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  äøåúä ú÷ç úàæ úùøô  
אל משה ואל אהרן לאמר ' וידבר ה"

לאמר ' זאת חקת התורה אשר צוה ה
וזאת התורה אשר " , רבי יוסי פתח,"'וגו

 בא וראה ,"שם משה לפני בני ישראל
 , הם עליונים,דברי התורה הם קדושים

הנחמדים "  כמו שכתוב,הם מתוקים
  מי,"' רב ומתוקים מדבש וגומזהב ומפז

 בתורה כאלו עומד כל יום על שעוסק
  זהו שכתוב,הר סיני ומקבל התורה

 וכך פרשוהו ,"היום הזה נהיית לעם"
  . החברים

  

åéé øáãé ' øîàì ïøäà ìàå äùî ìà
éé äåö øùà äøåúä ú÷ç úàæ 'åâå øîàì '

)& (ø ' çúô éñåé)& ( íù øùà äøåúä úàæå
ú ìàøùé éðá éðôì äùî"ïéìî ç1 

ïåðéà ïéùéã÷ àúééøåàã2ïåðéà ïéàìò 3 
ïåðéà ïé÷éúî4 áéúëã äîë )& ( íéãîçðä

áäæî5áø æôîå 6íé÷åúîå 7åâå ùáãî  ' ïàî
ééøåàá ìãúùàãàú8 àîåé ìë íéà÷ åìàë 

ää àúééøåà ìéá÷å éðéñã àøåè ìò" ã)& (
 àééøáç äåî÷åà àäå íòì úééäð äæä íåéä  

 וכתוב "זאת חקת התורה"כתוב כאן 
 אלא , מה בין זה לזה,"וזאת התורה"

וזאת " ,סוד עליון הוא וכך למדנו
 , להראות הכל ביחוד אחד"התורה

 ברוך להכליל כנסת ישראל בקדושו
וזאת " בגלל זה , להמצא הכל אחד,הוא

 אלא זה ,ו" למה תוספת וא,"התורה
 ,נאמר להראות שהכל אחד ללא פרוד

 áéúëå äøåúä ú÷ç úàæ àëä áéúë)& (
 àæø àìà éàäì éàä ïéá äî äøåúä úàæå
 äøåúä úàæå àðôéìåà éëäå àåä äàìò

ãç àãåçéá àìë äàæçàì9ðë àììëàìå " é
á÷á"ä10ãç àìë àçëúùàì 11á  êë éðéâ

àå úôñåú éàîà äøåúä úàæå" àä àìà å
øîúà12 àìá ãç àìëã äàæçàì  àãåøô

                                                 
 ).ז”רמ(ולא פתגמין כי כוונתו לדרוש מלה זאת שיש לה סוד  1
שלא נתחללה קדושתם מפני בואם מאיש אל , דברי תורה עומדים בקדושתם כתחלת נתינתם 2
קדישין מצד ). אור יקר(לל מפני קדושתם ואין הבל פה האדם ועסקו נותן בהן עביות כ, איש

נ מצד המדה העליונה שבתחלה משפיעים כח מן העליון לתחתון כי "א, החכמה ששם סוד הקדושה
  ).ו"רח(ק "מצד הבריאה היכל ק). ז"רמ(ל מושפע "קדוש שר' כל אור המושפע נק

אז עולה , יוןעל' מצד הבינה שנק). אור יקר(הם בתחתונים ושרשם למעלה ברומו של עולם  3
מצד היצירה ששם המלאכים ). ז”רמ(ל שעולים למעלה "נ ונגד זה אמר עלאין ר"ומעלה מ

 ).ו"רח(הנקראים עלאין 
ועוד שהשכינה , כמו שהיו מתוקים לישראל בעת קבלתם כך באותו המתיקות הם עומדים 4

). ז"רמ(גבורות ג ונמתקו ה"מצד הדעת כי בו מתחברים החו). אור יקר(תמיד מתוקה אל התפארת 
נ הואיל והפשט שבעשיה מתוק לחיך כי הכל רוצים "דבש מתוק א' מצד העשיה ששם הדינין הנק

 ).ו"רח(בפשט 
 ).אור יקר(החכמה  5
 ).אור יקר(קו האמצעי  6
 ).אור יקר(מהשמאל  7
ס "ת זעיר שה"זה נמשך מן המוקדם והענין כי במעמד הר סיני נתפשט והאיר יסוד אבא בת 8

הגבורה הוא יסוד אימא שממנו יוצא יסוד אבא ' ופי, ת דתמן אבהן"ני שסתם הרים הם בחגהר סי
ר והיה הכל בסוד עץ החיים וטעם ביטול זה הוא "ס התורה ואז נתבטל כח עץ הדעת טו"לחוץ ה

