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  íéùðà êì çìù úùøô  
אל משה לאמר שלח לך ' וידבר ה"

 רבי ,"'רו את ארץ כנען וגוואנשים וית
 ידעתבוקר המימיך צוית " חייא פתח
א התרחקה " כתוב ה,"מווהשחר מק

 , אלא אמר רבי חייא.למה ,משחר
 בשעה שנוטה הערב והשמש נוטה

אז שולט , אז נחלש כחו ,להיכנס
 השמאל ונמצא דין בעולם ומתפשט

ך האדם להתפלל ואז צרי .)למעלה(
לפני ) להתפלל שימצא רצון (ון רצוןוולכ

  . רבונו
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åâå ïòðë õøà úà åøåúéå ')& ( çúô àééç éáø) áåéà

áé çì (åîå÷î øçùä úòãé ø÷á úéåö êéîéîä1 
ä áéúë øçù"à2øçùî à÷çøúà 3î "à àìà è" ø

áøò éèðã àúòùá àééç4àùîùå 5éîì éèð  ïéãë ìò
àìàîù àèìù ïéãë äéô÷åú ùìçúà6å àçëúù7 

 èùôúàå àîìòá àðéã)àìéòì(89á éòá ïéãëå " ð
àúåòø àðåëìå äàìöì10) ñ" çëùéã äàìöì à

àúåòø11 (äéøàî éî÷12   

 כשנוטה השמש ,שאמר רבי ייסא
 אז נפתח פתח אחד בשמש ,ונחלש

àùîù éèð ãë àñéé éáø øîàã13 ùìçúàå 
àùîùá åçéúô ãç çúôúà ïéãë14 ùéðëúàå 

                                                 
הודעת לה מקומה , ידעת השחר' פי. ְמֹקמֹו}  ַהַּׁשַחרִיַּדְעָּתה -קרי {ַה ַּׁשַחר  ֲהִמָּיֶמי ִצִּויָת ֹּבֶקר ִיַּדְעָּת1

ומה שלא היה . ואז נכנסת במקומה שהוא השחר ואתכלילת בגויה', שהוא שחר וזהו מקומו של אות ה
והתירוץ , וזוהי כוונת רבי חייא בפתיחה זו, נתרחקה מן שחר שהוא מקומה' כן בכל הלילה דאות ה

 ).מ"מ(א כדמסיים ואזיל אלא שהקדים סודות אחרים כדרך המדרש הו
 ).מ"מ(מלכות  2
' ובבקר שהוא שעת הרחמים חזרה ה, מן שחר' ולכן בלילה שהיא שעת הדין מתרחק אות ה, חסד 3

 ).מ"מ(למקומה לשחר שהוא החסד 
כ "כ בשעה"יובן בהקדים מש). דרך אמת(שהשמש נעשית חלושה להאיר בתוקפא כמו ביום ממש  4

ונמצא כי יש הארה ' ובהעמידה נכנסים עוד וכו, א"ק דגדלות דאימא בז"ש דשחרית נכנסים ו"שבק& 
אמנם אחר התפילה בימי הגלות מסתלקים המוחין ועומדים בסוד , גדולה בעולם ונתבטלו כל הדינים

ין שנשאר א ומחמת הרשימו של המוח"ונשאר רשימו של המוחין בתוך ז, א"אור מקיף על רישא דז
ר דינים שהם גבורות "ך ופ"א מש"והא כאשר מתמלא הז, בתוכו נשאר בגדלותו עד כי ינטו צללי ערב

 ).מ"מ(כ כדין שלטא שמאלא "והוא מש, ללא מיתוק
 ).ז"רמ(א "היינו אור אבא שבז 5
 ).ז"רמ(ק דאמא "ו 6

7 êøã úîà, ôãáå"î åçëúùàå*##.  
8 ôã"î ñøåâ úà øâñåîä. 

שלאה היא למעלה , וזה מתפשט לעילא, וזה זווג נוטה לגבורה, שאז הוא זיווג ישראל ולאה 9
 ).מ"מ(אז גם החסדים מסכימים לזה , היינו כאשר יש דין). ז"רמ(מהחזה 

  ).א"א יב ע"ניצוצי אורות ח(ר בהדייהו "ל צריך לכוין השורש שלהם דהיינו ג"ר 10
שם רק מוזכר לגבי , )ז"רמ(א שרעוא דרעוין אתגליא בצלותא דתתאי "ר קכט ע"כ באד"כמש 11

 .ע"וצ, תפילת מנחה דשבת
 ).מ"מ(כדי שלא ישלוט בו הדין  12
כל שהאור מתמעט הדין מתחיל ). ז"רמ(למערב שהוא הבריאה ששם יורדים המוחין בלילה  13
נוטה ). א"גר(והתכנשות ומיעוט מצד הגבורה , שאור הוא חסד וכל התפשטות מצד החסד, לגדול

 ).א"גר(שמזרח ומערב הם סוד חיים ומות אור ישר ואור חוזר , למערב
 ).א"גר(נפתח חלון למעלה והאור יוצא משם מעט מעט והוא כניסת הכח  14
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היא ' א הם דינים ללא מיתוק אז גם ההארה הנמשכת אל המוחין דנוק"כיון שהארות שיש בז 15

