפארת לגבי נצח והוד דאקרון צבאות והא אתמר דאשתמודען מילי נביאי מהימני 
ה צבאות והוו ידעין מאן אתר "ם וכד אמרי כה אמר יהו"ה אלהי"מפומייהו כד אמרי כה אמר יהו

שדי דאמר לעלמא די דהא די ספוקא הוא וספוקא לא אתי לעלמא ) ל"א א"נ(ן תשיעאה אתיין מלי
י דהא דינא דמלכותא דינא ודאי "אלא מן צדיק דאיהו יסוד עולם דאמר לעולם די עשיראה אדנ

  .והאי לאגחא קרבין דמלכא בעלמא ודא גבורה תתאה ודא איהו צדק
 וזהו אותו נהר , רחמים ויוצא ממנו דין כמו שנאמר,ה שנקרא אלהים"השלישי יהו: תרגום

 ובכל מקום הוא , החמישי אלהים.להו והרי נאמר וזו גד, הרביעי אל גדול.ששופע ויוצא מעדן
 וזו , קשר האמונה אחוז לכל הצדדים,קר של הכלי הע,ה רחמים שלמות הכל"שי יהוי הש.גבורה

'  לפעמים ה, אחוז בכל הצדדיםה קרוב בכל" ולכן יהו, השביעי והשמיני צבאות.תפארת ישראל
צבאות שהרי הם קרובים תפארת לנצח '  לפעמים ה, שהרי הם קרובים תפארת לגבורה,אלהים

 כשאומרים כה , והרי נתבאר שנודעים דברי הנביאים הנאמנים מפיהם,והוד שנקראים צבאות
  התשיעי.ברים והיו יודעים מאיזה מקום באים הד,צבאות'  וכשאומרים כה אמר ה,אלהים' אמר ה

 שהוא יסוד ,פוק לא בא לעולם אלא מצדיקי והס,פוק הואי שהרי די ס, שאמר לעולם די,שדי) ל"א(
 את קרבות המלך ללחום וזה , שהרי דין המלכות דין ודאי,י" העשירי אדנ. שאמר לעולם די,העולם
 .  וזהו צדק, וזו גבורה תחתונה,בעולם
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òåãé øáãä äðäå,òàù "àåä ãçà ïéðòä äæ ììëù ô, éìåáâî äàéöéä åðééäã òáèä, 
íäéúåâéøãäå úåàöîðä úåàéöî éøãñ éôë íéáø ïéðòä éèøô äðä, òáèù äî éôë éë 

ïúåð íøãñå úåàöîðä, ìëá øáãä úîìùäì íéëøèöîä úåòôùää éèøô åéäé êë 
åéúåðéçá,íäéàðúå äøëæää éèøô åáøé äæ éôëå .åðøëæù äîöò úàæä äàéöéáå , úåâéøãî 

úåâéøãî ìò,áãä éììë øàù ìëë åàöîé íäéèøôá íéèøôúîä íéø, àöéù éî äéäéå 
íéìåáâäå íéøåùé÷ä úö÷î,øúåé úö÷î àöéù éîå ,ñá íéðôì äæî øáãð ãåòå "ã.  

)æ( ùåîéùá úåàöîðá ùîúùäì íãàì úìåëéä àöîä ãîåò äæä ãåñéä ìò äðäå 
ùîëå éðçåøä"ì,éîùâä ùåîéùä úåøùôàá åðéàù äî úå÷æçå úåìåãâ úåìåòô ìåòôìå . 

äæå,ðä éë á ïåãàä ä"êøãä äæ ìò íäéúåéððåëå úåéàéöîä éøãñ ïéëä ä,ëù å äæ íéøù÷ð íì
äæá,ëå åúé åéúåòôùäá íéåìú íì 'åðøëæù, éãé ìò úåòôùää ïî úçà êùîúùëù ïôåàá 

úé åéúåîùî ãçà úøëæä 'îë"ù,úåìùìúùää óåñ ãò äãìåúä äæî ãìåú äðä . äðä éë 
úé àåä"ù, éôë íùä åúåàá åéàøå÷ì àöîé äöøå øãéñù äî, òéôùéå øåàä åúåà øéàéå 

úåéîùâáù ïéðòä óåñ ãò ù÷åáîä àåää ïéðòä úåàéöî éåìú äáù äòôùää äúåà.   
úé àøåáä ÷÷ç ãçà ïéðò ãåò íðîàå 'êøãä äæ ìò åîù.àåäå , íéëàìîä äðä éë 

íäéúåâéøãî ìëá íìåë,íäì åøñîðù äî úåìåòô ìåòôì çë íãéá øñîð äðä . íðéà äðäå 
åôúåãéîúá íéìò,íìåòä ìù úéãéîúä úéòáèä äâäðäì øãñåäù øãñä éôë àìà . íðîà 

úåãéîúá íéìòåôù äîî øúåé àéää äìåòôä ïéîî ìåòôì íéìåëéù íçëá ùé, çë øúåéáå 
éãéîúä øãñë àìù ÷æåçå, úåàìôðäå íéñðä äùòîá úåáø íéîòô åìòôé êøãä äæáå 

úé åðåöø éôë íìåòá åùãåçéù 'äöøéù úòá. á ïåãàä äöø íðîàå"åîùì ãåáë ïúðå ä, 
øãéñù øãñä éôì íéëàìîä ìò øëæåéùëù,çéúðù íùä úçà äìåòô éëàìî ìò åðééäã ñ 

úé åì',ë àåää ïéðòä äìúð äáù äòôùää íù ìò ååì, åúåàá ìåòôì êàìîä çøëåé äðä 
äìåòôä äúåàì åãéá øñîðù øúéä çëä,åéìò íùä úà øéëæîä åäçéøëéù äî éôë 215.   

 - הדרך מאיר -
דרא כלהו הוו משגחן ) יומא( דאנוש אפילו ינוקי דההוא ביומוי: ל"ב ז"זהר בראשית נו ע' עי 215

ה "ר ייסא אי הכי טפשין הוו דלא הוו ידעין דזמין קב"ן עלאין והוו מסתכלן בהו אאבחכמת
ר יצחק מנדע ידעי אבל אחידו טפשותא בלבייהו דאינון "לאייתאה עלייהו מי טופנא וימותון בהו א

א דממנא על מיא והוו ידעין למעצר לון דלא יכלין הוא מלאכא דממנא על אשא וההוההוו ידעי 
ה שליט על ארעא ומניה ייתי דינא על עלמא אלא "למעבד דינא עלייהו ואינון לא הוו ידעי דקב

הוו חמאן דעלמא אתפקד בידא דאינון ממנן ובהו כל מלי דעלמא ובגיני כך לא הוו מסתכלן ביה 
שם קד ( ורוח קודשא אכריז בכל יומא ואמר ה ולא משגיחין בעבידתיה עד דארעא אתחבלת"בקב
ה לון כל ההוא זמנא דאינון זכאין ירד "יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ואוריך קב) לה

ה דינא עלייהו ואתאבידו "ומתושלח וחנוך קיימין בעלמא כיון דאסתלקו מעלמא כדין אנחית קב
  .וימחו מן הארץ) בראשית ז כג(כמה דאת אמר 

 והיו ,ים בחכמות עליונותבינ הדור היו מ)היום( אפילו תינוקות של אותו ,ימי אנושב: תרגום
 אם כך טפשים היו שלא היו יודעים שעתיד הקדוש ברוך הוא , אמר רבי ייסא.מסתכלים בהם

 , אבל אחזו טפשות בלבם, היו יודעיםבודאי , אמר רבי יצחק.להביא עליהם מי מבול וימותו בהם
ר אותם ו והיו יודעים לעצ,נה על המיםונה על אש ואותו הממוותו מלאך הממשהם היו יודעים א

 וממנו יבא , והם לא היו יודעים שהקדוש ברוך הוא שולט על הארץ.שלא יוכלו לעשות דין עליהם
 ולכן , ובהם כל דברי העולם,פקד בידי אותם ממוניםהו אלא היו רואים שהעולם .דין על העולם

 ורוח הקודש מכריזה , עד שהארץ נשחתה,ים במעשיובינ ברוך הוא ולא מלא היו מסתכלים בקדוש
 והקדוש ברוך הוא האריך להם כל ".יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם"בכל יום ואומרת 

 אז , כיון שהסתלקו מהעולם, ירד ומתושלח וחנוך קיימים בעולם,אותו הזמן שאותם צדיקים
  ".וימחו מן הארץ" כמו שנאמר ,ונאבדוהוריד הקדוש ברוך הוא דין עליהם 

 רבי שמעון ווי לון לאינון דמניחין לאשתדלא באורייתא דאתמר בה אמר: ב"ז קיב ע"תיקו' ועי
ולקח גם מעץ החיים ובפקודין דילה דאינון איבא דאילנא דאתמר ביה ואכל וחי לעולם ואזלין 

ן במלאכיא דממנן על ככביא בתר אלין דמפתי לון מסטרא דנחש הקדמוני דאמרי לון השתדלו
 אתמרם יודעי טוב ורע ועלייהו " ועל אלין דממנן על רוחין ושדין למיהוי כאלהייהראושמשא וס
למזבחים ולמקטרים לככבים ולמזלות ולשמש ולירח ולכל צבא השמים אשר לא צויתי ' כה אמר ה
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íéùøù éðù äæä ïéðòá åàöîðå:àä ',úé åîù úøëæä àåä  ' åúåà àøå÷ù éîë
åäðòéù,åùãåçéù äî íéðéðò åùãåçé äëùîäáù äòôùä åðîî äæ éãé ìò êéùîéå .áäå ', 

úé åîù éãé ìò íéëàìîä úà çéøëä 'éãéîúä øãñä ìò øúé ìåòôì íãéáù äî åìòôéù.   
èìçåî äìàä íéðéðòä ïî ãçà íåù ïéà íðîàåíãàä ìù åðåöø ìëì íé, àìà 

íäá ùîúùäì úìåëéä òéâé ïëéä ãò íéøòåùîå íéàðúáå íéìåáâá íéìáâåî, êøã äæéàáå 
åçéìöé. ïúéðù åîöò øåòéùä åúåàá åìéôà ìòåôä áëåòéå äãìåúä òðîúù øùôà øáëå 

åá ùîúùäì,úé åúøéæâá ïë íâ éòáèä ùåîéùä úãìåú òðîúù åîë  'äæ ìò øåæâé íà. 
 íìåàåàä ùøùì 'úé åîù úøëæä àåäù',äòôùää åðîî êùîäì , äáøå÷ä êøèöéù éàãå 

úé åéìà 'åá úå÷éáãäå,åúåà äùåòä ãéá øáãä çìöé äæä ïéðòä äáøéù äî ìëå , äî ìëå 
úéìëúä úâùä åéìò äù÷úé èòîéù.áä ùøùìå  'êøèöî äæ éàðú ïéà,òà " çéðé àìù ô

åì øæåò åúåéäî,äù éøçà äðä éë àöîé íà  åçøëåéù äìàä úåîùä úìåâñá íùå
íúøëæäá íéëàìîä, éôë íá ùîúùîä íá ìòôéù íééòáèä íéìëä ìëë íä íâ åáù äðä 

åðåöø,éåàøë íùåîéù êøãá íäî ùîúùé íà . èåéãäì ïåâäå éåàø åðéàù øåøá øáãä ïëà 
êìî ìù åèéáøùá ùîúùéù,æ åøîà äæ øáã ìòå "ì,óìç àâúá ùîúùàãå  )ô úåáà" à

éî"â(216úé åì íéáåø÷ä íéùåã÷ì àìà øáãá øúéä ïéàå  'åá íé÷éáãå, äîì äæá åùîúùéù 
úé åîù ùåãé÷ åðîî ãìåéù',äéäéù ãö äæéàá åðåöø úéùòå 217,òà äæ úìåæå " òðîú àìù ô

 - מאיר הדרך -
ו חייבא "ויש'  וגוודא איהו דמני קודשא בריך הוא לאדם ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו

 אעקר לון מעלמא דין אבהאי הוה משתדל ודור אנוש ודור המבול ודור הפלגה וקודשא בריך הו
ומעלמא דאתי ודא איהו כי ביום אכלך ממנו מות תמות מות בעלמא דין ותמות בעלמא דאתי 

  .וחובא דא גרים חורבן בי מקדשא וגלות ישראל בין אומין דעלמא ואתקטילו מנייהו
 חד הוה מזבח ומקטר והוו נחתין חיילין דלעילא וכד הוה נביא מייסר לון מה כתיב בהון דכל

ולא שמעו לקול נביא וחוזה ובמה הוה מייסר לון נביא הוה אומר להון דיהון חזרין בתיובתא ואי 
 הוו מזלזלין ביה והוו ןלאו ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואינו

נן אומינן לאלין דממנן על מטרא וכפינן להון לנחתא מטרא וקודשא בריך הוא אחליף אמרין א
להון לממנן בשליחותייהו בגינייהו וקטיל לון וחריב בי מקדשא בגינייהו וגלו ישראל בין אומין 

ד " לון בההוא אילנא ההפתידעלמא ודא איהו חובא דאדם דגרם ליה חויא מיתה ליה ולאתתיה ד
ובגין דא מני קודשא בריך הוא לבר נש במה שהורשת התבונן אין לך עסק ' ם וכו"כי יודע אלהי

  .בנסתרות
אמר רבי שמעון אוי להם לאותם שמניחים מלעסק בתורה שנאמר בה ולקח גם מעץ : תרגום

החיים ובמצוותיה שהן פרי האילן שנאמר בו ואכל וחי לעלם והולכים אחר אלו שמפתים אותם 
אומרים להם השתדלו במלאכים שממונים על הכוכבים והשמש והלבנה מצד הנחש הקדמוני ש

ה "ם ידעי טוב ורע ועליהם נאמר כה אמר יהו"ועל אלו שממונים על רוחות ושדים להיות כאלהי
למזבחים ולמקטרים לככבים ולמזלות ולשמש ולירח ולכל צבא השמים אשר לא צויתי וזהו שצוה 

ובלעם הרשע היה מתעסק ' טוב ורע לא תאכל ממנו וגוהקדוש ברוך הוא את האדם ומעץ הדעת 
עם זה ודור אנוש ודור המבול ודור הפלגה והקדוש ברוך הוא עקר אותם מהעולם הזה ומהעולם 
הבא וזהו כי ביום אכלך ממנו מות תמות מות בעולם הזה ותמות בעולם הבא והחטא הזה גרם 

  .הרגו מהםאת חרבן בית המקדש וגלות ישראל בין אמות העולם ונ
שכל אחד היה מזבח ומקטר והיו יורדים החילות שלמעלה וכשהיה הנביא מיסר אותם מה 
כתוב בהם ולא שמעו לקול נביא וחוזה ובמה היה מיסר אותם הנביא היה אומר להם שיחזרו 
בתשובה ואם לא ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה והם היו מזלזלים 

ים אנו השבענו את אלו שממונים על המטר וכפינו אותם להוריד מטר והקדוש ברוך בו והיו אומר
הוא החליף להם את הממונים בשליחותם בשבילם והרג אותם והחריב את בית המקדש בשבילם 
וגלו ישראל לבין אמות העולם וזהו החטא של אדם שגרם לו הנחש מיתה לו ולאשתו שפתה 

ומשום זה צוה הקדוש ברוך הוא לאדם במה ' ם וכו"ודע אלהיאותם באותו העץ זהו שכתוב כי י
 .שהרשית התבונן אין לך עסק בנסתרות

' ועי. כ"ע, א דזהו המשתמש בשמות" וי, ודאשתמש בתגא חלף:רמו סעיף כא' ד סי"יו' עי 216
מ רוב " מ,י שמות יש מתירין בכל ענין"י השבעה שמשביע אותם ע"ע: ז"קעט סעיף ט' שם סי

 . על כן שומר נפשו ירחק מהם,זה אינן נפטרים מהם בשלוםהעוסקים ב
 דשמות , ספר יצירה מותר לעשות לכתחלהל ידי וע):ק יח" קעט ס'יורה דעה סי(ך "ש' עי 217

 והפועל בהם מראה .'י נתן בהם כח שיוכלו לפעול על ידיהם החסידים והנביאי"הקדש הם והש
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éåàøë ùåîéùä éëøã øåîùé íà ùîúùîì äìåòôä,åðåãæ ìò ùðòé ùåðò 218. éúøîà øáëå 
åî àìà èìçåî øáãä ïéà íéðô ìë ìòù åúåéä äðåéìòä äîëçä äúàøù äî úåìåáâá ìáâ

úåàð,úé åúøéæâ åîöò ìåáâä åúåàá íâå  ' åúîëç øåæâúùë äöøéù ïîæ ìë äãìåúä òðîú
äúåàðå äéåàø äòéðîä úåéä.  

  ענין גם את זה לעומת זה עשה האלקים

)ç(òøå áåè íìåòá äéäéù åúîëç úøæâ úåéä éøçà äðäå , àöîéù øåãéñä äéä 
á òøä úîàáàöîéì åì øùôàù úåâéøãîä ìë, åðîî òðîéù íãàì äãåáòä äéäúå 

åéúåâéøãîå åéëøã ìëá äìåòôäå äèéìùä,ë äàéøáä ïî éøîâì åðéðò øñåéù ãò åäì. íìåàå 
úé ïåãàäù äàøú"ù,îë äéäéù ïåøñç ïéî ìë åðîî úììåù åðéðò úúéîà äðä " ÷ìçá ù

à 'à ÷øô',å úåðåøñçä åàöîéù øùôà íéàåøáá ÷øå úåòøä. åàøáéù øåãéñä äéä äðäå 
íéàåøáì áåè úåâéøãî, äéäéù øùôàù äî úåàéöîä àåäù òøä àåäù êôää íäì àøáéå 

òøì,ë äàéøáä ïîå åðéðòî øéñéå åúãåáòá íãàä àáéå åë òøä úà äìååì, åá òá÷éå 
íéçöð çöðì áåèä úà äàéøááå.òø ïéðò åãâðë àöîé áåè ïéðò ìëù øåãéñä äéä ïë ìòå , 

áåúëä øîàù äî àåäå,íé÷ìàä äùò äæ úîåòì äæ úà íâ  ) úìä÷ãé æ(, ãçà øáãá ÷øå 

 - מאיר הדרך -
ולצורך קדושת השם או לצורך ' בקדושה ובטהר אך שיתעסקו בהם .י שמו"גדולתו וגבורתו של הש

ש " וכ,ז" עהבזמניהם מצינו שנענש ישעי'  ואפי,ה"מצוה רבה אשר לא נמצא זה בדורות הללו בעו
 וכן , ודבריו נכונים.רת זהבל עט" עכ, ורחמנא ליבא בעי,הא לנהוג בטהרה ובקדוש"ז שא"בזמה

 לצורך מצוה רבה י אם הקדש כנמצא בכמה מחברים דורשי רשומות שאין להשתמש בשמות
כ " גם בספרי המקובלים מבואר שעון גדול הוא המשתמש בשמו ע'וכו .ודאשתמש בתגא חלף

  .המונע יבורך
ואיסור קבלה מעשית כתיב זה , איסור להגות השם בכתבו:  שער המצות פרשת שמות'עי 218

דבר זה '  כי אמיתות פי,ה"אמר לי מורי זלה). פסחים דף נ(ל "ש רז"לעלם כתיב כמ, שמי לעולם
ו "י וי"ד ה"אבל אם גם יקראנו במילוי כזה יו. ה ככתבן בלי מילוי"אותיות ההוי' שלא יקרא ד, הוא

ובענין קבלה מעשית מה שהוא שימוש האדם לעשות . גם זה בכלל ההוגה את השם באותיות, י"ה
או תמיד בפיו ברכות כל העושה השבעות אלו גורם שיבו, י השבעת שמות הקדש"דברים נפלאים ע

מתגרים בו ומביאים , ואותם המלאכים שהוא משביען בעל כרחן. כי עבירה גוררת עבירה, לבטלה
שהרי ראינו דורות הראשונים שהיו משתמשין , ל"ושאלתי למורי ז. אותו לידי ברכות לבטלה

' אל ורישמע' ובפרט כפי הנמצא כתוב בספר פרקי היכלות שהיו משתמשין בהם ר', בשמות כנז
טרפון ' בענין ר' כי הם היו נטהרים באפר פרה כנז, והשיב לי. עקיבא לענין פתיחת הלב והזכירה

אבל עתה אנו כולנו , פ שהוא היה אחר חורבן בית שני"שהיה מטהר הטמאים באפר פרה אע
והיא , ה תשובה אחרת"ושמעתי בשם מורי זלה. טמאים לנפש אדם ואין לנו רשות להשתמש בהם

אל , )ב"ז לה ע"ע(ל "י כל מי שיתקיים בו על כן עלמות אהבוך כפי הפירוש שפירשו בו רזכ, זו
ל כי כל מי שאפילו המקטרגים אוהבים אותו מפני שאין בו שום "ור, ת"תקרי עלמות אלא על מו
' מותר וראוי לו שישתמש בשמותיו ית, אפילו מלאך המות נעשה אוהבו, חטא שיוכלו לקטרג עליו

לומר ראה פלוני שעבר עבירה פלונית והוא , אבל מי שיוכלו לקטרג עליו מלמעלה. הקדושים
הנה אדם זה הוא ודאי שיענישו אותו למעלה אם ישתמש בשמות , משתמש בשמותיך הקדושים

, כי כל השמות והקמעים אשר בזמננו הם מוטעים, והוא, ה"עוד שמעתי בשם מורי זלה. הקודש
אבל אם היינו יודעים , ולכן האדם המשתמש בהם נענש. מיתיאפילו אותם הפועלים בנסיון א

  .אותם על מתכונתם היינו יכולים להשתמש בהם
אפילו , ה נזהר מלהוציא בפיו שום שם משמות הקדוש או של המלאכים"גם היה מורי זלה

ן "אותם הכתובים בספרים ולא היה זוכר אותם באמצע הדרוש אלא כדרך זה כשהיה זוכר ממטרו
לפי , וטעם הדבר, וכן כיוצא בזה. ם"ך מ"ל היה אומר סמ"ת וכשהיה זוכר סמא"ם טי"ומר מהיה א

ה מסרם והשליטם על שליחותיו ומלאכיותיו צוה אותם תיכף כשיזכרם האדם וישביעם "כשהקב
והנה תיכף בשמוע המלאך שמזכירים . עקיבא' באותיות דר' שיהיו נזקקים לו כנז, ]בשמו[בשמי 

 נבהל ונרתע לאחוריו לשמוע אם משביעים אותו כדי שיהיה מזדקק להשלים שמו בעולם הזה
, ז נרתע ונבהל בשמיעת שמו"עכ, כ שאינם משביעים אותו"ואף אם רואה אח. 'שבועתו כנז

  .ומתקנא במזכיר שמו ומתגרה בו ומקטרג
ם  ולכן יש מלאכי,ר בסוד הלבושים לבד"כל עשיה מעורבת מטו): שער מג פרק ב(ח "ע' ועי

ו "תקון ס( וכנזכר בתיקונים , לכן אסור להשתמש בקבלה מעשית,ר"לבושים והם טו' שהם בחי
 ).'ז ודף ק"דצ
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òøä ìò áåèä øúé,úé åúåîéìù àåä åùøù áåèäù  'éçöðäå íåã÷ä, øáã àìà åðéà òøäå 
ìèåáéùì àøáð219,äìòîì åðøëæù íãàä ìù úåìãúùää ïîæ ìë àìà ùîùì åì ïéàå .  

  ענין הכשפים

)è(äæä êøãä éô ìò äðäå , äìëùäå äøàä åá âéùäì êøã íãàì àéöîäù åîë 
éîùâä òáèä êøãë àìù ùãå÷ä çåøå,êôää äæä ìåãâä áåèì àöîéù êøöåä ïë , àåäå 

ç êéùîäì íãàä ìëåéùåéòáèä êøãë àìù äàîåè çåøå úåøéëòå êù, úåàîåè ïéðò àåäå 
íäî äøåúä åðú÷éçøäù íéúîä ìù äùéøãäå óåùéëä220.ìò êéùîä àåä íðéðòå  éãé 

ÇäÀæÈkÉåøíéòåãé íéàðúá ú,àîäåæå äàîåèä úåòôùä , åðîî ìåãâ øúåéä ÷åçéøä àåäù äî 
úé',ùîî åá úå÷éáãä êôä 221.à ÷ìçá åðøëæù òøä úåçë íúåàî êùîð øáãäå  'ä ÷øô '

úé åúøéæâá íäì åîùåäù', äàîåèä êùî íäî äæ éãé ìò êùîéå íá åøëæåé úåîù 
èä êøãë àìù úåòåãé úåâéøãîáòá, íéùòîë àìù íéùòî íäéãé ìò åùòé ïëå íééòáèä 

íúìåæå íéîåèøçä äùòîë,ìåòôì íää íéìòåôä çëá øñîðù äî éôë , íéìåáâä íúåàáå 
íäì åîùåäù. åùòéù íä íâ íãéá øñîðù äî éôì äìàë íéùòî åùòé íéãùä éãé ìò ïëå 

íäì íéãçåéîä íéìåáâáå.ôì úìåëéä íäì ïúéðù øåòéùä åúåàá äðäå ìåò,á ïåãàä øæâ " ä
éòáèä íáöî ìò íìåòä éðéðò íé÷éæçîä òáèä éãé÷ô íäéðôî åçãéù, íéëàìîä ìëå 

øãåñîä øåãéñä éôë úåòôùää íéàéáîä.æ åøîà äæ ìòå "ì, íéôùë -  àéìîô íéùéçëîù
äìòî ìù )ò æñ ïéøãäðñ"á.(øúåé àìå àåää øåòéùë àìà äæ äéäé àì êà , åúåàá íâå 

ùôà øáë øåòéùäúé åúøéæâá íúìåòô òðîúå íäî ÷æç çëî íä åçãéù ø',åøîà äæ ìòå , 
íéôùë åìéôàå åãáìî ãåò ïéà )íù(,áø åúåëæù éîì äæù åøàéáå , åäåìéöé íéîùä ïîù 

åì òøäì íéöåøä úà åçãéå,åøîàù äî àåäå ,äéúåëæ ùéôðã àðéðç éáø éðàù  )íù(222.   
  

  פרק ג 

  ק והנבואה"בענין הרוה

  ק"ענין רוה

 - הדרך מאיר -
 כי הקליפות בעולם אצילות ,דע): פרק א(ח שער הקליפות " ע'עי, בעניין שורשי הרע מהם 219

ע יש "ביעולמות '  אבל בג, אבל מבינה ולמעלה אין להם אחיזה כלל,ן לבד"אינם אחוזים אלא בזו
 .אשר שם אחיזה ויניקה אפילו מבינה ולמעלה של אותו עולם' אל הקלי

 איזהו דורש אל המתים זה המרעיב את עצמו והולך ): טו–ם יא יג "עכו( משנה תורה 'עי 220
ויש אחרים שהם לובשים , ולן בבית הקברות כדי שיבא מת בחלום ויודיעו מה ששאל עליו

ומקטירין קטרת ידועה וישנים לבדן כדי שיבא מת פלוני ויספר מלבושים ידועים ואומרים דברים 
כללו של דבר כל העושה כדי שיבא המת ויודיעו לוקה שנאמר לא ימצא בך מעביר , עמו בחלום

'  שנאמר לא ימצא בך מעביר וגו,אסור לשאול בעל אוב או בעל ידעוני .ודורש אל המתים' וגו
 וידעוני עצמן בסקילה והנשאל בהן באזהרה ומכין ושואל אוב וידעוני נמצאת למד שבעל אוב

המכשף חייב סקילה והוא שעשה . אותו מכת מרדות ואם כיון מעשיו ועשה כפי מאמרן לוקה
מעשה כשפים אבל האוחז את העינים והוא שיראה שעשה והוא לא עשה לוקה מכת מרדות מפני 

הרת מיתת בית דין הוא ואין שלאו זה שנאמר במכשף בכלל לא ימצא בך הוא ולאו שניתן לאז
 .לוקין עליו שנאמר מכשפה לא תחיה

 .'שעיקר תכלית הבריאה הוא הדביקות בו ית' ב אות ד"א פ"ח' עי 221
 ההיא איתתא דהות קא ,אין עוד מלבדו אמר רבי חנינא אפילו לדבר כשפים: ל בשלימות"ז 222

 זילי עבידי אין עוד מלבדו  אמר לה אי מסתייעת,מהדרא למשקל עפרא מתותי כרעיה דרבי חנינא
 שאני רבי . שמכחישין פמליא של מעלה, למה נקרא שמן מכשפים, איני והאמר רבי יוחנן.כתיב

   .חנינא דנפיש זכותיה
אם את מצלחת לעשות ,  מילתיך- מסתייע אם : לעשות לו מכשפות-  כרעיה מתותי, י"רש' פי

ואם תוכלי מאתו , ץ בי לא תוכלי להרע ואם המקום חפ- עוד מלבדו כתיב אין :לי מכשפות עשי
 . ומסרי נפשיה משמיא לאצוליה- זכותיה דנפיש :יצא ואני מקבלן
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)à(úé àøåáä ÷÷ç äðä  'íãàä ìù åòáèá, ìéëùîå ïéáî ãîìúî äéäéù 
íäéúåðéçáå íéàöîðä ìò åôé÷ùäá, åðéàù úà ùåøãéå ïðåáúé åéðôì äìâúîù äîîå 

äìâúî,åéìò ãåîòéå åäâéùéù ãò ,úéòáèä äìëùää êøã åäæå . åì àöîéù øæâ ãåò íðîà 
ãàî åæî äìåòî äìëùä,úòôùðä äìëùää àéäå ,åðééäå úé åðîî òôù åì òôùåéù  ' éãé ìò

 äæéàíéòöîàäæì ïéëäù .åìëù ìà àåää òôùä òéâäáå , øåøéáá äî ïéðò úòéãé åá òá÷åé 
úåòè éúìááå ÷ôñ éúìáá,åéúåãìåúå åéúåáñ úåîéìùá øáãä òãéå ,åúâéøãîá øáã ìë , 

ùã÷ä çåø àø÷ð äæ ïéðòå223.  
  ק"מושגי רוה

)á(ù äî íéðéðò âéùé äæ êøãá äðäå úéòáèä äìëùää øãâá, øåøéá øúåéá êà 
îëå"ù.íâéùúù úéòáèä äìëùää øãâá ïéàù äî íéðéðò ïë íâ âéùéå , äæ ììëîå 

úåøúñðäå úåãéúòä.  

 - הדרך מאיר -
 , אורים ותומים, בת קול: כי ארבע מדרגות הן בנבואה,ודע): דברים לג ח(בחיי ' רבינו' עי 223

 .דק וכלן נמשכות מן המדה הנקראת צ, וכלן מדרגות חלוקות זו למעלה מזו. נבואה,רוח הקדש
 הראשונה בת : והנני מבאר לך בכאן ארבע מדרגות הללו.)איוב כט יד( וזהו צדק לבשתי וילבשני

 בת ולא בן מוכרח היה לפי שהקול הזה 'וכוקול ויש סוד במה שאמרו בת קול ולא אמרו בן קול 
והיה אם שמוע תשמע ) דברים כח א(המגיע לאזני השומע הוא נמשך מאותו הקול שכתוב בו 

וישמע את הקול מדבר אליו והקול הזה הנשמע יקרא בת ) במדבר ז פט(אלהיך וכן עוד ' הלקול 
לפי שהוא נמשך מאותו קול וזהו לשון בת קול ועוד לטעם אחר נמרץ הוצרכו לומר בת קול כי 
היה הקול יורד לאזני השומע כמדת הכסא שהוא רחב מלמעלה וקצר מלמטה כי כן דמות כסא 

 של מעלה רחבה למעלה וקצרה למטה וזהו לשון בת קול שהיה הקול יוצא הכבוד וכן צורת האש
כמדת הכסא ובת קול זה היה נשמע תמיד לחכמי התלמוד ולחסידי הדורות בזמן בית שני שהיו 

 המדרגה השנית אורים ותומים .משתמשין בבת קול אחר שפסקה הנבואה ופסקו אורים ותומים
ספקלריא שאינה מאירה אשר מתוכה התנבאו הנביאים שהם שמות הקדש שהיו מורים על עצם א

 המדרגה השלישית רוח הקדש והיא המדה העשירית במדות ' וכוכלן הם המעידים על אמתתה
 שימצא האדם בעצמו לב , וענין רוח הקדש הוא.ונשמרת) דברים כג י(הנביא הזכרתים כבר בפסוק 

 אבל יוציא הדברים ,תבטלו הרגשותיו כללרחב ויזדמנו בפיו דברים נפלאים ויגיד העתידות ולא י
 המדרגה הרביעית . והוא אינו יודע מאין באו לו הדברים,מפיו כפי מה שישים בפיו רוח הקדש

נבואה והוא שיגיד העתידות בבטול כל הרגשותיו וישאר מופשט מן החומר וכל כליו ויתיחד עם 
  .ום או בהקיץהשכל הזך לבדו ואז יראה האור הבהיר במראות ודמיונות בחל

 באזנינו שמענו ראינו יחידי סגולה השיגו למדרגת רוח והנה): ג שער ז"ח(שערי קדושה ' עי
וכדי , והיו מגידים עתידות ומהם בעלי חכמה לא נתגלית בדורות שקדמו אלינו, הקודש בזמננו זה

אפשר שיזכה לרוח הקודש באחד מאלו ' וכו, שלא להרפות ידי הבאים אל הקודש להתקדש
  .האופנים שנאמר

וזה הוא רוח הקודש , 'וכו, שימשוך על נפשו אור עליון משורש נפשו העליונה,  הואהאחד
  .גמור

אבות (ל "שעל ידי עסקו בתורה או קיומו איזו מצוה אשר נתבאר בדברי רבותינו ז,  הואהשני
י אך בתנא, כל העושה מצוה אחת קנה לו פרקליט אחד ונוצר ממנה מלאך ממש) א"ד מי"פ

 תובוזהו ענין מה שנמצא כ.  ואז יתגלה אליו המלאך ההוא,שיקימנה תמיד וברוב כונה כהלכתה
אלא שאם לא תהיה המצוה כהלכתה יהיה המגיד ההוא , בספרים ענין המלאכים הנקראים מגידים

  .מעורב טוב ברע אמת ושקר
סידותו תגדל גלויו יתגלה אליו אליהו זכור לטוב וכפי ח, 'וכושעל ידי חסידות ,  הואהשלישי

  .אליו
 היא גדולה מכולם והוא כי יזכה לשיגלה אליו איזו נפש מהצדיקים הנפטרים הרביעי
 אלא מפני שעשה איזו מצוה ,או מזולתם, כנודע, אם מאותן שהם משורש נפשו, הראשונים

וכל , והזוכה למעלה זו ישיג שיודיעוהו חכמות וסודות גנוזים שבתורה עד להפליא. כתקונה כמוהו
  .זה כפי מעשיו

  . והיא הגרועה מכולם כי יראה בחלומותיו עניני עתידות וחכמה קרובים אל רוח הקדשהחמישי
כי אם , כי כיון שאין האדם משביע ולא מכריח העליונים,  הדרך הזאת היא הדרך הישרהוהנה

מה , כללודאי שרוח הקודש הטהור ישרה עליו בלי תערובת רע , בכח מעשיו הטובים ובקדושתו
שאין כן בהיות האדם מכריח או מבקש דרכי ההשבעה בכח מעשים ותפילות ויחודים שאם יטעה 

 .אפשר שיזדמנו לו דברים חיצונים מעורבים, בהם כל שהוא
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  העלםבק " רוהענין

)â(øáãá åàöîð úåâéøãî ìò úåâéøãî íìåàå ,òôùðä òôùä çë ïéðòá ïéá , ïéá 
åòôùä ïîæá,øáãä úåäîáå íãàä ìà åòéâä êøãá ïéá  éãé ìò åì íéòãåðå íéìâúîä íé

äæ224.ëá íðîà åøåøéáá òôùåîä äá ùéâøéù êøãá äòôùää äéäú íì.äø÷é ãåò ïëà , 
íéðéðòäî ïéðò ïëåú ìò åäãéîòéù òôù íãàä áìá òôùåéù, òôùåîä åá ùéâøé àì êà 

åááìá äáùçî úìôåðù éîë àìà, éøáãá ùã÷ä çåø äáçøä êøã ìò íéîòôì äæ àø÷éå 
æç"ì, åà úøúñð äòôùä, åéìòáì øåøéáá ùâøðå øëéð äéäéù àåä úîàá ùã÷ä çåø ìáà 

îëå"ù.  
  ענין הנבואה

)ã(äæ ìëî äìòîì íðîàå ,úøçà äìòî ùé ,äàåáðä àéäå 225. íãàä òéâéù äðéðòå 
úé àøåáá øù÷úéå"ù,ùîî úå÷éáã åá ÷áãúéå , äî âéùéå úå÷áãúää ùéâøéù ïôåàá 

åá ÷áãúî àåäù,é åãåáë åðééäã ú'226,íéðôì øàáðù êøãä ìò . åìöà øåøá øáãä äéäéå 
ììë ÷ôñ éìá åðîî ùâøåîå,åéùåçá åäùéâøéù éîùâ øáãá ÷ôúñé àìù êøãë . äðäå 

úå÷éáãä âéùä àåä äàåáðä ø÷éò,íééçá åãåò äæä øù÷äå ,éàãå ìåãâ úåîéìù äæù , 
úåìëùäå úåòéãé äæì äåìúé íìåàå, íéðéðò äæ éãé ìò âéùé íðîà éë àíééúéî íéãáëðå 

úé åéúåãåñ éøúñî ãàî',åðøëæù úòôùðä äìëùää êøãá øåøéáá íâéùéå 227, çë øúåéáå 
îëå ùã÷ä çåø ìòáî"ñá ãåò ù"ã.  

  דרך השגת הנביא

)ä( éãé ìò äéäúù àåä úàæä äâùää êøã êà  íéòöîà àìå íãàä ÷áãúé àìù
úé åãåáë úà âéùé 'ùî éãé ìò àìà åéðôì åøéáç úà äàåøù éîë äâùäì åùîùé íéúø

ïéòì úéëåëæä ùåîéù,ãåáëä âùåé íãé ìòù 228.øçà àìå ãåáëä äéäé úîàá âùåîä êà , 

 - הדרך מאיר -
 .ה"ב פמ"מורה נבוכים ח' עי 224
 .223לעיל הערה ' עי 225
שראוי לדעת , והוא. הנבואה,  והיסוד הששי:ם הקדמת פרק חלק"בפירוש המשנה לרמ' עי 226

עד אשר תקבל , ותשוב נפשם זכה, כי זה המין האנושי ימצאו בו מדות הרבה ושלימות גדולה
, ויאצל עליהם ממנה אצילה נכבדת, ואחר כך יתחבר אותו השכל האנושי אל הפועל, צורת השכל

ואין , ארוך מאוד, על דרך השלימות, וביאור זה. ניינהוזה ע, וזו היא הנבואה, והם הם הנביאים
אבל נזכיר אותם על , כי הוא כולל החכמות כלם, כוונתו להביא מופת על כל יסוד ולפרוש אמתו

  .ופסוקי התורה יעידו בנביאים הרבה, דרך סיפור בלבד
 . 248לקמן הערה ' ועי
 ואין הנבואה , מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם:)אהלכה ( משנה תורה שם 'עי 227

חלה אלא על חכם גדול בחכמה גבור במדותיו ולא יהא יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם אלא הוא 
 אדם שהוא ממולא בכל המדות .מתגבר בדעתו על יצרו תמיד והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאד

 לפרדס וימשך באותן הענינים הגדולים הרחוקים ותהיה לו דעה נכונה נסיכ שלם בגופו כש,האלו
להבין ולהשיג והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן והולך ומזרז 
עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים ולא מהבלי הזמן 

 תחת הכסא להבין באותן הצורות הקדושות ורהקשותחבולותיו אלא דעתו פנויה תמיד למעלה 
 מיד ,ה כולה מצורה ראשונה עד טבור הארץ ויודע מהן גדלו"הטהורות ומסתכל בחכמתו של הקב

 ובעת שתנוח עליו הרוח תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים .רוח הקודש שורה עליו
 מעלת שאר בני אדם לתעלה ע ויבין בדעתו שאינו כמות שהיה אלא שנ, ויהפך לאיש אחר,אישים

 . כמו שנאמר בשאול והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר,החכמים
 רבנן אמרי כל הנביאים ראו , מה בין משה לכל הנביאים:)יד' סיא פרשה (ויקרא רבה ' עי 228

ואנכי חזון הרביתי וביד ) הושע יב יא( הדא הוא דכתיב ,מתוך אספקלריא שאינה מצוחצחת
ותמונת ) במדבר יב ח( הדא הוא דכתיב ,ה ראה מתוך אספקלריא מצוחצחת ומש,הנביאים אדמה

  .יביט' ה
 . הנוקבא נקראת אספקלריא דלא נהרא דלית לה מגרמה כלום,ב"זהר ויחי רמט ע' ועי
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 éåðéù éôë äâùää äðúùúù àìàíéòöîààá äéàøë ñúåéøì÷ô, úåâéøãî äæá ïçáéå 
äúåøéëòå àéøì÷ôñàä úåøéäáå áåøé÷äå ÷åçéøä.  