ן "א וזו"ח ניצוצין אשר בקרבה ואז כל הנשמות שבעולם ששרשם באו"מכל הרפ' כי נתרוקנה הקלי
 ).ז"רמ(חלקה השייך לה מאותן הניצוצות ' קבלה כל א

 ).אור יקר(ולא שתהיה בחינתם מתייחדת באמצע דהיינו ביסוד אלא למעלה מלכות בתפארת  9
 ).מ"מ(זאת היא מלכות התורה הוא זעיר והכוונה לכלול מלכות בזעיר ' פי 10
דאמתר לא היה הענין היחוד סתם על ידי הסידו בבחינה האמצעית ולא בתפארת למעלה כ 11

מדות ' מדות מתייחדות אמנם הם ב' וזה תירץ כלומר אם היה בבחינה האמצעית היה מורה על ב
 ).אור יקר(אבל עתה שהיא מלכות נכללת בתפארת מורה על אחדות גמורה 

זאת ' ל בזאת התורה כללנו מלכות עם זעיר ובמלת וזאת כללנו זעיר עם המלכות והיינו ו"ר 12
 ).מ"מ(כלול בזאת ' דהיינו ו
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 , זכר ונקבה,וזאת כלל ופרט כאחד
 אבל זאת ,ומשום זה וזאת התורה ודאי

 חקת התורה ודאי ,ו"בלא תוספת וא
  . גזרת התורה, דין התורה,ולא התורה

èøôå ììë úàæå13 àá÷åðå øëã àãçë 
âáå" àìá úàæ ìáà éàãå äøåúä úàæå ë

àå úôñåú" àìå éàãå äøåúä ú÷ç å
äøåúä14àúééøåàã àðéã 15 äøæâã 

úééøåàãà  
 ולא "זאת אשר ללוים" בא וראה

הם ) קשהה ( שהרי מצד הדין,וזאת
 אמר רבי .באים ולא מצד הרחמים

וזאת עשו להם "  והרי כתוב,יהודה
 ואתה אמרת , וזה בלוים נאמר,"וחיו

 , אמר לו ודאי כך זה.זאת ולא וזאת
 מי שאוחז סם המות ,והפסוק מוכיח

אם לא יערב בו סם החיים הרי ודאי 
וזאת עשו להם וחיו ולא " ועל זה ,ימות
 ,ויתערב א משום שסם החיים מ,"ימתו

 וזאת . ודאי"וותוזאת עשו וחיו ולא ימ"
 וזאת התורה לכן ,צריך להם ולא זאת

 ביחוד שלם כלל של ,ממש ביחוד אחד
 ועל זה ,בלבדה'  זאת ה,ה" ו,זכר ונקבה

  ."זאת חקת התורה"

ú" ç)& ( úàæå àìå íéåìì øùà úàæ
 àðéãã àøèñî àäã)àéù÷(16 ïééúà à÷ 
éîçøã àøèñî àìå17à "äãåäé ø àäå 

 áéúë)& ( éàåéìá àãå åéçå íäì åùò úàæå
à úàæå àìå úàæ úøîà úàå øîúà" ì

 ãéçàã ïàî çëåî àø÷å àåä éëä éàãå
 ééçã àîñ äéá áøòé àì éà àúåîã àîñ

òå úåîé éàãå àä" åéçå íäì åùò úàæå ã
 äéãäá áøòî ééçã àîñã ïéâá åúåîé àìå
 úàæå éàãå åúåîé àìå åéçå åùò úàæå

äì êéøèöà úàæå êë éðéâá úàæ àìå å
ãç àãåçéá ùîî äøåúä18 íéìù àãåçéá 

å àá÷åðå øëãã àììë"ä19ä úàæ  ' éåãåçìá
òå"äøåúä ú÷åç úàæ ã  

רבי שמעון ורבי אבא ורבי אלעזר 
ורבי יצחק היו מצויים בבית רבי פנחס 

 , אמר רבי פנחס לרבי שמעון,בן יאיר
 אתה שעומדים עליך ,בבקשה ממך

גלוי מה שלא נתנה למעלה ודבריך ב
ר דבר ו אמ,רשות לאדם אחר בפרשה זו

זאת חקת " אמר לו . ומהו, אמר לו.חדש
 אמר לו הנה שאר החברים ,"התורה
  .יאמרו

øå ïåòîù éáø 'øå àáà 'øå øæòìà ' ÷çöé
ø éáá éçéëù ååä 'ø øîà øéàé ïá ñçðô '

