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ומצד המלכות ומתוקים מדבש , מצד החכמה' ב י"ופז ר, אפשר שנחמדים מזהב הוא מצד הבינה 1

ת "ודאי ונופת שעליהם ת) ב"מגילה ב ע(צופים ' ה נק"ומצד התפארת ונופת צופים כי הנביאים נו' ה
 ).אור יקר(

 ואית :ב"ע' ה ז"בתיקו 'עי, )ו"רח(תורה דלעילא ' הנקבסוד תורה דאצילות , )אור יקר(חכמה  2
קנני ראשית דרכו ואורייתא דאצילות תורת '  אורייתא דבריאה ה,אורייתא דבריאה ואורייתא דאצילות

' ועי. כ"ע, 'ך ומסטרא דילה אתמר על ישראל בנים אתם לה"אלהי'  ובה תמים תהיה עם ה,תמימה' ה
וכן , ר"ה טו"שאורייתא הוא בבריאה שלכן בה שכר ועונש ע - ייתא ה ואור"ב ד"ח מט ע"א על תז"בהגר

' עי (ונגלה נסתר והם, ד ודברינו שם" סוף לז עצ"א על ספד"בהגר בליקוטים הנדפסים בסוף 'עי
דחדי באורייתא ,  דאורייתא עלאה דלעילא תורה שבכתבחדוה: ב"ב רה ע"ח'  אמנם עי).ב"ע א ק"שעה

ל אורייתא טמירא "ר' תורה דלעילא דאיהי כו: ב"ר קכח ע"א באד"הגרל "וז. דלתתא תורה שבעל פה
שהוא ' כ צריך לתקן לה"וע, )'מדרש תהלים צ(אלפים שנה שקדמו לעולם ' ב, 2ב" שהן סוד חו2ל"הנ

אדרבה עיקר תיקון הוא , נ"לאו לאפוקי זו, ואמר תורה דלעילא, ושם זה הוא עתיק יומין, עתיק יומין
  אפוקי תורה שבבריאה הניתנה למשה בסיניאלא ל, נ"בשביל זו

ש עולמות "בסוד תורה דבריאה ששם י). אור יקר(היינו שהם יותר מפז רב , )אור יקר(בינה  3
ותמן כל אינון : א"ב רי ע"זהר ח' עי]. 'א סוף פרק א"ח שער ז"ע' עי) [ו"רח(ר "יק' ש גי"בכרסייא י

ד כדקא חזי בההוא לבושא אתרשימו כל אינון לבושין דנשמתין דאתחזון לאתלבשא בהו כל חד וח
עובדין טבין דעבד בהאי עלמא וכלהו רשימין ביה ומכריזי האי איהו לבושא דפלניא ונטלין לההוא 

זכאה חולקיה ו ' וכלבושא ואתלבשת ביה ההיא נשמתא דצדיקיא בגנתא כגוונא דדיוקנא דהאי עלמא
 אלין מעובדין טבין דעביד) לתתא(א בגנתא דעדן מאן דזכי להני לבושי דקאמרן דמתלבשן בהו צדיקי

בר נש בהאי עלמא בפקודי אורייתא ובהון קיימא נשמתא בגנתא דעדן לתתא ואתלבשת בהני לבושין 
  יקירין

ושם כל אותם לבושי הנשמות שראויים להתלבש בהם כל אחד ואחד כראוי באותו לבוש : תרגום
 וכולם רשומים בו ומכריזים זהו לבושו של פלוני נרשמו כל אותם מעשים טובים שעשה בעולם הזה

אשרי '  וכו.ונוטלים את אותו לבוש ומתלבשת בו אותה נשמת הצדיק שבגן כמו בדמות שבעולם הזה
אלה ) שלמטה(חלקו של מי שזוכה ללבושים הללו שאמרנו שמתלבשים בהם הצדיקים בגן עדן 

ם עומדת הנשמה בגן עדן שלמטה ממעשים טובים שעשה אדם בעולם הזה במצוות התורה ובה
 .ומתלבשת בלבושים הנכבדים הללו

בסוד דיצירה ונחמד ). אור יקר(דייק לשון הפסוק שאמר הנחמדים היינו תאיבין ). אור יקר(ת "ת 4
וזה הן למעלה והן , א שיש משמעות שזה גורם תאבון לעוד"א צא ע"ח' ועי). ו"רח(העץ להשכיל 

 .למטה
, מה שאמר מדבש שהוא מאכל היינו חמדת פחותי הערך אמר תאיבון לכולאמ). אור יקר(מלכות  5

בסוד תורה דעשיה שכולם יודעים ).אור יקר(ש החכמים "שאפילו אותם שהם סכלים מתאוים לה כ
 ).ו"רח(ומכירים בה 

מאחר שהזכיר דבר ). אור יקר(עם היות שיהיה בהלכה אחת או דין כאילו עוסק בעצם השם  6
  ).אור יקר(דבש וחלב תחת לשונך לכן הזכיר שהכל שם קדוש & כ "רת הנסתר כמששהוא רמז לתו

ולא ' ה וכאן משמע שזה שם א"ן בהקדמתו לבראשית שכל התורה שמותיות של הקב"רמב' עי
בסוד אצילות נעלם אין עסק בה לזולתו ' כאן כל התורה כלה שם א, ל"ז', יונת אלם פרק א' ועי, רבים

שכן , ינה זו האחרונה שכל התורה היא שם אחד היא בסוד עולם האצילות דווקאמשמע שבח. כ"ע, 'ית
ן שכל התורה היא גילוי של כלל השמות "כ הרמב"ואולי אפשר לומר שמש. 'שם הכל נכלל בגילוי א

, זהר משפטים קכד שכל התורה היא שם הכולל את כל השמות'  אמנם עי.שכן זהו מה שנתגלה לנו
 .ע"וצ



 זהר קרח

2 

צל בעולם י נ,צל מהכליבשם הקדוש ונ
  כל מי, בא וראה.צל בעולם הבאיהזה ונ
 כיון , בתורה אחוז בעץ החייםשעוסק

עץ חיים " כתוב ש, בכל אחוז,שאחוז בו
  ."'היא למחזיקים בה וגו

àìëî áéæúùàå àùéã÷ àîùá ìãúùà7 
ïéã àîìòá áéæúùà8éúàã àîìòá áéæúùà 9 

ú" ãéçà àúééøåàá ìãúùàã ïàî ìë ç
ééçã àðìéàá10 ãéçà àìëá äéá ãéçàã ïåéë 

 áéúëã)& (åâå äá íé÷éæçîì àéä íééç õò'11  
 בתורה סקושערבי יצחק אמר כל מי 

רות ממיתה כמו י ח,רות מהכלייש לו ח
רות שורה עליו י משום שח,שאמרנו

לו ישראל מתעטרים  ִא.ואחוזה בו
 ,בתורה ינצלו מהכל ולא ימצאו בגלות

לו ישראל משמרים את ִא (וזהו שכתוב
 ,התורה ינצלו מהכל ולא ימצאו בגלות

 אל תקרי חרות ,תֹחחרות על הֻל) כתוב
   .רותיאלא ח

÷çöé éáø12 ìãúùéã ïàî ìë øîà 
àúééøåàá13ì úéà åøéç àìëî äé14 åøéç 

äúéîî15 äéìò åøéçã ïéâá ïøîàã äîë 
àéøù16äéá ãéçàå 17 ïéøèòúî ìàøùé åìéà 

àúééøåàá18 )ñ"àúééøåà ïéøèðî à(19 åáæúùé 
àìëî20àúåìâá åçëúùé àìå 21 àåä àãå 

  áéúëã)& ( úåçìä ìò úåøç)& ( éø÷ú ìà
úåøéç àìà úåøç22   

                                                                                                                                                 
ק מנגד "ת אוחז למעלה בבינה ולמטה במלכות והוא בעל ו"ת וידוע שהת"ה בת"וימאחר שסוד ה 7