  אופן ההנבא

)å(úé åúåìâäá äðäå ',áðä ìò åòôù òôùäáå àé,ìåãâ úøåáâú åéìò øáâé , ãéîå 
êôäúäì åáùçéå åòæòãæé åôåâ éøáéà ìëå åøîåç229, éåìéâ ìåáñì àìù øîåçä ÷çî äæ éë 

úåéðçåøä,úé åãåáë éåìéâ ïëù ìë '.åìèáé åéúåùâøä äðäå , àì úåéùôðä åéúåìåòô íâå 

 - הדרך מאיר -
 הגוף כשל ועשתנותיהם וכח כשמתנבאים אבריהן מזדעזעין :)בהלכה (  משנה תורה שם'עי 229

מה שתראה כמו שנאמר באברהם והנה אימה חשכה גדולה מתטרפות ותשאר הדעת פנויה להבין 
 כל הנביאים )הלכה ו. (נופלת עליו וכמו שנאמר בדניאל והודי נהפך עלי למשחית ולא עצרתי כח

ג "בביאור י): ממסכת סנהדרין' הקדמה לפרק י(ם "ש לרמב"בפיהמ' ועי. יראים ונבהלים ומתמוגגין
ו אלא כשהם ישנים בחלום חזיון לילה או ביום אחרי כל הנביאים לא נתנבא :'עיקר ז, העיקרים

ודומה כישן וענין זה יקרא ] ומתרוקנת מחשבתו[תרדמה נופלת על הנביא והתבטלו ההרגשות 
ז יתקלקלו טבעיו ויזדעזעו "אף על פי שתהיה במראה עכ, כשתבואם הנבואה' מראה ומחזה וכו

ולא נשאר בי כח ) 'י(מו שנאמר בדניאל בנייני גופו ויבעת מאוד וכמעט שיגיע עד שערי מות כ
  .'וכו] ואמר במראה נהפכו צירי עלי[' ואני הייתי נרדם וגו' והודי נהפך עלי למשחית וגו

כי אחר היות האדם בחומר זך בלי ,  יתבאר ענין הנבואהובזה ):חלק ג שער ה(שערי קדושה ' עי
ו חטא הפוגם באיזה שורש משרשי ולא יש ביד, זוהמת היצר הרע ולא בכוחות הנפש היסודית כלל

ואמנם אף על פי שהוא , הנה כאשר יכין עצמו להתדבק עד שרשו העליון יוכל להתדבק בו, נשמתו
 נשמתו מכל וכל ולהפרידה מכל עניני החומר ואז תוכל להדבק בשרשה הפשיטראוי לכך צריך ל

  .הרוחני
ני הנבואה ורוח הקודש שתמצא כתוב בכל הספרים בעני,  אין ענין ההתפשטות הזהוהנה

שאם כן אין זו נבואה אלא חלום , התפשטות ממשיי שהנשמה יוצאת מגופו ממש כענין השינה
אמנם השראת רוח הקודש על האדם הוא בהיות הנשמה בגופו בהקיץ ולא תצא , ככל החלומות

 והכח המדמה שבו שהוא כח, כי יסיר כל מחשבותיו לגמרי, אבל ענין ההתפשטות הוא. ממנו
נמשך מהנפש החיה היסודית שבו יפסיקהו מלדמות ולחשוב ולהרהר בשום ענין מעניני העולם 

ואז יהפוך כח המדמה מחשבותיו לדמות ולצייר כאלו עולה בעולמות , הזה וכאלו יצאה נפשו ממנו
עד שהגיע ציור דמיונו במקור שלו העליון ויחקקו , מזה לזה,  אשר לו שםפשוהעליונים בשרשי נ

 כל האורות במחשבתו כאלו מצויר ורואה אותם כפי דרך כחו המדמה לצייר בדעתו עניני ציורי
ואז יחשוב ויכוין לקבל אור מן . העולם הזה אף על פי שאינו רואה אותם כנודע בחכמת הטבע

ויכוין להעלות גם את העשר .  אשר שורש נשמתו נאחזת שםההעשר ספירות מאותה הנקוד
וכאשר ירד , סוף וימשיך להם הארה משם עד למטה דרך ירידה עד סופןספירות זו לזו עד האין 

האור על ידו אליהם הם שמחים בזה ומאירין מאותו האור שהמשיך אל שורש נשמתו הנאחזת 
 ממדרגה למדרגה עד שיגיע האור והשפע ההוא ידהויכוין להוריד דרך יר. בהם כפי החלק הראוי לה

ושם יצטיירו הענינים , ע עד נפש החיה וכח המדמה שבוומשם תגי, אל נפשו השכלית שבגופו
  .ואז יבינם כאלו רואה אותן בעין ממש, ההם ציור גשמי בכוחו המדמה

 אור האור היורד יצטייר בכח המדמה כדמות מלאך הדובר בו ורואה אותו או שומע ולפעמים
יועתקו אל ומשם , קולו וכיוצא בזה מאחד מחמשה חושים הידועים הנפשיים שבכח המדמה

 וואז יראה וישמע ויריח וידבר בחושי, חיצוניותם בחמשה חושים אשר גם הם מנפש החיה כנודע
כי יתגשם ויצטייר , דבר בי ומלתו על לשוני' רוח ה) 'ג ב"כ' שמואל ב(וכמו שכתוב . הגשמיים ממש

ו ולפעמים תהיה נבואתו בחמשה חושים הרוחניים אשר בכח, האור ההוא בחושים הגשמיים
  .וכל זה הוא בהתפשטות כח המדמה לגמרי מכל מחשבות החומר כנזכר, המדמה בלבד

 שהנבואה היא כדמיון החלום שנפשו השכלית יוצאת ממנו ועולה למעלה ממדרגה נמצא
ושם צופה ומביט ואחר כך חוזר ויורד ומשפיע זה האור עד נפש החיה אשר בה כח , למדרגה
וכשיקיץ האדם זוכרת נפשו הענינים ההם , תר אותן הדבריםושם מצטיירין ומתגשמים יו, המדמה

והרי נתבאר ענין הנבואה .  השומר ובכח הזוכר אשר גם הם בנפש החיה כנודע בחכמת הטבעכחב
  .כי זה בעוד הנפש בגופו זה אחר צאת הנפש, וענין החלום היטב

ור נשפע ומגיע האחד היא נבואת שאר הנביאים שבעת הא,  נבואה עצמה יש שני מיניםהאמנם
ומשם יורדת אל נפש החיה להצטייר שם בחמשה חושים , בירידתו אל נפש השכלית אשר בו

 חהפנימיים אשר בכח המדמה היו החושים החיצוניים נרתעים ברעד גדול והיו נופלין כי אין כ
והנבואה על דרך זה נקראת חלום . בהם לקבל האור ההוא ולציירו ולהגשימו בחושים החמריים

  .'ותרדמה נפלה על אברם וגו) ב"ו י"בראשית ט( על פי שאינה חלום ממש כנזכר אף
וזו , ואה שלימה שלא היו נרתעין חושי החומר כלל ומצטיירים בו בנחתב השני היא נוהמין

והסבה לזה היותו חומר זך לגמרי ונשתנה על ידי קדושת , ה"היתה נבואתו של משה רבינו ע
 .מעשיו להיות
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ïîöòî ììë åìòôé,ë äðøàùú ìáà åúé åá úåéåìú ïì 'òôùðä åòôùáå.öî äðäå  ã
ú÷áãúî åúîùðù úå÷áãúää, äìëùää ìë øãâî õåç äìëùä úåàéöî äá óñåúé 

éøîâì úéùåðàä,äîöòá àéäù äî ãöî àì äá äìëùä äéäú éë ,ùä úåéä ãöî àìà å ùø
äá øù÷úî ïåéìòä. ãöî äðîî âùåîä àåäù äîî áâùð øúåé êøãá äéäé âéùúù äî æàå 

äîöò, ùã÷ä çåø ìòáî àéáðä ìù åçë äôé äæáå úåòéãéä úâùäá åìéôà, àåä éøä éë 
íãàì øùôàù äìëùä ìëî äðåéìò äìëùäá ìéëùî, øåù÷ åúåéä úðéçáá äìëùä àéäå 

åàøåáá.úé åãåáë éåìéâ äðäå  'åúàåáðá àéáðì êùîéù äî ìëá ìòåôä äéäé àåä, äðäå 
àéáðä ùôðáù ïåéîãä çëá êùîé åðîî230éåìéâä çëî åá çøëåéù äî íéðéðò åá åøééåöéå  

ììë åîöò ãöî àìå ïåéìòä.íää úåðåéîãä êåúîå , íú÷é÷çù äìëùäå äáùçî åá êùîú 
äìâúîä ãåáëä çëî äéäú,åìëùá òåá÷ ïéðòä øàùéå ,éùåðàä åáöîì áéùé øùàë íâù , 
äøåøéáá åá äòéãéä àöîú.íéàéáðä ìëì äàåáðä ïéðò ììë äæ , íéáø úåâéøãîä éèøô êà 

ùîëå"ñá ì"ã,åúâéøãî ìëä ìòå ò åðéáø äùî ìù "ä,äøåúä åéìò äãéòäù , ãåò í÷ àìå 
ä åòãé øùà äùîë ìàøùéá àéáð 'íéðô ìà íéðô )é ãì íéøáã(231.   

 - הדרך מאיר -
שפע שופע מאת , דע כי אמיתת הנבואה ומהותה הוא): ב פרק לו"ח(בוכים  מורה נ'עי 230

. ואחר כן ישפע על הכח המדמה, באמצעות השכל הפועל על הכח הדברי תחלה' וית' האלוה ית
 והענין .וזאת היא היותר עליונה שבמדרגות האדם ותכלית השלמות אשר אפשר שימצא למינו

ואינו ענין יגיע , זה ענין אי אפשר בכל איש בשום פניםו, הההוא הוא תכלית שלמות הכח המדמ
אליו בשלמות בחכמות העיוניות והטבת המדות ואפילו יהיו כולם בתכלית מה שיוכלו להיות מן 
. הטוב והנאה שבהם עד שיחובר אל זה שלמות הכח המדמה בעיקר היצירה בתכלית מה שאפשר

אמנם הוא נמשך לטוב , לם הכח המדמהאשר מכל, תוכבר ידעת ששלמות אלו הכוחות הגופיו
שבמזגים שיהיה לאבר ההוא הנושא לכח ההוא ולטוב שבשיעורים שיהיה לו ולזכה שבלחות 

אי אפשר שיתמלא חסרונו בהנהגה בשום פנים כי האבר שמזגו רע בשורש , וזה ענין. שתהיה לו
ו למעולה לא שתחזירה, בריאותתכלית ההנהגה המשוה לו שתעמידהו על קצת , היצירה

עצם החומר אשר , או בעצמו רצוני לומר, או בהנחתו, אמנם אם יהיה חליו בשיעורו. שבתכונותיו
 .נתהוה ממנו זה מה שאין תחבולה בו

ה הוא שצריך " והיסוד השביעי נבואת מרע:ם הקדמת פרק חלק"פירוש המשנה לרמב' עי 231
והאחרונים שהיו אחריו כולם היו להאמין שהיה אביהם של כל הנביאים הראשונים שהיו מלפניו 

מכל המין האנושי והוא שהשיג ממנו יתעלה יותר ממה ' למטה ממנה במעלה והוא לבדו בחיר ה
שהשיג כל אדם שנמצא או ימצא והוא עליו השלום נבדל בתכלית ההבדלה מבני אדם עד שהשיג 

פניו שום מסך שלא לא נשאר ל[ובטלו ממנו כחות הדמיון וההרגש והשגותיו ] המעלה המלאכית[
קרעו ולא עצר בעדו שום מעצור גופני ולא נשאר בו שום דבר מן החסרון ולא מעט ולא הרבה 

ונשאר שכל בלבד ] והושבתו בו הכוחות הדמיוניים והחושים בכל השגותיו ונתבהל כוחו המתעורר
ואת משה נב' ולפיכך נאמר כי בהיותו מדבר עם השם בלא אמצעות מלאך פה אל פה אדבר בו וכו

  : ה נבדלה מכל נבואות שאר הנביאים בארבעה דברים"רבינו ע
  .ה בלא אמצעי שנאמר פה אל פה אדבר בו"שהם נבאו על ידי אמצעי ומשה רבינו ע' הא
שכל הנביאים לא נתנבאו אלא כשהם ישנים בחלום חזיון לילה או ביום אחרי תרדמה ' והב

ודומה כישן וענין זה יקרא מראה ] מחשבתוומתרוקנת [נופלת על הנביא והתבטלו ההרגשות 
ה יבואהו הדבור ביום והוא עומד מבין שני הכרובים כמו שהבטיחהו "ומחזה אבל משה רבינו ע

  .'פה אל פה וגו' ה ונועדתי לך שם וגו"הקב
ז יתקלקלו טבעיו ויזדעזעו "שהנביאים כשתבואם הנבואה אף על פי שתהיה במראה עכ' והג

ולא נשאר בי כח ) 'י(מאוד וכמעט שיגיע עד שערי מות כמו שנאמר בדניאל בנייני גופו ויבעת 
ומשה רבינו ] ואמר במראה נהפכו צירי עלי[' ואני הייתי נרדם וגו' והודי נהפך עלי למשחית וגו

אל משה פנים ' עליו השלום לא היה כן כי אם שיבואהו הדבור ולא יזוע והוא מה שאמר ודבר ה
 אדם נבעת וחרד מדברי חבירו כן משה לא היה נבעת וחרד מן הדבור ל כשם שאין"אל פנים ר

  .בעבור היותו מחובר אל השכל
שכל נביא לא תבואהו הנבואה בעת שירצה אלא כשירצה הקדוש ברוך הוא וכבר ישאר ' והד

הנביא שנים רבות ולא יתנבא ופעמים יבקש בתפלה שיתנבא ואחר הימים תבואו אבל לא 
ויפנה ] על ידי שמחת הלב[יא מה שהיא מבקש וכבר היה מהם מי שיתכוין הודיעתו הנבואה הה

אם ) 'ג' מלכים ב(' מחשבותיו כמו שעשה אלישע באמרו ועתה קחו לי מנגן והיה כמנגן המנגן וגו
כן אין בהם כח שיתנבאו כל זמן שירצו אבל משה רבינו עליו השלום היה מתנבא בכל עת כרצונו 
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  פרק ד 

  במקרי הנבואה
  הנביא ישיג כל עניני ההנבא בלי ספק

)à(úåîéìùá äàåáðä úâéøãîì òéâéùë àéáðä äðä , åì òéâîä ìë úà âéùé 
äîéìù äòéãéáå äøåøá äâùäá232,ô òà éë ùåøé"íãå÷ä ÷øôá åðøëæù äâøãää éôìù ô, 

úåðåéîãä åì åîã÷é,åðøëæù íéëøãä éôë äáùçîä ìà òéâé êë øçàå , ìà åòéâäá äðä 
åúàåáð øåøéá,úîàá àéáð åúåéä âéùé ,úé åá øù÷úî åúåéä ùåøéô ',úé åúåéäå " äìâúî ù

åì,úåìåòôä íúåà ìë åá ìòåôå ,èöð øùà úåðåéîãä úåéä âéùéå åá åøéé  íééàåáð úåðåéîã

 - מאיר הדרך -
ואומר דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש ' וגו' צוה יישנאמר עמדו ואשמעה מה י

  .אהרן בבל יבא ואין משה בבל יבוא
 כל הדברים שאמרנו הם דרך נבואה לכל ):ו"הז "פיסודי התורה הלכות ( משנה תורה 'ועי

הנביאים הראשונים והאחרונים חוץ ממשה רבינו רבן של כל הנביאים ומה הפרש יש בין נבואת 
שאר כל הנביאים שכל הנביאים בחלום או במראה ומשה רבינו מתנבא והוא ער ועומד משה ל

 הקול מדבר אליו כל הנביאים על ידי מלאך ישמעשנאמר ובבוא משה אל אהל מועד לדבר אתו ו
לפיכך רואים מה שהם רואים במשל וחידה משה רבינו לא על ידי מלאך שנאמר פה אל פה אדבר 

יביט כלומר שאין שם משל אלא ' שה פנים אל פנים ונאמר ותמונת האל מ' בו ונאמר ודבר ה
 עליו במראה ולא בחידות שאינו הרואה הדבר על בוריו בלא חידה ובלא משל הוא שהתורה מעיד

מתנבא בחידה אלא במראה שרואה הדבר על בוריו כל הנביאים יראים ונבהלים ומתמוגגין ומשה 
ר ידבר איש אל רעהו כלומר כמו שאין אדם נבהל לשמוע רבינו אינו כן הוא שהכתוב אומר כאש

דברי חבירו כך היה כח בדעתו של משה רבינו להבין דברי הנבואה והוא עומד על עומדו שלם כל 
הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו משה רבינו אינו כן אלא כל זמן שיחפוץ רוח הקודש 

ו ולהזדמן לה שהרי הוא מכוון ומזומן ועומד לובשתו ונבואה שורה עליו ואינו צריך לכוין דעת
 האל בטיחולכם ובזה ה' כמלאכי השרת לפיכך מתנבא בכל עת שנאמר עמדו ואשמעה מה יצוה ה

שנאמר לך אמור להם שובו לכם לאהליכם ואתה פה עמוד עמדי הא למדת שכל הנביאים 
פיכך אין פורשין כשהנבואה מסתלקת מהם חוזרים לאהלם שהוא צרכי הגוף כלם כשאר העם ל

מנשותיהם ומשה רבינו לא חזר לאהלו הראשון לפיכך פירש מן האשה לעולם ומן הדומה לו 
  . ולא נסתלק מעליו ההוד לעולם וקרן עור פניו ונתקדש כמלאכיםהעולמיםונקשרה דעתו לצור 

ואה שלימה שלא היו נרתעין חושי ב השני היא נוהמין )חלק ג שער ה(שערי קדושה ' ועי
והסבה לזה היותו חומר , ה"וזו היתה נבואתו של משה רבינו ע, מר כלל ומצטיירים בו בנחתהחו

כי הוסרה זוהמתו ונשאר הטוב . זך לגמרי ונשתנה על ידי קדושת מעשיו להיות במדרגת הנפש
כי בהן לבדם יש בחינת גשם ולא בנפש השכלית ,  נפשו היסודיתותוגם בכוח, והזך אשר בגופו

  .ומשם ולמעלה
כך יתגדל כח , והנה כפי מעלת מקור מחצבה.  נתבאר היות שרשים לאין קץ לנשמת האדםוכבר

וכן גם אם יהיה שורש מחצב נשמתו במקום עליון ולא תיקן ולא זכה . המשכת שפע נבואתו
גם זה לא יוכל להמשיך שפע נבואתו אלא מאותה , להמשיך אל כל השרשים אשר משם ולמטה

ובזה יתבאר לך כמה מדרגות יש , ומשם בלבד ימשך שפע נבואתו, אליה אשר תקן וזכה מדרגהה
  .בנביאים לאין קץ

 תחשוב כי כיון שבארנו שאין נפש הנביא יוצאת מגופו אם כן מה תפיסה יש במחשבתו ואל
כי הנפש כעין ענף , וזה תבין במה שכתבתי למעלה', בלתי ממשיית לעלות לפתוח השערים וכו

 דםואותו הקו הנמשך תמיד בהיות הא, ורש הדבוק באילן עד גוף האדםארוך מאד ומתפשט מהש
עולה אור מחשבתו הנקרא מושכל מן המשכיל שהיא הנפש המשכלת עד , חושק לעלות אל שרשו

ומתדבקים ונעשים אחד על ידי ההשכלה עצמה , השכל עצמו שהוא השורש העליון אשר לנפשו
 כי המושכל הוא האור והשפע עצמו היורד מן נמצא. שהיא השפע הנמשך מן השכל אל המשכיל

וזה השפע והאור הממשי הוא ענין הנקרא מחשבה והבן זה היטב כי לא , השכל אל נפש המשכלת
  .בטלת כל עניני כונת התפילות והרהורי האדם הטובים והרעים, שאם לא כן, דבר ריק הוא

ם התופש בידו בקצה ענף כענין האד,  נתבאר לך היות הנבואה מוכרחת ויכולה להיותוהרי
ואמנם לא יתנענעו , האילן בהיותו כפוף למטה ומנענעו בכח ואז כל האילן כלו מתנענע בהכרח

ואז בשמחה , העליונים במחשבת האדם התחתון זולתי בהיותו ראוי להמשיך האור העליון עליהם
 עליון לא אבל אם אין בו יכולת להמשיך עליהם אור, זו גם הם ימשיכו מאותו האור עליו

כי הבל היא ואין בה , יחשיבוהו כלל ולא יתרצו להתקרב אליו לעזרו ולהמשיך מחשבתו למעלה
  .מועיל
 .כ בשם שערי קדושה" מש229הערה ' עי 232
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úé åòôùî íéìòôð 'Ääå åéìò òôåùäÈ÷Çáäæ åòôù éãé ìò òá÷é øùà ïéðòä úòéãé åá ò233, àìå 
úåëùîðä àìå úåîãå÷ä àì äéúåðéçáá àìå åúàåáðá àì ÷ôñ íåù åì øàùé.  

  ענין המתלמדים בנבואה

)á(òãúù êéøöù äîîå , íòôá äðåéìòä äâéøãîä ìà àéáðä òéâé àì äðäù úçà, 
äìòî øçà äìòî äìòé ìáà,äîéìùä äàåáðä ìà åòéâä ãò . åîë úåãîìúä øáãá ùéå 

ïéøåá ìò ãåîòéù ãò íäéúåâéøãîá íãàä äìòéù úåëàìîäå úåîëçä øàù ìë, ïéðò äæå 
íéàéáðä éðá, êøèöî äéäù äî äàåáðä éëøãá ãîìúäì àéáðä éðôì íéãîåò åéäù 

äæì234.  
  נבואה בלתי ניכרת

)â(ôà äðäå úé åðîî éåìéâ òéâéù øù 'àéáðä øéëéù åîë åá øéëé àì àåäå íãà ìà, 
 òôùä åéìò øáâéù ãò úåùâøåîä ïî àá åäáùçé àìàéàåáðä, úåîë ïéðòä øéëé æàå 

úîàá àåäù.ä úàéø÷ äúéä äæä ïéîä ïîå  'ìàåîùì )à ìàåîù 'ã â(235, àáðúä àìù 
ìå÷ë ìå÷ åéìò äìâðù àìà òôùä åéìò òôù àìå äìçúîøúåé äæá âéùä àìå ùâøåî , ìáà 
äéëøãá äàåáðä âéùäå øéëäå òôùä åéìò òôù êë øçà.äùîì äðñä úàøî ïëå  ) úåîù â

á-ã(,ùàá øòåá äðñä äàøå úåùâøåîë àìà åì äìâð àì äìçúá ,á÷äå " åàø÷ äá åìå÷
åéáà ìù )îù"ô ø"éñ â'à (,à ìáîàì äàåáðä âéùäå òôùä åéìò òôù êë øçà éäú236.  

 - הדרך מאיר -
אה  הדברים שמודיעים לנביא במר:)גהלכה יסודי התורה פרק ז הלכות ( משנה תורה 'עי 233

 כמו . וידע מה הוא, ומיד יחקק בלבו פתרון המשל במראה הנבואה, דרך משל מודיעין לו,הנבואה
 וכמו , והוא היה משל למלכיות ושעבודן,הסולם שראה יעקב אבינו ומלאכים עולים ויורדים בו

החיות שראה יחזקאל והסיר נפוח ומקל שקד שראה ירמיה והמגלה שראה יחזקאל והאיפה שראה 
 , וכן שאר הנביאים מהם אומרים המשל ופתרונו כמו אלו ויש שהן אומרים הפתרון בלבדזכריה

 וכולן במשל ודרך חידה , כמקצת דברי יחזקאל וזכריה,ופעמים אומרים המשל בלבד בלא פתרון
 .הם מתנבאים

שמדובר בתלמידים המשמשים את , ן במדבר יא כח"רמב' ועי. ב ג ועוד הרבה' מלכים ב' עי 234
 אלו שהם מבקשין להתנבא הם :)ההלכה יסודי התורה פרק ז הלכות ( משנה תורה 'ועי. אהנבי

.  אפשר שתשרה שכינה עליהן ואפשר שלא תשרה,פ שמכוונים דעתם" ואע,הנקראים בני הנביאים
 .237ק לקמן הערה "שעה' ועי

במראה " ופעמים שישמע הדבר ההוא אשר ישמעהו ):רק מדחלק ב פ(מורה נבוכים ' עי 235
כי ,  יתבאר לך זה מענין שמואל הנביא.עד שלא ירחיק ממנו דבר,  כדבר הרגיל הנודע"הנבואה

 אחר .בענין הנבואה חשב שעלי הכהן קראו פעם אחר פעם שלש פעמים' כאשר קראו האלוה ית
 הוא באשר לא היה ,והיותו חושב אותו עליב לו זה יכי אשר חי, כן באר הכתוב עילת זה ואמר

,  ואמר בעילת זה.ין זה הסודי ולא נגלה לו עד,יודע אז שדבר האלוה לנביאים יהיה בזאת הצורה
שהוא לא היה יודע ולא נגלה לו שכן ,  רוצה בו."ושמואל טרם ידע את יי וטרם יגלה אליו דבר יי"

 רוצה בו שלא קדמה לו נבואה כי אשר יתנבא ,"'הטרם ידע את ", או יהיה אמרו, "'הדבר "הוא 
ושמואל לא התנבא קודם , ויהיה פרוש הפסוק לפי ענינו כן" במראה אליו אתודע", כבר נאמר בו

 .ולא ידע גם כן כי כן תהיה צורת הנבואה, לזה
 , והמלאך, האש: ואלו הם,משה השיג שלשה ענינים: ל"ז) ד הפשט"ג א ע(בחיי שמות ' ר' עי 236

 וראה זה בעין הבשר ממש , תחלה ראה האש שהיתה מתלקחת בסנה ואין הסנה נשרף.הוהשכינ
 , כי כשראה הסנה בוער באש הכיר שהוא אש והיה סבור שהוא אש גפרית של מטה,בהקיץ

אסורה נא ואראה את   זהו שאמר, על כן רצה להתקרב, ולא היה הסנה אוכלכןוכשהיתה דעתו 
פלא הזה אם נשתנה הסנה משאר העצים או נשתנה האש  כלומר אראה ה,המראה הגדול הזה

 ואחר שראה האש הזאת .לו היה סבור שהיה האש של מעלה לא היה מתקרב שִא,משאר האשות
 משמעות הכתוב כי ,אליו בלבת אש מתוך הסנה' ש וירא מלאך ה" וז,ת המלאךַינתחזק שכלו ברִא

חזק שכלו בראית המלאך ראה  ואחר שנת. ואחר כך המלאך מתוך האש,לבת אש ראה תחלה
 ומפני שעתה .כי סר לראות ויקרא אליו אלהים' וירא ה  וזהו שאמר,במראה הנבואה כבוד השכינה

 עד שיתחזק , למדרגהרגהה לחנכו מעט מעט ולהעלותו ממד" רצה הקב,היתה תחלת נבואת משה
 לעין השמש  אם יצא פתאום ויסתכל, לאדם היושב בבית אפל זמן מרובה,ד" משל למה.שכלו

 וכשם שיקרה זה באור . ועל כן צריך שיסתכל באור מעט מעט עד שיהיה רגיל בכך,יחשכו ראיותיו
 ,בעיים כי הדברים השכליים בדמיון הדברים הט, הוא הדין והוא הטעם בעצמו באור השכל,השמש

 . וכחות הנפש הלא הם קשורים עם כחות הגוף,כי יקרה לשכל כמקרה החושים
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  וד למתלמדיםהלימ

)ã( òôùä íäéìò êéùîéù äî íéòåãé íéðéðòá äàåáðá íéãîìúîä åãîìúé íìåàå 
ïåéìòä,óåâä øîåç úåòéðî ìèáéå ,úé åøåà éåìéâ êéùîéå  'åá úå÷áãääå,ë íììëå å úåðå

úåìäúá íéìåìäå íéùåã÷ä úåîù úåøëæäå,ùîëå íéôåøéöä éëøãá úåîù íá åôøåöé "ì237. 
íéëåæ åéäéù äî éôëåäìàä íéðéðò éãé ìò íéëìåäå íéëëãæîå íäéùòîá , åéìà åáø÷úé êë 

íäéìò òôùéå òôùä ìéçúéå êøáúé,úåâùä øçà úåâùä åâéùéå ,äàåáðä ìà åòéâéù ãò . 
÷äáåîä àéáðäå,ïåëð ìò äàåáðä éëøã øáë òãåéå , åùòé äî åúðëä éôì ãçà ìë íãîìé 

ù÷åáîä úéìëúä úà âéùäì,åìéâä åìéçúéùë ïëå  ïéðò éôë àéáðä íãîìé íäéìò íéé
äìâúîä éåìéâä,íéù÷áî íä øùà úéìëúä ïî íäì ãåò øñçéù äîå .öé äðäå è åëø

úåîéìùá äàåáðä ìù äéøåá ìò íãîò ãò êéøãîå ãîìîì,òà éë " ìéçúé øáëù ô
íééåìéâáúåòôùä íäéìò òôùäå ,ãéî ïéðòä óåñ ìà íéòéâî åàöîé äæ éðôî àì , ìáà 

öé äáø äëøãäïåëð ìò óåñä ìà òéâäì åëøè,åúðëäå åúìòî éôì ãçà ìë .  
  הבדל הנביאים

)ä(äàåáðä úìòî íâéùä éøçà íâ íðîàå , äìòîá äæî äæ íéàéáðä åðçáé 
äâéøãîå,úåëéàá ïéá úåîëá ïéá .ùåøéô ,úåáø íéîòô àáðúéù ùé éë , àáðúé àìù ùéå 

èòî àìà.äîöò äàåáðä úåëéàá ïëå ,úå÷áãúä âéùéù ùé úé åá ìåãâ ', úåìëùä ìéëùéå 
ãàî úåìåãâ,åúìëùä ïëå êë ìë äéäé àì åúå÷áãúäù ùéå .Ëé äæá íðîà  ìë ååù

íéàáðúîä,úé åá íäì øëéð úå÷éáã íäì äéäéù ',úé åðîî éåìéâå  ' íäéìà øëéð íäéìà
åá å÷ôúñé àìù øåøéáá, úåâéøãîä åðçáé äìëùääå éåìéâáå åîöò úå÷áãúäáù àìà 

áéù úåáøäåðç.  
  שליחויות הנביאים

)å(úé åðîî úåçéìùá íéçìúùî íúåéä àåä íéàéáðì òéâéù äîîå '.åðééäå , àì éë 
äàåáðä íöò àåä äæ,íéøçàì çìúùéù àéáðá ììë çøëåî åðéàå , øáë äàåáðä íöò ìáà 

úé åá ÷áãúä àåäù åäåðøàéá 'úé åúåìâäå 'åéìà, ååìúéù úåìëùääå úåòéãéä äæì ååìúéå 
îä ïîåíéàéáðì úåáø íéîòô íéøå÷ù íéø÷,íéøçàì íçìúùä àåä . òéâéù øùôà øáëå 

íéøåá ìò íòãåéå äàåáðä éëøãá ãàî é÷áå ÷äáåî àéáð ìà äæ, àìù éî ìà òéâéù øùôàå 

 - הדרך מאיר -
 נתבאר איכיות הנבואה בשער חמישי כי מחשבת וכבר ):חלק ג שער ו(קדושה שערי ' עי 237

 .הנביא מתפשטת ועולה ממדרגה למדרגה ממטה למעלה עד הגיעו למקום אחיזת שורש נשמתו
וחוזר ומורידו ממעלה למטה , ואז היה מחשב להעלות אור ספירות עד אין סוף וממשיך משם אור

 ונוטלת חלקה באור ההוא כפי שיעור אחיזת . השכליתפשונבמעלות אשר עלה עד הגיעו למטה ב
ושם מצטירים הדברים , ומשם ממשיכה בכח המדמה בנפש החיה שבו, שורש נשמתו למעלה

  .בחושים הפנימים אשר בכח המדמה או בחושים החיצונים
אלא על ידי כונות ויחודים נמסרו ,  המשכת המחשבה ההיא ודאי שלא מאליה היתה עולהוהנה

כדי , ל"כענין בני הנביאים עם שמואל ואליהו ואלישע ז, דו מאת הנביא המלמדו להתנבאבי
  .נבואהזו היא תכלית ענין ה, שבאותן היחודים שהיה מיחד היה ממשיך האור והשפע כפי רצונו

והם תפילות והזכרת שמות על שומרי הפתחין של הרקיעים .  שניות היו מלמדים אותםעוד
עד רום , שהם הארבעה יסודות והאוירים שבהם, ולם ועולם מסוף העולמותושל ההיכלות שבכל ע

ב וכנזכר בפרקי "א ע"עולם האצילות כנזכר בספר הזוהר פרשת ויקהל בענין עלית התפילות דף ר
 ואחר כך היו , ותחלה היו משתמשים לפתוח השערים שבאותה מדרגה.היכלות ובברייתות שלהם

עד הגיעם ,  וכך עולים ממדרגה למדרגה. כפי המדרגה ההיאמייחדים היחוד והתפלה המיוחדת
ואחר כך היו עוד ממשיכין מחשבותם עד האין סוף וחוזרים . לשרשם העלית ונוחים שם

  . כנזכר לעילמטהוממשיכים השפע ל
כי היו משביעים בכח שם קדוש אחד שהוא מן , פירושן הוא,  השוערים והשמות האלווענין

אל המלאך המושרש ונחצב משם והוא הממונה על שער הרקיע עצמו הספירה שבאותה מדרגה 
ואז נכנסת , ופותחו, אשר יש לו גם כן שם ידוע לאותו שער, שהוא החומר שבמדרגה ההיא

ואז ,  הנביא דרך שער ההוא מאור לאור עד אור הפנימי של הספירה שבאותה מדרגהתמחשב
 .למדרגהוכך עולה ממדרגה , מתפלל ומיחד היחוד הצריך לשם
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äæá ãîåìîå é÷á êë ìë äéäé,íéàéáðì úåéåòè åø÷éù øùôà äæ ãöîå ,åàáðúéù äîá àì , 
åîéìùé àìå íúòãî íä åùòéù äîá àìàåùðòéå íúåçéìùá éåàøù äî , àéáðä äùòîëå 

íòáøé ìù,åîöò éøáã ìò øáòù ,îëå äàåáðä éëøãá ÷ã÷åãî éúìá åúåéäî åì êùîðå " ù
æ"ùá äæ ìò ì" ñ)èô ïéøãäðñò "á238(.  

  הנביא ממה שנכלל בנבואתו אך אי אפשר שיראה מה שאינו אפשר שיתעלם מן

)æ( âéùéù íéàéáðä ïî àéáðì øùôà ãåò äðäå åúàåáðá éúéîà ïéðò, âéùé àì êà 
äá åììëðù íééúéîàä íéðéðòä ìë.ìùî êøã ,åì øîàðù éúéîà ïá äðåé ìù åúàåáð , 

 úëôäð äåðéðå)ã â äðåé( ,úåéúéîà úåðáä éúù äæä øåáéãá åììëðå:úçà , äéäù ùðåòä 
íàèç éôë íäì ãúåòî.úéðùäå ,úé åéðôì éåôö äéäù äî  'åðééäã íäá äø÷éù,ôäéù  åë

äáåèì äòøî.Äà íìåàå åãáì ùðåòä ïéðò àìà øåáéãá úîàá ììëð äéä àì åì, äéäùë 
á÷ä"äòøä ìò íçðå áù ä,íéàéáðì øáãä äìâî äéä , úùãçúî äúéäù äðåéì èøôáå 

äðåùàøä úìåæ äøéæâ íäéìò.á÷ä ììëù úåéäá íðîà "àä øåáéãá ä 'úåðáää éúù, àì 
íäéìò äøéæâ ùåãéç êøöåä,é÷úðù àìà áä äðáäá øåáéãä íé 'àá àìå'. àì äðåé ïëà 

àä äðáää àìà äìçúá âéùä 'áä àìå',æ åøîàù äî àåäå "ïéçáà àìã åäéà äðåé ì239.  
  ענין הנבואה ומלותיה ומעשיה

)ç(òãúù êéøö íðîàå ,úåðçáä éúù åðçáé íéàáðúîä úàåáðá äðäù :àä  '
ïéðòä,áäå  'úåìîäå íéøáãä.äæå ,ðä âéùéù ùé äðä éë  åì ìáâåé àìå íéðéðòäî ïéðò àéá

åðåöøë úåìîá àéáðä åäãéâé àìà úåìîá,ïë íâ úåìîá ìáâåî ïéðò åâéùéù ùéå , ïåâë 
úåøåãì íéáúëðä íéàéáðä øàùå äéîøé äéòùé ìù íäéúåàåáð, íäéúåìî åìáâð äðäù 

ãçàë íéáø íéðéðò ìåìëì äàåáðá, åîöò àéáðä úðëä éôë äöéìîä äðúùú äæá íâå 
øãååéë,åøåáéã êøãå åðåùì òáèì äåúùé íâå , íéùòî úåùòì íéàéáðì ïúéð úåáø íéîòôå 

 ïåâë íúàåáð íòåøåæàäéîøé ìù 240,åìåòå 241,ìà÷æçé ìù äðáìå 242,äìàë íéáøå . íðéðòå 
äéä, éôì êøèöî äéäù äî íéðåéìòä úåçëî úåçë íéøøåòúî åéä íää íéùòîä éãé ìòù 

ïéðòä úúéîà,åáðä äúéä åéìòù åéúåðéçá ìëá äà, àéöåäì íéã÷ôðå íéðîãæî åéä æàîå 
åì éåàøä ïîæá ìòåôì øáãä.   

  שיתוף תואר הנביא

)è(òãúù êéøö ãåò , éîì àìà úåàé àì ÷åã÷ãáå úîàá àéáð øàåú äðä éë 
äéøåá ìò äàåáðä âéùä øáëù,úé åðîî àáðúî åúåéä åì øøáúðå  'ùîëå"ì. òéâäù éîå 

áðá ÷ôñ åì øàùé àì äæìåúàåáðá úåòè åá ìåôé àìå ììë åúàå. äáçøä êøã ìò íðîà 
úåéàåáðä úåâùäá ìéçúéù éî íâ äæ øàåúá øàåúé,éùåðàä øãâì õåç éåìéâ åì òéâäå . 

åðéðòá çåèá ïééãò åðéà äìà úåâùä àìà âéùä àìù éî íìåàå,ìùëéù åì øùôàå 243, 

 - הדרך מאיר -
 דכתיב כי כן צוה אותי וכתיב ויאמר לו גם ,ונביא שעבר על דברי עצמו כגון עדו הנביא: ל"ז 238

 . וכתיב וישב אתו וכתיב וילך וימצאהו אריה,אני נביא כמוך
תני תנא קמיה דרב חסדא הכובש את נבואתו ): ב"סנהדרין פט ע(היא כדלהלן ' אצלינו הגי 239
 . מנא ידעי. אמר אביי חבריה נביאי.רי בארבלא לקי מאן מתרי ביה אמר ליה מאן דאכיל תמ,לוקה

 אם איתא . ודילמא הדרי ביה.דבר כי אם גלה סודו] אלהים[' אמר אביי דכתיב כי לא יעשה ה
 יונה מעיקרא נינוה . והא יונה דהדרי ביה ולא אודעוהו.ידהדרי ביה אודועי הוו מודעי לכלהו נביא

   .ידע אי לטובה אי לרעה איהו לא ,נהפכת אמרי ליה
 .היה טועה וסבור שהוא לרעה: ל"ז,  דלא ידע הואואיהוה "י ד"ש ברש"ועיי

 .יא-ירמיה יג א 240
 .שם כז ב 241
 .ה-יחזקאל פרקים ד 242
אשפוך את רוחי ", באמרו, ולא יטעך גם כן מה שבא ביעודים): ב פרק לב"ח(מורה נבוכים  243

, ואמר, כבר פרש זה והגיד מה תהיה הנבואה ההיא כי ,"ונבאו בניכם ובנותיכם, על כל בשר
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ñá íéðôì øàáðù áàçà éàéáð ïéðòëå"ã.ëøã íéòãåéä íðîàå íéøåá ìò äàåáðä é, íéòãåé 
ïåëð ìò äæ ìë,åàöîéù øùôàù äìàä úåìåùëîä íéòãåé ,íäéðîéñ íéøéëîå , êøãäå 

äàåáðä úúéîà ìà òéâä ãò íäî ìöðéì.ùîë íéãéîìúä úà íéãîìî åéä äìàå "ì, 
úîàä ìò íúåà íéãéîòîå úåéåòèä ïî íúåà íéèìîîå.  