øì ñçðô ' úðà êðî àúåèîá ïåòîù
ééìâúàá êìéîå àìéòì êìò éî÷åàã äî à

áì àúåùø áéäéúà àìã" àøçà ð
à àúãç äìî àîéà àã àúùøôá" éàîå ì

à àéä"à äøåúä ú÷ç úàæ ì" øàù àä ì
åøîàé àééøáç  

  ô÷ò "à  
ד ו אלעזר עמ,אמר לרבי אלעזר בנו

 ,ר דבר אחד בפרשה זוובעמדך ואמ
קם רבי אלעזר . והחברים יאמרו אחריך

øì øîà ' íå÷ øæòìà äéøá øæòìà
àã àúùøôá ãç äìî àîéàå êîåé÷á20 

                                                                                                                                            
 .'א שם שכלל ופרט הם דכר ונוק"ב וגר"צ כז ע"ספד' עי 13
ת והיא "ת במלכות אז אין המלכות נקשרת עם הת"מורה שאין הת' היינו זאת ללא ו 14

 ).אור יקר(וחוקת מורה על גזרת הדין " חוקת התורה"מתגוללת בדיניה והוא 
 ).ו"רח(ת "דהיינו מלכות דינא דמלכותא בית דינו של ת 15

16 ôã"î ñøåâ úà øâñåîä.  
 ).ז"רמ(א "י בעלה ולא מסטרא דרחמי שהוא ז"נו שבאים מאימא שלא עהיי 17
 ).מ"מ(נכלל בזאת ' היינו במלת וזאת כי ו 18
א "תורה ולכ' היינו בשני תיבות וזאת התורה שזאת שהיא מלכות נזדווגה עם זעיר הנק 19

 ).מ"מ(יחודא שלים יותר מן הראשון 
 השתא , חברייא הוו אמרי ואנא עמהון באדרא אשתכחנא דכל,ש"אר: א"ז רפח ע"אד' עי 20

, א"ע נא ע" ב' עי. זכאה חולקי יומא דין, עלאין ותתאין, בלחודאי וכלהו צייתין למלוליאנאאימא 
ומה , הנוגע לשורש נשמתו' מהם יאמר ויחדש תיקון א' כדי שכל א] רבא[החברים נתקבצו באדרא 

 .י בלבד"שנתגלה כאן הוא גילוי של רשב
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וזאת לפנים בישראל על הגאולה " ואמר
 בפסוק זה יש ,"' וגו לקייםמורהועל הת

 ואם ראשונים אלו עשו ,תבונןלה
הסכמה זו בדין תורה ובאו אחרונים 

 והרי מי שמבטל ,ובטלוה למה בטלוה
 ,לו החריב עולם שלםידבר תורה כא

ואם זה אינו בדין תורה אלא הסכמה 
אלא ודאי בדין .  למה הנעל כאן,בעלמא

 , ובסוד עליון נעשה הדבר,התורה היה
משום שהיו הראשונים חסידים ו

 , הדבר הזה התגלה ביניהם,צדיקים
  נעשה,ומשהתרבו רשעים בעולם

דבר זה בצורה אחרת כדי ) העבירו(
והרי  (לכסות דברים שהם בסוד עליון

  ).פרשוה

ø í÷ êøúáà ïåøîéé àééøáçå ' øæòìà
 øîàå)& ( ìò ìàøùéá íéðôì úàæå

åâå íéé÷ì äøåîúä ìòå äìåàâä ' àø÷ éàä
 éãáò éàîã÷ ïåðéà éà äéá àìëúñàì úéà
 éàøúá åúàå àúééøåàã àðéãá àã äîëñä

äåìèá éàîà äåìèáå21 ìéèáã ïàî àäå 
íéìù àîìò áéøç åìéàë àúééøåàã äìî22 

 àìà àúééøåàã àðéãá åäéà åàì éàå
 àëä ìòð éàîà àîìòá äîëñä éàãå àìà

äàìò àæøáå äåä àúééøåàã àðéãá23 
 éãéñç éàîã÷ ååäã ïéâáå äìî úãéáòúà
 åäééðéá àééìâúà àã äìî éàëæ

úãéáòúà àîìòá éáééç åàéâñàãîå24 
)ñ"åøáòà à (äìî éàä25àðååâá 26àøçà 27 

ïéìî äàñëúàì ïéâá28 àæøá ïåðéàã 
äàìò29) äåî÷åà àäå(30  

ויאמר אל תקרב הלם של " בא וראה
 וכי למה הנעל ,"' מעל רגליך וגונעליך

 אלא נתבאר שצוה לו על האשה ,כאן
באשה ) במקום(זדווג להפרד ממנה ולה

אחרת של אור קדוש עליון והיא 

ú"ç31 êéìòð ìù íåìä áø÷ú ìà øîàéå 
åâå êéìâø ìòî ')&(32  àëä ìòð éàîà éëå

ã øîúà àìàà ìò äéì ãé÷ôú àú
 àâååãæàìå äðî àùøôúàì)ñ"øúàá à(33 

àøçà àúúàá34äàìò àùéã÷ åøéäðã 3536 
                                                                                                                                            

 לא היו עושין כן אלא על דרך הסכמה ומנהג וכבר נתבטל אותו המנהג למה כיון שמעיקר 21
ש בפסוק וזאת לפנים בישראל "וממ, נהגו הם על דרך אותו המנהג הקדום ועזבו דרכם הנהוג אז