 ).אור יקר(איזה בחינה שיש אל החצונים , לנגד החצונים לכך אמר אשתזיב מהכל נגד כל
 ).אור יקר(מצד אחיזתו במלכות  8
 ).אור יקר(מצד אחיזתו בבינה  9

 . וכל הסוגיא שם.Error! Bookmark not definedלעיל הערה ' עי 10
 .וממילא לקיום התורה במעשה', ב שזה לשון של חיבור לנוק"א כז ע"זהר ח' עי 11
כענין הבינ ההמצלת ' יצחק סובר שהוא אחיד בבינה ממש בעצם ולכן הוא ניצלו מכל הקלי' ר 12

השני היא מיתה שהיא מדרגות ו' כל המקרים שהם מו' בחינות א' כי החיצונים הם ב, מכל החצונים
). אור יקר(עניינים אלו תלויים בבינה ' ורפואת ב, אם כל הדינים ולכן המקרים והיא תלויה במלכות 

' והוא סוד צ, א"אבא הביא מכח אבא שיסודו הוא פנימיות ז' בא להוסיף עוד מעלה לתורה כי ר
חירו אית ליה שידוע שאין כח נ מסתם אור מקיף ולכן אמר "א. מ דצלם"י מוסיף גם מכח ל"'ם ור"דצל

לקליפה באור מקיף כי פניהם דווקא אל הפנימי והעוסק בתור החירות שורה עליו והוא אור מקיף 
 ).ז"רמ(

 ).ז"רמ(אפילו בקריאה לבד יש בו כח לעשות נסים אפילו בלא ידיעה  13
 ).קראור י (12ל הערה "ק כנ"מו 14
 ).אור יקר (12ל "ממלכות כנ 15
 ).אור יקר(מצד המלכות  16
 ).ו"רח(א נקרא בן חורין בן דאימא הנקרא חירות עילאה "כי הז). אור יקר(ק "מצד הו 17
שתדל מאן דא: א"עוד לעיל לו ע' עי). ז"רמ(דוק מלת מתעטרין שרומזת סוד אור מקיף  18

, והא אתמר דאורייתא כלא חד שמא קדישא עלאה איהי, כאלו אשתדל ביה בשמא קדישא, באורייתא
, תא חזי. בתלת קשרי מהימנותא, דאיהי כללא דשמא קדישא, ת"פתחת בבי, ובגין דאיהי שמא קדישא

, ומתעטרי בעטרי דאורייתא,  הואבריךמתדבקין ביה בקודשא , כל אינון דמשתדלי באורייתא
 .תרחימו לעילא ותתאוא
19 êøãá úîà øâñåîä ÷çîð, ôãáå"î øåàáå ø÷é àåä ø÷éò àñøâä.  

 ).אור יקר(ק ,מצד הו 20
 ).אור יקר(מצד המלכות  21
ס שבלוחות בנס "ל מ"ל חרות בלוחות שהרי האותיות היו חקיקות מעבר אל עבר כמשרז"דהול 22

היו עומדים ותירץ שהכוונה שהושפע והחקק על הלוחות אותו הכח והסגולה שקבלו האותיות מחמת 
  ).ז"רמ(כתרים שנכתרו באותה השעה ' גם זה סוד בואולי ש' וכו' היותן מעשה ה
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 ,נמצאת בתורה) בארוה (רות זויוח
 מין כמו שנאמרהתורה היא כח הי

 והשמאל נכלל ,"מימינו אש דת למו"
 מי שעושה ימין שמאל ושמאל ,בימין
  . עולםאת ה הרי הוא כאלו מחריב ,ימין

 àã úåøéçå)äåî÷åà(23 àúééøåàá 
çëúùà24éäéà àúééøåà 25àðéîéã àìéç 26 

ãë" à)& (åîì úã ùà åðéîéî27 àìàîùå 
àðéîéá ìéìëúà28 àðéîé ãéáòã ïàî 

 àìàîùå àìàîùààðéîé29 åìéàë åäéà àä 
àîìò áéøç30   

 , לוים שמאל, אהרן ימין,בא וראה
 ,קרח רצה לעשות חלוף הימין לשמאל

 ולא עוד אלא שנמצא .ומשום זה נענש
 רבי יהודה .בו לשון הרע ונענש בכל

 קרח ,אמר השמאל נכלל תמיד בימין
 ,רצה להחליף תקון שלמעלה ולמטה

  .בגלל זה נאבד מלמעלה ולמטה

ú"à ç éòá çø÷ àìàîù éàåéì àðéîé ïøä
âá àìàîùì àðéîéã àôåìç ãáòîì" ë

 àðùéì äéá çëúùàã àìà ãåò àìå ùðòúà
 øîà äãåäé éáø àìëá ùðòúàå àùéá
 àòá çø÷ àðéîéá øéãú ìéìëúà àìàîù

àôìçàì31àúúå àìéòìã àðå÷ú 32âá " ë
àúúå àìéòî ãéáàúà33  

                                                                                                                                                 

יהודה '  מעשה אלהים המה חרות על הלוחות מהו חרות רוהלוחות): ז' א סי"פמ( שמות רבה 'עי
נחמיה אומר חירות ממלאך ' יהודה אומר אל תקרי חרות אלא חירות מן גליות ר' ירמיה ורבנן ר' ור

  .המות ורבותינו אומרים חירות מן היסורין
23 ôã"î ñøåâ úà øâñåîä  

ה ואימא "מ' א היה אבא כולו מבחי"ן שמתחלה בזמן תיקון או"ל שער זו"י ז"כ באר"יכוין למש 24
והיה אבא כולו , כ החליפו של זה בזה"ואח, ן באימא"ג דב"ה באבא וחו"ג דמ"דהיינו חו, ן"כולה משם ב

ש " וז,א"ובזה יש התייחסות גדול לחיבור או, ן"ה וב"ן ואימא כולה גבורות דמ"ה וב"חסדים דמ
פ שאין כך תחלת "כלומר אע" אשתכח"כ "ומש, באורייתא ששרשה באבא אשתכח חילא דימינא