וזה נתקן , והוא הבירא, והם מתפשטים בכל ספירותיה וכללות נכלל ביסוד שלה, הארה ללא מיתוק
  ).מ"מ(מנחה א ב"על ידי המוחין שנכנסים לז

אבל יעקב ישב על הבאר לבד . תפילות' והם ב, ג"והוא כנגד חו, אברהם ויצחק כרו הבאר' אלו הב
 ).א"גר(ש בסוף פרשת חיי שרה "כמ

ומשם ואילך מתמעט החושך ומתעורר , אז דין הגמור חושך והולך ומתגבר החשך עד חצי הלילה 16
 ).א"גר(הרחמים 

 ).מ"מ(שטר ). דרך אמת(קף הדין פתק וכתב הכריתה והכליון בתו 17
18 àòèå÷ã )êøã úîà(??.  

וקטפת מלילות לשון כריתה שהגבורות פוסקים דינים על בני אדם & כ בזהר על "גבורות כמש 19
ה בעולם "ה עליונה שכיח ומצוי והיינו מסוד עטרת ולמטה שנקראת אמ"ל באמה של הגבור"ר). מ"מ(

 ).דרך אמת* (ש "ע עיי"ש בעל הפרדס שער אבי"הבריאה וכמ
20 äéúîàá )ãô"î.(  

 ).מ"מ(ששם נגמרו כולם ליכנס ' יסוד דנוקהוא  21
22 ôöðî"ê êøã úîà,???? àñøâäå àáåîä ïàë àåä ø÷éòä éôì øâä"à. 

א האי קרא כך "ס(האי קרא כך כל שכן אחרנין ' תא חזי ותנח התיבה וגו: ב"לעיל קמט ע' עי 23
ה יתיב על כורסייא דדינא למידן "בשעתא דדינא תלי על עלמא ודינין שריין וקב) איהו והא אתמר

ו אחמתא דמלכא כלהו גתקין גניזין בגויה בעלמא בההוא כורסייא כמה רשימין אתרשימו ביה כמה פ
ספרים דפתיחו תמן אתגניזו ובגין כך לא אתנשי מלה מן מלכא והאי כורסייא לא אתקן ולא שריא 

יומא דדינא יומא דכל בני עלמא אתפקדון ביה כלהו עברין קמי ההוא  אלא בחדש השביעי דאיהו
  .י דאיהו דינא דעלמאד ותנח התבה בחדש השביעי בחדש השביעי ודא"כרסייא וע
הפסוק הזה כך הוא והרי ( כל שכן אחרים , פסוק זה כך"'ותנח התיבה וגו"בא וראה : תרגום

 והקדוש ברוך הוא יושב על כסא דין לדון , והדינים שרויים, בשעה שדין תלוי על העולם,)נתבאר
 כל הספרים , המלך כמה פתקים גנוזים בתוכו בתוך תיק, כמה רשומים נרשמו בו,העולם באותו כסא
 , אלא בחדש השביעי, וכסא זה לא נתקן ולא שורה. ולכן לא נשכח דבר מהמלך,שפתוחים שם נגנזו

 ועל זה ותנח , כולם עוברים לפני אותו כסא, יום שבו כל בני העולם נפקדים בו,שהוא יום הדין
  . בחדש השביעי ודאי שהוא דין העולם,התיבה בחדש השביעי

ל האי שור "ל חזקיא"דגלא תליתאה שור גבריאל צפון תרין ממנן עמיה קפציא: ב"לקמן קנד ע' וע
מסטרא דשמאלא קרנוי סלקין בין תרין עינוי רגיז באסתכלותא עיינין מלהטן כאשא דנור דליק נגח 

א "ס(ורפסא ברגלוי ולא חייס כד געי האי שור נפקין מנוקבא דתהומא רבא כמה חבילי שריקין 
 ושטאן קמיה וחימתא ואחמתא דכל חובין תלייא קמיה דהא כל חובי עלמא כלהו כלהו געאן) טריקין

  .בספרא סליקין וכתיבין
 השור הזה מצד שמאל ,ל"ל חזקיא" שני ממונים עמו קפציא, שור גבריאל צפון,דגל שלישי: תרגום

ופס ברגליו  נוגח ור, כאש של נור דולק, רוגז בהסתכלות עיניים לוהטות,קרניו עולות בין שתי עיניו
כולם ) מחבלים(גבות עיניים  יוצאים מנקב תהום רבה כמה חבורות ,כשגועה השור הזה. ולא חס

רות העולם י שהרי כל עב,יק שבו של כל עוונות תלויים לפניות והִתַמגועים ומשוטטים לפניו והַח
  .כתובים בספר ועולים

וקודם חצות היום דגל , גל מזרחולכן אחר חצות ד, נסיעת השמש מחצות לילה הוא כעין הדגלים
 ).א"גר(' וקודם חצות לילה דגל צפון ולכן אז באחמתא כו, ואחר חצות דגל מערב, ל"דרום כי הכל כנ

 ).מ"מ(' מחנות הקלי). אור יקר(מלאכי חבלה  24
25 "ï÷éøè )å÷éøãæà( åèùôúà" ÷çîð ôãá"î åîå÷îáå àúéà "å÷éøãæà."  