 ).אור יקר(כלומר מנהג זה היה מקדום בישראל 
רייתא וסתרי אורייתא חקיו ומשפטיו לישראל אלין רזי אורייתא ונמוסי או: א"לעיל עג ע' עי 22

דלא יצטרכון לגלאה אלא למאן דאיהו בדרגא עלאה יתיר כדקא חזי ומה לישראל האי לעמין 
 עלמאו וכל מאן דלא אתגזר ויהבין ליה אפילו את זעירא דאורייתא כאילו חריב "ם עאכ"עכו

קות ה דכלא בהאי תליא ודא בדא אתקשר דכתיב אם לא בריתי יומם ולילה ח"ומשקר בשמא דקב
 .וכנראה שמקורו מהפסוק. שמים וארץ לא שמתי

 ).אור יקר(מלכות כדמפרש לקמיה  23
24 øåà ø÷é ñøåâ úà øâñåîä.  

 ).או ריקר(לקנות בנעל  25
26 àñéâì )øåà ø÷é.(  

 ).אור יקר(שקונים בסודר  27
 ).אור יקר(סוד הנעל היה מפורסם הרבה וכנף הבגד לא כל כך  28
ינו חוזר בו נעל א' וכשנותן הקונה נעלו למקנה רמז שבכח המלכו תהנק, נעל היא מלכות' פי 29

 ).מ"מ(הקונה והמקנה 
30 ôã"î ñøåâ úà øâñåîä.  
31 ÷çîð ôãá"î  

 ).אור יקר(זה ראיה על סוד הנעל שהיא השכינה  32
33 ÷çîð ôãá"î, àåäå ø÷éòä øåàá ø÷é.  

 .36ל הערה "היינו בזווג עליון כנ 34
35 êøã úîà, ôãáå"î äìò 

אדמה ונהירו , הוא הכתוב כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש כלומר מלכות 36
ן גדול שהרי שאר האדם אם יתפרדו מנשותיהם הם מפרידים ואדרבה דקדש עליו ורצה לתקן עני
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ואותה נעל בארוה במקום . השכינה
העבירוה מעולם  ,)והיא השכינה (אחר
 ועל כך כל , ובארוה בעולם אחר,הזה

 ,מה שנותן המת לאדם בחלום זה טוב
 .ליו מהבית זה רע כמו סנדלולקח כ

 כי העביר רגליו שהם עמידת ,מדוע
נס אותם י וכ,האדם מהעולם הזה

 , מקום שהמות שורה בו,לעולם אחר
מה יפו פעמיך בנעלים בת " שכתוב

 זו בת אברהם ,מהי בת נדיב (".נדיב
נדיבי עמים נאספו עם אלהי " שכתוב
וסוד הדבר ) . ולא אלהי יצחק,"אברהם

וזה כשהמת לוקח . בריםהוא בין הח
 אבל בזמן שהחי שולף נעלו ,אותם

 , ברית לקייםונותן לאיש אחר כדי
 נעל של חליצה .עושה בגזרה עליונה

 והכל , נעל אחרתכדוגמא שלמעלה
  ).סוד אחד) (חדיהכל מתי (מקום אחד

 äéì íé÷åà ìòð àåääå àúðéëù éäéàå
 àøçà øúàá)ñ"àúðéëù éäéàå à(3738 

 äéì íé÷åàå àîìò éàäî äéì øáòà
àøçà àîìòá39òå " àúéî áéäéã äî ìë ã

 àúéá ïî äéðàî ìéèð áè àîìçá ùð øáì
ñ ïåâë ùéáî äéìãð" äéìâø øáòàã ïéâá è

 ùéðëå àîìò éàäî ùð øáã àîåé÷ ïåðéàã
 äéá éøàù àúåîã øúà àøçà àîìòì ïåì

 áéúëã)& ( úá íéìòðá êéîòô åôé äî
áéãð40) áéãð úá àéä éàî41 úá àã 

 áéúëã íäøáàã)& ( åôñàð íéîò éáéãð
÷çöé éäìà àìå íäøáà éäìà íò(42 àæøå 

ãë àãå åäéà àééøáç ïéá äìîã àúéî 
 äéðàñî óéìù àééçã àðîæá ìáà ïåì ìéèð
 íéé÷ àîéé÷ì ïéâá àøçà ùð øáì áéäéå
 äöéìçã ìòð àìéòìã àøéæâá ãéáò à÷