ן דהיינו חילא דימינא "ה וב"כ נמצא כולו חסדים דמ"ה ואח"הוייתו כי בראשיתו היו בו גבורות דמ
 .ע"וצ, אבל לפי דעתי וחירות עד כאן שייך לפיסקא הקודמת, ז הפיסוק כאן נכון"לפי הרמ). ז"רמ(

25 àúééøåà éäéà ÷çîð ôãá"î.  
 ).אור יקר(כח החסד  26
היינו חסדים דאמא שנעשו גבורות באבא ושמאלא שהיא אימא המלבשת שמאל הכולל  27

 ).ז"רמ(א "שבאצילות היא גבורה דא
א שנכללת ומזדווגת "אבא המלבש חסד דא). אור יקר(שעל ידי התפארת הבורה נכללת בחסד  28
כ "ה ואח"כי בראשיתו היו בו גבורות דמפ שאין כך תחלת הוייתו "כ אשתכח כלורמ אע"ומש, עמו

 ).ז"רמ(ן דהיינו חילא דימינא והבן "ה וב"נמצא כולו חסדים דמ
א הנקרא ימין "שעושה הז). אור יקר(אוסר המותר ומתיר האסור , )אור יקר(במעשיו הרעים  29

שמאלא מהפכת ' הנק' שמאל בסוד רשעים מהפכים מדת הרחמים למדת הדין ושמאלא שהיא הנוק
שלח ' ימין ואומר שהיא המנהגת כמאמר דור הפלגה הרי זה מקצץ בנטיעות ודומה לחטא צלפחד בפל

ל שקרח לא "ק וס"י פליג את"ר' יהודה אמר שמאלא אתכליל תדיר בימינא פי' ר). ו"רח(בדף קנז 
ש אלא שהשמאל שנכלל תמיד לא רצה קרח באותו כללות ”החליף הימין בשמאל ושמאל בימין כמ

 ).מ"מ(' מו לצד אולקח עצ
 ..Error! Bookmark not definedלקמן הערה ' עי 30
יהדוה סובר שאם היה מחליף לבד לא היה חייב כלל שהרי ' שר, יצחק' יהודה חולק על ר' ר 31

מצינו החילוף במקומו כשר אמנם היה ממש שלא רצה שתהיה גבורה נכללת בימין על ידי השלום 
ואין ביניהם , פארת אלא רצה להפרידה להחזיק במחלוקת דהיינו ימין לעצמו ושמאל לעצמושהוא הת

 ).מ"מ(שלמעלה השמאל נכלל בימין וקרח לא רצה בזה ). אור יקר(ת "שלום שהוא הת
 ).אור יקר(הן בספירות הן במלאכים והן ביסודות  32
מחלוקת שהוא החיצוני שלא מכל העולמות שאין לו מעמד אלא בגיהנם יסוד האש לבדו בעל ה 33

 ).אור יקר(עולמות הנזכרים ' מג' נכלל בשלום בשום א
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 לקח עצה , מה זה ויקח,"ויקח קרח"
ל מי שרודף אחר מה  כ,רעה לעצמו
 , ולא עוד, זה בורח ממנו,שאינו שלו

 קרח רדף ,אלא מה שיש לו נאבד ממנו
 את שלו אבד ,אחר מה שאינו שלו

 ,קתוקרח הלך במחל. ואחר לא הרויח
 חלוקה ופירוד ,חלוקה, קתומה זה מחל

 ומי שרוצה לחלק ,שלמעלה ולמטה
 .תקון העולם נאבד מכל העולמות

 ומי ,של השלוםקת וקת היא מחלומחל
  שחולק על השלום חולק על השם

àèéò áéñð ç÷éå éàî çø÷ ç÷éå34 àùéá 
äéîøâì35åäéà äéìéã åàìã øúá óãøã ìë  

äî àìà ãåò àìå äéî÷î ÷éøò36 äéá úéàã 
 äéìéã åàìã øúá óéãø çø÷ äéðî ãéáàúà
 ìéæà çø÷ çååø àì àøçàå ãéáà äéãéã
 àúâåìô àúâåìô ú÷åìçî éàî ú÷åìçîá

àìéòìã àðå÷ú àâìôàì éòáã ïàîå àúúå 
 ú÷åìçî ïéîìò åäìëî ãéáàúé àîìòã

íåìù ìò âéìôã ïàîå íåìùã àúâåìô37 âéìô 
àîù ìò  

  åò÷ò "á  
 משום ששם הקדוש נקרא ,הקדוש

בא וראה אין העולם עומד אלא . שלום
 כשברא הקדוש ברוך הוא את .על שלום

 עד שבא להתקיים לא יכל ,העולם
 שהיא ,ומהו שבת ,והשרה עליו שלום

 ואז עמד ,שלום העליונים והתחתונים
 ומי שחולק עליו יאבד , העולםהתקייםו

  שהיה,צלפחד חלק על שבת. מהעולם
 אותם , מי אותם עצים,מקושש עצים

  ואלו דברי,עצים אחרים כמו שאמרנו
 .דש לא שורהול בקו וח,לוח) אילנות(
ל בשבת אסור ומכאן והלאה דברי ח(

 éø÷à íåìù àùéã÷ àîùã ïéâá àùéã÷
ú"àîìò úéì ç38íåìù ìò àìà íéà÷ 39 ãë 

á÷ àøá"úàì ìéëé àì àîìò ä ãò àîéé÷
úáù àåä éàîå íåìù åäééìò àøùå àúàã40 

éàúúå éàìòã àîìù åäéàã41 íéé÷úà ïéãëå 
 àîìòî ãéáàúé äéìò âéìôã ïàîå àîìò

äåäã úáù ìò âéìô ãçôìö) &( íéöò ùùå÷î 
ïéðøçà ïéðìéà ïåðéà íéöò ïåðéà ïàîå42 

ïéìî ïåðéàå ïøîàãë43) ñ"ïéðìéà à ( ìåçå ìåçã
 àééøù àì ùã÷á)ìå ïàëîéìî äàìä44 ìåçã 
éàãå øéñà úáùá(45 àîìòã àîìù ìò âéìôã 

                                                 
34 êøã úîà, ôãáå"î àðî.  