 ).א"גר(כ בחשך "משא, כי הם משברי כלים אותיות בערבוביא וְּבאֹור הוא בסדר 26
תא חזי באלין : א"לעיל כה ע' עי, שמצערין אותם בחלומות, )מ"מ(רי בדמות נשים לטמאם בק 27

זינין בישין אית תלת דרגין אלין על אלין דרגא עלאה דלהון הני דתליאן באוירא דרגא תתאה דילהון 
ואית דרגא עלאה עלייהו דאינון  אינון דחייכן בבני נשא וצערן להו בחלמייהו בגין דכלהו חציפין ככלבי

י ואלין מודעי ליה לבר נש מלין מנהון כדיבין ומנהון קשוט ואינון מלי דקשוט כלהו לזמן מעלאי ותתא
  . קריב

 הדרגה העליונה שלהם הם , במינים הרעים הללו יש שלש דרגות אלו על אלו,בא וראה: תרגום
 הדרגה היותר תחתונה שלהם הם אותם שצוחקים עם בני אדם ומצערים ,אותם שתלויים באויר
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 ויצחק , והשמאל שולט,ומתכנס כחו
 ,נס הלילהכיון שנכ. כורה באר תחתיו

 הכריתה( של ?פתק/רעהש
 וכמה , מצוי באוצרוהדבקה)/והגבורות

) נזרקים (קבוצות מחבלים מזיקים
 משוטטים  וכולם,מתפשטים בעולם

 והולכים וצוחקים בנפשות ,בערבוביה
ומודיעים להם  ,)של בני אדם (הרשעים

 ומי . מהם כוזבים ומהם אמת,דברים
 ,תנה לו רשות לחבל ִנ,שנמצא ביניהם

) והתכנסו (וכל בני העולם ישנים
  . והרי בארנו,וטועמים טעם מות

äéúåçú àøéá éøë ÷çöéå èéìù àìàîùå äéìéç15 
àéìéì ìàòã ïåéë16à÷úô 17àôèå÷ã 1819 

äéúîçàá2021çéëù 2223ïéìéáç äîëå 24 ï÷éøè 
)å÷éøãæà (åèùôúà25  ïàèù åäìëå àîìòá

àéáåáøòá26àééòéùøã ïùôðá ïàëééçå éìæàå 27 
)ñ"àùð éðáã à(28 ïáéãë ïåäðî ïéìî ïåì ïéòãåîå 

èåù÷ ïåäðîå29åäééðéá çëúùàã ïàîå 30 áéäééúà 
 ïéîééð àîìò éðá åäìëå àìáçì åùø ïåì

)åùðëúàå(31àúåîã àîòè ïéîòèå 32àðîé÷åà àäå   

 אז , כשמתעוררת רוח צפון,בא וראה
 תקבלת כנסת ישראל בשמאלמ
ושורה בזרוע ) ומתחברים כאחד(

 והקדוש ברוך הוא בא ,במקומה

ú"ïåôö çåø øòúà ãë ç33 úñðë àìá÷úà ïéãë 
àìàîùá ìàøùé34) àãçë åøáçúàå(3536 àéøùå 
àäøúàá àòåøãá37á÷å " íò àòùòúùàì éúà ä

àéé÷éãö38ïãòã àúðâáã 39 øòúéã ïàî ìë ïéãëå 

                                                                                                                                                 

 משום שכולם חצופים כמו כלבים ויש דרגה עליונה עליהם שהם מעליונים ,לומותיהםאותם בח
 ואלו הדברים האמתיים כולם .תייםי מהם כוזבים ומהם אמ, ואלו מודיעים לאדם דברים,ומתחתונים
 ).א"גר (לזמן הקרוב

28 ÷çîð ôãá"î.  
 ).מ"מ(רק לזמן קרוב אבל לצדיקים מראים להם חלומות לזמן רחוק  29
 ).א"מ וגר"מ(לה שהולך יחידי בלי 30

31 ôã"î ñøåâ úà øâñåîä.  
וכל זה לפי שעה אבל , א ועוד בעמידה"ק דאימא בז"ש דערבית מחזירים המוחין דגדלות דו"שבק 32

וכל מי שיש בו , כ לא נשאר אפילו הרשימו של המוחין לכן בלילה היא עת הדורמיטא והשינה"אח
ולכן משוטטים לעלות למעלה ' נשמת חיים חוזר לשורשו ונשמות הרשעים אינם מניחים אותם הקלי

 ).מ"מ(בעולם הזה 
ח "ש בזו"עתות כמ' רוחות מנשבות בד' ד, )מ"מ(ג דאימא מתוקים הבאים למלכות בחצות "ה' פי 33

ר כשמתחיל רוח צפון לנשב כל השמים וכל "ת: ואמר שם ) ב"מדרש הנעלם יג ע(בראשית יג יד 
חלחלים ופוצחים רינה ושבח הרקיעין וחיות הקודם ואופנים וכל צבא השמים כולם מזדעזעים ומת