  ענין נביאי השקר

)é(äæä ïéðòä ø÷éò íìåàå î àåä "à ÷ìçá ù 'ä ÷øô ' äàîåèä úåçë íúåàî
íìåòá íéàöîðù,íãéá øñîðå íòáèá ÷çåäù äî éôë íéìòåôå . åòèéù íçëá ùé äðäå 

úéúéîàä äàåáðä éëøã ïéòë íéëøãá úåòôùä åéìò åòôùåéù äîá íãàä úà, åì åìâéå 
 íéðéðòíééúéîàíéáæåëå ,áåúëä øîàù åîëå íéàìôð íéðéðò úö÷ åì åùãçéå  ùåøéôá 

ø÷ùä àéáðá,úôåî åà úåà êéìà ïúðå  )á âé íéøáã(, úôåîäå úåàä àáå )â íù .( äðäå
åðåöøá àìù íãàì äø÷éù øùôà äæ øáã,åðåöøá åì äø÷éù øùôàå .åðééäå , øùôàù 

äæ äø÷î åì äø÷éù,åéìò ìãúùä àì àåäå ,åëôä ìò ìãúùä åà , àìù éðôî äæ åì òéâäå 
åúåìãúùäå åéùòîá íìùð.åâéùäì ìãúùäå åòùøá åá äöøù éîì òéâéù øùôàå , åðééäå 

åðåöøá íá ÷áãäì ìãúùéå äìàä úåçëä éøçà êìéù,âéùäì õåôçéù äî íäî âéùäì , 
îë íéðéðò åì åìâéù åðééäã"ù,àéáðì íãàä éðá éðôì åîöò ÷éæçé íäáù , åîë íúéñéå 

õåôçéù,íäéðéòá ãáëúé åà . ìòáä éàéáð åéä äæä ïéîä ïîå äøùàäå, åéä äðäù 
äìàä úåçëá íé÷áãúî åéäù ãò äæá íéìãúùî, íäéãé ìòù íéøáã úö÷ úòéãé íéâéùîå 

íá íéðéîàîä íéúôî åéä.îëå íúàåáð ìò úåàì úåàìôð äæ çëá íéùãçî ïëå "ù. íðîàå 
íäì åøçáù äî äàîåèä ãöî àìà íäì äæ ïéàù íéòãåé åéä íîöòá íä, íéáùåç åéä àìå 

éáð íäù íîöòáíéà,ïë íéùåò åéä íááì úòùøá àìà .äæ ìò ìãúùä àìù éîì íâ êà , 
îë äæ äø÷éù øùôà äéä"ù, ÷äáåî ãîìîì äàåáðì íéìãúùîä íéëéøö åéä ïë ìòå 

îë íãîìéù"ù,íéìåöð åéä åãé ìòå .úîàá äàåáðä úâéøãîì åòéâéù ãò äæ ìëå , ïåéë éë 
åäåøéëäå ìåãâä ùøôää åàø øáë äì åòéâäù,ôà éàå  ììë äæá å÷ôúñéù ãåò íäì øù

îëå"ù.  
  ענין צדקיה בן כנענה וחביריו

)àé(íúéôù çåøá áàçà éàéáðì äø÷ù ïéðòä äéä äæä êøãä ïî äðäå , äðä éë äæå 
ãòìâ úåîøá ìåôéå êìéù åéìò øæâð åéùòî éðôî,÷æç éåúéô åì äéäéù éåàø äéäå , åãé ìòù 

àéää äîçìîä ìà êìéå êùîé, äðîî âåñé àìå åäòðîéù éåàø äéäù äî åì äø÷éù óà, 
èôùåäé åì øîàù úîàá òøéàù äîëå,ä øáã íåéë àð ùøã  ')à íéëìî 'ä áë( , àìå

íää íéàéáðä úàåáð åì ÷éôñä,úé åéðôì éåôö äéä äæ ìëù '. êøòð èôùîä úåéäá äðäå 
åúåúôì íéðéðò íéðîæðå úåëæ íéãîìîå íéâøè÷î åéä äìòîìù ïéã úéá éðôì.àöîðå  øúåéä 

çåøä ïéðò ïåâä,áàçà ìù åéðôáå åéðéòì íéàáðúî åéä ø÷ùä éàéáð íúåà ìë éë àåäå  
)à íéëìî 'áë(, íäéãé ìòù íéðéðòä íúåàá íéìãúùîå íéùòîä íúåà íéùåò åéäù åðééäå 

äàåáðä éåìéâ êùîð, åðøëæù äàîåèä éåìéâ êéùîäì àìà íéìãúùî åéä àì íä äðäå 
øúåé àìå äìòîì,ù àìà úé åøåà éåìéâ íéëéùîîù åì íéàøîå êìîá íéîøî åéä'. íðîà 

 - מאיר הדרך -
מצד הקסם והמשער או , כי כל מגיד בנעלם". בחוריכם חזיונות יראו, זקניכם חלומות יחלומון"

 ".נביאים"ולזה יקראו נביאי הבעל ונביאי האשרה . הוא גם כן יקרא נביא, מצד מחשבה צודקת
  ."ם חלוםכי יקום בקרבך נביא או חול"', הלא תראה אמרו ית

וממה שהקדמנוהו מצורך ההזמנה לנבואה וממה שזכרנו בשתוף שם ): פרק מב( ש"ועוד עיי
 כי זה הדיבור אשר שמעוהו או .ולא מנוח ואשתו נביאים, מלאך תדע שהגר המצרית אינה נביאה

והוא ענין אחד ילוה לאיש שאינו , שעלה בדעתם הוא כדמות בת קול אשר יזכרוה החכמים תמיד
 והתבונן . והוא העיקר הדוחה רוב הספקות אשר בתורה.ואמנם יטעה בזה שיתוף השם, מןמזו

 ."וימצאהו יש והנה תועה בשדה", כמו שנאמר ביוסף" ' על עין המים וגו'הוימצאה מלאך ", אמרו
 .ולשון המדרשות כולם שהוא מלאך
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åéðôì äëùîäá íéìãúùî åéä íéðô ìë ìò, åéä øùà éåìéâä úîàá íäéìò êùîð äéäå 
íéù÷áî,ì êìîä éðéòì äùòð äéä äæ øáãå äíá äðåîàá øúåé ÷æçú,áåúëä øîàù àåäå , 

íäéðôì íéàáðúî íéàéáðä ìëå )é íù.(êùîð äéäù äî äðäå  äàåáðä äúåàá íäì 
äìà úåìî åéä äàîèä,ä ïúðå çìöäå äìò  ' êìîä ãéá)åè íù( , äéäù íéøáãä åéä äìà

íäéôá øáãî àåää çåøä,íîöòá íä íéòåè åéä àìå , äî íúåìãúùä íéòãåé åéä íä éë 
äéä. åúðåîà áåøî åäéëéî éøáãì ïéîàä àìù ãò äúôúîå íäá äòåè äéä áàçà àìà 

á äàåø äéäù äîáåìù ø÷ùä éàéáð. íéàéáðä øàù ìò óéñåä äðòðë ïá äé÷ãö íðîàå 
íää,çåøä åúåàî íäì êùîðù äî éôë àìà åøîà àì íä éë , úåùòì óéñåä äé÷ãö êà 

úîàä éàéáð íéùåò åéäù äî ïéòë.äæå ,àåää éåìéâá ïéîàä øáë éë ,éúéîà åúåéä áùçå , 
úé åéðôìî êùîðå 'øîåì ãéæäù ãò,ä øîà äë  'ìàáåëå ä ')àé íù .( ãîåì àì àåä äðäå

éåàøë úéúéîàä äàåáðä éëøãá,úîàäå ø÷ùä ïéá ïéçáä àìå ,æ åøîà ïë ìòå "åéìò ì, 
 òîù àìù äî øîàù)ò èô ïéøãäðñ"à .(åøîà ïëå) íù(,äéúéòèà úåáð çåø  .ãåò åøîàå 

)íù(,èôùåäé åøéäæäù äî éôë ÷ãéîì äéì éòáéà ,á íéàáðúî íéàéáð éðù ïéàù  ïåðâñ
ãçà.âéùäì íéìéâø åéäù äîî øúåé éåìéâ ïîæä åúåàá íää íéàéáðì äø÷ úîàá äðäå , 

íéìéâø åéäù äîî äðåù êøãáå, åúàåáð äúéä íòôä äúåàù åì äîãðå äé÷ãö äòèù ãò 
úéúéîà,òà "îë äàîåèä ãöì àìà äéä àì íúåìãúùäù ô"ù, äáñð äúéä úàæ ìáà 
ä úàî 'îëå"áèéä ïáäå ù.   

  
   פרק ה

  בהבדל שבין נבואת כל הנביאים למשה

  ה"הפרש בין כל הנביאים למשרע

)à(íéúùì å÷ìçúé ììë êøã ìò äàåáðä úåâéøãî äðä :úçà , ìë úâéøãî 
ò åðéáø äùîî õåç íéàéáðä"ä.äéðùäå ,ò åðéáø äùî úâéøãî "ä.á÷äå " í÷ìéç åîöòá ä

äæ ÷åìéçá,áåúëá íìãáä øàéáå ,ä íëàéáð äéäé íà  'äàøîáåëå òãåúà åéìà  ') øáãîá
å áé (åëå äùî éãáò ïë àì' )æ íù(244.  

  חלום י מראה או"נבואת הנביאים ע

)á(íåìç åà äàøî éãé ìò íúàåáð äùîî õåç íéàéáðä ìë ììë , áåúëù åîëå 
 åá øáãà íåìçá òãåúà åéìà äàøîá)å áé øáãîá( ,á÷äù åðééäå" íåìçä ïî ùîúùî ä

àä éðá ìù íòáèá øáë ÷å÷çä úåéäì íã íäìàéáðì äàåáðä åãé ìò êéùîäì éòöîàì, 
ãçà ïéîî íåìçäå äàåáðäù àìå,úé åúîëç éðôì ïåâä øáã àåä íåìçäù àìà ', äéäéù 

ùîäì éòöîàéåãé ìò äàåáðä ê.æ åøîà àìå "äàåáðá íéùùî ãçà íåìç ì ) æð úåëøá
ò"á(,ì äìéâøä äòãåää øãâî äìòîì äòãåäå äãâä åá úåéä ãöî àìà  ÷ç éôë íãàä éðá

íúìëùä245îëå "äìòîì ù.  
)â(àéáðä ìò äàåáðä òôù øáâúäá äðäå , åîë ò÷úùéå åéùåçå åéúåùâøäî àöé 

äðéùá,íìåçå ïùéä úáùçîë åúáùçî øàùúå ,äàåáðä åì êùîú æàå . øùôà íðîàå 

 - הדרך מאיר -
 .231לעיל הערה ' עי 244
 , עמודא דאמצעיתאודאיה' נבואה כלילא שית דרגין מסטרא דאת ו): ב"סג ע(ז "תיקו' עי 245

  .ואיהי חלום אחד משתין בנבואה
' שהוא העמוד האמצעי והיא חלום א' מדרגות מצד של האות ו' נבואה כלולה בו: תרגום

  .מששים בנבואה
ות הן נובלת מיתה שינה נובלת נובל' חנינא בר יצחק אמר ג): ה' ז סי"פי(בראשית רבה ' ועי

 .נבואה חלום נובלת העולם הבא שבת
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åðøëæù êøãä ìò åúöé÷é úòá àéáðä ìà äæä øáãä òéâéù, åúèî ìò åáëùáù øùôàå 
ìä íåìçáäàåáðä åì êùîú äìé. åúåéä øçà àìà äàåáðä åäòéâú àì íéðô ìë ìò íðîà 

äîãøúä äúåàá ò÷åùîå åéùåçî õåç.ïîæ èåòéîá øáãä äø÷éù øùôà íðîà , áåùéå 
ïåùàøä åáöî ìà óëú, ãò äòùì äîãøúá ò÷úùðå ùâøää ïî àöé åàáðä úòáù àìà 

äàåáðä ìá÷éù246.  
)ã(àø íðîàå éé äðéà íéàéáðä ìù íúìàà íéàåø åáù àéøì÷ôñàá äàåøù éîë 

íéøééèöîä íéàùåðä úà,åéðôì åøéáç úà äàåøù éîë íéàåø íðéà êà , äàåøù éîë àìå 
úçà àéøì÷ôñàá, åæî øåéöä ïäá ÷úòðù úåáø úåàéøì÷ôñà êåúî äàåøù éîë àìà 

åæì.éàãå ãçà àåä äàøðä êà ,úåàéøì÷ôñàä êåúî úåàøð åéúåòåðúå ,òà " ïéàù ô
èéáîøåùéî çøåàá åéìà íé, êåúî äàåøù éîë àìà íúéàø ïéàù àìà ãåò àìå 

úçöçåöî éúìá àéøì÷ôñà247,øåîâ øåøéáá àùåðä úåàøì åì øùôà éàù , øùôà éà êë 
ãåáëä úåàøì íäì248,øåøéáá åììä íéøåéöä é÷úòä ìë øçà åìéôà ,òà " íéàåøù äîù ô

úé åãåáë àåä úîàá',ììë íìöà ÷ôñ äæá ïéàå . íâå  ïéá ìãáäå úåáø úåâéøãî ùé äæ ìëá
àéáðì àéáð,øåøéá øúåéá âéùîå åøéáç ìùî úçöçåöî åìù àéøì÷ôñàù ùéù 249, íìåàå 

îàì ïéðòä âéùî äæ ìë âéùîä àéáðäéåú, òãåúîå äìâúîäù åìöà øøáúî äðä éë åðééäã 
úé àøåáä àåä åéìà',åãåñå åúåàéöî àéøì÷ôñàä ïéðò âéùîå ,ùää ìéëùîå âéùîå  úåìë

îëå øåøéááå úîàá åì úåòôùðä"â ÷øôá äìòîì ù'.åúäù åîë íðîàå å åéìà ãåáëä òã
äìàä øåéöä é÷úòä ìë éãé ìò àåä, íéìùîå úåãéç éãé ìò íä åì úåòéâîä úåòéãéä ïë 

íåìçä êøãáå,ùîëå úòâî äàåáðä åãé ìòù éòöîàä àåäù "ì.  
  נבואת משה

 - הדרך מאיר -
אמנם המראה והוא .  איני צריך לבאר החלום מה הוא):חלק ב פרק מא( מורה נבוכים 'עי 246
והיא גם כן , "יד יי", ותקרא גם כן, מראה נבואה, והיא אשר תקרא" במראה אליו אתודע", אמרו

, יחובר לנביא בעת היקיצה כמו שהתבאר בדניאל באמרו, היא ענין איום מחריד, תקרא מחזה
". ולא עצרתי כח, והודי נהפך עלי למשחית, ולא נשאר בי כח,  הגדולה הזאתמראהואראה את ה"

ואמנם דיבור המלאך אליו והעמידו לו כל זה במראה ". ופני ארצה, ואני הייתי נרדם על פני", ואמר
וישפע , ויבוא השפע ההוא לכח הדברי,  גם כן מפעולתםובכמו זה הענין יתבטלו החושים. הנבואה
ואחר כן , ופעמים תתחיל הנבואה במראה הנבואה. וישלם ויעשה פעולתו,  הכח המדמהלממנו ע

ואז תבוא הנבואה כמו , ירבה הרתת ההוא וההתפעלות החזק הנמשך אחר שלמות פעולת המדמה
ותרדמה ", וסופו, " יי אל אברם במחזההיה דבר", אשר בא בתחילת הנבואה ההיא, שבא באברהם

  ."'ויאמר לאברם וגו", ואחר כן, "'נפלה על אברם וגו
 .231, 228לעיל הערות ' עי 247
 .הוא כינוי לשכינה" כבוד"ש) מו א(ן בראשית "רמב' עי 248
ו מן יסוד אינון לקבל שית דרגין דכורסיא דאתמר ביה שש מעלות "ס): א"לב ע(ז "תיקו' עי 249

דאיהי עטרה דברית לשתין שית זמנין עשר וסלקין לשתין לקבל שתין ' סליק בי' לכסא ואת ו
 דמיון ומראה דכלא דמיון הא דאתמר וביד דאיהיא גלגלין דסחרין לכורסיא וכורסיא תמן שכינת

יביט על שם דכל פרצופין דנביאי בה אינון רשימין אתקרי ' דמה ועלה אתמר ותמונת ההנביאים א
' ה) ב"במדבר י(ד "דמיון ועל שם דכל נהורין דלעילא מינה בה אתחזיין אתקריאת מראה הה

 בסתימו דעיינין אתקריאת מראה בחלום ורזא דמלה אני ישנה ולבי ער תודעבמראה אליו א
ן דאתקרי "ן ומטטרו"ן וחד פתחו"ראה בהקיץ ותרין ממנן תמן חד סגרוובפתיחו דעיינין איהו מ

  .בשם תרוייהו ממנא על תרין מפתחין אלין
'  ואות ו".שש מעלות לכסא" שנאמר בו ,ו מן יסוד הם כנגד שש הדרגות של הכסא"ס: תרגום

לים  ועולים לששים כנגד ששים גלג, שש פעמים עשר, לששים,שהיא עטרה של הברית' עולה בי
וביד " הדמיון הרי נאמר .מראה של הכלהשהיא הדמיון ו.  והכסא שם השכינה,שסובבים את הכסא

 על שם שכל הפרצופים של הנביאים הם ,"ה יביט"ותמונת יהו" ועליה נאמר ,"הנביאים אדמה
 היא נקראת , ועל שם שכל האורות שלמעלה ממנה בה הם נראים, נקראת דמיון,רשומים בה

 וסוד , בסתימת העינים נקראת מראה בחלום,"ה במראה אליו אתודע"יהו"תוב  זהו שכ,מראה
 , ושני ממונים שם. ובפתיחת העינים הוא מראה בהקיץ,)ש ה ב"שיה" (אני ישנה ולבי ער"הדבר 

 . ממונה על שני המפתחות הללו,ן שנקרא בשם שניהם" ומטטרו,ן" ואחד פתחו,ן"אחד סגרו
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)ä(ìò øúåé êøãá àéä äùî ìù åúàåáð êà äæ ìëî ïåé,à àåäå  ' êéøö äéä àìù
ììë íåìçì àìå åéúåùâøäå åéùåçî úàöì, åáöîá åãåò åì úòâî äàåáðä äúéä àìà 

éãéîúä,åá øîàðù åäæå , åá øáãà äô ìà äô )ç áé øáãîá( , éîë ïéðòä åì äìâúî äéäå
úçöçåöî äîöò àéäå ãáì úçà àéøì÷ôñà êåúî äàåøù250,åì úåòéâî åéä úåòéãéä ïëå  

úåãéç éãé ìò àìå íøåøéáá,øîàðù àåäå , úåãéçá àìå äàøîå )íù .( äéä åì íâ íìåàå
ìá÷ì åì øùôàù äî éôë äìâúî ãåáëä,äàøîä êåúá øééèöî åð÷åéãù éîëå , äæ úìåæ éë 

åàøåá úà âéùéù íãàì øùôà éà.ë åâéùî äéä àåää øåéöä úåçôìù êøãá äéä ìáà å åì
øåøéááå,øì÷ôñàá äàåøù éîë åúéàøì áåëéò ïéàù äøéàîå úçöçåöî àé, øîàð äæ ìòå 

ä úðåîúå ' èéáé)íù .(äôé äôé åúåà èéáî äéä äðåîúä àåäù øééèöîä øåéöä åúåà éë, 
íéàéáðä øàù ïë ïéàù äî,áèéä åéìò åãîòéù íäì øùôà äéä àì øåéöä åúåà åìéôàù . 

øåøáå äìåãâ äìëùä ìéëùî äéä âéùî äéäù øåéöä êåúî äðäåãàî ä, øàù ìëî øúåé 
îëå íéàéáðä"ù.  

)å(äùîì íéàéáðä øàù ïéá äéä ìãáä ãåòå , íãéá äéä àì íéàéáðä øàùù 
äòù ìëá àáðäì,úé àøåáä äéäù äòùá àìà  'íäéìò åòôù äøùî äéä äöåø, 

íéàáðúîå.äùî êà ,åðåöøá éåìú äéä øáãä ,úé åá øù÷úäì åãéá øåñî äéäå ', êéùîäìå 
ë éåìéâä åéìàêøåöä éô. íéðéðò àìà íéâéùî åéä àì íéàéáðä øàù ãåò íééèøô, äî 

á ïåãàäù"íäì úåìâì äöåø äéä ä.äàéøáä éøãñ ìë åì åìâéù äëæ äùî êà , åì ïúéðå 
 ùôçìå ìëä úà øå÷çì úåùøáìë, úåçúôîä ìë åãéá åøñîðå  àìù íãà ïáì åøñîð

íìåòî,áåúëä øîàù äî àåäå ,àåä ïîàð éúéá ìëá  )îáæ áé øáã(, øéáòà éðà øîàð ïëå 
êéðô ìò éáåè ìë )çé âì úåîù.(  

  מתן תורהנבואת ישראל ב

)æ(íìåë íéàéáðä äðäå , ãåáëä ïî íäì øééèöî äéäù øåéöä íéâéùî åéäù åîë 
åðøëæù åîë,åðéðòå øåéöä ãåñ íéâéùî åéäå , ãåáëä äéäéù ïéðòä äæ àöîä ãåñ ùåøéô 

øééèöî,äæ êùîð êéàå , äîå äæ ìëá äðååëä. úåãåñá úéúéîà äìëùä íéâéùî åéä ïëå 
úé åúìåãâ 'àåää øåéöä éãé ìò,øáãä úúéîà íéâéùî åéä ïë ,úé åáù  ' íåù ïéà úîàá
ììë øåéö,úé åðåöøá àéáðä éðéòì äùòð øáã àìà àåää øåéöä ïéàùå  ' òåãéä íòèä ìò

åìöà.ìàøùéì øîàð äæ øáã ìòå ,ìåæ íéàåø íëðéà äðåîúå  ìå÷ éú)áé ã íéøáã( ,ïëå, éë 
äðåîú ìë íúéàø àì )åè íù(251 , äìçú åâéùä úîàá åâéùä íéøáãä éðù äðä éë

 - הדרך מאיר -
 ולא כן משה רבן של נביאים ):וחלק ד פרק כ(עבודת הקודש ' ועי. 231, 228לעיל הערות ' עי 250

כי נבואתו מצוחצחת ובהירה נקיה מכל משל ודמיון וחידה כעין המדרגה שממנה יניקתו סוד 
זהר  (ה גלה הטעם הכמוס והנסתר באמרו"והמאור הקדוש ע, רההשמש בגבורתו אספקלריא המאי

גדלה ) ד"ג פי"ח(ש "ועיי. ' בגין דכד נהירו נפיק מאתר דכל נהורין נפקין מניה וכו)א"ב רמח ע"ח
לפי שהיתה נשמתו וצורתו למעלה ממדרגת צורות , ה מאד על שאר הנביאים"מדרגתו של משה ע

ה היתה אצולה "ה באמרם כי צורת משה ע"אמת עוזה הוא שקבלו חכמי ה, שאר הנביאים
  .  הלבןלםמתפארת ישראל העולה עד נחלה בלי מצרים שהוא עו

, והוא. בטול הגשמות, והיסוד השלישי: ם הקדמת פרק חלק"פירוש המשנה לרמב' עי 251
יארעוהו מאורעות [ולא תשיגהו מה שישיג לגופים , אינו גוף ולא כח בגוף' שהאחד הזה ית

ולזה . וכבר הרחיקו ממנו החיבור והפרוד. לא בעצם ולא במקרה, כמו התנועה והמנוחה, ]הגופים
וכל מה שבא . היה דומה לגופים, ואלו היה גוף. ואל מי תדמיוני ואשוה) ישעיה מ(אמר הנביא 

כמו , כלם הם כנגד לשון בני אדם, וכיוצא בזה, כגון הישיבה והעמידה, בספרים מתוארי הגופים
והיסוד . וכבר דברו בזה הענין חכמי הדורות הרבה. דברה תורה כלשון בני אדם) מ לא"ב(ל "שאחז

כי הוא כמו שאמרנו לא , ל לא תשיגהו בעל תמונה"ר, אנו למדין מן לא ראיתם כל תמונה, הזה' הג
 .גוף ולא כח בגוף

ה "ן הקב ובנביאים שאי,הרי מפורש בתורה): יב-יסודי התורה פרק א ח' הל(במשנה תורה ' ועי
 והגוף לא יהיה .אלהיכם הוא אלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת'  שנאמר כי ה,גוף וגוייה
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úé åúåàéöî úúéîàù 'ø÷éòå ììë øåéö íåù åá ïéà, úåðåéîãä äìà ìëî ììåùî àåäå 
éøîâì.úåéàåáðä úåðåîúä ïî äðåîú ïë íâ íäì úéìâúð úàæä äòéãéä øçàå   äéìòù
øîàð, åàøéå åëå ìàøùé é÷ìà úà' )é ãë úåîù(252,æ íéîëçä åàø÷ äæìå " ì) úùøô éøôñ

äî à÷ñéô êúåìòäá253 (úîàá ãåáëä äàøî åðéàù øåáéã äàøî, øééèöîù äàøî àìà 
øåáéãä çëî,ùîëå àéøì÷ôñàá øééèöîä øåéöä ïéðòë àåäù "ì, éèøô íéâéùî åãé ìòù 

úé åúå÷ìà úåãåñá íéðéðò ' åîëå åúâäðäå åúàéøáååðøàéáù.   
 

  חלק ד 
  החלק הרביעי 

  

  בחלקי העבודה

  חלקי העבודה

)à(íé÷ìç éðùì ÷ìçúî äãåáòä ììë ,ãåîìúä ãçàä ,äùòîä éðùäå .  
  חלקי המעשה

)á(äòáøàì ÷ìçúî äùòîä :éãéîú ãçàä ,ééîåé éðùä ,ééðîæ éùéìùä , éòéáøä 
ééø÷î.  

)â(éåçéù äî àåä éãéîúä éãéîú íãàä åá á,ä úáäà ïåâë  'åúàøéå254. éîåéä, äî 
íåé ìëá åá áééåçéù,úéáä ïîæá úåðáø÷ä åðééäå ,úåìôúä åéùëòå ,òîù úàéø÷å . éðîæä, 

íéòåãé íéðîæá åá áéåçéù äî,úåúáù ïåâë ,íéáåè íéîéå .éø÷îä , äî éôì åá áéåçéù äî 
íéø÷îä ïî åì åòéâéù,ïåâë ,äìç  àöåéëå ïáä ïåéãô øùòîå. åàöîé äìàî ãçà ìëáå 

éöíééååúåøäæàå ,ïéåàìå ïéùò åðééäã ,áåè äùòå òøî øåñ íä íäå  )åè ãì íéìäú.(  
  עיקר העבודה בכלל

)ã(à ÷ìçá øàáúð ììë êøãá äìàä íéðéðòä ìë ø÷éò íðîàå  'ã ÷øô', àåäù 
úé åéìà äéðôä ' íé÷áãúîå åì íéáø÷úî úåéäì åðì ÷÷ç øùà íéëøãä éôë åúáø÷ úù÷áå

åá.ì ìãúùðù êéøö äðäå äæä íìåòäå úåéøîåçä êùçá ÷áãä òøä úåòéðî ìë øéñä, 

 - מאיר הדרך -
 ואילו היה גוף היה . ונאמר ואל מי תדמיוני ואשוה, ונאמר כי לא ראיתם כל תמונה,בשני מקומות

עיני  ,' יד ה,אם כן מהו זה שכתוב בתורה ותחת רגליו כתובים באצבע אלהים, דומה לשאר גופים
 , הכל לפי דעתן של בני אדם הוא שאינן מכירין אלא הגופות, וכיוצא בדברים האלו,' אזני ה,'ה

 וכי חרב יש לו ובחרב , הן שנאמר אם שנותי ברק חרבי, והכל כנויים,ודברה תורה כלשון בני אדם
ר ה לבושיה כתלג חיו" אלא משל והכל משל ראיה לדבר שנביא אחד אומר שראה הקב,הוא הורג

ואחד ראהו חמוץ בגדים מבצרה משה רבינו עצמו ראהו על הים כגבור עושה מלחמה ובסיני 
כשליח צבור עטוף לומר שאין לו דמות וצורה אלא הכל במראה הנבואה ובמחזה ואמתת הדבר 

ה תמצא אם עד " מבין ולא יכולה להשיגו ולחקרו וזה שאמר הכתוב החקר אלודםאין דעתו של א
  .י תמצא"תכלית שד

, )לעיל יט כה(בעבור כי הזכיר במתן תורה וידבר אלהים , ועל דרך האמת: ן שם"ל הרמב"וז 252
דברים ה (אלהינו את כבודו ואת גדלו ואת קולו שמענו מתוך האש ' והוא כאשר אמר הן הראנו ה

והזכיר בהם , אלהי ישראל' ולא אמר כאשר יאמר בכל מקום ה, ביאר כאן שראו אלהי ישראל, )כא
שם ד (לומר שהשיגו הזקנים במראה הזאת יותר משאר העם שראו על הארץ את אשו הגדולה זה 
ואונקלוס ירמוז לזה שתרגם וחזו את יקר אלהא ) שם ה יט(כי היה לעם במחיצת ענן וערפל , )לו

  .כמנהגו במקומות אחרים', ולא תרגם ואיתגלי להון יקרא דה, דישראל
רומז הכתוב למידת " אלקי ישראל"שבאמרו , ן הוא"רמבלכאורה נראה כי היוצא מדבריו של ה

ה שהוא "ה ב"כ בצירופו עם שם הוי"משא, המלכות אותה השיגו שכן יש מקום לצייר בזה ציור
  .ושם אין מקום בדמיון לציור, גילוי של המידות הקודמות למידת המלכות

 דבור או אינו אלא  במראה זו מראה דבור אתה אומר מראה',וכו במראה ולא בחידות :ל"ז 253
 .מראה שכינה תלמוד לומר ויאמר לא תוכל לראות פני כי לא יראני האדם וחי

 .תיח ותלב' ספר החינוך סי' עי 254
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åúåîéìùá íìúùðå åá ÷áãðù ãò åì úåáø÷úäá õîàúäìå,úé åöôç ìë äæù  ' úéìëú ìëå
îëå äàéøáä úà åàåøá"ù.  

)ä( ìëá íìåòäå úåéùåðàä úå÷åç å÷çåäù äî éôë íä íéðéðòä éèøô êà 
úåîìùá íìúùäì íãàì åðúéðù íéëøãäå íäéúåðéçá, ë äàéøáä úà åîò íéìùäìååäì, 

äéôðòáå äéùøùá äéúå÷ìçî ìëá äéøãñ éôë. íéëééù øúåéä íäî úö÷ äúò øàáðå 
ïîæ ìëáå íå÷î ìëá íéâäåðå.   

  
  פרק ב 

  תלמוד תורה

)à(çøëåî ïéðò àåä äøåúä ãåîìú äðä ,äùòîä ìà òéâäì øùôà éà åúìåæù éôì . 
äùòéù äååöî àåä äî òãé àì íà éë,ùòé êéà åä255.äæ ìë úìåæ íðîà , ãåîìúá ùé 

íãàä ìù åúåîéìùì ìåãâ úéìëú,à ÷ìçá äøö÷á ïéðòä åðøëæä øáëå  'ã ÷øô', íðîà 
øúåé åá êéøàð äúò.  

  ת כפי ענין ההשפעות"הת] ערך[

)á(úé åðîî úåòôùðä úåòôùää ììëá  'åéúåéøá êøåöì, äðåéìò úçà äòôùä ùé 
úåòôùää ìëî, ø÷é øúåéä àåä äðéðòù  äìåòîåáùíéàöîðá àöîéù øùôàù äî ìë, 

úåàöîðá àöîéù øùôàù äî úéìëú àåäù åðééäå,úé åìù éúéîàä úåàéöîä ïéòî '256, 
úé åúìòî úúéîà ïéòî äìòîå ø÷éå'.úé ïåãàä ÷ìçîù äî àåä àåäå " ìà åø÷éå åãåáëî ù

åéàåøá257.úé àøåáä øù÷ íðîàå  'úé åðîî àøáð ïéðòá úàæ åúòôùä úà ' úéìëúì äæ
äøåúä àåäå.úåðéçá éúùá íìúùî äæ ïéðòå :äìëùäáå ïåéâäá 258.íù åðøàéáù äî äæå , 

á ïåãàä øáéç äðä éë"íéøîàîå úåìî ììë ä,ä ììë íäù  'äøåú éùîåç, íäéøçàå 
íéáåúëå íéàéáð äâéøãîá,úàæä äòôùää íäá øù÷å , íéøåáéãä åøáãåéùëù ïôåàá 

íúåà øáãîì úàæä äòôùää êùîú íää,áå  åìáâåäù íéìåáâá äæä ïåéâää äéäéù éàðú
îëå åì"ñá íéðôì ù"ã,íää íéøåáéãá ììëðù äî úìëùäá ïëå ,éúéîàä íäéëøã éôì é í

íúåà ìéëùîì úàæä äòôùää êùîú. ìëë úàæä äòôùäá ùé úåâéøãî úåâéøãî íðîàå 
úåàéöîáù íéðéðòäå úåòôùää øàù.ìëùääå ïåéâää é÷ìçá äìàä úåâéøãîä å÷ìçúðå  ä

 úçà äâéøãî êùîú ïåéâääî ãçà ÷ìçáù úåàð åúåéä äðåéìòä äîëçä äúàøù äî éôë
äòôùää ïî,úøçà äâéøãî øçà ÷ìçáå .äìëùäá ïëå . äøåúä ãåîìúî ÷ìç êì ïéà êà 

úàæä äîøä äòôùää úåâéøãîî úçà äâéøãî åá êùîú àìù, íéàðúä åá åøîùé íà 
íéëøèöîä.  

)â(äìòúúù äî ìëù èåùô äæ äðäå äìëùää , äòôùää úâéøãî øúåé ìãâú 
äãé ìò êùîúù,íúðåë ìéëùéù éî íò ãáì úåàø÷îä ïåùì ìéëùéù éî äåùé àìå . àìå 

 äðååëä ìéëùéù éîúéçèùäíäáù ,øúåé äá ÷éîòéù éî íò . úö÷ äá ÷éîòäù éî àìå 
äáøä äá ÷éîòéù éî íò259.úé åãñçî äéä íðîà ', êùîú äìëùää ïî ÷ìç ìëáù 

 - הדרך מאיר -
נשאלה , וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד: ב"קידושין מ ע' עי 255

ע " נענה ר. מעשה גדול,אמר נענה רבי טרפון ו. תלמוד גדול או מעשה גדול,שאילה זו בפניהם
 .שהתלמוד מביא לידי מעשה,  תלמוד גדול,נענו כולם ואמרו,  תלמוד גדול,ואמר

ח שער הארת המוחין "ע' ועי.  נובלות חכמה שלמעלה תורה):ה' ז סי"פי(בראשית רבה ' עי 256
 .פרק ח
 .81לעיל הערה ' עי 257
 .84, 83לעיל הערות ' עי 258
בא וראה כמה קשה יום ,  רבי ישמעאלאמר) פרשה י(מדרש משלי  'ועי. 83לעיל הערה ' עי 259

 בא מי שיש בידו מקרא ואין 'וכו. דון את כל העולם כולו בעמק יהושפטה ל"שעתיד הקב, הדין
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ïî äâéøãîäòôùää ,úàæä äìåãâä äòôùää ïî çéåøé äá ìéëùäù éî ìëù ãò , äî 
àéää äìëùäá øù÷ðù,äìëùä íåùì òéâä àìù éîå ,ãáì ïåéâäì àìà , éòöîà äéäé øáë 

úàæä äòôùää ïî úö÷ åì íâ ÷ìåçéùì åì, éîå èòî éî äì íéëåæ ìàøùé ìù ïáåø àöîðå 
øúåé.  