ועוד שלא לקח כלוםל אלא נשאר קרח ממה , שהוא לקח דבר העומד בעצמו, לא מוזכר מה לקח 35
 ).אור יקר(שהיה בידו 

36 êøã úîà, ôãáå"î äîë.  
' שאינו רוצה בשלום אלא במחלוקת פליג על שמא קדישא שהוא היסוד הנק' פי).אור יקר(ת "ת 37

 ).מ"מ(שלום 
 ).ו"רח(מלכות  38
 ).ו"רח(יסוד  39
 ).מ"מ(שהיסוד נקרא שבת  40
על הפסוק את ' יסוד פרי עץ הדר שהוא סוד יום השבת כנז' הוא המלך השמיני הדר הנק 41

 ).ו"רח(שבתותי תשמורו 
וצלפחד היה , ל ועל ידי שתיהם העולם מתנהג בימי החול"ורע זה סמא, ט"עץ הדעת טוב זה מט 42

 ).מ"מ(שרים ' ע). אור יקר(ורר אותם ביום השבת מע
43 îðç÷ ôãá,î, ñøåâå úà øâñåîä  
44 äàìäìå éìî ÷çîð îá"î.  
45 ôã"î øåâ úàñ øâñåîä.  
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רבי .  העולם שלום שלשחלק על) ודאי
שלום רב לאהבי " יוסי אמר כתוב

  שכתוב, התורה היא שלום,"'תורתך וגו
ם ו וקרח בא לפג,"תיה שלוםווכל נתיב"

 ומשום זה נענש ,שלום שלמעלה ומטה
  .מלמעלה ומטה

éñåé éáø46 áéúë øîà )& ( éáäåàì áø íåìù
åâå êúøåú ' áéúëã íåìù àåä àúééøåà)& (

íåìù äéúåáéúð ìëå47 àîâôàì àúà çø÷å 
âá àúúå àìéòìã íåìù"ùéðòúà ë48 àåä 

àìéòî49äàúúå 50  
 פסוק זה ,"'מו לפני משה וגווויק"

 רבי שמעון אמר ,םפרשוהו החברי
 ,ד" קראי כתוב חסר יו"קראי מועד"

 אלא כך הוא מלכות הארץ ,למה קראי
 וסוד זה כל אותם ,כעין מלכות הרקיע

כתרים עליונים שהשם הקדוש נאחז 
מנים ממקום שנקרא ומז כולם ,בהם
 ,"מקראי קדש"  זהו שכתוב,קדש

 , בשעה שמועד זמין בעולם,ואימתי
ונים  שאותם כתרים עליגמאודכ

 כך גם קדש ,מנים מקדש העליוןושמז
. תחתון זמין לחיליו לעטרם ולהעלותם

 קדש תחתון חכמת ,קדש עליון ידוע
 ,מנת לכל חיליהו כך גם היא מז,שלמה
עתידים להתעטר  חיילות כולם ואותם

åâå äùî éðôì åîå÷éå ')& ( äåî÷åà àø÷ éàä
ø àééøáç ' éàø÷ ãòåî éàéø÷ øîà ïåòîù

åé øñç áéúë" àåä éëä àìà éàø÷ éàîà ã
àòøàã àúåëìî51àòé÷øã àúåëìî ïéòë 52 

ïéàìò ïéøúë ïåðéà ìë àã àæøå53 àîùã 
åäá ãéçàúà àùéã÷54 øúàî ïéðéîæ åäìë 

éø÷àãùã÷ 55ää " ã)& ( éúîéàå ùã÷ éàø÷î
àîìòá ïéîæ ãòåîã àúòùá56 ïåðéàã àðååâë 

ïéðéîæã ïéàìò ïéøúë57ä äàìò ùã÷î " ùã÷ ð
àúú58àøèòàì éåìéçì ïéîæ 59äàìòàìå 60 

 úîëç äàúú ùã÷ àòéãé äàìò ùã÷ åäì
ä äîìù"äìéç ìëì úðéîæ éäéà ðà61 ïåðéàå 

àøèòúàì ïéðéîæ åäìåë ïéìééç62 ùã÷ éàäá 
                                                                                                                                                 

ואמר שאין אנו צריכים לכל זה כי כיון שחלק על התורה שהתורה צותה , יוסי חולק על כולם' ר 46
 ).אור יקר(שאהרן כהן והוא חלק עליה הרי שחלק על השלום 

 ).אור יקר(כחולק על השלום ' אפילו החולק על נתיב א 47
48 êøã úîà, ôãáå"î ãéáòúà.  

 ).ו"רח(ע "שלא נכנס לג 49
 ).ו"רח(שנשרף ונבלע  50
 ).אור יקר(ישראל בסדרם ודגליהם ונשיאיהם וקרואיהם  51
 ).אור יקר(כעין סדר האצילות ומדריגותיו  52
' עי). מ"מ(א "ק דז"ל ו"ועי, )מ"מ(ע "ולפי זה שמא קדישא היא מלכות שמשפעת בבי, )ו"רח(ע "בי 53
 ].דאצילות[ס דקדושה "ד שזה ע"א כז ע"בהגר
 ).אור יקר(מלכות ' ה, ת"ת' ו, בינה' ה, חכמה' י: אותיות רומז בהם' ד' צילות שהשם בהיינו הא 54
ק מזומנים "ל כמו שהו"ר' ש כגוונא דאינון כתרין וכו"ולפי זה מ, )ו"רח(מלכות ). אור יקר(חכמה  55

 ).מ"מ(נ קדש תתאה "קדש עילאה ה' מאבא הנק
 ).אור יקר(היינו ביום טוב ושבת , וןמועד היא מתפשטת בעולם התחת' בעת שהמלכות הנק 56

57 ïéðéîæ )êøã úîà.(  
כך המלכות קושרת כל הרכבותיה וחייליה , כמו שאור החכמה קושרת כל הספירות ומאירה בהם 58

היינו קדש תתאה שהיא , התחתונים ומאירים ומשפיעים בבחינת אור מאורה בבחינת החכמה שבה
ה העליונה מתייחסת לבינה שהחכמ, חכמת אלהים' שונה מחכמה העליונה הנק, נקראת חכמת שלמה
מלכות הנקראת שמן ). אור יקר(והחכמה תתאה מתייחס ליסוד הנקרא שלמה , שהיא נקראת אלקים

 ).מ"מ(מלכות ' קדש תתאה פי, אבא' קדש עילאה פי, )ו"רח(משחת קדש חכמת שלמה 
 ).אור יקר(גם הם מכינים את עצמם לקבל כמו שהיא מכינה את עצמה להשפיע  59

60 êøã úîà, ôãáå"î ÷çîð.  
 ).ו"חר(ע "בי 61

62 êøã úîà, ôãáå"î àøèòàì. 