וזה בחצות הלילה והוא כי רוח צפון ממונה על השיר ובלילה שירו עמי ' למי שאמר והיה הועלם וכו
 ).א"גר(שיר דלויים 

' ועי). מ"מ. (שהמלוכת מקבלת אותם הגבורות שעל ידם נתקן בית רחם דידה בחצות הלילה 34
ן הם דינין "א הוא לפי שאחורים של זו"ם דבוקם אבוהענין הוא כי הנה נודע טע: 'ה דרוש ח"כ ר"שעה

 ובעלות רצון המאציל ,א"אלקים וכדי שלא יתדבקו החיצונים בהם נתדבקו הם אב' לפי שהם שמו
א וניתנין "כל הדינין אשר באחורי ז' י תרדמה זו ננסרי"א תרדמה וע"פ הוצרך להפיל על ז"להחזירם פב

 באים במקומו חסדים בסוד ויסגור בשר תחתינה ואז יהיה אל הנקבה ובמקום הדינין שבאחורי הזכר
כ "א ויפרדו איש מעל אחיו ואח"כ אין להם דבקות יחד בסוד אב"כולה דינין ועי' א כולו חסדים ונוק"ז

פ עמו לצורך "כ יחזירנה פב"כ יחבקנה בימין ואח"חיבוק השמאל ואח' יתבסמו הדינין שבנקבה וזה נק
 .' וכוהזווג
כ "ואח, כ ושריא בדרועא באתרא"ליתן לה גבורות שהן דילה וזה מש). מ"מ( ולאה היינו יעקב 35

 ).א"גר(כ ביום וימיני תחבקני "ביום מקבלת ממנו חסדים והוא שמאלו תחת לראשי בלילה ואח
36 ôã"î ñøåâ úà øâñåîä.  

 ).מ"מ(א "היינו זרוע שמאל דז 37
 צפון ן דילה שהן הצדיקים ואז הוא הזמן שהם הגבורות ממותקות מרוח"השעשוע היא במ 38

 ).א"גר(
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 ואז ,להשתעשע עם הצדיקים שבגן עדן
 באותה ,ק בתורהוכל מי שמתעורר לעס
  משום שהיא,תהשעה משתתף יחד ִא

וכל אוכלוסיה משבחים למלך  ,)יושבת(
שהשתתפו  ( וכל אלו שנמצאים,העליון

כתובים  כולם ,תורהבתשבחות ה) תהִא
 ואלה , ונקראים בשמותם,בבני ההיכל

  . רשומים ביום

 óúúùà àä àúòù àåääá àúééøåàá éòìîì
äáäã40 àéäã ïéâá )úáúé(41 äìéã ïéñåìëà ìëå 

äàìò àëìîì ïçáùî42åçëúùàã ïåðéà ìëå 43 
)ð"äãäá åôúúùàã à(44 àúééøåàã àúçáùåúá 

ïåäîùá ïåø÷àå àìëéä éðáá ïéáéúë åäìë45 ïéìàå 
øàîîéá ïéîéù46   

בא וראה שם קדוש אחד יש 
באותיות חקוקות שהוא שולט מחצות 

ל ש' ם  והן אותיות,הלילה ואילך

ú" ïååúà éôåìâá úéà àùéã÷ àãç àîù ç
äãàéìéì åâìôî àèìù àå47ïååúà ïåðéàå êìéàå 4849 

íïåì ìéìë êôöðîã 50í äåî÷åà ) å è äéòùé( 

                                                                                                                                                 
חדשים לבקרים : פ איכה"שעה' עי, )מ"מ(רחל שיורדת לבריאה להשתמעשע בתורת הצדיקים  39

מן נשמת , אשר היא מתעברת בכל לילה, הנקראת רחל, כי היא נוקבא דזעיר, ת רחל"ר - רבה אמונך 
 :ובבקר ילדתם חדשים כנודע, הצדיקים

נים וכל חברים דילך מקשיבים לקולך לזמרא דהיא יושבת בג' ש היושבת בגנים חברים כו"כמ 40
אתער שלהובא חד מסטר ] בחצות[ שעתא בההיא: ב"א עז ע"זהר ח' ועי). א"גר(בהדך לכן השמיעני 

ולית , צפון ובטש בארבע סטרי עלמא ונחית ומטי בין גדפי דתרנגולא ואתער ההוא שלהובא ביה וקרי
ה וכל אינון צדיקייא דבגו "וכדין קב,  באורייתאואתערי, בר אינון זכאי קשוט דקיימי, מאן דאתער

, היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיע) שיר ח יג(כמה דאת אמר , גנתא דעדן צייתי לקליהון
ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן שנאמר "ר יוחנן עתיד הקב"אמר רבה א: א"ב עה ע"ב' ועי

נאמר ויכרה להם כרה גדולה ויאכלו וישתו ואין חברים אלא יכרו עליו חברים ואין כרה אלא סעודה ש
 והשאר מחלקין אותו ועושין מיעניתלמידי חכמים שנאמר היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך הש

 .בו סחורה בשוקי ירושלים שנאמר יחצוהו בין כנענים ואין כנענים אלא תגרים
41 ôã"î ñøåâ úà øâñåîä.  