  ענין חלקי התורה

)ã(ää úàæ úìåæ íðîàå  åøåòéùë äá íãàä éðá úåìãúùä ìåîâì úàöîðä äâøã
éúéîàä,äàéøáä ììë äá ï÷úì êéøöù äî éôì ÷åìéçå äâøãä äá àöîð ãåò , ïéàù ãò 

åãé ìò ï÷åúé àìù äðîî ÷ìç,äàéøáä ììë é÷ìçî ÷ìç íìùåéå .àöîðå , ãåáòì äöåøäù 
äîéìù äãåáò åàøåá éðôì,åúìëé éôë äé÷ìç ìëá ÷åñòéù êéøö ,éãë  ïå÷éúä åðîî òéâéù 

ë äàéøáä é÷ìç ìàåäì.æ åøîà äæä êøãä ìòå "ì, àø÷îá ùéìù åéîé íãà ùìùé íìåòì 
àøîâá ùéìù äðùîá ùéìù )ò ì ïéùåãé÷"à(260.äøåúä é÷ìç ìë äæ ììëáå , íäá ÷ìçéù 

ëá æåçàéù ãò åðîæåíì,íäî ãçàî åãé çéðé àìå .òä øåòéù êà  íäî ãçà ìëá ÷åñòéù ÷ñ
éù éåàøããî íãàä àåäù äî éôì,åúåà íéøå÷ä íéø÷îä ìë éôìå , äæî åðøáã øáëå 

ò åîöò éðôá øîàîá"ù.  
  תנאי התלמוד

 - מאיר הדרך -
והם נוטלין אותו , ומצירי גיהנם מתגברין בו כזאבי ערב, ה הופך את פניו ממנו"קבה. בידו משנה

כל ההלכות , בני, ה אומר לו"הקב. בא מי שיש בידו שני סדרים או שלשה. ומשליכין אותו לגיהנם
. עושין לו כמדרשו ראשון ראשון, ואם לאו. מוטב, ם אומר להם הניחוהוא. למה לא שנית אותם

, שיש בו טומאת שרצים, תורת כהנים למה לא שנית, בני, אומר לו.  הלכותדובא מי שיש בי
טומאת בתים וטהרת , טומאת נתקים וטהרת נתקים, טומאת נגעים וטהרת נגעים, טומאה וטהרה

סדר , טומאת מצורע וטהרת מצורע, את לידה וטהרת לידהטומ, טומאת זבין וטהרת זבות, בתים
בא מי שיש . וכל דיני ישראל שהן דנין בתוכו, ודיני ערכים,  שוההוגזיר, וידוי של יום הכפורים

שיש בהן קריאת שמע , חמשה חומשי תורה למה לא שנית, ה אומר לו"הקב. בידו תורת כהנים
למה לא למדת אגדה ולא , ה"אומר לו הקב.  תורהבא מי שיש בידו חמשה חומשי. תפילין ומזוזה

אלא שבשעה , ולא עוד,  ומכפר עונותיהן של ישראלמוחלשבשעה שהחכם יושב ודורש אני , שנית
בא מי . שהן עונין אמן יהא שמיה רבה אפילו אם נחתם גזר דינם אני מוחל להם ומכפר עונותיהן

כל הנחלים ) ז, קהלת א(שנאמר , למדתתלמוד למה לא , בני, ה אומר לו"הקב. שיש בו אגדה
, בני, ה אומר לו"הקב. בא מי שיש בידו תלמוד. מודתל, ואיזה זה. הולכין אל הים והים איננו מלא

שאין הנייה בעולמי אלא בשעה שתלמידי , צפית בגאוה, צפית במרכבה, הואיל ונתעסקת בתלמוד
כסא כבודי . אין והוגין המון התלמוד הזהחכמים יושבין ועוסקין בדברי תורה ומציצין ומביטין ורו

שלישי במה הוא . שני במה הוא משתמש. רגל ראשון במה הוא משתמש. האיך הוא עומד
. וכמה פנים הוא מתהפך בשעה אחת, חשמל האיך הוא עומד. רביעי במה הוא משתמש. משתמש

לאיזה רוח . כתפיוכמה פנים של זוהר נראין בין , הברק האיך הוא עומד. לאיזה רוח הוא משמש
 עיון כסא הכבוד האיך לןגדולה מכו. לאיזה רוח הוא משמש. כרוב האיך הוא עומד. הוא משמש

 .' וכוהוא עומד
 בתקונים פעמים אין מספר כי מעלת בעלי קבלה ונתבאר ):חלק ד פרק ב(אור נערב ' עי 260

מארי מקרא להם ומתבאר במקומות מחולפים כי . גדולה על בעלי מקרא ובעלי משנה חלק רב
כי כפי עסק , והענין. ומארי קבלה בסוד הבריאה, ומארי משנה בסוד היצירה, מדרגה בסוד העשיה

 להיות סוד המקרא בסוד לבוש , ולכן.האדם בעולם הזה כן הסתלקות המשכת שפעו מלמעלה
והעוסק במשנה להיות , תחתון אל התורה והם ספורי המעשים לכן המשכתו לבד ממקום העשיה

והם בסוד היצירה , שה סדרי משנה פירוש העלם התורה הגופנית ויוצא ממנה על צד הדרשש
ובעלי קבלה הם .  היצירה לבדינוולכן הוא ממשיך שפעו מלמעלה מהעשיה דהי, כמבואר שם

וענין זה לא . והיינו סוד הבריאה, מסתלקים יותר בסוד הלבוש הפנימי נשמה המתלבשת במצות
ע כי שם "ל תוכן הענין אם לא יקדם אליו העיון בספר פרדס בשער אבייוכל המשכיל לעמוד ע

 .ד"הארכנו בס

ז בכונת המצות והתורה כי יש שנשמתו מן "וכעד):  פרק הנגה' קלישער (עץ חיים עוד  'ועי
כ "י עסק התורה בתלמוד מתברר בהם הרוח שלו ויש במשנה שהוא היצירה והוא ג"בריאה וע

רוח ובתלמוד רוח שבבריאה שהיא נשמה ולכן תראה כי אם הכבד הוא ברוח שלו אך הוא רוח שב
 הרע שנתערב עם הטוב אינו כי אם בכלי הנפש של כיל איך אנו אוכלין אותו אך הענין "סמא

  .נ דנוגה והבן היטב מאד"הנוגה ולא בכלי של ר
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)ä(ãåîìúì úååìúäì íéëéøöä íéàðúä êà ,åîöò ãåîìúá äàøéä íä äðä 261, 
úò ìëá äùòîä ïå÷éúå262.äæå , äìúå øù÷ù äîá àìà åðéà äøåúä ìù äçë ìë äðä éë 

úé"äá äø÷éä åúòôùä úà ù, äòôùää êùîú äìëùääå äá øåáéãä éãé ìòù ãò 
àéää äìåãâä.äæ úìåæ êà , éøôñ åà íé÷ñòä øàùá øåáéãë àìà äá øåáéãä äéä àì 

äìëùääå úåîëçä,íäéðéîì éòáèä úåàéöîä úåìëùåî øàù ìëë , úòéãé àìà íá ïéàù 
àåää ïéðòä,å øáãîä àøå÷ä ùôðá ììë äìòîå ø÷é úåîöòúä åðîî òéâî ïéàå ìéëùîä, 

äàéøáä ììëì ïå÷éú àìå.úàæä äòôùää íðîàå ,îë é÷ìà äðéðò äðä "ù.ãåò àìå , àìà 
úé åðîî íéòéâîå íéëùîðä íéðéðòáù áâùðå ïåéìò øúåéä àåäù 'íéàåøáä ìà263, ïåéëå 

ïëù,äæë ïéðòá å÷ñòá ãåòøìå àåøéì íãàì åì ùéù éàãå ,ð àåä àöîðù é åé÷ìà éðôì ùâ
øåàä úëùîäá ÷ñòúîååéìà åðîî ìåãâä .Åéù êéøö äðäå Éåá ùòøéå éùåðàä åúåìôùî ù

úé åúåîîåøî',äæì äëæù áåèä å÷ìçî ãàî ìâé äðäå ,îë äãòøá êà "ù. àìù äæá ììëðå 
ùàø úåì÷á áùé264,äéøôñá àìå äéøáãá àì ïåéæá âäðî íåù âäðé àìå 265. éî éðôì òãéå 

÷ñòúîå ãîåò266.ïë äùåò àåä íàå , åãåîìú äéäé æà úîàá úåéäì åì éåàøù äî, êùîúå 
åðøëæù äòôùää åãé ìò,é÷ìàä ø÷éä åá íöòúéå ,äàéøáä ìëì äøàäå ïå÷éú êùîéå . 

åðîî øñçé äæ éàðú íà ìáà,åãé ìò äøàää êùîú àì , ìë øàùë àìà åéøáã åéäé àìå 
íìåòä éøáãá áùåçë åéúåáùçîå úøâéà àøå÷ë åðåéâä íééùåðàä íéøåáéãä.àáøãàå , 

ùàìåì áùçú äî267,åàøåá éðôì åùàø ì÷îå àøåî éìá ùã÷ä ìà áø÷ù , øáãî åãåò 
úé åúùåã÷á ÷ñòúîå åéðôì'.åá úåøéäæäå ãåáëä øåòéùå àøåîä úâéøãî éôë íìåàå , ïë 

ùîëå åãé ìò úëùîðä äòôùää úâéøãîå ãåîéìä ø÷é øåòéù äéäé"ì.  
)å(äùòîä ïå÷éú àåä éðùä éàðúäå .îäì äöøéù éî äðä éë äòôùä êéù, àåä äéäéù éåàø 

äëéùîäì ïëåîå ïåâä.íéòùôå úåîùàá åîöò úà àîèî àåä íà ïëà , åîöò ÷éçøîå 
åàøåáî,òøäå äàîåèä úåçë éøçà åéøçàî äðåæå ,åá øîàéù éàãå , íé÷ìà øîà òùøìå 

åëå é÷åç øôñì êì äî ')æè ð íéìäú( ,æ åøîà ïëå" åìàë ïåâä åðéàù ãéîìúì ãîìîä ìë ì
÷øåæéìå÷øîì ïáà  ñ)ò âì÷ ïéìåç"à.( ïî êéùîú àì åúøåúù éàãå äæë ùéà äðäå 

ììë äâéøãî íåù åðøëæù äòôùää.ôòàå "Äâ ìåãâ æø ëæ íéîëçä åðì åì"ì, åéä àì åìàù 
áèåîì íéøæåç åéäù óåñ äøåúä ãåîìú úà íéáæåò íéòùøä,òà éë " íçëá ïéàù ô

 - הדרך מאיר -
למה זה "ב  מאי דכתי:)ב"עיומא עב (' בגמ ו.אם אין יראה אין חכמה) ז"ימג "פ(אבות ' עי 261

ח שעוסקים בתורה ואין בהם יראת שמים " אוי להם לת,"מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין
 כל מי שהוא יודע ואין בידו יראת חטא אין בידו כלום :)'א'  סימ"פ(ובשמות רבה . כ"ע, 'כו

 .שקפליות של תורה ביראת חטא
ר יוחנן "וא.  לו שלא נבראהלמד שלא לעשות נוח): פרק א הלכה ב(ירושלמי ברכות ' עי 262

 .הלמד שלא לעשות נוח לו אילו נהפכה שילייתו על פניו ולא יצא לעולם
 .81לעיל הערה ' עי 263
ח נכנס לעיר אל "והוי מתאבק בעפר רגליהם כיצד בזמן שת): ב"ו מ"פ(אבות דרבי נתן ' עי 264

לא לך אצלו ואל תשב עמו לא על גבי המטה ולא על גבי הכסא ולא על תאמר איני צריך לו א
הספסל אלא שב לפניו על הארץ וכל דבר שיצא מפיו קבלהו עליך באימה ביראה ברתת ובזיע 

 . כדרך שקבלו אבותינו מהר סיני באימה ביראה ברתת ובזיע
, אלא אוחז בידו באימה, אין נוהגין בזיון בספרים):  יז– הלכה טו פרק ג(מסכת סופרים ' עי 265

ולא , לא יתננו על גבי מטה .ואין נוהגין בהן דרך בזיון, אין זורקין ספרים ממקום למקום. וקורא בו
אליעזר ' ומעשה בר, והספר עליה, ולא ישב אדם על גבי המטה. ולא תחת המטה, במרגלות המטה

 .ועמד כאדם שנשכו נחש, שישב על גבי המטה שהיה ספר עליה
שנאמר קומי ,  כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו,תנא רבי חייא) ב"דף לב ע(תמיד ' עי 266

 .'רוני בלילה לראש אשמורות שפכי כמים לבך נכח פני ה
 .262לעיל הערה ' עי 267
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úé åéðôìî êùîä íåù êéùîäì 'îë"ù,øáã øáë  ãöî íéãîåòå íéùãå÷î íîöòá äøåúä é
íîöò,úåøøåòúä úö÷ íòô øçà íòô íäî òéâé íäá ÷ñòä ãéîúäáù ãò , úåîã åîëå 

íá ÷ñåòä ìà úåðè÷áù äðè÷ äøàä,áèåîì åäøéæçúå åéìò øáâú óåñ óåñù . äî àåäå 
æ åáúëù"ì,åøîù éúøåúå åáæò éúåà éàåìä ,áèåîì ïøéæçî äáù øåàîäù  )äëéà äáø 

ã÷äá ä÷ñô äî.( ÷åçù êøã äá ÷ñòúéù éîá íéøåîà íéøáãä ïéàù àåä èåùô íðîàå 
ìåúéäå,äëìäë àìù íéðô äá úåìâì åà 268, ÷ñòúîù éîë úåçôì äá ÷ñòúéù àìà 

úåîëçä øàùá.  
  הבדל בלומדים כפי הכנתם

)æ(åéùòîá åîöò ùã÷îå øäèîù éî íìåàå , øåòéùë äòôùä åãåîìúá êéùîé àåä 
úà ïéëäù äðëääåîöò ,åçëå ãåîìúä ø÷é äáøé ïë äðëäá äáøéù øåòéùëå . äî àåäå 

ìåãâ çë íúøéèòî äúéä íúøåúù íéðåîã÷ä íéîëçá åðéöîù,ø÷éå äìòî íäì úðúåðå , 
íéðåøçàä úåøåãá àöîð àìù äî,íéðåøçàä úðëä ìò íúðëä ïåøúé éðôî . åøîà øáëå 

 óåò ìë äøåúá ÷ñåò äéäù äòùáù ìàéæåò ïá ïúðåé ìòóøùð äéä åéìò çøåô äéäù ) äëåñ
ò çë"à(åãåîéì éãé ìò åéìò äøåù äúéäù äðéëùä úàøùä íöåò éðôî .   

  
  פרק ג 

  באהבה ויראה

  ביראה

)à(à ÷ìçá åðøàéá øáë äðä  'ã ÷øô 'äàøéäå äáäàä ïéðò, íéáø÷îä íäù 
åàøåáá íãàä íé÷éáãîå,úéúéîàä äàøéå äáäàá øîàð äæå ,úé åîù úáäà íäù  'àìå 

øëùä úáäà269,ùðåòä úàøé àì åúåîîåø úàøéå 270.î àéä úàæä äàøéä äðäå è úà úøä

 - הדרך מאיר -
והמבזה את , שיםהמחלל את הקד,  רבי אלעזר המודעי אומר:)יאמשנה פרק ג (אבות ' עי 268

והמגלה פנים , והמפר בריתו של אברהם אבינו עליו השלום, והמלבין פני חברו ברבים, המועדות
 .אין לו חלק לעולם הבא, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, בתורה שלא כהלכה

 אל יאמר אדם הריני עושה מצות ): ג–הלכה א הלכות תשובה פרק י (  משנה תורה'עי 269
 ועוסק בחכמתה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה או כדי שאזכה לחיי העולם הבא התורה

ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה מהן כדי שאנצל מן הקללות הכתובות בתורה או כדי שלא 
 הזה שהעובד על דרך זה הוא עובד רךעל הד' אכרת מחיי העולם הבא אין ראוי לעבוד את ה

על דרך זה אלא עמי הארץ '  ולא מעלת החכמים ואין עובדים המיראה ואינה מעלת הנביאים
 העובד מאהבה .והנשים והקטנים שמחנכין אותן לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה

עוסק בתורה ובמצות והולך בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי 
 וסוף הטובה לבא בגללה ומעלה זו היא מעלה לירש הטובה אלא עושה האמת מפני שהוא אמת

ה אוהבו לפי שלא עבד "קבגדולה מאד ואין כל חכם זוכה לה והיא מעלת אברהם אבינו שקראו ה
אלהיך ובזמן ' ה על ידי משה שנאמר ואהבת את ה"אלא מאהבה והיא המעלה שצונו בה הקב

 .אהבה הראויה מיד יעשה כל המצות מאהבה' שיאהוב אדם את ה
פתח רבי שמעון בפקודי אורייתא ואמר פקודי אורייתא דיהב : ב"הקדמת הזהר יא ע' יע 270

הדא היא ) בראשית א א(ם "ה לישראל כלהו באורייתא בארח כלל כתיבי בראשית ברא אלהי"קב
ראשית ) תהלים קיא י(ה דאקרי ראשית דכתיב "ה דכלא ואקרי פקודא דא יראת יהו"פקודא קדמא

ה ראשית דעת בגין דמלה דא ראשית אקרי ודא איהי "יראת יהו) לי א זמש(ה "חכמה יראת יהו
תרעא לאעלא גו מהימנותא ועל פקודא דא אתקיים כל עלמא יראה אתפרש לתלת סטרין תרין 

ה בגין דייחון בנוהי "מנייהו לית בהו עקרא כדקא יאות וחד עקרא דיראה אית בר נש דדחיל מקב
ה או דממוניה ועל דא דחיל ליה תדיר אשתכח יראה דאיהו ולא ימותון או דחיל מעונשא דגופי

ה בגין דדחיל מעונשא דההוא עלמא "ה לא שוי לעקרא אית בר נש דדחיל מן קב"דחיל לקב
ה דאיהי עקרא למדחל בר "ועונשא דגיהנם תרין אלין לאו עיקרא דיראה אינון ושרשא דיליה ירא

 עלמין וכלא קמיה כלא חשיבין כמה דאתמר נש למאריה בגין דאיהו רב ושליט עקרא ושרשא דכל
  .יראה) א ב"נ(וכל דיירי ארעא כלא חשיבין ולשואה רעותיה בההוא אתר דאקרי ) דניאל ד לב(

 , מצוות התורה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל,פתח רבי שמעון במצוות התורה ואמר: תרגום
 ונקראת ,צוה הראשונה של הכל זוהי המ,"בראשית ברא אלהים. "כולן כתובות בתורה בדרך כלל
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åúåéðôåâå åúåéøîåç êùçî íãàä,äðéëùä úàøùä åéìò äøùîå 271, ïë äàøéä øåòéù éôëå 
äàøùääå äøäèä øåòéù äéäé.úàæ äàøéá àøé úåéäì òéâîù éîå , äðéëùä äéäú ãéîú 

ãéîú åéìò äøåù.îéìùá àöîð äæ øáãå ò åðéáø äùîá úå"åéìò åøîàù ä, éáâì äàøé 
àéä éúøèåæ àúìî äùî )ò âì úåëøá"á(,úéãéîú äðéëù úàøùäì äëæ ïëå . øáãä äðäå 

éåàøë åäåâéùéù íãàä éðá øàùì äù÷, åúøäè çë äéäé ïë äðîî âéùéù äî éôë íðîà 
îë åúùåã÷å"ù.ãåîìúá åà úåöîá å÷ñòúä úòá èøôáå ,ëä éàðú åì àéä äðäù  éçø

îëå àéää äåöîä åà àåää ãåîìúä úåîéìùì"ù.  
  באהבה

)á(åàøåáá íãàä úà úøù÷îå ú÷áãîä àéä äáäàäå , åúøéèòîå åçë äôéîå 
úåìåãâ úåøèò.äàøåá éðôì äîùðä úåèäìúäå áìä úçîùá ø÷éòäå ,îäå åñ íò íãàä ø

úé åîù ùåãé÷ì åãåàî ìë'272,åéðôì çåø úçð úåùòìå .à íéðéðò åøàáúð øáëå  íîå÷îá äì
íá êéøàäì êøåö ïéàå.íìåë àöåéëå ïåçèáä åãåçéáå åá äðåîàä øáçúî äæä ÷ìçì äðäå , 

úé àøåáá íãàä íé÷éáãî íéðéðò',äøàääå äùåã÷ä åá íé÷éæçîå .   
  

  פרק ד 
  ש ותפלה"בק

)à( úé åéðôì ãåáòì åðéìò åìèåä úåãåáò éúù 'åîåéá íåé, òîù úàéø÷ä íäå 
äìôúäå.îä úéá ïîæáå ïéôñåîäå íéãéîúä ùã÷.íðéðò øàáð äúòå .   

  ויחוד שליטתו' ענין יחוד מציאותו ית
àä 'òîùä úàéø÷ àåä äðä,úé åãåçé åðéðòå ',åúåëìî ìåò úìá÷å 273.ïéðòäå , éë 
úé àøåáä"íéðåúçúå íéðåéìò íéðåù íéàöîð åðåöøá àéöîä ù,éðçåø éíééîùâå í, íøãñå 

 - מאיר הדרך -
 ".ראשית דעת' יראת ה" ,"'ראשית חכמה יראת ה" שכתוב , שנקראת ראשית,'מצוה זו יראת ה

 ועל המצוה הזו מתקיים כל , וזה השער להכנס לתוך האמונה,משום שדבר זה נקרא ראשית
 יש .ל יראהקר שי ואחד ע,קר כראויי שנים מהם אין בהם ע,היראה נפרדת לשלשה צדדים. העולם

 ,נש של גופו או של ממונוו או שירא מע,אדם שירא מהקדוש ברוך הוא כדי שיחיו בניו ולא ימותו
 יש .קרי נמצאת היראה שהוא ירא מן הקדוש ברוך הוא לא שם אותה לע.ועל כן ירא ממנו תמיד

ה  שני אל.אדם שפוחד מן הקדוש ברוך הוא משום שפוחד מעונש אותו העולם ומעונש הגיהנם
 ,לטו שאדם יירא מרבונו משום שהוא גדול וש,קריהיראה שהיא ע. יראההשל ושורש קר י עאינם

א ירי הארץ ְכיוכל ד" כמו שנאמר ,א חשובים והכל לפניו ְכ,רש של כל העולמותוקר ושיע
 .יראה)ב( ולשים את רצונו באותו המקום שנקרא ,חשובים

 .היה ירא כראוי יהיה שורה עליו השכינה כאשר י)מעין ד נהר מא(חסד לאברהם ' עי 271
וכן הוא אומר כי עליך . אפילו הוא נוטל את נפשך.  ובכל נפשך):פיסקא ז(ספרי ואתחנן ' עי 272

רבי שמעון בן מנסיא אומר וכי אפשר לו לאדם . )תהלים מד(הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה 
  . עד מיצוי הנפש,שמעון בן עזאי אומר בכל נפשך אוהבהו. ליהרג בכל יום

 ואלין קיימין לאשגחא על כל אינון דמיחדי ,אהבה על שמא דהיכלא: ב" זהר פקודי רנג ע'ועי
  .יחודא דמאריהון ברחימו ומסרי נפשייהו עליה ברחימו וסלקי ואסהידו לעילא

 ואלו עומדים להשגיח על כל אותם שמייחדים את יחוד רבונם ,אהבה על שם ההיכל: תרגום
 . ועולים ומעידים למעלה,וסרים נפשם עליו באהבה ומ,באהבה
והיסוד השני אחדותו שהוא אחד ואינו : ם הקדמת פרק חלק"פירוש המשנה לרמב' עי 273

ולא , ולא כאחד המורכב שהוא נחלק לאחדים רבים, ולא כאחד המין הפרטי, כאחד המין הכללי
אחד באחדות ' אבל הוא ית. והוא מקבל חילוק לאין תכלית, כגוף הפשוט שהוא אחד במספרו

אחד וזה מצות ' אלקינו ה' והיסוד הזה השני אנו למדין ממה שנאמר שמע ישראל ה, שאין כמוהו
  .עשה

למה קדמה פרשת שמע לוהיה אם שמוע כדי שיקבל עליו עול מלכות ): א"יג ע( ברכות 'עי
  .שמים תחלה ואחר כך מקבל עליו עול מצות

מצוה השניה היא הצווי שצונו באמונת היחוד והוא שנאמין וה): עשה ב(ם "ספר המצוות לרמב
וברוב .  אחד'הינו ק אל'הכי פועל המציאות וסבתו הראשונה אחד והוא אמרו יתעלה שמע ישראל 

רוצים בזה המאמר . המדרשות תמצאם יאמרו על מנת ליחד את שמי על מנת ליחדני ורבים כאלה
ה שעשה מן החסד והטוב על מנת שנאמין היחוד שהוא אמנם הוציאנו מן העבדות ועשה עמנו מ
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íéðåù íéøãñá,î ãçà ìë ÷çá ïúðå  ìâìâúäì íéùòî úåùòìå úåìåòô ìåòôì íä
úé åúîëç äâìéôù äî éôë íéðåù íéëøãáå íéáø íéáåáéñáå íéìåâìâá 'ãçàå ãçà ìëì. 

úé àåä äðä íðîàå"ùä ùåñäå ùøéëì úéãéçéä äáåíì.   
úåðéçá éúùá ïáåî äæ ïéðòå:úåàéöîä úðéçáá ,äìåòôä úðéçááå . úðéçáá 

úåàéöîä, ÷ìçá åðøàéá øáëù äî à',àéöîä ìë êéà åúé åá íéåìú íìåë úåé ' íéëùîðå
áåðåöø,åúìåæá äìúð éúìáå åîöò ãöî çøëåî úåàéöî àåäù åúåàéöî ïë ïéàù äî . êà 

úé àåäù äî ãöî àìà úåàéöî íäì ïéà úåéàéöîä øàù ìë" íîéé÷îå íäá äöø ù
åðåöøá.   

äìåòôä úðéçáá,òàù àåä "òá èåìùì íéàøáðä ìù í÷åçá ïúéðù ô äî íéðéð
åúìåòô ÷çáù äî éôë ãçà ìë úåìåãâ úåìåòô íéìòåôå úô÷î íúìëéù, ïéà úîàá äðä 

úé àøåáä íäì øñîù äî àìà äèéìù àìå çë íäá', ìëå èéìùä éúéîàä ïåãàä àåäù 
ìåëé,úé àåäù äî àìà åðéà íéìòåô íäù äî ìëå "åìòôéù çë íäì ïúåðå ïúð ù, àåäå 

 òåøâìå óéñåäì íäéìò ïåãàäòù ìëáå úò ìëá åðåöøë.   
àåä ïéðòä ÷îåòîå,úé åúîëç äøãéñù íéøãñä éôë éøä éë  ' íéàøáðä ìù ïðå÷éúì

îë"à ÷ìçá ù', ìù íéáø íéðéðò ùé äðä øíìåòá íéááåñå íéìâìâúîù ò, ãöî íà 
íéàèåçä íãàä éðá ìù ïúøéçá,ïùðòì íäéìò øæâðù äî ãöî íàå . øáãä äàøðå 

ðåöø êôä äæù äøåàëìúé å',úé àåä äðä éë "áéèéäì åöôç ìëå áåèá àìà äöåø åðéà ù, 
úé åîù äðäå 'íéìå÷ì÷äå úåòøä úøåáâúáå íéòùøä úèéìùá ììçúî. òãåéä íðîà 

úé åéëøãá 'íéðéðòá ÷éîòîå, êøãá úåáéñî áåáéñ àìà äæ ìë ïéà íéðô ìë ìò éë òãé 
÷åîò,ëúî íìåë åäàéøáä úîìùä úãå÷ðì íéðå,ééúñî äáå îëå íéî"à ÷ìçá ù'. àöîðå 

á÷äù"íå÷ú àéä äãáì åúöòå úîàá ìëä úà âäðîä àåä ä, åúåîéìùå åáåè òéâä àéäù 
îëå åéàåøá ìà"íù ù. äìà íéìåâìâá ìâìâúäì íéøáãä íéëéøö ïéðòä úúéîà éôìù àìà 

éúéîàä áåèäå äàìôðä äîëçä úåãåñé éô ìò,Äéå ÈåÇãúé àåä éë íéìåâìâä ìë óåñá ò" ù
ãçàãçåéîå ãéçé 274,éúéîàä úéìëúä ìà àáì íäéëøãá äìàä úåáéñîä ìë ááéñ àåäå , 

åðøëæù éúéîàä áåèä àåäù.   
ïéðòä äæ ÷îåòá ãåò ììëðù äîîå,úé åãåçé úúéîà éåìéâá àåä ', øáë äðä éë äæå 

úé àøåáä àøá äðäù àåä íìåòá úåááåñä úåáéñîä ìë ììëù åðøàéá ' òøä úà
ãàä éðá åäåøéáòéùìí,áåèä úà äàéøááå íîöòá åòá÷éå . íéùøùå íéáø íé÷åç äðäå 

åéúåðéçáå åé÷ìç ìëá íìúùéùì äæä ïéðòá åùøùåä íéìåãâ, åàöîé íéáø íéèøô íìåà éë 
äàéøáá òøä ìù åúåàéöî ïéðòá,åúèéìùå åéúåìåòô , ìù åñçé ïéðòá ïë åîë íéáø íéèøôå 

åëåúá íùåîå åéúçú ïåúð àåäù äîá åîò íãàä, åéìò åøáâúä ïéðòáå, åçúôúäå 
Àëå åéøñàîîåúåà ùåá.åùáëäå òøä òðëä éôë å÷æçúäå åèùôúä áåèä úåàéöî ïéðòå .   

ù íðîàååúé àøåáä íéìòä àåä åúèéìùå åéúåìåòô òøä úåàéöî ìë ùø ' úà
åãåçé,ìëì åúúéîà íöåòá äìâúî åðéàù , åúåàéöî çë øåòéù àåä êë íìòää øåòéù éôëå 

ëå òøä ìùî"à ÷ìçá ù'.ùå åáåèá äàéøáä ìë òá÷äå åúøáòäå òøä ìåèéá ìë ùø, àåä 
úé åãåçé úúéîà éåìéâ',áåúëä øîàù äî àåäå ,åëå àåä éðà éðà éë äúò åàø ' ) áì íéøáã

 - מאיר הדרך -
כי הם יאמרו . ויקראו גם כן זאת המצוה מלכות. והרבה שיאמרו מצות יחוד. כי אנחנו חייבים בזה

 .רוצים לומר להודות ביחוד ולהאמינו. כדי לקבל עליו עול מלכות שמים) ברכות יג א(
נה שהיא כתר עליון הודך והדר אהדרך בספירה הראשו: נחוניא בן הקנה' מלשון תפילת ר 274
אקדמך בשש מאות ועשרים עמודי אור , אחד יחיד ומיוחד בנראה ובנסתר בסוד נעלם, כבודך

 .ומהם תמשך החיות בכל הספירות כולם, שהם ראש מילולך שהם תיקון לרום מעלתך
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èì(,áåúëå ,åëå åðéîàúå åòãú ïòîì  'äéäé àì éøçàå ìà øöåð àì éðôì )é âî äéòùé(. 
åìú äàéøáä ìë ïå÷éú óåñù àöîðåúé åãåçé éåìéâá é'.   

äéäéå äåä äéä àåä äðäå275ãéîú ,ãçåéîå ãéçé ãçà , äìåâî åðéà åéùëòù àìà 
éåàøë ìëì,íéàåøáä ìëì éøîâì äìâúé àáì ãéúòìå ,îë "ä äéäé àåää íåéá ù ' ãçà

 ãçà åîùå)è ãé äéøëæ .(úéúéîàä åúøåúì åëæù ìàøùé íðîà, äæä úîàä íéòãåé 
äúò íâ åéìò íéãéòîå, î àåäå"ù,ä íàð éãò íúàå  ')áé âî äéòùé( ,åðì ìåãâ úåëæ äæå.   

äåòä ìù äâäðää ììë äðäå"îëå äìéìä úâäðäå íåéä úâäðäì ú÷ìçúî æ" ù
â ÷ìçá 'à ÷øô',íéøãñä íéùãçúî áøò ìëáå ø÷åá ìëáå , íéëàìîä úåøîùîå 

äâäðää øãñ éôë íãé÷ôúì.   
ìò ãéòäì ìàøùé éðá åðçðà åðáééçúð íìåàåúé åãåçé úúéîà  'úåðéçáä ìëá, 

çøëåîä éåöîä åãáì àåäù úåàéöîä úðéçáá ïéá ùåøéô, íéàöîð íä åðîî íéàöîðä ìëå 
íéåìú åáå,úé åãáì àåäù äèéìùä úðéçáá ïéá " àìà ìòôéù ìòåô ïéàå ãçåéîä èéìùä ù

åðîî åì ïúéðù úåùøå çëî,äâäðää úðéçáá ïéá ,òàù åðééäã "äù ôî úåáø úåáéñ
ãâúå÷åîòå úåìå,ãçà àìà ááñîä ïéà ,úçà àìà úéìëúä ïéàå ,úé àåä åðééäã " ù

éúéîàä úåîéìùä úéìëú ìà ìëä úà ááñîä.òàå "úîàá äúò éåìâ äæ øáã ïéàù ô, 
ìëä óåñá òãåéå äìâé ïëå àéä êë øáãä úúéîà äðä.  

  ענין מלכותו

)á(àåä ïéçáäì ãåò ùéù äîî äðäå ,úé àøåáä éë "î àåä äðä ù ìë ìò êì
åéúåéøá.àåä äæ ïéðò ùåøéôå ,úé åúåàéöî úúéîà íðîà éë  ' åúìåæá äìúð éúìá øáã àåä

çéúî éúìáå ììëñåúìåæì ,åîöò ãöî íìùå çøëåî éåöî àåä äðä éë ,çé íåù åì ïéàå ñ íò 
ììë øçà,åðîî äèîì àìå åðîî äìòîì àì ,ñ åì ïéàù ùåøéô éììë äá äìúéù äá, àì 

úáñ íò ááåñîëå,åôøèöî íò óøèöîë àìå .á ÷åìà íùá åäàø÷ð úàæ äðéçáá äðäå "ä, 
îëå åîöò ãöî çøëåîä éåöîä åðééäã"ù.íéàøáð àøáå äöøù úåéäá íðîàå ,ëå å íì

îëå íúåðéçá ìëáå íúåàéöîá åá íéåìú"ù,ìë ïåãà åæ äðéçáá åäàø÷ð , åðîî ìëä éë 
åìù ìëäå,åðåöøë ìëá èéìù àåäå . äöø ãåò íìåàå çå åáåèáñ ìåëéáë ìéôùäì åãÂòáÈðÈåÉåú, 

çéúî úåéäìå åãåáë íåø úàñåéàøáð ìà ,òà "çé íäì ïéà úîàáù ôñììë åîò . äöøå 
íò ìà êìî úâéøãîá íäì úåéäì276, íá ìåëéáë ãáëúäìå âéäðîìå ùàøì íäì áùçéù 

åîòá ãáëúîù êìîë,êìî úøãä íò áåøá øîàðù ïéðòëå  )çë ãé éìùî.( åæ äðéçááå 
íìåò ìù åëìî åäàø÷ð.åðá ãáëúîå ùàøì åðì áùçð àåä åæ äðéçáá äðäå , åðçðà íâå 

åîòá êìîë äåöé øùà ìëì åéìà òîùéìå åúãåáò ãåáòì íéáééç277. ïë íâ åæ äðéçáá íìåàå 
åðéìò åúåëìî íéé÷ìå íåé ìëá åøéëäì åðà íéáééç, íéãáòë åéúåøéæâìå åéìà ãáòúùäìå 

íëìî ìà .úìá÷ àø÷ð äæåíéîù úåëìî ìåò .ìàøùé òîù ìù äæ ÷åñôá äðéðò ììëðå  

 - הדרך מאיר -
ליה סהדין ה מניה תלייא כל הויין ואיהו וכל הויין די"אוף הכי יהו): ב"פנחס רנז ע(זהר ' עי 275

על מארי עלמא דאיהו הוה קדם כל הויין ואיהו בתוך כל הויה ואיהו לאחר כל הויה ודא רזא 
  .דסהדין הויין עליה היה הוה

 והוא וכל ההויות שלו מעידים על אדון , ממנו תלויות כל ההויות,ה"כמו כן כאן יהו: תרגום
 וזה סוד שמעידות ,א לאחר כל הויה והו, והוא בתוך כל הויה,דם כל ההויותו שהוא היה ק,העולם

  .  היה הוה ויהיה,ההויות עליו
 .ב"ח בראשית כט ע"ב וזו"ז קכב ע"תיקו' ועי
ואין המלך ממליך את עצמו אם אין , העם ממליכין את המלך: אליעזר יא' פרקי דר' ועי 276

 .העם ממליכין אותו
כשאתם עדי אני אל וכשאין  ,ואני אל'  ואתם עדי נאם ה):פיסקא ה(ספרי פרשת ברכה  'עי 277

 .אתם עדי אין אני אל
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)ã å íéøáã(,íéëìîä éëìî êìî àåäù äæ øáãá äàãåää åðééäã , åéúåéøá ìëá êìåî 
íéðåúçúäå íéðåéìòä,îëå åéìà ãáòúùäå åúåëìî ìåò ìá÷ìå "ù.  

  תולדת העדות על יחודו וקבלת עול מלכותו

)â(åú úåàöåé åìàä íéðéðòä ìëî íðîàå äàéøáä ìë ììë ïå÷éúì úåìåãâ úåãì. 
äæå,úé åúåëìî øùàëù êøãá íéøãåñî äéúåéððåëå äàéøáä éøãñ íìåà éë " òãåð ù

åéàåøá ìë åá íéãåîå,äåìù ìëå áåè ìë íéàåøáá àöîð , íîåìùå íäá úéáøúî äëøáäå 
ìãâúî.úé åúåëìîá íéãåîå íéãáòúùî íðéàå íéãáòä õøôúäáå ',øñç áåè ìë ,çäå åù ê
øáâúî,úèìåù äòøäå .äéëøãá äìà íéðéðò íéëùîð äðäå í íéðåéìòä äàéøáä é÷ìç ìëá 

íéìòôðäå íéìòåôä íéðåúçúäå,îëå "à ÷ìçá ù'.úé åúåëìî úåéä íìåàå  ' àì åà òãåð
òãåð,íéðåúçúä éùòîî éàãå êùîð ,íîå÷îá úåãåñéä äìà åøàáúð øáëå . äî êà 

åðéðéðòì äúò êéøöù,íòè äéäé íàù úé àøåáä òéôåéùì  'åîìåò ìò êåìîéå åúåëìîá, 
íéàøáðì äìåãâä äåìùäå áøä áåèä äæî êùîé, ìëå äøäèäå äùåã÷ä äøàää äáøúå 

áåè øáã,íéãáòåùîå íéôëð åéäé òøä úåçëå ,íìåòä úáåè åì÷ì÷é àìå .àì íàå , äðä 
á÷ä"åúìùîî çë äìâî åðéàå åéðô øéúñî ä,íéèìåùå íéöøôúî òøä úåçëå , úåãìåú ìëå 

íù úåëééù ïäù íå÷î ìëá úååä äæä ïéðòä,íìåòá úåàöîðä úåòøä ìë ììë àåäå .   
äæ øáã ìò íåé ìëá íé÷æçúî ìàøùé úåéäá äðäå,úé åúåëìî íéìá÷îå  ' åá íéãåîå

íäéôáå íáìá,á÷ä òéôåî "áåèä úçú íéôëð òøä úåçëå åîìåòá ä, äëøáä úëùîðå 
íìåòì.úé åãåçé ìò ãéòäáå  'ùîë"ì,åðì äðòð äæ ãâðë äðä , ÷éæçîå åãåçéá àùðúîå 

åðøëæù éúéîàä ïå÷éúä úðéçáá ïå÷éú ìò ïå÷éú íìåòì óéñåîå, ìë íéìâìâúî åéìàù 
äâäðää úåáéñî,îëå íìùä áåèä ìò äàéøáä ãéîòä àéäù åúöò íéé÷îå "ù. äîîå 

àåä äæá ïéáúù êéøöù,éú äéäéùì àìà íéøåîà äìàä íéøáãä ìë ïéàù  äàéøáä ïå÷
åéìàî àìå íãàä éðá ãöî,äæä êøãä ìò úãîåòå àéä úøãåñî øáë äâäðää íìåà éë , 

äîìùää ìà íéëìåä äéìåâìâ ìëù,á ïåãàäù äî äæå "åçëå åáåèá ááñî ä, äúéäù àìà 
íãàä éðá éãé ìò äùòð äæ äéäéù åúîëç úøéæâ, øáãä åùòù íãàä éðá åîìúùé æàù 

äæä, äîöò äîìùää äéäúå îë íúåîéìù éìòá íîöò íéàåøáä úåéäá úéìëúá"ù. 
äìà íéøáã ìù íø÷éò ìë äæù àöîðå,á ïåãàä øãéñù äîù " úà íéìùî úåéäì ïéëäå ä

åúàéøá,íãàä éðá éãé ìò ìòåôì àöéå íìùåé ,íäì éåàøä úåîéìùá íä åîìúùéùì .  
)ã(à ÷ìçá åðøàéá øáë äðäå  'ì êùîä àåä äàéøáä ìù éúéîàä úåîéìùäù ä

úé åúåîéìùî',úåîéìùä åãáì àåä éë .úàæä äåöîä úåãìåúî äæ íâ íìåàå , åðãéòäáù 
åá ìëä úà íéìåú åðúåéäáå åãåçé ìò,úé àåä íâ "åðì ùøãð ù, äàéøáä ìëì àöîðå 

åúåîéìùá íìúùúù, åúåàéöî àåäù éùøùä éúéîàä úåàéöîá úåéàéöîä ìë íéð÷úðå 
úé 'îëå"íù ù.  

  השם ענין המוסר על קידוש

)ä( åãåçé ìò åùôð øåñîì åúòãá øîåâ íãàä úåéäì úàæä äåöîä éàðúî äðäå 
úé',úé åîù ùåãé÷ ìò äúéî éðéîå ïéøåñé ìë åéìò ìá÷ìå '278, øáãä äùò åìàë åì áùçðå 

 - הדרך מאיר -
הסכמה מוחלטת בכל עת , שצריכין אנו לקבוע בנפשנו) חלק ה סימן נה(א "ת הרשב"שו' עי 278

, מן האברים, וכל נפשנו, וחשקי לבבנו, שאנו מסכימין למסור כל תאוותנו, שנקרא הקריאת שמע
כאילו באנו , ושנראה בציור הלב. מלכותווקבלת , על יחוד קדושת שמו, והממון, ועד נטילת נפש

אלא שבכל יום , וכי אפשר ליהרג בכל יום. כי עליך הורגנו כל היום, והוא אומרו. וקיימנו, לידי כך
כי ', הרי הוא כאילו הורגנו באותה שעה עליו ית, ומסכימים על כך, ובכל נפשך, ש"שאנו קורין בק

. והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך, והוא שאמר. כאילו עשאו, כל המסכים על זה
 דף יג(, ש בגמרא בברכות"כי זה היה מדעת מ, ומדעתי. יהיו מוסכמים וחקוקים על לבבך, ל"ר
. לא יתכן אמיתת הענין, כי בלתי גמר כוונת הלב והסכמתו. עד על לבבך, עד היכן כוונת הלב, )ב"ע
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íùä ùåãé÷ ìò âøäðå ìòåôá. äàéøáä úìòåúì úåìåãâ úåãìåú úåàöåé äæ ïéðòî íâå 
ììëä ïå÷éúìåé.äæå ,ëçä éøãñîù  åàöîéù àåä íäéúåéàéöîå íéàøáðá äðåéìòä äî

äòåãé äâéøãîá íìåë íéàöîðä, äöøðä éôì úåàð úåéä äðåéìòä äîëçä äøòéùù äî 
åáöîå íìåòá.çì íå÷î úðúåð äâéøãî àéä úàæä äâéøãîä ììëå å äàîåèìå àöîéì êù

ìåòôìå èùôúäì.òãåð øåòéùá äæ ìë íðîà ,çä àöîé àìù åðééäã ååìùú àìå êù è
úåéøáä åì÷ì÷úéå éøîâì íìåòì àîèéù êë ìë äàîåèä,äæì òéâî øáãä äéä íàù , åéä 
ìåáîä ïîæá äø÷ù åîë úåçîéìå ãñôéì íìåë íéëéøö. ì÷ì÷é àìù äî øåòéùá êà 

íìåòä,÷ àìå ìåç íéðéðòä åá åøàùé ìáà åùã,íéøéäá àìå íéëåùç . úàæù äøãñ äðäå 
úéø÷éòå úéðåùàøä íúâéøãî äéäú.îà  äìåòî äøàä íá àöîú úôñåú êøãáù íð

ø÷é úòôùäå,úàæä äìôùä äâéøãîä ïî äá åìòúé ,ã÷ ïéðò íéàåøáì òéâéå å úåøéäáå ù
äåòä éôì íäì òéâéù éåàøù äî"æ.   