àðååâë43àøçà ìòð àìéòìã 44 øúà àìëå 
ãç45) ñ"ãçééúà àìë à(46) ð" àæø à

àãç(47  
 אותו מת שהסתלק ,בא וראה

 בת נדיב זו לא ,מהעולם בלא בנים
, ותו אדם אליהלאכונסת אותו אליה 

והולך להיות מטרד
48

 בעולם שלא מוצא 

ú" àîìòî ÷ìúñàã àúéî àåää ç
éàä ïéðá àìááéãð úá 49 äéì úùéðë àì 

äáâì ùð øá àåääì50 àãøèúàì ìéæàå 

                                                                                                                                            

והאיך משה בהפך שבהפרדו הוא , על ידי ייחודם בנשותיהם הם מייחדים ומתחברים בשכינתא
מייחד בשכינתא לזה אמר הכתוב המקום אשר אתה עומד עליו דהיינו משה מעלמא דדכורא בעלה 

אבל שאר בני אדם הם למטה , ו אדמה קדשהדמטרוניתא דהיינו מקום אשר אתה עומד עלי
ולכן , משכינה מאירים לה וצריכים להתייחד בנשתוהים להפשיע ולהאיר בשכינה אותו המאור

 ).אור יקר(היינו תסיר את הזווג הגשמי ובמקומו תקח הזיווג הרוחני , האמרו של נעלך
37 ÷çîð ôãá,î, êøãå úîà øâäå"à íéñøåâ úà øâñåîä.  

 נעל דהאי עלמא ולנעול ל לחלוץ"ר). א"גר] (ב"לב ע[א "אריכות בהיכלות פקודי רנה ע' עי 38
 )א"גר(נעל דשכינתא 

כאלו נאמר המצות יש בהם גשמי ורוחני ועל ידי הגשמי נעשה ברוחני ומשה נפטר מן  39
הגשמי וקיים ברוחני לבד כענין הבחינה שעסק במצות אדם בגן עדן בהפשטה מן הצד החומרי 

ד פשטי התורה וקיום המצות ן נמשך לנו סו"ועוד כי מסוד המטטרו. מכל וכל יותר מאדם הראשון
עלאה ' ולכן אמר של נעליך הסתלק ממנה אל בחי, בגשמיות והיינו סוד הנעל שאנו נועלים בו

 ).אור יקר(דהיינו בחינת הרוחני המסולק מן הפשט 
 ).אור יקר(הכוונה על סילוק כחותיו וחייליו מן החיים אל המות  40
 .נהא בת נדיב היא מלכות דשכי"ז לד ע"תיקו' עי 41

42 êøã úîà, ôãáå"î ñøåâ úà øâñåîä.  
 ).מ"מ(שגם הוא רומז למלכות  43

44 êøã úîà, ôãáå"î "àìéòìã ìòð àøçà" ÷çîð.  
 .וגורס את המוסגר, וכלא אתר חד נמחק בדרך אמת" 45

46 ç÷îð ãáô,î  
47 ç÷îð ôãá,î  

48  
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 והקדוש ברוך הוא חס עליו ,מקום
 לשוב ,ל אותווומצוה לאחיו לגא

  כמו שכתוב,קן בעפר אחרוולהיות מת
ואם .  ופרשוה"ואדם על עפר ישוב"

אותו גואל לא רוצה להעמיד את אחיו 
 צריך לקשר נעל אחת ,בעולם הזה

תו  ואותה אשה שתשרה ִא,ברגלו
 , ולמה נעל.מקבלת אליה אותה נעל

אלא משום שאותה נעל היא בגלל 
משום שאותה נעל היא קיום  (,המת

ונתנה ברגלי  ,)בעולם הזההיה המת 
 והאשה מקבלת אליה אותה ,אחיו החי

אותו מת חזר לבין הרי נעל להראות ש
ך יוהוא בהפ. החיים במעשה הזה

 וכעת ,מאותה נעל שלוקח המת מהחי
 ובאותה נעל ,לוקח החי מן המתנעל זו 

וצריך נעל  (.אותו המת הולך בין החיים
והאשה ) של המת הזה הולך בו בחייו

 להראות שאותה ,לוקחת אותה אליה
 לקחה אותה ,עטרת בעלה אשה

וצריך להכות . ומקבלת אותה אליה
 גוף קטשנבאותה נעל בארץ להראות ש

 והקדוש ברוך הוא בזמן זה ,אותו המת
 ויקבל אותו ,מן יחוס עליואו לאחר ז
 עוד הכאה של אותה הנעל .לעולם אחר

של האשה לארץ להראות ) מהיד (ביד
שיבנה אותו המת בעפר אחר בעולם 

 וכעת ישוב לעפרו שהיה משם ,הזה
ואז אותה ) ואז ישוב לעפרו (.בהתחלה

ר לעשות זרע אחר וכך יאשה תת
  .פרשוה

îìòá 'á÷å øúà çëùà àìã" äéìò ñééç ä
 àáúàì äéì ÷øôîì éäåçàì ãé÷ôå
 áéúëã äîë àøçà àøôòá àð÷úúàìå