 ).מ"מ(מ ברחל מדבר שמשוררת היא ונערותיה "ש 42
' עי). א"גר(' למעך יזמרך כבוד וכו, שכולם בתוכו האומרים כבוד, ש ובהיכלו כולו אומר כבוד"כמ 43

עובדי ] מלכי[ תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכל כשניתנה: א"זבחים קטז ע
ב "עב לו "זהר ח' ועי. כוכבים אחזתן רעדה בהיכליהן ואמרו שירה שנאמר ובהיכלו כולו אומר כבוד

, ב"א שזה הולך על חו"ש בגר"ועיי.##*א וכעין קראן לה כבוד "לקמן רנ ע' ועי, .שהיכלו הוא גן עדן
 .ע"וצ
44 ÷çîð ôãá"î.  

 ).מ"מ(ש אליעזר בני אומר "ה מזכירם בשמם כמ"שהקב 45
אמר ריש לקיש כל העוסק בתורה בלילה הקדוש ברוך הוא מושך עליו ) ב" עחגיגה דף יב(ש "כמ 46

. חסדו משום ובלילה שירה עמי' חסדו ומה טעם יומם יצוה ה' יומם יצוה החוט של חסד ביום שנאמר 
ואחר חוט כי החסד עצמו גנוז ולא , ד"ן ולכן ביום יורד אליו ממנה מ"בלילה הוא מתעורר מ' פי

 ).א"גר(אתשכח אלא חוטא מיניה 
ע "סוד גך ומורה על "והוא סוד הנהגת הבינה שבה סוד אותיות מנצפ, מורה על עולם הביראה 47

 ).אור יקר(מנוחת הנשמות 
 .'נתחלף בס' א השמות אמת שיוצאים מאלו הפסוקים אבל הש"גרסת הגר' עי 48

49 ìë"ê ôòñ"à öéòàé"ä )øîà ùîä äúåëæ éðà éúìá÷ ôòù"ä öòàé"ä àöåéå ôî' äðåìîë ãáëå äéìò 

äòùô åëå' ïåøçàäå ôî' ãå÷ôé ä' ìò àáö íåøîä( )óñåð êøãá úîà.( "ìë"ê ôòñ"ä öòàé"ä ôöðî"ê" 

óñåð øâá"à, êùîäå "í ôöðîã"ê" ÷çîð. 
ע "ן ס"ם נ"מ' ך ל"כ: ך כיצד"כלותות באותיות מנצפ] ה"ה יאעוצ"ך סעפ"כל[כל אותיות השם  50

ן כאן מאותיות שחסרי' ונ' הכל כלולים במ). אור יקר(ך מובן ולא צריכים להסביר "וכל. ץ"ף צ"פ
 ).א"גר(וגם משלימין בשאר אותיות אותן , ך"מנצפ
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לםרבה   פרשוה, כולל אותם ם,ך"מנצפ
 ואז ,היתה סתומה לזה ולזה'  נ.המשרה

של השם  ]'י[ 'כתרים כלולים הוא ו
 . וסתם מבועיה אותה התקינו,הקדוש

 בראש אחד ,אחר שילדה פתוחה היתה
כשחרב בית המקדש נסתמו . של הפתח

אות זו כוללת  (,המבועים מכל הצדדים
 והן ,תונכללו אותיות אחרו) אותיות

 , שלש מצד זה וארבע מצד זה,שבע
כלך יפה רעיתי ומום אין " ך וסימן"כל
 זה ,זכר ונקבה כלולים כאחד'  ן".בך

 , והם שש,כולל שלש מכאן ושלש מכאן
נכללו ' ן' ובארנו בשתי אותיות אלה ם

 , הסר מהן שתים,שתים עשרה אותיות
.  ואחת למקום אחד,אחת למקום אחד

 כך נחקקו ,ה"ה יאעוצ"ך סעפ"כל

ìíäøùîä äáø5152ð  'äåä5354 éàäì íéúñà 
éàäìå55ïìéìë ïéøúë ïéãë 5657å àåä  ')ð"é à'(58 

àùéã÷ àîùã59 øúá àäòåáî íéúñå äéì ïé÷úà 
úãéìåàã60úåä àçéúô 61àùéø ãçá 62 àçúôã 

úñà àùã÷î éá áéøçúà ãë ìëî ïéòåáî åîé
 ïéøèñ)ñ"ïååúà ìéìë àã úà à (ìéìëàå63 ïååúà 

 òáøàå àøèñ éàäî úìú äòáù ïåðéàå ïøçà
ìë àøèñ éàäî" ïîéñå ê)äéù"æ ã ù ( äôé êìë

ï êá ïéà íåîå éúéòø ' àã àãçë ìéìë àá÷åðå øëã
 àðîé÷åàå úéù ïåðéàå ïàëî úìúå ïàëî úìú ìéìë