äàìôð äîëçá íéøòåùî íéøáãä äðäå,éåàøë åìåáâá øáã ìë , àìå úåçô àì 
øúåé. éë åðééäå øòåùø÷éò êøãá íäì äéäéù éåàø äî , úåâéøãîå íé÷ìçì ÷ìçúð äæ íâå 

úåðåù úåéèøô.úôñåú êøãá íäì äéäéù éåàø äîå , úåâéøãîå íé÷ìçì ÷ìçúð àåä íâå 
úåðåù úåéèøô. ïëå åøòåùîëå åéúåâéøãîá äæä úôñåúä íäì äéäéù éåàøù íéðîæä " ù
æòá íéðôì ãåò"ä.   

à äìòéù íéàøáðá äøàäå äòôùä ùãçúéù êéøö íåéå íåé ìëá äðäå ïî íúå
íäá úéùøùä äìôùä äâéøãîä,îë úåøéäáå ùåãé÷ íäá ïúéå "ù. äîëçä øãéñ íìåàå 

çä úøáòîå ú÷æçúîä úàæä äøàää úåàéöî äðåéìòäåíìåòä ìù êù, åá úøáâîå 
åðøëæù äùåã÷äå äìòîäå ø÷éä åéàåøááå. ìë øàùë íéðåúçúä äùòîá äëùîä äìúå 

íéðå÷éúäå úåòôùää.äàìú øùà äùòîä íðîàå åá , ùåãé÷ ìò åùôð úà íãà øåñî àåä 
úé åîù'.   

úåâéøãî ùé äæá íâå, ìòåôá íùä ùåãé÷ ìò åîöò íãà øåñîéù äøéñîä éë 
ãàî ä÷æçå äìåãâ äøàä êéùîé,íåöò ïå÷éú äàéøáá ï÷úéå , úåøéäáäå ùåãé÷ä äá äáøéå 

ìåãâ éåáéø.äáùçîá äøéñîäå ,îëå øñîäì åáìá øåîâá åðééäã "ù, íâ êéùîé  äòôùä ïë
 ïéîîäòôùäúàæ 279,äîåöò êë ìë äéäú àìù àìà . ùãçúäì êéøöù äîì íðîàå 

äâäðää éøãñ éôì íåé ìëá êùîäìå,äáùçîá äøéñîä éã ,äæ ÷åñôá äùòðä àåäå , 
ë äàéøáá úåøéäáäå ùåãé÷ä úòôùä úëùîä àéä úàöåéä äãìåúäååäì, úö÷ äì úúì 

äúâéøãî éôë íá àéäù êùçäå ìåçä ïî éåìéòúéùøùä .  
)å(àöîð ,ô ïéðò ììë ñúé åãåçéá äàãåääå úåãòä àåä òîù ìù ïåùàø ÷å ' ìëá

åéúåðçáä,íìåë íéàåøáä ìë ìò åëéìîäå åúåëìî ìåò úìá÷ , ìò øñîäì åðúòãá øåîâå 
åîù ùåãé÷.á ïåãàä úåéä äæ ìë úãìåúå "äàéøáä ìë ìò åãåçé úìùîî ÷éæçî ä, òðëäå 

òøä úåçë ãáòúùäå,÷æçúäå úé åàöîäå øáâúäå áåèä  ' íìúùúå åá äìúúù äàéøáì
åúåîéìùá,êøèöîä øåòéùá íéàåøáì éåìéò úðúåðä äòôùää êùîúå , úåøéäá íá ïúðéå 

úåàðä éôë ùåãé÷å.  
  ו"ענין בשכמל

 - מאיר הדרך -
כ "שעה'  ועי.כ"ע, ושנסכים עליה, ן על כוונה הזאתצריכין אנו להתבונ, על לבבך, כ באומרנו"ע
ד סקילה שריפה "מיתות ב' י ויכוין בד"ולכן צריך לכוין במלת אחד בשם יאהדונה: ש דרוש ה"ק

 .ס הכתוב כי עליך הורגנו כל היום" וז,ד שידעת"הרג וחנק ע
פשותינו ן של רחל הוא שאנו מוסרין נ"הדברים כי מ' פי: ח שער הכללים פרק א"ע' עי 279

 ועם אותה העלאה של נפשותינו אנו מעלין שם מן ניצוצי הקדושה ,י נפילת אפים"למיתה ע
ן של " וכן הצדיקים במיתתן עולין ומעלין ניצוצי הקדושה עמהן לצורך מ,שבתוך הקליפות אל רחל

 .'א בנוק"רחל להזדווג ז
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)æ(øçà ïå÷éú øáçúé äæä ìåãâä ïå÷éúì íðîàå , íéøîåàù çáùá ììëðä àåäå 
äæ éøçà,åðééäã ,úåëìî ãåáë íù êåøá ãòå íìåòì å.äæå , ìë ììëù åðøàéá øáë äðä éë 

úé åéúåòôùä 'úåðåù úåáéñîá íéëùîð íéðéðò íä åéúåøàäå,ëå å íéìúðå íéùøùð íì
úé åãåçéá 'éúéîàä åúåîéìùå. ììë éôì íéðåù íéìåâìâá íéâäðúî íéàøáðä äðäå 

íäéúåáéñîå äìàä úåòôùää,éúéîàä úåîéìùá íìúùäì åòéâéù àåä ìëä óåñå , éë 
 ìë éãé ìò àìà íéàåøáì íìúùää òéâé àìå êùîé àìù äðåéìòä äîëçä äøæâ íìåà

äìàä úåáéñîä,íäéìåâìâ ìë øçàå .   
åá ìëä äìúð ãåçéì äèéìùäå äìåòôä úåéäá äðäå, ïðéàù úåòôùää ìë úåòãåðå 

åéìà íéàåøáä òéâäì êøãäå ãåçéä éôðò àìà, úåìúì ïåùàø ÷åñôá äðååëä úåéäá äðäå 
îë ãåçéá ìëä"ù,äæá úåìúð úåòôùää ìë åàöîð , éúéîàä úåîéìùä ïéðò ìà áù ìëäå 

åðøëæù.íäéìò åîù äøùéù àåä íéàåøáá äæî ãìåðä äðäå , åúùåã÷ íá ÷áãúúå 
ìåãâ úå÷áãúä,ãéîú åéøçà íëéùîéå íá èåìùéå , íéîìúùîå åá íéìúð íìåë åàöîéå 

åúåîéìùá.åñá úîàá åì åòéâéù áöîä åäæå íéìåâìâä ìë ó.êë íúåéäá äðäå , åöôç àöîð 
úé 'ìãâúî åãåáëå äùòð,åéàåøáá øèòúî àåäù äøèòä ø÷éò äæå ,íá ìãâúî ìåëéáëå .   

 àìà íìúùî äæä øáãä ïéà äúò íðîàåíééðçåøá,íéùåã÷å íéøåäè íä äðä éë , 
úé åîùå 'ìåãâ úåøù÷úä íá øù÷úîå íäéìò äøåù, ìëá åéøçà ùîî íéëùîð íäå  úò

äòù ìëáå,íäá ìãâúî åãåáëå .íéðåúçúá êà , ïééãò íðéàù éðôî íìùð øáãä ïéà 
íäá áøòúî òøäå íéîìù,åðîî åøäèä àì ,úé åãåáë ïéà ìåëéáëå  'éåàøë íäá ìãâúî. 

ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá äæ çáù íéçáùî åá íäù ïå÷éúä ãöî íéëàìîä äðäå 
)á"ñô ø"éñ ä 'àë(,íéðåúçúä êà  àìå äæì íéåàø íðéà éë åúåà çáùì íäì øùôà éà 

éåàøë íäéìò äøåù íùä,íá ìãâúî ãåáëä àìå .ò åðéáà á÷òé àìà " äæì øáë äëæ ä
íìåòä ïî åúøéèô úòá,ìåñô íäá äéä àìù åéáéáñ íéùåã÷ä åéðá ìë íò åúåéäá , 

úé åãåçéá åøèòúðå 'åëå ìàøùé òîù åøîàù',ãåáë íù êåøá ï÷æä äðò æàå  íìåòì åúåëìî 
ãòå )ò åð íéçñô"à.(äæä ïéðòì íéåàø åðà ïéà åðãöîù àöîðå , åðì ïúéð åðîî úö÷ àìà 

åðéáà á÷òé ìù åãöî,éàùçá êà åúåà íéøîåà åðà ïë ìòå  )íù(, íéøåôëä íåéá éúìåæ 
îëå íéëàìîä úâéøãîì ìàøùé åá íéìòúîù"ñá åîå÷îá ù"ã.  

  ש"פרשה ראשונה דק

)ç(ôä øàù íðîàå ïéðòä äæ úîìùä íä äðä úåéùø, äùìùá ïéðòä ììëðå 
íéø÷éò,íäå :åúáäàå åúåëìî ìåò úìá÷ ,úåöî ìåò úìá÷ ,íéøöî úàéöé úøéëæå  ) úåëøá

ò âé"à.(úé åúáäàá ÷æçúäì íãàä ïéåëúé äá äðåùàø äùøôä  'äéàðú ìëá, ìëá åðééäã 
êãàî ìëáå êùôð ìëáå êááì,úé åúùåã÷ úøàä êéùîäìå  'ìåòåúé åúåëìî  ' ìëìå åéðáì

åéàöàö, êéðáì íúððùå åðééäå )æ íù( ,íãàä ìù åáöî úåðéçá ìëá ï÷úéìå, åðééäã 
åëå êúëìáå êúéáá êúáùá ')íù( ,åìù úéáä úðéçá äæá ï÷úìå,åëå íúáúëå åðééäå ' ) íù

è.(  
  ענין זכירת יציאת מצרים

)è(òåîù íà äéäåá úåöî ìåò åéìò ìá÷î êë øçà ,êë øçàå  íéøöî úàéöé øéëæî 
úéöéö úùøôá.ìàøùé åá åð÷úðù ìåãâ ïå÷éú äéä íéøöî úàéöé äðä éë åðééäå , øàùðå 

çöðì øáãä.ë úåéùåðàä øàùð ïåùàøä íãà ìù åàèç øçàî éë åðééäå åîë ì÷ìå÷î åì" ù
à ÷ìçá',ëá øáâúî òøä äéäå åììë ÷æçúéù áåèì íå÷î àöîð äéä àìù ãò åì.òàå " ô

äøáà øøáðùò åðéáà í"äì åòøæå àåä úåéäì ä',úåîåàä ìëî íéìãáð , äéä àì ïééãò äðä 
 úåéåàøä úåøèòì úåëæìå äîéìù äîåà úðéçáá ïðåëúäìå ÷æçúäì åìëåéù íå÷î íäì

íäì,íäéìò êéùçî äéäù òøä éðôî ,ïééãò íäî äàöé àìù äðåùàøä àîäåæäå . ïë ìòå 
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ùä åúåàáå íù åãáòúùéå íéøöîì åìâéù êøöåäìåãâä ãåáò,øåëä êåúá áäæë åôøåöé 280, 
åøäèéå.éåàøä ïîæä òéâäùë äðäå ,á ïåãàä ÷æéç " äôëå ìàøùé ìò åúøàäå åúòôùä úà ä

íäéðôì òøä úà,åðîî íúåà ìéãáäå ,øå ååá åéäù úåìôùä ïî íúåà íî,åéìà íìòäå . 
íìåò úìåàâ òøä ïî íéìåàâ åàöîðå, ä÷åáã äîìù äîåàì åî÷åä äàìäå íùîå úé åá', 

åá úøèòúîå.îë íéîìåòì ï÷úðù ïå÷éú äæ äðäå "ù.åðì íéòéâîùå åòéâäù úåáåèä ìëå , 
åá íéåìú íìåë,åðéôá åøéëæäìå ãéîú åúåà øåëæì åðéåèöð ïë ìòå , ÷æçúî äæ éãé ìòù 

åðéìò àåää ïå÷éúä,åðá øåàä õîàúîå ,àåää ïå÷éúä ïî êùîðä úìòåúä åðá ãéîúîå .  
  ח תיבות"רמ

)é( äìàä úåéùøôä úàéø÷ ììëá ììëð ãçà ïå÷éú ãåò íìåàå, íãàä ï÷úì àåäå 
úé åãåçé øåàá åéúåðéçá éèøô ìë',äàéøáä éèøô ìë åá ï÷úì ïëå .äæå , ììë äðä éë 

îø íä íãàä ìù åéúåðéçá"ç,îø íäå "åìù íéøáà ç. éôì ïë íâ äàéøáä é÷ìç íìåàå 
îø íä íäéúåéððåë"îøì äìá÷äá ç"àä éøáéà çíã, åãåçé øåàá åð÷úéù êéøö åìàå åìàå 

úé',îø éãé ìò ï÷úð äæå "òîù úàéø÷áù úåáéú ç281.  
  ש דשחרית"ברכות ק

)àé(æç äðäå "òîù úàéø÷ä ìù úåëøáä äæä ïéðòì åøáéç ì, íåé ìëá äðä éë äæå 
úé åéðôìî åìë úåàéöîä ìë ùãçúî',úåðéçá éúùá äæå :äãîúääå íåé÷ä úðéçáá úçà , 

çúî äðäùåúåàéöî ìò ãéîúäìå íéé÷úäì ìëá òôùä ùã.úéðùäå , íéîéä ìë äðä éë 
äðù éôìà úùùä éîéî,úé åéðôìî íéãîåòå íéøåæâ íìåë äðä  ' úåòôùäå úåøàä úðéçáá

ä íéìùéùì íìåòì íéëøèöîä íéáöîå úåéàéöîñúåîéìùä ìà òéâéå äöøðä áåáé. àöîðå 
ùîî äùãç äðéçá íåé ìë,ùãçúî àéää äðéçááå åìë úåàéöîä ìë , øîàð äæ ìòå 

úéùàøá äùòî íåé ìëá åáåèá ùãçî )øöåé úëøá.( úåëøáä åð÷éú äæä ùøùä ìò äðäå 
íìåë úåéøáä ììë ìò íéçáùäå äìàä,åîåéá íåé íéùãçúîä íäù .   

íéðùì ÷ìçúî äìàä úåéøáä ììë äðäå:àä ', íéðåúçúä íìåòä úåéøá ìë 
íéðåéìòäå.éðùäå ,éùåðàä ïéî ììë ,úîàá íãàä ïéî íäù ìàøùé åðééäå . äæ øãñ ìò äðäå 

íäéãé÷ôå úåéøáä ììë çáùá äðåùàø äëøá åøãéñ, íéëàìîäå äèîì úåéøáä íäå 
äìòîì,åéøãñá ãçà ìë ,íäá íéìùåîä úåøåàîäå äìéìäå íåéä ïéðò äæá åììëå . úéðùäå 

ìàøùé ìù íðéðò ìò çáùá,íáäàù äáäàäå ,åúãåáòì íáøé÷ù áåøé÷äå . åììëðå 

 - הדרך מאיר -
' עי". וך כור הברזלכי עמך ונחלתך הם אשר הוצאת ממצרים מת" :)ח נא( 'מלכים א' עי 280
ענין הנשמות הם כענין הזהב הנוצר בבטן האדמה וכשמוציאין אותו הוא ): ב"עט ע(כוונות שער ה

מלא טינוף וסיגים דבר אשר לא ישוער ולא תואר זהב לו ולא הדר עד יתחכם הצורף להגות סיגים 
 לאט לאט עד אשר מכסף פעם אחר פעם זיכוך אחר זיכוך לא ראי זה כראי זה ובכל זיכוך מזדכך

ר "כל הסיגים נפרדים מן הזהב ואחר כך ניכר היותו זהב וכן הענין בנשמות כי בחטאו של אדה
' כל ענין הגלות הזה של מצרים היה לצרף ולתקן בחי' וכו, נתערב טוב ברע ובפרט בניצוצות האלו

ה מצרים אל  כי נדמ,ניצוצות הקדושות ההם בסוד ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים והבן זה
  .הכור אשר בתוכו ניתך הזהב ונפרד מן הסיגים ונתקן

 והוא ,'כלילן גו ג' ג' א שחזר ליכנס בסוד העיבור בבחי"ענין ישראל העליון ז: ב"ש פ ע"ועיי
ונמצא כי ענין גאולת גלות מצרים היה על ידי ' וכו . תוך מצריםן התחתואלעצמו ענין גלות ישר

כ אחוזים " כי הנה עם מצרים ופרעה היו כ.ולת נס יציאת מצרים וזהו ענין גד,נס גדול מאד
 שהיא ,'כלילן בג' א בסוד העבור בסוד ג" עד שגרם לחזור ז,א"ומשורשים לינק מן הדעת העליון דז

א " והוצרך המאציל העליון לחזור להוליד את ז.בתכלית המיעוט והגירעון שאין למטה ממנה' בחי
 כדי שיתבטל יניקת החיצונים משם מחמת תוקף האור ,ההגדלהן של וולהגדילו בתכלית האחר

 .כ יצאו מן הגלות"הגדול ההוא ועי
. ח אברים של אדם"כמנין רמ, ח תיבות"ש יש רמ"בק, נהוראי'  רואמר: ד"ח עז ע"זו' עי 281

רפאות תהי "ודא איהו . ומתרפא בו, כל אבר ואבר נוטל תיבה אחת לעצמו, ש כתיקונה"והקורא ק
 ".יקוי לעצמותיךלשרך וש
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 íäéëøãá íéðéðòä äìà ìë äìàä úåëøááíééúéîàä.òîù úàéø÷ êë øçà , êë øçàå 
á ïåãàä åðì äùòù íéìåãâä íéñðä ììë ìò úøçà äëøá åøãéñ"ä, úàéöé àåä ø÷éòäå 

åéèøôá íéøöî, åéúåãåñ éô ìò øãåñî íééúéîàäåéúåðçáä ìëå .  
  ש דערבית"ברכות ק

)áé(áá äæ ïéðò ø÷éò äðäå åø÷,îë úåàéöîä úåùãçúä àåä æàù "ù. äìéìá íìåàå 
äìéìä ïéðò éôì íìåë úåéøáá ïéðò óñåð äðä, íåéä ìù åðéðò øîâ åîë àìà äæ ïéàå 

åúîìùäå. úàéø÷ úåëøá éôë áøòä ìù òîù úàéø÷ úåëøá åøãéñ ïë íâ åæ äðéçááå 
úéøçù ìù òîù,äøö÷á øúåé êà , éôë øåöé÷á íéøáãä úøæç àìà åðéà éë  ùãçúîù äî
äâäðää éøãñá,íåéá ùãçúðù äî øçà êùîð . äìéìä úçåðî ïéðò ìò äëøá åôéñåä ãåòå 

äéúåðéçá ìëá äðéùäå,åðáéëùä úëøá åðééäå .   
  

  פרק ה 

  ]בתפלה[

  ענין התפלה

)à(àåä äìéôúä ïéðò ,àåä äðåéìòä äîëçä äøãéñù íéøãñä ïî äðä éë , úåéäìù 
úé åðîî òôù íéìá÷î íéàøáðä', åéðô åù÷áéå åì åáø÷úéå åéìà íä åøøåòúéù êéøö, éôëå 

òôù íäéìà êùîé ïë åì íúåøøåòúä,íäì êùîé àì åøøåòúé àì íàå 282.á ïåãàä äðäå " ä
íäéðîæ ìëá åéàåøá úáåè äáøúù äöåøå õôç, ìòù åîåéá íåé øáã åæ äãåáò íäì ïéëäå 

éôì íéëéøö íäù äî éôë äëøáäå äçìöää òôù íäì êùîé äãéíìåòä äæá äæ íáöî .  
)á(ïéðòá ùé øúåé ÷îåò íðîàå ,á ïåãàä äðä éë àåäå " úåéäì äòã íãàì ïúð ä

âäðîäðåáúáå ìëùá åîìåòá åîöò ,éîòäå ñíìåë åéëøö ìò ç÷ôî úåéäì åéìò àùîä . 
íéùøù éðù ìò ãñåéî äæä ïéðòäå:ãçàä ,åúåáéùçå íãàä ìù åø÷éì , ìëùä åì ïúéðù 

úåéäì úàæä äòãäåéåàøë åîöò úà ìäðî .éðùäå ,åéðéðòá øù÷éìå íìåòá ÷ñò åì úåéäì , 
äìòîì åðøëæù éùåðàä åáöîá åîéé÷îù äîî äæå,÷ àìå ìåç êøã àåäù åùã, äî àåäå 

äâäðää éøãñ éôë äæ åðîæá åì êøèöîù.åðéðòìå åì äãéøé ãçà ãöî úîàá äæ äðäå , ìáà 

 - הדרך מאיר -
 , ענין כללות צורך התפילה בכללותיה מה עניינה):ג" דף ז עשער התפלה פרק ז(ח "פע' עי 282

' שמתו בארץ אדום וכל העולמות כולם הם מבחי' אותן המלכים הז' דע כי אין לך דבר שאין מבחי
הם עצמם אלו המלכים והנה אם אלו המלכים לא היו מתים ומתבטלין ונעשין קליפות מהם היו 

 ונעשה , אמנם כיון שמתו ונתבטלו.מבוררים ומתוקנים ולא היו צריכין להתברר לשום תיקון כלל
כ צריך שיתקנו ויתבררו ויצרפו ויתלבנו כל הקדושה אשר בהם וישארו " וע,הקליפות' מהם בחי

שה הסיגים למטה שהם הקליפות וכשיושלם הבירור והצירוף הזה לגמרי ולא ישאר שום ניצוץ קדו
למטה וכל הניצוצות של הקדושה יעלו אז ישארו הסיגים לבדם למטה בלתי חיות כלל ואז יתקיים 

   .ב"הפסוק בלע המות לנצח וזה יהיה אחר ביאת המשיח ב
י מי שיבררו אותם והוא כי על ידי התפלה "והנה אי אפשר שיתבררו הניצוצין מאליהן אם לא ע

 כי .ס עליונות דאצילות"י סיוע הי" וע, הבירור הזהוהמצות כולם של בני אדם התחתונים נעשה
 וגם העליונים צריכין ,הנה התחתונים צריכין לסיוע עליון להספיק דברים אלו שיעשו על ידם

ש לעיל כי אין דבר בעולם שלא נעשו " והענין הוא כמ.ש תנו עוז לאלהים"למעשה התחתונים וכמ
ע הם בעצמן ויש בהם בירור לצורך "מות אביעול' מאלו המלכים ויש בהם בירור הצריך אל ד

ל משם יסודם של הנשמות "נשמות התחתונים כי מה שנשאר אחר הבירור הצריך לעולמות הנ
ח וכל הנבראים כולם הם מבירור אותן "ומלבד זה אפילו כל ענייני העולם הזה השפל הצמחים וב

ז וזהו בכח "ת התחתונים בעוהי תפלות ומצו"המלכים אחר בירור הנשמות כנזכר וכל זה נעשה ע
   .ל"סיוע העליונים כנ

ז שהם עיקר "י מצות של אדם בעולם הזה ובפרט מן תפלות התחתונים בעה"והענין כי ע
ל אל התפלות דברים "כ קראו רז"ושורש לכל זה ואין דבר גדול יותר לענין זה כמו התפלות וע

ל ועולין "ליון ואז מתבררים המלכים הני התפלות גורם אדם זיווג ע"העומדים ברומו של עולם וע
נ ושם הם מתוקנים ומתבררים לגמרי כנזכר אצלינו בדרוש תיקון המלכים "למעלה בבחינת מ

  .ש גם יתבאר ענין זה בדרוש השבת ובספר טעמי המצות פרשת בהר"נ וע"ובדרוש מ
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éøçà éåìéò åì úîøåâå åì úëøèöî äãéøé àéäà ÷ìçá øàåáîë ïë '. åæ äãéøéù åîë íìåàå 
äæä íìåòá åðéðò éôì åì úëøèöî,éåàøù äîî øúåé äáøú àìù êéøö øçà ãöî äðä , éë 

íìåòä éðéðòá êáúñäì äáøéù äî éôë äðä,øúåé êùçúîå ïåéìòä øåàä ïî ÷çøúî êë . 
úé àøåáä ïéëä äðäå 'äæì ïå÷éú, ãåîòéå áø÷úéå íãàä íéã÷éù äî àåäå úé åéðôì', åðîîå 

åéëøö ìë ìàùé,åáäé êéìùé åéìòå ,åúåìãúùä ìëì éø÷éòå éììë úéùàø äæ äéäéå , ãò 
éùåðàä úåìãúùää éëøã íäù úåìãúùää éëøã øàùá êë øçà êùîé øùàëù, àì 

äø÷éúåéøîåçå úåéðôåâá ò÷úùéå êáúñéù ,úé åá ìëä äìúå íéã÷ä øáëù ïåéë ', àìå 
äáø äãéøé åúãéøé äéäú,äì íã÷ù äæä ïå÷éúä éãé ìò êîñú àìà .  

  פסיעות בסופה' ענין הקריבה לתפלה וג

)â(úé åãñçî äéä äðäå  'úé åì áø÷úéù íå÷î íãàì úúì',òà " åáöî éôëù ô
çá ò÷åùîå øåàä ïî ÷åçø àöîð éòáèäåêù, åðééäå ïúðù àø÷éå åéðôì ãåîòéù úåùø åì 

åîùá, å÷åçá åì øùà úåìôùä ïî äìòúé æàå äòù éôì,åéðôì áøå÷î àöîéå , åéìò êéìùîå 
îë åáäé"ù.ììë äá ÷éñôäì øåñàù äìôúä øîåç äæ äðäå 283, íãàä äá úåéä éðôî 

úé åéìà äìåãâ äáøå÷á'.äôåñá øèôää äá øãåñ ïëå , êìäåâ åéøåçàì  'úåòéñô, áåù àåäå 
åðîæ ìë øàùá åì êøèöîù åîë éãéîúä åáöî ìà íãàä284.  

)ã(åòéãåä íðîàå æ åð" íéàðúä ìíééèøôä íéìùäì äìôúä ìà úååìúäì íéëéøöä 
äðéðò,åðøëæù úàæä äáéø÷ä ìà òâåðù äîá ïéá ,úåòôùää úëùîä ìà òâåðù äî ïéá , 

äéúåëìäå äéðéã ìë åðì å÷÷çå äéúåëøáá äìôúä åðì åøãéñ äæ ìë éôëå.  
)ä(äìôúáå òîù úàéø÷á äðä ãò åðøàéáù äæ ìë äðäå , ïéðò éôì àåä  úåöîä

äìàä,íäù äî éôë . ãòá íâ íéìùäì éåàøä øãñä äìôúä éøãñî åðì åøãéñ ãåò íðîà 
äúò åðîî äøñçä úåðáø÷ä úãåáò, éôë íéîéäî íåé ìë ùåãéç éôì êøèöîù äî àåäå 

åé÷ìç ìëá ïîæä úå÷åç,åáéå àñá åðéðôì àáä ÷øôá ø"ã.   
  

  פרק ו 
  בסדרי התפלות

  ענין שליטת כחות הטומאה בלילה

)à( äéäúù äðåéìòä äîëçä äøãéñ ä èùôúäì äàîåèä úåçëì äèéìù äìéì
íäéúåáëøî ìëá,íìåòá íäéôðò åèèåùéå 285. äðååëå ìà íãàä éðá åôñàé ïîæä åúåàáù 

áä ãò íéçðå íéðùé íäéúåèîá åáëùéå íäéúáåø÷, ïî äèéìùäå úåèùôúää ìèéð æàù 
íäéôðò ìëîå íää úåçëä,òì åàöéå íãàä éðá åøæçéå áøò éãò íúãåá286. äî àåäå 

 - הדרך מאיר -
ל עקבו לא אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו ואפילו נחש כרוך ע: ב"ברכות ל ע' עי 283
 .יפסיק
ל "ל וגבריא"הכוונה בהם למיכא, שלש פסיעות שעושה: ב"ג בתוספות שז ע"זהר ח' עי 284

אשרי העם שככה לו אשרי העם ) תהלים קמד(ל שיצא משלש מחנות שכינה ועל דא כתיב "רפא
 .'אלהיו כדין כו' שה

בישין ואת אמרת הא תנינן דמסטרא דצפון נפקי כל הני זינין : ב"זהר תרומה קעג ע' עי 285
דכד אתער רוח צפון בפלגות ליליא דהא כדין כל אינון רוחין בישין וסטרין בישין ) א ואתמר"ס(

אתכנשו מעלמא ועאלין גו נוקבא דתהומא רבא אי הכי הא בסטרא דדרום דאיהו ימינא אמאי 
  .משטטי אינון זינין בישין בריש

שכאשר ) ונתבאר(ים רעים ואתה אמרת  הרי שנינו שמצד הצפון יוצאים כל אותם מינ:תרגום
מתעוררת רוח צפון בחצות הלילה שהרי אז כל אותן רוחות רעות וצדדים רעים מתכנסים 
מהעולם ונכנסים לתוך נקב תהום רבה אם כך הרי בצד הדרום שהיא ימין למה הם משוטטים 

 .אותם המינים הרעים בראשית הלילה שהרי שולטת רוח דרום
,  לעת ערב כשקליפה שנקראת מאזני מרמה שולטת בעולם):אופן רמח(ת מגלה עמוקו' ועי 286

ובכאן רמז יצחק לעשו שיעקב . ובזה רמז ויקח ברכתיך, באותו עת בא יעקב ותיקן תפלת ערבית



  'דרך ה

98 

ò êìîä ãåã øàéáù"ä, äìéì éäéå êùç úùú )ë ã÷ íéìäú( ,åëå ùîùä çøæú ïëå ' àöé
åëå åìòôì íãà' )âë íù .( íéùøúùî íäéøåòéùå íäéìåáâ ìëá äìàä íéðéðòä ìë íìåàå

 íäéúåâéøãî ìëá íéàåøáì úåòôùðä úåòôùää úåðçáä éôë äâäðää úåãåñé éùøùá
îëå" ÷ìçá ùà 'ò"ù.   

òãúù êéøöå,òàù " úåçëä úèéìù ïîæ àéä äìéìäù øîàð ììë êøã ìòù ô
äìàä,äðåùàøä äìéìä éöçá àìà äæ ïéà úîàá äðä , úòôùð äìéìä úåöçá êà 

úé åéðôìî ïåöøå äøàä úòôùä 'úåîìåòä ìëá,òøä úåçëî äèéìùä úìèéðå , íäéôðòå 
áåùéä íå÷îî íéùøâð,úäì íåéä ìù äøàää úìçúîå øøåò287, úëùîðå íåéä øéàîù ãò 

äéåàøä äòôùää,úåàéöîä ìë äá ùãçúîå .   

 - מאיר הדרך -
שאז זמן שליטת מרמה בסוד תשת חושך ויהי לילה בו , )ב"ברכות כו ע(הוא המתקן תפלת ערבית 

 .) קד כליםתה(תרמוש כל חיתו יער 
ה אשתכח וסיעתא דיליה וכדין היא שעתא דעייל "חצות לילה ממש קב: ב"זהר לך לך צב ע 287

בגנתא דעדן לאשתעשעא עם צדיקיא אמר רבי אבא לרבי יעקב ודאי נשתתף בשכינתא ונתחבר 
כחדא קריבו ויתיבו עמיה אמרו ליה אימא מלה דפומך דשפיר קאמרת מנא לך האי אמר לון מלה 

שעתי קמייתא דליליא כל דינין דלתתא ) א דתחלת"נ(אי ותו הוה אמר דתלת דא אוליפנא מסב
ה אתער בגנתא דעדן ודינין דלתתא לא "מתערין ואזלין ושאטין בעלמא בפלגות ליליא ממש קב

משתכחן וכל נימוסין דלעילא בליליא לא אשתכחו אלא בפלגות ליליא ממש מנלן מאברהם דכתיב 
ויהי בחצי הלילה ובאתרין סגיאין ) שמות יב כט(לילה במצרים ויחלק עליהם ) בראשית יד טו(

ומנא הוה ידע אלא הכי אמר סבא דמלכותא דיליה ) ומה(באורייתא הכי אשתכח ודוד הוה ידע 
ה חצות לילה "תליא ועל דא קאים בההיא שעתא ואמר שירתא ולהכי קריה לקב) ליליא(בהאי 

ין מהכא ודינין דמלכותא מהכא משתכחין וההיא דהא כל דינין תלי' ממש אקום להודות לך וגו
שעתא אתקטיר בה דוד וקם ואמר שירתא אתא רבי אבא ונשקיה אמר ליה ודאי הכי הוא בריך 

  .רחמנא דשדרני הכא
תא חזי לילה דינא בכל אתר והא אוקימנא מלי והכי הוא ודאי והא אתער קמי דרבי שמעון 

ל הא "חצות לילה א) תהלים קיט סב(אמאי כתיב אמר ההוא ינוקא בריה דההוא גברא אי הכי 
אתמר בפלגות ליליא מלכותא דשמיא אתערת אמר אנא שמענא מלה אמר ליה רבי אבא אימא 
ברי טב דהא מלה דפומך קלא דבוצינא להוי אמר אנא שמענא דהא לילה דינא דמלכותא איהו 

בדינא וחסד וודאי פלגותא ) ותחצ(ובכל אתר דינא הוא והאי דקאמר חצות בגין דינקא בתרי גווני 
קדמיתא דינא הוא דהא פלגותא אחרא נהירו אנפהא בסטרא דחסד ועל דא חצות לילה כתיב ודאי 
קם רבי אבא ושוי ידוי ברישיה וברכיה אמר ודאי חשיבנא דחכמתא לא אשתכח בר באינון זכאי 

זכאה אנת רבי שמעון דזכו בה השתא חמינא דאפילו ינוקי בדרא דרבי שמעון זכו לחכמתא עלאה 
  .ווי לדרא דאנת תסתלק מניה

 ואז היא השעה שנכנס לגן העדן ,עתויחצות לילה ממש הקדוש ברוך הוא נמצא וס: תרגום
 קרבו . ודאי נשתתף עם השכינה ונתחבר יחד, אמר רבי אבא לרבי יעקב.להשתעשע עם הצדיקים

 , דבר זה למדתי מסבי, אמר להם.זה מנין לך , שיפה אמרת,ר דבר פיךו אמ, אמרו לו.וישבו עמו
 כל הדינים שלמטה מתעוררים , השעות הראשונות של הלילה)שתחלת( ששלש ,ועוד היה אומר

 והדינים , ובחצות הלילה ממש הקדוש ברוך הוא מתעורר בגן עדן.והולכים ומשוטטים בעולם
 מנין .לילה ממש אין נמצאים אלא בחצות ה, וכל המנהגים שלמעלה בלילה,שלמטה אין נמצאים

 ובמקומות רבים בתורה ".ויהי בחצי הלילה" , במצרים,"ויחלק עליהם לילה" שכתוב , מאברהם,לנו
 ,)הלילה( שמלכותו תלויה בזה , אלא כך אמר הזקן, ומנין היה יודע)ומה( , ודוד היה יודע.כך נמצא

ה ממש אקום להודות  ולכן קרא לקדוש ברוך הוא חצות ליל,ועל זה עומד בשעה הזו ואומר שירה
 ובאותה השעה נקשר דוד . ודיני המלכות נמצאים מכאן, שהרי כל הדינים תלויים מכאן,'לך וגו

  . ברוך הרחמן ששלחני לכאן, ודאי כך הוא, אמר לו. בא רבי אבא ונשקו. וקם ואמר שירה,בה
רי הערתי  וה. וכך הוא ודאי,נו את הדבריםהעמד והרי , הלילה הוא דין בכל מקום,בא וראה

 , אמר לו".חצות לילה" למה כתוב , אם כך, אמר אותו הילד בנו של אותו האיש.לפני רבי שמעון
 , אמר לו רבי אבא. אני שמעתי דבר,אמר. הרי נאמר שבחצות הלילה מתעוררת מלכות השמים

ובכל  , שהרי הלילה הוא דין המלכות, אני שמעתי, אמר.הנר שהרי דבר פיך יהיה קול ,אמר בני טוב
 וודאי שהמחצית . בדין וחסד,)חצות( משום שיונקת בשני צבעים , וזה שאמר חצות.מקום הוא דין

 ועל כן חצות לילה כתוב , שהרי במחצית האחרת היא מאירה פניה בצד החסד,הראשונה היא דין
 רק , ודאי חשבתי שאין נמצאת חכמה, אמר.רך אותויקם רבי אבא ושם ידו בראשו וב. ודאי

 . כעת ראיתי שאפילו ילדים בדור של רבי שמעון זכו לחכמה עליונה. הצדיקים שזכו בהבאותם
 . אוי לדור שאתה תסתלק ממנו.אשריך רבי שמעון
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äìéìá äìà úåçë úåèìåùù úàæä äèéìùä ïéðò íðîàå,íåéá íéùøâðù íùåøéâå , 
åéøãñå íìåòä òáèá ÷÷åçî øáã àåä äðä, äùòîá íäì úòâîù äòðëääå äèéìùä úìåæ 

íãàä.äæå ,èä úåàéöî úåéäìù äðåéìòä äîëçä äøòéùù  êùîðä àåäù éúéîàä òøäå áå
äøéçáä éðá éùòîî,çá íìåòä äéäéù êéøö ååá òøä úèéìùì ìåìò éòáèä å÷, ïôåàá 

íäá åúåèùôúä øãòäì åîë åðîî íé÷ìçá äæä òøä úåèùôúäì úåøùôà äéäé êëù. 
äæ äéäéùì íìåàå,äðåéìòä äîëçä äøæâ , åì ïúéù ãçà ÷ìç äéäé åîöò ïîæáù éåàø úåéä 

úäå äèéìùåîöò ãöî úåèùô,íãàä éùòî ãöî åì ïúðéù øùôàù äîì äðëä àåä äðäå , 
èéù øçà ÷ìç äéäéååäèéìùä åðîî ì,éùòî åì åîøâéù øùôàù äîì äðîæä äéäéå å. äðäå 

íé÷æç úåéàéöî éúù íù, åðøàéáù íìòääå äøàää úðéçáî íéëùîð êùçäå øåàä íäù 
à ÷ìçá'.ïîæá ÷ìç íäì ïúðå ,ìäå íåéä åðééäå äìé, úåçë úèéìù íéëùîð íäéøçàå 

íùåøéâå åðøëæù äàîåèä,îëå íéùòîä úåãìåúì äðîæä ìëäå "ù.  
  ענין טומאת הידים בלילה

)á(Ääá íðîàå íìåòá íèùôúäáå äìàä òøä úåçë ìà úàæ äèéìù ïúð, àöîð 
÷æçúîå äáøúî íìåòä ìù åëùç.àåä íâ íãàäå ,åúèî ìò áëåù åúåéäá , åéìò íâ 

ùôúä èùôúîúèèåùîä äàîåèä ïî úåè, äì øùà úåëééùä éôë äì ïúéðù øåòéùá 
äöéå åúåéøîåç ãöî íãàä ìù åôåâá"åáù ø.äæ ìò óñåðå , äâäðää éøãñá ïëåä øáëù 

ïùé íãàä úåéäáù,îëå åðîî íé÷ìúñî íéðåéìòä åúîùð é÷ìç "á ÷ìçá ù', íòè íòåèå 
úö÷îá äúéî,æ åáúëù äî àåäå "éîá íéùùî ãçà äðéù ìäú )ò æð úåëøá"á.( àöîðå 

çä åôåâá øúåé øáâúî æàùååúåà êëæîä äîùðä øåà øãòäá êù, úéá íù àöîð ïë ìò 
åéìò úåøùì äàîåèä ìà øúåé äñéðë,æ åùøéôù äòøä çåø ïéðò àåäå " ìò äøåùù ì

íéãéä288.  êàÀùÉåøÈúäàåä øçà íå÷î ìò àìå íéãéä ìò , äìéáâäù ìåáâä äæå øåòéùä äæ éë 
çä äìíãàä ìò äøùúù äî äðåéìòä äîë, àìå úåçô àì íìåòá åáöî éôì úåàðä àåäù 

øúåé.  
)â( äîî íîåøúéå ø÷åáá åá ìãúùéù äî íãàì äðåéìòä äîëçä äðéëä äðäå 

àîèðù äîî øäèéì äìéìä áöîá ìôùðù,ë íìåòä íîåøéå áåùé ïëå å ìôùðù äîî åì

 - הדרך מאיר -
 לפי שרוח רעה שורה על הלחם הנלקח בידים : את ידהמדיחהה "ב ד"י יומא עז ע"רש' עי 288

 רוח -  משום שיבתא התם": ב"עי חולין קז "רש' ועי. כ"ע, "שיבתא"ושם השד , שלא נטלן שחרית
רעה שורה על ידים שלא נטלו שחרית אבל נטל ידיו שחרית ולא נזהר בהן ובא להאכיל את חבירו 

  . כ"ע, אין צריך נטילה ולא אמרינן דאסתם נותן לתוך פיו תקון רבנן נטילה
וח בקום האדם בבוקר ממטתו בלילה כבר שרתה עליהן ר: ן פרק ב"ח שער פרצופי זו"ע' ועי

י שחרית כנודע כי לעולם החצונים כל יניקתן הוא מן הקצוות ומסיומן כי אין "רעה וצריכין נט
והנה בקצוות ההם של הזרועות .  אל מקום הקדושה אבל יונקים ממקום סיומאלעלות תלהם רשו

  .ושל הירכים שם אחיזתן ויניקתן
 על ערסייהו בליליא וליליא  כל בני עלמא בשעתא דניימי,ותא חזי: ב"זהר בראשית נג ע' ועי

פריש גדפהא על כל בני עלמא טעמי טעמא דמותא ומגו דטעמי טעמא דמותא האי רוחא מסאבא 
ושריא על ידוי דבר נש ואסתאב ) ג בגו קפטירא דיליה"א ל"ד(עלמא ) על(שטיא על עלמא וסאיב 

א עלייהו רוח וכד אתער ואתהדר ליה נשמתיה בכל מה דיקרב בידוי כולהו מסאבי בגין דשרי
מסאבא ועל דא לא יסב בר נש מנוי לאלבשא ממאן דלא נטיל ידוי דהא אמשיך עליה ההוא רוח 

  .מסאבא ואסתאב ואית ליה רשו להאי רוח מסאבא לשריא בכל אתר דאשכח רשימו מסטריה
 והלילה פורש כנפיו על ,כל בני העולם ישנים על מטותיהם בלילהש בשעה ,ובא וראה: תרגום

 רוח הטומאה הזו שטה על , ומתוך שטועמים טעם מות,טועמים טעם המות] הם[ , העולםכל בני
וכשמתעורר .  ושורה על ידי האיש ונטמא,)הל שלוובתוך הא( העולם )את(העולם ומטמאת 

 ועל זה לא . כי שורה עליהם רוח טומאה, הכל נטמא, בכל מה שיקרב בידו,ונשמתו חוזרת אליו
 ויש רשות , שהרי המשיך עליו אותו רוח טומאה ונטמא,מי שלא נטל ידיוש מויקח אדם בגדיו ללב

 . מצדורישוםלרוח הטומאה הזו לשרות בכל מקום שנמצא 
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çä ïî åúåà øéàéååêùçåäù êù.ë äæ ïéðòå åììëð åì ïî äîé÷ä ïîæì úåð÷úðä úåð÷úá 
îëå íéøåáéãä ïîå úåìåòôä"ñá ù"ã.  