)& ( àåää éàå äåî÷åàå áåùé øôò ìò íãàå
 éàäá éäåçàì àîéé÷ì éòá àì à÷åøô
 àéääå äéìâøá ìòð ãç øè÷îì éòá àîìò

úà ìòð àåääì àìá÷îå äéì éøùúã àú
 ìòð àåääã ïéâá àìà ìòð éàîà äáâì

àúéî ïéâá51àåä 52) ñ" ìòð àåääã ïéâá à
àîìò éàäá äåä àúéîã àîåé÷(53 

 àúúàå éäåçà àééçã äéìâøá áéäéúàå
 àäã äàæçàì äáâì ìòð àåääì äìá÷î
 àã àãáåòá øãäà àééç ïéá àúéî àåää

åäéî ìéèðã ìòð àåääî àëåôäá àé àú
 àúéîî àééç ìéèð ìòð éàä àúùäå àééçî
 ïéá ìéæà àì àúéî àåää ìòð àåääáå

àééç5455) ð" àã àúéî àéääã ìòð éòáå à
éåééçá äéá ìæà(5657 äéì àìèð àúúàå 

 àúúà àéääã äàæçàì äáâì)& ( úøèò
 éòáå äáâì äéì àìá÷îå äéì àìèð äìòá
 äàæçàì àòøàá ìòð àåääì äéì àùèáì

åääã äéôåâ êéëùãá÷å àúéî à" àðîæì ä
 äéì ìá÷éå äéìò ñééç àðîæ øúáì åà àã
 ìòð àåääã àúåùèá åú àøçà àîìòì

àãéá58) ñ"àãéî à ( àòøàì àúúàã
 àøôòá àúéî àåää éðáúé àäã äàæçàì

                                                                                                                                            
 .41לעיל הערה ' עי 49
 ).ו"רח(נ כמו מי שקיים פרו ורבו "לעורר מ 50

51 äúéî )êøã úîà(, àúéîã )ôã"î.(  
ו שמת בלא בנים פ שאמר לעיל נעל דחליצה רומז למלכות כואן אמר שהוא רומז לאות"אע 52

 ).מ"מ(
53 ÷çîð ôãá,î.  

 ).מ"מ(שלא תהיה נשמתו נעה ונדה בין החיים כמו שהיתה קודם החליצה  54
55 äéá àééçì )ôã"î.(  

לא נמצא לו שורש כלל ויש נסחא אחרת יותר נכונה והיא זאת ובההוא נעל ההוא מיתא לא  56
י חליצת הנעל ההוא גורמת האשה ההיא אל המת ההוא שלא יצטרך "כלומר דע' אזיל בין חייא וכו

 נדח בעולם הזה בין החיים לבקש לו מנות יען כי אינו יכול לעלות למקומו כשאר המתים להיות
 ).ו"רח) (שער הגלגולים(ושכיך גופיה דההוא מיתא ' י זה הנעל אתתא נטלא ליה וכו"יען כי ע

57 ç÷îð ôãá"î.  
58 ôã"î ñøåâ äúà øâñåî.  

 ).מ"מ(קרוב ליבנות בגוף אחר כדי שיתתקן  59
60 ôã"N ñøåâ äúà øâåñî.  
61 ïéãë )ôã"î.(  
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àøçà59 áåúé àúùäå àîìò éàäã 
 àúéîã÷á ïîúî äåäã äéøôòì) ïéãëà

äøôòì áåúé(60ïéãëå 61 àúúà àéää 
çà àòøæ ãáòîì éøúùúäåî÷åàå àø  

 על כך מי שרוצה להעמיד ,בא וראה
רו להעמיד יברית נוטל נעלו ונותן לחב

זהו שכתוב  ,)בת נדיבל ש (עליו ברית
 מה "וזאת לפנים בישראל על הגאולה"

מה בכל לפנים י ברית של,"וזאת"זה 
  לקיים כשהיו צנועים קדושים,בישראל
 שהרי זהו , כל דבר ממש,כל דבר

 "התעודה בישראלוזאת "העמדה ואז 
 שלא תאמר שהסכמה בעלמא ,ודאי

 אלא העמדה ,היא ומדעתם עשו אותה
) בקיום(עליונה היתה להיות מעשיהם 

כיון שהתרבו רשעים . בסוד של מעלה
 בכנף , אחראופן ב כסו הדבר,בעולם

 והמלבוש הזה הוא תקון ,המלבוש
ולא יגלה כנף "  וסוד הדבר כתוב,עליון
  ."אביו

ú"ò ç"ã ïàî ã ìéèð íéé÷ àîéé÷ì éòá
 àîéé÷ äéìò àîéé÷ì äéøáçì áäéå äéìòð

)áéãð úáã(62 ää" ã)& ( íéðôì úàæå
 àîéé÷ úàæå éàî äìåàâä ìò ìàøùéá
 ïéòåðö ååä ãë ìàøùéá íéðôì àìëá íéìù
 àäã ùîî øáã ìë øáã ìë íéé÷ì ïéùéã÷