 ïååúà ïéøú ïéìàáñ'64ï  ' åììëúà ïååúà øñéøú
 ãç øúàì ãçå ãç øúàì ãç éøú åäééðî ÷éìñ

ìë"ôòñ ê"ä65òàé "äöå66 àæøå ïååúà åôéìâúà éëä 

                                                                                                                                                 
51 î' )óñåð øâ"à.(  

ש כלך יפה רעיתי "היינו סוד הבינה ובה סוד בית דבריאת נקודה בהיכליה שכאשר נמאר בשיה 52
ם פתוחה ונסתמה ועניינה "היתה מ). אור יקר(הרעיה הנזכרת היא הבינה והחכמה בתוכה משבחת 

אמר רבי שמעון בן לקיש ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו [א "עש פסחים נו "כמ). אור יקר(הבינה 
ל דהוה "ור, ונסתמה' שבקש כו] ואגידה לכם ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה

 ).א"גר(ם פתוח ונסתמה בחורבן בית המקדש "המ
גן נעול מעיין חתום והנה היא , ש בסוף פרשת בהעלותך"ן כפופה והיא נוקבא כמ"התחלתו נו' מ 53

 ).א"גר(' ש בתיקונים ריש תיקון ה"ואסתימת פתחהא כמ
54 í' )êøã úîà.(?? 

ן "ק דסחיר לה דהיא נקודה הפנימית וכן כאן בנו"דאסתים לה בו' ל למעלה ולמטה והוא בו"ר 55
 )א"גר(ם "ונעשית מ' דסתים לה ו

56 ïéøúá àìéìë )øâ"à.(  
 ).א"גר(' ו' ואתיות נ' כלולה מב' היינו הם 57

58 ÷çîð ôãá"î áåøâ"à.  
זרעא ' כ הו"ת ממנו והולד סותם הפתח בעיבור והוא גל שסותם פתחהא בזיווג ומתעבר"ר 59
גופין אלא שעובר ירך אמו לכן כלילא ' מורה על העיבור שכוללת ב' וזהו בתרין כלילן שאות מ, דיליה

 ).א"גר(באות אחת 
מ שורש הולד נשאר בה כידוע "והוא הלידה שהולד יוצא למטה ומ' למטה ונהיה מ' שנפתח הם 60

 ).א"גר( ביה שתין ריבוא בסוד עלמא דדייירין
61 äåä )øâ"à.(  
62 àùéøçá )äéá àùéø( ôã"î, êøãáå úîà )ñ"à ãçá àùéø.(  
63 )"ñ"à úà àã ìéìë ïååúà( ìéìëàå" ÷çîð ôãá"î åîå÷îáå àúéà "ìéìëàã", êøãáå úîà "àã ìéìë."  
64 í' )ôã"î øâáå"à.(  

 ה"ה אבל תוקן שם לסעפ"ח תיקון חצות פרק ג גורס שעפ"פע 65
 .48לעיל הערה ' עי 66

67 ôã"î ñøåâ úà øâñåîä.  
עתה מפרש והולך הפסוק שלח לך שמשה לא יכול ליכנס לארץ שהיא לא היתה יכולה לפעול  68

ש וישבות " ולכן היו אוכלים המן משמים ואין פעולה לארץ כמפעולתה בימיו כי הוא מדת יום שמשא
 ).א"גר(ש משה "וז' המן ממחרת הפסח ויאכלו מעבור הארץ מתלא כו
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כי תצא ] פרשת[ וסוד זה ב,האותיות
כי יהיה נערה " פסוק שכתובב ,למלחמה