  נטילת ידים

)ã( íéãéä úøäè àåä ïåùàøä ìòåôä äðä. íäéìò äøùå åàîèðù íä íä äðä éë 
äòøä çåø,íøäèìå íäî åùøâì êéøö äæå .úé àøåáä ÷÷ç äðäå  ' éãé ìò íäî ùøåâéù

äéåàøä äìéèðä289æ åðåãîéìù åîë "ì,ë àöîðå äæá øäèð íãàä ìù åôåâ ì,ëù åîë å åì
íäéìò äòø çåøä ìù åúàøùäî àîèð äéä. äàéøáä ìëì ïå÷éú ïë íâ äæä ïéðòá ùéå 

ëåäúëùçî úàöìå äìéìä úàîåèî øäèéì äì. úà íãàä úå÷ð ïë íâ äæì åøáéç äðäå 
Ääá åôåâåúåðô290,åàøåá éðôì áø÷úäì ïîãæîå øäèéî åìë àöîðå .  

)ä(é äæ øçà íìåàå éøúä ììëî íîöòá íä øáë øùà íéùòî éðù åàåá" úåöî â
úéîåéä äãåáòä úîìùäì äìôúä éðå÷éú íò íéøáçúîå,ïéìéôúäå úéöéöä íäå , øàáðå 

åðøëæù úééîåéä äãåáòä éðå÷éúá íúâéøãî øàáð êë øçàå éèøôä íðéðò äìçúá.  
  הציצית

)å(àåä úéöéöä ïéðò ,á ïåãàä äöø äðä éë "úî ìàøùé åéäéù äå ìëá íéð÷
äùåã÷ éðéðòá íäéúåðéçá,íäéø÷î ìë éôëå íäéðîæ ìëì úåöî íäì ïúð ïë ìòå , éãë 

ëá åð÷úéùåíì.ùáåì àåäù íéùåáìîä àåä íãàìù äî ììëî äðäå . åð÷úé íä íâ ïòîìå 
äùåã÷á,úéöéöä íäá íùåéù äåö ,÷á íéð÷úð íéàöîð æàå åùã291. ììëð äæî ÷åîò ïéðòå 

åæ äåöîá ãåò,ä àåäå åðåãàì ãáòë åé÷ìàì ïîñð íãàä úåé,úé åìåò úìá÷ ììëî äæ éøäå ', 
úé åìåò ãáòúùäå'.   

à ÷ìçá øàåáîë äàéøáä ìë úà ï÷úî úåéäì íãàì ïúéð äðäå', àåäù àöîðå 
úé àøåáä ìù åúãåáò ãáåò ' áöîä ìò àøá øùà äàéøáä ãéîòä àåäù åúëàìîá ÷ñåòå

úé åðîî äöøðä'. äùòîî àöåé äæ íìåàå  åéúåìåòôå íãàäìòôéù äåöîäå äøåúä éôë 
åéìòù.ãçà ãåñé ìò ãîåò úàæä äãåáòä ìë ììë íðîà : ìù åãáò íãàä úåéä àåäù 

úé àøåáä',äàéøáä ïå÷éú ìù äæä ïéðòä åì øñîðù ,åãéá ã÷ôåäå , äæä øáãä ïë ìòù 
äìà úåãìåú ãéìåäì íéòéâî åéùòîå åãéá çéìöî.   

 - הדרך מאיר -
 ומקפדת עד שירחוץ ידיו שלש , בת חורין היא זו, רבי נתן אומר,תניא: א"שבת קט ע' עי 289
 .פעמים
 ויטול יפנה מלכות שמים שלמה  ואמר רבי יוחנן הרוצה שיקבל עליו עול:ב"ברכות יד ע' עי 290

ידיו ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל וזו היא מלכות שמים שלמה אמר רבי חייא בר אבא 
אמר רבי יוחנן כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל מעלה עליו הכתוב 

  .אמר ליה'  את מזבחך הבבהאסוכאלו בנה מזבח והקריב עליו קרבן דכתיב ארחץ בנקיון כפי ו
 בדרך תפלת חול כי אז אנו מתקנים את שהוא ): דרוש גפנימיות וחיצוניותר שע(ח "ע' עי

החיצוניות ומסרין את הקליפות מעליו בסוד יפנה ויטול ידיו כיוצא ודוגמתו הוא רחיצת פניו ידיו 
 לקבל אור העצמות שלא י קרבנות מתקנים חיצוניות עצמן לשיוכלו"כ ע"ש ואח"ורגליו בחמין בע

  . פנימיות וכן הענין דוגמתויהיהי האמצעי אלא הוא עצמו "ע
בכלים עצמן יש אחיזה בסוד קיא צואה ובסוד '  בעשייה אפי): פרק גל"החשמשער (ם ש 'ועי

ן אין בהם אחיזה כלל חס ושלום רק "יפנה ויטול ידיו ובסוד צא תאמר לו אך בפנימיים שהם נר
  .ן שעברו דרךניזונים מהניצוצי

הקליפות ומקום יציאת ' מסוף הדיקנא יצא ממותרות בחי: כ דרושי ברכת השחר"שעה' עי
 נקב האחור העומד בין נצח והוד תרי ירכין בבחינה החיצונית שבהם בסוף אדם הואהמותר הזה 

 .דעשיה אשר שם סמוך לו הוא מקום הקליפות וזהו סוד יפנה
אור זרוע לצדיק ) תהלים צז(ד " הה, ועשו להם ציצית:)פרשה יז פסקה ה(רבה במדבר ' עי 291

ה את התורה ואת המצות להנחילם לישראל לחיי "חפץ למען צדקו זרע הקב' ה) ישעיהו מב(' וגו
לא תחרוש ) דברים כב (, יצא לחרוש:ב ולא הניח דבר בעולם שלא נתן בו מצוה לישראל"העוה

 .צית ועשו להם צי, נתכסה בטלית.'וכובשור ובחמור 
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àùî úåéä úåàéöî ììë íìåàåúé åìåò àø÷ð íãàä ìò äæ ', ìò ïåãàä ìåòë åéìòù 
åãáò,á ïåãàä íäá åàìúù íéòåãé íéèøô éãé ìò ÷æçúî äæ øáãå "ä, íììëîå  í Åù Èø Åä

Ää ÀåÈvÅéïúéöéöä ìù äæ ïåéöá 292.íðîàå , åðîî åùò úéãéîú äåöî äæä øáãä úåéä ãáìî 
æçä"äìôúä éðå÷éúî ïå÷éú ì,ôúäì úéìèá óèòúî úåéäì àåäå åá ìì, àåä ïå÷éúäå 

åðøëæù ìåòä úìá÷,ôåú äæ çëá úåéäì ñúé åúëàìîá æçåàå ', íìåòä ïå÷éú åðééäã 
îëå"ù.  

  תפילין

)æ(äáøä úéöéöä ïî ìåãâ øúåé àåä ïéìéôúä ïéðò êà .àåäå ,úé àøåáä ïúð éë  '
úé åúùåã÷î ùîî êùîä íäéìò íéëéùîî åéäéù ìàøùéì', ìëù ïôåàá åá åøèòúéå 

úåðéçáäæä ìåãâä øåàä úçú åñçé úåéôåâäå úåéùôðä íäé,Ëúéå ìåãâ ïå÷éú åá åð÷, àåäå 
áåúëä øîàù äî,ä íù éë õøàä éîò ìë åàøå  ' êéìò àø÷ð)é çë íéøáã(.  äæ ïéðò äìúå

äéúåèøôå äéúåëìä ìëá åæ äåöîá. íééùàø íéøáà éðù íðîàå åàöîðíãàá , íäáå 
ìåãâ úøåáâú úøáâúî äîùðä,åîä íäå áìäå ç,úé àøåáä äåöå  ' ìò äæä øåàä êùîéù

ùàø ìù äìôú éãé ìò äìçú çåîä,åáù äîùðäå çåîä åá ï÷åúéå , ìò êë øçà èùôúéå 
åãâðëù ãé ìù äìôú éãé ìò áìä,åá àåä íâ ï÷åúéå ,ë íãàä àöîð äæ éãé ìòå å ìëá åì

úàæä äùåã÷ä êùîä úçú ììëð åéúåðéçá,äáø äùåã÷ ùã÷úîå äá øèòúîå . íðîàå 
íäé÷ìç ìëá äåöîä éàðúá íéàöîð íéðåù íéðéðò éèøô, úîìùäì íéëøèöî íéðéðò íìåë 

åé÷ìç ìëá äöøðä ïå÷éúä,íãàä ìù åéúåðéçá úå÷ìçî éôë .  
  ימים שאין בם תפילין

)ç(÷ä éîéî õåç íéîéä ìë äæ øåèéòá øèòúäì åðéåèöð äðäå åùã, úåà íîöò íäù 
ìàøùéì, ìàøùé íéøèòúî íãöîå øçà úåìãúùä éìá íäéøåèéòá, øàù ïë ïéàù äî 

äæä úåìãúùäá àìà íéøåèéòä âéùäì øùôà éàù íéîéä293.åîöò úåìãúùää øçà íâå , 
÷ä éîéá åéìàî êùîðä øåèéòä úìòîë åá âùåîä øåèéòä úìòî ïéàåùã, úåçô àìà 

äáøä åðîî.äî éôë äðåéìòä äîëçä ïî íéøòåùî íäéìåáâ ìëá íìåë íéøáãä íðîà  
úåàð øúåéä àåäù.  

)è(ïéìéôúá øèåòîå úéöéöá ïéåöî íãàä úåéä øçà äðäå , äìôúä éøãñ åì åð÷úð 
êøèöîä éôë ï÷úì,ëäå åë äàéøáä ãéîòäì ììëá äðåå äìììë éåàøä áöîá úåîìåòä 

ïåéìòä òôùä íá òôùåéùì,úé åéðôìî òôùä êéùîäå  'êøèöîä éôë íäéìà294.  

 - הדרך מאיר -
א "ציצית פקודא דא איהו לאדכרא כל פקודי אורייתא בגינה כד: ב"זהר שלח קעד ע' עי 292

 .ועשיתם אותם דא איהו סימנא דמלכא לאדכרא ולמעבד' וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות יי
וראיתם אתו וזכרתם " כמו שנאמר , מצוה זו היא להזכיר כל מצוות התורה בשבילה.ציצית: תרגום

 . זהו סימן המלך להזכיר ולעשות,"תםוועשיתם א' צות האת כל מ
אינון , כל אינון דרשימין בסימנין דקודשא בריך הוא ושכינתיה): ב"משפטים קיח ע(זהר ' עי 293

  .ורשימין בזכור ושמור בשבת, רשימין ביומין דחול באות דתפלין ובאות דמילה
תו הם רשומים בימי החל באות וכל אותם שרשומים בסימני הקדוש ברוך הוא ושכינ: תרגום

 .של התפלין באות של המילה ורשומים בזכור ושמור בשבת
 בבוקר ישכים ויפנה ויטול ידיו :ענין התפילה וסודה): שער התפילה פרק ד(ח "פע' עי 294

עולמות בעובדא ובמלולא דאינון עשייה ויצירה שבארבעתן ' והכוונה כי האדם צריך לתקן ד
כ שיטהר לעולם עשייה "הוא כשיפנה שהוא נגד עשיה ויטהר גופו ויכוין גכדאיתא בזוהר בעובדא 

כ יכוין שמתקן עשייה שביצירה לפיכך הציצית שבטלית קטן "מהקליפות היינו עשייה שבו אח
יבואו מן הצד כדעת בעל העיטור וזה העיטוף של טלית קטן בביתו קודם שילבוש את מלבושיו 

ן עשייה דבריאה בזה שמלביש ויניח תפילין של יד על הזרוע כ יכוין שמתק"ויצא מפתח ביתו אח
א כי שם מתחיל "ת דז"וסוד זה תבין ענין קטרוג לבנה שמתחלה היתה יוצא בסוף שליש עליון דת

כתר שלה והיתה נמשכת ונתפשטת למטה בסוף אצילות ואחר שקטרגה וניתנה ראש לשועלים 
א "ת דאצילות אב"א בת"ומה הראשון בחזה דזבבריאה לכן אנו צריכין לתקנה ולהעלותה עד מק
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  חלקי התפלה

)é(ôúä ììë íìåàå íé÷ìç äòáøàì ÷ìçúî äì:ïåùàøä ,úåðáø÷ä .éðùä , é÷åñô 
äøîæã.éùéìùä ,äéúåëøáå òîù úàéø÷ .éòéáøä ,äéøçàìù äîå äìôúä .   

úåðáø÷ä,ë íìåòä øäèì àåä ììëá íäá äðååëä å àåäù äî ìë åðîî øéñäìå åì
åá ïåéìòä òôùä úàéá ìà äòéðîå áåëéò295.   

äøîæã é÷åñô,úåìâì ììëá íäá äðååëä úé åéðô øåà  ' åðàù úåìäúä éãé ìò
åçáùá íéøôñîå åá íéììäúî,úé àøåáä åàìú ïéðò äæù  'äæä äùòîá, ìåìéäá åðééäã 

åéðôì,äøîæ éøéùá øçåáä ïéðò àåäå .   
äéúåëøáå òîù úàéø÷,ììëá íðéðò åðøàéá øáë .åðøàéáù äî ãáìîå , ììëð 

øçà ïéðò ãåò íäá.àåäå ,áä úåéððåë éøãñ äðä éë äúåìùìúùäå äàéø, åäåðøàéá øáë 
à ÷ìçá ' úåçëä ïî äâéøãî øçà äâéøãî íéàáå íéìùìúùî íìåë íéàøáðä íìåàù

éîùâä ãò íééùøùäéí. íéìá÷î íìåë íéàøáðä úåéäìù äðåéìòä äîëçä äøæâ íìåàå 
úé åéðôìî òôùä 'äìòîì äèîìî äæá äæ íéøù÷úî äìçú åéäé, íéðåéìòá íéðåúçúä 

íäî,éðåéìòäå øúåé íéðåéìòá í,íééùøùä úåçëä ãò äæ êøã ìò ïëå 296,úé åá åìúé íäå  '
åòôù íäì òôùåéå, äàéøáä úåâéøãî ìëá äèîì äìòîìî òôùä èùôúé êë øçàå 

éåàøë,íäì øãåñù äî éôë íìòôì íäéúåâéøãî ìò íìåë åáöéúéå åáåùéå . úåëøáä íìåàå 
äìàä íéæøä éô ìò åøãåñ òîù úàéø÷ ìù äìàä.àáå  íéìòúî ìåìääå çáùä åúå

äðåéìò øúåéä äâøãîá ìëä øù÷úä ãò äìòîì äèîìî äàéøáä úåâéøãî, ìëä øù÷ð æàå 
úé åøåàá äìúðå',íéàåøáä ìëì òôùä êùîðå ,äøùò äðåîù úìôúá äùòðù äî àåäå .  

  ח ברכות"ענין י

)àé( éðéî ìë íéììëð íäéúçúù äðåéìòä äòôùää éâåñù òãúù êéøö äðäå 
úåòôùää,äùìù íä íäéèøôå ,á íùä úåéúåà ùìùá íéæîøðä íäå "ä, ãçéá íøåáéçå 

ë äàéøáä úîìùäìåäá úæîøð äì 'äðåøçà297,ëä äùìù íãâðëå éåðé øåáâä ìåãâä íé
àøåðäå,á÷òéå ÷çöé íäøáà ìù íúåëæ àåä éåàøë íúåà êéùîîäå 298, äîìùää êéùîîäå 

 - מאיר הדרך -
 כי תפלה של יד נגד , ונחזור לענין.פ"להחזירה פב' כ תיקון ב" ואח,כמו שהיתה קודם הקטרוג

כ בתפלה של ראש יכוין שמתקן " אח,בריאה ששם עומדת עתה המלכות הנקראת תפלה של יד
כ במלולא הקרבנות "ואח . וטלית גדול שהוא המקיף עד כאן תיקון בעובדא,עשיה דאצילות

כ בזמירות נגד "ת ומלכות עולה ליסוד אח"י למקום חג"מטהרין יצירה דעשייה ואז אנו מעלין נה
ש נגד בריאה "כ קדיש וברכו ק"ש עצמו רק לרמז דיצירה ואח"ביד ימין אינו משום מעשה ק יצירה

 .ש"ש אנו עושין יחוד כמ"שבבריאה ובק
מיני מוצאות הם גדולים וקטנים אשר ' ואלו הב): ד"א ע(כ "שעה' ועי. 290לעיל הערה ' עי 295

 וכל זה הוא בעשיה כנזכר בזוהר פרשת , והרי ביארנו ענין יפנה האדם בבקר.באדם העליון דעשיה
 וגם זה ,יה ונודע שהם בעש,כי כנגד זה הוא תיקון סדר הקרבנות שאנו אומרים בתפלה במדבר

 .ש"יתבאר אצלנו לקמן היטב מאד ע
 .ב ביה סליקו וביה סלקין"צ ד ע"ספד' עי 296
להיות . כלליות' מערכות ד' אותיות מגלים ד' נמצאו הד): שער יט פרק ג(פרדס רמונים ' עי 297

חכמה ' כללים אלו שהם בפרטיותיהם י' וטעם ד. האחדות] הוראת[החלק בכל והכל בחלק לרבוי 
קראוהו שם המיוחד שהוא שם : ל"ש פרק ב ז"ועיי, )א"ז ז ע"מתיקו (מלכות' תפארת ה' ובינה ' ה

 .ס מיוחדים כאחד"המתייחדים בו כל הי
ודא איהו רזא אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב כמה דהאי : א"זהר פקודי רסא ע' עי 298

הון לנטרא לון נערה לא אשתבקת מתתאי הכי נמי לא אשתבקת מאבהן לעלמין איהי אחידת ב
 ובגין דיתברכון כל חד מנהון בעי לאדכרא לה על כל חד וחד ולבתר יתכנשון כלהו .ולעטרא לון

ומתעטרי בהדה האל הגדול הגבור והנורא הא כלהו כחדא ) א לגו מעוי דאימא"ס(בחבורא חדא 
ל "וכדין אלסלקא לעילא לאכללא לון בהדה דכיון דאמר האל הגדול הגבור והנורא כלהו כלילן בה 

  .עליון גומל חסדים טובים קונה הכל דא כללא דכלא וזוכר חסדי אבות דאשתהו בהדה
וזהו סוד אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב כמו שהנערה הזו לא נעזבת : תרגום

) לשמר אותם ולעטר אותה( כך גם לא נעזבת מהאבות לעולמים היא אחוזה בהם ,מהתחתונים



  'דרך ה

103 

íò øáçúîù êìîä ãåã ìù åúåëæ àåä íøåáéçî úàöåéä ìù íðå÷éú íéìùîå úåáàä 
ìàøùé299.äìôúä ìù úåðåùàø úåëøá ùìù åð÷úð äìàä íéâåñä äùìù ãâðë äðäå , 

åììëá ïåéìòä òôùä êùîð íäáå,êøåöä éôë íéèøôì êùîð úåéòöîàá êë øçàå ,âáå  '
åéìò íéðúåðù äàãåää éãé ìò íéìá÷îá áùéúîå ÷æçúî úåðåøçà300, ïå÷éú ììë äæå 

ë äìôúäåäì.  
  דשבת כותבר' ז

)áé(äæ øãñ éôë øáãä êùîð ìåçä úåîéá íìåàå ,÷ä úåîéáå å åçéøèä àì ùã
æî øúåéá íãàä úà íéîëç 'úåëøá, úëùîäá øæåòå åîöòá êøåáîå ùãå÷î íåéä äðä éë 

òôùä,ììëä ìò íãàä ìãúùéù éãå .úåëøá òáù åðééäå ,äùìù ìò úåðåùàø ùìù  
íéâåñä,ùîëå úåðåøçàä ùìù ïëå "ì,àäå íåéä úùåã÷ ììë ìò úéòöî, øéàúå ÷æçúúù 

ìåùîúå,íéèøôä ìëì úîìùîå úøæåòä àéäå ,ñá íéðôì äæî øáãð ãåòå "ã.  
  עולמות' ד

)âé(òãúù êéøö ãåò , äðäù ìëäòáøàì ÷ìçúî úåîìåòä , éðùá äæä íìåò åðééäå 
íéìâìâä íìåò àø÷ðå éîéîùä ÷ìçä íäù ïåúçúå ïåéìò åé÷ìç, éãåñéäåø÷ðä àåäå  íìåò à

ãçà íìåò àø÷ð íäéðù ììëå ìôùä301.íéëàìîä íìåò ùé äæä íìåòä ìòå , íìåò åéìòå 
íéðåéìòä úåçëä302à ÷ìçá åðøëæù úåéøáä éùøù  'àñëä íìåò àø÷ðå303. äìòîì äðäå 

úé åéúåòôùä ììë ïçáé äâéøãîá äæî', íìåë úåéàéöîä ìë íéëùîð íäîù åøåà ééåìéâ 
îëå íéåìú íä íäáå"â ÷ìçá ù'á ÷øô '. úåòôùää ìë ììëì àø÷ð äìàùä êøã ìò äðäå 

úå÷ìàä íìåò åäàø÷ðå ãçà íìåò äìàä304. àìà äæ íù åá êééù ïéàù äàøú äðä íðîàå 

 - מאיר הדרך -
 צריך להזכירה על כל אחד ואחד ואחר כך יתכנסו כולם ,כל אחד מהםו כדי שיתברכו .לעטר אותה

ומתעטרים עמה האל הגדול הגבור והנורא הרי כולם כאחד לעלות ) לתוך מעי אמא(בחבור אחד 
למעלה בראשונה ממעלה למטה ועכשיו ממטה למעלה להכליל אותם עמה שכיון שאמר האל 

 .ל עליון גומל חסדים טובים קונה הכל וזהו כלל הכלהגדול הגבור והנורא כולם כלולים בה ואז א
ה לדוד מלכא חד סמכא מכרסייא עלאה כאבהן ואף "תא חזי עבד קב: א"זהר וירא צט ע' עי 299

  על גב דאיהו כרסייא לגבייהו אבל בזמנא דאתחבר בהו איהו חד סמכא לאתתקנא בכרסייא עלאה
 ואף על גב שהוא .ליון כמו האבותה עשה את דוד המלך עמוד אחד מהכסא הע"הקב: תרגום

 .  אבל בזמן שמתחבר בהם הוא עמוד אחד להתקן בכסא העליון,כסא אליהם
דאמר רבי חנינא ראשונות דומה לעבד שמסדר שבח לפני רבו אמצעיות : א"ברכות לד ע' עי 300

 .לו מרבו אחרונות דומה לעבד שקבל פרס מרבו ונפטר והולך סדומה לעבד שמבקש פר
, יצירה, בריאה,  ארבעה עולמות הן הנקראים אצילות):חלק ג שער ו(רי קדושה שע' עי 301
  .ולמטה מכולם הוא העולם השפל הנחלק לארבעה יסודות, עשיה

 .91לעיל הערה ' עי 302
לברוא הויה ' ת האצילות הטהור והקדוש רצה יואחר ):שער טז פרק א(פרדס רמונים ' עי 303

 והיא בת ,שנית לאצילות והיא הבריאה והיא נקראת כסא הכבוד מכונה אצל חכמי הזוהר כורסייא
כי עשר .  כי כל העניינים אשר תחת הספירות מדרגתם עשר עשר כספירות עצמן,והטעם. ס"י

ס " המתלבשות בבריאה ואותם הענפים המתאצלים מיותדאציל' שבבריאה הם כסא ולבוש לי
 .ס דבריאה"ירים בכסא הזאת יקרא יומא

הענין הוא כי כח ' ופי. 'ואצלתי מן הרוח וגו) במדבר יא יז(אצילות הוא נגזר מלשון : ש"עיי 304
המאציל בנאצל ואין המאציל חסר דבר אלא כמדליק נר מנר ואין הראשונה חסרה דבר בהדלקת 

.  האצילות ולא אחר האצילותס אין חסרון בו אחר אצילות ואין יתרון בו קודם"חברתה כן בהא
ולשון אצילות נגזר מלשון אצל המזבח . אמנם כחו מתפשט בתוכו כמבואר בשערים הקודמים

לרוב ' והנה הספי. והכונה להורות על רוב אדיקות השרשים בסבתם. שפירושו ענין קורבה
מדקות  כל הדברים הדקים הרבה המתרבים לכןו. ס דאצילות"אדיקתם במקורם וסיבתם יקראו י

זקנים בלשון אצילות ' ולכן נתייחס נבואת ע. סבתם בקרבתם עם סבתם יקראו בשם אצילות
ה והיו אדוקים בו כאדיקות אור הלבנה עם נצוץ "להיות כי כלם היו שואבים רוח הקדש ממרע

 .ולכן כתיב ואצלתי מן הרוח. השמש עד שהכל אחד כנודע
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îë äìàùää êøã ìò"ù,øàáðù íòèä ìòå ,â ïë ïéàù äî  'íéîãå÷ä úåîìåòä, íäáù 
úîàá äæä íùä ïåëé.   

äæå,îðå íéáø íéîöò õåáé÷ àø÷é íìåò äðä éë  íé÷ìçúî íå÷îá íéðåù íéàö
úåáø úå÷ìçîì,íéðåù íéñçéá äæì äæ íéñçéúîå 305. åà íéùçåî åéäé íìåë íéîöòá äðäå 

úîàá äæ ïéðò ïëúé íéðçåø.íìåò äæä íìåò àø÷éù àöîðå , åà íéìôù íéôåâ õåáé÷ åúåéäá 
éîéîùéãçà íå÷îá í.éáø íéëàìî õåáé÷ àåä íâ åúåéäá íìåò íéëàìîä íìåò àø÷ðå  í

íá êééùù äî éôë ãçà íå÷îá.íìåò àñëä íìåòå , íå÷îá íéáø úåçë õåáé÷ åúåéäá 
íá êééùù.úé åéúåòôùä êà ',ììë íéðåù íéàöîðå íéáåøî íéîöò íðéà äðä , ìáà 

íä úåðçáä, åíä éåìéâ éðéî306úé åðîî øåà  'úé àåäù äî àìà íðéðò ïéàù" àöîð ù
íäéðéðò éôë íäì òéôùîå åéúåéøáì. êà  øãñ ÷åìéç äìà úåòôùäá ïçáðù úåéäá

íéìá÷îì éåàøù äî éôë äâøãäå, ìù íäéúåâøãäå íäéøãñ íäé÷åìéç íéùøùð íáù 
îë íéàöîðä"â ÷ìçá ù 'á ÷øô',íìåò äæ ìë ììëì àø÷ð ïë ìò . ìëî äìòîì åäáùçðå 

äùìùä,àåä êë äâøãää éôì éë ,éøäù  ë úåìùìúùääååæ äâéøãîá äìåò åì, íéùçåîä 
ìîáíéëà,íäéìòù äîá íéëàìîä ,åéúåâéøãîå àñëä åðééäã ,úé åéúåòôùäá àñëäå  '

ùä àåäù åøåà éåìéâáååìëì éúéîàä ùø.  
  הקבלת חלקי התפלה לעולמות

)ãé(äìôúä é÷åìéç åð÷úð äæ øãñ éô ìò äðäå , äìçúá íé÷ìç äùìù åðééäã 
 äùìù ïå÷éúìúåîìåò,äæä íìåò ,íéëàìîä íìåò ,àñëä íìåò .äæå úåðáø÷á ,úåøéîæ , 

òîù úàéø÷ úåëøáå.ãîåòî äìôú êë øçà ,úå÷ìàä íìåò ãâðë àéäå , êéùîäì 
íäéúåðéçá éôì úåòôùää307.íéøçà íé÷ìç äùìù êë øçàå , òôùä êùî êéùîäì 

óåñä ãò äæ øçà äæ úåîìåòì308,àøãñã äùåã÷ åðééäå 309åðé÷ìàë ïéàå íéåìä øéù 310, øçàå 
åðéìò äæ ìë,äìå øåæçì àåäå úé åúåëìî êéìî 'åðîî åëøáúðù øçà úåîìåòä ìë ìò.  

  ג מידות"ענין נפילת אפים וי

 - הדרך מאיר -
 .קרא בשם עולםן נ"ה וב"כל מ: ח שער השבירה פרק ו"ע' עי 305
 ."ומיני גילוי"י איתא במקום זה "בכת 306
 .ח שער התפילה פרק ו"וכן פרע, שער הכוונות דרושי תפילת השחר א' עי 307
ע בעולם "עולמות בי'  עומדים גפילת אפיםאחר שנעשה הזיווג בנ: א"כ נ ע" שעה'עי 308

' עתה אנו צריכים שגז ו" לו בסדר המדרגות זאישפע חלקו הראו' וא' האצילות ומקבלים כל א
כדי שכל עולם ועולם מהם יחלק טרף ומזון לבני ביתו , עולמות האלו יחזרו לירד במקומם הראשון

ואמנם אנו יראים . מן השפע אשר קבלו הם עד עתה' א הכפירים שואגים לטרף כו"כד. המקוים לו
שבח הזה של עלינו לכן אנו אומרים ה, שם ויקחו מן השפע ההוא' פן בירידתם יתאחזו בהם הקלי

האור המקיף הוא ' י זה השבח מתבטלים החיצונים ואינם יכולים להתאחז בקדושה וכו"שע, לשבח
ולכן , עולמות' מ לכל הג"אוה' בקדושה ועתה בעלינו לשבח יורד בחי' המבטל התאחזות הקלי

 .החיצונים מתבטלים בשבח הזה
הוא זמן זעקת היולדת ' ה של יענך הבמזמור הז: 'כ דרושי פיטום הקטורת פרק א"שעה' עי 309

תיבין שבמזמור הזה ואז ניתן בעובר ההוא חלק הנשמה כי ' והם כמנין ע' קלין כנז' דראמת ע
י זווג "ל וענין זה נעשה ע"בנפילת אפים ניתן בו כח הנפש ובאשרי כח הרוח ויענך כח הנשמה כנ

דת וזמן לידתה הוא בקדושת ובא כ יול"והנה היא עתה בעולם הבריאה ואח' זה המחודש עתה כנז
ע ובתחלה ניתן בבריאה חלק הנוגע לה בשפע "עולמות בי' לציון גואל ומה שיולדת מתחלקת בג

 ת נמשכה קדושנתס קדושת ובא לציון כי הוא בחי"וז' הנשמה כנז' והוולד ההוא הנולד הוא בחי
קדושה '  שהוא בחישהדו קפתבשם תוס) א"קלג ע(תרומה '  פהר בזוה מן האצילות וקראולהמלמע

 וכדוגמתה יולדת עתה בעולם ,שבעולם האצילות' הניתנת עתה אל הבריאה והיא כדוגמת הקדוש
בשתי לשונות לשון הקדש ותרגום הטעם הוא כי צריך ' הבריאה ואמנם הקדושה הזו נתקנ

ן הקדש בלשו' אחור ולכן נאמר' פנים ובבחי' אל עולם הבריאה בבחי' להמשיך השפע והאורות הנז
 . האחוריים' הפנים ובלשון תרגום כנגד בחי' כנגד בחי

 .א"כ נ ע"שעה' עי 310
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)åè( íéðéðò úö÷ ãåò äæì åøáçúð äðäå íééèøôäëøáä úåáøäìå íéîçøä øøåòì , 
éåãéåä ïéðò äæ ììëîå,éä úøëæä "úåãî â,íéôà úìéôðå .åðééäå , éô íåúñì àåä éåãéåä éë 

íéâøè÷îä311,ãúù åì åîøâé àìå ç åúìôú äç"å312.éä úøëæä "åôúéù íçë äæ úåãî âñ 
á ïåãàä"åúåîîåø úèéìùáå åúåðîçø úãîá ä,úåëæä øãòäá óà ïåçéå òùô ìò øåáòé 313. 

úé åéðôì äìåãâ äòéðë àéä óà íéôà úìéôðå',ééôúúùì ìåãâ äçë øùà ñ ïéãä úãî 
íéìåãâä íéîçøä åøîëéå,äçåøáå éåáéøá êùîð òôùä äéäéå 314.æ íìåàå  øãñä àåä ä

äìôúä äãñåð åéìòù ììåëä,éåìú íäáù äæ ììëì íéáø íéèøô ùéå é øãñä éèøô í
åîå÷îá øáã ìë åð÷úðù íé÷åñôä øàùáå íéøåîæîá.  

  ענין תפלת מנחה ערבית ותקון חצות

)æè(íé÷ìç éðùì ÷ìçúî íåéä äâäðää éøãñá äðäù òãúù êéøöå . ø÷åáä àåäå 
íéáøòä ïéá àéäù úåöç øçàå.íâå îëå íéðùì ú÷ìçúî äìéìä "äìòîì ù.ëá íðîàå å íì

àåää ïîæä ÷ìç úðéçá éôë úåîìåòì äòôùäå äøàä êùîúù êéøö, åøãéñ äæ ìòå 
íðéðîá úåìôúä.åðééäå ,äçðîå úéøçù úìôú åð÷éú íåéä é÷ìç éðùì äðä éë . äðäå 

 - הדרך מאיר -
 .'ב פרק ו"לעיל ח' עי 311
סוד הוידוי בסוד ונשא השעיר עליו את כל עונותם והוא ):  חשער הסליחות פרק(ח "פע' עי 312

  .י אותו החלק שלוקח בעת הוידוי"נפרש מן הקדושה ע
ן אוליפנא דכל בר נש דמכסי חטאוי ולא מפרש לון קמי מלכא מכא: א" זהר ויקרא דף כ ע'ועי

 איהו איכסיף מנייהו בגין דא.  ליה למפתח פתחא דתשובהלא יהבין, קדישא ויתבע עליהו רחמי
וכל שכן אי איהו בכי דהא כל פתחין , ה חייס עליה ויתגברון רחמי על דינא"ואיהו פריש לון קב

ל דא פרישו דחטאוי יקרא הוא דמלכא לאתגברא רחמי על וע, סתימין איהו פתח ואתקבל צלותיה
חד , תרין כבודין אינון חד לתתא וחד לעילא, ועל דא כתיב זובח תודה יכבדנני מאי יכבדנני, דינא

  .בעלמא דין וחד בעלמא דאתי עד כאן
ולא מבקש , ה" שמכסה חטאיו ולא מפרש אותם לפני הקבדםאבן כל מכאן למדנו ש: תרגום

אבל אם הוא מתבייש מהם והוא מפרש , אין נותנים לו לפתוח פתח בתשובה, יםעליהם רחמ
, וכל שכן אם הוא בוכה, ה מרחם עליו ואז מתגברת אהבתו על רצונו לדון אותו"אותם אז הקב

וזה שהוא מפרש חטאיו הוא ,  תפילתותתקבלממים ווסתהשהרי בזה הוא פותח את כל השערים 
שתי , ועל זה כתוב זובח תודה יכבדנני מאי יכבדנני, על הדיןכבוד של המלך שיתגבר הרחמים 

  . אחד בעולם הזה ואחד לעולם הבא,אחד למטה ואחד למעלה, כיבודים
והוא , ארו כי הוידוי ופרישת החטא מגביר הרחמים על הדיןיהנה ב: ג פרק לה"ק ח"עבה' ועי

כי , הוא המחטיא נשפל ונכנעכי תגבורת הרחמים על הדין סבה שהצד ה, ה"יחודו וכבודו של הקב
והרי הכבוד מתרבה ,  אחר שמדת הדין נכבשת למעלה גם הוא נכבש למטה,אין לו מקום להתעורר

ה "ומזה נמשך הכבוד בע,  חד לתתא וחד לעילא, והוא אמרם תרין כבודין אינון.למעלה ולמטה
החלק בסייעתא וכמו שהתבאר בזה , מצד תקון התשובה הכבוד העליון ולעולם הבא הוא גדול

 .זהר פקודי רסב' ועי. והוא שסיימו חד בעלמא דין וחד בעלמא דאתי. דשמעיא
 להפוך כל דין בכוחנואבל , פ שאנו נדונים בבית דין של מעלה"אע: א"שערי אורה ק ע' עי 313

' שמואל ב(להים -  על הפסוק צדיק מושל יראת א)א"שמות טו ע(בזהר וכן כתוב , של מעלה לטובה
בשעה שיש צדיק בעולם שתפילתו עולה ש .שאני גוזר גזירה והוא מבטלה,  צדיק, מושל בימי)  גכג

 , שערי עולם הרחמיםיםבתפילת הצדיק נפתחמ "מ ,נגזרה גזירהכבר  שאזי אף, עד למעלה למעלה
שאין כ ף אואזה הדבר  ו. עליהםה הארת הרחמים שהופיעמכחכל אותם דינים שנגזרו מתבטלים ו

, אף על פי שאינו מצד הדין', וחנותי את אשר אחון') יט שמות לג(כ "כמשו, יים לכךבני העולם ראו
שאז לפי ,  נקרא עת רצוןמן זהוז, הכל נהפך לרחמים, ו ממעלה זאשר הרחמים מושפעיםשהרי כ

כשנתרצה למשה לכפר על ' ית'  וה.דין ועונשאין וברמה זאת ,  רצון להטיבהמלא' הנהגתו יתכל 
להפוך את הכל ו, שערי עולם הרחמיםאת לפתוח ניתן איך להורות לו  לו מתנה מסר, חטא העגל

, ג מידות שאינן חוזרות ריקם" ברית כרותה לי,)ב" עה יז"ר(ל " וזה שאמרו רז.לרחמים גמורים
 . עוונותיהםאל סולח ה "והקב ,מידת הדין לרחמיםנהפכת בזמן שמזכירים אותן לפניו ש

 כי ,וזהו מה שצריך לכוין בנפילת אפים בעת שנופל על פניו: א"מז ע, ד"כ מו ע"שעה' עי 314
 ושם אנו נכללין וכוללין עצמינו ,ל במקומו"ח עומדים בעולם האצילות כנ"הנה עתה אנו בתפלת י

 ואנו מפילים עצמנו ,ן" אלו המה אליה ואנו עבדיה ובניה מעלין לצורכ,א רחל"דז' תוך נוק
 כאדם ,ה ויורדין עד למטה בסוף עולם העשיי, שםהעת מן עולם האצילות אשר אנו המלמעל

 .ס כוונת נפילת אפים" וז,המפיל עצמו מראש הגג עד למטה בקרקע
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ø÷åáá,íåéä úðéçá éôë òôùä ùãçúä ïîæ àåäù , ìë éôë äëåøàá øãñä åð÷éú 
êøèöîä.ïåùàøä øçà êùîðù íåéä ìù éðùä ÷ìçì êà , úåìãúùä úö÷ àìà êøèöé àì 

àåää ïîæä ÷ìç éôë ïéðòä úîìùäì315. úåðúùä éðôî ùåãéç øúåé ïéðòá úåéäì äìéìáå 
úåðéçáä, íéáøòä ïéá àåäù äîî íåéäî úôìçúî øúåé àéäù äìéìä úðéçá åðééäã 

ø÷áäî,ìùî äëåøàá øúåé øãñ åð÷éú ïë ìò äçðî ,òîù úàéø÷ä úåëøáá åðééäå , êà 
ø÷áä ìùî øö÷,ø÷åáäî àáå êùîð òôùä øáë íéðô ìë ìò éë 316. éðùä ÷ìçì íìåàå 

ìëì øãñ åòá÷ àì äìéìä ìù,øåáéöä úà çéøèäì àìù , íéãéñçì øáãä åçéðä ìáà 
åúòéãé éôë ãçà ìë åðåøéå åîå÷éù317. àìà äúéä úåùø äîöò úéáøò úìôú åìéôà øáëå 

á÷ùäáåç äåò318,äìéìä úåöç ïå÷éú ïëù ìë .   
íåð÷ú úåáà úåìôú ùìùä éë äàøú äðäå )ò åë úåëøá"á(, ìë ìò ìèåî äæ ãöîå 

íøãñì ìàøùé,åá æøãæð ãåã äðåøçàä äìéìä éöç ïå÷éú íìåàå ,îëå " íå÷à äìéì úåöç ù
 êì úåãåäì)áñ èé÷ íéìäú( ,ùîëå ìàøùé ìù íðå÷éú úåáàä íò íéìùîä àåäå"ì,  êà

 ïî äèîì úö÷ äâéøãîá úåéäì íäéãéñç ìò íà éë ìàøùé ìë ìò åìéèäì ïéðòä òá÷ð àì
úåáàä.  