 זהר קרח

6 

 בזמן שמועד שרוי ,בקדש תחתון זה
 שחיליה עומדים גמאוד וכ,בעולם
מים ני העו כך גם עומדים ממ,למעלה

קראי " ועל זה נקראו ,ה למטהדוגמתכ
 ומשום שהם למטה קראי מועד ,"מועד
אבל הם  ,)כדוגמא שלמעלה (חסר

 ודאי ולא ,"אנשי שם". בשלמות יתרה
בנקבו שם "  וזהו סוד,שםאנשי ה

אנשי " ועל זה נקרא כאן , ובארנו,"יומת
 , כיון שמצד הגבורה באים, ודאי"שם

 אבל , הרי שבחם יתר, הם"אנשי שם"
  .קתוהם לקחו לעצמם ונאחזו במחל

äàúúàðååâëå àîìòá àééøù ãòåîã àðîæá 63 
ä àìéòì ïéîéé÷ àçìéçã" àîòã ïðîî éîéé÷ ð

äìéã àîâåãë64àúúì 65òå " éàø÷ ïåø÷à ã
øñç ãòåî éàø÷ àúúì ïåðàã ïéâáå ãòåî66 

)àìéòìã àðååâë(67 ïåðéà øéúé åîéìùá ìáà 
éé éùðà àìå éàãå íù éùðà'6869 àæø àåä àãå 

)& (íù åá÷ðá70ìòå àðîé÷åàå úîåé  éø÷à àã 
àëä71 äøåáâã àøèñîã ïåéë éàãå íù éùðà 

ïåðéà íù éùðà ïééúà à÷7273 ïåäìã àçáù àä 
øéúé74 åãçàúàå åäééîøâì åìèð ïåðéà ìáà 

ú÷åìçîá  
 למה "את אשר לו' דע הוויבוקר "

 אלא ,ולמה קדוש ולא טהור ,"בוקר"
הוא [ וקדוש ,הם באו מצד של טהור

תר כשאז  "בוקר" אמר משה .כהן] 'בחי

éé òãåéå ø÷á ' åì øùà úà)ä æè øáãîá (
ø÷á éàîà75ùåã÷ éàîàå 76øåäè àìå 77 àìà 

ïåðéà78 àðäë ùåã÷å ïééúà à÷ øåäèã àøèñî 
àøúë ïéãëã ø÷á äùî øîà79àðäëã 80 

                                                                                                                                                 
63 êøã úîà, ôãáå"î àðååâë.  
64 àîâåãë äìéã ÷çîð ôãá"î åîå÷îáå àúéà ïåäìã, êøãáå úîà àðååâë ïåäìã.  

, ב גבולי אלכסון שהם מהתפארת"ב נשיאים כנגד י"יש י, ל"היינו ישראל כנ, במלכותא דארעא 65
 ).אור יקר(ב גבולים "ענפים שבי' זקנים נגד ע' וע

והחסרון מורה , ת למעלה"שאינם שוים לקרואי ת). אור יקר(התחתונים יותר נגד חיילי המלכות  66
 ).מ"מ, אור יקר(על המלכות שהיא לבנה חסרה 

67 ôã"î ñøåâ úà øâñåîä.  
68 êøã úîà, ôãáå"î éùðà íùä.  

שהמלכות נקראת בשם שהיא לבוש לשם , ת"ה ת,י ולא אנשי הוי"אנשי שם הוא מלכות אדנ 69
 ).מ"מ(ה "שלא השיגו הוי, )אור יקר(ה "הוי

 ).אור יקר(היינ ומלכות  70
71 êøã úîà, ôãáå"î ÷çîð.  

אלא מפני שאלו באו לצד , כיון שקראם קרואי מועד למה עוד נקראו אנשי שם, משום שקשה 72
ראוי שיתעלו מן החסרון ויקרא אנשי שם , הרי שנאחזו בגבורה עצמה, שהיה לוי, הגבורה עם קרח

 ).אור יקר(שהוא גבורה תתאה שבא מגבורה עלאה 
73 ïåéë àøèñîã äøåáâã à÷ ïééúà éùðà íù ïåðéà úôñåú ìù êøãä úîà, àìå òéôåî ôãá"î.  

 ).מ"מ( כיון שזכו לעלו למלכות ונקראים ומזומנים ממנה בודאי יש להם מעלה על כל ישראל 74
 והם ואהרן כ אתה"ש אח”היה לו לומר מחר כמ). אור יקר(למה דחה הדבר ליום אחר בבוקר  75
 ).ו"רח(מחר 
 . את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו'הוידע : פ"לה 76
ע אם החילוק בין קדוש לטהור היא בזה שטהור יש "צ). אור יקר(ה חפץ בטהורים "וכי אין הקב 77

 .ק"אבל קדוש הוא למעלה מו, מותר אסור, וכן כשר פסול, כנגדו והוא טמא
 ).אור יקר(ם לויי 78
 .53ל הערה "ספירה כנ 79
 ).מ"מ(חסד הנקרא בקר , )אור יקר(חסד  80
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 אם אתם כהנים ,הכהן מתעורר בעולם
ואז  ,בוקרעבדו עבודת ה ,בוקרהרי 

את " ,"את אשר לו ואת הקדוש' וידע ה"
ואת " ,הלויים סתם זה "אשר לו

 ואין , אז והקריב אליו, זה הכהן"הקדוש
אם תהיו  ,בוקרמי שיבחין בדבר אלא 

לא בוקר  ,ראויים להשאר בצד הדין
 ואם .הוא שהרי לא זמנו ,ל אתכםויסב

 , להשאר בחסד##*תהיו ראויים/תתראו
 ותשארו אצלו ויקבל ,הרי זמנו הוא

 ,קטורת ב,]נבחין את זה [במה. אתכם
 אהוביםצריכה קטורת שהרי 
 , על ידו בכל##*להתקשר/להתקטר

 לכן ו, זה הכהן, מי השושבין.ולהתקשר
 "הוא הקדוש' והיה האיש אשר יבחר ה"

וש  קד, שתי דרגות הן,ולא הטהור
 ועל זה , לוי טהור, כהן קדוש,וטהור

  . כתוב"הקדוש"

øòúà81 åçìô ø÷á àä éðäë ïåúà éà àîìòá 
ø÷áã äãåáò82é òãåéå ïéãëå é'83åì øùà úà 84 

äàåéì àã íúñ åì øùà úà ùåã÷ä úàå85 
 úéìå åéìà áéø÷äå ïéãë àðäë àã ùåã÷ä úàå

ø÷á àìà äìî ïéçáàã ïàî86 ïåæçúú éà 
åëì ìéáñ àì ø÷á àðéã øèñá àøàúùàì87 

 àøàúùàì ïåæçúú éàå àåä äéðîæ åàì àäã
ãñçá88àåä äéðîæ àä 89 äéáâ ïåøàúùúå 

 åëì ìá÷éåáøè÷ àäã úøè÷á äî éòá ú
àðéáùåùì90àìëá äéãé ìò àøè÷úàì 91 

âáå àðäë àã àðéáùåù ïàî àøù÷úàìå" ë
)& (éé øçáé øùà ùéàä äéäå ' àìå ùåã÷ä àåä

 ïäë øåäèå ùåã÷ ïåðéà ïéâøã ïéøú øåäèä
òå øåäè éåì ùåã÷"áéúë ùåã÷ä ã  

ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי "
 משה , בא וראה,"ת לכל בשרוהרוח

 úåçåøä éäìà ìà åøîàéå íäéðô ìò åìôéå

                                                                                                                                                 
דייק בדבריו אתער ולא שליט שאין מדת החסד שולטת עד נכון היום אבל בוקר הוא יסוד שאינו  81

 היו עושים עבודה הוא מעין הנחת התפילין ובכחו' כ אלא כדי לבקר דברים נכרים וכו"מאיר מעצמו כ
א "אמנם מלשון הזהר לעיל סו ע). ז"רמ(שתחלתה בסוד הרשימו ואחר העמידה הם מוחין חדשים 