 אחר שהסתלק , נער כתוב,"בתולה
ולה ע'  אז ה,מאירבוקר הלילה וה

שחר ה  ואז ידעת,ונכללת באור עליון
שחר מקומו של ) שודאי ( שידע,מקומו

  . א ונכלל בתוכו"ה

 áéúëã àø÷ äîçìîì àöú éëá àã) áë íéøáã
âë ( øúá áéúë øòð äìåúá äøòð äéäé éë

ä ïéãë øéäð àøôöå àéìéì ÷ìúñàã ' à÷ìñ
 øçùä úòãé ïéãëå äàìò àøåäðá úìéìëúàå

òãéã åîå÷î67 )éàãåã (äã åîå÷î øçù" à
äéåâá úìéìëúàå68   

  משה היה השמש ורצה,בא וראה
 אמר לו הקדוש ברוך ,לארץלהיכנס 

 נכללת , משה כשבא אור השמש,הוא
  הלבנה

ú" àòáå àùîù äåä äùî ç àòøàì äàìòàì
à"á÷ ì" ìéìëúà àùîùã àøåäð éúà ãë äùî ä

àøäéñ  

  æð÷ò "à  
 איך יקומו , כעת שאתה שמש,בתוכו

 הלבנה אינה מאירה ,כאחד שמש ולבנה
 אבל ,אלא בשעה שהשמש מתכנסת

 , אם תרצה לדעת ממנה.כעת אינך יכול
  . לעצמך כדי לדעת,שלח לך אנשים

äéååâá69 ïåîå÷é êéä àùîù úðàã àúùä 
 àìà àøäéñ øéäð àì àøäéñå àùîù àãçë

úðà úéì àúùä ìáà àùîù ùéðëúàã àúòùá70 
äðî òãðîì éòáú éà ìéëé71ìù  íéùðà êì ç

òãðîì ïéâá êîøâì72  
 משה אם תאמר שהוא לא ,בא וראה

 , לא כך,ידע שלא יכנס לארץ בזמן זה
אלא ידע ורצה לדעת ממנה עד שלא 

 כיון . ושלח את המרגלים הללו,יסתלק
 לא שלח פעם ,שלא השיבו דבר כראוי

 עד שהקדוש ברוך הוא הראה לו ,אחרת
עלה אל הר העברים הזה וראה " שכתוב

את כל ' ויראהו ה"  וכתוב,"ת הארץא
 ולא זה בלבדו אלא כל אלו ,"הארץ

ú" ìåòéé àìã òãé àì àåäã àîéú éà äùî ç
àã àðîæá àòøàì73òãé àìà éëä åàì 74 éòá äåäå 

 éììàî ïéìàì çìùå ÷ìúñé àì ãò äðî òãðîì
àìã ïåéë àðîæ çìù àì úåàé à÷ãë äìî åáéúà 

á÷ã ãò àøçà" áéúëã äéì éæçà ä)& ( ìà äìò
áòä øäø áéúëå õøàä úà äàøå äæä íé)& (
éé åäàøéå ' ìë àìà éåãåçìá àã àìå õøàä ìë úà

 éæçà åäìë àøãå àøã ìëá í÷éîì ïéðéîæã ïåðéà

                                                 
 ).א"גר(ל נהורא דילה וכמו שמפרש והולך "ר 69

70 àéä )øâ"à.(  
לידע כמו שבקשה ואראה אותה שבקש לידע כל עניינה שהוא ענין גדול כמו ידיעת התורה  71

את כל האץר ' ה העתיר לבקשתו ויראהו ה" ענייני תורה בת מלך פנימה והקבוכל עניינה הן' שגבולי
שישלח ' ל ה"וכמו שמפרש והולך ששם היה קרוב ועתה במדבר פארן אל היה יכול לראותה א' כו

 ).א"גר(למנדע מינה 
ל "לזה היתה כל הפתיחה כנ. ולא להתחבר אליה, )א"גר(השליחות לא היה אלא למנדע מינה  72

י ויאכלו מעבור הארץ "ושע שהוא פני לבנה סיהרא היתה הנהגתה והנחילם הוא את האץר ועי יה"וע
מ "לא בשביל ישראל ואף שישראל אמרו נשלחה אנשים לפנינו מ). א"גר(דשבת המן נהורא דשמשא 

ז משל "שמשה הוכיחם ע& כ בספרי שם "לא היה אלא בשבילו דבקשתם היה שלא כהוגן כמ' רצון ה
 ).א"גר(י שם "וברש' ל ה"ה לי לנסיון אנותו את' כו

וכתיב כן ' ג שכתוב יען אשר לא האמנתם וכו"ואע' ח דהכא ידע משה וכו"ת: ב"לעיל קנה ע' עי 73
 כי, לב נבושם , שם* תבא* *לא* בגללכם לאמר גם אתה 'ה בי התאנף גם: דברים א לז[מקומות ' בד

הענין כי ברצונו של .]  אני נתן לבני ישראלאל הארץ אשר* תבוא* *לא*מנגד תראה את הארץ ושמה 
וכוונת משה היתה . היה להגדיל פני סיהרא שיהא אור הלבנה כאור החכמה ויכולים שניהם להאיר' ה

 ).א"גר(שיכנס לארץ להאיר לארץ שהיא הסיהרא שתהיה בשלמותה 
 ).מ"מ(ידע בודאי שלא יכנס  74
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 כולם ,בכל דור ודור לעמוד שעתידים
  . הראה למשה ונתבאר ופרשוה החברים

àééøáç äåî÷åàå øîúàå äùîì äéì75   

מר  מה א, משה לשלחהתחילכיון ש
 , וכי מהו שאמר,"היש בה עץ"להם 

לפנינו יאמר  (ואם תאמר שלא ידע אלא
אם יש "כך אמר משה ) דבר אבל כאן

 . הרי ידעתי שאני אכנס לשם,"בה עץ
 ושם לא היה , זה עץ החיים,איזה עץ

 אמר אם יש בה .אלא בגן עדן שבארץ
 לא , ואם לא, אני אכנס לשם,ה זעץ

  .אוכל אני להכנס

 éøàùã ïåéëïåì øîà äî çìùîì äùî) &( ùéä 
 òãé àìã àîéú éàå øîà÷ã àåä äî éëå õò äá

 àìà)àëä ìáà äìî àîéé ïî÷ì (éëä76  äùî øîà
 éàî ïîúì ìåòéà àðàã àðòãé àä õò äá ùé íà

ééçã àðìéà àã õò77âá àìà äåä àì ïîúå " ò
àòøàã78 ïîúì ìåòéà àðà àã õò äá ùé íà øîà 