  תפילת מוסף

)æé(÷ä éîéá äðäå åóñåîä ïáø÷ ãâðë äìôú úôñåð ùã, òôùä úðéçáá àéäå 
àåää íåéá óñåðä,åðéðòå åúùåã÷ úðéçá éôë .   

  
  פרק ז 

  בעבודה הזמניית

)à(ù äî àåä úééðîæä äãåáòä íéòåãé íéðîæá åá åðáééçúð, úúéáù äéèøôå 
åúùåã÷å úáùä,Äòå øåùòä úúéáù eðéÉåé,åéä úúéáù "ãòåî ìù åìåç úùåã÷å è, õîçä 

íðîæá äöîäå,åðîæá øôåù ,íðîæá áìåìå äëåñ ,íéøåôå äëåðç ùãç ùàøå , øàáð äúòå 
íðéðò.  

  ענין שבת קדש

 - הדרך מאיר -
 .ג"כ יט ע"שעה' עי 315
 .שם 316
א נותן "זמירות שמענו כד.  מכנף הארץ דא כסותא עלאה קדישא:)א"ג רפד ע"ח(זהר ' עי 317

ה בלילה בלילה בזמנא דאיהי אזדמנא "זמירות בלילה זמירות תושבחן דכנסת ישראל קמי קב
) בלילה בזמנא דאיהי אזווגא(ה "ושכיחא לשבחא ליה לקב) א אזדווגא דשכיחא"ס) (ה"דקב(

) בלילה(ואימתי מפלגות ליליא ואילך וכדין זמירות שמענו .  עם צדיקייא בגנתא דעדןומשתעשע
  . א לא תזמור"תושבחן וזמירות כד

נה קדושה זמירות שמענו כמו שנאמר נתן זמירות בלילה מכנף הארץ זו כסות עליו: תרגום
זמירות תשבחות של כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא בלילה בלילה בזמן שהיא הזדמנה 

בלילה בזמן שהיא (ומצויה לשבח את הקדוש ברוך הוא ) מצויהשמזדווגת ) (שהקדוש ברוך הוא(
) בלילה(הלילה ואילך ואז זמירות שמענו ומתי מחצות . ומשתעשע עם הצדיקים בגן עדן) מזדווגת

  .רותשבחות וזמירות כמו שנאמר לא תזמ
צריך האדם להרבות ולבכות ולצעוק בכל לילה על גלות : אפרק ח שער תיקון חצות "פע' עיו

שכל לילה היה , דוד המלך, ס"וז, כ לעסוק בתורה"ואח, השכינה שהיא רחל וחורבן בית המקדש
, לסייע לשכינה,  הרי שמו עוסק בשירות ותשבחות' וכו, סייע לשכינהל, עוסק בשירות ותשבחות

 .ולא אמר איה אלוהי עשי הנותן זמירות בלילה, ס"וז. ש חצות לילה אקום להודות לך"כמ
 וכן התקינו שיהא אדם :)והלכה הלכות תפלה ונשיאת כפים פרק א ( משנה תורה 'עי 318

 בין הערבים מתעכלין והולכין כל הלילה שנאמר  שהרי איברי תמיד של,מתפלל תפלה אחת בלילה
כענין שנאמר ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי ואין תפלת ערבית ' היא העולה וגו

 מקומות מושבותיהם להתפלל בכלפ כן נהגו כל ישראל "חובה כתפלת שחרית ומנחה ואף ע
 . וקבלוה עליהם כתפלת חובה,ערבית
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)á(àåä åììëá úáùä ïéðò ,ì åðøàéá øáë äðä éë äåòä ïéðòù äìòî" åéäéù ïúåð æ
÷ àìå ìåç åá íéøáãäåùã, éãë íéàåøáì ùåãé÷ úö÷ ïúðé øçà ãöîù ïë íâ êøöåä íðîà 

 øúåé êùçä íá øáâé àìùéãî. úéìëúá äæ ìë úà äðåéìòä äîëçä äøòéù äðäå 
÷åã÷ãä,äæä óñåðä ùåãé÷ä äâéøãî äæéàáå ìåçä äéäéù êéøö äâéøãî äæéàá , äìéáâäå 

äæ ìëïîæäå íå÷îä úåëéàä úåîëä úðéçáá íéúåàðä íéìåáâä , ïåçáì ùéù úåðçáää ìëå 
úåàöîðá.÷ ìùå ìåç ìù íéîéä ïéðò äøãéñ ïîæä úðéçáá íìåàå åùã,÷ä éîéáå å íîöò ùã

åæî äìòîì åæ úåâéøãî,Èðä éôë Éåàú.ìåç äéäé íéîéä áåøù äøãéñ äðäå ,÷ äéäé àìå å ùã
êøèöîä øåòéùä àìà. íìåàå ãçà øôñî øåòéùá íéìâìâúî íìåë íéîéä åéäéù äøæâ, 

ë ïîæá ááåñéùåáåáéñá åì,íéîé äòáùä øôñî àåäå .äæå , úåàéöîä àøáð íá äðä éë 
ëååì,äæ øôñîá åúåéåä ìë ììëðå .íìù øåòéù àø÷éù éåàøù äî äæ øôñî àöîðå , ïåéë 

ëùåúåàéöîä ìë úéåäì êøöåä åì,ììë êøöåä àì äæî øúåéå ,éë  ìë åá äøîâð øáë 
äéåää.íéôìà úùùä ìë óåñ ãò åéáåáéñá øæåçå êìåäå ìâìâúî äæ øôñî åéäé íðîà , àìå 

ë íìåòä ìë úåîéù àìà ãåòååì.ìåãâä úåîëá äæä øåòéùä åøîùé íä íâ , úùù åðééäå 
äçåðî óìàå íéôìà, äîëçä úøéæâ éôë øçà øãñá úåàéöîì äéåää ùãçúú êë øçàå 

äðåéìòä319.ðäå Äë äéÀåÈð÷á ãéîú äéäé áåáéñä óåñù äåùã, ìëì ìåãâ éåìéò äæ àöîðå 
íéîéä,òàù "÷ä àåä òáùî ãçà ÷ìç ÷øå ìåç íáåøù ôåùã,äåòì êøèöîù äî àåäå " æ

åðøëæù åîë.øçà ãöî íðîà ,ä óåñ äæä ÷ìçä úåéäá ñåîåúéçå áåáé,ä àöîð ñë áåáéå åì
 úåîé ìë íéàöîðù ãò äæ éãé ìò äìòúîå ï÷úðíéùã÷úî íãàä. äìåãâ äðúî åæ äðäå 

á÷ä ïúðù"ìàøùéì ä,ùåã÷ íò åì åéäéù äöøù úåéäì ,ììë úåîåàä øàùì äðúð àìå , 
íäì úãòåéî àìå äéåàø úàæä äìòîä ïéàù320.  

  איסור המלאכה בשבת קדש

)â(äæ íåéá ìàøùé íéâéùîù úàæä äìòîä éôë íðîàå , íâäðúä äéäéù éåàø ïë 
åá. ÷ñòä äðä íìåàå  úåéøîåçá íãàä øù÷îù äîî àåäù äìòîì åðøàéá øáë íìåòá

åðéðò ìéôùîå,åì éåàø äéäù ø÷éäå äìòîä ïî åãéøåîå .úáùá ÷úðúéù êéøö äæîå , ïåéë 
ìåçá àåäù äîî åðéðò äìòúîù,úàæä äìòîì éåàøä êøòá åîöò ÷éæçî äéäéå . íðîàå 

øùôà éà å÷ñòå úåéðôåâä ïî éøîâì ÷úðäì, íéðô ìë ìòù äåòá" úåéðôåâä éøåùé÷å àåä æ
åéìò,äâéøãîäå úåéðôåâä ïî ÷úðéù éåàøù äâéøãîä äðåéìòä äîëçä äøòéù ìáà , 

÷úðéù åì äúåéö ÷úðéù éåàøù äâéøãîäå äá øàùéù êéøöù, ìãçé àìù äøéäæäå 
÷úðäìî,úáùá åøñàðù íìåë úåëàìîä ììë äæå .  

  עונג השבת וכבודו

)ã(íåâôì àìù øñàðù äî ãáìîå ÷ä ãåáëá åîë äæ íåéá òôùðä ùã"ù, ãåò 
úòôùðä úàæä äùåã÷ä ãåáëì åðéåèöð, åúàöáå åàåáá åãåáëå úáùä âðåò ììë àåäå 

äìãáäáå ùåãé÷á,äæä ãåñéä ìò íììëá íéãñåð íéðéðò íìåë åéèøô ìë øàùå , àåäù 
åðì úòôùðä äùåã÷ì éåàøä êøòá åðîöò úà øåîùì, äø÷éìå úàæä äìòîä ááçìå 

áëìäðéðò ãå,úé åéìà äìåãâ äáøå÷ àåäù  'åá ìåãâ úå÷éáãå,úé äðúåð ãåáëìå  ' åðì ïúðù
åæë äìåãâ äðúî.úàæä äùåã÷ä éèøô ìà íéðååëî íéðéðòä éèøôå , äéëøã äéúåðéçáå 

úîàá íäù äî éôë äéúåãìåúå.  
  שאר ימי הקדש

 - הדרך מאיר -
ה חוזר "שיתא אלפי שנה הוי עלמא וחד חרוב ולסוף אלף שנה הקב ):א"צז ע(סנהדרין  'עי 319

 .ומחדש את עולמו
 אמר ריש לקיש עובד כוכבים ששבת חייב מיתה שנאמר ויום ולילה :ב"סנהדרין נח ע' עי 320

 .לא ישבותו
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)ä(ùåãé÷ ìò ùåãé÷ ìàøùéì óéñåäì äðåéìòä äîëçä äøæâ íðîàå ,úðå  íäì äð
úáùä ãáìî ùãå÷ éîé,ùåãé÷ä úåâéøãîî úåâéøãî ìàøùé åìá÷é íäáù . íìåë íðîà 

åùåãé÷å åúòôùä úáùä úâéøãîî äèîì.äìàä íéîéä ìù íúòôùä åúâéøãî éôë äðäå , 
éîìåòä ÷ñòä ïî ÷úðéì åðëøöåä ïë,íäá úåëàìîä øåñéà àåä äæ éôëå . íåé åðééäå 

ëî äìòîì íéøåôëäåíì, íäéøçàå íéáåè íéîé,ãòåî ìù åìåç íäéøçàå , ùàø íäéøçàå 
ùãç,íéùðì àìà äëàìî ìåèéá åá ïéàå 321.íéøåôå äëåðç äæ ìë øçàå , ìåèéá íäá ïéàù 

äëàìî,äëåðçá äàãåä àìà ,íéøåôá ïë íâ äçîùå . òôùðä òôùä êøò éôë äæ ìëå 
àåä øéàîä øåàäå.  

  חגיגת החגים הזמניים

)å(äæä ùåãé÷ä ãáìî íìåàå íéîéä úùåã÷ úâéøãî éôë åéúåâéøãîá øòùðä , ùé 
åðéðò éôë äìà íéðîæî ïîæ ìëì íéãçåéî íééèøô íéðéðò ãåò,ùå å øãñ àåä íìåë ùø

äðåéìòä äîëçä äøãñù, áåùá íéðîæäî ïîæá øéàäù ìåãâ øåàå ï÷úðù ïå÷éú ìëù 
ïåùàøä øåàä ïéòî øåà øéàé àåää ïîæä úôå÷ú,ää ïå÷éúä úãìåú ùãåçúå  éîá àå

åìá÷ù.   
íéøöî úàéöé øëæì åðéåèöðù íéðéðòä ìëá âçá åðéåèöð äæ éô ìò äðäå, úåéäá éë 

ùîëå åá åð÷úðù ãàî ìåãâ ïå÷éú àåää ïå÷éúä"ì, àåää ïîæä úôå÷ú áåùáù òá÷åä 
æà øéàäù øåàä ïéòî øåà åðéìò øéàé,ïå÷éúä åúåà úãìåú åðá ùãåçúå , áééçúð ïë ìòå 

ë íéðéðòä íúåàáíìå322.äøåúä ïúîì úåòåáùä âç äæ êøã ìòå , éððò ïéðòì úåëåñä âçå 
ãåáëä,òà "èøôá ïîæä åúåà åðéàù ô,äæ ïéðò ïåøëæì äæ âç äøåúä äòá÷ù àìà ,îëå " ù

åëå éúáùåä úåëåñá éë' )âî âë àø÷éå.(íéøåô ïëå äëåðç ïëå . éîé ìë åéä äæ êøã ìòå 
úéðòú úìéâî,éä àìù éðôî åìèáúðù àìà íäá ãåîòì íéìåëé ìàøùé å, úåéäî åøèôðå 

øéàîä øåàì úåøøåòúäå íäì øëæ íéùåò.ïîöò éðôá äìàä úåöîä øàáð äúòå .   
  

  פרק ח 
  במצות הזמנים
  ענין חמץ ומצה

)à(àåä äöîäå õîçä ïéðò , øàùá íéáøåòî ìàøùé åéä íéøöî úàéöé ãò äðä éë 
úåîåàä,éåâ áø÷á éåâ 323,ìãáðå åìàâð íúàéöéáå å.éçá ìë äéä ïîæä åúåà ãò äðäå úåð 

çá êåùç íãàä éðá úåôåâåíäéìò øáâúî äéäù àîäåæå êù, ìàøùé åìãáð äàéöéáå 
øäèéì íúåôåâ åðîæðå,äãåáòìå äøåúì ïîãæäìå . úìéëàå õîçä úúáùäá ååèöð äæ ïéðòìå 

äöîä. äöøðä áöîä ìà úîàá äåúùî àåä íãàä ïåæîì ïëåäù íçìä äðä éë åðééäå 

 - הדרך מאיר -
ראש חודש מותר בעשיית מלאכה והנשים שנוהגות שלא : ע אורח חיים סימן תיז"שו' עי 321

 .הוא מנהג טובלעשות בו מלאכה 
ה לפי שנברא העולם ביום הזה לכן נעשה בכל שנה באלו " בר)ה פרק ו"דרושי ר(כ "שעה' עי 322

כ "א וצריכים אח"ן אב"הימים ככל מה שהיה בעת שנברא העולם והוא כי בתחילה חוזרים זו
  .פ"נסירה וחזרת פב

 ושנה ולא הספיק ואמנם היות ימי הפורים האלו נעשים בכל שנה): דרושי פורים(שם ' ועי
ת ברחמיו רצה שאותה ההארה המתחדשת בהיות " הטעם הוא כי השי,לעשות בזמן ההוא לבדו

א לא תתבטל לעולם בכל שנה ושנה בימים ההם "א תוך הנקבה בזמן דורמיטת ז"המוחין דאו
  .א" והמוחין הם בז,פ" חוזרים פבא כי הנה אחר דורמיט,עצמם

א "ל שהם עד תכלית גדלות שני דז"ודע כי אלו המוחין הנ ):דרושי פסח דרוש ג(שם ' וכן עי
 . הנה לסיבה זו אנו אומרים הלל גמור בליל פסח,הנכנסים בתוכו בליל פסח

או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת ): דברים ד לד(פ לשון הכתוב "והוא ע 323
לים ככל אשר עשה לכם ידוד באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גד

 .אלהיכם במצרים לעיניך
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íãàá.íòèä áåèå ìåëéòä ì÷ äéäéùì íçìá éòáè øáã àåäù õåîéçä ïéðòå , àåä íâ äðä 
íãàá éåàøä ÷çä éôì êùîð,äöéä åá äéäéù êéøö àåä íâù "úéøîåçä äéèðäå ø324. 

øòåùîå ãçåéî ïîæì íðîà,äöîî ïåæéìå õîçä ïî òðîäì ìàøùé åëøöåä , íéèòîî úåéäì 
äöéä çë íîöòá"úéøîåçä äéèðäå ø,úåéðçåøä ìà úåáø÷úää íîöòá øéáâäå . íìåàå 

øùôà éà ãéîú êë åðåæéù,äåòá äöøðä äæ ïéà éë "æ, éåàø äæì íéøòåùîä íéîéä êà 
íäì äéåàøä äâéøãîá åãîòé äæ éãé ìòù ïéðòä äæ åøîùéù325. âç ìù åðéðò ø÷éò äæ äðäå 

 - הדרך מאיר -
תא חזי כד נפקו ישראל ממצרים נפקו מרשו דלהון מרשו אחרא : א"זהר תצוה קפב ע' עי 324

מההוא רשו דאקרי חמץ נהמא בישא ועל דא אקרי עבודה זרה הכי ודא איהו רזא דיצר הרע 
י איהו יצר הרע בבר נש כחמיר פולחנא נוכראה דאקרי אוף הכי שאור ודא איהו יצר הרע דהכ

בעיסה עאל במעוי דבר נש זעיר זעיר ולבתר אסגי ביה עד דכל גופא אתערב בהדיה ודא איהו 
  . אל זר ודאי,)תהלים פא י(עבודה זרה ועל דא כתיב לא יהיה בך אל זר 

 יצאו מרשות שלהם מרשות אחרת מהרשות , כאשר יצאו ישראל ממצרים,בא וראה: תרגום
 עבודה ,ראת חמץ לחם רע ועל זה נקראים כוכבים ומזלות כך וזהו סוד של יצר הרעההיא שנק

 כשאור שבעסה שנכנס , שכך הוא יצר הרע בבן אדם, וזהו יצר הרע.זרה שנקראת גם כך שאור
 ועל זה , וזהו כוכבים ומזלות.במעיו של אדם מעט מעט ולבסוף מתרבה בו עד שכל הגוף מערב בו

  .ב"שם קפג ע'  ועי. אל זר ודאי, זרכתוב לא יהיה בך אל
ימי הפסח ונתבטלה ' והנה כיון שנעשה השימור הזה בז: כ דורשי פסח דורש ד"שעה' עי 325

 היא נשמרת מאליה מכאן ואילך כל ימות השנה ואין חשש בעמדה בחוץ , בלאהניןאחיזת החיצו
  .ימי הפסח'  ולכן לא נצטוינו על אכילת חמץ או שאור אלא בז,כנודע
השתא אית לן לאסתכלא בפסח נפקו ישראל מנהמא דאתקרי : ל"ז: א"זהר תצוה קפג ע' יעו

מאי טעמא בגין  כי כל אוכל מחמצת) שם יב יט(ולא יראה לך חמץ וכתיב ) שמות יג ז(חמץ כתיב 
יקרא דההוא נהמא דאתקרי מצה השתא דזכו ישראל לנהמא עלאה יתיר לא יאות הוה לאתבטלא 

סלת תהיינה חמץ תאפינה ותו דהשתא ל ואמאי קרבנא דא חמץ הוה דכתיב לחמץ ולא אתחזיא כ
  ביומא דא אתבטל יצר הרע ואורייתא דאתקרי חירו אשתכחת 

אלא למלכא דהוה ליה בר יחידאי וחלש יומא חד הוה תאיב למיכל אמרו ייכול בריה דמלכא 
מזונא אחרא בביתא עבדו אסוותא דא ועד דייכול ליה לא ישתכח מיכלא ו) א מיכלא דאסוותא"ס(

הכי כיון דאכל ההוא אסוותא אמר מכאן ולהלאה ייכול כל מה דאיהו תאיב ולא יכיל לנזקא ליה 
  כך 

כד נפקו ישראל ממצרים לא הוי ידעי עיקרא ורזא דמהימנותא אמר קודשא בריך הוא יטעמון 
אכלו מצה דאיהי ישראל אסוותא ועד דייכלון אסוותא דא לא אתחזי להון מיכלא אחרא כיון ד

אסוותא למיעל ולמנדע ברזא דמהימנותא אמר קודשא בריך הוא מכאן ולהלאה אתחזי לון חמץ 
וייכלון ליה דהא לא יכיל לנזקא לון וכל שכן דביומא דשבועות אזדמן נהמא עלאה דאיהו אסוותא 

  בכלא 
ץ אתוקדא ועל דא מקרבין חמץ לאתוקדא על מדבחא ומקרבין תרין נהמין אחרנין כחדא וחמ

בנורא דמדבחא ולא יכיל לשלטאה ולנזקא לון לישראל ובגיני כך ישראל קדישין אתדבקו ביה 
בקודשא בריך הוא באסוותא דאורייתא ביומא דא ואלמלי הוו נטרי ישראל תרין סטרין דנהמי 

  .אלין לא הוו עיילין בדינא לעלמין
 חמץ כתוב ולא יראה לך חמץ עתה יש לנו להתבונן בפסח יצאו ישראל מלחם שנקרא: תרגום

כי כל אכל מחמצת למה בשביל כבוד של הלחם ההוא הנקרא מצה ועכשיו שזכו ) שם יב(וכתוב 
ישראל ללחם עליון יותר לא ראוי היה שיתבטל החמץ ולא יראה כלל ומדוע קרבן זה היה חמץ 

קראת חרות שכתוב סלת תהיינה חמץ תאפינה ועוד שעתה ביום זה מתבטל יצר הרע והתורה שנ
  .נמצאת

למלך שהיה לו בן יחידי ונחלה יום אחד היה מתאוה לאכול אמרו יאכל בן המלך ] משל[אלא 
רפואה זו ועד שיאכל אותה לא ימצא מאכל ומזון אחר בבית עשו כן כיון שאכל ) מאכל של רפואה(

  .הרפואה ההיא אמר מכאן והלאה יאכל כל מה שהוא מתאוה ולא יכול להזיק לו
ר יצאו ישראל ממצרים לא היו יודעים עקר וסוד של האמונה אמר הקדוש ברוך הוא כך כאש

יטעמו ישראל רפואה ועד שיאכלו רפואה זו לא יראה להם מאכל אחר כיון שאכלו מצה שהיא 
רפואה לעלות ולדעת בסוד האמונה אמר הקדוש ברוך הוא מכאן והלאה ראוי להם חמץ ויאכלו 

  . להם וכל שכן שביום השבועות שנמצא לחם עליון שהוא רפואה לכלאותו שהרי אינו יכול להזיק
ועל זה מקריבים חמץ להשרף על המזבח ומקריבים שתי לחם אחרים כאחד וחמץ נשרף באש 
המזבח ולא יכול לשלט ולהזיק להם לישראל ומשום זה ישראל קדושים נדבקים בו בהקדוש ברוך 

רים ישראל שני צדדים של לחם אלו לא היו עולים הוא ברפואה של התורה ביום זה ואם היו שומ
 .בדין לעולם
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úåöîä, íéðéðò íìåë äðåùàøä äìéìä úååöî øàùå íééèøôì íéìéá÷î  äìåàâä éèøô
àéää326.  

  סוכה ולולב

)á(àåä áìåìäå äëåñä ïéðò ,á÷ä óé÷äù ãåáëä éððò äðä éë " ãáìî ìàøùé úà ä
íãòá ïâäìå íäéìò êëñì äéäù úåéîùâá íúìòåú, íäá úãìåð äìåãâ äãìåú äúéä ãåò 

úåéðçåøä éëøãá, íãáì íéìãáåî ìàøùé íéàöîð åéä íää íéððòä éãé ìòù åîë àåäå 
íéàåùðåøàä ïî õ, êë ìëî íéìãáð ãáì íúåà úðëùîä äøàä úåàéöî íäì êùîð äéä 

äåòä ïî íéìèåðîå íéàùåðîå íéîòä"åîöò æ,õøàä ééåâ ìë ìò ùîî íéðåéìòå . äæ øáãå 
íäì äéåàøä äðåéìòä äìòîä ìà íòéâäì ìàøùéì åúòùá äùòð. úàæ åúãìåú úëùîðå 

íéøåã øåãì ìàøùéî ãçà ìëì,ùåã÷ øåà íðîàù úé åéðôìî êùîð ä ' ÷éãö ìë óé÷îå
ìàøùéî,íãàä éðá øàù ìëî åìéãáîå ,íäî äìòîì åàùðîå ,íìåë ìò ïåéìò åîéùîå . 

äëåñä éãé ìò úåëåñä âçá ìàøùéá äæ øáã ùãçúîå327.   
á íùä øåàå"íøéèòîå ìàøùé ìù íùàø ìò øéàî ä, íúîéà äéäúù ïôåàá 

å áìåìä úìéèð éãé ìò íäéáéåà ìë ìò úìôåðåéðéî.î àåäå "ù, íù éë õøàä éîò ìë åàøå 
ä ' êéìò àø÷ð)é çë íéøáã .(Äà ãéî éåìéâá ïéðòä äæ íéâéùî åéä øáëå íéàèçä åéä àì åì

åúåà íéòðåî.åðîæá ìòåôì úàöì øáãä ïîãæî íéðô ìë ìò íðîà , úåöî úåéèøô éãé ìòå 
äæ ïéðò íìúùî åéúåô÷äå åéòåðòðá áìåìä328,íùä úèéìù ÷æçúäì á " ìù íùàø ìò ä

íúçú íòéðëäìå íäéðôì íäéáéåà ìéôäìå ìàøùé, íäì úåéäì åøçáé íîöòá íäù ãò 
íéãáòì.øîàðù ïéðòä àåäå ,åëå êì ååçúùé õøà íéôà  ')âë èî äéòùé(,  êéìà åëìäå

åëå êéðòî éðá çåçù ')ùíãé ñ ( , øåà íãé ìò ìá÷ì íäì ååçúùéå íäì åãáòúùé íìåë éë
á íùä øåàî" äíäéìò äøåùä.ìàøùé úçú åòðëéå íúåàâ ìë ìôùú äðäå , íãé ìò åáåùéå 

úé åúãåáò ìà',îëå åéèøôá áìåìä ïéðò ìë êìåä äæìå "ù.  
  חנוכה ופורים

)â( åð÷úðù íéðå÷úä éôë íää íéîéá øéàîä øåàä øéàäì àåä íéøåôå äëåðç ïéðò 
íá,ïåé éðá íéòùøä ìò íéðäëä úøåáâúá äëåðç ,åëúî åéäù å úãåáòî ìàøùé øéñäì íéð

 - הדרך מאיר -
 .כ דרושי פסח דרושים ה ו"שעה' עי 326
טעם מצות סוכה כל שבעת הימים של החג כי הנה ענין : כ דרושי סוכות דרוש ד"שעה' עי 327

רחל ' החסדים דאימא ואנחנו ישראל בני מלכים בני מלכות הנק' מבחי' מ אל הנקב"הסוכה הוא א
בה המקיף וסובב אותה כעין סוכה ' ויושבים בצל אור המקיף ההוא המתפש' א עושים סוכ"דז' נוק

ל כי הסוכה היא כנגד ענני כבוד אשר "ש חז"ס מ"כדי שנמשיך אלינו מן האור המקיף ההוא וז
עליהם יומם ואין יומם אלא חסד ' ש הכתוב כי ענן ה"חסד כמ' במדבר כי הנה כל ענן הוא בחי

עננים ' חסדו ולכן היו ענני כבוד כנגד אהרן הכהן איש החסד והם ז' ב יומם יצוה הש הכתו"כמ
ימי ' מחסד עד מלכות שבה וכנגדם הם ז' תחתונות דנוק' ספי' מקיפים של החסדים בז' כנגד ז
 .ההסוכ

דאיהו ) ב נתיבות"ו ל"ל(ב " אימא תתאה עץ איהו לול,פרי עץ הדר: א"ז כד ע"תיקו' עי 328
ותלת נענועין '  ארבע רוחין ועילא ותתא לאתערא עליה ו,יך לנענעא ביה לשית סטרין וצר,אתרוג

תרין ' באנא ה) א ותרין"נ(י חד בנטילת לולב וחד "י וצריך ארבע זמנין ח" סלקין ח,לכל סטרא
תחלה וסוף ובאלין נענועין אינון משפילין מעילא לתתא לשבעין ותרין אומין ' אחרנין בהודו לה

ע "ו מן ויס"י וה"ו אנ"ו מן וה"ו הושיעה נא תרין זמנין דאינון וא"י וה"חי לון אמרי אנולבתר דנצ
  .ט"א וי"ויב

 וצריך , שהוא אתרוג)ב נתיבות"ו ל"ל( עץ הוא לולב , האם התחתונה"פרי עץ הדר: "תרגום
ים  ושלשה נענועים לכל צד עול.' לעורר עליו ו, ארבע רוחות מעלה ומטה,לנענע בו לששה צדדים

 ושני אחרים בהודו ,בנטילת לולב) ושנים(אחד ו , וצריך ארבע פעמים שמונה עשר,שמונה עשר
 .מותו ובנענועים הללו הם משפילים ממעלה למטה את שבעים ושתים הא. התחלה וסוף,'לה

 מן ,ו"י וה"ו אנ"ו מן וה" שהם וא,םיו הושיעה נא פעמי"י וה"ואחר שמנצחים אותם אומרים אנ
 .ט"א וי"ע ויב"ויס
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ä',äãåáòìå äøåúì åáù íãé ìòå íéðäëä å÷æçúðå . åéäù äéðå÷éú éôì äøåðîä ïéðò èøôáå 
äðéðò ãâð íéâåøè÷ä,íéøåá ìò íéðäëä íåøéæçäå .   

ìáá úåìâá ìàøùé ìù íúìöä ïéðòì íéøåôå, åìá÷å åøæçù äøåúä úìá÷ úøæçå 
íìåòì íäéìò,æ åøîàù åîë "äåìá÷ øåãä ìùåøåùçà éîéá  )ò çô úáù"à(, éèøôå 

ïå÷éúä éèøô éôë íéðéðòä.  
  שופר

)ã(àåä äðùä ùàøá øôåùä ïéðò êà ,á÷ä äæ íåéá äðä éë " íìåòä ìë úà ïã ä
åìë )ø"ò æè ä"à(,ùãçä áåáéñä úðéçáá úåàéöîä ìë ùãçîå ,äùãçä äðùä åðééäã 329. 

éôë øåöéä ìë ìò ïéãä êøòðå úåàøãäðñä íéøãñð äðäåîëå ïåéìòä ïéãä éøãñ " ÷ìçá ù
á',íãàä éðá ìù íäéúåðåò éôë âøè÷ì ïîãæî øåâéè÷äå . äðäå åðååéöá÷ä " òå÷úì ä

øôåùá,ëäå åïéãä ó÷åúá àìå íéîçøá äâäðää êéùîäì åá äðå330, àìù øåâéè÷ä ááøòìå 
âøè÷é331.á ÷ìçá åðøàéá øáë äðäå  ' íãàä éðáì áåè òéâéù úðúåð ïéãä úãî ïéàù åîëù

åì åëæé àì íà, íãàä éðá åùòéù íéùòîä ïî íéùòîá àåä åîöò èôùîä ÷åçî ïë 
íðéðò éôì íäì éåàøä ìåîâä íìîâäá, àìå äìîçáå íéîçøá íðéã ììëá íäîò âäåðéù 

øåîâ ÷åã÷ãá íäéìò ÷ã÷åãé,î ïéðòëå "æ ù"ì, ìë ìò åì íéøéáòî åéúåãî ìò øéáòîä ìë 
åéòùô )ø"ò æé ä"à.(äãî äæ éøä éë äãî ãâðë ,åî àåäù åîë åøúé êë åååì åøú. àöîðå 

 - הדרך מאיר -
 לפי שנברא העולם ביום הזה לכן נעשה בכל שנה באלו :)ה פרק ו"דרושי ר(כ "שעה' עי 329

כ "א וצריכים אח"ן אב"הימים ככל מה שהיה בעת שנברא העולם והוא כי בתחילה חוזרים זו
 .פ"נסירה וחזרת פב

 הוא  בדין,ה יושב ועולה על כסא דין" בשעה שהקב:)פרשה כט פסקה ג(ויקרא רבה ' עי 330
 ,ה" ובשעה שישראל נוטלין את שופריהן ותוקעין לפני הקב. עלה אלהים בתרועה, מאי טעם.עולה

 ומתמלא עליהם רחמים ומרחם "פרבקול שו' ה" דכתיב .עומד מכסא הדין ויושב בכסא רחמים
 .עליהם והופך עליהם מדת הדין לרחמים

 רחמנא , למה תוקעין,ש השנהלמה תוקעין ברא, אמר רבי יצחק): א"טז ע(ראש השנה ' עי 331
 למה תוקעין ומריעין כשהן , אלא. רחמנא אמר זכרון תרועה, מריעין. אלא למה מריעין.אמר תקעו

 שלא ,ל"ז, כדי לערבבה " די"רש' ועי.  כדי לערבב השטן,ותוקעין ומריעין כשהן עומדין, יושבין
כדי לערבב את ה " דתוספות' ועי. כשישמע ישראל מחבבין את המצוות מסתתמין דבריו, ישטין
 וכתיב והיה ביום ההוא יתקע בשופר , בלע המות לנצחמיפירש בערוך כדאיתא בירושל, ל"ז ,השטן

גדול כד שמע קל שיפורא זימנא חדא בהיל ולא בהיל וכד שמע תניין אמר ודאי זהו שיפורא 
 .וריאדיתקע בשופר גדול ומטא זימניה למתבלע ומתערבב ולית ליה פנאי למעבד קטג

ה ויום הכפורים דדינא אשתכח בעלמא "תא חזי כגוונא דא ביום ר: א"זהר וירא קיד ע' ועי
א "א ורוח"א ומי"איהו קאים לקטרגא וישראל בעיין לאתערא בשופר ולאתערא קול דכליל באש

ואתעבידו חד ולאשמעא ההוא קול מגו שופר וההוא קול סלקא עד אתר דכרסייא דדינא יתבא 
ה אתער רחמי דהא "קא כיון דמטא האי קול מתתא קול דיעקב אתתקן לעילא וקבובטש בה וסל

א דנפקי כחדא מגו שופר הכי נמי "א ומי"א ורוח"כגוונא דישראל מתערי לתתא קול חד כליל באש
א אתתקן ונפק דא מתתא ודא מעילא "א ורוח"א ומי"אתער לעילא שופר וההוא קול דכליל באש

 וההוא מקטרגא אערבב דחשיב לשלטאה בדינא ולקטרגא בעלמא ואתתקן עלמא ורחמי אשתכחו
ה דאין עלמא ברחמי "די וקבמוחמי דמתערי רחמי כדין אערבב ואתשש חיליה ולא יכיל למעבד 

  .דאי תימא דדינא אתעביד לאו הכי אלא אתחברו רחמי בדינא ועלמא אתדן ברחמי
 הוא עומד ,ם שנמצא הדין בעולםראש השנה ויום הכפורייום  ב,ו זדוגמא כ,בא וראה: תרגום

 , וישראל צריכים להתעורר בשופר ולעורר קול שכלול באש ומים רוח ונעשים אחד,לקטרג
 .ואותו קול עולה עד מקום שיושב כסא הדין ומכה בו ועולה. ולהשמיע אותו קול מתוך השופר

 .מעורר רחמים והקדוש ברוך הוא , הקול של יעקב נתקן למעלה,כיון שמגיע הקול הזה מלמטה
 שישראל מעוררים למטה קול אחד כלול באש ורוח מים שיוצאים כאחד מתוך דוגמאשהרי כ
 ויוצא זה מלמטה , ואותו קול שכלול באש ומים רוח נתקן. כך גם מתעורר למעלה שופר,השופר

 שחושב לשלוט בדין ,ואותו מקטרג מתערבב.  ונמצאים הרחמים, ונתקן העולם,וזה מלמעלה
 והקדוש , אז מתערבב ותש כחו ולא יכול לעשות דבר. ורואה שמתעוררים רחמים,בעולםולקטרג 

 , אלא מתחברים רחמים עם דין, לא כך, שאם תאמר שנעשה דין,ברוך הוא דן את העולם ברחמים
 .והעולם נדון ברחמים
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íéîçøá åîò íéâäðúîù,èôùî úãî åîöò äæå . ìò ìîâé ãáì äæä äùòîä àì íðîàå 
äæ êøã,êë ìîâéì éåàø åúåéä åéìò äðåéìòä äîëçä øåæâúù äùòî ìë ìáà ,êë ìîâé . 