 ïéãëå àîåé÷ àåä àã)& ( äãåòúä úàæå
 äîëñäã àîéú àìã éàãå ìàøùéá
 àìà äì éãáò åäééúòãîå àéä àîìòá

àæøì ïåäéãáåò éåäîì äåä äàìò àîåé÷63 
)àîåé÷á ( ïéáééç åàéâñàã ïåéë àìéòìã

 àøçà àðååâá äìî åàéñë àîìòá
àôðëá64 àéä àùåáìî éàäå àùåáìîã 

 äìîã àæøå äàìò àðå÷ú)& ( äìâé àìå
 áéúë åéáà óðë   

  ô÷ò "á  
 זו אות ,"זאת" ,"זאת חקת התורה"
וכאשר  (,רית שלא יפרדו זה מזההב

 ומהנקבה ,"זה"שנקרא ) נפרע זה הכל
ר וזכור  ועל זה שמו,עולה לזכר

היה  "חקת התורה" .מתחברים כאחד
 מה זה ,"חק התורה"צריך להיות 

'  ובארנו ה, בודאי"חקת"אלא . "חקת"

 äøåúä ú÷ç úàæ)& ( úà àã úàæ
àã ïî àã ùøôúà àìã àîéé÷65)  ãëå

àã òøôúà66äìë (67äæ éø÷àã 68á÷åðîå à 
øëãì ìééò69òå "åîù ã"åëæå ø"àãçë ø70 

äøåúä ÷ç äøåúä ú÷ç øáçî71 äéì éòáî 
ìà ú÷ç äîä àðîé÷åàå éàãå ú÷ç à 'ã'72 

                                                 
62 ôã"î ñøåâ äúà øâñåî.  
63 ôã"î øåâ úàñ øâñåîä.  

 ).ו"רח(ל "נע' כנף בגימ 64
 ).מ"מ(היסוד דזעיר שאינה נפרדת מן היסוד לעולם אור ישר היא עטרת ' כתב בס 65
זה בכל היסוד ' אחר שעשינו הפריעה שנתגלית העטרה כולא איקרא זה שגם העטרה נק 66

 ).מ"מ(הנקרא זה 
67  êøã úîà ÷çîð øâñåîä. ùøôúà àã ïî àã ÷çîð ôãá"î áååîå÷î ñøåâ òøôúà ãëå òøôúà 

àã àìë.  
68 ãëå ùøôúà )óñåð êøãá úîà*(##  

 ).מ"מ(שגם העטרה שהיא המלכות נקרא זה כמו הזכר  69
, רית דא יוסףאות ב, דכר ונוקבא, צדיק וצדק, זכור ושמור, מילה ופריעה: א"א לב ע"ח' עי 70

 .וברית דא רחל
כ מאי חקת כי "ש כי חוק לישראל הוא וא"מלכות שהתורה היא בזעיר וחוק הוא בזעיר כמ 71

 ).מ"מ(מורה על הנקבה ' ת
72 ä' ã' ç÷îð ôãá"î îå÷îáå àúéàå ãç  
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'  אבל ת,והרי נתבאר ,)חק ('היתה ד
ן הרי " ונו,חברים כאחדתמ' ונ' הוא ד
 ,ן" בנו,ן למה נקראת כך" נו.רנתבא

ולא תונו איש את " אלא כמו שנאמר
 שכעת היא בפנים מאירות ,"עמיתו

 ואחר כך מכה ,ועושה אונאה לבני אדם
לא "ואמרה  ,כמו נחש ומשמידה והורגת

 ,ן" ועל זה כך נקראת בנו,"פעלתי און
 ,ן"ת נו" דל, הכל כאחד,'שנאמר עליה ת

ש "רי) א"א ה"ה (,ש"ת רי" דל,ן"נו' ד
 ובאותיות , דבר אחד הוא,ת"ודל

 )ת"ק ו"הם חו(חוקת , ח"תחקוקות הם 
  .והכל דבר אחד

úåä73) ð"÷ç à(74ú ìáà øîúà àäå  ' àåä
ã 'ðå 'åðå àãçë øáçî"åð øîúà àä ï" ï

åðá éëä éàø÷à éàîà"ãë àìà ï" à)& (
 àéä àúùäã åúéîò úà ùéà åðåú àìå

ð àäôðàáä àùð éðáì äàðåà àãáòå ïéøé
 ìéè÷å éöùå àéåçë àéçî øúáì)& (

 àã ìòå ïåà éúìòô àì äøîàå éø÷à éëä
åðá"äééìò øîúàã ïå75ú  ' àãçë àìë
ìã"åð ú"ã ï 'åð"ï76ìã "éø ú" ù)ä"ä à"à(77 
éø"ìãå ù"ååúàáå àåä äìî ãç ú" ïéôéìâ ï