ìòéîì ìéëé àðà åàì àì éàå  

 

                                                                                                                                                 
 הבקשות כלן שבקש משה הראהו הקדוש  ומנין לכל):מכילתא פרשת עמלק פרשה ב(כ "כמש 75

בקש לראות בית . את כל הארץ מן הגלעד עד דן ארץ ישראל' ד ויראהו ה"ברוך הוא שנאמר שם ל
ב גלעד אתה לי "המקדש והראהו שנאמר ואת כל הגלעד ואין גלעד אלא בית המקדש שנאמר ירמיה כ

ג ויהי איש "לן הוא אומר שופטים י שהראהו אף שמשון בן מנוח שנאמר עד דן ולהןמני. ראש הלבנון
דבר אחר עד דן עדין לא באו שבטים לארץ ולא נתחלקה ארץ . מצרעה ממשפחת הדני ושמו מנוח

ישראל לישראל ומה תלמוד לומר עד דן אלא שאמר לו לאברהם שנים עשר שבטים עתידין לצאת 
ין לא באו השבטים לארץ ד וירדוף עד דן עד"כיוצא בו בראשית י. מחלציך וזה חלקו של אחד מהם

ולא נתחלקה ארץ ישראל ומה תלמוד לומר עד דן אלא שאמרו לו לאברהם אבינו במקום הזה עתידין 
ומנין שהראהו לברק שנאמר ואת כל נפתלי ולהלן הוא אומר . זרה ותשש כחו מעליו' בניך לעבוד עבוד

הו יהושע במלכותו שנאמר ומנין שהרא.  לברק בן אבינועם מקדש נפתליראותשלח ותק' שופטים ד
ומנין שהראהו גדעון . ג למטה אפרים הושע בן נון"ואת ארץ אפרים ומנשה ולהלן הוא אומר במדבר י

' ומנין שהראהו דוד במלכותו שנא. הנה אלפי הדל במנשה' שנאמר ומנשה ולהלן הוא אומר שופטים ו
 בית אבי להיות למלך על עמי כי בי מכל' ח ויבחר ה"כ' ה א" הוא אומר דולהלןואת כל ארץ יהודה 

ומנין שהראהו אף . ומנין שהראהו את כל המערב כלו תלמוד לומר עד הים האחרון. ביהודה בחר לנגיד
ג ויעלו בנגב "קברי אבות תלמוד לומר ואת הנגב למדנו על קברי אבות שהם בנגב שנאמר במדבר י

ט "הככר ולהלן כתיב בראשית י) כל(ואת ומנין שהראהו מהפכת סדום ועמורה שנאמר . וןויבא עד חבר
בקעת יריחו ולמדנו ' ומנין שהראהו גוג וכל המונו שנא. הערים האל ואת כל הככר) כל(ויהפוך את 

דבר אחר בקעת יריחו והלא ההדיוט רואה בקעת . שעתידין גוג וכל המונו לעלות ולנפול בבקעת יריחו
כל שהוא כך הראהו ' ל שהוא שדה מלאה שעורי אלא מה בקעה זו מיושבת שדה מלאה חטים כיחויר

ומנין שהראהו לדבורה שנאמר עיר התמרים עד צוער ולהלן הוא אומר . כל ארץ ישראל כבקעת יריחו
 .)א"גר (והיא יושבת תחת תומר דבורה' שופטים ד

76 êøã úîà ÷çîðå ôãá"î, ñøåâå úà øâåñîä, ÷çîðå êøãá úîà. "éëå äî àåä øîà÷ã éàå àîéú 

àìã òãé àìà )ïî÷ì àîéé äìî ìáà àëä( éëä" )÷çîð øâá"à.(  
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ל ובזה יוודע דרגא דילהון "מ אם היה בה עץ יכולים הם להתקן כנ"ג דכבר ידע שלא יכנס מ"ל דאע"כנ
' מ ידוע שכל הדבריו הם על תנאי רגע אדבר כו"ה מ"האיך ישיבו להם תשובה שאף שאמר לו הקב

 ).א"גר(ונחמתי לכך שלח אותם ושלח ביהושע נהירו דשמשא 
ב "ש בפרשת תצוה קפד ע"נקודין בה כמ' לת הכל והנה גס כול"דארץ בכללו הוא מלכות ובה ע 78

ש והוא הפה והטבור ונקודת ציון שבה "נקודין דכוללין כל אורייתא כמש' בסוד חולם שורק חירק ג
והכל בקו האמצעי , ב"הנקבה מתגלת כידוע בסוד שם של י' ל ובמקום אלו הג"נקודין הנ' כסדר ג

אחרונות ' אמצעים ביסוד בג' ת בג"ר בת"נ והן בדעת בג"זוולכן נכלל שם , ג"הקצוות חו' שכולל ב
נקודת ציון בת עין הר הבית וכל ' י י"שם אדנ' י סובב אותה ונק"ל וכל א"והנה ציון נקודת חירק כנ

 )א"גר(' וכו' א כולה א"צדק ילין בה א' גופא דשכינתא ירושלים ד' בית המקדש נ