ìò íéëéùîî úåéäì ìàøùé äá ååèöðù øôåù úòé÷ú ìù åæ äåöî äæ ììëîå äâäðää íäé
íéîçøá.éåàøë äúåà åøîùéùëå ,äðîî åè÷ìéù éøôä äéäé äæ .çéä ïéðòä èøô íðîàå ñ 

 íéøáãä éôë äéúåãåñéå äâäðää éùøùá éåìú íéîçøä úëùîä íò øôåùä úòé÷úì øùà
íééúéîàääìù .åëäå åíìåòä úåáà øøåòì úîàá äæá äð  úà øøåòì íúåëæá ÷æçúäì

éôìå íéîçøäñéïéãä úãî 332,å  çëä ìåèéìå òøä úåçë úåôëìå òøä ìò áåèä øéáâäì

 - הדרך מאיר -
סדרא קדמאה קלא נפיק ומתעטר לעילא סליק רקיעין ואתבקע בין : ב"זהר אמור צט ע' עי 332

טורי רמאי ומטי לגביה דאברהם ושריא ברישיה ואתעטר ואתער הוא ואתקן לכורסייא ובספרא 
דאגדתא תנינן בשעתא דההוא קלא קדמאה סליק אתער ואתעטר אברהם ואתקן לכרסייא פקדין 

 ההוא אאבא אדהכי סלקא תניינא תקיפא לתברא תוקפי רגיזין ודא סדרא תניינ) א"א או"ס(עליה 
קמיה אתברו עד דסליק ) א דאתערען"ס(פוי וכדין סלקא וכל דינין דיתערון קלא תבירא בתוק

לאתריה דיצחק כיון דיצחק אתער וחמי לאברהם מתקן לכורסייא לקיימא קמיה כדין אתכפיא 
ותבר תוקפא קשיא ובהאי בעי מאן דתקע לכוונא לבא ורעותא בגין לתברא חילא ותוקפא דדינא 

עה יודעי ודאי סדרא תליתאה קלא נפיק וסליק ובקע כל אינון ד אשרי העם יודעי תרו"קשיא הה
רקיעין ורחמי מתערן ומטי ההוא קלא לרישיה דיעקב ויעקב אתער וחמי לאברהם מתתקן בגיסא 
אחרא כדין אחידן תרוייהו ביה ביצחק דא מהאי סטרא ודא מהאי סטרא ולא יכלין תוקפוי לנפקא 

  .לבר והני תלתא סדרין כלהו סדרא חד
רא אחרא קלא נפיק וסליק ונטיל לאברהם מאתריה ונגיד ליה לתתא לאתר דתוקפיהון סד

דיצחק שריין וקיימן ליה לאברהם בגווייהו סדרא תניינא נפיק קלא תבירא לא תקיפא כקדמאה 
לא דחליש ההוא קלא דתקע אלא דההוא קלא לאו איהו לגבי יצחק בקדמיתא דתמן תוקפא 

בי דינא דלתתא דאינון רפויין יתיר וכלהו חמאן לאברהם לגבייהו תקיפא שריא אלא לגבי אינון 
ואתכפיין קמיה אדהכי סדרא תליתאה קלא נפיק וסליק ואתעטר ברישיה דיעקב ונגיד ליה לתתא 
לההוא אתר דאינון גבוראן שריין וקאים לקבלייהו אברהם מהאי סטרא ויעקב מהאי סטרא ואינון 

באתרייהו והני כלהו סדרא אחרא ) א ומשתככי"ס(כחין באמצעיתא כדין אתכפיין כלהו ומשת
בינייהו ליצחק ) א ולישרא"ס(תניינא סדרא בתראה דבעיא לסלקא לון לאתרייהו ולישבא 

כמלקדמין בגין דהאי בעא לישרא ליה באתריה ולא יפוק בתוקפוי לבר כדין דינין כלהו אתכפיין 
הדר בתיובתא קמי מאריהון כדין כד קלי ולמ לכוונא לבא ורעותא בהני ורחמין אתערו על דא בעי

ישראל מתקני ומסדרי קלין ברעותא דלבא כדקא יאות בשופרא דא אהדר ההוא שופר עלאה וכד 
ה "אהדר מעטרא ליה ליעקב ואתתקן כלא וכורסייא אחרא רמיו וכדין חידו אשתכח בכלא וקב

  .מרחם על עלמא זכאה חולקהון דישראל דידעין לנגדא ולאמשכא
 ומגיע , עולה רקיעים ונבקע בין הרים רמים,סדרה ראשונה יוצא קול ומתעטר למעלה: וםתרג

 ובספר האגדה שנינו בשעה . והוא מתעורר ומתקין את הכסא, ומתעטר,לאברהם ושורה בראשו
) אבא ואמא( מתעורר ומתעטר אברהם ומתקין את הכסא ופוקד עליו ,שאותו קול ראשון עולה

 אותו הקול , וזה הסדר השני,ר את הדינים הקשיםולשב) לחבר(ני התקיף בינתיים עולה הש. אבא
 עד שעולה למקומו של ,לפניו נשברים) שנקרים( וכל הדינים שמתעוררים , ואז עולה,שובר בכחו

שובר את ו אז נכנע , מתקן את הכסא לעמוד לפניו, כיון שמתעורר יצחק ורואה את אברהם.יצחק
 ,קף של הדין הקשהור הכח והתושתוקע לכוון הלב והרצון כדי לשב ובזה צריך מי ,קף הקשהוהת

סדרה שלישית יוצא קול ועולה ובוקע כל אותם .  יודעי ודאי,זהו שכתוב אשרי העם יודעי תרועה
 ומגיע אותו קול לראשו של יעקב ויעקב מתעורר ורואה את אברהם ,רקיעים ומתעוררים רחמים

קף שלו ו ולא יכולים הת, זה מצד זה וזה מצד זה, ביצחק אזי אוחזים שניהם,מתתקן בצד האחר
  . ושלש הסדרות הללו הן סדרה אחת,לצאת החוצה

 ומשפיע אותו למטה למקום ,סדרה אחרת קול יוצא ועולה ונוטל את אברהם ממקומו
סדרה שניה יוצא קול שבור לא חזק . מים את אברהם בתוכםי ומקי,שהגבורות של יצחק שורים

 ששם , אלא שאותו קול אינו אצל יצחק כבראשונה,חלש לא שאותו קול שתקע ,כמו הראשון
 וכולם רואים את ,יםו שהם יותר רפ, אלא רק לאותם בית דין של מעלה,קף התקיףושורה הת

 ,בינתיים סדרה שלישית יוצא קול ועולה ומתעטר בראשו של יעקב. אברהם אצלם ונכנעים לפניו
 , ועומד כנגדן אברהם מצד זה ויעקב מצד זה,הגבורות שורותומשפיע אותו לאותו מקום שאותן 

סדרה .  ואלו כולם סדר אחר שני,במקומם) ושוככים( ונמצאים , ואז כולם נכנעים,והם באמצע
 משום שאת זה ,ביניהם את יצחק כמקדם) ישריול(שב יאחרונה שצריך להעלותם למקומם ולי

על כן ,  אז כל הדינים נכנעים ומתעוררים רחמים, ולא יצא בגבורותיו החוצה,ישר במקומויצריך ל
 אזי כשישראל מתקנים .ר בתשובה לפני רבונםוצריך לכוון את הלב והרצון בקולות הללו ולחז

 וכשחוזר מעטר את יעקב , חוזר אותו שופר עליון,ומסדרים קולות ברצון הלב כראוי בשופר הזה
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íéâøè÷îäî,á ïåãàä ùîúùéù ïéåëúäìå " ìò øåáòìå åãåçé úèéìùá âéäðäì åúåîîåøî ä
òùô.éåàøë ìàøùé ìù íúáåùú äîò øáçúéùë úàæ äåöî éãé ìò äæ ìëå , ïéðò ìë éèøôå 

åéëøãá ïå÷éúä éèøô éôë äæ.  
  כ"יוה

)ä(éøåôëä íåé ïéðò íðîà á ïåãàä ïéëä äðäù àåä í" åáù ãçà íåé ìàøùéì ä
ìá÷úäì äì÷ äáåùúä äéäú,úåçîéì íéáåø÷ úåðåòäå , íéìå÷ì÷ä ìë ï÷úì åðééäã 

íäéãé ìò åùòðù,çä ìë øéñäìå åíäéãé ìò øáâúðù êù, úâéøãî ìà íéáùä áéùäìå 
úé åéìà äáøå÷äå äùåã÷ä 'íäéúàèç éãé ìò åðîî å÷çøúðù.àî äæ íåéá äðäå  øåà øé

ïéðòä äæ ìë íìùð åçëáù. äî ìàøùé åøîùéù êéøö åúåà ìá÷ìù øåà àåä íðîàå 
äæ íåéì ååèöðù,ìåãâ ÷åúéð úåéðôåâä ïî íé÷úðúî äéìòù éåðéòä ïéðò èøôáå , íéìòúîå 

íéëàìîä úðéçá ìà úö÷îá,ïå÷éúä éèøô éôë íéøáãä éèøô ìë øàùå 333.  
  קריאת התורה

)å(úä ïîù òãúù êéøö äðäå  ïéðò äéä ìàøùéì íéàéáðä åøãéñù íéìåãâä íéðå÷é
äøåúá äàéø÷ä334.úåðéçá éúùá ììëð äæå :úçàä , ãò øãñä ìò äøåúä øôñ úàéø÷ 

åîåú,äæ êøã ìò äìéìç øæåçå 335.úéðùäå ,íéãçåéî íéðîæá úåãçåéî úåéùøô úàéø÷ .äæå , 
úé åðîî åðì øñîðù äî ììë àåä äøåúä øôñ äðä éë 'úåéäìåðíéâåä åá , äæ éãé ìòù 

îëå åúøàä åðì êùîú"à ÷ìçá ù',á ÷øô ïë íâ äæ ÷ìçáå '. åæ äøàä ìá÷ì äðäå 
øãñä ìò úåãéîúá åðéúåìä÷îá åá íéâåä äéäðù åð÷éú úåãéîúá, ïåéâää ãáìî äæå 

èøôá ãçàå ãçà ìëì éåàøä éèøôäå. åðá ãéîúî úàæä úéãéîúä äàéø÷ä éãé ìò äðäå 
úàæä äùåã÷ä øåà,á íâå  úåòâåðä úåéùøôä àø÷ðù éåàø íðéðò éôë íéãçåéîä íéðîæ

íää íéðéðòì,åðì ùéù ÷æç øúåéä çëä àåäù äøåúä çë éãé ìò íéîéä úøàä ÷éæçäì .   
  

  פרק ט 

 - מאיר הדרך -
 אשרי .והקדוש ברוך הוא מרחם על העולם , וכסא אחר עולה ואז נמצאת שמחה בכל,והכל נתקן

 .להשפיע ולהמשיךחלקם של ישראל שיודעים 
י אכילתינו ושתייתינו הגופני "כל ימות השנה ע: )'דרושי יום הכיפורים דרוש א(כ "שעה' עי 333

י הברכות ההם " הנה ע,שאנו מברכין עליהם כמה ברכות המוציא וברכת המזון וברכת הנהנין כלם
 ואמנם האכילה ושתיה ההם הם אכילה ושתיה גופנית .]בחינת עולם הבא[ מן 'כוואנו ממשיכין 

שנבאר אם בענין ' בחי'  בבה עילוי יתיר'וכוכ יש " אבל ביוה.]בחינת עולם הבא[נמשך מן חיצוניות 
כ " והטעם הוא כי עתה ביוה.מקום מוצאם' בעצמה ואם בבחי'  כוהמציאות עילוי האכילה והשתי

 ולכן היא צריכה עתה לעלות עד ,' וכו עצמה]בחינת עולם הבא[בל מיתוק הדינין מן  צריכה לק'וכו
בחינת עולם [ מן ת וכיון שעלתה שם איננה מתפרנס. למעלהן ממש ומתעלי ]בחינת עולם הבא[

 ]בחינת עולם הבא[כבתחלה אבל היא ניזונת מן המקום ש'  אכילה ושתיה גופנית מחיצונית ]הבא
הראשונים ' דברים אכילה ושתיה כו' וחצת וסכה ושותה ואוכלת וכל אותם ההמקבלת וניזונת ור

 ולכן אינם מושגים אלינו במששות רק בסוד הבל ,נתבטלו עתה לפי שהם באים לה ממקום גבוה
מיני עינוים אלו שהם אכילה '  ולכן נצטוינו בה,כ" ומאותו הבל ניזונת עתה ביוה.היוצא מן הפה

 ולכן כנגדם .כ ואינה ניזונת אלא מהבל היוצא מפה עליון" עתה ביוה כי נתבטלו ממנה,ושתיה
כי התפלות הם בסוד הבלים היוצאים ' דברים אכילה ושתיה כו' כ כנגד ה"תפילות ביוה' תיקנו ה
 .מן הפה

משה רבינו תיקן להם ):  הלכה אהלכות תפילה ונשיאת כפים פרק יב( משנה תורה' עי 334
רבים בשבת ובשני ובחמישי בשחרית כדי שלא ישהו שלשה ימים לישראל שיהו קורין בתורה ב

וגם הוא , ועזרא תיקן שיהו קורין כן במנחה בכל שבת משום יושבי קרנות, בלא שמיעת תורה
 .תיקן שיהו קורין בשני ובחמישי שלשה בני אדם ולא יקראו פחות מעשרה פסוקים

ל ישראל שמשלימין את התורה המנהג הפשוט בכ):  הלכה א פרק יגשם( משנה תורה' עי 335
, בשניה אלה תולדות, מתחילין בשבת שאחר חג הסוכות וקורין בסדר בראשית, בשנה אחת

וקוראין והולכין על הסדר הזה עד שגומרין את התורה בחג , אל אברם' בשלישית ויאמר יי
 .ויש מי שמשלים את התורה בשלש שנים ואינו מנהג פשוט, הסוכות
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  בברכות

)à( íäééç éîé ìëá íãàä éðáì íéøå÷ù íéø÷îä éôë íä úåéø÷îä úåãåáòä êà 
ëøö ìëá íäéùåáìîá íäéìëàîá íìåòä äæá íáöî éôë íäé÷ñòå íééùåðàä íäé

íééðéãîä,íéîãå÷ä íé÷ìçá åðøàéáù äî ìò ãñåð íìåë ììëå , ìëá ïéðò êì ïéàù àåäå 
 êøèöîù äî éôë ÷çåäå ãñåä àìù úåàöîðä ïî àöîð äæéàá äø÷î åà ÷ç íìåòä éðéðò

àöîäì åúåà âéùäìù äìòîì åðøëæù äàéøáä ìù éúéîàä úéìëúä éôì úåàöîðá 
úåîéìùá,ë åëøöåä íää úåìåáâá ãçà ìë äìàä íéèøôä ì,úîàá íéìáâåî íäù . 

 úåòôùääå åéúåâøãäå úåàéöîä é÷ìç øçà êùîð íäéúåøåöå íìåë íéèøôä êøåö íðîà
ùîë íäéúåâéøãîå íäéðéîì íäéìò"ì.   

íðéðò éôë úåöî ååèöð äìàä íéðéðòä ìëá äðäå,ì ä áåèä ãö ìò íéøáãä ãéîò
òøä ãö ìò àìå,éùòîä åøîùéùë áåèä éôì íðéðò äéäé íää íéìåáâá íää í, êùîðäå 

ïå÷éúå áåè íäî ãìåðå.òøä ãöì íéùòîä åøàùé äðä åøîùé àì íàå , íäéãé ìò èùôúúå 
çäå àîäåæäå äàîåèäåäðåéìòä äøàää øñçú ìåãâä êù, ìë åéøçàå íìòää äáøúéå 

àåää ïéðòä úåàéöî éôë ìëä åðøëæù úåòøä úåãìåúä,ìåáâá øîùð àìù çéäå åéñ øùà 
íãàä íò åì, úåëìåäå úåìâìâúîä úåàöîðä ìù éììëä ìåâìâäå áåáéñá åì øùà ÷ìçäå 

ùîëå úåîéìùá òá÷éì"ì.  
  ענין ברכות הנהנין

)á(æ åð÷éúù úåëøáä ïéðò åãñåä äæ êøã éô ìò äðäå " íìåòä éðéðò ìë ìò ì
åéúåàðäå,äøåúá äá åðéåèöðù ïåæîä úëøá íìëì ùøùå 336.äæ ïéðòå àåä , øáë äðä éë 

 úéìëú ìà íéðååëî íéèøô íìåë íä äðä òáèá íé÷å÷çå íéàöîðä íéðéðòä ìëù åðøàéá
éììëä,úåîéìùä ìà åìë úåàéöîä òéâä àåäù , íä øùà äâéøãîä éôë äæä øáãá í÷ìçå 

íúåàéöî úúéîàá äá. äî éôë úåìåòôä ìòåôå åòáè úå÷åç øçà êùîðä íãàä íìåàå 
åì ÷çåäù,ì åì ùé  úìòåú íää úåìåòôä ïî àöåéù äîìå åàøåá úãåáòì ãéîú ïéåëúä

äæä úéìëúä úâùä ìà øæòå, íéøáãä åøãåñù äî éôë äéäéù êøãä äæéàá äéäé 
úîàá337.ùåøéô ,ãéî äæä øáãì íéùîùî íéðéðò åéäé øáë éë , íéùîùîì åùîùé íéøáãå 

äæ øçà äæ íéëùîð íéáø íéðéðò ìù ìåãâ ìåâìâ øçàù ãò íéøçàåéìà åòéâé . åéäé íìåàå 
åéäéù äâéøãî äæéàá íéøáãä,ëì àìà åìèðé àìù éåàø äðä ååæ äðå, íäî òéâîù äîì 

úåâéøãî øùò øçà åìéôà,úéìëúä úâùä ìà øæò ,ëì àìå åúøçà äðå, úðååë åðééäã 
úåøúåîä ìà úéøîåçä äéèðäå úååàúä, äøåúä íäì ä÷÷çù íéìåáâá íìåë åøîùéå 

úé÷ìàä,äé æàå äæä øáãì íéøæåò úîàá íìåë åé,äãåáò éàðú íìåë åáùçéå .   
úé åéðôì äãåð åðúéúùå åðéìëàîá åðéðäðù øçàù äøåúä åðúãîì äðäå ' êøáðå

åîù,åáù éúéîàä úéìëúä ìà øáãä øéæçðå ,åðøëæù éììëä úéìëúä ìà øæòä àåäù , ãò 
ëá àöîðùåúé åãåáë ìãâúî íì 'úîéé÷úî åúöòå äùòð åöôçù äîá338. ïéðò ììë äæå 

ïåæîä úëøá,äàðää øçàù ïéðäðä úåëøá øàù ìë ïëå .æ åôéñåä ãåò íìåàå " ï÷úì ì
äàðää íãå÷ úåëøá,ïéðòä äæ ìéãâäì , øéëæé íìåòä ïî íãàä ùîúùéù íãå÷ íâù àåäå 

úé åîù 'åéìò,úé åðîîù ïéåëúéå åäëøáéå  'àåää áåèä åì àá. áåèä úúéîàá ïéåëúéå 
ðò åðéàù àåääãáìá úéøîåç äàðäå éðôåâ ïé,úé åðîî ïëåî ïéðò àåä úîàáù àìà  ' äîì

îë éúéîàä áåèì úìòåú åðîî àöåéù"ù. äùòîä øàùé äùòîì äæä ïéðòä íéã÷äáå 

 - הדרך מאיר -
מצות עשה מן התורה לברך אחר אכילת ):  הלכה אהלכות ברכות פרק א( משנה תורה' עי 336

 .יךקאל' ה שנאמר ואכלת ושבעת וברכת את ,מזון
 .77לעיל הערה ' עי 337
 .333לעיל הערה ' עי 338
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ë àåääåòøä ãöì àìå áåèä ãöì åì,Ëúéå  ìôùåéå ì÷ì÷úé àìå äìòúéå íãàä åá ï÷
îëå"ù339.  

  ענין ברכת המצוות

)â(úåöîä äùòîá íâ íìåàå äåöîä ìù äáåáéçì äìà úåëøá íéîëç åðì åð÷éú , 
úé åì úåãåäì 'äìàë íéìåãâ íéðå÷éú åðì ïúðå åðá äöøù. äìòúî äæ éãé ìò àöîðå 
øúåé äùòîä,úé åðîî íãàä åá øæòðå '.ä ïë éë å íéøøåòúîù úåøøåòúää éôë äãéîä à

úé åéìà íãàä éðá',åðîî åøæòéù øæòä øåòéù äéäé ïë ,àå èòî íà äáøä í, ìòåô ìëá 
àåäù äî éôë äéäéù,äá çèåáå  'åéøùà.  

  ע"תושלב
                                                           

 והוא , היא הצווי אשר צונו להאמין האלהות,ל"ז, ) אעשין(ם "להרמבספר המצוות ' ועי א
" להאמין "במהדורת פרנקל שם העירו שהתרגום תיבת' עי. ['וכו ,לה וסבהישנאמין שיש שם ע

' מ בסנהדרין פרק י"דבריו בפיה' וכן עי.] אינה מדוייקת ויותר נוטה לומר כי התרגום הוא לידע
 והוא שיש שם נמצא 'מציאות הבורא יתלהאמין היסוד הראשון , ל"וז) ס וילנא"הנוסח הנדפס בש(

וזכר אמנם בתרגום של הראש אמנה לא מ. 'וכו, שלם בכל דרכי המציאות הוא עילת המציאות
 ".להאמין"וכן בכל שאר היסודות לא נזכר לשון " להאמין"המילה 

 ספק כי אחד מן אין.  המוטל על המשכיל בלמוד אלהיותבחיוב: ל"ז) א"ב פ"ח(אור נערב ' ועי ב
' כמו שנאמר אנכי ה, הדברים שצותה עליו התורה היא היות האדם מכיר את בוראו כפי השגתו

יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע , ם ריש ספרו"ה זו פירש הרמבוהנה בפירוש מצו. 'אלהיך וגו
ל "עכ' וכל הנמצאים משמים וארץ וכו, שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל הנמצאים

נת הרב כי בכלל המצוה הזו הוא להשיג סדר הנמצאים ממנו כפי וואין ספק היות כו. לכוונותינו
וכן כלל בלשונו הקצר , ביאור הענין כל שני הפרקיםוראיה לדבר זה אריכות לשונו ב. השגת האדם

 מצוה זו צריך לידע לכי בכל, ירצה, באמרו לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל הנמצאים
ירצה גם כן צריך שתשיג , אלהיך' אנכי ה, וכן דייק לישנא דקרא. גם כן סדר המצאת הנמצאים

. א מראש הנמצאים עד מציאות האדם השפלשהו, עד ההשגחה בך, פירוש, עד אלהיך' ממני ה
שאם כן הוה , ובזה אין ספק כי איך אפשר לפרש מלת לידע היות הכונה להאמין מציאות האלהות

משמע שצריך ', ולא אמר כן אלא לידע שיש וכו, ליה למימר מצות עשה להאמין שיש שם אלוה
 .ידיעה ממש והשגת האלהות כפי כח דעת האנושי

ר אלעזר האי "אבא א' אלעזר בריה ור' ור, שמעון הוה יתיב יומא חד' ר) א"כג עב "ח (זהר' עי ג
מהו וארא ואדבר , לא נודעתי להם' דכתיב וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי יי

 וגוונין דלא מתחזיין ואילין תחזאהתא חזי אית גוונין לא, ל אלעזר רזא עילאה הוא"א, מיבעי ליה
ואלין דמתחזיין לא זכה בהו בר נש , ילאה דמהימנותא ובני נשא לא ידעי ולא מסתכליאינון רזא ע

ומאן גוונין אלין דאל , ועל דא כתיב וארא חמו אינון גוונין דאתגליין, עד דאתו אבהן וקיימו עליהו
 בר  וגוונין דלעילא סתימין ולא אתחזיין ולא קאיםןואלין אתחזיי, שדי דאינון גוונין בחיזו דלעילא

לא נגליתי להם בגוונין עלאין , לא נודעתי להם' ועל דא כתיב ושמי יי, נש עליהו אלא משה
  .ואתימא דאבהן לא הוו ידעין בהו אלא הוו ידעין מגו אינון דאתגליין

ורבי אבא עמו אמר רבי אלעזר ) עמו(רבי שמעון היה יושב יום אחד ורבי אלעזר בנו : תרגום
אמר לומר ואדבר מהו וארא היה צריך ' רהם אל יצחק ואל יעקב וגופסוק זה שכתוב וארא אל אב

בא וראה יש צבעים שנראים ויש צבעים שלא נראים ואלו ואלו הם  .לו אלעזר בני זהו סוד עליון
ים בו ואלה שנראים לא זכה בהם תבוננסוד עליון של האמונה ובני אדם לא יודעים אותו ולא מ

ומה  . ועל זה כתוב וארא שראו אותם צבעים שהתגלואדם עד שבאו האבות ועמדו עליהם
) מראה של צבעים עליונים(הצבעים שהתגלו אותם של אל שדי שהם צבעים של מראה עליון 

ונים שלמעלה נסתרים שלא נראים לא עמד איש עליהם פרט למשה ועל זה כתוב וואלו נראים והג
ו אותם ידעם ואם תאמר שהאבות לא ונים עליוניולא נודעתי להם לא התגליתי להם בג' ושמי ה

  . אותם מתוך אלו שהתגלוידעואלא הם 
 .באור נערב הובא לעיל הערה ' עי

 אנו מאמיני התורה ומקבליה שהיא תשרישנו שהכל היה )זחלק א פרק (עבודת הקדוש ' עי ד
יך איפשר הרבוי מן הסבה הראשונה עם היותו אחד לא יקשה עלינו א, בכוונה וברצון פשוט

כי זה מגדר הרצון כי עם היותו בתכלית האחדות והפשיטות ימציא הרבוי , בתכלית הפשיטות
, והוא שכתוב והוא באחד ומי ישיבנו,  הבלתי בעל תכליתיכלתוברצונו להורות על מציאותו ו

 .וכהנה רבות עמו, כי ישלים חוקי, ונפשו אותה ויעש

 - הדרך מאיר -
 .45לעיל הערה ' עי 339



  'דרך ה

116 

                                                                                                                                                                      
ש הוא "האל ית:  אמר השכל):פ" במהדורת הרחיח' סי(כ רבינו בדעת תבונות "מש' והנה עי ה

לברוא נבראים , ש"וזה הוא מה שרצה הוא ית, מחק הטוב הוא להטיב, ואמנם. תכלית הטוב ודאי
כדי שתהיה ההטבה הטבה , ואמנם. כי אם אין מקבל הטוב אין הטבה, כדי שיוכל להטיב להם

כי אז יהיו ,  הנשגבה שראוי שיהיו המקבלים אותה מקבלים אותה ביגיע כפםוכמתידע בח, שלמה
ועל זה . כמי שמקבל צדקה מאחר, ולא ישאר להם בושת פנים בקבלם הטוב, הם בעלי הטוב ההוא

 .כ"ע, "מאן דאכיל דלאו דיליה בהית לאסתכולי באפיה", )ירושלמי ערלה פרק א הלכה ג(אמרו 
והיינו שתכלית כל , בודתינו היא נכללת במימרא זו של הירושלמימשמע מדבריו שכללות כל ע

של " בפניו"עם פניו " להסתכל"עימנו ביחסים בו יוכל האדם כביכול ' העבודה היא שיהיה הוא ית
' והנה ידוע כי שתכלית עבודת ה". פנים בפנים"והוא הבחינה המכונה בלשון הקדמונים . ת"השי

") אחור באחור("' ת מבחינה של הסתר פניו ית"וך את יחסינו לשיבכל פרט ופרט היא אכן להפ' ית
שמביא שעל עניין זה  ,)א"מ נט ע"ב (ס"ליקוטי הש' ועי"). פנים בפנים("לבחינה של הארת פניו 

ל "ש רז"מ: ל"וז" המאן דאכיל דלאו דיליה בהית לאסתכולי באפי" ו דברי הירושלמינאמרגופא 
חזה הזכר מבין ' י בין האמא ובין הנוקבא תרווייהו יצאו לעומדע כ. אתתך גוצא גחין ותלחש לה

פ שוה לו תמיד והנוקבא הוא עם הזעיר הוא לפרקים "תרין חדוי אלא שאמא הגדולה נשארה פב
 בעת בריאת עולם שהיו כיה "ח בינ"אותיות ש' ה וחכם באחור ישבח"ל אתתך גוצא וס"ולכן ארז

לעולם ' כי הנקב' ח שבה לכלי הבינ"ח ומרכנת עצמה לה"ש' כלי החכמ' והבינה באחור הית' החכמ
כ "י משא"ניזונית ע' באחור עם האבא הית' אברים קטנים שליש בערך הזכר ובזמן שהאמא הית

עתה דתרווייהו כחדא שריין וניזונים בשוה מאריך ונאמר על אמא מאן דאכיל דלאו דיליה בהית 
 .כ"ע, שר היא באחור והבןועל הנוקבא נאמר זה תמיד כא' לאסתכולי באפי

 שהתיקון הגמור של שניהם 44הערה ' ועי, ש רבינו לעיל פרק ב אות ד"והיינו דביקות וכמ ו
 .ה שאצלו שני הדברים מאוחדים"כאשר יתאחדו להתעלות כאחד הוא דוגמת הקב

בתחילת בריאת העולם עיקר , דע )א"ח ע(ערי אורה ש' עי, לעניין מדרגת העולם קודם החטא ז
, עליונים כנגד עליונים, שהרי מערכת כל הנבראים על סדר המעלות היו, שכינה בתחתונים היתה

ובהיות השכינה למטה נמצאו , ולפיכך היתה שכינה שרויה בתחתונים. תחתונים כנגד תחתונים
שנשתכללו אלו , ) אבראשית ב(וכל צבאם  השמים והארץ וזהו לשון ויכולו, שמים וארץ אחדים

. והיו הצינורות והמקורות פועלים בשלימותם ונמשכים מלמעלה למטה, מאלו ונתמלאו אלו מאלו
).  אישעיהו סו(כסאי והארץ הדום רגלי השמים : וסימניך, י יתברך ממלא מלמעלה למטה"נמצא י

, בא אדם הראשון וחטא.  התחתוניםי יתברך היה שרוי במיצוע שוה בין העליונים ובין"נמצא שי
 .ונסתלקה שכינה ונתפרדה החבילה, נתקלקלו השורות ונשתברו הצינורות ונפסקו הבריכות

תא חזי תלת נשמתין אינון ואינון סלקין בדרגין עלאין ידיען ועל : א"א רמה ע"זהר ח' עי ח
) א גזעא"ס (דאינון תלתא ארבע אינון חד נשמתא עלאה דלא אתפס ולא אתער ביה גזברא

כל נשמתין והוא סתים ולא אתגליא לעלמין ולא לדקרטיטאה עלאה כל שכן תתאה והאי נשמתא 
בגו זהירותא ) א דבדולחא"נ(אתיידע וכלהו ביה תליין והאי אתעטף בעטופא דזהרא דכרמלא 

חזי ונטיף טפין טפין מרגלאן ואתקשרו כלהו כחד כקשרין דשייפי דגופא חד והוא אעיל בגווייהו וא
בהו עבידתיה הוא ואינון חד הוא ולית בהו פרישו האי נשמתא עלאה טמירו דכלא נשמתא אחרא 

גופא לאחזאה בהו עבידתא לכל  נוקבא דמטמרא בגו חילהא והיא נשמתא להו ומנייהו אחידא
עלמא כגופא דאיהו מאנא לנשמתא למעבד ביה עבידתא ואלין כגוונא דאינון קשירין טמירין 

א אחרא היא נשמתהון דצדיקיא לתתא נשמתהון דצדיקייא אתיין מאינון נשמתין דלעילא נשמת
עלאין מנשמתא דנוקבא ומנשמתא דדכורא ובגין כך נשמתין דצדיקייא עלאין על כל אינון חילין 
ומשריין דלעילא ואי תימא הא עלאין אינון מתרין סטרין אמאי נחתין להאי עלמא ואמאי אסתלקו 

ויולפון ) ליה(ד ליה בר שדר ליה לחד כפר למרבי ליה ולגדלא ליה עד דיתרבי ימניה למלכא דאתייל
ליה ארחי דהיכלא דמלכא שמע מלכא דהא בריה רב ואתרבי מה עבד ברחימו דבריה משדר לה 

ה אוליד בר במטרוניתא "למטרוניתא אמיה בגיניה ואעיל ליה להיכליה וחדי עמיה כל יומא כך קב
ישא שדר ליה לכפר להאי עלמא דיתרבי ביה ויולפון ליה אורחי ומאי איהו נשמתא עלאה קד

דהיכלא דמלכא כיון דידע מלכא דהא בריה אתרבי בהאי כפר ועידן הוא למייתי ליה להיכליה מה 
עבד ברחימו דבריה משדר למטרוניתא בגיניה ואעיל ליה להיכליה נשמתא לא סלקא מהאי עלמא 

יכלא דמלכא ויתיבת תמן לעלמין ועם כל דא אורחא עד דאתת מטרוניתא בגינה ואעילת לה בה
דעלמא דאינון בני כפר בכאן על פרישו דבריה דמלכא מנייהו חד פקח הוה תמן אמר לון על מה 
אתון בכאן וכי לאו בריה דמלכא איהו ולא אתחזי למידר יתיר בינייכו אלא בהיכלא דאבוי כך משה 

ם לא "ה אלהיכ"בנים אתם ליהו) דברים יד א(דהוה פקח חמא בני כפר דהוו בכאן על דא אמר 
  .תתגודדו

תא חזי אילו הוו ידעין כלהו צדיקייא האי הוו חדאן ההוא יומא דמטי לון לאסתלקא מהאי 
מלכא למחדי דעלמא וכי לאו יקרא עלאה הוא דמטרוניתא אתת בגינייהו ולאובלא לון להיכלא 

ון דצדיקיא תא חזי אתערותא דרחימו ה לא אשתעשע אלא בנשמתה"בהו מלכא כל יומא דהא קב
ה נשמתהון דצדיקיא לתתא מתערין לה בגין דאינון אתיין מסטרא דמלכא "דכנסת ישראל לגבי קב

מסטרא דדכורא ואתערותא דא מטי לנוקבא מסטרא דדכורא ואתער רחימותא אשתכח דדכורא 



  'דרך ה

117 

                                                                                                                                                                      

א כהאי גוונא אתער חביבו ורחימותא לנוקבא וכדין נוקבא אתקשרת ברחימותא לגבי דכור
תיאובתא דנוקבא למשדי מיין תתאין לקבל מיין עלאין לאו איהו אלא בנשמתהון דצדיקיא זכאין 

וצדיק ) משלי י כה(אינון צדיקיא בהאי עלמא ובעלמא דאתי דעלייהו קיימין עלאין ותתאין ועל דא 
נסת ישראל יסוד עולם כתיב סתם ורזא דכלא צדיק איהו יסודא דלעילא ואיהו יסודא לתתא וכ

אתכלילת מצדיק מלעילא ומתתא צדיק מהאי סטרא וצדיק מהאי סטרא ירתין לה הדא הוא 
  .צדיקים ירשו ארץ ירשו ארץ ודאי) תהלים לז כט(דכתיב 

 הן , ועל שהן שלש, והן עולות בדרגות עליונות ידועות, שלש נשמות הן,בא וראה: תרגום
 כל שכן , העליוןחדר של ה)הגזע(ר בה הגזבר  אחת נשמה עליונה שלא נתפסת ולא מתעור.ארבע

.  בה וכולם תלויות,ת ולא נגלית לעולמים ולא נודעתמ והיא נסת, וזו נשמה לכל הנשמות.התחתון
 , ונוטף טפות טפות מרגליות,הרו בתוך הז)של הבדולח(הר הכרמל ווזו מתעטפת בעטוף של ז

 .הוא נכנס לתוכם ומראה בהם מעשיו ו, כמו הקשרים של איברי גוף אחד,ונקשרים כולם כאחד
נשמה אחרת נקבה נסתרת .  זו נשמה עליונה טמירה של הכל. ואין בהם הפרדה,הוא והם אחד הם

 כמו גוף , ומהם אחוז הגוף להראות בהם מעשיה לכל העולם, והיא נשמה להם,בתוך חיילותיה
נשמה .  שלמעלה אותם הקשרים הטמיריםכדוגמת ואלה .שהוא כלי לנשמה לעשות בו מעשה

 מנשמת הנקבה , נשמות הצדיקים באות מאותן נשמות עליונות.אחרת היא נשמת הצדיקים למטה
ואם .  ולכן נשמות הצדיקים הן עליונות על כל אותם החיילות והמחנות שלמעלה,ומנשמת הזכר

ך  למל]משל. [ ולמה הסתלקו ממנו, למה ירדו לעולם הזה, הרי הם עליונים משני צדדים,תאמר
 וילמדו אותו דרכי היכל ,)לו( ולגדל אותו עד שיגדל , שלח אותו לכפר אחד לגדלו,שנולד לו בן

 שולח לו את המלכה אמו , מה עשה באהבת בנו,ל והתגדלו שמע המלך שהרי בנו גד.המלך
 זו , ומיהו, הוליד בן מהמלכה,כך הקדוש ברוך הוא.  ושמח עמו כל היום, ומכניסו להיכלו,בשבילו

 . שתתגדל בו וילמדו אותה דרכי היכל המלך, לעולם הזה, שלח אותה לכפר. עליונה קדושהנשמה
 , מה עשה באהבת בנו,זמן הגיע להביאו להיכלוה ו,כיון שיודע המלך שהרי בנו גדל בכפר הזה

 הנשמה לא עולה מן העולם הזה עד שבאה המלכה .מלכה בשבילו ומכניס אותו להיכלולשולח 
 דרך העולם שאותם בני ,ועם כל זה.  ויושבת שם לעולמים, אותה להיכל המלך ומכניסה,בשבילה

 וכי לא , על מה אתם בוכים, אמר להם,קח אחד היה שםי פ.הכפר בוכים על פרדת בן המלך מהם
 ראה בני , שהיה פקח, כך משה. ולא נראה יותר לדור ביניכם אלא בהיכל של אביו,בן המלך הוא

  ".אלהיכם לא תתגדדו' בנים אתם לה" אמר  ועל זה,כפר שהיו בוכים
 היו שמחים אותו יום שמגיע להם להסתלק מן ,לו היו כל הצדיקים יודעים את זהי א,בא וראה

 ולהוביל אותם להיכל המלך שישמח בהם , וכי לא כבוד עליון הוא שהמלכה באה בשבילם,העולם
 התעוררות ,בא וראה. הצדיקים שהרי הקדוש ברוך הוא לא משתעשע אלא בנשמות ,המלך כל יום

 משום שהם , נשמות הצדיקים למטה מעוררים אותה,האהבה של כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא
 . ומתעוררת אהבה,צד של הזכרה והתעוררות זו מגיעה לנקבה מ. מצד הזכר,באים מצד המלך

 תשוקת ו זכדוגמא.  ואז הנקבה נקשרת באהבה לזכר,נמצא שזכר מעורר חביבות ואהבה לנקבה
אותם  אשרי .ך מים תחתונים כנגד מים עליונים אינה אלא בנשמות הצדיקיםוהנקבה לשפ

וצדיק יסוד " ועל זה , שעליהם קיימים עליונים ותחתונים,הצדיקים בעולם הזה ובעולם הבא
 וכנסת ישראל נכללת . והוא יסוד למטה, הוא יסוד שלמעלה, צדיק,וסוד הכל.  כתוב סתם,"עולם

צדיקים יירשו " זהו שכתוב . צדיק מצד זה וצדיק מצד זה יורשים אותה.למעלה וממטהמצדיק מ
 . ודאי"יירשו ארץ" ,"ארץ
 בהגיע איש מבני אדם מהשגת האמתיות ושמחתו במה ):ג פרק נא"ח(מורה נבוכים ' עי ט

ם שהשיג לענין שיהיה בו מספר עם בני אדם ומתעסק בצרכי גופו ושכלו כולו בעת ההיא יהיה ע
על הדרך שנאמר במשלים , והוא לפניו תמיד בלבו ואף על פי שגופו עם בני אדם', האלוה ית

זאת המדרגה איני " 'אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק וגו",  העניניםלוהשיריים אשר נשאו לא
ונגש ", הנאמר עליו, ה"ע' משה רבנו'רק אומר שהיא מדרגת , אומר שהיא מדרגת כל הנביאים

" ואתה פה עמוד עמדי", ונאמר לו, "ויהי שם עם יי", ונאמר בו, "והם לא יגשו, ו אל יימשה לבד
אשר הגיעה קרבתם אל האלוה ', אבות'וזאת גם כן מדרגת ה. 'פסוקים' אלו היכמו שבארנו מענינ

". זה שמי לעולם... אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי אברהם", עד שנודע שמו בהם לעולם' ית
וזכרתי את בריתי יעקב ", קיימת' ברית'אחר דעותם בהשגתו שכרת עם כל אחד מהם והגיע מהת

התבאר בהם מן ההתאחדות באלוה רצוני ' משה רבנו'ו' אבות'ה, כי אלו הארבעה רצוני לומר". 'וגו
וכן השגחת האלוה בהם ובזרעם אחריהם גדולה , השגתו ואהבתו מה שהעיד עליו הכתוב, לומר

והוא אצלי , ם בהנהגת בני אדם והרבות ממון ומשתדלים במקנה ובכבודוהיו עם זה מתעסקי
וליבותם , לא היו עושים אותם רק באבריהם לבד,  ההםעשיםכשהיו עושים המ, ראיה שהם

ויראה לי כי אשר חיב היות אלו הארבעה עומדים על תכלית זה . ודעותם לא יסורו מלפני האלוה
, דת ואפילו בעת התעסקם להרבות הממון רצוני לומרהשלמות אצל האלוה והשגחתו עליהם מתמ

 שתכלית כונתם היתה בכל המעשים ההם מפני יהבעת המרעה ועבודת האדמה והנהגת הבית ה
כי תכלית כוונתם כל ימי חייהם להמציא אומה שתדע האלוה . להתקרב אל האלוה קרבה גדולה

כי כונת כל השתדלותם היתה לפרסם הנה התבאר לך " 'כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו", ותעבדהו
 זה זכו לזאת המדרגה כי העסקים ההם היו ניומפ. ולהישיר בני אדם לאהבתו' בעולם' 'יחוד השם'
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אבל המסדרגה . ואין זאת מדרגה שיחשוב כיוצא בי להישיר להגיע אליה. עבודה גדולה גמורה
ואל . וא אשר זכרנוהוההיא אשר קדם זכרה לפני זאת אפשר להשתדל להגיע אליה בהרגל הה

ואף על פי שרוב ,  ובינוינינוהאלוה נשא תחינה ותפילה להסיר ולהרחיק המונעים המבדילים ב
עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין ", המונעים ההם הם מאיתנו כמו שבארנו בפרקי זה המאמר

 ."אלוהיכם