 .משמע שזה שהוא צריך לגלותו ואין דיוק בין שליט לאתער
 ).ז"רמ(ג בדעת "ואז יתחדשו החו 82
ה "ות החסדים כי אז יתגלה שם הויאז יתחזק אור היסוד בשלמ). אור יקר(ת שהוא אמצעי "ת 83
 ).ז"רמ(ה "ויהיו חסדים שלימים והוא גילוי של שם הוי] ##*ב"עסמ[המילואים ' על ד

ועוד לא מובן לי , )אור יקר(מהשמאל הגבורה שמתמן לויים ומהימין חסד שמשם הכהנים  84
 .77 דברי לעיל הערה 'ועי, שייך ללוי" אשר לו"הדיוק ש

 ).אור יקר (ואקח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל) במדבר ח יח(ש "כמ 85
א "א שז"א לז"א שזה ההבדל בין א"לקמן רצד ע' ועי, א שלב מבחין ולא הכבד"לקמן רלד ע' עי 86

 ליקוטי תורה 'אמנם עי, ע פרק ב שזה מדת היסוד"ח שער ציור עולמות בי"ע' ועי. א לא"מבחין וא
שהם החסדים בבוקר בקרו של אברהם שהוא היסוד כי מקומו בפומא ,  אברהם בבוקרוישכם: וירא

בקר נקרא יסוד צ "א בספד"א יז ע" גר'ועי, ובזיווג, היינו יסוד בתיקון, דאמה ולעולם בוקר הוא יסוד
 . התחלת היום,דבינה
 ).ז"רמ(ם אינו זמן להמשיך הגבורות ולכן הבוקר לא יסבול אתכ 87
 .היינו שאתם הכהנים באמת 88
נ אם נבחין לפי "כללות רוח החסד בתוך הגבורה וקרח ידע שהוא אחוז בגבורה ואמר ממ 89

הפנימיות שהוא חסד אז לי נאה הכהונה ואם לפי הגבורה לי תאות הנשיאות על משפחות הקרחי 
ואמר משה ידוע אני , המדות' כ הוא אחוז בב"ויסוד נטיל לשמאלא אבל בבוקר הוא מלא חסדים וא

י היסוד "ש ובקשתם גם כהונה ולפי זה לא תוכלו להבחין הדבר אלא ע”שעיקר כוונתך על הכהונה וכמ
 ).ז"רמ(

 ..Error! Bookmark not definedלעיל הערה ' לענין לשון שושבינא עי 90
ה דוגמת קיטור דקטורת שהיה סגולת הקטורת לקשר העולמות ממטה למעלה וממעלה למט 91

' עי). ז"רמ(עולה ממזבח הזהב ומגיע עד גגו של היכל וחוזר ויורד ומתפטש ומבסם את כל הבית 
לקשרא ולקרבא ) איהו כללא דאורייתא קשורא דיליה פקודין דעשה(עשן הקטרת : ב"ז סב ע,תיקו

 ימינא בשמאלא דעמודא דעשן איהו עמודא דאמצעיתא
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  במה.צמם למיתהואהרן מסרו ע
ויפלו " משום שכתוב ,]##*רואים זאת[

 ,"תועל פניהם ויאמרו אל אלהי הרוח
 ומשום זה עץ ,ו"ת חסר ואכתוב רוֹח

 ובכל מקום נפילת אפים ,המות הוא
 ,"אל אלהי"ועל זה , היהלאותו מקום 

 ".עם בכל יוםוואל ז"  זהו שכתוב"אל"
 שהוא מקום צרור "תואלהי הרוח"

 וכל הנשמות לשם ,נשמות העולם
  ). שם נראות ( ומשם באות,עולות

 øùá ìëì)& (ú" åäééîøâ åøñî ïøäàå äùî ç
äúéîì92 íäéðô ìò åìôéå áéúëã ïéâá äîá 

 øñç áéúë úçåø úåçåøä éäìà ìà åøîàéå
àå"âáå å"àåä àúåîã àðìéà ë93 øúà ìëáå 

åä øúà àåääì ïéôðà úìéôðé94òå " éäìà ìà ã
ìà95ää " ã)& ( éäìà íåé ìëá íòåæ ìàå

 ïéúîùðã àøåøö øúà åäéàã úåçåøä
àîìòã96 ïîúîå ïé÷ìñ ïîú ïéúîùð ìëå 
 ïééúà)ð"ïééæçúà ïîú à(97   

שמעו חכמים מלי " רבי יהודה פתח
 פסוק זה אליהוא "עים האזינו ליוויד

ובשלשת "  מה כתוב, בא וראה.אמרו
ר לא מצאו מענה רעיו חרה אפו על אש

 , שהרי הם היו אומרים דברים,"'וגו
 מכאן .ואיוב לא היה מתנחם עליהם

 מי שנכנס לנחם את האבל ,)& (למדנו
  ,להיצריך ליסד דברים בתח

 çúô äãåäé éáø)á ãì áåéà ( íéîëç åòîù
åðéæàä íéòãåéå éìî98 àåäéìà àø÷ éàä éì 

åøîà99ú " áéúë äî ç)& ( äøç åéòø úùìùáå
 ìò åôàåâå äðòî åàöî àì øùà'100 ïåðéà àäã 

 åäééìò íéçðúà äåä àì áåéàå ïéìî ïéøîà ååä
 éòá ìáàì àîçðì ìàòã ïàî àðôéìåà àëäî

àúéîã÷á ïéìî àãñéì  
  æò÷ò "à  

                                                                                                                                                 
ן של רחל הוא שאנו "מ: ח שער הכללים פרק א"ע' ועי). אור יקר(שי אשא נפ' בסוד אליך ה 92

י נפילת אפים ועם אותה העלאה של נפשותינו אנו מעלין שם מן ניצוצי "מוסרין נפשותינו למיתה ע
וכן הצדיקים במיתתן עולין ומעלין ניצוצי הקדושה עמהן לצורך . הקדושה שבתוך הקליפות אל רחל

, מיני מסירות למיתה' בתפלה ב :)שער נפילת אפים פרק ד(ח "י פע'וע. ' בנוקא" זן של רחל להזדווג"מ
' כי יש ב, והענין. א כנודע"ועם מסירה למיתה בנ, ש"עם מה שאנו מוסרים עצמינו על קדוש השם בק

. ן"ואי אפשר לשניהם בלי מ. ת ומלכות"ואחד זיוג ת. ב" אחד זיוג חו- מיני זיווגים באצילות העליון 
וכאלו נפטר מן העולם ותדבק , וכאשר ימסור עצמו למיתה,  הצדיקיםתהם נשמו, ן דמלכות"נם מאמ

וזווג זה הקדוש , ת"ד מת"ואז יוצא מ, ויעשה באר מים חיים, נשמתו למעלה ביסוד שלה בסוד באר
ויעשה בירא דמיין נבעין מתתא , להעלות נשמתו למעלה, י נפשי אשא"ס אליך י"וז, נעשה כתיקונו