ïåðà78ú " úå÷ç ç)ñ"åç ïåðéà à"å ÷"ú(79 
äìî ãç àìëå80  

דבר אל בני ישראל ויקחו אליך "
 לטהר , פרה זו באה לטהר,"פרה

 , פרה שמקבלת מהשמאל,לטמאים
ופני "  כמו שנאמר, שור, לשמאליהוומ

 אדומה ,מהו אד".שור מהשמאל
כשושנה בין "  שכתוב,כשושנה
 ,"תמימה. "מה גזרת הדיןו אד,"החוחים
 כמו ששנינו שור תם ,"תמימה"מה זה 

 שור , שור תם דין רפה,ושור מועד
 , גם כך תמימה דין רפה,מועד דין קשה

 גבורה . זוהי תמימה,גבורה תחתונה
 והיא יד החזקה , זהו דין קשהעליונה

 äøô êéìà åç÷éå ìàøùé éðá ìà øáã
)& ( äàëãì àééúà à÷ àúåéëãì äøô éàä

äøô éáàñîì81àìàîù ïî úìéá÷ã 82 
øåù àìàîùì àåä ïàîå83ãë " à) ìà÷æçé

é à( à÷îåñ äîåãà ìàîùäî øåù éðôå 
àãøååë84 áéúëã )& ( íéçåçä ïéá äðùåùë

äîéîú éàî äîéîú àðéã úøæâ äîåãà 
íú øåù ãòåî øåùå íú øåù ïðéðúã äîë85 

 óåà àéù÷ àðéã ãòåî øåù àééôø àðéã
 äàúú äøåáâ àééôø àðéã äîéîú àëä

øåáâ äîéîú àéä àãä àéä àã äàìò 

                                                                                                                                            
אז ' זעירא שבתוך הד' שתחילה היתה דלה וענייה ואחר שנזדווג עמה היסוד שהיא ו' פי 73

נקרא המלכות כך ' בשלמא ד' מאי אקרי הכי פיא' נ' ן בציורה היא ת"ונו' הוא ד' אבל ת' נעשית ה
  ). מ"מ(המלכות כך ' ן אמא נק"לפי שהיא דלה אבל נו

 .'הות בקדמיתא ומדאתעברת ביה בגווה אפיקת ו' ד' ה: א"צ ל ע"ספד' עי
74 ÷çîð ôãá"î  
75 êøã úîà, ãôáå"î åäééìî, "øîúàã åäééìò" ÷çîð øâá"à.  
76 ã' åð"÷çîðï ôãá"î  
77 ôã"î ñøåâ úà øâñåîä. "ìã"ú åð"ï ã' åð"ï ìã"ú éø"ù )ä"à ä"à"( ÷çîð áøâ"à åî÷åîáå àúéà 

åð"ï ìã"ú.  
78 ÷çîð ôãá"î, òéôåîå îá"î.  
79 ç÷îð ôãá"î, òéôåîå îá"î.  

ש ובאתוון "בציורה ומ' היא כמו ר' ד' ר פי"ש ד"נ שרומזים על מלכות ומ"היינו שיש בה ד 80
היא מלכות ובא לרמוז שהם מחוברים במילת חוקת ' חוק הוא זעיר ות' פי' ות' גליפן אינון חוק

י "ו קו המדה ושניהם חושבן שד"ח יצחק ק"ובחושבנא דאתוון ר) ו"ק', כו(ן מלא "ל נו"ר). מ"מ(
 ).א"גר(

 ).אור יקר(מלכות  81
 ).מ"מ(שהיא מלכות מקבלת פר ' ל ה"פרה ר). ו"רח(ך "ג דמנצפ"רחל בקבלתה ה 82
 ).אור יקר(ה גבור 83
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  כמו שנאמר"אשר אין בה מום". תקיפה
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כמו " על" כתוב ,"לולא עלה עליה ע
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ק בה עץ ארז ו צריך לזר,שנעשתה אפר

 והרי אלה נאמרו ,ואזוב ושני תולעת
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 àðéã çëúùé àìã ïéâá óéøù àìå èéçù

ëå éåøèñá" íéìù àâøãá åäéàã ïøäà ù
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ë äøô éàä ïîúøôà ãéáòúàã ïåé95éòá 96 
 úòìåú éðùå áåæàå æøà õò äéá éãùîì

øåäè ùéà óñàå åøîúà ïéìà àäå) &( àìå 
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