ן דבינה "ומ.  מן דוכרא- ונביע מלעילא ,  מנשמותיהן דצדיקייא- אנביע מתת. נבעין מלעילאו
וקדוש הוא לעלות , שהיא הבינה הנקראת שם גדול, ה"הם הצדיקים המוסרין עצמו על ק, המשובחים

שהוא אתר , הוא בסוד מלכות, אבל מסירות עצמו למיתה, ממטה למעלה בסוד הקדוש שהוא חכמה
 .למעלה, קדוש השםו. דמותא

שהיא אות של אילנא דחיי ' ב שהמזמור שבו אומרים בנפילת אפים אין בה אות ו"לעיל קכ ע' עי 93
)&.( 

ת ואפשר שעשו זה כדי "נ כדי להתייחד על ידי נשמתו בת"למסור אדם נשמתו אליה בסוד מ 94
 ).ו"רח(ן "לעורר מ, )אור יקר(להשקיט את הדין מעל כל ישראל 

 )אור יקר (שם המלכות 95
 ).אור יקר(ל שהרי על ידיהם הם גורמים פגם בה "א' הנשמות באות מבחי 96

97 ÷çîð ôãá,î, äôðáå"ç )øòù á ÷øô çé.( 
וקרא לחכמה ודעת שהם מתפשטים עמו בפעולת דין , לא הזכיר נבונים שזה שרשו של אליהו 98

 ).ז"רמ(הממותק 
שאליהו הוא יצקח ולהיותו שורש הדין ולכן , )אור יקר(וכל דברו בחכמה ובהכרח יש בו סוד  99

רחום בדין ושכל צרותיו ' וגם הודיעושהוא ית, נתעורר להוכיח את איוב ולהורות לו צדק דין העליון
 ).ז"רמ(היו לטובתו 

קראם רעיו שהיו כולם בעלי דינים מצד השמאל אבל להיותו דין ממותק ושבו ניוון איוב  100
 .)ז"רמ(לטובתו לכן חרה אפו בהם שלא מצאו מענה להתחיל בו בנחמם את איוב 
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שהרי חבריו של איוב היו אומרים 
 משום , אבל לנחמו לא,דברי אמת

בדרך  (שצריך דברים שהוא יודה עליהם
ת הדין ויודה ואז יקבל עליו א ,)אמת

 ואליהו" מה כתוב .לך הקדוש עליולמ
 שהודה ,"'חכה את איוב בדברים וגו

הוא וקבל עליו דין  ברוך אחר כך לקדוש
  . שמים

 èåù÷ éìî éøîà ååä áåéàã àééøáç àäã
 åäéàã ïéìî éòáã ïéâá åàì äéì àîçðì ìáà

 åäééìò éãåé)èåù÷ çøàá(101 äéìò ìá÷é ïéãëå 
àðéã102103÷ àëìîì éãåéå  äî äéìò àùéã

 áéúë)& (äëç åäéìàå104 íéøáãá áåéà úà 
åâå 'á÷ì øúáì éãåàã" àðéã äéìò ìéá÷å ä

 àéîùã  
לכן אנשי לבב "  כתוב,בא וראה

לה לאל מרשע ושדי ישמעו לי חל
 ,"לכן אנשי לבב שמעו לי" ".מעול

לה יחל" . להבחין דברים,מים בכלישל
עם וואל ז"  זהו שכתוב,"לאל מרשע

 זה סמוך כנגד ,"ושדי מעול" ".בכל יום
כי פעל אדם  אל שדי") והרי פרשוה (,זה

 הרי אדם הולך בעולם הזה ,"ישלם לו
 אותו ,ועושה מעשיו וחוטא לפני רבונו

 זהו ,מעשה תלוי עליו לשלם לו דין
 אותו "על אדם ישלם לווכי פ"שכתוב 

 אם ישים ,ועם כל זה. מעשה ישלם לו
ורצונו  כיון שהאדם שם לבו ,אליו לבו

אל אלהי הרוחת " אז ,לשוב לפני רבונו
 להצרר ,"ףורוחו ונשמתו אליו יאס

ú" áéúë ç)é ãì áåéà ( ááì éùðà ïëì
 ïëì ìåòî éãùå òùøî ìàì äìéìç éì åòîù
 àðçáàì àìëá ïéîéìù éì åòîù ááì éùðà

ää òùøî ìàì äìéìç ïéìî" ã)& ( íòåæ ìàå
íåé ìëá105ìåòî éãùå 106 àã àìá÷ì êéîñ àã 

)äåî÷åà àäå (éãù ìà107) &( íãà ìòåô éë 
ì íìùéåá àä "àîìò éàäá ìéæà ð108 ãéáòå 

 àéìú àãáåò àåää äéøàî éî÷ éèçå éåúãéáò
ää àðéã äéì àîìùì äéìò" íãà ìòåô éë ã

 íà àã ìë íòå åì íìùé àãáåò àåää åì íìùé
åáì åéìà íéùé109åéë  äéáì éåù ùð øáã ï

 éäìà ìà ïéãë äéøàî éî÷ àáúàì äéúåòøå
óåñàé åéìà åúîùðå åçåø úåçåøä110 

                                                 
101 ôã"î øåâ úàñ øâñåîä  
102 àìéòìã )óñåð øåàá ø÷é.(  

 ).אור יקר(כלומר יצדיק דין שמים עליו  103
 ).אור יקר(או אפשר לשון המתנה , מלשון צד 104
 ).אור יקר(ל "מלכות כנ 105
 ).אור יקר(יסוד  106
 ).ו"רח(י יסוד "ל מלכות ושד"א 107
כלומר שעוסק בהבלי עולם הזה לאפוקי אם אוסק בדרכי העבודה ובא לפניו חטא שוגג אין  108

 ).ור יקרא(בכוחו לברוא משחית 
 ).ו"רח(ה לשון נסתר "אליו להקב' פי 109
נפשות אינם תדיר בצרור החיים אלא לעתים שהרי מדור הנפש בעולם הזה בקרב שאין אותו  110

ב "ע נט ע"ב' עי). אור יקר(אבל רוח ונשמתו תמיד נאספים בצרור החיים , המציאו תצרור החיים
 שמעלה זו הקדמה כב, שער הגלגולים' עי. דודושם שורש נשמת , הוא כינוי למלכות" צרור החיים"ש

הוצרכו להתבשר , ה ודניאל" הצדיקים גמורים כדוד המלך עוהנה, ל"וז ,של דוד שייכת לכל הצדיקים
ה לולי "ש דוד המלך ע"וכמ, שינוחו בעולם הבא ולא יצטרכו לעונשים ולגלגולים האלה, מאתו יתברך

' אותה אבקש שבתי בבית ה' כתיב אחת שאלתי מאת הו. 'בארץ החיים וגו' האמנתי לראות בטוב ה
 .כ"ע, 'באמרה והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים וגו, י אביגיל הנבואה"ונתבשר ע. 'גוכל ימי חיי ו

בעפרא נפשא אתצריר ) א שכיך"נ(בתר תריסר ירחי נייחין כלא גופא שביק : ל"ב ז"זהר ויחי רכו ע' ועי
ש רוחא אתענג בגנתא דעדן נשמתא סלקא לצרורא דענוגא דכל ענוגין ואתנהיר ברוחא במאנא דאתלב

 ,בעפר] נח[ הגוף נשאר ,אחר שנים עשר חדש כולם נחים: תרגום [וכלא אתקשר דא בדא לזמנין ידיען
 והנשמה עולה לצרור של ענג כל , הרוח מתענגת בגן עדן, שמתלבשתכליהנפש נצררת ומאירה ברוח ב

ז דא גן "בעוה, ל"א וז"ז ג ע"א על תיקו"בבהגר' עי. כ"ע, .]בזה לזמנים ידועים והכל נקשר זה ,הענוגים
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 ולא משאיר נפשו בחוץ ,בצרור החיים
  .להדון בדין אחר

 äéùôðì ÷éáù àìå ééçã àøåøöá àøøöúàì
àøçà àðéãá àðãúàì øáì111  

) אחר (רבי יוסי אמר דבר זה סוד
הוא בדינים הנסתרים של הקדוש ברוך 

 להדון "על אדם ישלם לווכי פ" ,הוא
ים שאדם עושה מעש ובאותם ,בדינו

דון כמעשיו ויאבד בעולם הזה ומעלהו ל
מי פקד עליו " מה כתוב אחריו ,מהעולם

מי פקד עליו " ,"ארצה ומי שם תבל כלה
ומי שם " , זהו אחיו שגואל אותו,"ארצה

 שבונה בית ובונה בנין עולם "תבל כלה
אם " מה כתוב אחריו .ותקון וישוב

 זה שצוה עליו ,"ישים אליו לבו אדם
לב ורצון אל  לכוון  צריך,לבנות בנין
 מכאן אדם שבא על אותה ,אותו המת

 הרי בנין ,ותאוה שלו יופי אשה בשביל
  שהרי רצון ולב לא,עולם לא נבנה

אם ישים " כתוב לכןו.  אל המתהתכוון
אז " ,ן אליוו שיכו"אליו לבו ברצון הלב

 ונמשך אליו ,"רוחו ונשמתו אליו יאסף
מה כתוב אחריו  ,להבנות בעולם הזה

 ואדם על עפר ,יגוע כל בשר יחד"
 אותו גוף ,"יגוע כל בשר יחד" ,"ישוב

 עכשיו ו,יבלה בעפר וכל אותו בשר
 הרי התחדשות ,"אדם על עפר ישוב"

 וישוב על עפר של בנין ,הבנין כמקדם
 ועל ,של גוף אחר כמו שהיה בהתחלה

 ,זה רוח ונשמה בידי הקדוש ברוך הוא
שלא יאבדו מהעולם וחס על בני אדם 
אל אלהי " בגלל זה ,הזה ומעולם אחר

  ."הרוחת לכל בשר

 àæø äìî éàä øîà éñåé éáø)àøçà(112 
ïéðéãá àåä113 á÷ã ïéøéîè"ä114 )àé ãì áåéà (

äéðéãá àðãúàì åì íìùé íãà ìòåô éë115 
ïéãáåò ïåðéàáå116 àîìò éàäá ãéáò ùð øáã 

éåãáåòë àðãúàì äéì ÷éìñå117 ãéáàúéå 
úë äî àîìòî äéøúá áé)âé íù ( åéìò ã÷ô éî

 äöøà åéìò ã÷ô éî äìë ìáú íù éîå äöøà
 äìë ìáú íù éîå äéì ÷éøôã äåçà àåä àã

àîìò ïééðá éðáå àúéá éðàáã118 àðå÷úå 
 äéøúá áéúë äî àáåùéå)&(  åéìà íéùé íà

 àðééðá éðáîì äéìò ãé÷ôã ùð øá éàä åáì
 àåääã äéáâì àúåòøå àáì àðååëì éòá

àúéî119ëî  àúúà àéää ìò éúàã ùð øá ïà
 àîìò ïééðá àä äìéã àúáåàéúå åøéôù ïéâá
 éáâì ïååëúà àì àáìå àúåòø àäã éðáúà àì
 åáì åéìà íéùé íà áéúë êë ïéâáå àúéî
 åçåø ïéãë äéáâì ïéåëéã àáìã àúåòøá
 äàðáúàì äéáâ êùîúàå óåñàé åéìà åúîùðå

äéøúá áéúë äî àîìò éàäá) åè íù( òåâé 
ùá ìë øùá ìë òåâé áåùé øôò ìò íãàå ãçé ø

 àåää ìëå àøôòá éìáúé àôåâ àåää ãçé
 àä áåùé øôò ìò íãà àúùäå àøùá
 àøôò ìò áåúéå ïéîã÷ìîë àðéðáã ïéúåúãç
 àúéîã÷á äåäã äîë àøçà àôåâã àðééðáã

á÷ã éåãéá àúîùðå àçåø àã ìòå" ñééçå ä

                                                                                                                                                 

 ונשמה בצרורא דחיי שהוא עלמא ,ע" ורוח בג,ז" נפש בעה,ן שוכנים בתוכם"עולמות שנר' שהן ג', כו
  . ונקרא אריכא דשם אריכא דאנפין שאין שם דין כלל,אריכא

 ).ו"רח(ה יאספם אליו "ל הקב"ר
 ).אור יקר( החיצונים אבל בדין של קדוש עליון נידונת היינו בדין 111

112 ôã"î ñøåâ úà øâñåîä.  
113 êøã úîà, ôãáå"î ïåðéàá.  

 ).ז"רמ(ס הגלגול המיוסד על סודות עולם התהו ומלכין קדמאין ותיקונים "ה, )ו"רח(סוד הגלגול  114
 ).ז"רמ(ידעו הוא כמה גדולה מצות פריה וריבה  115
 ).ז"רמ(י מעשה הזווג "כי צדריך שיהיה ע, ירצה שדבר זה לא ישתלם בכח תורה ומצות 116
 ).ו"רח(שמיעט את הדמות ולא הוליד  117
 ).מ"מ(ואדם נקרא עולם קטן , שתיקן לאחיו 118
להביא רוחו ונשמתו של מת שם להתגלגל בגוף עושה לו שם אמנם הנפש אינה מתגלגלת כלל  119

 ).ו"רח(לכוין ביבום לשם מצוה ).אור יקר(ולכן רק נאמר רוח ונשמתו , כדפירש בסבא 
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 àîìò éàäî åãéáàúé àìã àùð éðáã åäéìò
à àîìòîå úåçåøä éäìà ìà êë ïéâá àøç

øùá ìëì120  
 

                                                                                                                                                 
ה כולם וירחם עליהם כדרכו בסוד הגלגול שחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו להתפלל שלא יכל 120

 ).אור יקר(נדח 


